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Älvängen

Mattias Johansson.

Tredje raka 
för Ale HF
STENKULLEN. Ale HF 
tog i söndags tredje raka 
skalpen genom att borta-
besegra IK Baltichov.

Det har varit en turbulent tid för Ale 
HF:s herrar som bland annat har inne-
burit att tränaren Magnus Weistedt 
har fått lämna sitt uppdrag. Resul-
tatmässigt har allt gått rätt väg och 
segerraden blir allt längre.

Läs sid 36

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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www.axums.se

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

Ljusstake 
Inside

Dörrkrans 38 cm

299:- 179:-

Ledetvägen 3, 449 51 Alafors • Tel 0303-74 26 80
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på Hill´s r/d och j/d
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på Hill´s övriga foder
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på RoyalCanins friskfoder

Specialerbjudande 

på Viacutan och Seraquin

Foderkampanj!
Fredag den 25 nov har 

butiken öppet till kl 18:00

Grönt hjärta 
gav stipendie

Christer Damm, 69, boende i Hålanda får till helgen mottaga ett av Ale kommuns kulturstipendier. Han får det för sitt arbete att föra vidare kulturar-
vet i Hålanda socken. Jonas Müthing är årets andra kulturstipendiat i Ale.  Foto: Pelle Dahlberg      Läs om stipendiaterna sid 14-15
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Lödöse 0520-66 00 10
ICA Apelsiner
2 kg

999999999000000000
T o m 27/11-11

nät

OBS! Adventskalendern kommer 
i nästa nummer av Alekuriren.

www.aletorg.se

SKYLTLÖRDAG 
26 NOVEMBER KL 11-15, 
GLÖGG OCH TOMTEN PÅ BESÖK!

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

SKIDHELG
I BUTIKEN
25-27 NOVEMBER

SKYDDSPAKET JUNIOR
HJÄLM + RYGGSKYDD

999KR

ATOMIC TROOP JUNIOR
Alpinhjälm vtagbara öronskydd för ökad ventilation. 
Finjustering av storlek. Junior.
ORD. PRIS 599 KR

ATOMIC LIVE SHIELD
Ryggskydd för barn och junior. 
Bra passform tack vare många 
justeringsmöjligheter. 
Juniorstorlekar.
ORD. PRIS 699 KR

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD
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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!

Det blev Peter Kor-
nesjö (M) som kas-
tade in handduken 

först av Alliansens spjutspet-
sar. Uppdraget som ordfö-
rande för kommunens störs-
ta organisation Utbildnings-
nämnden var allt för digert 
för att kunna kombineras 
med ett chefsjobb på Han-
delsbanken. Jag tror dessut-
om att kometkarriären i po-
litiken kanske gick väl fort. 
Politik skiljer sig från till ex-
empel näringslivet där Peter 
har haft sin skola. Han är 
van vid snabba beslut och 
att åtgärderna utförs nästa 
dag, sådan är inte politi-
ken. Där väntar först utred-
ningar, beredningar, diskus-
sioner internt och externt 
samt att förankra beslutsför-
slagen så att de blir möjliga 
att genomföra. Inom politi-
ken synas och ifrågasätts du 
dagligen, särskilt som ordfö-
rande. Allt detta gör att an-
svarsfulla uppdrag blir mer 
krävande än du kan förbe-
reda dig på, både i tid och 
energi. Gör du då en så 
kallad politisk kometkar-
riär kan detta bli en nega-
tiv överraskning. För de som 
har vandrat den långa vägen 
från ungdomsförbudet och 
uppåt är den politiska pro-
cessen, livet däromkring och 
dess villkor inget nytt. Du 
är van. 

Peter Kornesjö har varit 
och är fortfarande en frisk 
fläkt i Alepolitiken och 
Moderaterna får känna viss 
stolthet över att han inte har 

valt att lämna politiken, utan 
att bara avsäga sig uppdraget 
som ordförande för Utbild-
ningsnämnden.

En som har varit med länge 
och som fortfarande verkar 
hungrig är Samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande 
Jan A Pressfeldt (AD). Han 
verkar dock ha tröttnat lite 
på den demokratiska proces-
sen och den tröghet som det 
ibland medför. Han föreslår 
därför en ändring i detaljpla-
neprocessen. Idag föreslår 
Kommunstyrelsens arbetsut-
skott att Kommunstyrelsen 
ska ge Samhällsbyggnads-
nämnden i uppdrag att ta 
fram en plan. När denna är 
klar skickas den tillbaka till 
Kommunstyrelsens arbets-
utskott, vidare till Kommun-
styrelsen – för att senare 
fastställas av Kommunfull-
mäktige. Kan definitivt 
förstå att hanteringen inte 
anses som högeffektiv! Men 
som sagt politik och demo-
krati har ett pris – kanske 
inte i kronor – utan mer i 
tid. Nu vill Pressfeldt 
att Samhällsbygg-
nadsnämnden får 
ett större ansvar 
i detaljplane-
besluten och 
att rund-
gången 
minime-
ras.

Kom-
munfull-
mäktiges 

beslut om att reservera 
medel för helårsdrift av 
Ale Arena 2012 har givit 
bandyvännerna nytt hopp. 
Ett möte ska redan ha ägt 
rum med Surte BK beträf-
fande ett nytt skötselavtal. 
Uppgiften är vid tidningens 
pressläggning obekräftad, 
men bollen verkar vara i 
rullning… Med andra ord är 
det dags att packa portföljen. 
Sista kapitlet är inte skrivet 
om nu någon trott det. Den 
4 december är det seriepre-
miär för Surte BK på Åby 
Isstadion och där kommer 
klubben att få spela fler 
gånger i vinter, men redan i 
januari kan det åter vara is i 
Ale Arena.

Dags att packa portföljen

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. 
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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

 FLEECE 65:-/m

ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2p 
VINTERKLÄDER FÖR FAMILJEN

INREDNING

JULENS TYGER

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

Nytt & begagnat i Nygård

Öppet
Månd - Tisd  kl: 1500 - 1800

Lörd   kl: 900 - 1500

Gå in på vår hemsida
Se vad vi har och få vägbeskrivning

nyttochbegagnat.dinstudio.se

Eller ring
0520 - 66 20 41

Välkomna!
MVH / Jaana & Ove

Tel: 0520-66 20 41

Välkomna till

Grötfest
i Starrkärrs 
Bygdegård
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Onsdag 7 dec kl. 18

Varmt välkomna!
Starrkärrs Centerkvinnor
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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

Tel 0303-749220 • www.thunbergs.com

JULBLOMMOR
Amaryllis, Hyacinter, Julstjärnor.

Presenter & Pynt.
Välkomna till växthuset!

Vi finns på Ytterby-
vägen 3C i Kungälv 

Centrum bakom 
Gustafsson optik 

bredvid röda korset.

Byter,  köper och säljer mobiltelefoner. 
Upplåsning. PC-service.  iPhone -  iPad-  

och iPod-reparationer mm.  

Lägsta pris i stan! 
Jämför själv!

ÖPPET 
Vardagar 11-18

0303-59 300

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

SKIDHELG
25-27 NOVEMBER

K2 RICTOR ROCKER
167-181cm

3999KR
ORD. PRIS 7999 KR

K2 SUPERMAGIC 
ROCKER LADY
149-163 cm

2999KR
ORD. PRIS 3299 KR

K2 JUVE ROCKER JR
129-149 cm

2499KR

K2 ALPINSTAV

299KR

DR ZIPE GOGGELS
129-149 cm

599KR

LÄNGDPAKET 
SALOMON
Skida Elite 5 999:-
Pjäxa Escape/Siam 699:-
Bindning 399:-
Montering 150:-
 
ORD. PRIS 2247 KR

PAKETPRIS

1699KR

ONE WAY CROSS
20 LÄNGDSTAV

599KR

LÄNGDPAKET 
ATOMIC VASA
Skida Vasa Classic 1799:-
Pjäxa Sport Classic 1199:-
Bindning 499:-
Montering 150.-
 
ORD. PRIS 3647 KR

PAKETPRIS

2799KR

HESTRA SKIDHANDSKE 
GORE TEX®

Jr & Sr, även tumhandske

JUNIOR 299KR
ORD. PRIS 399 KR 

SENIOR 399KR
ORD. PRIS SENIOR 599 KR

MED VÄRDEKUPONG 
419KR

MED VÄRDEKUPONG 

209KR

MED VÄRDEKUPONG 
419KR

Gäller fredag 25/11 - söndag 27/11 mot uppvisande 

av den här kupongen. Gäller på ordinarie pris.

30% 
RABATT 

på 1st valfri vara ur 

produktgrupperna:

• alpinpjäxor

• längd-/alpinstav

• skidglasögon

• valla
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Onsdag 30 november kl 18.30
i Folkets hus i Nol

Anna Johansson, ordförande för 
Socialdemokraternas arbetsgrupp mot 

barnfattigdom, medverkar.
Mötet kommer även att behandla 

motioner och valärenden.

Välkommen!

Medlemsmöte

Alliansens partisekrete-
rare har presenterat en 
rapport där de gran-

skar hur Socialdemokraternas 
budgetmotion till riksdagen 
slår mot de svenska kommu-
nerna. Rapporten visar att (S) 
föreslagna satsningar är kraf-
tigt underfinansierade och att 
åtgärderna minskar kommu-
nernas resurser med mellan 
4,5 och 5,5 miljarder kronor.

Socialdemokraternas bud-
getförslag skulle kosta Ale 
kommun minst 6 miljoner 
kronor. Det är en följd av den 
höjda arbetsgivaravgiften för 
ungdomar som kommunerna 
också måste betala och som 
Socialdemokraterna inte 
kompenserar för, säger Boel 
Holgersson i en kommentar.

En fördubblad arbetsgi-
varavgift för ungdomar är 
ett hårt slag som skulle göra 
det ännu svårare för Ales 
ungdomar att komma in på 
arbetsmarknaden. Jag och 
Centerpartiet vill göra det 
lättare för ungdomar att få in 
en fot på arbetsmarknaden - 
inte svårare.

De höjda arbetsgivarav-

Under de senas-
te veckorna har 
flera vårdskanda-

ler uppmärksammats. Det 
har handlat om riskkapi-
talbolag som har som syfte 
att tjäna pengar på svensk 
sjukvård och omsorg.

När det blir viktigare att 
vårdföretagen skall leverera 
en stor vinst blir kvalitén 
underordnad och inte 
längre så viktig. Det har till 
och med varit bonussystem 
på ett visst stort vårdbolag 
där de chefer och mellan-
chefer som sparat mest på 
utgifterna (personal, mate-
rial med mera) fått extra 
pengar i sin egen ficka. 
En lång rad av missförhål-
landen har avslöjats och 
många av dessa verkar ha 
sin grund i att det är för lite 
personal. 

Är det så här vi vill 
att svensk sjukvård och 
omsorg skall fungera? Nej 
verkligen inte! Varför skall 
privata vårdbolag få göra 
stora vinster som hamnar i 
ägarnas händer – detta är ju 
dina och mina skattepengar 
som skulle gå till omsorg 
och sjukvård!

I förra veckans Aleku-
riren kunde vi läsa i en 
annons att de styrande i 
Ale (Alliansen) var besvikna 
över att deras förslag 
avslogs – att öppna upp för 
privata aktörer inom hem-
tjänsten i Ale. Man kallar 
det ”valfrihet” att splittra 
upp den samlade hemtjäns-
ten med alla logistikpro-
blem det skulle innebära 
och låta vinster hamna hos 
vårdföretagens ägare istäl-
let för att komma de äldre 
till del. 

Vi är många som är 
tacksamma över att oppo-
sitionen kunde fälla detta 
dåliga förslag. Samhället 
behöver inte mer av pri-
vatiseringar inom omsorg 
och sjukvård. Det har väl 
de senaste veckorna visat 
och opinionen börjar nu 
äntligen vända sig mot att 
”girighet ersätter värdig-
het” inom äldreomsorgen. 
Varje satsad skattekrona 
måste fortsätta gå till god 
omsorg i Ale – inte till vinst 
för dem som äger privata 
hemtjänstbolag/vårdbolag.

Skattebetalare i Ale

Jag tycker det är mycket 
märkligt att alla plöts-
ligt nu börjar reagera när 

vi som grannar till vi som 
grannar i många, många år 
fått stå ut med industrin i 
Kollanda. Denna person 
skriver om ”Parodin i Starr-
kärr” att ”något som inte 
stämmer då verksamheten 
på en cross- och gokartbana 
främst är förlagd på kvällar 
och helger. Tider då indu-
strin står tyst och stilla”.

Jag blev både förbannad 
och ledsen hur denna person 

kan skriva om något han 
överhuvudtaget inte har en 
aning om. Har du frågat oss 
grannar?

Industrin är inte alls tyst 
här kvällar och helger. Verk-
samheterna tar överhuvudta-
get ingen hänsyn till hur de 
arbetar och vilka maskiner 
som fram och tillbaka stör 
och väsnas hela dagar och 
även kvällar och helger.

Vi har inte fått reda på 
någonting, vi har återigen 
sett en stor industri byggas. 
Ingen informerar oss gran-

nar, inte ens 
kommunen 
berättar för 

oss. Vi är helt överkörda och 
slängda åt råttorna.

Jag tycker i och för sig 
samma som ni att något mer 
vill vi inte ha här, absolut 
inte någon gokartbana. Det 
är tillräckligt med denna 
industri som har förstört 
hela vår vackra bygd. Kol-
landa är inte landet längre 
utan det är oväsen och ful 
natur runt om där man bor. 
Att då även de som bedriver 
dessa industrier inte bryr sig 
om oss grannar (dock ej alla 
företag) gör ju inte saken 
bättre. De har aldrig lyss-
nat på oss utan tyckt att vi 
varit klagokärringar så fort 

vi öppnat munnen. Alltså 
tycker de vi ska sitta tysta 
och titta på när de förstör all 
lugn på landet. Ingen för-
ståelse utan pengar, pengar 
och pengar är det viktigaste. 
Människor och känslor får 
inget gehör längre.

Jag vet inte om politi-
kerna bryr sig om varken 
mig, er eller något mänsk-
ligt. Allt handlar om pengar! 
Jag hoppas att någon politi-
ker kan få upp ögonen och 
stoppa allt som blir förstört i 
vår tidigare lugna landsbygd. 
Kanske skulle du flytta in 
hos oss en vecka, då lovar 
jag dig att din uppfattning 

snabbt hade 
förändrats.

En fattig 
klagokärring 

utan hjälp

Ale skulle förlora 6 miljoner på (S) budgetförslag

Privatisera mer i Ale?

Svar till ”Oroad landsbygdsbo och före detta miljöpartist”

LOPPIS
ALE-GÅRDEN

Söndag 4/12-2011
kl 1200-1500

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

Just nu pågår en kraftig 
utbyggnad av vindkraft 
runtom i Sverige. Perio-

den september 2010 till au-
gusti 2011 producerades 5,1 
TWh, vilket är en fördubb-
ling jämfört med produktio-
nen under helåret  2009 (2,5 
TWh). Vindkraft kommer att 
bli en allt viktigare del av Sve-
riges energiförsörjning som 
en följd av den energiöver-
enskommelse som Alliansen 
slöt 2009. Överenskommel-
sen fastställer att Sveriges en-
ergiförsörjning ska vila på tre 
ben; vattenkraft, kärnkraft 
och förnybar energi. 

Målsättningen med Alli-
ansens energipolitik är att 
underlätta omställningen 
till ett långsiktigt hållbart 
samhälle, samtidigt som vi 
tryggar jobben. För att skapa 
en balanserad energiproduk-
tion som möjliggör tillväxt 
samtidigt som vi går mot en 
koldioxidneutral energiför-
sörjning måste vi arbeta med 
flera parallella lösningar. Här 
spelar bland annat vindkraften 
en viktig roll. 

Förutom att vindkraft är 

en förnybar, koldioxidneutral 
vindkälla skapar varje ny vind-
kraftpark också arbetstillfäl-
len. Beräkningar från Vestas 
visar att uppskattningsvis 
4000 personer är direkt eller 
indirekt anställda av vind-
kraftsindustrin idag. 2010 års 
etablering av Havsnäs vind-
kraftspark i Strömsund visade 
också att 25 % av alla årsar-
betstillfällen som genererades 
vid uppbyggnaden utfördes av 
regional arbetskraft.  

Sverige har idag världens 
kanske mest ambitiösa miljö- 
och klimatpolitik. För att 
fortsätta främja byggandet av 
vindkraft och andra förnybara 
energikällor har Alliansen 
förlängt systemet med gröna 
elcertifikat till år 2030. Elcer-
tifikaten är ett generellt mark-
nadsbaserat stödsystem som 
går till all förnybar energi, 
där det mest kostnadseffek-
tiva byggs ut först. Bioenergi 
och vindkraft mottar idag de 
största andelarna. Systemet 
har lett till att vindkraftsbyg-
gandet nu koncentrerar sig till 
platser där det blåser frekvent 
och där möjligheterna att 

transportera den produce-
rade elen är goda. Samtidigt 
finns lokala intressen att ta 
hänsyn till. Ingen ska kunna 
tvinga fram nya vindkraftverk 
i någon kommun. Därför är 
dialogen mellan aktörer som 
vill investera och lokalbefolk-
ningen viktig. Att uppföra 
vindkraftverk kräver lokal 
acceptans och tydliga säker-
hetsavstånd till bebyggelse 
samtidigt som det ska ske med 
öppenhet, dialog och tidiga 
samråd.

Vårt val av energimix är 
avgörande för både tillväxt 
och klimat. Alliansen bedriver 
en långsiktig energipolitik 
där de gröna elcertifikaten 
är en viktig del. De främjar 
utbyggnaden av förnybar 
energi, som tillsammans med 
vattenkraft och kärnkraft ger 
Sverige en trygg, konkur-
renskraftig och klimatvänlig 
energiförsörjning.  

Cecilie Tenfjord-Toftby (M)
Ledamot i näringsutskottet, 

energipolitiskt ansvarig
Camilla Waltersson Grönvall (M)

Riksdagsledamot från 
Norra Älvsborg

Mer effektiv vindkraft med elcertifikat
gifterna ökar kommunens 
kostnader och riskerar 
därmed att försämra välfär-
den. Socialdemokraterna 
har också andra förslag som 
höjer kostnaderna för kom-
munerna ytterligare, vilket 
leder till färre händer i vården 
och färre lärare i skolan och 
förskolan. Dessutom har 
Socialdemokraterna här i 
Ale nyligen drivit igenom en 
budget med stöd av bland 
andra Sverigedemokraterna 
som innebär mindre pengar 
till omsorg, arbetsmarknads-
åtgärder, skola och förskola 
jämfört med det förslag som 
Alliansen med Centerpartiet, 
Folkpartiet, Moderaterna, 
Kristdemokraterna och 
Aledemokraterna lagt fram. 

Alliansregeringen har till-

fört 38 miljarder kronor till 
kommunsektorn sedan 2006 
och satsat på att förstärka de 
offentliga finanserna genom 
arbetslinjen och därigenom 
slå vakt om välfärden. Den 
rapport som partisekreterarna 
presenterar visar tydligt att 
Socialdemokraterna går i 
motsatt riktning och nu satsar 
på en politik som överger 
kommunerna, försvagar 
arbetslinjen och hotar kvali-
tén i välfärden. Den trenden 
hakar våra lokala Social-
demokrater på genom sitt 
ogenomtänkta budgetförslag 
som vann majoritet i kom-
munfullmäktige med hjälp av 
rösterna från Sverigedemo-
kraterna.

Boel Holgersson
Centerpartiet Ale

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

entré spa • aftonsupé • logi • frukost • tema / aktivitet
*erbjudandet gäller 26 - 30 dec / 1 - 6 jan (ej 31:e Nyår)

ett av Sveriges största spa erbjuder 
Mellandags SPA

28 Temahelger under våren
fr. 1305.-/1660.-pp

fr.  1185:-/pp*

 ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00                                  www.ale.se
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GLÖGG PÅ BIBLIOTEKET
Låna julböcker, julpyssla, lyssna på en julberättelse 17.30.
Vi bjuder på glögg och pepparkakor.
>>Surte bibliotek tisdag 
29 november kl. 14.00 – 19.00
Välkommen!

 

SENASTE NYTT PÅ ARKEOLOGIFRONTEN
Martin Skoglund sammanfattar årets Skepplandanyheter från 
underjorden.
Fika / inträde 40 kr
>>Tisdag 29 november kl. 19.00
Skepplanda bibliotek
Arr: Bibliotekets vänner i norra Ale, Ale kommun, Studieförbundet 
Vuxenskolan

 

MINIUTSTÄLLNING AV GÖTA 
ÄLVDALSKONSTNÄRERNA
>>22 november – 14 december.
Skepplanda bibliotek

 

KONSERT I JULETID
Med Sveriges svängigaste man SVANTE THURESSON 
och HANNAH SVENSSON 
EWAN SVENSSONS TRIO
Utdelning av Ale kommuns kulturstipendie 
och Vaknastipendiet
>>Torsdag 1 december kl 19.00
Teatern Ale gymnasium

PÅ GÅNG I ALE

Renhållningen meddelar
Måndag den 5 december 
börjar ÅVC-kortet att gälla.

Välkommen till 
ÖPPET 
HUS på 

Ale Gymnasium

29-30 
NOVEMBER 
kl 18-21 och 

14 
JANUARI 

kl 10-14
Kontakt: 0303 33 00 69 

alegymnasium.se

Stor skola som känns liten
En stor skola som ändå känns liten 
och personlig. Så beskrivs Ale gym-
nasium av eleverna. Här berättar 
Rasmus och Sara om stämningen 
och smultronställena på skolan.

– Jag trivs jättebra på skolan. Det 
är trevligt och jag känner mig alltid 
trygg här, säger Rasmus Landers, 
en tredjeårselev som går Sam-
hällsprogrammet på Ale gymna-
sium. Alla är så accepterande mot 
varandra. Stämningen är god och 
det känns väldigt personligt och 
lugnt här.

Ale gymnasium är en intressant 
byggnad med spännande arkitek-
tur som rymmer café, bibliotek, 
idrottshall, teater och två så kall-
lade torg.
– Mitt smultronställe här på skolan 
är det blågula torget. Här kan man 
sitta i lugn och ro, samtidigt som 
det är lite folk runt omkring, säger 
Sara Glennbrant, som också går 
tredje året på skolan.

Torget är en stor öppen yta, högt 
i tak, med ett blå-gult färgtema. 
Här sitter eleverna och arbetar eller 
bara umgås. 
Rasmus Landers smultronställe är 
det röda torget, där musikeleverna 
några gånger per termin håller 
konserter. Då samlas elever från 
alla program för att lyssna. Elev-
erna brukar vanligtvis umgås inom 
sina program och klasser, men vid 
de här tillfällena känner man verk-
ligen av en stark skolanda, säger 
han. Och så fi nns ju de berömda 
soff orna här!
Det Rasmus främst kommer att 
minnas från sin tid här är tuff t 
plugg, men också att skolan över-
träff ade hans förväntningar. Och 
på frågan om han skulle rekom-
mendera Ale gymnasium, svarar 
han: 
– Många kompisar, nära hem, bra 
undervisning och mysiga smult-
ronställen – bättre blir det inte!

Linnea Alfredsson, Sp3A Media

Med kortet har varje hushåll rätt till 10 avgiftsfria besök om året på 
Ale kommuns återvinningscentral Sörmossen i Bohus.

Man håller ÅVC-kortet framför kortläsaren, bommarna öppnas till 
återvinningscentralen, och besöket registreras.

Du som fortfarande inte har fått det nya kortet kan den 5 december med 
hjälp av personal på plats fylla i ”Ansökan om ÅVC-kort”. Det nya kortet 
skickas därefter till din hemadress, med besöket registrerat på det nya 
kortet.

Den som inte har eget renhållningsabonnemang (t ex den som bor i  
hyresrätt, bostadsrätt eller samfällighet) kan själv ansöka om eget ÅVC-
kort med en blankett på kommunens hemsida:
http://ale.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/
atervinningscentral-sormossen/atervinningskort.html

Connect är en ny föräldrakurs för 
dig som har tonårsbarn, en tid då 
du fortfarande är mycket viktig 
som förälder! Vi träff as tio gånger 
under ledning av två utbildade 
kursledare. Tillsammans ökar 
vi vår förståelse för barns och 
tonåringars behov och beteende. 
Vi får också kunskap om olika sätt 
att kommunicera och bemöta 
varandra så att det blir bra för både 
barn och vuxna.

Connect ger dig inspiration, 
kunskap och nya tankar om din roll 
som förälder.

Vi träff as tio gånger kl 18.00-19.30.
Varje träff  startar med fi ka kl 18.00
10 januari startar en grupp 
I Nödinge, Trollevik, Södra 
Trolleviksvägen. Anmälan senast 
den 15 december. 
Kursen är kostnadsfri.

 Vill du veta mera eller anmäla dig, 
kontakta någon av handledarna 
Eva Parkefelt, eva.parkefelt@ ale.se, 
0303-330551, Madeleine Sandahl-
Rehnberg, 0303-371475

Connect - Ny kurs för tonårsföräldrar

Sara och Rasmus på blågula torget. Här kan man antingen plugga eller bara umgås med sina vänner.
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LOV -lagen om val-
frihet. Visst låter det 
vackert? Du ska få 

välja fritt bland marknadens 
aktörer hur du vill ha det 
på din ålderdom. ”Kommu-
nala alternativ” låter så trå-
kigt. Det privata alternativet 
verkar så mycket bättre; vi 
vill välja själva om vi vill ha 

ett glas vin till maten, och vi 
vill välja själva när vi ska gå 
och lägga oss på kvällen. För 
om vi fick välja själva hur vi 
vill bli omhändertagna på ål-
derns höst är det nog fram-
för allt med respekt, trygg-
het och ett glatt humör. 
Eller hur? 

 Vi vill bli behandlade 

väl, lyssnade på, hjälpta i vår 
vardag.

Nu har Ale kommun, 
med Alliansen som majo-
ritet, bestämt att vi ska få 
välja själva. Det låter ju helt 
fantastiskt! Vi vill genast 
ställa oss i kö till ett privat 
alternativ! Eller? Det verkar 
verkligen innovativt och ny-

skapande! Vår stora fråga är 
bara vem som valt till exem-
pel Carema care? Vem väljer 
självmant att bli illa behand-
lad, lämnad ensam och be-
handlad som en produk-
tionsenhet som bara ligger 
och kostar pengar om hon/
han inte kissat tillräckligt? 
Är våra gamla masokister 
som inget hellre vill än att 
bli förnedrade och vanvårda-
de på ålderns höst?

V(i) tror inte det! Vi tror 
att det borgerliga styret ser 
ännu en chans att lura oss att 

tro att vi väljer något som 
är bra för oss, när det enda 
som är bra med ”valfrihet i 
vården” är att risk-kapita-
lister kan smita undan med 
ännu mera skattepengar, och 
att de kommunalt anställda 
som sköter om våra gamla 
kan kalla sig ”privat-anställ-
da” och inte längre ha något 
meddelar-skydd, och där det 
råder en sämre insyn med en 
individuell lön som styrs av 
hur ”effektiv” du är.

 Att införa loven verkar 
vara en onödighet som 

enligt den senaste forsk-
ningen kostar en massa extra 
pengar utan att få en bättre 
vård. I de kommuner som 
har infört det har andelen 
nöjda äldre minskat enligt 
de senaste undersökningar-
na som ”Dagens Arena” pre-
senterar som baserar sig på 
socialstyrelsens ”nöjd kund-
index”. Dessutom i skuggan 
av Caremas vanvård verkar 
det helt förkastligt. Våra 
skattepengar skall helt klart 
gå till den verksamhet som 
vi bedriver i kommunens 
regi. Det är ju där den utbil-
dade och empatiska persona-
len redan finns!

De äldre har heller inget 
behov av att välja utförare 
bara den service de har fung-
erar, de vill ha kontinuitet 
och byter sällan vårdgivare.

Äldreminister Maria 
Larsson har beskrivit infö-
randet av LOV som en ”fan-
tastisk” maktförskjutning 
från politiker till den enskil-
da människan men enligt so-
cialstyrelsens brukarunde-
sökning så upplever de äldre 
sig inte ha mer inflytande 
ändå och dessutom sämre 
service.

Vi ser inte att införandet 
av LOV är ett alternativ för 
Ales invånare, det vore att 
försämra för de äldre. För 
om ”valfrihet” består i att 
välja vem som ska tjäna mest 
pengar på dig, och få för-
nedra dig för minsta möjli-
ga kostnad, så betackar vi oss 
från LOV:en! (V)i skall göra 
allt vi kan för att hindra att 
LOV:en genomförs.

För Vänsterpartiet
Christer Pålsson

Maria Bergerus
Ingmarie Torstensson

Lagen om Valfrihet - vem ska få förnedra dig mest?
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DocMorris Apotek i Bohus
Här kan du uträtta alla apoteksärenden!

Torsdagen den 15:e december firar vi 
med kaffe, tårta och fina erbjudanden.

Välkommen till Bohus centrum!

Öppettider
Vardagar 08-19
Lördagar 10-16
Söndagar stängt

Välkommen på 1-årskalas!

Öppettider i jul:
Julafton och Nyårsafton 10-14
Annandag jul och trettondagen 11-16

NOL. En företagare i 
Nol har hamnat i blås-
väder.

Tre tidigare anställda 
stämmer företaget 
på närmare 200 000 
kronor.

Dessutom knackar 
skatteverket på dörren 
med krav på lika 
mycket.

Via fackförbundet Unio-
nen driver tre tidigare an-
ställda process mot Nolfö-
retaget för uteblivna löner 
och semesterersättningar. 
Ärendena har kommit olika 
långt, men snart väntar för-
handlingar i åtminstone ett 

av fallen. Företagets ekono-
miska situation ser på pappe-
ret mycket ansträngd ut och 
en konkurs är inte uteslutet.

– Det är en rad olyck-
liga omständigheter och 
enligt mig många missför-
stånd som har gjort att vi 
har hamnat i den här situa-
tionen. Jag hoppas självklart 
att vi ska hitta en lösning, 
säger företagaren till lokal-
tidningen.

De före detta arbetskam-
raterna känner sig emeller-
tid blåsta. Rutinerna har 
aldrig fungerat i företaget. 
Lönerna har kommit med 
olika belopp på obestämda 
dagar. Semesterersättning 
och uppsägningslöner har 

inte existerat.
– Om det funnits en över-

enskommelse så har den inte 
varit med oss, säger en av de 
tidigare anställda.

Enligt skatteverket har 
företaget ett skuldsaldo på 
skattekontot motsvarande 
198 500 kronor. Möjlighe-
terna för de före detta an-
ställda att få ut sina pengar 
bedöms som liten, men vid 
en konkurs kan statens lö-
negaranti komma dem till 
godo. Företagaren har i 
närtid ytterligare en kon-
kurs bakom sig.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

– Tre tidigare anställda går till tingsrätten

Företagare
i blåsväderALE. Peter Kornesjö 

(M) hoppar av uppdra-
get som ordförande för 
Utbildningsnämnden, 
men han lämnar inte 
politiken.

– Tiden räcker inte till 
och för familjens skull 
har jag bestämt mig för 
att göra så här, säger 
han.

Kornesjö blir kvar 
som andre vice ordfö-
rande och nämndens 
överhuvud blir istället 
Elena Fridfelt (C).

Peter Kornesjö överraska-
de alla när han kastade sig in 
i politiken ett halvår innan 
valet 2010. Efter den fram-
gångsrika valrörelsen för Mo-
deraterna fick han uppdraget 
att leda Ale kommuns störs-
ta nämnd, Utbildningsnämn-
den. Ett knappt år har gått 
sedan dess. Nu lämnar han 
över klubban till Centerpar-

tiets Elena Fridfelt.
– Det finns starka skäl till 

att jag tvingas göra så här. Po-
litik på den här nivån tar be-
tydligt mer tid än man kan 
tro och som nybliven kon-
torschef för Handelsban-
ken Sollebrunn finns inte ut-
rymme att vara borta ett par 
dagar i veckan. Det går helt 
enkelt inte att kombinera ett 
ansvarsfullt politiskt upp-
drag med ett civilt toppjobb. 
Nu blir jag fritidspolitiker i 
ordets rätta bemärkelse och 
kommer att sitta kvar i Ut-
bildningsnämnden samt ar-
betsutskottet och kommun-
fullmäktige. Jag tycker fort-
farande att politik är väldigt 
roligt, även om det är frus-
trerande att fatta mängder av 
positiva beslut och ändå alltid 
göra någon besviken. Just den 
personen är ofta den som hör 
av sig, säger Peter Kornesjö.

Han sitter kvar som andre 
vice ordförande. Utbild-
ningsnämndens förste vice 

ordförande är fortfarande 
Dennis Ljunggren (S).

Kornesjö hoppar av
– Elena Fridfelt (C) ny ordförande för 
Utbildningsnämnden

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Peter Kornesjö (M) slutar 
som ordförande för Utbild-
nings- och kulturnämnden 
och lämnar över klubban 
till Elena Fridfelt (C). Peter 
sitter kvar i nämnden som 
andre vice ordförande.

Som en del i projekt BanaVäg 
i Väst byggs en så kallad miljö-
prioriterad gata med upp-
höjda övergångsställen på 
Göteborgsvägen i Älvängen. Det 
främsta syftet är att öka säkerheten 
för de som går och cyklar. I sam-
arbete med kommunen fräschas 
även kringytor upp och det plant-
eras nya träd och buskar. Samtidig 
läggs även vattenledningar om.

– Vi är tacksamma för det 
tålamod som Älvängenborna har 
visat. Det har varit en tuff  tid un-
der sommaren och hösten med 
mycket arbeten utefter vägen. Jag 
vill verkligen uppmärksamma 
den samarbetsvilja som har gjort 
att det ändå har fungerat så pass 
bra som det har gjort, säger Mats 
Granath, Trafi kverkets projekt-
ledare i Älvängen.

På några ställen längs vägen 
har dock vissa upplevt att det har 
grävts fl era gånger på samma ställe. 

Vad är det som har hänt?
– Vi har haft problem med läck-
age på den nya ledningen, det är 
nu löst. Sen är det även så att hela 
huvudledningen grävs ner först 
och därefter görs påslagen till fast-
igheterna. Däremellan läggs alltså 
marken igen och då blir det ju så 
att det grävs på samma ställe fl era 
gånger, berättar Mats Granath.

Hoppas vara färdiga innan jul
I projektet ingår även att byg-
ga nya parkeringar längs 
Göteborgsvägen. Från vissa håll 
har det dock kommit frågor om 
parkeringsplatsernas bredd. Men 

platserna längs Göteborgsvägen 
är två meter breda, helt i enlighet 
med de normer som fi nns.

– Något som kan göra att park-
eringarna uppfattas som smala är 
raden med småstenar som mark-
erar var gränsen går ut mot vägen 
och att man då tänker sig att man 
ska parkera innanför den raden. 
Men det är den yttre kanten på 
parkeringen som gäller, förklarar 
Mats Granath.

– Vi jobbar hårt på att försöka 
få färdigt i stort sett alla ytarbeten 
på Göteborgsvägen innan jul, sen 
beror det lite grann på vädret om 
vi lyckas med det eller inte, fort-
sätter han.

När man har kommit så långt 
kommer även de tillfälliga trafi k-
ljusen kunna tas bort. 

Snart öppnar nya bron
I slutet av november öppnar den 
nya bron över vägen och järnvägen 

för trafi k. Ungefär en vecka senare 
stängs den nuvarande infarten till 
den provisoriska tågstationen vid 
museet. 

– Till semestern nästa år ska 
E45 vara öppen och i stort sett 
klar. Under hösten blir även järn-
vägen färdig och i december 2012 
börjar pendeltågen gå, säger Mats 
Granath.

Möten med företagarna
En annan angelägen fråga som har 
lyfts är hur det pågående bygget 
påverkar butiker och andra verk-
samheter i Älvängen.

– Vi har haft fl era möten med 
fastighetsägare och näringsidkare. 
Nästa möte hålls den 29 november 
klockan 18.30 i Folkets hus. Jag ser 
gärna att så många som möjligt av 
företagarna i Älvängen kommer 
dit så att vi får tillfälle att prata om 
det pågående och fortsatta arbetet, 
avslutar Mats Granath.

Hallå där...

BanaVäg i Väst
Projektaktuellt november 2011  

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

”Tack alla tålmodiga!”
Trångt, stökigt och samma sak som görs om fl era gånger. Så har en del upplevt den senaste tidens 
arbeten på Göteborgsvägen i Älvängen centrum. Vi har träff at projektledare Mats Granath för att 
reda ut vad som har hänt och ta reda på vad som är på gång härnäst. 

Foto: Em
elie Lorné Idenstedt

Foto: Flygare Palm
näs

Projektledare Mats Granath på 
den nya bron över E45 och järn-
vägen vid Älvängen centrum.

Hur görs mätningarna?
Vi har kameror utplacera-
de på ungefär femtio 
platser i Göteborgsområdet. 
Mätningarna görs i sam-
arbete med Göteborgs kommun 
och kamerorna sitter både på 
Trafi kverkets och på kommun-
ens vägar. 

Kamerorna identifi erar num-
merplåtarna bak på bilarna. 
Viktigt att poängtera är att infor-
mationen om nummerskyltarna 
krypteras med en gång. Vi har 
inget intresse av att följa vilka 
fordonen är, bara av att veta när 
fordonet passerar nästa kamera. 
Motsvarande system som bygger 
på samma tekniska lösning fi nns 
även i Stockholm och Malmö.

Vad används statistiken till?
Dels används den för att ge in-
formation i realtid till trafi kanter 
via de trafi kinformationsskyltar 
som fi nns uppsatta utmed vissa 
vägar och dels används den till 
Trafi kverkets webbtjänst Läget 
på vägarna. Dessutom används 
statistiken av Trafi kverkets 
trafi kledningscentral och för 
att följa upp framkomlighets-
situationen i allmänhet. 

De enskilda byggprojekten, 
som till exempel BanaVäg i Väst, 
kan använda statistiken för att 
följa upp till exempel trafi kom-
läggningar och hur information-
en kring dessa fungerar. Och se-
dan använda det som underlag 
för det fortsatta arbetet. 

BanaVäg i Väst följer kontinuer-
ligt upp restiderna på E45 mel-
lan Älvängen och Lilla Bommen. 
Varje månad publiceras mät-
ningarna på www.banavag.se.

... Stellan 
Tengroth
trafi kanalytiker hos 
Trafi kverket, angående 
mätning av restider.

Göteborgsvägen genom Älvängen 
centrum får ett nytt utseende.

I början av december kommer 
trafi kljuset i södra Surte att 
ersättas med en rondell. I sam-
band med det fl yttas även norr-
gående trafi k närmare berget. 

I början av december öppnar 
E45 under järnvägsbron vid 
Lärje i slutlig utformning med 
två körfält i både norrgående och 
södergående riktning.

Ny rondell vid infart 
södra Surte

På gång

Ansvarig utgivare: Bo Larsson

Den 1 december öppnar Parti-
hallsförbindelsen för trafi k.

Snart fyrfi ligt under 
bron vid Lärje
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Sjukvårdsutgifternas andel 
av BNP har ökat de se-
naste 20 åren, men i en 

relativt blygsam takt. Framö-
ver finns det emellertid bety-
dande utmaningar i och med 
den demografiska utveck-
lingen med allt fler äldre, till-
sammans med framsteg inom 
forskning och teknik, som kan 
leda till nya läkemedel och be-
handlingar. Den teknologis-
ka utvecklingen har historiskt 
både minskat styckkostnaden 
för att tillhandahålla vård sam-
tidigt som användningen av 
vård har vidgats till nya pa-
tientgrupper. 

Om samma mönster håller 
framöver kommer de nya 

behandlingsmöjligheterna 
innebära ökade kostnader 
utöver demografin och ökat 
tryck uppåt på sjukvårdens 
andel av BNP. För att möta de 
framtida behoven kommer det 
krävas förändringar på flera 
plan, såväl verksamhetsmässigt 
genom effektiviseringar som 
finansieringsmässigt.

Högkostnadsskyddet för 
läkemedel har varit oförändrat 
sedan år 1999 och för besök i 

öppenvården sedan år 1997. 
Avgifternas andel av huvud-
männens totala intäkter har 
minskat över tiden. Egenavgif-
terna finansierar i dag omkring 
3–4 procent av kostnaderna 
för hälso- och sjukvård och 
cirka 20 procent för läkeme-
del förskrivna på recept. De 
som har ett stort behov av 
vård kan även mötas av andra 
avgifter som landstingen tar 
ut av patienterna: sjukhusvård, 

hjälpmedel, transporter med 
mera.

Oskarsson och Hellman 
försöker få det att låta som 
att socialminister Göran 
Hägglund vill människor ont 
genom att höja högkostnads-
skydden. Totalkostnaderna 
för läkemedel på recept inom 
förmånen, har ökat med 22,5 
procent åren 2000–2010 
medan patientavgifterna 
enbart ökat med 5,3 procent. 

Frågan tillbaka till Social-
demokraterna måste ju då 
rimligen bli på vilket sätt S vill 
få in mer intäkter till vård och 
läkemedelskostnader?

KD har medverkat till att 
pensionärer med lägst pen-
sion, mestadels kvinnor, får ett 
tillskott genom höjt bostadstil-
lägg. Vi vet att det aldrig är 
lätt för människor med redan 
ansträngd ekonomi, att avgif-
ter höjs. Men egenavgifterna 

måste också ha ett värde om 
det samtidigt ska finnas ett 
högkostnadsskydd. 

Grundläggande hörnstenar 
för den svenska hälso- och 
sjukvården är att en god vård 
och omsorg ska erbjudas på 
lika villkor för hela befolk-
ningen. Där spelar högkost-
nadsskyddet en stor roll, men 
även att arbeta för liknande 
nivåer på avgifter som kom-
muner och landsting/regioner 
själva sätter.

Penilla Gunther (KD)
Riksdagsledamot
Sune Rydén (KD)

Ledamot KS Ale kommun

Därför höjs högskostnadsskydden
Replik till Christina Oskarsson & Jörgen Hellman (S):

ALE. Samhällsbygg-
nadsnämnden vilar 
inte på hanen, särskilt 
inte när det gäller Carl-
marks tidigare industri-
område i Älvängen.

– Vi förväntar oss 
en totalsanering av 
området och har redan 
beslutat om viss riv-
ning och avspärrning, 
säger nämndens ordfö-
rande Jan A Pressfeldt 
(AD).

Övergödningen av 
Vimmersjön är också 
ett problem som 
behandlas skyndsamt.

Agendan med prioriterade 
frågor har varit diger under 
hösten för Samhällsbygg-
nadsnämnden i Ale kommun. 
Det är en stolt ordförande 
som redogör för beslut som 
kommer att ha en synbar och 
avgörande betydelse. Det är 
också med stor tillfredsstäl-
lelse som han konstaterar att 
nämnden har varit tämligen 
överens i de tunga besluten.

– I arbetsutskottet har vi 
en oerhört kreativ stämning 
med fokus på att lösa pro-
blem. Jag hyser stor respekt 
för Tyrone Hanssons (S) 
och Fredrik Johanssons (M) 
engagemang. Våra möten är 
nästan alltid konstruktiva, be-
rättar Jan A Pressfeldt.

Rörande överens har de 
varit i just frågan om alg-
blomningen i Vimmersjön i 

Nödinge.
– Eftersom inget har gjorts 

tidigare har Samhällsbygg-
nadsnämnden tagit beslut om 
att något måste göras. Det har 
lett till att vi har givit kom-
munekolog Göran Frans-
son i uppdrag att föreslå åt-
gärder och det som diskuteras 
är att bland annat inventera 
samtliga enskilda avlopp runt 
sjön. Dessutom vill vi invol-
vera lantbrukarna i området 
för att minimera gödningen 
av markerna, säger Pressfeldt.

Miljö- och byggnämnden 
beslöt 2009 att utföra en in-

ventering av samtliga enskil-
da avlopp i Ale kommun. Året 
därpå togs beslut om finan-
siering.

Mjukare väg
– Vänstermajoriteten ville 
anställa fem personer i två 
år för att knalla runt i folks 
trädgårdar och kontrollera 
avloppen. Det beslutet har vi 
nu rivit upp och istället har vi 
valt en mjukare linje som alla 
förutom Miljöpartiet var med 
på. Det innebär att vi tillskri-
ver fastighetsägarna och för-
klarar problematiken med 

dåligt fungerande avlopp. 
De som inte svarar får besök. 
Att vi nu har intensifierat ar-
betet med Vimmersjön inne-
bär att vi får ett bra test och 
en vägledning för hur arbetet 
ska fungera tillsammans med 
och inte emot fastighetsägar-
na, förklarar Jan A Pressfeldt.

Han gläds också åt att 
samarbetet med Lilla Edets 
kommun har utvecklats och 
kommit igång på allvar, det 
gäller särskilt i utvecklingen 
av Alvhem.

– Arbetet med en utbygg-
nad av vatten- och avlopp till 

Alvhem är igång och efter 
några månaders utredning 
har såväl Lilla Edets som 
Ales kommunstyrelse beslu-
tat att tillskriva Trafikverket 
angående behovet av en kom-
plett trafikplats i Alvhem. Det 
blir i sista hand regeringen 
som avgör frågan, men båda 
kommunerna får räkna med 
att delfinansiera projektet 
Tyvärr är de rödgröna i Ale 
emot detta, vilket jag bekla-
gar. Jag har dock fått igenom 
mycket och får väl räkna med 
att få motstånd i någon fråga, 
säger Jan A Pressfeldt och ler.

Samhällsbyggnadsnämn-
den föreslår vidare Kom-
munfullmäktige att anta nya 
riktlinjer för hästhållning. 
Det tidigare avståndskriteri-
et till närliggande bebyggel-
se är borttaget. 

– Väljer du att bo på lands-
bygden får du räkna med att 
det kan finnas hästar. Det 
har bland annat Miljööver-
domstolen slagit fast, avslu-
tar Jan A Pressfeldt.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Hoppas på totalsanering

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD) har fått stöd för sitt tuffa agerande i kampen att få Carlmarks gamla industriområde sa-
nerat. Nu återstår att se hur fastighetsägarna reagerar. 
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SÖN

Liseberg 20.00 21.50 19.45
Surte centrum 20.20 22.10 20.05
Bohus centrum 20.25 22.15 20.10
Nödinge centrum 20.35 22.25 20.20
Nol station 20.40 22.30 20.25
Älvängen centrum 20.50 22.40 20.35
Albotorget 21.00 22.50 20.45

�
SÖN

Albotorget 15.00 17.00 15.10
Älvängen centrum 15.15 17.15 15.25
Nol station 15.25 17.25 15.35
Nödinge centrum 15.35 17.35 15.45
Bohus centrum 15.45 17.45 15.55
Surte centrum 15.50 17.50 16.00
Liseberg 16.05 18.05 16.15

Ta Julexpressen 
till Liseberg
För tredje året i rad kör vi den populära julexpressen i Ale. Ta buss 400 
från Albotorget hela vägen in till Jul på Liseberg. Inga byten, inget krångel. 
Bussen går alla helger i advent.

NU FLYTTAR VI IN
- VILL DU FIRA JUL MED OSS?

3 ROK (vån 2) 80 m2

Månadsavgift 7 293 kr
Insats 398 000 kr
Hiss, inglasad balkong, trevliga grannar

2 ROK (vån 2) 48 m2

Månadsavgift 5 058 kr
Insats 239 000 kr
Hiss, inglasad balkong, goa grannar

2 ROK (bv) 48 m2

Månadsavgift 5 115 kr
Insats 239 000 kr
Uteplats, hiss till grannen (mycket trevlig)

3 ROK (vån 2) 80 m2

Månadsavgift 7 293 kr
Insats 398 000 kr
Hiss, inglasad balkong, sköna grannar

Ring och boka eller om du 

har frågor - gärna i god tid 

före jul. Tel. 0303-330 800.

Inflyttning från 1 december.

ÄLVÄNGEN. Ett nytt 
Leaderprojekt har star-
tats upp med syfte att 
utveckla turismen i 
Ale/Lilla Edet.

Det förra lades ner på 
grund av bristande pro-
jektledning.

– Behovet av att 
samordna näringen 
inom turistområdet är 
fortfarande stort. Nu 
sker en nystart utifrån 
en stabilare grund, 
säger Thomas Sunds-
myr, från Leader Göta 
Älv.

I förra veckan samlades en 
intresseorganisation och bli-
vande projektgrupp till ett 
förberedande möte för Tu-
ristutveckling i Ale/Lilla 
Edet. Kick off för projektet 
sker i början av nästa år.

– Det är ett tvåårigt Lead-
erprojekt som beviljats en 
omsättning på två miljoner 
kronor. Det handlar om att 
marknadsföra turismen i de 
båda kommunerna, paketera 
utbudet av aktiviteter, mat-
ställen och boenden på ett bra 
sätt. Det ska ske genom sam-
verkan mellan kommunerna, 
föreningar och inte minst nä-
ringslivet, säger Sundsmyr.

Susanna Hammar har re-
kryterats som projektledare. 
Hon har nyligen genomgått 
en turismutbildning på hög-
skola i Kalmar och har ett för-
flutet som turistinformatör i 
både Ale och Lilla Edet.

– En kompetens vi kommer 
att ha stor nytta av. Susan-
nas kunskap saknades i det 
förra turistprojektet, säger 
Thomas Sundsmyr.

Turismen i Göteborgs-
regionen omsätter 21 mil-
jarder kronor. Allt för få av 
dessa slantar hamnar i Ale/
Lilla Edet.

– Turismen är den snab-
bast växande näringen alla 
kategorier, säger Börje Jo-
hansson som ingår i Ale/
Lilla Edet turistorganisation.

Fokus ska ligga på att mark-
nadsföra den unika natur, de 
kulturaktiviteter och historis-
ka värden som Ale och Lilla 
Edet ruvar på.

– Att kombinera olika kul-
turaktiviteter med ett vettigt 
boende blir en utmaning. Vi 
har hela spektret från Thor-
skogs Slott, som får utgöra 
kronan på verket, ända ner 
till enklare bed & breakfast 
och vandrarhem, säger Börje 
Johansson.

– Närheten till urskogen, 
det vill säga Risveden, är 
okänt för många människor. 
Fem mil från Göteborg finns 
denna fantastiska tillgång. 
Här kan man höra tystnaden.

Kajsa Jernqvist, närings-
livsutvecklare i Lilla Edets 
kommun, vill också framhä-
va älven som en hittills out-
nyttjad resurs.

– En fin natur är det många 
kommuner som har, men vår 
strategiska placering längs 
med Göta älv är verkligen 
något att lyfta fram.

Närheten till Göteborg, 
som blir än mer påtaglig i 
samband med infrastrukturs-

utbyggnaden, ses också som 
en nyckel till framgång.

– Vi ska inte enbart stirra 
oss blinda på sommarturis-
men. Vintern är en tid på året 
då vi har stora förutsättningar 
att locka hit besökare. Vi har 
Alebacken, som har en oer-
hört stark dragningskraft i re-
gionen, säger Sundsmyr.

– Jag vill också ta tillfället 
i akt att slå ett slag för Säkra 
ridvägar. Här öppnar sig möj-
ligheter för oss att serva en 
helt ny målgrupp.

Förhoppningen är att an-
talet gästnätter i Ale/Lilla 
Edet ska öka med 2 000 per år.

– Potentialen finns och 
målet är att bygga upp en 
struktur för turismen, som 
kan leva vidare även efter 
projektets slut, säger Börje 
Johansson.

Nytt turistprojekt tar fart
– Samverkan mellan Ale och Lilla Edet

PÅ REPSLAGARMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Turismutveckling Ale/Lilla Edet är namnet på det Leaderprojekt som tar sin början nästa år. 
Medlemmarna i Ale/Lilla Edet turistorganisation träffades i förra veckan på Repslagarmuse-
et i Älvängen för att diskutera samverkansformerna.

Waldorfskolan i Kungälv

Tvetgatan 9, Kungälv
www.fredkullaskolan.se

Telefon 0303-63670
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AD-alliansen har beslu-
tat att Ale ska införa 
vårdnadsbidrag som 

alternativ till den kommu-
nala förskolan. Detta har 
man gjort trots att skolver-
ket anser att vårdnadsbidra-
get har ett stort antal ne-
gativa effekter på samhället 
och trots att det kommer att 
leda till att den kommuna-
la förskolans ekonomi för-
sämras ytterligare. Skolver-
ket har studerat den norska 
och finska motsvarigheten 
till vårdnadsbidrag. Utvär-
deringar visar att familjer 
med utländsk bakgrund, låg-
inkomstfamiljer och familjer 
där föräldrarna har kort ut-
bildning är överrepresente-
rade bland dem som använ-

der bidraget. Utan närmare 
analys kan man tycka att det 
är bra att dessa grupper får 
en ökad valfrihet. När det 
gäller så viktiga saker som 
barns pedagogiska omsorg 
är det dock nödvändigt att 
tänka ett steg längre. 

Bidraget har haft lång-
siktig påverkan på kvinnors 
sysselsättning. De arbetar i 
mindre utsträckning sedan 
bidraget infördes. Detta 
innebär att kvinnor hamnar 
ännu mer efter när det gäller 
lön och kommande pension, 
samt att de riskerar att blir 
beroende av mannens lön. 

Vi i Sverige har i ca 100år 
arbetat med att öka kvinnors 
möjlighet till egen försörj-
ning och frihet. Vårdnads-
bidraget är ett stort steg 
tillbaka i den utvecklingen! 

Viktig aspekt
En viktig aspekt i förslaget 
saknas, nämligen barnets 
eget behov av förskola, säger 
Eva Ulveson, jurist på Skol-
verket. I kommuner som 
inför ett heltidssystem med 
vårdnadsbidrag blir konse-
kvensen att vissa barn inte 
får tillgång till förskolan. 
Barn som behöver stärka 

sina sociala kontakter och 
barn med annat modersmål 
än svenska, som i försko-
lan ska ges möjlighet att 
utveckla både sitt eget språk 
och svenska. Ett av syftena 
med allmän förskola är att 
förskolan ska vara kompen-
serande. Förskolan ska jobba 
extra mycket för att hjälpa 
barn som kommer från 
exempelvis miljöer där inte 
språket tränas. I Sverige har 
vi medborgare som inte har 
svenska som modersmål och 
vissa av dessa medborgare 
har svårare med det svenska 
språket. För deras barn 

kommer det innebära att de 
får ytterligare ett hinder för 
att klara skolan. Vårdnads-
bidraget kommer att sena-
relägga barnens utveckling i 
svenska språket. 

Den konservativa ideologi 
som ligger till grund för 
vårdnadsbidraget står natur-
ligtvis helt emot vår syn på 
samhället. Vi tror inte på att 
backa tillbaka Sverige till 
femtiotalet där kvinnan är 
hemma och sköter hemmet, 
medans mannen är på arbe-
tet och ser till familjens 
försörjning. Vi tror istället 
på våra utbildade pedagoger 

i Ales förskolor och på deras 
kunskaper att hjälpa våra 
barn att förbereda sig inför 
skolan och att fungera soci-
alt i grupp. 

Vårdnadsbidraget är ett 
hinder för jämställdheten 
och integrationsarbete i 
Sverige. Utöver det är vård-
nadsbidraget kostnadsdri-
vande. Det är förskolan som 
får betala för vårdnadsbidra-
get i form av minskat eko-
nomiskt utrymme. Vi tror 
att kommunens pengar kan 
användas till bättre saker än 
att subventionera ett system 
som leder oss tillbaka i tiden 
och inte framåt!

Johnny Sundling (V)
Dennis Ljunggren (S)
Marcus Larsson (MP)

Förskolan får betala vårdnadsbidraget

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

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

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

Säkra siff ror till fast pris!

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

www.svartpavittekonomi.se

ALE. Vårdnadsbidraget 
införs i Ale kommun. 

Beslutet togs genom 
en omröstning i Utbild-
ningsnämnden och 
för majoriteten stod 
Allianspartierna och 
Aledemokraterna. 

De rödgröna motsät-
ter sig och menar bland 
annat att det är en 
kvinnofälla.

Vårdnadsbidragets vara eller 
icke vara är en het politisk 
fråga i hela landet, och så 
även i Ale. Åsikterna skiljer 
sig avsevärt mellan blocken 

och argumenten hämtas 
djupt nere i grundideologi-
erna. 

Vårdnadshavare som 
väljer att lösa barnomsorgen 
på annat sätt än genom den 
kommunala omsorgen kan 
söka bidraget som uppgår 
till maximalt 3000 kronor i 
månaden. Barnet ska ha fyllt 
ett, men vara under tre. 

Ambitionen från Allian-
sen och Aledomokraternas 
sida är att beslutet ska börja 
gälla från och med den första 
december. 

– Vi vill värna om valfri-
heten i Ale. Det är viktigt 

för barnen att ha möjlighet 
att vara hemma eftersom 
alla inte är stöpta i samma 
form och mår bra av att gå på 
förskola, säger Utbildnings-
nämndens ordförande Peter 
Kornesjö (M).

Hämmar barnen
Dennis Ljunggren (S), vice 
ordförande menar att det kan 
hämma barnens utveckling, 
bland annat språkligt.

– Det finns självklart för-
äldrar som är bra pedagoger, 
men idén bygger på den bästa 
av världar och verkligheten 
är i många fall en annan. 

Oavsett om man har svensk 
eller utländsk härkomst ris-
kerar barnen att hamna efter 
i språkutvecklingen.

Kvinnofälla
Han menar också att det är 
en kvinnofälla eftersom det 
oftast är de som är hemma. 

– Man hamnar efter på 
arbetsmarknaden och det 
kommer inte att bli lättare 
att få en fast anställning.

Detta motsätter sig Kor-
nesjö som inte ser några 
nackdelar med vårdbidraget. 

– Att kalla det kvinnofälla 
tycker jag är tråkigt vokabu-

lär. Det handlar om ett extra 
år och det är upp till var och 
en att välja.

VÅRDNADSBIDRAGET
• Vårdnadsbidraget innebär att för-
äldrar som väljer att ordna barnom-
sorgen på annat sätt än genom den 
kommunala omsorgen får viss eko-
nomisk ersättning för det. Belop-
pet uppgår till högst 3000 kronor i 
månaden och kan ges för barn som 
fyllt ett år, men inte tre. 
• Innan det kan beviljas måste hel 
föräldrapenning (sjukpenning- eller 
grundnivå) tas ut i 250 dagar.

• Från den 1 juli 2008 är det upp till 
varje kommun att välja om man vill 
införa vårdnadsbidrag eller inte. 
• Den 9 november beslutades genom 
röstning i Ale utbildningsnämnd att 
införa vårdnadsbidraget. På ja-sidan 
fanns en majoritet av Allianspar-
tierna och Aledemokraterna.
• Beslutet väntas träda i kraft i 
början av december.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Nu införs vårdnadsbidrag – rödgrönt missnöje
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Ej tillbehör

Gäller tom 4/12
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Zoonet.se Ale
Ale Torg 14, Nödinge 0303-22 90 60 • ale@zoonet.se

Öppet: 
Vardagar 10-19 
Lördagar 10-15 
Söndagar 11-15
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AKVARIEPAKET 
54 liter inkl pump belysning och värmare

FLINGFODER
Sera Vipan fl ingfoder 100 ml

VITAKRAFT 
KATTSAND 8KG

STARSNACK

LIFEGUARD Y-SELE 
Hurtta Lifeguard Y-Sele i fl era färger

Vitakraft gnagare- eller 
fågelkräcker 2-pack

TRANSPORTBUR
Atlas 20 transportbur (mellanstor)

499:- 1950

55:-149:-
2-PACK

10:-

149:-
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3450

Ta 2 
valfria 200 gr
betala bara 

för 1

Valfri kattmat 
1,5-2 kg 99:-
Valfri hundmat 
Hill’s 3 kg 99:-
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Valfri Royal Canin katt eller hundmat från 1,5kg

Valfri Royal Canin katt eller hundmat från 6kg

50:- RABATT

75:- RABATT

PH122

PH252

ALE. På måndag ska 
den nya energi- och 
klimatplanen för Ale 
antas i kommunfull-
mäktige.

Fler långsiktiga mil-
jömål, mer konkreta 
handlingsplaner och 
ökat fokus på informa-
tion och kunskaps-
spridning. 

Det är några bety-
dande skillnader från 
den senaste som kom 
2001.

Ale är en medelkommun på 
de flesta plan och så gäller 
även för energiförbrukning 
och utsläpp av växthusga-
ser. Utsläppet av växthusga-
ser är lägre än riksgenom-
snittet, trots att man här inte 
har någon infrastruktur för 
biogas. 

Det stora koldioxidut-
släppet från industrin utgörs 
framför allt av utsläpp från 
Eka Chemicals.

Syftet med en energi- och 
klimatplan är att utveckla en-
ergisektorn i Ale kommun till 
en del av ett hållbart samhäl-
le. I det 55-sidiga dokumen-
tet redogörs för hur man 
ligger till på de olika planen, 
vilka mål som satts upp, hur 

genomförandet ska gå till 
samt hur arbetet följs upp.

Flera av målen sträcker sig 
så långt som till 2020. Ett av 
dessa innebär att, om drygt 
åtta år, ska 90 procent av 
kommunens invånare ha god 
kunskap om hur deras hand-
lingar påverkar klimatet. 

För att det ska bli möjligt 
att uppnå krävs att föränd-
ringar görs på alla plan och 
att varje person förstår vikten 
av att ta ansvar för komman-
de generationer, vilket är lätt 
sagt men betydligt svåra-
re gjort. Det menar miljöl-
planeraren Annika Friberg, 
som varit med och tagit fram 
energi- och klimatplanen.

– Det är en lång process för 
att få med alla och innan män-
niskor inser att detta faktiskt 
rör dem själva. Den grupp 
som är svårast att nå ut till 
är medelålders. Det finns ett 
glapp mellan de unga som får 
med sig miljömedvetenheten 
från början och den äldre 
generationen som lärt sig 
att spara och hushålla med 
saker. Det gäller att hitta ett 
bra forum för att även kunna 
integrera de som är mitte-
mellan. 

Utökad kollektivtrafik
Exakt hur man ska gå till väga 

vet man ännu inte, men hon 
tror att maten kan vara en 
ingång. 

– Intresset för bra naturlig 
mat ökar hela tiden och folk 
blir allt mer medvetna om 
sin hälsa. Kan man på något 
sätt få in hela kedjan där med 
transporter, miljögifter och 
så vidare kan man nå dessa 
personer i deras vardag. Det 
finns inte så många naturli-
ga forum för medelålders som 
för ungdomar och pensionä-
rer.

Annika Friberg tror inte 
att någon kan undgå miljö-
debatten. Tv, dagstidningar 
och övrig media rapporterar 
ständigt om de växande mil-
jöproblemen. Men det gäller 
att komma ett steg längre och 
väcka insikten om att alla kan 
bidra med något.

Inte många har heller 
kunnat missa att stora för-
hoppningar läggs på det nya 
kollektivtrafiknätet och Ale-
pendeln med sina fem statio-
ner i kommunen. Men för att 
fler ska åka kollektivt till och 
från arbetet gäller det även 
att se till hur förbindelsen är 
från exempelvis Göteborgs 
central för de som ska vidare. 

– Västtrafik jobbar på att 
få en bild av var folk bor och 
arbetar för att kunna plane-

ra för ett bra flöde. Gam-
lestan kommer att bli en ny 
knutpunkt där Alependeln 
kommer att stanna. Många 
behöver inte åka ända till 
centralen. 

Nya expanderingar
Jerker Persson, energi- 
och klimatrådgivare, har 
också varit delaktig i arbetet 
med den nya planen. Enligt 
honom kan man utgå från tre 
betydelsefulla områden när 
det kommer till hur den en-
skilda människan kan påver-

ka för en bättre miljö: Bostad, 
transport och mat. 

– När det gäller boendet 
kan man till exempel vara 
noggrann med att välja belys-
ning som drar mindre energi. 
Man kommer även långt med 
att medvetet välja en energi-
snål värmekälla. Att återvin-
na sin metall är extra viktigt 
för miljön. 

Ale står just nu inför flera 
stora bostadsexpandering-
ar och från kommunens sida 
försöker man i största möjliga 
mån påverka till bra miljöval.

– Kommunen kan inte 
ställa krav när man inte äger 
marken, men som säljare kan 
man sätta upp villkor. Vi för-
söker trycka på men anpass-
ningen sker inte över en dag, 
säger Jerker Persson.

Redan 2013 föreslås en 
revidering, uppdatering, av 
energi- och klimatplanen för 
att hela tiden kunna formule-
ra nya delmål.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Vågen för solceller. Äppelgårdens förskola i Nödinge är byggd för att vara energisnål och har 
en solcellsanläggning på taket. Det tycker förskolechefen Agneta Lindfors är bra. 

Ale satsar på miljökunskap
– Fokus på information i nya energi- och klimatplanen
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Följ oss på Facebook.

Kontakta oss idag så har du chans att visa din bostad vid 
”Sveriges största visningshelg”. Hitta din mäklare och starta 

en riktigt bra bostadsaffär på svenskfast.se

Årets bästa säljtillfälle.

PRIS 350 000 kr/bud. AVGIFT 2 029 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 95b. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 1 rok, 40,3 kvm
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PRIS 700 000 kr/bud. AVGIFT 1 624 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Storegårdsvägen 3b. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NOL 2 rok, 45 kvm
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PRIS 1 495 000 kr/bud. TOMT 1 412 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Norra Ekhultsvägen 6. ALE
Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE NOL 5 rok, 90 + 55 kvm
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PRIS 1 380 000 kr/bud. TOMT 223 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Skolvägen 27. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE BOHUS 4 rok, 85 + 40 kvm
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PRIS 1 695 000 kr/bud. TOMT 1 525 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Älebräckevägen 9. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE ALAFORS 5 rok, 94 + 68 kvm
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PRIS 2 490 000 kr/bud. TOMT 957 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Trädgårdsvägen 32c. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE SURTE 7 rok, 148 + 89 kvm
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PRIS 1 700 000 kr/bud. TOMT 195 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Gulklövergatan 24. ALE
Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE NÖDINGE 4 rok, 113 + 10 kvm
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PRIS 1 985 000 kr/bud. TOMT 2 457 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Hålan 215. ALE
Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE STARRKÄRR 3 rok, 97 kvm
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PRIS 2 675 000 kr/bud. TOMT 1 225 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Länsmansvägen 9. ALE
Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE ÄLVÄNGEN 6 rok, 160 + 40 kvm
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PRIS 625 000 kr/bud. AVGIFT 2 150 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Idrottsvägen 13a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 54 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

* VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING.  NÖDINGE ALE TORG. TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDEN

Måndag 14 november

Brand i Ale gymnasium
Vid 17.30-tiden går larmet i Ale 
gymnasium. Det brinner i en 
trägarderob i korridoren. Rädd-
ningstjänsten rycker ut och 
släcker elden. Byggnaden drab-
bas av rök- och vattenskador.

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

Villainbrott i Älvängen. 
Smycken och en tv-apparat 
stjäls ur bostaden.

Tisdag 15 november

Inbrott på Vadbacka
Inbrott på restaurang Vadbacka 
i Skepplanda. Kassaapparaten 
tillgrips.

Villainbrott i Nol. Tjuvarna 
tar sig in via altandörren och 
tillgriper gods, bland annat 
kontanter. 

Onsdag 16 november

Dieselstöld
Dieselstöld rapporteras från en 
byggarbetsplats i Surte.

Villainbrott i Älvängen. Det 
är för närvarande okänt om 
något tillgripits.

Fredag 18 november

Villainbrott
Villainbrott i Nödinge. Diverse 
gods tillgrips.

Villainbrott i Bohus. Tjuvarna 
bryter upp balkongdörren. 
Smycken och datorer blir bytet.

Lördag 19 november

Chaufför misshandlad
Klockan 01.15 blir en busschauf-
för hotad och misshandlad av 
en passagerare. Händelsen 
utspelar sig på Ale Torg.

Villainbrott i Älvängen. Gär-
ningsmännen tillgriper bland 
annat smycken, kameror och 
datorer.

Antalet anmälda brott under 
perioden 14/11 – 21/11: 57. Av 
dessa är fem biltillgrepp och 
fem bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

En trafikolycka inträffade på 
E45, strax innan Grönnäs Motell, 
i onsdags eftermiddag. Två bilar 
kolliderade varvid det ena for-
donet hamnade i diket. Inga per-
sonskador rapporterades. 

Foto: Allan Karlsson

Bilar kolliderade på E45
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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. Med kaffe 
och prinsesstårta 
firades förra tisda-
gen byggstarten av 
bostadsrättsföreningen 
Aleäng.

Byggentreprenören 
Peab fanns på plats, 
liksom ett antal köpare 
som väntar på att få 
flytta in.

21 lägenheter 
kommer att rymmas i 
huset som ska stå klart 
om ett år. 

Med hjälmen på sned tog pro-
jektledaren Karin Lundberg 
ett stadigt grepp om spaden 
vid Torkels kulle i Nödinge. 
På den tomma ytan bort mot 
skogen ska snart ett modernt 
bostadsrättshus i fyra våning-
ar resas. 

Det kommer övervägan-
de att byggas trerumslägen-
heter, men även ett par tvåor 
samt fyror. 11 av de 21 pla-
nerade lägenheterna är redan 
sålda och några av köpar-
na fanns på plats för att fira 
startskottet för deras nya bo-
städer. Ismo Rissanen och 
hans fru Tarja Heikkinen 
bor för närvarande i Lillbacka 
och längtar efter att få flytta 
in i sitt nya hem. 

Karin Wångblad bor även 
hon i närheten, närmare be-
stämt i Börsagården i Nö-
dinge, men har nu köpt en 
tvåa i det planerade bostads-
huset.

Än så länge är markarbe-
tet i full gång och pålning-
en blir nästa steg. Inom kort 
kommer man även att påbör-
ja grundläggningen. 

Karin Lundberg är nöjd 

med husets placering.
– Det är ett väldigt öppet 

läge och från balkongerna 
kommer man att ha utsikt 
över golfbanan. Bygget 
kommer att stå färdigt unge-
fär samtidigt som motorvä-
gen och de goda pendlings-
möjligheterna kommer att 
göra området mycket attrak-
tivt.

På plats fanns även sam-
hällsbyggnadsnämndens vice 
ordförande Tyrone Hans-
son (S), som även han har 
stora förhoppningar på pro-
jektet.

– Det kommer att bli ett 
kanontillskott som breddar 
området eftersom det inte ti-
digare finns några lägenhets-
hus här. 

Startskottet för Aleäng
– Första spadtaget för 21 nya bostadsrätter

Projektledaren Karin Lundberg och lägenhetsköparna Ismo Rissanen och Karin Wångblad 
fick den stora äran att ta det första spadtaget på Bostadsrättsföreningen Aleäng.

PÅ INVIGNING

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

ALLT FÖR JUL – OCH ADVENT!

NYHET FRÅN BLID
JULSTJÄRNA 45 CM 
VIT OCH RÖD

450:-

PICASSO 
GOLVLAMPA, VIT, 

2 690:-

CATO
FINNS I FYRA 
FÄRGER 

1 390:-

SVENSKTILLVERKADE!

EXTRA SÖNDAGSÖPPET! SÖNDAG 27 NOVMEBER 11-15. VÄLKOMNA!

El & Lampor Vid Willys. Tel 0303-74 88 544 Lamphuset i Ale

– OCH ADVENT!

NNYYHHEETTTTTTTTT FFRÅÅN BBLLID

LJUSDEKORATIONER MED LED-SYSTEM
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HÅLANDA. En person 
som jobbar mycket i 
det tysta.

Nu får emellertid 
Christer Damm finna 
sig i att stå i ramplju-
set.

Nästa torsdag tar 
han emot Ale kommuns 
belöningsstipendium 
om 3 500 kronor för 
sitt arbete med att 
levandegöra kulturar-
vet i Hålanda socken.

Det var en mycket glad 
Christer Damm som mottog 
beskedet från Kultur- och fri-
tidsnämnden att han utsetts 
till en av två kulturstipendi-
ater för 2011.

– En överraskning. Jag 
trodde inte att jag var en sådan 
betydelsefull person. Att bli 
uppmärksammad med ett 
kulturpris visar att kommu-
nen värdesätter mitt arbete i 

Hålanda socken, säger prista-
garen till lokaltidningen.

Listan över insatser som 
Christer Damm utfört och 
fortfarande utför i kommu-
nens norra del kan göras 
lång. Hans intresse för byg-
dens historia är påtaglig.

– Att ta del av de gamla tor-
parnas historia och sätta sig 
in i deras liv är fascinerande, 
säger Christer, som jobbar 
mycket i det dolda och gärna 
för sig själv.

– Då har man kontroll på 
vad man gör och vad det blir 
av det, säger han.

Christer Damm är ur-
sprungligen från Göteborg, 
köpte en sommarstuga i 
Sandåker där han bor per-
manent sedan 15 år tillbaka.

– Jag blev bekant med 
"Högabo", fick ta del av be-
rättelserna från hans far och 
farfar. Jag har en samling av 
150 berättelser om perso-
ner och händelser i socknen 
under 1800- och tidigt 1900-
tal. Det finns namn och data 
på sådana som bott i torpen 
och gårdarna förr i tiden, be-
rättar Christer.

– Det ringer folk till mig 
ibland och undrar vad folk 
har bott. Nyligen var det en 
som frågade var spelman Pet-
tersson hade levt. Jag visade 
personen ifråga den stenhög 
där Pettersson hade bott.

Sedan tre år tillbaka är 
Christer Damm ordföran-
de i Hålanda Hembygds-
förening. Det uppdraget har 
bland annat inneburit att han 
varit med och gjort en upp-
märkning, 173 skyltar och 
därtill GPS, av torpgrun-
der, sågar, kvarnar och dans-
banor. Christer är också en 
flitig ledare för hembygds-
vandringar för att visa upp 
socknen och dess historia.

Christer Damm deltar 
också i det nystartade projek-
tet med att märka upp den 1 
000 år gamla vandringsleden 
från Lödöse till Skara, som 
går genom Hålanda.

– Det är fantastiskt, leden 
är tusen år gammal och ändå 
kan man se spår av den. 
Framförallt är den synlig på 
två platser där man ser fyra 
parallella spår, en så kallad 
hålväg. Tanken är att märka 

upp leden, göra en parke-
ringsplats och informations-
skyltar som intresserade be-
sökare ska kunna ta del av.

Motiveringen till Christer 
Damms belöningsstipendi-
um låter enligt följande:

”För sitt outtröttliga enga-
gemang med att dokumente-
ra och levandegöra vårt kul-
turarv i de norra delarna av 
Ale. Genom sitt arbete spri-
der han kunskap och intres-

se för vårt lokala arv och ger 
oss också möjlighet att bära 
det med oss in i framtiden”.

– Detta pris ger mig anled-
ning att fortsätta arbetet med 
uppmärkning av till exempel 
rullstenar, jättegrytor, ge-
nomföra berättarkvällar och 
teckna ner äldre berättelser, 
avslutar Christer Damm.

Belönas för sitt outtröttliga engagemang
– Christer Damm jobbar i det tysta 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Christer Damm från Hålanda tilldelas årets belöningsstipendium av Kultur- och fritidsnämnden.              Foto: Pelle Dahlberg

CHRISTER DAMM
Ålder: 69.
Bor: Sandåker i Hålanda.
Familj: Särbon Yvonne, son med 
två barn.
Intressen: Särbon, hembygdsför-
eningen, skog, natur och historia.
Stjärntecken: Lejon.
Aktuell: Som en av årets kultursti-
pendiater.

VI HÄLSAR VÅR NYA MEDARBETARE

HANS GÖTESTAM

Hjärtligt välkommen till oss på Mäklarhuset. Hans
mångåriga erfarenhet som mäklare hjälper dig som
är i bobytartankar att bli nöjd med din bostadsaffär.
Gamla som nya kunder är välkommna att komma till
oss och prata bostad med vår nya bopartner. 

BOHUS / SKOLVÄGEN 7 B

ETAGE LÄGENHET

Utgångspris: 725 000 kr / Avgift: 5 470 kr/mån /
Boarea: 79 kvm / Rum: 3,5 rum och kök, varav 3
sovrum. / Visning: 24/11 och 28/11, Ring för bokning.
/ Mäklare: Hans Götestam, 0303-377204

SKEPPLANDA / RYKSDAMM 

SÅLD!

Accepterat pris: 1 550 000 kr / Boarea: 132 kvm /
Tomtarea: 5030 kvm / Rum: 5 rum, varav 3-4
sovrum. / Visning: Såld  / Mäklare: Hans Götestam,
0303-377200

SKEPPLANDA 

KOMMANDE!

Utgångspris: kommer senare... / Boarea: 140 kvm /
Tomtarea: 3570 kvm / Rum: 5 rum, varav 3-4
sovrum. / Visning: Kommer senare..  / Mäklare:
Magnus Abrahamsson, 0303-377202

VI ÄR FORTFARANDE MÄKLARHUSET. MEN 
MED INSIKTEN ATT DET ÄR ROLIGARE ATT BO 
ÄN ATT FLYTTA ÄR VI HÄRMED NÅGOT MER:

DIN

BOPARTNER.
 TEL: 0303-377200 / MAKLARHUSET.SE
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BOXNING
LANDSKAMP

LÖRDAG 26 NOVEMBER 2011
ALE GYMNASIUM
STORA TEATERN

FÖRMATCHER KL 13 – LANDSKAMP START KL 14

 ALE MKF & GÖTEBORG TEAM BOX I SAMARBETE MED SVENSKA BOXNINGSFÖRBUNDET 

SVERIGE

DANMARK
VS

I en tidningsartikel i GP 
för en tid sedan gör fri-
tidsnämndens ordföran-

de Isabella Korn några häp-
nadsväckande uttalanden 
som inte kan stå oemot-
sagda.

Isabella påstår att Jen-
nylunds isbana drar tre 
gånger så mycket energi 
som motsvarande anlägg-
ningar. Detta är inte sant. 
Var har du fått dessa upp-
gifter ifrån och kan du med 
siffror visa en enda jämfö-
relse som styrker detta på-
stående. Upp till bevis Isa-
bella Korn. 

I Alekuriren V45 anger 
hon istället att: ”Det är idag 
tre gånger så dyrt att driva 
anläggningen mot vad det 
kommer att vara när vi har 
genomfört önskvärda åtgär-
der.”  Inte heller detta är va-
resig möjligt eller sant. 

Sedan ett år tillbaka 
sitter det mätare på varen-
da byggnad i Jennylundans-
läggningen. Mätresulta-
ten redovisas av Elförening-
en varje månad. Dessa mät-
ningar visar att inte ens om 
du tar bort all förbrukning 
utöver själva isen kan du 
sänka energiförbrukningen 
med 2/3 eller 67%.

 Att det finns flera lön-
samma investeringar för att 
sänka energiförbrukning-

en är ostridigt. Men att en-
ergiförbrukningen skulle 
minska till 1/3 av nuvaran-
de är inte möjligt. Med dom 
investeringar som kommu-
nens fastighetsavdelning fö-
reslagit finns en möjlig be-
sparing på kanske 15% och 
det är gott så. Dessa åtgär-
der bör naturligtvis genom-
föras eftersom man tjänar 
pengar på dom. 

I GP uttalar Isabel-
la vidare att man måste iso-
lera toaletterna och om-
klädningsrummet. Varför 
då? Sanningen är ju den 
att just toaletterna är den 
enda byggnadsdel inne i 
hallen som redan är isolerad 
och omklädningsbyggna-
den byggdes omkring 2003-
2004 och är väl den bäst 
isolerade byggnaden i hela 
Jennylundsanläggningen. 

Det kan inte begäras att 
en förtroendevald kan hålla 
reda på förbrukningar och 
byggnader i detalj men då 
skall man heller inte uttala 
sig. Felaktiga och osanna 
påståenden blir snart san-
ningar hos allmänheten.  
Ingen inom kommunen 
 med kunskap om de verkli-
ga förhållandena kan ha bi-
bringat Isabella dessa fel-
aktiga uppfattningar. Snälla 
Isabella; begär att i lugn 
och ro få träffa kommunens 

fastighetsavdelning så kan 
du få reda på vad som är 
sant och möjligt.

Ale-Surte BK har för 
snart ett år sedan översänt 
ett fyrasidigt dokument till 
kommunen med bl.a kon-
kreta förslag till energibe-
sparande åtgärder och sa-
nering av energislukande 
byggnader inom Jennylunds 
isbaneanläggning. Dessa var 
baserade på en utredning 
som kommunens och klub-
bens sakkunniga gjort till-
sammans med stöd av en 
energikonsult. Flera av för-
slagen är som sagt mycket 
lönsamma och bör genom-
föras så fort som möjligt. 

Dessutom har klubben 
under sommaren 2011, med 
sponsorer och frivilliga, er-
bjudit oss att yrkesmässigt 
isolera en av de större en-
ergislukarna, nämligen den 
södra läktargången. Klub-
ben ville göra detta mot en 
avräkning av aktiebolagets 
el- och hyresskuld till kom-
munen. Tyvärr har kom-
munstyrelsen, baserat på ett 
okunnigt och osakligt tjäns-
teutlåtande, nu även for-
mellt beslutat att inte ens 
föra en dialog med klubben.

Surte Bandyklubb
Styrelsen

Nu får det räcka med okunnighet och osakligheter

– Jag är mycket tacksam för 
stipendiet som jag kommer 
att använda till att betala för 
tiden det tar att komponera 
musik. 

Jonas Müthing kommer 
ursprungligen från en liten 
by vid namn Sauerland nära 
staden Winterberg i västra 

Tyskland. I hemlandet tog 
han kandidatexamen i kom-
position efter fyra års stu-
dier på högskolan. Han hade 
länge drömt om att flytta till 
Sverige eftersom han beund-
rar såväl naturen som musik-
kulturen. 

– Det är en öppen atmos-
fär inom musiken och dess-
utom finns det här en stark 
körtradition, vilket är något 
jag jobbar mycket med. Jag 
sjunger även själv i Göte-
borgs vokalensemble till vilka 
jag ska skriva ett stycke som 
ska bli en egen version av en 
tysk julvisa.

Med känsla för toner
– Kompositören Jonas Müthing fick kulturstipendium

Jonas Müthing får ett arbetsstipendium av Ale kommun. 

Foto: Privat

När han arbetar är det 
penna och papper som gäller. 
Han menar att ju mer erfa-
renhet en kompositör har, 
desto mindre använder man 
sig av piano eller andra in-
strument som arbetsredskap. 
Musiken har han i huvudet 
när han skriver ner noterna.

Han har ett och ett halvt år 
kvar på sin masterutbildning i 
komposition och därefter står 
framtiden öppen. 

– Jag kanske hittar ett sätt 
att kunna arbeta som kom-
positör, men det finns ingen 
möjlighet att bli anställd. Man 
kan jobba som uppdragskom-
positör eller för en professio-
nell orkester eller kör. De kan 
ha en liten budget för exem-
pelvis en opera. Stipendier 
kan man alltid söka och jag 
kan även tänka mig att jobba 
som pedagog eller lärare på 
kulturskolan. 

Att komponera ett stycke 
på åtta minuter för högsko-
lans orkester kan ta flera må-
nader och därför var stipendi-
et mer än välkommet hos den 
nyinflyttade Skepplandabon.

JOHANNA ROOS

JONAS MÜTHING
Ålder: 26
Bor: Skepplanda
Familj: Sambon Annika
Intressen: Musik, friluftsliv, 
laga mat
Stjärntecken: Jungfru

SKEPPLANDA. För bara tre månader sedan flyt-
tade Jonas Müthing och hans sambo från Tysk-
land till Skepplanda. 

Han studerar masterutbildning i komposition på 
Göteborgs musikhögskola och har därför tilldel-
tats ett arbetsstipendium 11 500 kronor, som en 
del av Ale kommuns kulturstipendium.

Stöd
forskningen
om allergi-
sjukdomar

Pg 90 03 74-0
Bg 900 3740

Nu blir vägtrafiken smidigare i Göteborg

Läs mer om Partihallsförbindelsen på 
www.trafikverket.se/partihall

Efter drygt tre års byggande är Partihallsförbindelsen klar och på efter-
middagen den 1 december 2011 öppnas den för trafik.
Partihallsförbindelsen minskar sårbarheten i Göteborgs vägsystem. Den kopplar ihop E20 
med E45, minskar trafiken vid Tingstadstunneln och ökar framkomligheten. Var uppmärk-
sam när du börjar använda den nya förbindelsen. Ta det lugnt och visa hänsyn. Tack för ert 
tålamod under byggtiden.

KarlstadKaKaKaKa llllrlrlrlrl ttststststst ddadaddadad
E45

Lilla bommen
Götatunneln
LiLL
GGGGGGE45

Marieholmsmotet

E6/E20
Malmö

Oslo

Ånäs-
motet

E20
Stockholm
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ALE. Det räckte inte 
hela vägen.

Ale fick nöja sig 
med en andraplats i 
tävlingen Sveriges IT-
kommun.

– Det finns inte ett 
uns av besvikelse utan 
vi är glada över den 
uppmärksamhet vi fått, 
säger Ale kommuns IT-
chef Christina Larsson.

Till Årets IT-kommun utses 
den kommun som har lyckats 
bäst med att använda IT för att 
utveckla och förbättra kommu-
nens verksamheter och demo-
krati. Utmärkelsen delades ut 
under Kvalitetsmässan på Gö-
teborgsOperan i förra veckan. 
Det var sjätte gången som priset 
delades ut. Årets vinnare blev 
Upplands Väsby.

– Att bli utnämnd till en av 
de tre bästa i Sverige på att le-
verera bra IT-stöd för våra invå-
nare, medarbetare och förtro-
endevalda är både roligt och 
inspirerande, säger Christina 
Larsson.

Ale kommun medverkade 
på Kvalitetsmässan i Göteborg 
som varade i tre dagar. Med på 
mässan fanns elever från Nö-
dingeskolan och Älvängensko-
lan. En orsak till att Ale blev 
nominerade var just satsningen 
på egna laptoppar till eleverna 
i lågstadiet.

– Det som låg oss i fatet var 
nog att en annan västsvensk 

kommun, nämligen Falken-
berg, tog hem segern förra 
gången priset delades ut. Då 
var det också fokus på skolan. 
Årets vinnare, Upplands Väsby, 
hade lyckats mycket väl när det 
gäller kvalitativa och innovativa 
e-tjänster. Det är något som vi 
också måste jobba med att ut-
veckla under de närmaste två 
åren, säger Christina Larsson.

Du låter inte särskilt ned-
stämd?

– Nej, det är som i Melo-
difestivalen, det är alltid fel låt 
som vinner. Skämt å sido så har 

vi all anledning att vara stolta. 
Låt oss spänna bågen igen och 
komma tillbaka som vinnare 
om ett par år.

Bakom utmärkelsen Sve-
riges IT-kommun står Sveri-
ges Kommuner och Lands-
ting, Kvalitetsmässan samt E-
delegationen, Microsoft, VIN-
NOVA, Computer Sweden och 
IT&Telekomföretagen.

FOTNOT. Tidigare vinnare har 
varit Kalix 2001, Nacka 2003, Malmö 
2005, Umeå 2007 och Falkenberg 
2009.

JONAS ANDERSSON

ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Matbutiken i Älvängen

Priserna gäller tom 27/11-2011. Reservation för slutförsäljning

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

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Just nu!

Högrev
Svenskt kött, benfri.

5990
/kg

/kg

Köttet är 
butiksstyckat!

Just nu!

Fransyska
Svenskt kött, nötstek

6990

Älvängen  |  0303 74 80 40

Kaffe
Gevalia, 400-500g, 
Jfr. pris 62:50-50:00/kg. 
(Max 3 förp/kund)

25:-/st

Potatis
Säck 10 kg, Asterix.

2995
/st

Just nu!
Handla andra varor för minst 
300 kr så får du köpa:

tt/s/stst

r minst 

Köttet är 
butiksstyckat!

Ale nådde inte hela vägen fram
– Blev tvåa i Sveriges IT-kommun

Satsningen på egna laptoppar till eleverna i lågstadiet bidrog 
till att Ale kommun placerade sig på andra plats i tävlingen 
Sveriges IT-kommun.                   Arkivbild: Jonas Andersson

NÖDINGE. I torsdags 
flödade såväl fantasi 
som kreativitet i tv-
studion på Ale gymna-
sium. 

Eleverna redovisade 
sina idéer om hur älv-
stranden i Nödinge kan 
bli mer attraktiv.

Från kommunens håll 
var man mycket impo-
nerad av deras idérike-
dom.

Hur kan man göra området 
utmed Göta älv i Nödinge 
till en mer attraktiv plats för 
kommunens invånare och be-
sökare?

Utifrån den frågan arbeta-
de sistaårseleverna på teknik-
programmets designinrikt-
ning fram utförliga förslag 
på hur de själva skulle önska 
att området såg ut.

Uppdelade på två grupper 
redovisade de sina idéer med 
hjälp av imponerande hand-
skisser och digitala presenta-
tioner. 

På plats fanns, förut-

om lärare och klasskompi-
sar, även Dennis Ljunggren 
(S), vice ordförande i utbild-
ningsnämnden och Göran 
Fransson, kommunekolog.

I sina förslag behövde elev-
erna inte ta hänsyn till varken 
finansiering eller mer djup-
gående förutsättningar, utan 
fantasin fick leka fritt.

Mötesplatser av olika 
slag var ett populärt inslag, 
liksom en strandpromenad 
längs vattnet. Området skulle 
vara en plats för aktiviteter 
som tennis och fotboll, men 
mysiga ställen att fika och 
”hänga” på var också priori-
terat, liksom grillplatser. 

Ett bullerplank med klät-
terväxter skulle stänga ute 
trafikbuller och tråkiga as-
faltsvägar. 

Bra respons
Dennis Ljunggren uttryck-
te sin beundran över ung-
domarnas förmåga att tänka 
realistiskt, fastän de inte var 
tvungna. 

– Jag är imponerad över 

kvaliteten. Jag har sett mycket 
mer utsvängningar av profes-
sionella personer. 

Även Göran Franssons 
respons var av det positiva 
slaget.

– De har många bra idéer 
som kan bli verklighet. Man 
måste också se till naturper-
spektivet, men idéerna kan 
mycket väl bli verklighet även 
på andra ställen.

Eleverna arbetade med 
projektet under vecka 43 då 
de även redovisade sina ar-
beten, men eftersom få per-
soner från kommunen när-
varade bestämde man sig för 
att ordna ytterligare en. Inte 
heller vid detta tillfälle kom så 
många som man hade önskat, 
men de verkade ändå nöjda. 

Projektet ordnas årligen 
och uppdraget brukar van-
ligtvis komma direkt från 
kommunen, men i år fick lä-
rarna själva hålla i planering-
en. 

ALE. Antalet arbetslösa 
ungdomar 16-24 år har 
ökat något sedan förra 
månaden, men i stort 
sett är siffran oföränd-
rad. 

Trenden ser liknande 
ut även i kranskommu-
nerna.

Ale kommun ligger under 
riksgenomsnittet när det 
gäller den generella arbets-
lösheten där man landar på 
4,7 % jämfört med rikets 6,2 
%. När det kommer till unga 
har Ale 10 % arbetslöshet, 

vilket är ungefär samma som 
genomsnittet. 

Jämfört med september 
månad är statistiken i stort 
sett oförändrad och så gäller 
även för Kungälv, Lerum, 
Alingsås, Lilla Edet och 
Göteborg. 

Den 27 oktober slutför-
des kursen YEA i entrepre-
nöriellt tänkande för tjugo 
arbetslösa Aleungdomar. 
Syftet var att stärka deras 
självförtroende och öppna 
upp för möjligheten att få ett 
arbete. 

JOHANNA ROOS

Idéer för en roligare älvstrand

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Arbetslösheten oförändrad i Ale
FAKTA

Arbetslösa (16-64 år) i oktober 
2011 i % (september månad inom 
parantes)

Kungälv: 2,9 (2,8) 
Lerum: 2,7 (2,7)
Ale: 4,7 (4,7)
Lilla Edet: 5,7 (5,6)
Alingsås: 5,3 (5,2)
Göteborg: 6,6 (6,6)
Hela riket: 6,2 (6,1)

Hur kan man göra 
området utmed 
Göta älv i Nödinge 
till en mer attrak-
tiv plats?

Utifrån den frågan 
arbetade sista-
årseleverna på 
teknikprogram-
mets designinrikt-
ning fram utförliga 
förslag.
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NÖDINGE. Förra tis-
dagen avgjordes årets 
upplaga av tekniktäv-
lingen Klurig och Klok.

Uppdraget för elev-
erna i årskurs nio var 
att konstruera en 
segelbåt, där såväl 
funktion som design 
bedömdes av en jury. 

De glada segrarna 
kom från Ahlafors Fria 
Skola.

– Det var jättekul att alla 
högstadieskolorna i Ale ville 
delta. Det är en teknikinspi-
rerad tävling med syfte att 
väcka elevernas intresse för 
teknik och naturvetenskap, 
säger Bassim Idan, lärare på 
teknikprogrammet.

Han höll i tävlingen till-
sammans med sina kolle-
gor Magnus Persson och 
Joakim Deling.

Inbjudningar hade även 
skickats till Lilla Edets hög-
stadieskolor, men det var 
ingen därifrån som deltog.

Tävlingen var uppbyggd 
i tre delar där eleverna fick 
börja med att gruppvis lösa 
teoretiska uppgifter för att 
sedan gå över till praktiska 
där de bland annat fick göra 
olika laborationer och koppla 
lampor. 

Sista delmomentet var att 

konstruera en segelbåt där 
såväl design som funktionali-
tet och kreativitet bedömdes. 
I sista momentet fick båtarna 
vind i seglen med hjälp av en 
fläkt och på så kort tid som 
möjligt skulle de färdas längs 

en uppbyggd bana. 

Prispengar
Juryn bestod av verksamhets-
chefen Hans Enckell, till-
förordnade rektorn Patrick 
Phillips och Utbildnings-

nämndens vice ordförande 
Dennis Ljunggren (S). 

Vinnare blev Ahlafors Fria 
Skola, som mottog en pris-
summa på 2500 kronor. Bo-
husskolan kom på andraplats 
medan Himlaskolans nior 

kammade hem tredjeplatsen. 
– Samarbetet i grupperna 

har fungerat lysande. Delta-
garna tyckte att det blev lite 
stressigt och de hade behövt 
längre tid på sig till uppgif-
terna, så det får vi tänka på 

till nästa gång. Annars verkar 
alla vara mycket nöjda med 
dagen, säger Bassim Idan.

Klurig tävling med båttema
– Aktiviteter för årskurs nio på Ale gymnasium

Pristagare. Simon Enander, Marcus Saarijärvi och Beatrice Skyman, Bohusskolan. Matilda Sjöberg, Elin Wessberg och Maria Karlsson, Ahlafors Fria Skola. 
Zebastian Ädel, Zackarias Tyllström och Victoria Niklasson, Himlaskolan. Juryn: Hans Enckell, Patrick Phillips och Dennis Ljunggren.

Vard 10-19, lörd 10-15, sönd 11-15 • Ale Torg 0303-22 93 17 
www.klippstudion.se

Vi har bredden 
på hårvård och 
skönhetsvård

JULKLAPPSTIPS

(Gäller 1 år)

Reservation för slutförsäljning.

JULSTJÄRNA

2 för 35kr

MINISTJÄRNA 
med tomtekruka 
29kr

BLOMMOR TILL
ADVENT!

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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BUTIKER: Ale Bokhandel | Ale Optik | Ale Skomakeri & Nyckelservice | Ale Tips & Tobak | Havspalatset | Blomsterriket
Dressman | Drömhuset | Frukt & Grönsakshuset | Hälsoteket | ICA Kvantum | Kicks | Lidl | Limit | Lindex | Ljuva Hem
medstop Apotek | Nols Färg | Smycka | Klockmaster | Team Sportia | Skoalla | Svenheimers Konditori | Systembolaget
ZooNet  FRISÖRER: Klippstudion | XLNT  RESTAURANGER: Pizzeria Bella Mia | Ananda Thai Take Away 
ÖVRIG SERVICE: Alfredssons Trafi kskola | Handelsbanken | Sportlife | Svensk Fastighetsförmedling
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Vardag 10-19 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15
ICA Kvantum 8-22 alla dagar (Systembolaget, Apotek, Bank och Restauranger har speciella öppettider)

www.aletorg.se
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Öppet alla dagar 8-22

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

Rosenkubb

9:-/hg
Rökt Jacobsdahls

MYS I ADVENT
Välkomen till en riktig mataffär!

I manuella disken:

Present, julklapp eller gåbortkorgen!
Hundkorgen, fruktkorgen, babyskorgen, delikatesskorgen. Du väljer innehåll och 
prisnivå -Vi gör din korg. Ring Susanne på 0303-975 07 eller prata med oss i butiken. 

Adventsljusstakar, ljus, prydnadssaker, 

blommor och mycket mer hittar du i vår 

julskyltade butik, välkommen!

Lövbiff

109:-/kg
ICA. Ursprung Irland

Bakad i butik:

kllklkklalapap

Apelsiner

990
/kg

ICA Spanien Klass 1

Hallon, Blåbär, 
Björnbär 

1990
/st

ICA. Spanien, Mexico, Argentina

Lussekatter

4 för 30:- BLOCK-/KLOTLJUS
Vita eller röda till advent.

2900-
4900

/st

7900
/st

9900
/st

ADVENTSSTJÄRNA
På fot. Vit.

ADVENTSLJUSSTAKE
7-armad. Vit eller röd.

Vitkål

390
/kg

Sverige Klass 1

På torsdag och fredag har vi
 provsmakning av små läckra 

tapas-tilltugg till glöggen, 
Välkommen!

Fläskfilé

5990
/kg

Susanne Karlsson

f

/kg/

Lättglögg

2290
/st

Välkomen till tomten, 
glögg och pepparkor 
på Ale Torg på lördag! 
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NÖDINGE. En uppstick-
are som breder ut sig 
allt mer.

Davor Stajminger 
från Nödinge utmanar 
de stora kaffeleveran-
törerna i Sverige.

– Genombrottet kom 
när Gekås i Ullared tog 
in mitt kaffe.

Yrket som lastbilschaufför 
har han lagt bakom sig. Sedan 
några år tillbaka är han kaffe-
leverantör på heltid.

– Det började i liten skala, 
som ett hobbyprojekt vid 
sidan av mitt ordinarie arbete. 
Successivt har verksamheten 
växt och när jag lyckades slå 
mig in på Gekås i Ullared för 
tre år sedan tog det ordentlig 
fart. Nu har jag även fått till 
stånd ett avtal med Bergen-
dahlsgruppen, som äger alla 
City Gross-butiker. Jag för-
handlar också centralt med 
Ica, säger Davor.

– Jag har redan fått klar-
tecken hos Boströms i Lilla 
Edet och Kvantum på Ale 
Torg.

Det var på en semesterre-
sa i hemlandet Kroatien som 
Davor Stajminger kom på 
den geniala idén att bli leve-
rantör av italienska espresso-
bönor till den svenska han-

deln. 
– Jag satt och drack Amigos 

kaffe på ett kroatiskt café som 
min kompis äger. Det var då 
det slog mig att vi inte hade 
någon leverantör av detta 
storslagna kaffe från espres-
sons förlovande land. Dagen 
därpå tog vi bilen över till Ita-
lien, till Trieste där fabriken 
ligger. På den vägen är det, 
berättar Davor.

Gekås blev en välkommen 
dörröppnare för Davor Staj-
minger och Kaffebudet, som 
hans firma heter. Försäljning-
en av det italienska kaffet 
rinner nu på som aldrig förr. 

– Kaffet har blivit känt hos 
den breda allmänheten tack 
vare Gekås. Det har spridit 

sig över hela Sverige. 
Vad är så speciellt med 

det kaffe som du levererar?
– För det första så är Italien 

espressokaffets mecka. Sedan 
vågar jag påstå att jag är billi-
gast av alla kaffeleverantörer i 
Sverige, ja i hela norden. Det 
beror på att jag är egenföre-
tagare, har således inga stora 
omkostnader och det före-
kommer inga mellanhänder. 
Jag har dessutom väldigt bra 
kontakt med fabriken nere i 
Italien.

Beskriv skillnaden på 
bryggkaffe och espresso?

– Det är en helt annan 
rostning när vi pratar espres-
so, som för övrigt utgör grun-
den till latte, cappuccino och 

så vidare. Mitt kaffe lämpar 
sig till helautomatiska maski-
ner. Nästa steg blir därför att 
försöka erövra caféerna. Det 
finns många italienska café-
barer i Göteborg och själv-
klart ska de servera kaffe från 
stövellandet, säger Davor.

Har du alltid haft en pas-
sion för kaffe?

– Nej, intresset för kaffe 
föddes hos mig när jag börja-
de jobba i branschen. Kaffe är 
en hel vetenskap och smaken 
påverkas av hur maskinen 
är inställd, väder, fuktighet, 
malning med mera. Jag upp-
skattar kaffe mer idag än vad 
jag gjorde tidigare.

Har du blivit mer kräsen?
– Det vill jag inte påstå. 

Jag dricker inte bara lyxkaf-
fe om man ska uttrycka det 
så. På fotbollsmatcher blir 
det bryggkaffe i plastmugg, 
det fungerar utmärkt.

När anställer du din 
första medarbetare?

– Det hoppas jag kunna 
göra inom en snar framtid. 
Får jag ett avtal med Ica, så 
blir det ett måste.

Din framtidsvision?
– Målet är att bli Sveri-

ges kaffekung. Kampen mot 
de stora drakarna ger jag inte 
upp så lätt.

Davor – en blivande kaffekung?
– Lastbilschauffören från Nödinge sadlade om

KAFFEDRICKARE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kaffe kan avnjutas på många sätt. Espresso från Italien är 
Davor Stajmingers favorit.

Davor Stajminger i Nödinge driver Kaffebudet, en kaxig uppstickare som utmanar landets le-
dande kaffeleverantörer. De italienska espressobönorna gör succé, bland annat på Gekås i Ul-
lared.

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se
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Bränsleförbrukning blandad körning  
4,6 l/100 km. CO

2
-utsläpp blandad körning 119 g/km. Uppfyller EU5. * 36 mån, 30 % kontant, 42 % restskuld, 

rörlig ränta baserad på STIBOR 90 (effektiv ränta 5,49 %). Bilen på bilden är extrautrustad. 

Köp din Passat nu så ingår Variant-tillägg och Masters-
paket till ett värde av 29.900 kr.  Vi kallar den Passat 
TDI 140 Wolfsburg Edition. Med innovationer som
start-stoppsystem drar bilen bara 0,46 l/mil och 

klassas  som miljöbil vilket ger 
dig 5 års fri fordonsskatt. 

Välj till vårt Serviceavtal för bara 99:-/mån. Välkommen in och provkör.

Uppgradera till  

TDI 170 GT DSG  
endast 30.000 kr

UTRUSTAD med bl a: Automatiskt avbländbar 
innerbackspegel och ytterspegel • Färddator Plus 
•  Fart hållare • 01 Radio RCD 310 • Regnsensor • 
Multi funktionsratt i läder Komfortstolar fram med 
svankstöd, förarsida  elektriskt ställ bar rygg stöds -
lutning och  svank stödsinställning • 02 Trötthetsvar-
nare • 03 Lättmetallfälgar Barcelona 16" 

Vardagar 9-18 • Lördag 10-15 • Trollhättevägen 18, Kungälv

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

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

Nya Audi Q3. 

Snabb  
leverans!

Passat TDI 140 
Variant och Masterspaket på köpet

Audi Q3. Urban, kraftfull, mångsidig, kompakt 
och effektiv. En helt ny typ av crossover gjord 
såväl för familjen i stan som för äventyraren. 
Några snabba:

• Kompakt högteknologi
• TDI/TFSI-motorer 140–211 hk
•  Start/stopp-system
• Dragvikt 2000 kg
•  Innovativt lastutrymme med fällbart 

passagerarsäte (tillval)
•  7-tums färgskärm och 20 GB hårddisk (tillval)

Au
oc
såv
Nå

• K
• T
•  S
• D
•  I

p
•  7
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Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING 5,2–7,7 L/100 KM. CO2 UTSL. 137–179 G/KM. MILJÖKL. EU5. AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVG. 
50% RESTV, 42% RESTSKULD, RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90 DAGAR. 
( EFF.RTA 5,36%–5,40%) FÖRMÅNSVÄRDE NETTO/MÅN VID 50% MARG.SKATT. LEASING EXKL. MOMS. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/
AVVIKELSER. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD.

från

259.900:-
prislån från 
2.599 kr/mån*
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Bränsleförbr. bl. körning: 
Alto Comfort 1,0. 4,4 l/100 km. 
CO2 103 g/km. 3 års nybilsgaranti, 
3 års vagnskadegaranti, 3 års 
assistans & 12 års rostskyddsgaranti. 
Bilen på bilden är extrautrustad. 

JUBILEUMSERBJUDANDE 
PÅ SUZUKI ALTO!
FRÅN ��������

Jubileumserbjudandet gäller 
t o m den 31/12 2011. suzuki.se

Orrekulla Industrigata 12  Hisings-Kärra   www.gotecarlsson.se
����������������������������������������������

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

BOHUS. För närmare 
precis ett år sedan fick 
han Ales stora kultur-
stipendium för sina 
färdigheter i konst och 
smide.

Med gesällprovet god-
känt kan han nu stolt-
sera med att vara en av 
endast sju yrkesverk-
samma konstsmeder 
i Sverige som innehar 
mästartitel.

– Det var som att gå på No-
belmiddagen, säger Martti 
Risku om utdelningen av 
mästarbrevet som ägde rum 
i börshuset på Gustav Adolfs 
torg i Göteborg för två veckor 
sedan. 

Över 200 personer hade 
samlats för att ta del av den 
årliga ceremonin som anord-
nades av Företagarna i Göte-
borg. 

Mästarbrevet är ett bevis 
på yrkesskicklighet och att 
hantverkaren har stor kom-
petens inom sitt yrke, vilket 
skapar trovärdighet gente-
mot kunderna. 

För att tilldelas titeln krävs 
att man varit yrkesverksam i 
minst sex år, samt att man 
avlagt ett godkänt gesällprov. 

På Ale företagsmässa 
2005 tilldelades han gesäll-
brevet med instruktioner för 
hur provet skulle utföras. För 
hans del gick det ut på att till-
verka en ljuskrona med tio le-
vande ljus samt elbelysning. 
Denna skulle mycket nog-
grant göras utefter en ritning 
och innehöll flera avancera-
de moment. Sammanlagt ar-
betade han med provet i 280 
timmar, men det visade sig 
vara mödan värt. 

Metalldesignbok
Martti Riskus styrka är att han 
behärskar ett brett område, 
allt från silversmide till repa-
rationer av gamla kyrkor. 

– Från början var tanken 
inte alls att gå så här långt, 
det var bara önsketänkande. 

Inte nog med att han inne-
har mästartitel i konstsmi-
de. Nästa år kommer han 

att medverka i en metallde-
signbok som ges ut av en tysk 
chefredaktör som han träffa-
de på en utställning i Tjeck-
ien i höstas. 

– Jag vet inte vad som är 
störst, mästarbrevet eller 
boken. Den kommer att ges 
ut på både tyska och engelska 
och jag kommer förmodligen 

att kunna sälja den på mässor 
och liknande. 

För tillfället håller han på 
att rusta upp kyrkor och har 
även designat och tillverkat 
dopträd. I sin smedja i Bohus 
håller han till under före-
tagsnamnet MR Konst och 
Smide. 

– Jag arbetar brett och med 

många olika delar men hjär-
tat klappar mest för konsten, 
säger Martti Risku.

En konstens mästare
– Konstsmeden Martti Risku mottog ärofylld titel 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

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

Unik konst. Martti Risku är en av endast sju yrkesverksamma konstsmeder i Sverige. Nu har han mottagit mästarbrevet.

I smedjan i Bohus driver han sin verksamhet MR Konst och 
Smide. Han behärskar hela registret inom branschen.

ARKIVBILD

Allan Karlsson
info@alekuriren.se



Inklusive syntest 
Båge • Fodral

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

Västra gatan 68, Kungälv 
Tel 0303-101 58

Enkelslipade   400:-

Fr 800:-Dubbelslipade

Fr 1.800:-Progressiva

På Torsdagar kör vi nu de tre B:na!

Bowling, Burgare och Bärs!
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Utmarksvägen 20, Kungälv. Tel. 0303-24 62 50
Öppet: Vard 10-18 • Lörd 10-14

Allasäsongens 
joggingskor ! 

GÄLLER ENDAST 
23-26/11 2011

ONSDAG &

TORSDAG 50%
  RABATT

FREDAG &

LÖRDAG 60%
  RABATT

Vi tillverkar inlägg med den senaste 
tekniken inom Cad/Cam.
Har du gamla gipsar?
Vi löser det med!!    Välkommen!

STANS

STÖRSTA

SKOBUTIK
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Handla i fästliga Kungälv
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Tel. 0303-174 00 
Trädgårdsg. 24, mittemot fi skhandlar’n 

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

KUNGÄLV

Audi A6 2,4 Avant -01 29.900 kr 
Audi A8 3,2 Quattro -06  219.900 kr 
Audi S6 4,2 Quattro Avant -00 79.900 kr
BMW 116 I En Ägare Servad -05 89.900 kr 
BMW 118 D Advantage komfort -08 149.900 kr
BMW 118 D Advantagepaket -08 124.900 kr
BMW 118 D Miljöbil -08 157.500 kr
BMW 118 D Miljöbil Sportcupe -09 169.900 kr
BMW 120 I M Sportpaket -07 154.900 kr
BMW 316 I Touring / ACC / -02 59.900 kr
BMW 316 TI / Compakt / Svensk -02 54.900 kr
BMW 318 I Cabriolet -94 44.900 kr
BMW 318 i 6500mil / 1ägare -07 139.900 kr
BMW 320 CI/Komfort/Dynamic/ -09 249.900 kr
BMW 320 I Comfort Advantage -07 147.500 kr
BMW 320 I Touring M-paket -07 169.900 kr
BMW 325 i Touring -06 124.900 kr
BMW 520 D Aut / Navigation -07 169.900 kr
BMW 530 I Touring, Navi, Skinn -05 144.900 kr

BMW  745 I Svensksåld -02 129.900 kr
BMW M5 Svensksåld -05 299.900 kr
BMW X3 2,5I Skinn Svensksåld -05 139.900 kr
Chrysler PT Cruiser 2,0 -01 32.500 kr
Citroën C3 1,6l SX Komfort -04 39.900 kr
Citroën C4 1,6l SX / Regnsensor -05 44.900 kr
Ford Fiesta 1,4 / 5D / AC -06 44.900 kr
Ford Mondeo V6 GHIA Kombi -02 24.900 kr
Ford Mustang CAB V6 210hk -07 149.900 kr
Honda Civic 1,8 5D Sport -06 94.900 kr
Hummer H2 6,0l 325hk 22LM -03 249.900 kr
Hyundai Getz 1,4 Comfort Cross -08 79.900 kr
Hyundai H-1 2,0 135Hk VAN -04 34.900 kr
Hyundai Santa Fe 4x4 AUT -06 114.900 kr
Hyundai Tuscon 2,0 4x4 -05 74.500 kr
Hyundai Tuscon 2,7 4x4 -05 99.900 kr
Hyundai i10 1,1 e -Sense -09 69.900 kr
Jaguar XJ XJR Kompressor -98 69.900 kr
Jeep Cherokee 2,8 CRDI 4x4 -03 69.900 kr

Kia Carens 2,0 EX CRDI 7 Sits -07 94.900 kr
Kia Cee´d 1,6 CRDI EX Komfort -08 114.900 kr
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW Komfort -09 124.900 kr
Kia Cee´d 1,6 ECO EX CRDI SW -11 164.900 kr
Kia Cee´d 1,6 EX AUTOMAT -07 79.900 kr
Kia Cee´d 2,0 CRDI SPORT/STYLAD -08 149.900 kr
Kia Picanto 1,2 Eco EX Komfort -12 109.900 kr
Kia Sephia 1,6 /  12700mil -00 14.900 kr
Kia Sportage 1,7 CRDI KOMFORT -11 214.900 kr
Kia Venga 1,4 90hk EX -11 129.900 kr
Mercedes-Benz C180 Kombi Aut -04 89.999 kr
Mercedes-Benz C180 Sport Coupe -01 44.900 kr
Mercedes-Benz CLS 500 Key-less -05 199.900 kr
Mercedes-Benz E 240 Aut Classic -99 29.900 kr
Mercedes-Benz GLK 220 CDI -11 299.900 kr
Mitsubishi Galant V6 SW Automat -00 24.900 kr
Nissan Micra Automat, AC -04 57.500 kr
Nissan Patrol 3,0DI Turbo Aut -02 99.900 kr
Nissan X-Trail 2,5 Automat SE -07 139.900 kr

Peugeot 307 2,0 XS 5D / AC -03 39.900 kr
Peugeot 307 CC 2,0 CAB -06 104.900 kr
Renault Laguna III kombi 2,0 -09 124.900 kr
Renault Megane 1,6 kombi -05 57.500 kr
Renault Megane 2,0 CAB -98 34.900 kr
Renault Megane kombi -02 29.900 kr
Saab 9-3 SE 2,0T -01 29.900 kr
Saab 9-5 1.9 TiD Sportcombi -06 69.900 kr
Saab 9-5 2,0T Biopower -09 109.900 kr
Saab 9-5 2,3T Vector Sportcombi -03 49.900 kr
Saab 9-5 2,3T Linear Sportcombi -03 29.900 kr
Saab 2,0T CAB -95 24.900 kr
Saab 2,0T ACC färddator -98 14.900 kr
Seat Toledo 1,6 SE -99 14.900 kr
Skoda Felicia 1,3 LXi -01 14.900 kr
Skoda Octavia 1,9 GLX TDI 14.900 kr
Skoda Octavia 2,0 FSI / AUT -06 79.900 kr
Subaru Legacy 3,0R AUT/NAV -06 139.900 kr
Toyota Auris 1,6 5-D -07 97.500 kr

Nytt & begagnat! Kanonpriser! 
Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar Kungälv, Kareby tel. 0303-22 20 01

Öppet: Mån-fre 10-18, Lör 11-15

CEE’D PREMIUM
Från

179.900:-
Utrustning på 

köpet värde 2255 0000000000::--**

VINTERVECKOR FÖR HELA FAMILJEN!
JULKLAPPAR OCH FINA ERBJUDANDEN

TILL ALLA SOM PROVKÖR!

* BLUETOOTH, ipod, iPhone & MP3-ANSLUTNING, PARKERINGSSENSORER BAK, ACC, KLIMATANLÄGGNING, 
PIANOLACKERAD SPORTFRONT OCH MYCKET MERA. Provkörningserbjudandet gäller tom den 30 nov, 2011.
Den 7-åriga nybilsgarantin är Sveriges längsta fabriksgaranti och gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och 
förmånsbilar. Garantin följer bilen och upphör 7 år efter första registreringsdatum eller efter 15.000 körda mil, 
det som först uppnås. För att nybilsgarantin ska gälla måste all service utföras av auktoriserade Kia-verkstäder 
under hela garantitiden. I annat fall gäller 3 års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka, förutsatt att service 
utförts fackmannamässigt enligt Kias serviceprogram. cee’d PREMIUM bränsleförbrukning blandad körning 4,5 – 
5,7 l/100km. CO2-utsläpp 117 – 151 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 5. Bilen på 
bilden kan vara extrautrustad. Med reservation för eventuella tryckfel.

www.karebybil.se www.karebybil.se

Södra gränden 1, Liljedal Tel 0303-100 34

Välkommen 
in till oss! 

Vi ser till att 
dina fötter får 
en varm vinter!
�����������������



alekuriren  |   nummer 41  |   vecka 47  |   201124

BOHUS. Molly Downes, 
Emma Cappelen och 
Emmy Wessberg från 
Ale-Jennylunds rid-
klubb är spända av för-
väntan. 

Om de går vidare 
i semifinalen väntar 
finalen som går i Scan-
dinavium under Göte-
borg Horse Show.

Drygt 140 C-ponnyekipage 
ställde upp i hopptävlingen 
GP-ponnyn 2012 och efter 

tre kval återstår nu 30 som i 
februari kommer att göra upp 
om 10 finalplatser. Bland dem 
finns tre ryttare från Ale-Jen-
nylunds ridklubb. 

Semifinalen går av stapeln 
på Billdals ridklubb den 19 
februari, bara en vecka innan 
den stora finalen i Scandina-
vium under Göteborg Horse 
Show.

I GP-ponnyn hoppas en 
bana med 90 centimeter höga 
hinder och stilbedömning 
ingår. Domaren betygsätter 

ryttarens sits, rittens genom-
förande med vägval, tempo 
och balans samt ett samlat 
helhetsintryck. Rivning, väg-
ring och tidsfel innebär mi-
nuspoäng.

Tävlingen är öppen för 
ryttare som under finalåret 
fyller högst 18 år.

Aleryttare till semifinal i GP-ponnyn

LYCKA TILL

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Klara för semifinal. Molly Downes på Millie Surprise, Emma Cappelen på Shelly och Emmy 
Wessberg på Ämedie har chans till finalplats i Scandinavium.                                Foto: privat

Nu finns vi 
i Nödinge!

Öppettider: Vardagar 8–18  Lördagar 9–13

Rödjans väg 2
Tel. 0303-35 09 90

Vi har reservdelar och 
till behör till alla bilar.

10 % 
rabatt
på alla tillbehör med 
Mekonomenkortet.

Det är helt orimligt 
att företag inom väl-
färdssektorn kan un-

dandra vinster för beskatt-
ning genom interna ränte-
konstruktioner. Skatteme-
del ska användas i välfärden, 
inte gå till riskkapitalbolag i 
skatteparadis

Även borgerliga politiker 
i riksdagen och kommuner 
har varit upprörda över 
dessa effekter. Samma politi-
ker som tidigare snarare har 
drivit på privatiseringar och 
utförsäljningar, inte minst 
i kommunerna. Borgerliga 
politiker har faktiskt släppt 
in räven i hönshuset och 
påstått att räven numera är 
vegetarian för att omvärlden 
skulle tubbas att tro att det 
här med vinster och risk-
kapitalbolag i välfärdstjäns-
terna inte alls är någon fara, 
snarare helt ofarligt.

Fem koncerner
Den privata vården i Sve-
rige domineras av fem 
stora koncerner – Carema 
(Ambea), Attendo, Capio, 
Praktikertjänst och Aleris. 
De tre förstnämnda ägs av 
riskkapitalbolag. Två tred-
jedelar av friskolorna drivs 
i associationsformer som 

är vinstsyftande. Av de fyra 
största friskolekoncernerna 
i Sverige ägs tre av riskkapi-
talbolag. Apoteksmarknaden 
avreglerades med buller och 
bång för två år sedan. Apo-
teken ägs av fem olika större 
aktörer varav två med risk-
kapitalanknytning. 

Tvister
Stor uppmärksamhet har 
under de senaste veckorna 
riktats mot vårdföretagen 
och apoteken. De tre risk-
kapitalägda vårdföretagen 
har tvister med Skatteverket 
om flera hundra miljoner 
kronor. Carema ensamt 
uppges undandra nära 500 
miljoner kronor årligen 
från beskattning i Sverige 
genom räntesnurror. Det är 
vanligt att riskkapitalbolagen 
är registrerade utomlands 
och att ett moderbolag i 
en koncern lånar ut pengar 
till mycket hög ränta till 
sina dotterbolag. Den höga 
räntan gör att vinsten blir 
minimal i Sverige. Istället 
redovisas vinsten i skatte-
paradisen som har betydligt 
lägre företagsskatter än 
i Sverige. I apoteksfallen 
handlar det om en liten ö, 
Jersey, i engelska kanalen.

Problemet har länge varit 
känt av regeringen. Pressad 
av mediadebatten tvingas 
Anders Borg nu säga att en 
förändring kommer, men 
tidigast år 2013. Under 
tiden kan betydande belopp 
rinna ut ur landet därför att 
regeringen inte vågar agera 
tillräckligt offensivt.

Vi socialdemokrater har 
föreslagit att förfarandet 
stoppas direkt genom en så 
kallad stoppskrivelse från 
regeringen till Riksdagen. 
Det är en begäran om att 
bestämmelsen ska gälla 
redan från dagen efter det 
att skrivelsen lämnats till 
riksdagen. Förfarandet 
används vid nyupptäckt oön-
skad skatteplanering samt 
vid ny praxis från Regerings-
rätten eller EU-domstolen. 
Utan stoppskrivelse kan 
riskkapitalbolag inom 
välfärdssektorn undandra 
vinst även under 2012 från 
beskattning. Därför borde 
regeringen handla nu istället 
för att avvakta till våren.

Christina Oskarsson
Riksdagsledamot (S)

Stoppa skatteflykten 
nu, inte sen!

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   ......................................................................................................................................

2 3 4
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

5 7

1

6

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
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ALAFORS. – Den är 
inne!

Någon mätsticka 
behövs inte denna 
gång.

Det är rafflande 
matcher när Alebyg-
dens BK arrangerar sitt 
årliga klubbmästerskap 
i Alafors.

Boulehallen vid Ahlafors 
gamla spinnerifabrik stod 
färdig 2001. Intresset för 
boule var på topp vid den tid-
punkten och faktum är att en-
gagemanget håller i sig.

– Det vill jag ändå säga. Vi 
ser inte någon vikande trend 
när det gäller bouleintresset. 
Vår bouleklubb har ett 75-tal 
medlemmar. Vi träffas två 
gånger i veckan, tisdag och 
torsdag. Det brukar komma 
ungefär 40 deltagare varje 
gång, berättar Nils Erik Silf-
versten, en av eldsjälarna.

Boulehallen rymmer 14 
banor och gruset är nylagt 
sedan i somras. Många är de 
föreningar som hyr tider av 
Alebygden.

– Föreningar från Läns-
mansgården, Ytterby och 
Kareby är här. Sedan har vi 
våra lokala PRO-förening-
ar samt Starrkärrs Skytte-
klubb som hyr lokalen varje 
torsdagskväll. Hallen lämpar 
sig lika bra för skytte som för 
boule, förklarar Nils Erik 
Silfversten.

En trappa upp finns en 
kafeteria. Här samlas spelar-

na för att fika och eventuellt 
diskutera ett och annat vin-
nande kast.

– Att spela boule är lika 
mycket en social grej, att 
vinna är inte det viktigaste. Vi 
pensionärer får träffas och ha 
roligt tillsammans, säger Nils 
Erik.

Sommartid utgör Sjöval-
lens grusplan spelplats för 
Alebygdens medlemmar, 

men när höstrusket kommer 
går man in i hallvärmen.

– Det är fantastiska förut-
sättningar och vi är väldigt 
glada och stolta över vår bou-
lehall, säger Nils Erik.

Final i klubbmästerskapet 
blir det på luciadagen. Då 
får vi veta vilket tvåmannalag 
som kan titulera sig bäst i Ale-
bygdens Bouleklubb.

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

Välkommen! Hälsningar Lottis

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

barn
fotografering
ta chansen nu!

Kloten rullar i boulehallen
– Intresset håller i sig

I BOULEHALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Så ska det se ut! Närmare ”lillen” går inte att komma.

BOULE
Boule eller pétanque är en lag-
sport, som spelas genom att klot 
av stål kastas mot en liten träkula, 
kallad ”lillen”, den som kommer 
närmast vinner. Spelet har sitt 
ursprung i Frankrike och ordet 
boule är franska för klot. Boule 
är ett spel som passar gammal 
som ung, kvinna som man och är 
därför lämpligt för alla kategorier 
av människor. 

Nils Erik Silfversten, en av 
eldsjälarna i Alebygdens 
Bouleklubb.

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook

facebook.com/alekuriren

Advent �Jul� � � �
�

� � � �
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NÄRPRODUCERADE

DELIKATESSER
GLÖGG

ÄPPELMUST

CHUTNEY

SALAMI M.M.

Wäxthuset i Lilla Edet AB
Göteborgsvägen 119
463 33 Lilla Edet
Tel: 0520-44 10 29

www.waxthuset.nu

Öppet:
Vardagar
Lörd/Sönd

09-18
10-15

Vi ser till att ni lyckas!

Vi reserverar oss för tryckfel och ev. slutförsäljning

Amaryllis 
Souvereign

Julstjärnor 
grenade
De trivs bäst i ljusa 
varma lägen och
tål inte drag. Låt torka
upp något mellan 
vattningarna och
använd ljummet 
vatten.

4950
Från

Nu är årets 
julgranar här!
Vi har både vanlig gran och kungsgran!

4950

VÄRLDENS BÄSTA JULKLAPP!VI ÖNSKAR

DIG EN RIKTIGT
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HALVÅRSKORT
ALLA AAAAAAAAAAAKKKKKKKKKKKTTTTTTTTTTTIIIIIIIIIIIVVVVVVVVVVVITETER

Riktpris 
3300 kr

ER

Riktpris 
3300 kr

HELÅRSKORT
 ITETER

Riktpris 
5000 kr

HEL
AAAAAAAAALLLLLLLLLLLLA AAAAAKKKKKKKKKTTTTTTTTTTTIVITETER

Riktpris 
5000 kr

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.47
������������������������������������
med en krämig potatis & rotfrukts-
gratäng samt kockens murkelsås 

�����������������������������
hummersås serveras med dill-

slungad potatis samt toppas med 
handskalade räkor & citron.

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

rårörda lingon.  

99:-
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RIKTPRIS 900 KR

TRÄNA ALLA AKTIVITETER

ERBJUDANDET GÄLLER T.O.M 23/12 2011
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Det var på initiativ av 
Lilla Edets riksdagskvinna 
Camilla Waltersson Grön-
vall (M) som måndagens 
sammankomst i Lilla Edet 
blev till. Medverkade gjorde 
inte bara Lilla Edets båda 
kommunalråd, Ingemar 
Ottosson (S) och Peder 
Engdahl (M), utan även 
Trollhättans och Ales dito, 
Paul Åkerlund (S) respek-
tive Mikael Berglund (M). 
Särskilt inbjudna till mötet 
var Trafikutskottets vice 
ordförande Jan-Evert Rådh-
ström och riksdagsledamo-
ten Mikael Cederbratt (M) 
från Norra Älvsborg.

I sin senaste motion till 
riksdagen ”Flaskhalsar i 
trafiken” beskriver Camilla 
Waltersson Grönvall det 
olyckliga i att effekten av 

flera viktiga satsningar som 
pågår i landet minskar i och 
med att så kallade flaskhalsar 
har uppstått. Utbyggnaden 
av E45 och problemplatserna 

Torpabron och Göta, som 
ännu inte är finansierade, är 
två tydliga exempel.

– Det är väldigt olyckligt. 
Jag efterlyser en helhets-
syn för att förebygga sådana 
här problem. Flaskhalsarna 
som uppstår på E45 hämmar 
tillväxten i området och 
dessutom är det förkastligt 
ur trafiksäkerhetssynpunkt, 
säger Camilla Waltersson 
Grönvall.

Paul Mäkelä, samhälls-
byggnadschef i Lilla Edets 
kommun, guidade sällskapet 
till Torpabron och Göta för 
att de politiska representan-
terna skulle få en uppfattning 
om de båda problemområ-
dena.

– Det här ärendet har 
högsta prioritet i regionen. 
Givetvis är alla jätteglada 
över den infrastruktursats-
ning som sker, men tyvärr 
uppstår det åderförträngning 
på dessa båda ställen. Pulså-
dern måste vidgas annars 
får vi proppar, säger Mikael 
Cederbratt.

Ales kommunalråd, 
Mikael Berglund, var inne på 
samma linje.

– Vi i Ale är beroende 
av att helheten blir bra. Vi 
har invånare som pendlar 
till Trollhättan och vi har 
arbetskraft som pendlar nor-
rifrån. Ska tillväxten fortsätta 
i regionen måste trafikflödet 
fungera på ett tillfredsstäl-

lande sätt.
Jan-Evert Rådhström 

tycktes nöjd med sitt besök 
i Lilla Edet, men kunde inte 
ge några utfästelser för fram-
tiden.

– Jag är glad över att jag 
fick komma hit och det känns 
som att jag har fått saklig och 
bra information. Det är ett 
positivt projekt vi ser, dock 
med två felande länkar. Att 

det finns en samstämmighet 
i regionen om prioriteringen 
gör det naturligtvis enklare 
när ärendet ska upp på natio-
nell nivå och det sedan ska 
fattas beslut om en reviderad 
infrastruktursplan, avslutade 
Rådhström.

�����������
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Söndagen 27 november

kl 16-19

Skyltsöndagen är arrangerat av handelsgruppen Lilla Edet 
tillsammans med Företagscentrum och Lilla Edets kommun.

Vill du också, kostnadsfritt, ställa ut på julmarknaden 
kontakta Inga-Lill Orbelin på info@orbelin.com
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Extraöppet i butikerna och 
Apoteket mellan kl 16-19 

med fi na erbjudanden

���	������
Med hantverk, lotterier m.m.

Scoternas årliga 
�����������������

Poängpromenad start kl 16. 
Fina vinster.

��	����
Tar emot barnens önskelistor

������������
kröning, sång och musik med Lilla Edets 

musikförening från scenen kl 17.30.
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Med Lilla Edets Ridklubb vid 

Ljungkullen
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Räddningstjänsten visar bilen 

och informerar
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Julsaga för barn kl 16.30 och 

17.30. Bokslussen delar ut gratis 
pocketbok till ungdomar. 

Vi bjuder på glögg och 
pepparkakor. Öppet kl 16-18.

������������
har öppet

����	���������������������
Hantverk, godis, hembakt och julgrupper, fårskinn och fågelfröer, 

julpyntsloppis musikunderhållning ,lotterier 
Slottscafét med fi ka, korv och glögg. Cafét  är öppet 11-19

Platsen är Göteborgsvägen mellan ICA Boström 
och Gösta Ericsson. Vägen är avstäng för trafi k  

under dessa timmar.

Flaskhalsarna på E45 måste bort

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Utbyggnaden av E45 mellan Göteborg och Trollhättan har två problemområden som ännu inte är finansierade – Torpabron 
och Göta (bilden).Jan-Evert Rådhström, mo-

derat vice ordförande i Tra-
fikutskottet, kom till Lilla 
Edet i måndags för att in-
formera sig om situationen 
runt E45 och särskilt pro-
blematiken runt de så kall-
lade flaskhalsarna i Göta och 
Torpabron.

Riksdagsledamoten Camilla Waltersson Grönvall (M) har 
skrivit en motion till riksdagen under rubriken ”Flaskhalsar 
i trafiken”.

LILLA EDET. Torpabron och Göta.
Två flaskhalsar som har uppstått i samband 

med utbyggnaden av E45 mellan Göteborg och 
Trollhättan.

I måndags var Trafikutskottets vice ordförande, 
Jan-Evert Rådhström (M), på besök i Lilla Edet 
för att få en visuell inblick och fördjupad informa-
tion om problematiken.

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren

På GåNG  i kommunen
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KOMMUN
LILLA EDETS
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Biblioteket informerar

Radonmätning
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Behöver du hjälp att ta 
dig ur ditt missbruk?

Alkohol och Drogmottagningen, 
erbjuder rådgivning per telefon, kognitiv 

missbruksbehandling i grupp, enskild 
samtalsbehandling och parbehandling.
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Skyltsöndag
Söndag 27/11, kl 16-18
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Utställning: 

Barbiedockor
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Julmingel på Lödösehus
Torsdag 1/12 kl 17.00
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”Om Verner i Skogen och 
annat folk från böggda”
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Juljazz 
Torsdag 8/12 kl 19.00
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Språkcafé
Tisdag 6/12 och 20/12 kl 17.00
�������������������������������������������
��������������������������������������������
��������� ��¢������ �����¡�������������
�������������£���
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Sök vårens kurser på 
Lärcentrum�¤������¥!

Data (8 kurser)
������ �������������������������������
��������������������������������

�������������������������������	�
	�

�����������������������������
¦¦¦���������������������������������
������������������	�������������������

Gymnasiekurser:
���������£��
����������£��
��������£���
��������£���
�������������� �
£���
§��������£���
¨��������� ��
������©�����������¡
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Nattvandrarna 
i Lilla Edet
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Utmaningen startade 1 oktober 2011.
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JULAVSLUTNING
på Öppna Förskolan 

Familjecentralen Eken

ONSDAG 21 DECEMBER
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Ekaråsvägen 6

Du som företagare 
är välkommen till

Frukostträff 
med LENK
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Fredag 25 nov kl 8-10
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Lunch 
med Företagscentrum
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Tisdag 6 dec kl 12-13
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Nästa information 
kommer vecka 51!

www.lillaedet.se
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JULMARKNAD 
I ROSTOCK

JULTRAD-I-TON PÅ 
GÖTEBORGSOPERAN

HOLLAND 
MED FLORIADEN

Hans Josefsson och Gunilla Olsson Karlsson

6-8/12 3 dgr

2.690:-

14-19/4 2012 6 dgr

7.000:-

18/12
595:-

VÅRENS HÖJDPUNKT!

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 Buss 0520-65 75 00 
Ring för info & reseprogram • www.lillaedetsbuss.se

Lilla Edets Buss
Läs mer info om våra resor på hemsidan eller ring för program

��������������������������

NU 9.995:-
����������������

Makeup-box

4.495:-

Välkommen in i 
butiken för fler 
erbjudanden.

Du kan även besöka 
www.noro.se för fler 

aktuella erbjudanden.

ÖPPET
VARDAGAR 07.00-17.30
LÖRDAGAR 09.00-13.00
Prässebäckvägen 2 Lilla Edet

Din ICA handlare i Lilla Edet…

Julmust
Apotekarnas.  140 cl.    
 Jfr pris 7:14/liter +pant. 

 Kaffe & 
skinksmörgås 
      
     

 I caféet 

 Griljerad skinka 
       Jfr pris 199:50/kg.     

 
Från delikatessen 

  

 9  95  /kg 

  

 19  95  /hg 

  

25k /st 

Kaffe
Gevalia.  400–500 g.    
Jfr pris 62:50–50:00/kg. 
Max 3 förp/kund.

 Handla andra varor för 

minst 300 kr så får du köpa... 

  

 30k     

VAD HÄNDER
I BUTIKEN I HELGEN
På fredag 25 november mellan kl 11–18 
kommer Robinsson-Ola 
till butiken. Han bjuder 
på något gott samtidigt 
som han berättar om 
sitt äventyr i 
Filippinerna.

På söndag den 27 november är det 
skyltsöndag i Lilla Edet. Vårt café har 
öppet kl 15–19 denna dag och medan de 
vuxna fi kar är barnen välkomna till vår 
marsipanverkstad. 

Ha en bra vecka! 
Önskar Patrik och personalen

 Apelsiner 
 Spanien.      
     

2  för 

20k+pant  

Öppet 8–22 alla dagar
www.icabostrom.se
facebook.com/icabostrom

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 27/11 -11. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

Stort 
utbud
s m å 
priser!

Välkommen till

Västkustkök i Lilla Edet
Göteborgsvägen 22, Lilla Edet
Måndag 15-18, lördag 11-13
Mats: 0704-10 92 00  Dennis: 0766-33 93 99

www.vastkustkok.se

Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.

standardglasögon

Optikerfamilj i 80 år

Det personliga och snälla familjeföretaget

Även stort urval 
lågprisglasögon
Båge och Enstyrkeglas 

fr 480:-
Båge och Prog.glas 

fr 1570:-
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Michelle Winkel är en känd 
profil i kommunen, men det 
är första gången hon arrang-
erar en egen utställning med 
sina Barbiedockor. Det är 
glamour från topp till tå som 
gäller.

– Ska man vara fin så ska 
det vara hela vägen, skrattar 
Michelle.

Passionen att sy har följt 
Michelle Winkel sedan 
barnsben. Hon kommer ihåg 
hur allting började. 

– Jag var sex år gammal 
när jag satt i mammas knä 
och hon sydde på maskin. 
Jag älskade mina klippdock-
or, men vid den här tidpunk-
ten började jag även att sy 

kläder till min Barbiedocka. 
Jag lekte inte med henne utan 
det roliga var att få tillverka 
kläder.

– Sedan fortsatte det. Som 
17-åring fick jag min första 
egna symaskin. Jag gick en 
textilutbildning som innefat-
tade det mesta, från fårklipp-
ning till färdigt plagg.

På en hantverksmässa 
i Hjo, för 10-15 år sedan, 
föddes idén om att sy gala-
klänningar till Barbies. Tyger 
har hon inhandlat i olika delar 
av världen.

– På en klänning har jag 
satt pärlemorspaljetter från 
Venezuela.

Den Barbiedocka som till-

drog sig störst uppmärksam-
het i samband med lördagens 
vernissage var ändå den stil-
fulla kopian av kronprissessan 
Victorias bröllopsklänning. 

– Det här är en maskinsydd 

variant som jag skulle kunna 
tänka mig att göra om, men 
i så fall med dolda sömmar, 
förklarar Michelle.

Utställningen på Lilla 
Edets bibliotek pågår till och 

med den 14 december och 
är ett samarrangemang med 
Studieförbundet Vuxensko-
lan.

LILLA EDET. Vem blir 
årets ljusdrottning i 
Lilla Edet?

Snart så vet vi 
svaret.

I samband med skylt-
söndagen i centrum 
sker kröningen av Göta 
Älvdalens Lucia 2011.

Att kröningsceremonin sker 
redan sista helgen i novem-
ber beror på att skyltsönda-
gen i Lilla Edet brukar till-
dra sig ett stort intresse från 
allmänheten.

– Skyltsöndagen är en folk-
fest och då passar det bra att 
kröna årets Lucia. Det blir 
också det första officiel-
la framträdandet som tjejer-
na gör, berättar Ann-Catri-
ne Persson som leder sång-
övningarna.

Två kvällar i veckan träf-
fas kandidaterna i det gamla 
stationshuset och har så 

gjort sedan mitten av okto-
ber. Klassiska julsånger repe-
teras, men även en del nytt 
material.

– Vi blandar traditionel-

la julvisor med nya melodi-
er. Alla sånger är emellertid 
på svenska, avslöjar Ann-Ca-
trine som är mycket tillfreds 
med årets luciatrupp.

– Det är glada och goa 
tjejer som ställer upp varje 
gång vi har övning. Dessut-
om sjunger de väldigt bra. 
Några av tjejerna känner jag 

igen från musikskolan.
Stämningen i gruppen är 

på topp. Alla ser fram emot 
söndagens kröningsceremoni 
och stundande luciafirande.

– Detta är verkligen en 
upplevelse. Vi har roligt ihop 
och det märks att alla tycker 
det är kul att sjunga, säger 
Pernilla Åkerblad.

Den geografiska sprid-
ningen av kandidaterna är 
bra, från Nygård i söder till 
Hjärtum i norr. Röstning sker 
genom talong i TTela alter-

nativt via sms.
– Tävlingsinstinkten finns 

där. Nu gäller det att ragga 
röster in i det sista, skrattar 
Caroline Stenberg.

Det är Lions i Lilla Edet 
som står som huvudarrangör 
av Göta Älvdalens Lucia. De 
pengar som kommer in från 
arrangemanget går till välgö-
rande ändamål.

LILLA EDET. Det drejas 
för fullt hemma hos 
Solveig Ekdahl.

Som alltid vid den här 
tiden på året.

På andra advent 
håller krukmakeriet 
i Uxås öppet hus för 
20:e året i rad.

Årets höjdpunkt anser många. 
Solveig Ekdahl tycker själv 
att det är väldigt roligt att få 
bjuda in allmänheten till sitt 
hem i Uxås. 

– Tänka sig att det blir 
20-årsjubileum i år. Det är 
inte klokt vad åren går, säger 
Solveig som är i full färd med 
att planera öppet hus-firan-
det.

– Det blir som vanligt. 
Förutom mina egna saker så 
kommer jag att ha gästutstäl-
lare på plats. Som traditio-
nen bjuder håller kaféet öppet 
såväl lördag som söndag. Det 
är Peter och Lisa som fixar 
det.

Årets gästutställare är två 

till antalet. Barbro Fager-
berg visar kuddar, väskor 
och annat stickat. Ett nytt 
stjärnskott är Tina Olsson, 
som tovar änglar, tomtar och 
andra mystiska väsen.

– Jag är så glad att de vill 
göra mig sällskap, säger Sol-
veig som för egen del håller 
på att färdigställa olika typer 
av keramikprodukter.

– Det blir skålar i olika 
storlekar, ljusstakar, lyktor 
och annat som hör julen till, 
berättar hon.

Det var i slutet av 70-talet 
som Solveig Ekdahl började 
intressera sig för keramik och 
krukmakeri. Under många år 
tjänstgjorde hon som handle-
dare för ABF.

– Att dreja är fortfarande 
lika roligt, säger Solveig som 
hälsar alla varmt välkomna till 
Uxås lördag och söndag, 3-4 
december.

Utställning med Barbie på biblioteket
– Dockor i unika galaklänningar

I BIBLIOTEKET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I lördags invigdes en utställning av Barbiedockor på Lilla Edets bibliotek. Michelle Winkel har 
försett dockorna med egentillverkade galaklänningar.

Michelle Winkel med en av 
alla de Barbiedockor som 
finns att beskåda på Lilla 
Edets bibliotek. Utställning-
en pågår till och med den 14 
december.

LILLA EDET. Inte vilken utställning som helst.
I lördags var det vernissage på Lilla Edets bib-

liotek.
Under en knapp månad visar Michelle Winkel ett 

knappt 30-tal Barbiedockor i egentillverkade och 
exklusiva galaklänningar.

Tidig kröning av årets ljusdrottning
– Göta Älvdalens Lucia koras på skyltsöndagen

I LILLA EDET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Pernilla Åkerblad, Sandra Jansson, Kristin Oskarsdotter, Ellinor Berggren, Caroline Stenberg, 
Mollie Palm och Linda Rimpi utgör truppen till Göta Älvdalens Lucia 2011.

Ann-Catrine Persson leder sångövningarna med årets lucia-
kandidater.

Julmys i Uxås för 20:e året i rad
– Öppet hus hos Solveig Ekdahl

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Drejar för fullt gör Solveig Ekdahl, som bjuder in till öppet 
hus i krukmakeriet på Uxås, 3-4 december.
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LILLA EDET/LÖDÖSE. 
Julmarknaderna 
duggar tätt.

I Lilla Edet planeras 
det för skyltsöndag och 
i Lödöse förbereds Jul 
i byn.

Mångåriga traditioner 
som brukar locka folk 
ur stugorna.

Nu på söndag arrange-
ras kombinerad skyltsön-
dag och julmarknad i centra-
la Lilla Edet. Göteborgsvä-
gen mellan Ica Boström och 
Gösta Ericson kommer att 
spärras av för trafik och istäl-
let förses området med diver-
se marknadsstånd.

– Vi samlar utställare av 
olika slag, föreningar, privat-
personer och företagare, be-
rättar marknadssamordnare 
Inga-Lill Orbelin.

Tomten kommer att göra 
entré på sin släde och dela ut 
godispåsar till alla barn. No-
vembermörkret lyses sedan 
upp av Göta Älvdalens lucia-
trupp. Kröningen äger rum 
vid halv sex-tiden. På pro-
grammet i övrigt står bland 
annat tipspromenad, ponny-
ridning och levande musik.

– Alla butiker och caféer 
håller öppet. Vi hoppas på 
mycket folk och ett fint vin-
terväder, säger Inga-Lill Or-
belin.

Tidigare på dagen håller 

Ströms slottspark och Slott-
scaféet öppet med hantverk, 
försäljning, loppis och så 
vidare.

Lördagen den 3 december 
blir det Jul i byn i Lödöse. 
Årets aktiviteter sker i vanlig 
ordning på torget. Tomten 
tar emot barnens önskelistor. 
Kaffe med våfflor, glögg och 
pepparkakor, hamburgare 
med mera kommer att finnas 
till försäljning. Det går att 
pröva lyckan på chokladhjul 
och lotterier.

Försäljningsstånden 
kommer att vara fyllda av 
choklad, julkransar, julkort, 
smycken och mycket annat 
som hör julen till.  Frilufts-
främjandet håller i den årliga 

skinkpromenaden, med start 
från Främjarstugan. Den 
första skinkpromenaden an-

ordnades av Siv Hansson i 
november 1984. Loppisen 
kommer att vara öppen. 

LILLA EDET. Snart är 
det dags för nionde-
klassarna att göra sitt 
gymnasieval.

Bildningsförvalt-
ningen bjuder därför 
in till en minimässa 
i kommunhuset på 
onsdag kväll.

– Tanken med kväl-
len är att väcka idéer 
för framtida karriärsval 
och samtidigt infor-
mera om studievägen 
för att nå dit, säger 
Carl Nyström, verk-
samhetschef för gym-
nasiefrågor i Lilla Edets 
kommun.

Inbjudan till informations-
träffen har gått ut till alla 
elever i årskurs 9 och dess 

vårdnadshavare. Inte bara till 
de ungdomar som går i skola 
i Lilla Edets kommun utan 
även till de elever som stude-
rar på annan ort.

– Vi tror att en kvällsak-
tivitet är rätt modell. Lilla 
Edet är en pendlarkommun 
och därför håller vi öppet 
hus ända till klockan åtta på 
kvällen, så att alla ges möjlig-
het att komma hit, säger Carl 
Nyström.

På minimässan får besö-
karna träffa skolans studie- 
och yrkesvägledare, Elisabet 
Svensson, samt representan-
ter från kommunen, Arbets-
förmedlingen och det lokala 
näringslivet. Även Komvux 
kommer att medverka.

– Det kommer att finnas 
information om samtliga 
gymnasieprogram som går 

att söka. Vi svarar också på 
praktiska frågor som rör stu-
diebidrag, resor och så vidare, 
säger Carl Nyström.

Arbetsförmedlingen ser 
han som en viktig samarbets-
partner i detta projekt.

– De kan berätta om tren-
der på arbetsmarknaden, 
framtida bristyrken med 
mera. Det är upplysning-
ar som ungdomarna kan ha 
stor nytta av om de känner 
sig tveksamma inför sitt val, 
säger Nyström.

Elever från Elfhems gym-
nasium kommer att finnas på 
plats under hela kvällen för 
att serva besökarna med kaffe, 
saft och pepparkaka.

VÄRLDENS
BÄSTA JULKLAPP!

VI ÖNSKAR

DIG EN RIKTIGT
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HELÅRSKORT
TRÄNA ALLA AKTIVITETER

KRKR Riktpris 
5000 
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HALVÅRSKORT
TRÄNA ALLA AKTIVITETER

KRKR Riktpris 
3300 kr
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RIKTPRIS 900 KR

TRÄNA ALLA AKTIVITETER

ERBJUDANDET GÄLLER T.O.M 23/12 2011
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Julmarknad i Lilla Edet och Lödöse
– Festliga traditioner hålls vid liv

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Julmarknad blir det i Lilla Edet nu på söndag och lördagen den 3 december arrangeras Jul i 
byn i Lödöse.                 Arkivbild: Jonas Andersson

Minimässa arrangeras 
i kommunhuset
– Informationsträff inför gymnasievalet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Studie- och yrkesvägledare Elisabet Svensson och Carl Nyström, verksamhetschef för gym-
nasiefrågor, hälsar välkommen till kommunhuset i Lilla Edet nu på onsdag där det hålls en 
minimässa med anledning av det stundande gymnasievalet.

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

En miljon människor 
hör dåligt



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 24 november

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

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

Fornäng 2D, 460 10 Lödöse.

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

Nya öppettider!

Ny adress!

Godis • Spel
 Tidningar • Tobak

G di S l

Nödinge 
godislager
(fd.Pressbyrån Nol)

Alevägen 43, Nol • 0303-74 27 12

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

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

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

Nu lyfter 
vi Ale!

www.ale.nu

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

INTENSIVKURS

6.800:-
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ÄLVGODIS
Lösgodis 

från 390
/hg

Slush-ice
Tobak
Läsk
Glass

Enegidryck

Öppettider: 
Måndag-lördag 10-22

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

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

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

Husbilar
Husvagnar

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

HANDBOLL

Division 1 södra damer
Ale IBF – Warbergs IC 0-10 (0-1,0-
7,0-2)
Matchens kurrar: Leoresa Haklaj 
3,  Malin Bernhardsson 2, Sophia 
Adolfsson 1.

1. Älvstranden 8  30  21
2. IK Södra Dal 8  23  19
3. Fröjereds IF 8  6    18
4. Warberg  8   46 16
5. Olofström  8 -  3  15
6. Kalmarsund 8   9    12
7. Hovshaga  8    3   10
8. Östra SK Jönköping 8 – 29 10
9. Pixbo Wallenstam 8 – 15   9
10. Malmhaug 8 –11     5
11. Ale IBF   8 – 29  4
12. Tvååker  8 –30    1

Division 2 västsvenska västra
Bjurslätt/Hisingen – Nödinge SK 
19-22
Mål NSK: Ingen uppgift. 
Matchens kurrar: Nathalie Löfven-
dahl 2, Sofia Hvenfelt 1.

Division 3 västsvenska västra
IK Baltichov – Ale HF 28-33 
(15-18)
Mål Ale: Marcus Hylander 4, Peter 
Welin 4, Micael Strigelius 3, Niclas 
Eriksson 3, Rikard Bäckström 3, Kim 
Sandberg 3, Mattias Johansson 3, 
Joakim Samuelsson 3, Anton Thun-
berg 3, Andreas Johansson 2, Mikael 
Wahlqren 2.
Matchens kurrar: Peter Welin 2, 
Rikard Bäckström 1.

1. Rosendals IK 7 100 14
2. Fjärås HK  7   81  14
3. Hisingen/Torslanda 8   61  12
4. Särökometernas HK 7   37  8
5. Västra Frölunda IF 7    -1   7
6. Ale HF  7   –5   6
7. IK Baltichov 7  –12   6
8. Rya HF  7  –15   5
9. Kärra HK  8    8   4
10. BK Banér  7  –61   4
11. ÖHK Göteborg  8 –193 0

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 15 nov 
deltog 11 par. Medel var 80 poäng. 
Följande par hamnade över medel:
1. Marcus Sandberg/Eiron Andersson  99
2. Rolf Frössling/Karl-Axel Karlsson   89
    Karl-Eric Nilsson/Sune Johansson
4. Lisbeth Alfredsson/Marita Mesch  88
5. Elsa Persson/Rikard Johansson   83
6. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           80

BOHUS. Ale IBF höll 
spelet uppe i en period 
sen tog seriefyran 
Warbergs IC över med 
besked.

Matchen slutade till 
sist hela 10-0.

Resultatet sa dock 
mer om motståndarna 
än om hemmalaget.

Den första hemmamatchen 
i nya Bohushallen blev ett 
platt fall för  Ale IBF:s damer. 
Warberg var helt enkelt för 
bra. Bollen gick som på ett 
snöre och passningarna var 
lika exakta som snabba. Ale 
IBF straffades också hårt av 
snabba omställningar och 

vassa direktskott. I andra pe-
rioden gick gästerna från 0-1 
till 0-8. 

– De får två psykolo-
giskt tunga mål. Det första 
sju sekunder före slutsigna-
len i första perioden och det 
andra direkt 
efter pausvi-
lan. Plötsligt 
hade de 2-0 
trots att vi stod 
upp bra. Sen 
vet jag inte 
riktigt vad som hände, men 
vi klappade ihop. Huvud och 
ork hängde inte med, ana-
lyserade Aletränaren Ralph 
Gustafsson som dock var 
nöjd med avslutningen.

– Vi bestämmer oss för att 
hålla nere siffrorna och kan 
trots resultatet gå av plan med 
gott samvete.

Warbergs IC tillhör de-
finitivt seriens bästa lag och 
kommer med stor sanno-

likhet att 
utmana om 
seriesegern i 
vår. För Ale 
IBF:s del 
gäller fortfa-
rande att ta 

nödvändiga poäng mot rätt 
lag och om möjligt rädda sig 
kvar i ettan. Laget är för till-
fället nästjumbo och det är 
sex poäng upp till strecket.

– Vi får ta med oss vår 

första period då vi spelar ag-
gressivt och har en bra rörel-
se i laget. Att det inte räcker 
mot en så skicklig motstån-
dare som Warberg är en sak, 
mot övriga lag kommer det 
att ge poäng. Det är jag helt 
övertygad om. När vi möter 
topplagen handlar det om att 
se och lära. Det är klasskill-
nad och den hämtar vi inte 
in på en säsong. Det skiljer 
ganska mycket i medelålder 
också, konstaterade Ralph 
Gustafsson som var impone-
rad av Warberg.

I nästa omgång står FBC 
Kalmarsund på tur. En bort-
amatch som innebär en lång 
resa och som dessutom är av 

stor betydelse. Kalmarsund 
ligger precis ovanför streck-
et och skulle vara värdefullt 
att besegra.

– Det skulle helt klart vara 
en bonus, men framför allt är 
de två nästkommande match-
erna avgörande för seriens 
utgång. Då har vi Malmhaug 
och Tvååker hemma, betona-
de Ralph Gustafsson.

LILLA EDET. Lilla Edets 
IF har gjort klart med 
ny tränare.

Eller rättare sagt 
Edet FK, som den nya 
föreningen kommer att 
heta.

Torben Christian-
sen blir en nygammal 
bekantskap för spe-
larna på Ekaråsen.

Sent omsider kom beskedet 
som många väntat på, näm-
ligen vem som skulle bli den 
första tränaren för nybildade 
Edet FK – en fusion mellan 
Lilla Edets IF och Inlands IF. 
Valet föll på Torben Christi-
ansen som har ett förflutet i 

båda föreningarna.
– Med Torben vid rodret 

vet vi vad vi får. Torben har ett 
stort engagemang och fören-
ingskänsla, säger Anders Jo-
hansson, ordförande i LEIF.

Senast Torben Christian-
sen var verksam på Ekaråsen 
var 2006. Sitt senaste tränar-
uppdrag hade Torben 2010 
då han drillade Lödöse/Ny-
gårds herrseniorer.

– En majoritet av spelar-
na förordade Torben och det 
är med spänning som vi ser 
fram emot 2012. Årets säsong 
blev inte riktigt vad vi hade 
hoppats på, säger Anders Jo-
hansson.

På spelarsidan finns dess-

värre några kännbara spe-
larförluster att rapporte-
ra om. Målvakten Christof-
fer Berglund har bestämt 
sig för spel i Göta BK. För-
svarsspelarna Emil Lund-
blad och Fredrik Corneli-
usson går samma väg. Klart 
är också att Marcus Tersing, 
som den gångna säsongen var 
spelande assisterande tränare, 
lämnar Edet.

– Det stämmer. Jag har fått 
några anbud och räknar med 
att ha klart med en ny klubb 
inom kort. Mer än så kan jag 
inte säga i dagsläget, säger 
Tersing till Alekuriren.

JONAS ANDERSSON

Torben tillbaka på Ekaråsen

Torben Christiansen blir historisk genom att bli den första tränaren för Edet FK i 
division 3.     Arkivbild: Jonas Andersson

– Nu stundar nyckelmatcher

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Lagkapten Ann-Sofie Johansson får nu tagga sina lagkamrater till stordåd borta mot Kalmarsund nu på lördag. Söndagens hemmamatch i nya Bohushallen 
gör de dock klokt i att glömma snarast möjligt. 0-10 slutade mardrömmen.

FOTBOLL
Division 1 södra damer
Ale IBF – Warbergs IC 0-10 (0-1,0-7,0-2)

Platt fall för Ale IBF:s 
damer i nya Bohushallen
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www.laget.se/nodingesk
Huvudsponsorer

Välkomna!
ARRANGEMANGSSPONSOR

��������

NÖDINGE SPORTHALL
Torsdag 24 november
P98 19:00  Nödinge SK - Backa

Vi hälsar alla välkomna till Ungdoms 
SM för B-pojkar i Ale gymnasium

ALE GYMNASIUM
Lördagen den 26 november
USMB 14:30 Nödinge SK - BK Heid   
USMB 15:40 Skara HK - IK Cyrus

Söndagen den 27 november
USMB 09:30 Nödinge SK - Skara HK
USMB 10:30 IK Cyrus - BK Heid
F01 11:25 Nödinge SK - Kungälv
F00 12:15 Nödinge SK - Sävehof
USMB 13:15 BK Heid - Skara HK
USMB 14:15 Nödinge SK - IK Cyrus
Hdiv6 15:15 Nödinge SK - Göteborg Finest IK
Ddiv 6 16:45 Nödinge SK - IK Baltichov

��������

Medlemmarna i Ale Golfklubb kallas härmed till

illÅRSMÖTE
onsdagen den 14 dec 2011 kl 18.30 

i Folkets Hus,Nol
OBS! Komplett material finns att 
hämta på kansliet eller på vår 
webbsida: www.alegk.se  
fr.o.m. 14 dagar före mötet.

Matchsponsor:

Skarpe Nord
Fredag 25 nov kl 19.00 

IFK KUNGÄLV 
vs

VETLANDA BK

ELITSERIEBANDY!

GÖTEBORG. Ale HF:s 
herrar har gått vidare.

Turbulensen som 
tvingade bort tränare 
Magnus Weistedt har 
lagt sig och i söndags 
tog laget tredje raka 
segern.

Baltichov bortabe-
segrades med klara 
siffror.

Ale HF har startat om och 
spelar som ett nytt lag. Re-
sultatet har inte låtit vänta på 
sig. Framgången borta mot 
Baltichov bekräftar Ales po-
sitiva trend. I målprotokol-
let syns ett av skälen i det nya 
vinnarkonceptet – mängder av 
målskyttar.

– Glädjen är tillbaka, alla 
är med och bidrar. Vi bygger 
laget bakifrån med ett gediget 
och uppoffrande försvarsspel 
där vi får mycket hjälp av vår 
utmärkte målvakt Torbjörn 
Mattsson låg till grund för 
segern, säger lagledare Frank 
Wahlqvist som anser att laget 
har hittat rätt efter återgången 
till det klassiska 6-0-försvaret.

– Dessutom är Marcus 

Hylander tillbaka i gammal 
god form och är ett ankare i 
försvaret.

Framåt styrde Rikard 
Bäckström och Mattias Jo-
hansson spelet med finess 
och fantasi. Kim Sandberg 
hotade länge från vänsternio, 
men fick sedan en otäck smäll 
på axeln. Första rapporten sa 
att det troligtvis 
inte var någon 
större fara.

På söndag 
väntar toppla-
get Fjärås HK 
hemma i Älvängens kultur-
hus och då måste allt klaffa 
för att poängtrenden ska fort-
sätta. Fjärås är än så länge obe-
segrat och leder serien tillsam-
mans med Rosendals IK.

Vem som ska agera huvud-
tränare den resterande delen 
av säsongen är ännu inte klart, 
men styrelsen har en idé som 
ska prövas i veckan. Lokal-
tidningen får därmed skäl att 
återkomma i ärendet.

Härlig bortaskalp för ”nya” Ale HF

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kim Sandberg hotade från sin position som vänsternia, men fick en otäck smäll på axeln och tvingades utgå. Ale avgick dä-
remot med seger över IK Baltichov.             Arkivbild: Allan Karlsson

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

Lördag 26 November
Arrangör: ooo

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

Anmälan till
mats.wallin@advance.se

Tel: 0733-41 18 03

Sista chansen till 
anmälan tors 24 nov

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
IK Baltichov – Ale HF 28-33 (15-18)
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Kom och prova 
ishockey!
Söndagar kl 11-12 vid Oasen i Kungälv

Ta med tjocka handskar, hjälm med galler, 
halsskydd, skridskor och klubba.

Åldersgrupp 2004-2005

För mer information:
Patrik Österman 0707-25 56 56

Magnus Thorbard 0703-12 46 53
Kungälv Hockey Kansli 0303-21 13 40

 

www.laget.se/aleibf

INNEBANDY I ALE GYMNASIUM

Söndag 27/11 kl 19.00

Div2 herrar 
Ale IBF - Lindome IBK

Lördag 3/12 kl 15.00

Div1 södra damer 
Ale IBF - Malmhaug KFUM IBF

Matchvärd:
�������

HISINGEN. Bjurslätt var 
obesegrade i damernas 
hanbollstvåa.

Det är de inte längre.
Nödinge SK tvålade 

dit serieledarna på 
bortaplan.

Förhoppningarna fanns, 
men få trodde det var möj-
ligt. Efter den första halvle-
ken såg olyckskorparna ut att 
få rätt. Bjurslätts unga damlag 
ledde i paus med fem mål. 

– Vi hade inget magiskt 
att säga, utan gav tjejerna tid 
att själva prata igenom första 
halvleken. De var överens om 
att ge sig själva chansen och 
sätta dit näsan i efter paus. 
Vi hade lägen redan i första 
halvlek, men vi tog inte vara 
på dem. Det gjorde vi i andra 
och då kom vi både ikapp och 
förbi. Berättar NSK-tränaren 
Marcus Bengtsson. 

Scenförvandlingen hade 
också en tydlig regissör i 
målvakten Carina Svens-
son som fick tag i bollarna 
efter paus. I defensiven var 
också Nathalie Löfvendahl, 
som var extra inspirerad av 
mötet med sin moderklubb, 
och Sofia Hvenfelt mycket 
framgångsrika.

– Nathalie gjorde dessut-
om sju mål framåt och tog ett 
stort ansvar, men det går inte 
att komma undan att nämna 
Sofia Hven-
felt som blott 
15 år gammal 
går in och 
styr upp oss. 
Det är svårt 
att matcha henne försiktigt 
när hon spelar så bra. Hon 
fick spela nästan 40 minuter, 

säger Marcus Bengtsson.
Det blev 

en fin skalp 
för Nöding-
es damer som 
nu på allvar 
blandar sig i 

kampen om de främsta plat-
serna.

– Nu ska vi behålla öd-

mjukheten. Vi har i princip 
bara spelat riktigt bra i en 
halvlek och då såg vi vilken 
högstanivå som tjejerna har, 
men vi har också haft otro-
ligt djupa dalar i vårt spel. Det 
är detta vi måste jobba med, 
erkänner Marcus Bengtsson 
som medgav att han faktiskt 
blev överraskad av sitt eget 

lagbygge.
– Så här bra visste jag inte 

att de var och det har jag 
inget emot. Konkurrensen 
om platserna i laget har lyft 
oss under säsongen.

- Älska handboll

EL FIXARNA I ALE

ÄLVÄNGEN 
KULTURHUS

16.00 Herr div 3
ALE HF - FJÄRÅS

Matchsponsorer:

För mer information se hemsidan:
www.klubben.se/alehf

12.10 P01 ALE HF - BACKA
13.30 H-JUN ALE HF - SKÖVDE

Söndag 27 november:

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HANDBOLL
Div 2 Västsvenska västra damer
Bjurslätt - Nödinge SK 19-22

Sara Andreasson och hennes kamrater i Nödinge SK svarade för en bragd då de vände fem-
målsunderläge till seger över självaste serieledarna Bjurslätt.         Arkivbild: Allan Karlsson

Nödinge SK har
häng på toppen
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Krog på dansk sydhavsö
3 dagar på Falster

Hotel Nørrevang   
Äkta dansk krog i korsvirke med stråtak, öppen spis och bjälkar samt en 
historia som sträcker sig ända tillbaka till 1500-talet – efter renovering 
uppgraderat till ett modernt hotell. Njut av kaffet i gården, promenera 
till stranden (500 m) eller besök fl era caféer och butiker i närheten.

Hotel Nørrevang 

Pris per person i dubbelrum 

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x eftermiddagskaffe m. 

kaka
• 1 x 3-rätters middag 

2 barn 
3-13 år 

½ priset 

Ankomst: Valfri t.o.m. 21/12 och 
27/12 2011 samt 1/1-22/6 2012.

Jul i Göteborg
3 dagar i centrum

Clarion Collection Hotel Odin   
Toppmodernt hotell vid Centralstationen, nära till det mesta: Handla 
julklappar i Nordstan (500 m)! Botaniska Trädgården har julutställ-
ning i form av dofter och så är det Jul på Liseberg med mer än 5 
miljoner juleljus, skridskobana, klappzoo, julbord och julboder!

Liseberg

Pris per person i dubbelrum 

1.149:-
Pris utan reskod 1.299:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 2 x lätt kvällsbuffé

Ankomst: Fredagar t.o.m. 9/12 
2011 samt 13/1-15/6 2012. Valfri 
16-29/12 2011, 1-6/1 & 10-24/2 
2012. 

Extranatt inkl. frukost 
endast 599:- 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Bad Doberan
4 dagar i Nordtyskland
Hotel Prinzenpalais   
Storhertigarnas anrika sommar-
residens, kurorten Bad Doberan 
ligger 17 km från Rostock vid den 
tyska östersjökusten – ett möte 
med historien. Hotel Prinzen-
palais byggdes i Bad Doberans 
eleganta stadsmitt 1812 och ägs 
av paret Kross där frun är svensk 
– njut av exklusiva faciliteter som 
orangerie, bar, café och bibliotek, 
salonger, öppen spis, solterrass 
och trädgård. Ta en utfl ykt med 
ånglokomotivet på smalspårs-
banan som avgår direkt utanför 
och tuffar ut längs kusten till 
Kühlungsborn. Katedralen ligger 
på gångavstånd från hotellet.

Pris per person i dubbelrum 

1.749:-
Pris utan reskod 1.899:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag
•  1 x 4-rätters candlelight 

dinner
• 1 x välkomstdrink
•  1 x entré till katedralen 

Doberaner Münster 
• 10-20% greenfee rabatt

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 
samt 26/12 och 27/12 2011. 
Valfri 2/1-29/5 2012.
OBS: Kuravgift på max 2 EUR/pers/
dygn betalas direkt på hotellet.

 Hotel Prinzenpalais 

Inkl. whiskyprovning

 1/1-31/3 2012

Julmarknad 
i Lübeck 29 km 

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

SURTE. Jack Svantes-
son infriar sitt löfte.

Det blir två julkonser-
ter i Surte kyrka i år.

– Alldeles för många 
blev utan biljett i fjol, 
säger Jack till lokaltid-
ningen.
Två lördagar i följd, 10 och 17 
december, blir det julkonsert 
med Opus -83 i Surte kyrka. 
En mångårig tradition som 
lever vidare.

– Det blir nog den 30:e jul-
konserten som vi gör i den här 
kommunen. Några gånger 
har vi gjort avstickare till Nö-
dinge och Skepplanda, men 
det är Surte kyrka som har 
blivit något av hemmaplan 
för oss när det gäller den här 
typen av arrangemang. Det 
är en väldigt mysig kyrka att 
sjunga i, säger dirigent Jack 

Svantesson.
Repetitionerna sker som 

vanligt varje måndagskväll 
i Surte för-
samlings-
hem. Upp-
slutningen 
är mangrann 
och körleda-
re Svantes-
son kan inte 
vara annat 
än nöjd med 
sina sångfåg-
lar.

– Det 
har skett en 
enorm ut-
veckling 
bara på det 
senaste året. 
Eftersom vi 
sysslar med 
all slags 
musik så stäl-
ler det stora 

krav på deltagarna. Jag är im-
ponerad av deras förmåga att 
hela tiden ta sig an nya utma-
ningar.

Finns det plats för fler 
körmedlemmar?

– Ja, vi välkomnar nya 
medlemmar. Framförallt är 
vi i behov av basar, men då 
krävs det att personerna har 
notkunskap och körvana, 
säger Jack.

Ett nytt biljettsystem testas 
i samband med julkonserter-
na i Surte kyrka. Anmälan 
sker via Opus -83:s hemsida.

– Man bokar sin plats, skri-
ver ut bekräftelsen och beta-
lar i entrén när man kommer 
till kyrkan. Den som inte har 
någon dator hemma kan få 
hjälp av personalen på Surte 
och Nödinge bibliotek, be-
rättar Jack.

– Kyrkan har plats för 130 
personer och det är först till 

kvarn som gäller. Ett 40-tal 
biljetter är redan tingade till 
respektive konsert.

Hur känns det att göra 
julkonsert?

– Det blir alltid en speci-
ell stämning, så visst är det 
roligt. Jag tror att det fyller 
ett behov hos människor. 

Vad kommer ni att bjuda 
på för repertoar?

– Det blir gamla älskade 
julsånger, men även en del 
nytt. Publiken kommer att 
få höra fyra duktiga solister i 
Olle Petersson, Jennie El-
onsson, Ingela Friberg och 
Swen Emanuelsson. 

Vilken är din personliga 
favorit bland julsångerna?

– Otto Olssons ”Advent”. 
Sedan har ”Den heliga 
staden” följt mig sedan jag 
växte upp. Den kommer jag 
själv att spela på trombon. 
Jag övar i två månader och 
spelar i tre minuter, skrattar 
Jack Svantesson.

JONAS ANDERSSON

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

Nu är vi en 
digitalbio med 

bland annat 3-D

Breaking Dawn 
Part 1

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

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

ADVENT I VÅRA KYRKOR 
Söndag 27 november 

 
 
 
 
 
Skepplanda  kl 10  Gudstjänst Broman 

Skepplanda Kyrkokör 

 

Hålanda kl 12 Gudstjänst Broman 

Hålanda kyrkokör 

Erik Ahlin-Hultstrand, trumpet 

 

S:t Peder kl 10 Mässa Wetterling         

Lödöse kyrkokör samt flöjt och trumpet. 

Kyrkkaffe  

 

Ale-Skövde kl 17  Adventsång  

Wetterling, Solosång Karolina Lindgren 

samt flöjt och trumpet. Kyrkkaffe 

 

Tunge se ovanstående 

Opus -83 uppträder på hemmaplan
– Två julkonserter stundar i Surte kyrka

Körledare och tillika dirigent Jack Svantesson hälsar välkommen till julkonsert med Opus 
-83 i Surte kyrka, 10 och 17 december.

Kafferast i Skepplanda 
bygdegård
SKEPPLANDA. Nu på lördag 
kommer Spelmanslaget Kaf-
ferast till Skepplanda bygde-
gård.

– Det är en tradition som 
vi vill bevara. Det är ett sam-
arrangemang mellan oss i 
Skepplanda Hembygdsför-
ening och Kafferast, berät-
tar Katarina Johansson som 
ansvarar för biljettförsälj-
ningen.

– De som önskar en bil-
jett får höra av sig till mig. 
Eventuellt överblivna biljet-
ter kommer att säljas i entrén, 
men vi föredrar förköp då det 
kommer att bjudas på fika i 
pausen.

Spelmanslaget Kafferast är 
välkända underhållare i den 
här regionen. Publiken vet att 
de får valuta för entrépengen.

– Kafferast är fantastiska! 
Förutom musik av dem kan 
vi också vänta oss allsång och 
frågetävling liknande melo-
dikrysset. Kvällen avslutas 
dessutom med dans för dem 
som känner för det, säger Ka-
tarina Johansson.

JONAS ANDERSSON
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AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

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

VARMT
VÄLKOMNA!

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
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NÖDINGE. Konsert i ju-
letid, torsdagen den 1 de-
cember i Ale gymnasium, 
bjuder på härligt sväng-
ig jazz med Svante Thu-
resson, Hannah Svensson 
och Ewan Svensson Trio. 
En kväll som hör till tradi-
tionerna då kulturstipen-
dium delas ut, högklassig 
musik serveras och julmus-
ten flödar.

Gitarristen Ewan Svens-
son, har medverkat i en rad 
olika jazzkonstellationer 
sedan slutet av 70-talet. Med 
föräldrar i Nol, känns det 
extra roligt att vi kan erbju-
da Ewan Svensson Trio att 
spela på hemmaplan. Trots 
alla år som professionell 
musiker och låtskrivare, är 
det första gången han fram-
träder i Ale. Gruppen Ewan 
Svensson Trio består dess-
utom av Magnus Gran på 
trummor och basisten Matz 
Nilsson, båda med gedigen 
erfarenhet från att ha spelat 
med flera av jazzens stora 
namn.

Svante Thuresson känner 
vi igen från en rad olika 
framträdande på scener och 
i tv, senast syntes han i Doo-
bidoo tillsammans med Per-
nilla Andersson. I konser-
ten i Ale har han sällskap av 
sångerskan Hannah Svens-
son som gjorde succé på 
jazzdagarna i Falkenberg 
i somras. Hannah är en av 
våra nya, unga jazz- och vis-
sångerskor. Under kvällen 
kommer vi att få höra jazz-
standards på såväl svens-
ka som engelska och kanske 
kan det bli en eller annan låt 
med julstämning också.

 Som traditionen bjuder 
delas Ale kommuns kul-
turstipendium ut, i år av 
Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande Isabell Korn 
(M). Årets stipendiater är 
hembygdsforskaren Chris-
ter Damm och musikstude-
rande Jonas Müthing.

Stipendiet Vakenledare 
2011 delas ut av stödfören-
ingen Vaken. I pausen bjuds 
det på julfika.

 Konserten är ett sam-
arrangemang mellan Ale 
kommun, Teaterförening-
en i Ale och ABF Sydvästra 

Konsert i juletid med Svante Thuresson

Svante Thuresson är det stora dragplåstret för årets julkon-
sert i Ale gymnasium, som äger rum nästa torsdag. 

JULKONSERT
bjuder in till stämningsfull & svängig

LÖRDAG 10 DECEMBER kl.17.00

SURTE KYRKA

x2...

OPUS 83 MED…
JENNIE ELONSSON, OLLE PETTERSSON,

INGELA FRIBERG, DAN LINDÉN, 
MATS SKÖLDBERG & PETER WÅGSJÖ

RRBBDECEM0 AG 1 ERDECEMBAG 1 CG D0 DECEMBCAGG 10 DECEMBER kkl
Mats Sköldberg / piano

Dan Lindén / piano

g / p

DaDD nD n LiLiLLi dnddéééén /////// anooiipia
LÖRDAG 17 DECEMBER kl.17.00

ENTRÉ 150:- 
BEGRÄNSAT ANTAL BILJETTER!

Bokning kan göras: www.opus83.se
eller besök BIBLIOTEKET i SURTE eller NÖDINGE

Bilj.förs. även konsertdagen fr. kl.16.30 SURTE KYRKA
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0303-444 000www.mittiale.se

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

Starrkärrs kyrka
Mässa 11.00

VocAle och Vox feminale och 
kompband medverkar

Präst: Björn Nilsson

Älvängens kyrka 
Familjemässsa 11.00

Präst: Per-Martin Andersson

Nols kyrka
Familjegudstjänst 11.00
Präst: Mikael Nordblom

Följ med till Gunnebo julmarknad
se www.mittiale.se

Kilanda kyrka
Musikgudstjänst 18.00
Unga intrumentalister 

muciserar med och för oss
Präst: Björn Nilsson

1 söndagen i Advent
Söndag 27 november

0303-444 000
Julmarknad på Gunnebo? 
www.mittiale.se

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

Pilgrim?
Vill du följa med till Santiago de Compostela?

Vi planerar att ordna en vandringsresa, 
hösten 2012, till den mest vandrade 
pilgrimsleden i Spanien, 
Santiago de Compostela. 

Är du intresserad av att vandra med? 
Välkommen till ett intressemöte 
onsdag 23 november kl 19.00 
i Starrkärrs församlingshem.

Frågor: 
Ingela Fransson 0303-444 031
ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se

För tredje året i rad bjöd Ale Slöjdare in till julmarknad på Kungsgården i Alvhem. I den 
gamla magasinsbyggnaden fanns tolv utställare på plats för att visa och sälja sina alster, 
alltifrån trä till textil. Förutom vackert hantverk kunde besökarna njuta av kaffe, glögg och 
pepparkaka. På bilden ses Sofia, Helena och Josefin Olsson ta del av Maria Torstenssons om-
sorgsfullt tovade ullprodukter.

Foto: Allan Karlsson   Text: Jonas Andersson

Julmarknad på Kungsgården

ANTEN. För tredje året i rad 
ordnade Antens Gammal-
dansförening lördagen den 
12 november en mycket upp-
skattad gillesdansdag i Sågen 
i Anten. Gillesdanser är vari-
anter på och vidareutveckling 
av gammaldansens grund-
danser som är: vals, schottis, 
polka, mazurka, hambo och 
även snoa brukar räknas dit. 
I vårt område säger vi för det 
mesta gammaldans.

Dagen, som började redan 
klockan 10 och höll på till 
16, leddes av föreningens 
mycket duktiga dansledare 
Inger och Roland Karlsson, 

Margaretha och Anders 
Krüger samt Carina Falk 
och Anders Ahlning. De 
ledde var sitt danspass och 
mellan passen var det fika-
paus och lunchpaus. Många 
glada och danssugna gam-
maldansare kom från olika 
håll, några hade åkt riktigt 
långt, för att dansa välbekan-
ta och helt okända danser. 
Flera roliga bytesdanser 
såsom Fyllesvängen och Pa-
riserpolka med byte fick vi 
också pröva på.

Även i år ordnade Anette 
Dahl och Ingela Willig med 
gott fika och de hade även 

skapat en trevlig scendeko-
ration som gick i höstens 
tecken. Det ligger många 
timmars planering och dan-
sträning bakom en sådan här 
dag för att få den att fung-
era bra, danser och passan-
de musik ska väljas ut med 
mera.

Tack vare allt förarbe-
te blev det en mycket lyckad 
gillesdansdag.

– Väldigt, väldigt bra 
dansledare och musiken var 
medryckande och uppiggan-
de. Mycket, mycket roligare 
än vad jag hade tänkt, sa Jan 
Artz.                              ❐❐❐

Gilledansdag i Anten

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
Smyrnaförsamlingen i
Älvängen
Tisd 22/11 kl 8-9, Bön. Kl 
19, Äldste/styrelsemöte. 
Torsd 24/11 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 15, 
Andakt på Soläng. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Fred 25/11 
kl 18.30, Laserdome, info 
och anmälan till ungdoms-
pastor Elias Berg, 0709-
996101. Lörd 26/11 kl 
10-13, Second Hand & Café. 
Sönd 27/11 kl 11, Advents-
gudstjänst, Marie Nordvall. 
Servering. Tisd 29/11 kl 8-9, 
Bön. Kl 14, Bibelsamtals-
gruppen.

Starrkärr-Kilanda
församling
Sönd 27/11, 1 i advent: 
Starrkärrs kyrka kl 11, Mässa 
Nilsson. Älvängens kyrka kl 
11, Familjemässa Andersson. 
Nols kyrka kl 11, Famil-
jegudstjänst Nordblom. 
Kilanda kyrka kl 18, Musik-
gudstjänst Nilsson.

Guntorps missionskyrka
Onsd 23/11 kl 18.30, 
ÄventyrarScout - Tonår. 
Sönd 30/11 kl 11, GUDS-
TJÄNST på Vörsta Advent. 
AnneMarie. Svenninghed. 
Sång Körerna  Sammanlyst 
till Älvängens Missionskyrka. 
Onsd 30/11 kl 18.30, Lucia 
övning för alla Scouter samt 
tillverkning av bl.a godis ocg 
kakor. Plats Guntorps Mis-
sionskyrka.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Westergaard, Fuxiakören, 
SPF kören och Martinssons. 
Sönd kl 13, Suomenkielinen. 
Tisd kl 8:30, Mässa i för-
samlingshemmet, Wester-
gaard. Onsd kl 18:30, Mässa, 
Nordblom.
 
Åsbräcka kyrka
Sönd kl 18, Gudstjänst, 
Westergaard.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 27/11 kl 
10, Gudstjänst Broman. Ons 
30/11 kl 18.30, Veckomässa. 
Hålanda sönd 27/11 kl 12, 
Gudstjänst Broman. S:t Pe-
der sönd 27/11 kl 10, Mässa 
Wetterling, kyrkkaffe. Onsd 
30/11 kl 18.30, Församlings-
kväll. Lörd 3/12 kl 17, Jul i 
byn Skredsvik. Ale-Skövde 
sönd 27/11 kl 17, Advent-
sång Wetterling, kyrkkaffe. 
Tunge sönd 27/11, se ovan-
stående.

Filadelfi aförsamlingen -
Bohus pingstkyrkan
Onsd 23/11 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön. Sönd 
27/11 kl 11, Gemensam 
gudstjänst i Elim Alafors. 
Leif Karlsson och sång. 
Onsd 30/11 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön.

Surte missionskyrka
Onsd 23/11 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 23/11 kl 21, Inneban-
dy i Surteskolan. Fred 25/11 
kl 18:30, Spel- och fi lmkväll 
med fi ka och andakt. För 
alla åldrar. Sönd 27/11 kl 
17, 1:a advent. Konsert med 
musikkåren. Per Kjellberg. 
Servering. Månd 28/11 kl 
19, Musikkåren Lerum Surte 
Symphonic Band övar. Tisd 
29/11 kl 18:30, Scout. Onsd 
30/11 kl 15, Onsdagsträff. 
Rundtur i Sydamerika med 
Lena Kildén. Onsd 30/11 kl 
18:30, Tonår. Onsd 30/11 kl 
19, Ekumenisk bönesamling 
i Pingstkyrkan, Bohus. Onsd 
30/11 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Nödinge församling
27/11 1:e Advent kl 11, 
Nödinge kyrka Advents-
gudstjänst R Bäck, Barn och 
ungdomskör, medlemmar 
ur Blue’n Joy Sara Ryden-
hjelm Flöjt. Mikael Nilsson 
Trumpet. Kl 11, Surte kyrka 
Adventsgudstjänst H Hultén 
Kör, Trumpet. Kl 15, Bohus 
Servicehus Gudstjänst R 
Bäck. Månd 28/11 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem 
Mässa R Bäck. Onsd 30/11 
kl 19, Bohus pingstkyrka 
Ekumenisk bön.

Älvängens missionskyrka
Onsd 23/11 kl 12, Babymas-
sage. Torsd 24/11 kl 15, 
Andakt på Vikadamm AM 
Svenninghed. Kl 18.30, 
Tillsammans i bön. Kl 19.30, 
Körövning. Sönd 27/11 kl 
11, Gudstjänst på första 
advent. AnneMarie Sven-
ninghed. Kören, Smultron. 
Adventskaffe. Kl 18, Tonår. 
Månd 28/11 kl 18, Nying-
scout. Kl 18.30, Scout. Tisd 
29/11 kl 10-13, Tisdagscafé. 
Onsd 30/11 kl 12, Baby-
massage. Torsd 1/12 kl 15, 
Dagledigträff. Bo björklund 
berättar om Kilanda

Elimförsamlingen i Alafors
Torsd 1/12 kl 18 Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 4/12 kl 
11 Gudstjänst, Ohlins.

Jordfästningar
Sonja Petersson. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
den 16 november begrav-
ningsgudstjänst för Sonja 
Petersson, Skepplanda. 
Offi ciant var komminister 
Mikael Nordblom.

Curt Lindroth. I Surte 
kyrka hölls onsdagen den 16 
november begravningsguds-
tjänst för Curt Lindroth, 
Surte. Offi ciant var kyrko-
herde Harry Hultén.

Märtha Johansson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 
den 18 november begrav-
ningsgudstjänst för Märtha 
Johansson, Älvängen. Of-
fi ciant var kyrkoherde Björn 
Nilsson.

Inger Mattsson. I Surte 
kapell hölls fredagen den 18 
november begravningsguds-
tjänst för Inger Mattsson, 
Surte. Offi ciant var kommi-
nister Reine Bäck.

Bengt Englund. I Skepp-
landa kyrka hölls fredagen 
den 18 november begrav-
ningsgudstjänst för Bengt 
Englund, Skepplanda. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Rune Nöjd, Surte har avli-
dit. Född 1926 och efterläm-
nar Ulla, Ann med familj
och många vänner som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Döda

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Kära

Gertrud
Claesson

vid hennes bortgång, för
hedersbevisningen, de
vackra blommorna vid

hennes bår samt för alla
minnesgåvorna, vill vi

framföra vårt varma och
innerliga tack.

Ett särskilt tack till
komminister Bengt

Broman, organist Peter
Corneliusson, solist

Johan Ekstedt,
Serveringsdamerna och
Ale Begravningsbyrå,

som tillsammans gjorde
begravningen till ett ljust

och vackert minne.

LENNART och SONIA
Syskonbarn med

familjer

Min älskade Maka
Vår kära Farmor

Margit
Oscarsson

* 12/2 1917

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Båstorp
Klockarängen

7 november 2011

BENGT
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Släkt och vänner

Ditt goda hjärta, Ditt 
ljusa sinne

Hos oss skall leva           
i tacksamt minne

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen

23 november kl. 11.00
i Skepplanda kyrka.
Efter gravsättningen

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99.

Ett varmt tack till
personalen på

Klockarängen avd.
Krokäng för kärleksfull

omvårdnad.

Vår käre
och älskade

Rune Nöjd
* 11/6 1926

har i dag lämnat oss i
stor sorg och saknad

Bohus
13 november 2011

ULLA
ANN och LENNART
Sebastian, Benjamin

Släkt och många vänner

Tack för många
fina år tillsammans

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

9 december kl. 11.00 i
Surte kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund

i församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå
tel. 031-98 32 50 senast
onsdagen 7 december.
Hedra gärna minnet av

Rune med en gåva
till Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.

Min älskade Maka
Vår kära Mamma

Svärmor och Mormor

Svea Hegg
* 5/7 1930

har i dag oväntat lämnat
oss i stor sorg
och saknad.

Älvängen
9 november 2011

BO
MARIA

Elin
CHRISTINA
och ØISTEIN

Hanna, Magnus, Ida
Släkt och vänner

Hand i hand genom
livet vi fått vandra

Sida vid sida har vi
alltid stått

I med och motgång vi
styrkte varandra

Vår kärlek från
ungdomens år har
bestått

Nu Din varma hand jag
ej mer får trycka

Vår kärlek, våra barn
och barnbarn var vår
lycka

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen
1 december kl. 13.30
i Starrkärrs kyrka.
Efter akten inbjudes

till minnesstund
i församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
måndagen 28 november.

Lika välkommet som
blommor är en gåva

till Läkare Utan Gränser
på tel. 010-199 33 00.

Tack

Betraktelse

Han kommer
”Hosianna, Davids son!” 
ropade folket när Jesus red 
in i Jerusalem. ”Välsignad är 
han som kommer i Herrens 
namn!”
De bredde ut sina mant-
lar på vägen och strödde ut 
kvistar de skurit från träden. 
För sista gången kom Jesus 
till Jerusalem, inte till fots, 
utan buren av en liten brun-
raggig åsna, hemmahörande 
i Betfage, en av storstadens 
kranskommuner. Oväntat 
hade den fått ett av världs-
historiens viktigaste uppdrag 
– att bära Messias.
Genom hela Gamla Testa-
mentet går ett stråk av läng-
tan och förväntan på Mes-
sias, Befriaren, som utlovats 
av profeterna. New English 
Bible formulerar sig: Folk 
stod på tå i sina förvänt-
ningar.
Vid åsynen av Jesus på 
åsnan, den urgamla symbo-
len för ödmjukhet, oskuld, 
frid, kunde människor inte 
hålla tyst. Spontant ropade 
de ut sin glädje. Några dagar 
senare skulle lovsången för-

bytas i kravet ”Korsfäst 
honom!”
Adventstiden är här. Advent 
betyder ankomst. Under de 
närmaste veckorna kommer 
miljontals ljus att lysa upp 
vårt vintermörka land.
I kyrkans liv börjar på 
söndag ett nytt kyrkoår – 
”ett nådens år”. Kanske kan 
ingen evangelietext bättre än 
Matt 21:1-9 inleda kyrkans 
nya år, koncentrerad väntan 
och Guds kärlek uppenbarad 
i Jesus Kristus. Så har berät-
telserna om honom burits 
genom tiderna, genom 
sekler och millennier, till 
människors befrielse, läke-
dom och räddning.
Vi som vill kalla oss krist-
na utmanas envist vara kyrka 
– ”Herrens tillhörighet” – 
och modigt försöka gestalta 
Jesus Kristus, som blev män-
niska för din och min skull!

En välsignad adventstid 
önskar varmt

AnneMarie Svenninghed
Pastor i Älvängens och Gun-
torps missionsförsamlingar
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Bilar köpes 500-50 000kr. 
Allt av intresse, även husvagn. 
Hämtas.
tel. 0303-22 30 62
el. 0732-49 85 16
el. 0737-42 90 92

SÄLJES

Katter, svarta 1 år och även 
halvårsgamla samt en kattunge 
önskar nya kärleksfulla hem.
tel. 0303-33 82 49

Bil säljes. Audi A6 Avant 2003, 
AUT, 15 000 mil. Nybes nov 2011. 
Renoverade bromsar fram+ bak. 
Finns i Älvängen. Pris 69 000:- 
Säljes i November pga lång 
utlandsresa. Ring Ingvar
tel. 0303-74 62 70

Gräsklippartraktor. Partner 
Elektrolux P 145107, 5 år. Nypris 
18 000:-. Samt bensindriven 
häcksax Partner HG 550, 5 år. 
Nyrenoverad. Total pris 10 000:-
Finns i Älvängen. Ring Ingvar
tel. 0303- 74 62 70

Skinnsoffgrupp 3+1+1 mörk-
grön samt soffbord i valnöt. 
Toppskick. Endast 2500:-
tel. 0705-61 83 69

Vävstol till salu för några 
kronor över 0 kronor. Om möj-
ligt inköpt från Tallmoheden 
1963. Vävbredd 130cm.
tel. 0303-33 88 14

UTHYRES

Lägenhet uthyres, 4 rok, 
120kvm. Ligger i Surte centrum. 
Inflyttning 1 februari 2012 ev 
tidigare.
tel. 031-98 31 28

Ö HYRA

Vi är ett yngre par med två 
barn, båda har fast jobb. 
Önskar att hyra en gård eller 
hus med garage. Ring gärna på 
dagen!
tel. 0704-97 51 90
el. 031-56 70 55

Vi är en familj på fem personer 
o en hund, som önskar hyra ett 
hus i Älvängen/Skepplanda med 
omnejd. Max totalhyra 8000 kr.
tel. 0704-82 02 81

Lägenhet/radhus/hus önskas 
hyra. 3:a eller 4:a i Nol med 
omnejd.
tel. 0736-93 03 66

SÖKES

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

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

Bortsprungen.
Våran långhåriga svarta hankatt 
rymde den 24/10 från Brandsbo-
vägen i Nol. Är det något som 
sett eller vet något, var snäll och 
ring oss.
tel. 010-48 41 613 Mats

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

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 egen logga eller 
design. Vi servar både företag, 
föreningar och privatpersoner. 
Besök vår hemsida för utbud och 
mer information.
www.alaforsbrodyr.se
info@alaforsbrodyr.se
Tel. 0722-02 06 07

Vi utför service / reparationer 
på din bil.
Montering & balansering – Hjul-
skifte – Däckförvaring - Kam-
remsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem
tel. 0520-655 181

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

IB redovisningsbyrå
När ni behöver hjälp med 
löpande bokföring, momsdekla-
rationer, löner, fakturering, bok-
slut eller andra ekonomiadminis-
trativa tjänster. Innehar F-skatt-
sedel. Vi finns i Surte.
Tel. 0707-68 09 46
el. 031-98 04 55

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

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

Personliga barnpresenter för 
alla tillfällen. Skyltexpressen 
designar väggdekor, barnvagns-
skyltar med 3M reflex -orginalet 
och personligt broderade baby-
filtar, handdukar och haklappar 
med namn och datum. Leverans-
tiden är 2-4 vardagar, frakten 
endast 19 kr.
Välkommen in till vår webbutik 
för priser och utbud!
www.skyltexpressen.se
info@skyltexpressen.se

Håll din hund frisk!
Lödöse hundcenter. Diplomerad 
hundfysioterapeut. Vi erbjuder 
hundmassage, rehabilitering och 
friskvård. Försäljning av dynor, 
koppel och selar mm. Den per-
fekta julklappen till hundägaren? 
Presentkort. Mer information: 
www.lodosehundcenter.se
eller ring
tel. 0703-09 67 76 Anette

Privat & Företag
Hushållsnära Tjänster
Pensionärsförmåner
Rebbens Städservice AB
Tel. 0703 - 65 66 24

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

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagggggggaaaaaaagggggggaaaaaagggggggggggggggggggggggggggggggggggiv iiiiiggiiiiii aaaaaaaaaaiiiiiiiiiirigaiiii

Vem 
känner du 
som snart 

fyller?

Den 26 november fyller
Edit Vidal

2 år! Det ska vi fira med 
många pussar och kramar 

från Mamma, Pappa, Stora-
syster, Farmor, Faster m fam, 
Mormor, Morfar, Moster m 

fam, Morbror

Ett stort grattis till
Adam

på 18-årsdagen den 22/11
önskar

Mamma, Linnea, Lasse, 
Pappa, Farmor och
Alice från himlen

Grattis våran älskade
Nathanael

på din 1 års dag
den 23 November

Önskar Mamma & Pappa

Grattis på din 20-årsdag
Snygg-Gaby!
Puss och kram,

skumbanan
önskar din kurrekille

Hipp hipp hurra vår goa 
Svea

fyller 4år idag!
Puss o Kram

Önskar
Felix, Malte,

Mamma & Pappa

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Eivor Karlsson, Nödinge

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Erik Hult

Ett stort tack till våra 
vänner, till våra arbets-
kamrater och vår chef på 
Klockareängen som ord-
nade det så fint och bra med 
mat, dryck, blommor och 
presenter! Kramar

Marianne & Marita

Tack

Upphittad

Ljus röd/vit katt med ovan-
ligt gula ögon och mycket 
vitt på magen. Mycket 
tillgiven och trevlig. Den 
finns på Östergårdsvägen 
i Skepplanda men längtar 
hem till sig. Snälla hör av 
dig om du vet vart den bor!

0706-341412

Veckans ros 
4 av veckans rosor vill ve ge 
till Inger, Ulf, Liselott och 
Klas. För en underbar fest 
på Stenungsbaden 19/11. 
Till er alla från oss alla

Genom Ingvar
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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FINN SEX FEL

5 8 7 4 1
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5 6 1 8

1 8 9 5 4
7 2 4 6
6 4 5 7 9

1 7 4 6 9 5
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4 9 1

7 5 3 4 9 1
6 2 5
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7 9 2
6 8 7 9

3 1 8

1 3
8 9 6 7 1
5 7 3

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

��������

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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