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Älvängen

Sven Nielsen högtidstalade.

Bastuinvigning 
i Kilanda
KILANDA. Det svettas 
som aldrig förr i Kilanda. 
Byalagets bastuprojekt 
är äntligen slutfört.

Efter åtta år och ett genuint hant-
verk med ett oräkneligt antal ide-
ella arbetstimmar kunde bastun över 
Kilandaån invigas. Lokaltidningen var 
på plats och träffade några av eldsjä-
larna förra lördagen.

Läs sid 12

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

Glöggskedar 4-pack

49:-
Glöggmuggar 
4-pack 

Ord pris 85:-

Ord pris 69:-

49:-

Present, julklapp eller gåbortkorgen!
Se exempelkorgar i vår fruktavdelning. 
Du väljer innehåll och prisnivå -Vi gör din korg. 

Ring Susanne på 
tel: 0303-975 07 eller 
prata med oss i butiken. 

�

Lödöse 0520-66 00 10

Lördag-Söndag 3-4 december: Handla denna 
helgen för minst 200:- och få en överaskning 

i kassan. Under lördagen mellan 14-17 bjuder 
vi på smakprov från vårt julsortiment, kom till 

spelavdelningen och bli serverad av Pia & Gunilla. 
På söndagen: underhåller Hjärtumsspelmanslag 
i butiken, vid ett flertal tillfällen.

Danskkamp i 
Ale gymnasium
I lördags mötte Sverige Danmark i en boxningslandkamp i Ale gymnasium. Danskarna segrade med 5-4.                   Läs sid 17
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20%  
mot uppvisande av kupong

när du handlar för över 100 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

JULKLAPPS-
KVÄLL!

20%
RABATT
PÅ ALLT I BUTIKEN!

Torsdag 1/12 kl. 19.30-21.30

Gäller ordinarie priser.

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

Erbjudandet gäller ej på presentkort/klubbartiklar/beställningsvaror
 Endast för SportKlubben-medlemmar

(Bli medlem under kvällen, alltid avgiftsfritt)

Coffeeshop, smörgåsar, bullar, kakor, sallader, 
lättare lunch med mera.

ALE TORGPremiär inom kort!

Snart öppnar vi vårt
nya café på Ale Torg!
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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 lackar mot jul, 
även om snön inte 
lyser vi på taken 

just nu. Men det finns en 
del som talar för att det 
snart kan bli så. Ett skäl är 
Älvängens julmarknad. Av 
någon anledning brukar det 
falla vitt från skyn lagom 
till den starka marknadstra-
ditionen andra söndagen i 
advent. I år vilar en extra 
spänning i luften. Det har 
varit och är fortfarande täm-
ligen kaotiskt i Älvängen 
centrum, men julmarknaden 
har handlarna länge betonat 
som helig – för bra för att 
förstöra – så det känns som 
att entreprenören kommer 
att göra sitt yttersta för att 
hålla Göteborgsvägen så ren 
som möjligt. Idag (läs tisdag) 
har Trafikverket bjudit in 
företagare i Älvängen till 
ett informationsmöte. Jag 
hoppas det de har att säga 
faller under avdelningen 
"Positiva nyheter".

Noterbart i år är att flera 
julmarknadsarrangemang 
har planerats med huvu-
det. Kollissionerna är betyd-
ligt färre än tidigare år. För 
Älvängens del var det ytterst 
tacksamt att Repslagarmu-
seet som lockade 800 besö-
kare förlade sin julmarknad 
veckan före företagarfören-
ingens. Likaså har Jul i byn 
i Lödöse förlagt sitt arrang-
emang till nu på lördag för 
att inte krocka med Älväng-
ens julmarknad på söndag. 

Dessa korrigeringar tror jag 
alla mår bra av.

Själv plockade jag fram 
ljusstakarna i helgen. Jag 
kunde inte låsta bli att småle 
lite när jag tänkte på damen 
som ringde mig en ljummen 
sommarkväll för ett antal år 
sedan. Hon var vansinnig, 
hon visste nämligen var jag 
bodde, över hur jag kunde 
ha kvar adventsljusstaken i 
fönstret i juni månad. I en 
andhämtning lyckades jag få 
in en replik.
"Tycker inte du att det är 
mysigt att tända ljusstaken på 
kvällarna?" frågade jag. Det 
tyckte hon förvisso, men det 
var inte skäl nog för att få 
ha kvar den under sommar-
halvåret. 

Sanningen är den att jag 
faktiskt inte hade reflek-
terat över ljusstaken, den 
hade helt enkelt glömts kvar. 
Svaret till damen blev emel-
lertid; "Du, jag tycker faktiskt 
att det är så himla fint och 
mysigt med en ljusstake i fönst-
ret att jag vill unna mig det 
året om. Jag tycker synd 
om er som begränsar 
livets trivsamheter till 
att bara gälla några 
veckor". 

I efterhand 
kan jag kon-
statera att 
jag är väldigt 
nöjd med 
den kom-
mentaren. 

Alla trivs vi i juletid. Det är 
en av årets ljuvligaste tid-
punkter, alla pyntar och livar 
upp sina hem. Generosite-
ten är stor och vi bjuds på 
glögg, pepparkakor, lusse-
katter, kaffe –ja till och med 
en och annan julklapp får vi 
ofta. Det är några av årets 
varmaste dagar, sett ur ett 
hjärtligt perspektiv. Varför 
ska vi då begränsa det vi 
tycker om? Jo, jag vet att det 
finns kulturella skäl och tra-
ditioner är till för att följas. 
Jag tänker ta ner min ljussta-
ke före juni... Jag lovar.

Vi klarade stormen bra 
den här gången. Det var inte 
som när Gudrun och Per 
härjade. Tack för det, men 
återigen påmindes vi om hur 

chanslösa vi är 
när vädrets 
makter di-
rigerar. 

Varför begränsa?

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

Rished Tån 
209 Alafors

Hej, nu är 
jag här igen

Jag hälsar alla 
gamla och nya 

kunder välkomna.
Ring för tidsbokning 
0761-40 47 20
0303-74 17 36

POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Asterix, Snöboll, Gul mandel, 

Amandine, Sarpomira (KRAV), 5 och 20 kg förp. 
Sv äpplen. Morötter, lök. Solrosfrö 25 kg 270:-. 

Fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- 
blåbärs- hallon- drottning- och tranbärssylt 

(60% bärhalt).
Säljes från lastbil LÖRDAG 3/12: 

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

Lilla Edet Järn & Trä 15. Nästa tur i januari.

 0708-26 61 34

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

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

Nytt & begagnat i Nygård

Öppet
Månd - Fred  kl: 1400 - 1800

Lörd           kl: 1000 - 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

VÄLKOMMEN TILL PHUKET 
ORCHID THAIMASSAGEOORRCCHHIIDD TTHHAAIIMMAAASSSSSAAGGEE

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

behandlingar för kroppen som ger ditt 
yttre och inre ny energi och nytt behag.ytytytytytytytytyyyyytyttytyyyy trtrtrtrtttttrtrtrtrtreeeeeeeeeeeee e e e e e ocococococcoccccococococcocococccccoccocccchhhhhhhhhhhhh h h h h h h hh hh  h hhh ininininininnnininnnnniniininnrerererererrereererrerererererererererererererereee nnnnnnnnnnn n n n n n nnn n nn nnn nnnyyyyyyyyyyyyyyyyy yyy y y yyyy yyy yy eneneneneneneneneneennenenenenenennenenerererereererereerrereeererererererererereerrereeeergigigigigggggigigigigigigigigigigggg oooooo o o o oooo ooooochchchchchchchhchchchchhhchcch nnnnnnnnn n n n n nnnn nnytytytytyyytytytyttytytyytytytytytytytyyy tttttttt t ttt t t bebebebebebebeebeebebbebbebeebebebebebebebeb hahahahhahahahhahhhaahhhhhhag.g.g.g.g.g.g.g.g.g.g.ggggg

Behandlingar: Thaimassage, 
oljemassage, fotmassage eller 

thaiyogamassage = 1 timme 300kr

Våra öppettider
Mån-tis: Endast tidsbokning 

Onsd-lör: 10.00-20.00

Vi finns i Älvängen Centrum 
på Göteborgsvägen 86. 

Boka tid på telefon: 0766- 28 64 25 
www.phuket-orchidthaimassage.se

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13
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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 lackar mot jul, 
även om snön inte 
lyser vi på taken 

just nu. Men det finns en 
del som talar för att det 
snart kan bli så. Ett skäl är 
Älvängens julmarknad. Av 
någon anledning brukar det 
falla vitt från skyn lagom 
till den starka marknadstra-
ditionen andra söndagen i 
advent. I år vilar en extra 
spänning i luften. Det har 
varit och är fortfarande täm-
ligen kaotiskt i Älvängen 
centrum, men julmarknaden 
har handlarna länge betonat 
som helig – för bra för att 
förstöra – så det känns som 
att entreprenören kommer 
att göra sitt yttersta för att 
hålla Göteborgsvägen så ren 
som möjligt. Idag (läs tisdag) 
har Trafikverket bjudit in 
företagare i Älvängen till 
ett informationsmöte. Jag 
hoppas det de har att säga 
faller under avdelningen 
"Positiva nyheter".

Noterbart i år är att flera 
julmarknadsarrangemang 
har planerats med huvu-
det. Kollissionerna är betyd-
ligt färre än tidigare år. För 
Älvängens del var det ytterst 
tacksamt att Repslagarmu-
seet som lockade 800 besö-
kare förlade sin julmarknad 
veckan före företagarfören-
ingens. Likaså har Jul i byn 
i Lödöse förlagt sitt arrang-
emang till nu på lördag för 
att inte krocka med Älväng-
ens julmarknad på söndag. 

Dessa korrigeringar tror jag 
alla mår bra av.

Själv plockade jag fram 
ljusstakarna i helgen. Jag 
kunde inte låsta bli att småle 
lite när jag tänkte på damen 
som ringde mig en ljummen 
sommarkväll för ett antal år 
sedan. Hon var vansinnig, 
hon visste nämligen var jag 
bodde, över hur jag kunde 
ha kvar adventsljusstaken i 
fönstret i juni månad. I en 
andhämtning lyckades jag få 
in en replik.
"Tycker inte du att det är 
mysigt att tända ljusstaken på 
kvällarna?" frågade jag. Det 
tyckte hon förvisso, men det 
var inte skäl nog för att få 
ha kvar den under sommar-
halvåret. 

Sanningen är den att jag 
faktiskt inte hade reflek-
terat över ljusstaken, den 
hade helt enkelt glömts kvar. 
Svaret till damen blev emel-
lertid; "Du, jag tycker faktiskt 
att det är så himla fint och 
mysigt med en ljusstake i fönst-
ret att jag vill unna mig det 
året om. Jag tycker synd 
om er som begränsar 
livets trivsamheter till 
att bara gälla några 
veckor". 

I efterhand 
kan jag kon-
statera att 
jag är väldigt 
nöjd med 
den kom-
mentaren. 

Alla trivs vi i juletid. Det är 
en av årets ljuvligaste tid-
punkter, alla pyntar och livar 
upp sina hem. Generosite-
ten är stor och vi bjuds på 
glögg, pepparkakor, lusse-
katter, kaffe –ja till och med 
en och annan julklapp får vi 
ofta. Det är några av årets 
varmaste dagar, sett ur ett 
hjärtligt perspektiv. Varför 
ska vi då begränsa det vi 
tycker om? Jo, jag vet att det 
finns kulturella skäl och tra-
ditioner är till för att följas. 
Jag tänker ta ner min ljussta-
ke före juni... Jag lovar.

Vi klarade stormen bra 
den här gången. Det var inte 
som när Gudrun och Per 
härjade. Tack för det, men 
återigen påmindes vi om hur 

chanslösa vi är 
när vädrets 
makter di-
rigerar. 

Varför begränsa?

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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TYGLADAN
- i metervara 
& färdigsytt

 FLEECE 65:-/m

ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2p 
VINTERKLÄDER FÖR FAMILJEN

INREDNING

JULENS TYGER

Rished Tån 
209 Alafors

Hej, nu är 
jag här igen

Jag hälsar alla 
gamla och nya 

kunder välkomna.
Ring för tidsbokning 
0761-40 47 20
0303-74 17 36

POTATIS – SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Asterix, Snöboll, Gul mandel, 

Amandine, Sarpomira (KRAV), 5 och 20 kg förp. 
Sv äpplen. Morötter, lök. Solrosfrö 25 kg 270:-. 

Fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- 
blåbärs- hallon- drottning- och tranbärssylt 

(60% bärhalt).
Säljes från lastbil LÖRDAG 3/12: 

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

Lilla Edet Järn & Trä 15. Nästa tur i januari.

 0708-26 61 34

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

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

Nytt & begagnat i Nygård

Öppet
Månd - Fred  kl: 1400 - 1800

Lörd           kl: 1000 - 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

VÄLKOMMEN TILL PHUKET 
ORCHID THAIMASSAGEOORRCCHHIIDD TTHHAAIIMMAAASSSSSAAGGEE

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

behandlingar för kroppen som ger ditt 
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Behandlingar: Thaimassage, 
oljemassage, fotmassage eller 

thaiyogamassage = 1 timme 300kr

Våra öppettider
Mån-tis: Endast tidsbokning 

Onsd-lör: 10.00-20.00

Vi finns i Älvängen Centrum 
på Göteborgsvägen 86. 

Boka tid på telefon: 0766- 28 64 25 
www.phuket-orchidthaimassage.se

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13
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LILLA EDET. Pernil-
la Åkerblad från Nygård 
har utsetts till Göta älvda-
lens lucia 2011. Resultatet av 
röstningen offentliggjordes i 
torsdags kväll och kröning-
en ägde rum i samband med 
skyltsöndagen i Lilla Edet 
centrum. Totalt var det 1 143 
personer som hade röstat via 
talong eller sms.

Pernilla Åkerblad är 16 år 
och studerar just nu på Ale 
gymnasium.

JONAS ANDERSSON

Sverige har under lång 
tid haft en hög ung-
domsarbetslöshet. I 

september i år var ungdoms-
arbetslösheten 21,1 pro-
cent i gruppen 15-24 år. Det 
är en minskning med 1,8 
% jämfört med samma tid 
2010. Arbetslösheten bland 
unga ligger på en hög nivå 
jämfört med övriga ålders-
grupper och även jämfört 
med andra länder. Därför 
reformerades gymnasiesko-
lan under 2011.

Ale kommun satsar 
mycket på olika projekt 
och åtgärder för att hjälpa 
ungdomarna ut i arbetslivet. 
Detta sker genom samver-
kan mellan Arbetsmarknads-
enheten (AME), Arbetsför-
medlingen, Komvux, Indi-
vid- och familjeomsorgen.

I många yrken är löneut-
vecklingen alltför dålig. De 
relativt sett höga ingångslö-
nerna gör det dessutom svårt 
för den som står utanför att 
komma in och få ett arbete. 
Kostnaden för att anställa en 
ung person, med begränsad 
arbetslivserfarenhet, upplevs 
som hög i förhållande till 
en äldre med gedigen erfa-
renhet. Det gör det svårare 
för unga att få in en fot på 
arbetsmarknaden. 

Folkpartiets utgångspunkt 
är att det alltid är bättre att 

ha ett arbete att gå till än att 
fastna i bidragsberoende. 
En ökad lönespridning, med 
relativt sett lägre ingångslö-
ner, skulle förbättra möjlig-
heterna för unga att få det 
första jobbet. En ökad löne-
spridning innebär också en 
uppvärdering av erfarenhet 
och kunskap. I en rad yrken, 
främst de kvinnodomine-
rade, är löneutvecklingen så 
svag att den som jobbat 20 år 
bara tjänar begränsat mer än 
den som är nyanställd. 

Vi vill inte lagstifta om 
en ökad lönespridning. Den 
svenska modellen, där par-
terna sköter lönebildningen, 
har varit framgångsrik och 
ska värnas. Men för att den 
svenska arbetsmarknadsmo-
dellen i framtiden ska kunna 
fungera väl måste kompetens 
och erfarenhet premieras 
mer än idag.

Folkpartiet vill i sam-
arbete med facken införa 
särskilda ungdomsavtal för 
personer under 25 år. Avta-
len ska ta hänsyn till ungas 
särskilda situation, ge dem 
möjlighet att få värdefull 
erfarenhet och handled-
ning och ge dem en fot in 
på arbetsmarknaden. Som 
förebild finns det redan avtal 
som Metall har tecknat. 
Enligt deras uppgörelse med 
arbetsgivarna riktar sig ung-

domsavtalen till personer 
som är under 25 år och inte 
har yrkeserfarenhet. Lönen 
ska vara minst 75 procent av 
lägstalönerna i riksavtalen. 
Anställningen ska innehålla 
handledning och utbildning 
och ska vara högst ett år med 
möjlighet till förlängning. 
Målet med avtalet är att göra 
det lättare för ungdomar 
att få jobb inom industrin 
och trygga personalförsörj-
ningen när många äldre går 
i pension. Det är självklart 
så att ungdomsavtal passar 
bättre inom vissa yrkeska-
tegorier än andra. Det är 
något som politiker och fack 
gemensamt måste bedöma.   

Ungdomarna är vår fram-
tid!  Det är de som ska bära 
samhället framöver. Att ge 
dem förutsättningar för att 
få en plats på arbetsmark-
naden är en investering för 
hela samhället och för fram-
tiden.

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Nygårdstjej årets lucia

Göta älvdalens lucia 2011 heter Pernilla Åkerblad och 
kommer från Nygård.

Fler ungdomar i jobb!

ALE. Delar av Ale blev under 
söndagen utan el på grund av 
det hårda vädret.

– Sammanfattningsvis så 
klarade vi oss bra i jämförelse 
med västkusten i övrigt, säger 
Stefan Brandt, vd på Ale El.

Klockan 14.20 fick Ale El 
in ett fel på ledningen från 
Älvängen upp mot Kilanda. 
Felet var åtgärdat klockan 16. 

– Felet kom emellertid 
tillbaka klockan 18.37, men 
var avklarat klockan 19 igen. 
Trolig felorsak var träd mot 
ledning, säger Stefan Brandt.

Vid åtta-tiden på kvällen 
upptäcktes ett fel på en led-
ning från Nol mot Sannum-
Ryd. I samband med felet 
från Nol löste transforma-
torn i Nols fördelnings-

station ut. Nol och Alafors 
var därmed utan ström i en 
halvtimme.

– Samtliga kunder i områ-
det hade ström strax efter 
midnatt. Orsaken till avbrot-
tet var två träd som hade lagt 
sig över ledningarna, säger 
Stefan Brandt.

JONAS ANDERSSON

Ale klarade sig bra i ovädret

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

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

GLÖMT 
ATT SKIFTA 

DÄCK?
VI HJÄLPER DIG

– DROP IN –OOOOO

ÄÄ

HÅLSTENSVHÅH EN
Ö

STÅLH

LÄÄ

Å

ÄÄ

LÖR 3 DECEMBER
SÖN 4 DECEMBER

KL 10-15

EXTRA-
ÖPPET

SPF Alebygden vandrar 
varje fredag under höst 
och vår i regionen. Nu var 
det dags för den sedvanliga 
avslutningen, Trots regn 
och blåst, vilket är mycket 
ovanligt mötte 35 medlem-
mar upp. Vi gick runt golf-
banan och gjorde avvikelser 

till kringliggande bebyg-
gelse och skogsområde. 
Därefter smakade det bra 
med middag på Restaurang 
Backa Säteri.
Friskvårdskommitténs sam-
mankallande, Arne Boge, 
kunde konstatera att hela 
700 vandringar hade företa-

gits under året. Han kunde 
också redovisa 2012 års 
program, som börjar med 
en promenad i Långedrag. 
Kommittén skall ha all heder 
av sitt arbete. Man bjuder 
på ett omväxlande program 
och vandringarna är väl för-
beredda.

Promenad och god mat
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TACK
Till alla som bidrog till
att nå ett lyckat resultat

på 35 703 kr vid
vår basar den 19/11

Outtagna vinster
Guldgul lott serie E nr 230
Guldgul lott serie E nr 39
Violett lott serie S nr 134

ETT STORT

Skepplanda Röda Korskrets Styrelse

Ring Marianne 0303-33 81 94

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*

Avstängning av väg

www.trafi kverket.se

Trafi kverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar 
samt långsiktig planering av det samlade transport-
systemet.

Alevägen i Nol
På grund av arbeten inom projekt BanaVäg 
i Väst är Alevägen i Nol, vid busshållplatsen 
Brandsbo, stängd för genomfartstrafi k från 
klockan 20.00 onsdagen den 30 november 
till klockan 05.30 torsdagen den 1 december. 
Trafi k till Brandsbovägen hänvisas via Alafors 
(Nya Alingsåsvägen). Gång- och cykeltrafi -
kanter kommer att kunna ta sig fram.

Busshållplatserna Alevägen och Brandsbo 
trafi keras ej under avstängningen. 

LOPPIS
ALE-GÅRDEN

Söndag 4/12-2011
kl 1200-1500

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

Tack till er som sponsrade cupen med 
priser för lotterierna:

- Kicks
- XLNT Hår &                  
  Hudvård
- Ljuva Hem
- Klippstudion
- Smycka

- Ale Bokhandel
- Nols Färg
- Tempo i Nol
- Drömhuset
- Blomsterriket

I valrörelsen 2010 gick Allians för 
Ale ut med ett löfte om att införa 
ett kommunalt vårdnadsbidrag 

om vi vann valet. Vi vann valet och 
det löftet är nu infriat. Vi är stolta 
och glada över att vi tagit ytterliga-
re ett steg för att öka våra medborga-
res valfrihet.

Vi tror på människans egen vilja 
och förmåga att kunna styra över sitt 
liv.

Vi är övertygade om att föräldrar 
är de som bäst kan och ska avgöra vad 
som är bäst för sina barn och för sin 
familjesituation. I Ale har man som 
förälder ett antal valmöjligheter när 
det gäller barnomsorg.

Vi har en fantastiskt kommunal 
barnomsorg i Ale där det jobbar 
engagerade och kunniga pedagoger 
som bedriver en jättebra verksamhet.

I kommunen finns det flera privata 
alternativ samt pedagogisk omsorg 
(tidigare kallade dagmammor) och 
även där bedrivs det en fantastisk 
verksamhet.

Tack vare att vi i 
Utbildningsnämn-
den har infört vård-
nadsbidraget finns 
det nu ytterligare 

ett alternativ för barnfamiljer.
Valet är föräldrarnas och det är vår 

starka övertygelse att det är där valet 
ska göras, där hemma vid köksbor-
det. Valet ska inte göras av politiker 
inne i ett sammanträdesrum.

Vänsterblocket anser det vara 
ett steg bakåt i utvecklingen att öka 
valfriheten för människor i Ale. Det 
verkar som om de anser att politiker 
vet bättre vad som är bra för familjer 
och barn än vad familjerna gör själva.

I deras insändare förra veckan 
verkar de dessutom ha blandat ihop 
saker och ting. Möjligheten till 
allmän förskola kan inte bli ett argu-
ment mot vårdnadsbidraget. Vård-
nadsbidraget kan ges för barn som 
fyllt ett år men inte tre och allmän 
förskola gäller från hösten det året 
barnet fyller fyra år.

Vi tror på människors egen vilja 
och förmåga att själva bestämma över 
sin vardag och vi kommer att fort-
sätta arbeta för ökad valfrihet för alla 
som bor i Ale!

Moderaterna
Folkpartiet

Centerpartiet
Kristdemokraterna

Aledemokraterna

Vi tror på människors 
egen förmåga

Onsdagen den 7 december, 
kl: 18.30
Kvällen till ära har vi en stylist 
från Ghd med oss, tillsammans 
visar vi dig hur du kan styla ditt 
hår inför vinterns alla fester. 
Varmt välkommen att ta del
av våra tips och idéer. 
/Annelie Elina & Michaela

Tjejkväll på Håratlején!

Håratlején
Göteborgsv. 104
446 33 Älvängen 
Tel: 0303-74 51 69

Angående vårdnadsbidraget:Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook

facebook.com/alekuriren
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December

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

Vårdnadsbidrag
Utbildningsnämnden beslutade den 9 november att från den 1 december införa  vårdnadsbidrag i Ale kommun. 
Syftet med vårdnadsbidraget är att skapa ökad valfrihet. Vårdnadshavare med barn som fyllt 1 år men inte 3 år 
kan ansöka om vårdnadsbidrag hos sektor utbildning, kultur och fritid. Ansökan kan göras från den 1 december 
och bidraget börjar utbetalas tidigast i januari.
 
Ansökningsblankett kommer att fi nnas på Ale kommuns webbplats från den 1 december.

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

SKEPPLANDA SIMHALL 0303 33 05 09
Ordinarie öppetider 
för allmänheten
Onsdag kl 17.00-20.00 
Torsdag kl 17.00-21.00 
Fredag kl 17.30-21.00 (20.00-21.00 
endast för 16 år och äldre)
Lördag kl 11.00-15.00
Priser Barn 15 kr (10-kort 120 kr) 
Vuxna 40 kr (10-kort 320 kr)

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

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

Morgonbad
Onsdagar kl 07.00-09.00

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

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

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

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

KONSERT I JULETID

Evan Svenssons trio med solister Svante 
Thuresson och Hannah Svensson.

Som traditionen bjuder blir det en konsert i juletid. Ale kommuns 
kulturstipendie utdelas och även Vakna fondens stipendie. 
Biljetter 150 kr. I pausen serveras fi ka. Varmt välkomna.
>>Torsdag 1 december kl 19.00 
Teatern Ale gymnasium

UTSTÄLLNINGAR PÅ 
SKEPPLANDA BIBLIOTEK
Miniutställning av Göta Älvdalskonstnärerna 
pågår till  14 december.

Agneta Gustavsson, Hålanda, ställer ut keramik i stengods med 
änglar som tema till 22 december.

PÅ GÅNG I ALE

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 
12 december 2011 kl 17.00 i Medborgarhuset, Alafors.
OBS! NY TID. SAMMANTRÄDET BÖRJAR KL 17.00

Bland punkterna märks följande:

• Framställan om ställningstagande beträff ande förvärv av utestående 
aktier i Stenungsunds Renhållnings AB

• Framställan om ställningstagande beträff ande planerad fusion inom 
Renovakoncernen

• Taxor och avgifter för serveringstillstånd, folköl, tobak och vissa 
receptfria läkemedel

• Renhållningstaxa 2012

• Motion från Börje Ohlsson (-) om busstrafi ken i Bohus och Surte

• Upplåtelse av kommunal mark vid Göta älv för 
kompensationsåtgärder

  

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

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

Kom till kommunfullmäktige
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POLIS
RONDEN
Måndag 21 november

Arbetsplatsolycka
Arbetsplatsolycka rapporteras 
från Kollanda. En man ramlar 
från en ställning. Han avförs till 
Kungälvs sjukhus i ambulans-
helikopter med okända skador.

En snattare ertappas på Ica 
Supermarket i Älvängen.

Tisdag 22 november
Skadegörelse
Någon tillgriper ett kopparrör 
till en toalett i Surte kyrka. Med 
anledning av detta uppstår 
vattenskador. Klotter upptäcks 
också på platsen.

Torsdag 24 november
Inbrott
Inbrott i kiosken på Kungsgår-
den i Alvhem. Tjuvarna får med 
sig läsk och godis.

Smitning från bensinnota på 
Statoil i Älvängen. Spaningstips 
finns i ärendet.

Fredag 25 november
Villainbrott
Villainbrott i Nödinge. Smycken 
tillgrips.

En misshandel inträffar på 
en restaurang i Älvängen strax 
efter klockan 21. Målsägaren 
får åka ambulans till Kungälvs 
sjukhus.

Lördag 26 november
Misshandel
En kvinna i Surte misshandlas. 
Gärningsmannen knuffar och 
slår kvinnan. Ett vittne ser 
också hur mannen kör över 
kvinnan med sin bil.

NÖDINGE. Efter 30 
år av kriminalitet 
bestämde sig Lasse 
Moberg för att börja 
leva ett hederligt liv.

Jasmin Eriksson har 
för första gången fått 
rätt stöd och tagit sig 
ur drogmissbruk och 
brottlighet.

Genom föreningen 
Kris stöttar de var-
andra och i onsdags 
gästade de Ale gymna-
sium för att berätta om 
kampen tillbaka till ett 
värdigt liv.

Det blev ett känslomässigt 
möte när medlemmarna från 
Kris (Kriminellas revansch i 
samhället) tog till orda inför 
de drygt 40 besökarna i tea-
tersalongen. 

Tidigare i höstas besluta-
des att ett samarbete med Ale 
kommun skulle startas upp och 
onsdagens föreläsning blev 
ännu ett steg i det.

– Kris är en bra organisation 
och vi vill visa att den finns, sa 
Jonas Ekstrand, projektleda-
re på Mötesplats Ungdom, in-
ledningsvis.

Syftet med samarbetet är att 

skapa ännu en väg för att fånga 
upp ungdomar på glid. I sep-
tember startades Unga Kris i 
Göteborg dit alla mellan 13 
och 25 år är välkomna att delta 
i olika aktiviteter, även om man 
inte haft problem med droger 
eller brottslighet. 

– Vi vill visa att man kan ha 
kul utan alkohol och droger. 
Hos oss är alla lika mycket 
värda och det viktigaste är att 
vi har kul ihop. Tanken är att 
även starta upp studiecirklar 
och ordna med enskilda samtal 
för de som behöver prata, be-
rättar Lasse Moberg som är 
ledare på Kris i Göteborg.

Han har varit yrkeskrimi-
nell den största delen av sitt 
45-åriga liv. I jakten på pengar 
skydde han inga medel och 
på vägen blev många män-
niskor sårade, inte minst hans 
fyra barn. Det var också an-
ledningen till att han slutligen 
lyckades lämna brottsligheten 
bakom sig. 

Bestämde sig
Han vet hur det känns när den 
glorifierade bilden av det krimi-
nella livet suddas ut, guldkedjan 
tas i förvar av häktespersonalen 
och kvar lämnas man med en 
enda fråga.

– Var det värt det? Tankar-
na kommer ifatt en och inlåst 

i cellen finns inga piller att 
döva ångesten med. När man 
väl kommer ut igen har man 
ingen annanstans att gå än till-
baka till kriminaliteten för det 
är det enda man kan. 

Depressioner, otaliga sömn-
lösa nätter och doping hörde 
vardagen till och ibland kunde 
han få sjuklig noja och tro 
att alla var ute efter honom. 
Något av det mest smärtsam-
ma var att se sin äldsta son gå 
i samma fotspår, vilket till slut 
fick honom att bestämma sig 
för att få ordnig på sitt liv, en 
gång för alla. Idag har de båda 
tagit sig ur kriminaliteten och är 
nu vänner, men Lasse är med-
veten om att det kommer ta tid 
att kunna förstå och förlåta.

Genom Kris hittade han den 
gemenskap och styrka han tidi-
gare saknat.

– Jag har aldrig fått någon 
hjälp av myndigeter. De hade 
säkert mycket att ge, men inget 
som jag behövde. Så länge man 
inte bestämt sig själv så går det 
inte. För att kunna hjälpa någon 
får man aldrig se personen som 
ett problem, utan istället försö-
ka hitta vilka problem som finns 
runt omkring.

Vågar berätta
Jasmin Eriksson dömdes till 
ungdomsvård som 19 åring. 
Fem gånger har hon suttit i 
fängelse. 

Hennes tuffa resa börja-
de redan som barn. Uppväx-
ten i en dysfunktionell familj, 
mobbingen i skolan och käns-
lan av att inte passa in ledde till 

att hon tidigt började använda 
våld. Hon slogs med allt och 
alla, placerades i specialklasser, 
rymde hemifrån som fjortonår-
ing och hamnade tidigt i drog-
missbruk och kriminalitet.

– Under min uppväxt har jag 
aldrig fått en klapp på axeln eller 
hört någon säga att jag duger 
som jag är. Jag har heller aldrig 
fått lära mig vad som är rätt och 
fel. Det var mycket våld i mitt 
hem och min pappa ville att jag 
skulle vara en kille. 

När hennes mamma gick 
bort förra året bestämde hon sig 
för att försöka få ordning på sitt 
liv. Hon sökte behandling, men 
fick aldrig det stöd hon behöv-
de. I ett desperat rop på hjälp 
begick hon allt fler brott bara 
för att komma in på en anstalt 
och kunna ta sig bort från kri-
minaliteten.

Den stora vändningen kom 
först när hon fick kontakt med 
Kris och idag har hon varit helt 
fri från både droger och krimi-
nalitet i 14 månader. 

– Jag är 29 år och har precis 
börjat leva livet. Kris har hjälpt 
mig på alla sätt och de ser mig 
för den jag är och inte för det 
jag har gjort.

Många av de saker hon upp-
levt var svåra att prata om, men 
hon var fast besluten att klara 
av det.

– Jag berättar detta av kärlek 
och för att ingen av er ska 
hamna i samma situation som 
jag varit i. 

Lämnade ingen oberörd
– Lasse och Jasmin från Kris berättade om sin svåra tid

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Förebilder. Lasse Moberg och Jasmin Eriksson från Kris 
jobbar för att fånga upp ungdomar på glid. I september star-
tade Unga Kris i Göteborg dit alla mellan 13 och 25 år är väl-
komna.

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

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet
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Måndag 21 november

Arbetsplatsolycka
Arbetsplatsolycka rapporteras 
från Kollanda. En man ramlar 
från en ställning. Han avförs till 
Kungälvs sjukhus i ambulans-
helikopter med okända skador.

En snattare ertappas på Ica 
Supermarket i Älvängen.

Tisdag 22 november
Skadegörelse
Någon tillgriper ett kopparrör 
till en toalett i Surte kyrka. Med 
anledning av detta uppstår 
vattenskador. Klotter upptäcks 
också på platsen.

Torsdag 24 november
Inbrott
Inbrott i kiosken på Kungsgår-
den i Alvhem. Tjuvarna får med 
sig läsk och godis.

Smitning från bensinnota på 
Statoil i Älvängen. Spaningstips 
finns i ärendet.

Fredag 25 november
Villainbrott
Villainbrott i Nödinge. Smycken 
tillgrips.

En misshandel inträffar på 
en restaurang i Älvängen strax 
efter klockan 21. Målsägaren 
får åka ambulans till Kungälvs 
sjukhus.

Lördag 26 november
Misshandel
En kvinna i Surte misshandlas. 
Gärningsmannen knuffar och 
slår kvinnan. Ett vittne ser 
också hur mannen kör över 
kvinnan med sin bil.

NÖDINGE. Efter 30 
år av kriminalitet 
bestämde sig Lasse 
Moberg för att börja 
leva ett hederligt liv.

Jasmin Eriksson har 
för första gången fått 
rätt stöd och tagit sig 
ur drogmissbruk och 
brottlighet.

Genom föreningen 
Kris stöttar de var-
andra och i onsdags 
gästade de Ale gymna-
sium för att berätta om 
kampen tillbaka till ett 
värdigt liv.

Det blev ett känslomässigt 
möte när medlemmarna från 
Kris (Kriminellas revansch i 
samhället) tog till orda inför 
de drygt 40 besökarna i tea-
tersalongen. 

Tidigare i höstas besluta-
des att ett samarbete med Ale 
kommun skulle startas upp och 
onsdagens föreläsning blev 
ännu ett steg i det.

– Kris är en bra organisation 
och vi vill visa att den finns, sa 
Jonas Ekstrand, projektleda-
re på Mötesplats Ungdom, in-
ledningsvis.

Syftet med samarbetet är att 

skapa ännu en väg för att fånga 
upp ungdomar på glid. I sep-
tember startades Unga Kris i 
Göteborg dit alla mellan 13 
och 25 år är välkomna att delta 
i olika aktiviteter, även om man 
inte haft problem med droger 
eller brottslighet. 

– Vi vill visa att man kan ha 
kul utan alkohol och droger. 
Hos oss är alla lika mycket 
värda och det viktigaste är att 
vi har kul ihop. Tanken är att 
även starta upp studiecirklar 
och ordna med enskilda samtal 
för de som behöver prata, be-
rättar Lasse Moberg som är 
ledare på Kris i Göteborg.

Han har varit yrkeskrimi-
nell den största delen av sitt 
45-åriga liv. I jakten på pengar 
skydde han inga medel och 
på vägen blev många män-
niskor sårade, inte minst hans 
fyra barn. Det var också an-
ledningen till att han slutligen 
lyckades lämna brottsligheten 
bakom sig. 

Bestämde sig
Han vet hur det känns när den 
glorifierade bilden av det krimi-
nella livet suddas ut, guldkedjan 
tas i förvar av häktespersonalen 
och kvar lämnas man med en 
enda fråga.

– Var det värt det? Tankar-
na kommer ifatt en och inlåst 

i cellen finns inga piller att 
döva ångesten med. När man 
väl kommer ut igen har man 
ingen annanstans att gå än till-
baka till kriminaliteten för det 
är det enda man kan. 

Depressioner, otaliga sömn-
lösa nätter och doping hörde 
vardagen till och ibland kunde 
han få sjuklig noja och tro 
att alla var ute efter honom. 
Något av det mest smärtsam-
ma var att se sin äldsta son gå 
i samma fotspår, vilket till slut 
fick honom att bestämma sig 
för att få ordnig på sitt liv, en 
gång för alla. Idag har de båda 
tagit sig ur kriminaliteten och är 
nu vänner, men Lasse är med-
veten om att det kommer ta tid 
att kunna förstå och förlåta.

Genom Kris hittade han den 
gemenskap och styrka han tidi-
gare saknat.

– Jag har aldrig fått någon 
hjälp av myndigeter. De hade 
säkert mycket att ge, men inget 
som jag behövde. Så länge man 
inte bestämt sig själv så går det 
inte. För att kunna hjälpa någon 
får man aldrig se personen som 
ett problem, utan istället försö-
ka hitta vilka problem som finns 
runt omkring.

Vågar berätta
Jasmin Eriksson dömdes till 
ungdomsvård som 19 åring. 
Fem gånger har hon suttit i 
fängelse. 

Hennes tuffa resa börja-
de redan som barn. Uppväx-
ten i en dysfunktionell familj, 
mobbingen i skolan och käns-
lan av att inte passa in ledde till 

att hon tidigt började använda 
våld. Hon slogs med allt och 
alla, placerades i specialklasser, 
rymde hemifrån som fjortonår-
ing och hamnade tidigt i drog-
missbruk och kriminalitet.

– Under min uppväxt har jag 
aldrig fått en klapp på axeln eller 
hört någon säga att jag duger 
som jag är. Jag har heller aldrig 
fått lära mig vad som är rätt och 
fel. Det var mycket våld i mitt 
hem och min pappa ville att jag 
skulle vara en kille. 

När hennes mamma gick 
bort förra året bestämde hon sig 
för att försöka få ordning på sitt 
liv. Hon sökte behandling, men 
fick aldrig det stöd hon behöv-
de. I ett desperat rop på hjälp 
begick hon allt fler brott bara 
för att komma in på en anstalt 
och kunna ta sig bort från kri-
minaliteten.

Den stora vändningen kom 
först när hon fick kontakt med 
Kris och idag har hon varit helt 
fri från både droger och krimi-
nalitet i 14 månader. 

– Jag är 29 år och har precis 
börjat leva livet. Kris har hjälpt 
mig på alla sätt och de ser mig 
för den jag är och inte för det 
jag har gjort.

Många av de saker hon upp-
levt var svåra att prata om, men 
hon var fast besluten att klara 
av det.

– Jag berättar detta av kärlek 
och för att ingen av er ska 
hamna i samma situation som 
jag varit i. 

Lämnade ingen oberörd
– Lasse och Jasmin från Kris berättade om sin svåra tid

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Förebilder. Lasse Moberg och Jasmin Eriksson från Kris 
jobbar för att fånga upp ungdomar på glid. I september star-
tade Unga Kris i Göteborg dit alla mellan 13 och 25 år är väl-
komna.

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

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet
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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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ÄLVÄNGEN. Det är 
smått kaos hos Elena 
Fridfelt i Älvängen.

Flyttlasset från 
Madenvilla till det 
betydligt charmigare 
huset på Nytorpsvägen 
har precis gått.

Samtidigt tar hon 
över rodret för Ale 
kommuns största verk-
samhet, Utbildnings-
nämnden.

Elena Fridfelt (C) behövde 
inte fundera särskilt länge när 
frågan kom, men tänkte, det 
gjorde hon faktiskt.

– Jag tänkte tanken att säga 
nej, men fick inte ihop det. 
En större utmaning och för-
troende kan du nästan inte få 
än att leda Utbildningsnämn-
den. Är du politiskt engage-
rad och intresserad vore det 
konstigt att avböja när frågan 

ställs, säger hon.
Fast utifrån kunde alla sett 

att det fanns skäl att tacka 
nej. Hon har precis kommit 
in i det politiska livet i Ale 
kommun, är mitt i ett flytt-
kaos, har två små barn…

– Visst, men jag har valt att 
inte tänka så. Istället känner 
jag bara glädje och stor för-
väntan att få jobba med mina 
ämnen, barn och skola. Jag 
har jobbat nära Peter (Kor-
nejsjö) och Dennis (Ljung-
gren) i arbetsutskottet och 
har en klar bild av vad upp-
draget handlar om, säger 
Elena Fridfelt som inte räds 
ansvaret som ordförandepos-
ten för Utbildningsnämnden 
innebär.

– Många berörs av vår 
verksamhet och det är en eko-
nomiskt svår period som vi är 
inne i nu, men det hör till det 
politiska uppdraget att fatta 
tuffa beslut. Det viktigaste är 

att besluten är genomtänkta.
Utbildningsnämnden 

synas noga av allt och alla. 
När Alliansen gick till val var 
det just kvalitén i Ales skolor 
som stod överst på agendan 
och det har inte Elena Frid-
felt glömt.

– Vi fokuserar främst på 
att höja resultaten i skolan, 
vidare är situationen i för-
skolan där vi gärna önskar 
oss mindre barngrupper, en 
angelägen fråga och dessut-
om måste vi jobba målmed-
vetet med att öka Ale gymna-
siums attraktionskraft.

Hur ser mirakelmedici-
nen ut då?

– Det finns ingen sådan 
utan det är en mängd olika 
åtgärder som måste genom-
föras. Vi gör en särskild mat-
tesatsning i grundskolan, ett 
närvaroprojekt för att minska 
skolket i skolan, läxhjälp och 
lovskola. Jag gläds också åt 
att rektorns roll som peda-
gogisk ledare är väldigt tydlig 
i den nya läroplanen, svarar 
”doktor” Fridfelt.

Utbildningsnämndens 
nya ordförande är uppvux-
en i Uddevalla. Dagen efter 
studenten flyttade hon till 
Stockholm och fick jobb som 
valombudsman inför valet 
1998. 2001 bar det söder över 
och tillsammans med kärle-

ken intog hon en lägenhet i 
Majorna. Drömmen om hus 
och egen trädgård växte sig 
starkare, särskilt efter dot-
tern Theas nedkomst. 2004 
flyttade familjen till Maden-
området i Älvängen. Väl där 
väcktes det politiska intresset 
på nytt. Att det alltid har varit 
Centerpartiet har en naturlig 
förklaring.

– Det fick jag nog med mo-
dersmjölken. Mamma är cen-

terpartist och det har aldrig 
varit någon fråga för mig. Jag 
har varit aktiv till och från 
sedan jag var 14 år. Demo-
krati- och rättvisefrågor samt 
alla människors lika värde har 
engagerat mig från unga år. 
Det har också varit frågor 
som Centerpartiet alltid har 
fokuserat på, menar Elena 
Fridfelt som definitivt har 
ideologin i blodet.

– Jag är en stolt centerpar-

tist och med tanke på vad vi 
fått betalt för våra två mandat 
i Ale kommun ska vi vara 
mer än nöjda. Vi leder de två 
största nämnderna, även om 
det är i Alliansens anda, kon-
staterar hon. 

Hon tar över Utbildningsnämnden
– Elena Fridfelt (C) är ny ordförande

ELENA FRIDFELT
År: 33
Bor: Villa i Älvängen.
Familj: Man och två barn Thea 9 och 
Max 6.
Yrke: Verksamhetsutvecklare.
Intressen: Trädgård och sport. ”Fot-
boll engagerar mig, favoritlaget är 

AIK, men skriv absolut inte det”.
Lagar helst: Vilt med svampsås.
Viktigast på julbordet: Julskinkan.
Drömklapp: Körlektioner. ”Ett kör-
kort skulle trots allt underlätta var-
dagen”.
Smultronställe i Ale: ”Alla skogar”.

Elena Fridfeldt (C) är ny ordförande för Utbildningsnämnden i Ale. Ett tufft uppdrag särskilt 
mitt i ett flyttkaos.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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ALAFORS. I tisdags 
kväll höll Ale El sin 
första kundträff någon-
sin.

Responsen blev 
bättre än vad företags-
ledningen vågat hoppas 
på.

Närmare 50 personer, 
både företagare och 
privatpersoner, kom till 
kontoret på Lunnavä-
gen.

Efter att ha utvidgat sin 
verksamhet, från att ha varit 
ett renodlat nätföretag till 
att numera även syssla med 
elhandel, ville Ale El ta till-
fället i akt och bjuda in till en 
informationsträff. Det visade 
sig bli en lyckoträff!

– Mina erfarenheter från 
tidigare kundevent säger att 
man ska vara nöjd om det 
kommer runt 20 kunder. Vi 
har också hört liknande erfa-
renheter från andra bolag i 
branschen. Därför är vi oer-
hört glada att vi kunde räkna 
in 47 deltagare, säger mark-

nadschef Malin Flysjö.
I köket stod kaffe och 

smörgås uppdukat som besö-
karna kunde avnjuta under 
tiden som Stefan Brandt, vd 
på Ale El, hälsade välkom-
men och presenterade kväl-
lens program.

– Vi vill berätta om hur 
elmarknaden fungerar och 
inte fungerar. Branschen får i 
olika sammanhang rättmätig 
kritik som jag ser det. Tyvärr 
finns det aktörer på markna-
den som sysslar med locker-
bjudande och på så sätt lurar 
konsumenterna. Det råder 
lite av vilda västern, förkla-
rade Brandt och inflikade:

– Vi på Ale El vill göra 
det enkelt och vara seriösa 
så att våra kunder kan känna 
sig trygga. Vi tyckte oss se 
att det fanns en ledig posi-
tion på marknaden som det 
ärliga elhandelsbolaget. Den 
bestämde vi oss för att knipa.

Jan Mohr berättade bland 
annat om hur den nya infra-
strukturen påverkar elnätsut-
byggnaden i kommunen och 

hur flytten av transformator-
stationen i Älvängen gått till.

Malin Flysjö avrundade 
med att berätta om de fak-
torer som påverkar elpriset, 
vad kunderna bör tänka på 
då de tecknar elavtal och så 
vidare.

– Priset på elcertifikat är 
ett vanligt ställe att smyga in 
dold säljmarginal i och det 
bör man se upp med, säger 
Flysjö och låter meddela att 
nästa kundträff är planerad 
att hållas till våren.

JONAS ANDERSSON

Stefan Brandt, vd Ale El.

Närmare 50 personer kom till informationsträffen hos Ale El i tisdags kväll.

Älvängenkortet
Betala med bankkort när du handlar

Vinnare Etapp 1 
Carina-Wall Sjöblom 
500:- valfri fond i Swedbank

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

Välbesökt informationsträff hos Ale El
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Utgångspris: 3 175 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 125 kvm, biarea: 12 kvm
Tomt: 809 kvm
Byggt: 2003
Adress: Snickarvägen 1
Visas sön 4/12 12.00-13.00
och mån 5/12 18.00-18.30
Sms:a: FB 5410-3034 till 72456 för
beskrivning

Fin och påkostad etegevilla från
2003 på hörntomt med garage.
Två fina helkaklade badrum,
vardagsrum med ryggåstak och
utgång till uterummet. Kök med
gasspis och Aluminium maskiner.
Mycket centralt läge i Älvängen
med närhet till allt.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3034.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 675 000:-
Boarea: 56,5 kvm
Avgift: 2.747:-/mån inkl värme, VA
Adress: Björkvägen 7 B, 1 tr
Visas tor 1/12 17.30-18.15
och sön 4/12 13.30-14.15
Sms:a: FB 5410-3148 till 72456 för
beskrivning

Välkommen till trivsamma Alafors
och Björkvägen 7 B! En fräsch
lägenhet med balkong/uteplats
som ligger på markplan. Mycket
trevligt populärt område och bra
förening. Nära till skolor och
kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3148.

2:A ALAFORS

Utgångspris: 2 495 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 150 kvm, biarea: 15 kvm
Tomt: 3 403 kvm Naturtomt
Byggt: 2003
Adress: Ölanda 120
Visas sön 4/12 14.30-15.30
Sms:a: FB 5410-3156 till 72456 för
beskrivning

Med lugnt och naturskönt läge
finner du den här fina 1 1/2
plansvillan. Byggt i äldre stil med
charm. Vackert utsiktsläge i
väster med sol hela dagen.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3156.

ÖLANDA - ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 2 795 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 154 kvm
Tomt: 1 372 kvm Plan
Byggt: 2011, Nyprouktion
Adress: Norregårdsvägen 19
Visas sön 4/12 11.30-12.15
Sms:a: FB 5410-2055 till 72456 för
beskrivning

Här kan vi erbjuda en modernt
hus med spännande fasad
välplanerad, tvåplansvilla som
sticker ut. Ljusa fina färger, härligt
kök och stort vardagsrum, öppen
planlösning, högt i tak, hög klass
på material val. Utsikt och centralt
läge. En pärla i toppskick med
hög standard. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2055.

LÖDÖSE
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vidare.
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att hållas till våren.
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LÖDÖSE
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Öppet: tis-fre 12-18, lör 10-13. Göteborgsvägen 76 Älvängen, 0703-562277
butik.belladonna@telia.com

www.butikbelladonna.blogspot.com
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50% 
PÅ ALLT ANNAT 
ÄN NYHETER!
Kläder, smycken, skor, 
väskor, sjalar mm.

15% 
PÅ ALLA 
NYHETER!
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LÖDÖSE. Torsdagen den 1 
december blir det julmingel 
med glögg och peppar-
kakor på Lödösehus och 
under kvällen bjuds det på 
flera roliga aktiviteter. För 
barnen blir det sagostund 
med Hillevi Petersson, 
som berättar sagan om 
pojken och jätten i råber-
get.

Passa också på att rensa 
bokhyllan på böcker som 
du läst eller tröttnat på och 

byt mot nya. Byt upp till 
fem böcker och välj bland 
både nytt och begagnat.

Dessutom kommer 
folklivsforskaren och 
författaren Dan Korn på 
besök. Dan Korn har bland 
annat skrivit flera böcker 
om människor som valt att 
stå utanför det moderna 
samhället och fortsatt leva 
som förr i tiden. Under sitt 
föredrag kommer han att 
prata om Verner i Skogen 

och annat folk från böggda. 
Förboka gärna då platserna 
till författarbesöket är 
begränsade. 

Biblioteket har öppet 
hela kvällen och har massor 
av julböcker till utlån. Det 
går också bra att besöka 
museets senaste utställ-
ning 60-tal.nu som bland 
annat innehåller insamlade 
minnen och saker från årti-
ondet.

❐❐❐

Julmingel på Lödösehus

LÖDÖSE. På lördag 
arrangeras Jul i byn.

Dagen därpå blir det 
traditionell julmarknad 
på Lödösehus.

Ett drygt 30-tal 
hantverkare kommer då 
att visa sina alster.

Jul i byn och julmarknad i 
Lödöse brukar sammanfalla 
första söndagen i december. 
I år har dock handlarna och 
föreningslivet beslutat sig för 
att tidigare lägga sin aktivi-
tet.

Julmarknaden på Lödö-
sehus har i vanlig ordning 
Slöjd- och konsthantverks-
föreningen som arrangör, 
tillsammans med Studie-
förbundet Vuxenskolan 
och Lödöse Museum. De 
inbjudna utställarna kommer 

att visa både hårt och mjukt 
hantverk.

– Det blir bland annat 
keramik, smycken, glas, 
stickat och virkat, berättar 
Tord Andersson i arrang-
örskommittén.

Slöjdklubben Lövet 
kommer att stå utanför 
entrén till Lödösehus och 
sälja varm korv med bröd, 
glögg och pepparkakor.

– Pengarna som ungdo-
marna får in ska användas 
till att köpa in nya verktyg. 
Det första vi ska investera 
i är skedknivar, säger Tord 
Andersson som leder den 
entusiastiska ungdomsgrup-
pen.

– Det är framtidens hant-
verkare som träffas i vår för-
eningslokal varje måndags-
kväll. Vi täljer, syr, broderar, 

knypplar och så vidare.
På söndagens julmarknad 

på Lödösehus blir det för-
utom hantverksutställning 
också musikunderhållning av 
Hjärtums Spelmanslag.

Julmarknad i Lödöse
– Drygt 30-tal utställare på plats

Sebastian från Slöjdklubben 
Lövet kommer att medverka 
på söndagens julmarknad på 
Lödösehus.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Matbutiken i Älvängen

Priserna gäller tom 4/12-2011. 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!

Kotlett 
Svenskt kött, benfri, bit.
Ordinariepris 96.90.

5990
/kg

Älvängen  |  0303 74 80 40

Julhushållsost
Gäsene ca 2,2kg. Max 2 st/kund

5990
/st

Just nu!

Köttet är 
butiksstyckat!

Just nu!
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VÄLKOMMEN 
TILL STUDIO 
RUBB&STUBB

Vi välkomnar 

Linn
till salongen!
Linn är hudterapeut 
och jobbar med

• Hudvård
• Kroppsvård
• Fotvård
• Vaxning

Lotta, Michaela, Marina, Carro, Fia & Linn

Mån-fre 10-18, Tor 10-20, Lör 10-14

0520-66 00 05
www.studiorubbochstubb.se

Vi passar samtidigt på att önska 
alla våra fantastiska kunder en

God Jul och ett 
Gott Nytt år!

LÖDÖSE
Torget med omnejd

Jul i byn
Lördag 3 dec
mellan kl: 14-17 
Skinkpromenad
Start 14-15 vid Främjarstugan

Föreningslivet på torget

Lilla Edets lucia 
Kl: 15.00 på torget

Det säljs godsaker, 
fika och annat på torget.

Tomte, släde

Riktig julstämning

Snö utlovas som vanligt

Musikgudtjänst
Kl: 17.00 i St.Pederskyrka

Söndag 4 december 
kl: 11-15
Slöjd och konsthantverkarna 
ordnar sin årliga julmarknad 
på museet, Lödösehus.
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God Jul och ett 
Gott Nytt år!

LÖDÖSE
Torget med omnejd

Jul i byn
Lördag 3 dec
mellan kl: 14-17 
Skinkpromenad
Start 14-15 vid Främjarstugan

Föreningslivet på torget

Lilla Edets lucia 
Kl: 15.00 på torget

Det säljs godsaker, 
fika och annat på torget.

Tomte, släde

Riktig julstämning

Snö utlovas som vanligt
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Söndag 4 december 
kl: 11-15
Slöjd och konsthantverkarna 
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Lödöse 0520-66 00 10

Erbjudandet gäller enbart det datum i december som står i varje lucka, i utbyte mot varje lucka. Med reservation för slutförsäljning. Max 1 erbjudande per kund och dag. År 2011.

Måndag-fredag 

8-21
Lördag-söndag 9-21

15
15 dec 2010
Max 1/kund

1
1 dec 2010

Max 1/kund

STRÖ-
SOCKER 

2 KG

10:-

12
12 dec 2010
Max 1/kund

19
19 dec 2010
Max 1/kund

7
7 dec 2010

Max 1/kund

8
8 dec 2010
Max 1/kund

MANDEL-
MASSA
500 g ICA

15:-

9
9 dec 2010
Max 1/kund

10
10 dec 2010
Max 1/kund

3
3 dec 2010

Max 1/kund

13
13 dec 2010
Max 1/kund

LUSSE-
KATTER

5-p Tjörnbagarn

15:-

14
14 dec 2010
Max 1/kund

18
18 dec 2010
Max 1/kund

16
16 dec 2010
Max 1/kund

POTATIS
3 kg. Påse

10:-

2
2 dec 2010

Max 1/kund

VETEMJÖL
2 kg ICA

5:-

17
17 dec 2010
Max 1/kund

6
6 dec 2010
Max 1/kund

20
20 dec 2010
Max 1/kund

CHIPS
Estrella 300g

10:-

11
11 dec 2010
Max 1/kund

REMIKEX

10:-

21
21 dec 2010
Max 1/kund

22
22 dec 2010
Max 1/kund

23
23 dec 2010
Max 1/kund

GRILLAD 
KYCKLING

20:-

VÖRT-
BRÖD

Skogaholm

15:-

4
4 dec 2010
Max 1/kund

Vi önskar alla en God Jul 

med massor av julerbjudande!

ICA Matkassens 
ADVENTSKALENDER 2011

5
5 dec 2010
Max 1/kund

FIN JUL-
BLOMMA

2990
 /st

PEPPAR-
KAKOR
Gille burk

10:-

KAFFE
              1/2 kg

10:-

TOA-
PAPPER
Edet 18-pack

40:-

GRÖTRIS 
ICA 1 kg

10:-

1 BACK
JULMUST

15:-
ex pant

PEPPAR-
KAKSDEG

Skoga

10:-

WIENER 
NOUGAT 

Fazer

1990

BLOCK-
CHOKLAD

200 g ICA

5:-

SAFFRANS-
KLIPP

Skogagholm

15:-

20-PACK 
ÄGG

Upphärad

20:-

JULMUST
Nygårda

2x1,5 liter

10:-

GRÄDDE
Arla 0,5 l

5:-

CLEMENTINER

990
 /kg

ÖPPET I JUL:
Julafton 9-13

Juldagen 10-21
Annandagen 10-21
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KILANDA. 2003 påbör-
jades projektet.

Tio år senare var 
bastun klar att invigas.

Glädjen hos Kilanda 
byalag gick inte att ta 
miste på.

Det är ett fantastiskt hantverk 
och många ideella arbets-
timmar av medlemmarna i 
Kilanda byalag som möjlig-
gjort det enastående och i 
sitt slag unika bastubygget. 
Med gammaldags teknik och 
med yxa och stämjärn som de 
dominerande redskapen har 
furustock efter furustock lagts 
tillrätta.

– Furustockarna har 
skänkts av vänliga männis-
kor från bygden. Samma sak 
är det med golvplanket och 
innerväggarna. Det har inne-
burit att vi kunnat hålla nere 
kostnaderna för projektet. 
Totalsumman överstiger inte 
20 000 kronor, berättar Len-
nart Järkil som agerat arbets-
ledare.

Bastun mäter totalt 28 kva-
dratmeter och är uppdelad i 
tre sektioner; en bastudel, en 
sektion för ombyte och rekre-
ation, samt en veranda med en 
trappavsats ner i Kilandaån.

– Självklart känner vi en 
stolthet en dag som denna. 
Det är väldigt roligt att se 
bastun på plats när man vet 
hur mycket arbete det är som 
ligger bakom, säger Järkil.

Mellan tio och femton 
personer har träffats en kväll 
i veckan, varje vår och höst 
under åtta års tid, för att få 
bastun färdig.

– Det har blivit någon 
lördag också emellanåt. Till 
en början var det lättare att 
sysselsätta folk, på senare tid 

har det varit mer av finsnick-
eri och då har det krävts en 
annan kunskap hos delta-
garna, berättar Lennart.

Syftet med bastuprojektet 
har varit att ytterligare för-
stärka sammanhållningen i 
byalagets område och få något 
gemensamt att samlas kring.

– Så har det blivit. Jag är 
ingen ”inföding” i Kilanda, 
så bastuprojektet har varit ett 
bra sätt att lära känna folk från 
trakten. Vi har haft jättetrev-
ligt på våra arbetsdagar, säger 
Helena Johansson.

Bastun tillverkades upp till 
vägghöjd på en plats, mon-

terades ner, för att därefter 
transporteras med hjälp av 
traktor och timmerkärra till 
sin nuvarande placering.

– Eftersom vi hade märkt 
alla stockar var det bara till 
att montera upp bastun igen. 
Det var som ett plockepinn, 
förklarar Lennart.

Bastuplatsen är 
vald med omsorg. 
Med Kilandaån 
ständigt brusande 
under fötterna och 
med naturen som 
närmaste granne är 
det lätt att finna ro 
i det timrade hant-
verket.

– Det är fan-
tastiskt vackert 
här, oavsett årstid. 
Från bastuveran-
dan ser man bort 
till Kilanda kyrka, 
säger Helena.

Förra lördagens 
ceremoni var välbe-
sökt. Efter att Len-
nart Järkil slagit av 
ett rep på en hugg-
kubbe och förklarat 
bastun för invigd 
höll Sven Nielsen 
ett kortare tal. Flera 
ur byalaget passade 
på att ta ett histo-
riskt första bastu-
bad och invignings-
firandet fortsatte 

sedan med en 
g e m e n s a m 
fest i Kilanda 

gamla skola.

Bastubygget i Kilanda är klart
– Ett enastående och unikt hantverk

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Lennart Järkil, Anette Borgström och Sven Nielsen njuter av ett skönt bastubad.          

Lennart Järkil har agerat arbetsledare för 
bastubygget i Kilanda.

Öppet alla dagar 8-22

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

MYS I ADVENT
Välkomen till en riktig mataffär!

Handla i torgets andra butiker på 
söndagar och vinn 3-minuters köprally 

hos oss, dragning den 21/12.

Julmust 

5:-/st

Max 2 köp per kund

Grönmögelost

1995
/hg

St Aguer, 

PREMIÄR! Handla hos oss 
och kom ihåg att ta vår nya 

tidning Månadens skörd.

G ö öGröö ö
I manuella disken:

Nyhet i bake-offskåpen!

Osötat slowfoodbröd med lågt GI

Vinterns grytor 
:

All julens mat och 
pyssel hitter du 
i vår julbroschyr 
gratis i butiken!

Nyskördade 
morötter

5:-/st
Lyckös gård i Skåne

ICA Sverige, 1 kg, Klass 1

Grytbitar av nöt

6990
/kg

ICA ursprung Sverige, 

Stora ägg 

1990
/st

Finns laddat på ditt ICA Kort

Gott på pepparkakan, 
toppa med fikonmarmelad!

Exotiska frukter 

3 för 10:-
Spanien, Brasilien, Mexico,

I 
röd g

Morotsråg

2995
/hg
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– Ja, det är en medveten sats-
ning som vi gör för föräld-
rar och andra intresserade 
alebor. Onsdagen den 6 de-
cember får vi besök av Per 
Lifvengren i Ale gymnasi-
um, som ska berätta om sina 
erfarenheter kring droger. 
Han är en flitigt använd fö-
reläsare i dessa sammanhang.

Vad är syftet med kväl-
len?

– Vi har väldigt många 
kloka och engagerade vuxna 
i den här kommunen. Nu 
ger vi alla intresserade möj-
ligheten att fördjupa sig i 
frågor som har med droger 
att göra. Jag hoppas verkli-

gen att så många som möjligt 
tar chansen och kommer till 
gymnasiet.

Ni bjuder dessutom be-
sökarna på smörgåstårta?

– Med respekt för att 
många lever i en stressad 
vardag och har svårt att få 
tiden att räcka till, så vill vi 
bjuda på kaffe och smör-
gåstårta. Förhoppningsvis 
lockar det ytterligare några 
besökare.

Hur ser du på drogsitu-
ationen i Ale?

– Även här ser vi en ökning 
av droganvändandet bland 
unga människor. Vi blundar 
inte för problemet utan fort-

sätter att jobba aktivt inom 
detta område. Föräldraföre-
läsningar tror vi är ett bra sätt 
för att nå ut med vårt bud-
skap.

Är det fler föräldraföre-
läsningar på gång?

– Ja, i början av nästa år. 
Den 26 januari kommer 
Mattias Gullberg till Ale 
gymnasium för att berät-
ta om cannabis. Det är en 
snabbt växande drog som 
inte alltid är så lätt att upp-
täcka. Mattias gör sedan yt-
terligare en föreläsning om 
detta ämne i Aroseniussko-
lan den 9 februari.

JONAS ANDERSSON

...Thomas Berggren, projektledare för Vakna.

Det stundar föräldraföreläsning?

Hallå där...

Robinson-Ola besökte Ica Boström

Nyligen firade Ica Boström i Lilla Edet sitt 100-årsjubileum med jippo i dagarna tre. I 
fredags var det dags för ännu en populär kundaktivitet. Boström hade besök av Robinson-
Ola, tvåa i årets upplaga, som tillsammans med Jörgen Knudsen från Aroma Frukt & Grönt 
bjöd butiksbesökarna på diverse godsaker, bland annat ananas och papaya. Kunderna fick 
också möjligheten att samspråka med Ola Ahlgren om hans tid på Robinsonön.
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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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BUTIKER: Ale Bokhandel | Ale Optik | Ale Skomakeri & Nyckelservice | Ale Tips & Tobak | Havspalatset
Blomsterriket | Dressmann | Drömhuset | Hälsoteket | ICA Kvantum | Kicks | Lidl | Limit | Lindex
Ljuva Hem | medstop Apotek | Nols Färg | Smycka | Klockmaster | Team Sportia | Systembolaget
Skoalla | ZooNet FRISÖRER: Klippstudion | XLNT RESTAURANGER: Cederleüfs & Svenheimers Konditori 
Pizzeria Bella Mia | Ananda Thai Take Away | Tant Rut ÖVRIG SERVICE: Alfredssons Trafi kskola
Handelsbanken | Sportlife | Svensk Fastighetsförmedling | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
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Lotten lämnas i ICAs förbutik senast 19 december kl. 22.00 | Ju mer du handlar – desto större vinstchans.

Här fyller förra årets vinnare Marie  Westergren och Jonny Johansson vagnen med så mycket som möjligt under tre  minuter: det blev matvaror för 5 499 kronor.

Namn

Adress

Telefon

När du handlat för 300 kronor i någon av butikerna på Ale Torg (gäller ej ICA, Systembolaget, ej receptbelagda varor på Medstop Apotek Alen) under söndagarna 27 november, 4, 11 och 18 december deltar du i dragningen till vinsten ”Fyll en kundvagn på ICA med så mycket du kan på 3 minuter” (Gäller matvaror och max en av varje).Dragning sker onsdag 21 december kl 12.
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Ale Torg • Tel 0303-966 41 • www.blomsterriket.se
Öppet: Vardag 9.30–19.00 • Lördag 9.30–15.00 • Söndag 11.00–15.00

Mängder med nyheter i 
nystylad butik, välkomna in!

Vit lykta

Ord pris 159:-
99:-

Hyacint

15:-
Gäller onsdag-söndag vecka 48 med reservation för slutförsäljning.
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KILANDA. 2003 påbör-
jades projektet.

Tio år senare var 
bastun klar att invigas.

Glädjen hos Kilanda 
byalag gick inte att ta 
miste på.

Det är ett fantastiskt hantverk 
och många ideella arbets-
timmar av medlemmarna i 
Kilanda byalag som möjlig-
gjort det enastående och i 
sitt slag unika bastubygget. 
Med gammaldags teknik och 
med yxa och stämjärn som de 
dominerande redskapen har 
furustock efter furustock lagts 
tillrätta.

– Furustockarna har 
skänkts av vänliga männis-
kor från bygden. Samma sak 
är det med golvplanket och 
innerväggarna. Det har inne-
burit att vi kunnat hålla nere 
kostnaderna för projektet. 
Totalsumman överstiger inte 
20 000 kronor, berättar Len-
nart Järkil som agerat arbets-
ledare.

Bastun mäter totalt 28 kva-
dratmeter och är uppdelad i 
tre sektioner; en bastudel, en 
sektion för ombyte och rekre-
ation, samt en veranda med en 
trappavsats ner i Kilandaån.

– Självklart känner vi en 
stolthet en dag som denna. 
Det är väldigt roligt att se 
bastun på plats när man vet 
hur mycket arbete det är som 
ligger bakom, säger Järkil.

Mellan tio och femton 
personer har träffats en kväll 
i veckan, varje vår och höst 
under åtta års tid, för att få 
bastun färdig.

– Det har blivit någon 
lördag också emellanåt. Till 
en början var det lättare att 
sysselsätta folk, på senare tid 

har det varit mer av finsnick-
eri och då har det krävts en 
annan kunskap hos delta-
garna, berättar Lennart.

Syftet med bastuprojektet 
har varit att ytterligare för-
stärka sammanhållningen i 
byalagets område och få något 
gemensamt att samlas kring.

– Så har det blivit. Jag är 
ingen ”inföding” i Kilanda, 
så bastuprojektet har varit ett 
bra sätt att lära känna folk från 
trakten. Vi har haft jättetrev-
ligt på våra arbetsdagar, säger 
Helena Johansson.

Bastun tillverkades upp till 
vägghöjd på en plats, mon-

terades ner, för att därefter 
transporteras med hjälp av 
traktor och timmerkärra till 
sin nuvarande placering.

– Eftersom vi hade märkt 
alla stockar var det bara till 
att montera upp bastun igen. 
Det var som ett plockepinn, 
förklarar Lennart.

Bastuplatsen är 
vald med omsorg. 
Med Kilandaån 
ständigt brusande 
under fötterna och 
med naturen som 
närmaste granne är 
det lätt att finna ro 
i det timrade hant-
verket.

– Det är fan-
tastiskt vackert 
här, oavsett årstid. 
Från bastuveran-
dan ser man bort 
till Kilanda kyrka, 
säger Helena.

Förra lördagens 
ceremoni var välbe-
sökt. Efter att Len-
nart Järkil slagit av 
ett rep på en hugg-
kubbe och förklarat 
bastun för invigd 
höll Sven Nielsen 
ett kortare tal. Flera 
ur byalaget passade 
på att ta ett histo-
riskt första bastu-
bad och invignings-
firandet fortsatte 

sedan med en 
g e m e n s a m 
fest i Kilanda 

gamla skola.

Bastubygget i Kilanda är klart
– Ett enastående och unikt hantverk

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Lennart Järkil, Anette Borgström och Sven Nielsen njuter av ett skönt bastubad.          

Lennart Järkil har agerat arbetsledare för 
bastubygget i Kilanda.

Öppet alla dagar 8-22

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

MYS I ADVENT
Välkomen till en riktig mataffär!

Handla i torgets andra butiker på 
söndagar och vinn 3-minuters köprally 

hos oss, dragning den 21/12.

Julmust 

5:-/st

Max 2 köp per kund

Grönmögelost

1995
/hg

St Aguer, 

PREMIÄR! Handla hos oss 
och kom ihåg att ta vår nya 

tidning Månadens skörd.

G ö öGröö ö
I manuella disken:

Nyhet i bake-offskåpen!

Osötat slowfoodbröd med lågt GI

Vinterns grytor 
:

All julens mat och 
pyssel hitter du 
i vår julbroschyr 
gratis i butiken!

Nyskördade 
morötter

5:-/st
Lyckös gård i Skåne

ICA Sverige, 1 kg, Klass 1

Grytbitar av nöt

6990
/kg

ICA ursprung Sverige, 

Stora ägg 

1990
/st

Finns laddat på ditt ICA Kort

Gott på pepparkakan, 
toppa med fikonmarmelad!

Exotiska frukter 

3 för 10:-
Spanien, Brasilien, Mexico,

I 
röd g

Morotsråg

2995
/hg
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– Ja, det är en medveten sats-
ning som vi gör för föräld-
rar och andra intresserade 
alebor. Onsdagen den 6 de-
cember får vi besök av Per 
Lifvengren i Ale gymnasi-
um, som ska berätta om sina 
erfarenheter kring droger. 
Han är en flitigt använd fö-
reläsare i dessa sammanhang.

Vad är syftet med kväl-
len?

– Vi har väldigt många 
kloka och engagerade vuxna 
i den här kommunen. Nu 
ger vi alla intresserade möj-
ligheten att fördjupa sig i 
frågor som har med droger 
att göra. Jag hoppas verkli-

gen att så många som möjligt 
tar chansen och kommer till 
gymnasiet.

Ni bjuder dessutom be-
sökarna på smörgåstårta?

– Med respekt för att 
många lever i en stressad 
vardag och har svårt att få 
tiden att räcka till, så vill vi 
bjuda på kaffe och smör-
gåstårta. Förhoppningsvis 
lockar det ytterligare några 
besökare.

Hur ser du på drogsitu-
ationen i Ale?

– Även här ser vi en ökning 
av droganvändandet bland 
unga människor. Vi blundar 
inte för problemet utan fort-

sätter att jobba aktivt inom 
detta område. Föräldraföre-
läsningar tror vi är ett bra sätt 
för att nå ut med vårt bud-
skap.

Är det fler föräldraföre-
läsningar på gång?

– Ja, i början av nästa år. 
Den 26 januari kommer 
Mattias Gullberg till Ale 
gymnasium för att berät-
ta om cannabis. Det är en 
snabbt växande drog som 
inte alltid är så lätt att upp-
täcka. Mattias gör sedan yt-
terligare en föreläsning om 
detta ämne i Aroseniussko-
lan den 9 februari.

JONAS ANDERSSON

...Thomas Berggren, projektledare för Vakna.

Det stundar föräldraföreläsning?

Hallå där...

Robinson-Ola besökte Ica Boström

Nyligen firade Ica Boström i Lilla Edet sitt 100-årsjubileum med jippo i dagarna tre. I 
fredags var det dags för ännu en populär kundaktivitet. Boström hade besök av Robinson-
Ola, tvåa i årets upplaga, som tillsammans med Jörgen Knudsen från Aroma Frukt & Grönt 
bjöd butiksbesökarna på diverse godsaker, bland annat ananas och papaya. Kunderna fick 
också möjligheten att samspråka med Ola Ahlgren om hans tid på Robinsonön.

Te
x
t 

o
ch

 b
il
d
: 
J

o
n

a
s 

A
n

d
er

ss
o
n

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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BUTIKER: Ale Bokhandel | Ale Optik | Ale Skomakeri & Nyckelservice | Ale Tips & Tobak | Havspalatset
Blomsterriket | Dressmann | Drömhuset | Hälsoteket | ICA Kvantum | Kicks | Lidl | Limit | Lindex
Ljuva Hem | medstop Apotek | Nols Färg | Smycka | Klockmaster | Team Sportia | Systembolaget
Skoalla | ZooNet FRISÖRER: Klippstudion | XLNT RESTAURANGER: Cederleüfs & Svenheimers Konditori 
Pizzeria Bella Mia | Ananda Thai Take Away | Tant Rut ÖVRIG SERVICE: Alfredssons Trafi kskola
Handelsbanken | Sportlife | Svensk Fastighetsförmedling | Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
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Lotten lämnas i ICAs förbutik senast 19 december kl. 22.00 | Ju mer du handlar – desto större vinstchans.

Här fyller förra årets vinnare Marie  Westergren och Jonny Johansson vagnen med så mycket som möjligt under tre  minuter: det blev matvaror för 5 499 kronor.

Namn

Adress

Telefon

När du handlat för 300 kronor i någon av butikerna på Ale Torg (gäller ej ICA, Systembolaget, ej receptbelagda varor på Medstop Apotek Alen) under söndagarna 27 november, 4, 11 och 18 december deltar du i dragningen till vinsten ”Fyll en kundvagn på ICA med så mycket du kan på 3 minuter” (Gäller matvaror och max en av varje).Dragning sker onsdag 21 december kl 12.
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Ale Torg • Tel 0303-966 41 • www.blomsterriket.se
Öppet: Vardag 9.30–19.00 • Lördag 9.30–15.00 • Söndag 11.00–15.00

Mängder med nyheter i 
nystylad butik, välkomna in!

Vit lykta

Ord pris 159:-
99:-

Hyacint

15:-
Gäller onsdag-söndag vecka 48 med reservation för slutförsäljning.
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Fullt upp i Mias kök
Juletid betyder fullt upp på Mia Glennbrants cateringfirma i Uspastorp. 

Efterfrågan på julbord trillade in redan i oktober.
Själv tycker hon att traditioner är viktigt och såväl lutfisken som dopp 

i grytan har sin självklara plats på bordet. 

Har du fått in många 
julbordsbeställningar 
än?
– Förfrågningarna brukar 
komma redan i mitten av 
oktober och då råder jag 
alltid att boka så fort som 
möjligt. Vissa datum är mer 
populära än andra, som i 
början av december och 
runt Lucia. Julbord, jul-
tallrikar och jullandgån-
gar är sådant folk efterfrå-
gar den här tiden på året. I 
alla menyerna går det såklart 
att ändra om man vill ta bort 
eller lägga till något. Man 
kan också komma med egna 
recept som vi gärna lagar 
efter.

Vilken mat tycker du är 
viktigast på julbordet?
– Sill är nummer ett. Min 
mamma kommer från Hal-
land och där är det tradition 
att man äter brunkål på jul, 

så det brukar vi ha. Skinkan 
är såklart viktig och även 
dopp i grytan. Eftersom jag 
är mycket för traditioner så 
tycker jag också att lutfisken 
har en speciell plats.

Hur brukar du fira jul? 
– Normalt firar vi jul hos 
svärmor, men i år ska jag fira 
hos min mamma som bor 
på den norska ön Hareid 
utanför Ålesund. Både min 
mamma och syster bor i 
Norge. Det norska julbor-
det är helt annorlunda från 
hur det är här så det är spän-
nande med alla nya smaker.

Vad är det sämsta med 
julen?
– Stressen för att allt ska 
vara perfekt och så blir det 
pannkaka. Just därför brukar 
jag stänga igen cateringverk-
samheten två dagar innan 
julafton så man har tid på 

sig. I år ska jag dessutom åka 
90 mil, men då behöver jag 
inte bry mig om maten.

Vart åker du helst – 
solsemester eller skid-
semester?
– Sol! Jag har varit en skid-
människa och jobbade fak-
tiskt en säsong i Lindvallen i 
Sälen som kallskänka. Efter 
det räckte det med skidåk-
ning för min del och skulle 
jag välja ett drömresemål 
blir det Dubai. Det hade 
varit kul att se alla konst-
gjorda stränder och annat. 

Vad önskar du dig i jul-
klapp?
– Jag kan inte komma på 
något.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Marie-Louise ”Mia” 
Glennbrant
Ålder: 42
Bor: Lilla Edet
Gör: Driver Mias Catering i 
Uspastorp, Nol
Intressen: Matlagning
Stjärntecken: Skorpion
Bäst på julbordet: Sill, brun-
kål, skinka, dopp i grytan och 
lutfisk
Framtidsplaner: ”Jag har 
några tankar men dem behål-
ler jag för mig själv.”

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

VÅR GÅVA! 
Lyxigt kit som ger fasthet 

och mycket fukt

Välj två favoriter varav en 
vårdande creme så skänker 

vi dig detta lyxiga kit.

FILLER
HYDRATING

KIT
värde: 722:-

För mer information
 www.alvangenshudochfriskvard.se

Skäm bort någon du tycker om
...varför inte dig själv

SPA-behandling
Julklassikern!
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Madonnabehandling
Oxygenmaskinen från Intraceuticals ger en unik 
behandling med omedelbar effekt och verkan. 

En revolutionerande 
behandling för:
• Torr & fuktfattig hud

• Ökar hudens förmåga 
   att binda fukt

• Reducerar fina linjer

• Uppstramande

• Reducerar rodnad (erytem)

Som vanligt har vi extra bra julpriser på de populäraste behandlingarna. Välkommen till ett härligt 2012

Ord pris 995 kr

850:-
120 min.

Ord pris 895 kr
845:-

Klassisk
ansiktsbehandling
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Behandlingspriserna gäller vid köp av presentkort under december månad att utnyttjas under 2012.

Ge bort ett presentkort. Roligt att ge & underbart att få!

75 min.

475:-
Ord pris 525 kr

Tidsbeställning 0303-74 96 85, 0739–74 66 85 • Göteborgsv. 80 Älvängen

Laserbehandlingar
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Öronakupunktur med laser
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KUNGÄLV. Carin Odelius, vd 
på Odelius Bil i Kungälv, är 
den enda kvinnliga bilhand-
laren bland Toyotas åter-
försäljare i Sverige. 

De blev nyligen utsedda 
till regionens bästa bil-
handlare.

– Det viktigaste är att 
ta hand om varje kund och 
behandla alla lika.

I en TNS- Sifoundersökning fick 
1803 bilförare svara på frågor som 
rörde bland annat bilhandlarnas 
trovärdighet och bemötande. 

Av sammanlagt 44 anläggningar 
i Göteborgsområdet hamnade 
Odelius Bil på förstaplats tillsam-
mans med Landvetter Bil. 

Efter att tidigare ha jobbat med 
många olika saker bestämde sig 
Carin Odelius 2003 för att börja 
arbeta på sin pappas bilfirma med 
marknadsföring och försäljning. I 

mars 2010 tog hon över vd-posten, 
även om Rune Odelius fortfa-
rande är aktiv inom företaget. 

– Jag har sålt saker hela mitt liv 
så steget till att börja med bilförsälj-
ning var egentligen inte så stort. Jag 
ville föra företaget vidare och tycker 
att Toyota är en fantastisk bil. Man 
måste ha ett intresse för det man 
säljer, resten lär man sig alltid. För 
varje ny modell som kommer in 
går vi mycket utbildningar, men 
kunden kräver inte att man som 
säljare ska kunna allt under huven. 

Fördelen med att även ha verk-
stad under samma tak är att det 
alltid finns tekniskt kunnig perso-
nal i närheten för att svara på frågor.

Kombinationen att vara kvinna 
och bilhandlare hör inte till van-
ligheterna, men det är inget Carin 
Odelius vill göra stor sak av. 

– Styrkan är att ha en mix av 
båda könen eftersom män och kvin-
nor har olika styrkor. Det behöver 
blandas upp mer inom bilvärlden. 
Vi jobbar mycket med jämställdhet, 
bland annat har vi en kvinnlig tek-
niker, vilket inte heller är så vanligt.

Hon poängterar 
också vikten av att 
alltid behandla alla 
kunder lika och det 
handlar i första hand 
om att försöka läsa av 
deras behov. I en del 

fall tror hon att män kan känna sig 
mer tryggare med en kvinnlig bil-
försäljare. 

Vilken är nästa stora trend 
inom Toyota?

– Trenden i hela bilbranschen 
är miljöbilar. Vi jobbar jättemycket 
med hybridsystemet och till våren 
kommer hybridbilen Prius Plug-in.

JOHANNA ROOS

”Vi jobbar mycket med jämställdhet”

Bäst i test. Carin Odelius, vd för Odelius bil i Kungälv, 
gläds åt att företaget utsetts till bästa bilhandlare i Göte-
borgsregionen.

ODELIUS BIL
Grundat: 1982 av Rune Odelius
Vd: Carin Odelius
Återförsäljare av: Toyota
Antal anställda: 15
Omsättning: 63 miljoner 2010

ÄLVÄNGEN. En bättre hälsa 
i företaget ger också en 
bättre lönsamhet.

Det var budskapet som 
besökarna till tisdagens 
sopplunch på Cogra fick 
med sig.

Sportlife och Andrum 
berättade om sina respek-
tive verksamheter och gav 
tips på effektiva tränings-
metoder.

Höstens sista sopplunch ägde rum 
hos Cogra Pro AB i förra veckan. 
Ett relativt anonymt företag för 
de flesta och därför var vd Mikael 
Kwarnmarks inledningsanföran-
de intressant att ta del av.

– Vi tillverkar mönsterkort och 
har så gjort i Ale kommun under 
15 års tid. Omsättningen var sju 
miljoner kronor när vi starta-
de, idag är siffran tjugo miljoner 
kronor. Vi jobbar i en kapitalin-
tensiv bransch. Det kostar cirka 

50 miljoner kronor att kunna till-
verka mönsterkort och därför är 
vi väldigt glada över att Swed-
bank lånar ut pengar till oss, sade 
Kwarnmark och skickade en tack-
samhetens tanke till program-
värden och dess kontorschef i 
Älvängen, Gunilla Hogedal.

– Som programvärd funderade 
vi på var vi skulle vara och vilket 
tema sopplunchen skulle ha. Vad 
är det folk pratar om och vad är det 
tidningarna skriver om? Jo, det är 
hälsa. Hälsa är inne! Det fick bli 
det övergripande ämnet för denna 
träff, förklarade Gunilla Hogedal 
och välkomnade representanter 
från Sportlife och Andrum.

Petra Sjöö Salmi och Anna 
Pettersson, platschefer på Sport-
life i Älvängen respektive Nö-
dinge, tog tillfället i akt att salu-
föra kommunens ledande frisk-
vårdskedja.

– Sportlifes första anläggning 
öppnade i Rollsbo 1997, Älvängen 

kom till 2001 och Nödinge 2009. 
Idag har Sportlife 80 anläggning-
ar runtom i landet. Vi skräddar-
syr träningspaket för företag och 
dess personal, informerade Petra.

En populär träningsform är 
yoga och om detta berättade 
Helena Urdahl från Andrum i 
Älvängen. 

– Yoga är ett sätt att ta hand 
om sig själv i stressiga situationer 
och uppnå ett större välbefinnan-
de, konstaterade hon.

Sist ut av gästföreläsarna var 
Jonas Kewenter, BS Elcontrol, 
som såg till att hälsodiplomera sitt 
företag för ett antal år sedan.

– Vi vill hellre ha en frisk och 
närvarande personal istället för en 
sjuk och frånvarande. I slutändan 
handlar det om lönsamhet för fö-
retaget.

2003 hade BS Elcontrol en 
sjukfrånvaro på 5,1% . Tre år 
senare var siffran nere i 0,9 %.

– Förutom de mätbara effekter-

na kan vi också skönja en bättre 
trivsel på företaget, sade Kewen-
ter.

Nästa sammankomst i Ale Fö-
retagsforums regi blir ett mor-
gonmöte i februari.

JONAS ANDERSSON

Älvängenkortet
Betala med bankkort när du handlar

Vinnare Etapp 1 
Carina-Wall Sjöblom 
500:- valfri fond i Swedbank

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

Läs mer på:

Lördag 3/12

Hälsosam sopplunch hos Cogra

Diskussion kring lunchbordet. Nye kommunchefen i Ale, Erik Lidberg, i sam-
språk med Cerry Holmgren från Samhall. Till vänster ses Sportlifes båda plats-
chefer Anna Pettersson och Petra Sjöö Salmi som höll ett föredrag om frisk-
vård.
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Fullt upp i Mias kök
Juletid betyder fullt upp på Mia Glennbrants cateringfirma i Uspastorp. 

Efterfrågan på julbord trillade in redan i oktober.
Själv tycker hon att traditioner är viktigt och såväl lutfisken som dopp 

i grytan har sin självklara plats på bordet. 

Har du fått in många 
julbordsbeställningar 
än?
– Förfrågningarna brukar 
komma redan i mitten av 
oktober och då råder jag 
alltid att boka så fort som 
möjligt. Vissa datum är mer 
populära än andra, som i 
början av december och 
runt Lucia. Julbord, jul-
tallrikar och jullandgån-
gar är sådant folk efterfrå-
gar den här tiden på året. I 
alla menyerna går det såklart 
att ändra om man vill ta bort 
eller lägga till något. Man 
kan också komma med egna 
recept som vi gärna lagar 
efter.

Vilken mat tycker du är 
viktigast på julbordet?
– Sill är nummer ett. Min 
mamma kommer från Hal-
land och där är det tradition 
att man äter brunkål på jul, 

så det brukar vi ha. Skinkan 
är såklart viktig och även 
dopp i grytan. Eftersom jag 
är mycket för traditioner så 
tycker jag också att lutfisken 
har en speciell plats.

Hur brukar du fira jul? 
– Normalt firar vi jul hos 
svärmor, men i år ska jag fira 
hos min mamma som bor 
på den norska ön Hareid 
utanför Ålesund. Både min 
mamma och syster bor i 
Norge. Det norska julbor-
det är helt annorlunda från 
hur det är här så det är spän-
nande med alla nya smaker.

Vad är det sämsta med 
julen?
– Stressen för att allt ska 
vara perfekt och så blir det 
pannkaka. Just därför brukar 
jag stänga igen cateringverk-
samheten två dagar innan 
julafton så man har tid på 

sig. I år ska jag dessutom åka 
90 mil, men då behöver jag 
inte bry mig om maten.

Vart åker du helst – 
solsemester eller skid-
semester?
– Sol! Jag har varit en skid-
människa och jobbade fak-
tiskt en säsong i Lindvallen i 
Sälen som kallskänka. Efter 
det räckte det med skidåk-
ning för min del och skulle 
jag välja ett drömresemål 
blir det Dubai. Det hade 
varit kul att se alla konst-
gjorda stränder och annat. 

Vad önskar du dig i jul-
klapp?
– Jag kan inte komma på 
något.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Marie-Louise ”Mia” 
Glennbrant
Ålder: 42
Bor: Lilla Edet
Gör: Driver Mias Catering i 
Uspastorp, Nol
Intressen: Matlagning
Stjärntecken: Skorpion
Bäst på julbordet: Sill, brun-
kål, skinka, dopp i grytan och 
lutfisk
Framtidsplaner: ”Jag har 
några tankar men dem behål-
ler jag för mig själv.”

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

VÅR GÅVA! 
Lyxigt kit som ger fasthet 

och mycket fukt

Välj två favoriter varav en 
vårdande creme så skänker 

vi dig detta lyxiga kit.

FILLER
HYDRATING

KIT
värde: 722:-

För mer information
 www.alvangenshudochfriskvard.se

Skäm bort någon du tycker om
...varför inte dig själv

SPA-behandling
Julklassikern!
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Madonnabehandling
Oxygenmaskinen från Intraceuticals ger en unik 
behandling med omedelbar effekt och verkan. 

En revolutionerande 
behandling för:
• Torr & fuktfattig hud

• Ökar hudens förmåga 
   att binda fukt

• Reducerar fina linjer

• Uppstramande

• Reducerar rodnad (erytem)

Som vanligt har vi extra bra julpriser på de populäraste behandlingarna. Välkommen till ett härligt 2012

Ord pris 995 kr

850:-
120 min.

Ord pris 895 kr
845:-

Klassisk
ansiktsbehandling
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Behandlingspriserna gäller vid köp av presentkort under december månad att utnyttjas under 2012.

Ge bort ett presentkort. Roligt att ge & underbart att få!

75 min.

475:-
Ord pris 525 kr

Tidsbeställning 0303-74 96 85, 0739–74 66 85 • Göteborgsv. 80 Älvängen

Laserbehandlingar
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Öronakupunktur med laser
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KUNGÄLV. Carin Odelius, vd 
på Odelius Bil i Kungälv, är 
den enda kvinnliga bilhand-
laren bland Toyotas åter-
försäljare i Sverige. 

De blev nyligen utsedda 
till regionens bästa bil-
handlare.

– Det viktigaste är att 
ta hand om varje kund och 
behandla alla lika.

I en TNS- Sifoundersökning fick 
1803 bilförare svara på frågor som 
rörde bland annat bilhandlarnas 
trovärdighet och bemötande. 

Av sammanlagt 44 anläggningar 
i Göteborgsområdet hamnade 
Odelius Bil på förstaplats tillsam-
mans med Landvetter Bil. 

Efter att tidigare ha jobbat med 
många olika saker bestämde sig 
Carin Odelius 2003 för att börja 
arbeta på sin pappas bilfirma med 
marknadsföring och försäljning. I 

mars 2010 tog hon över vd-posten, 
även om Rune Odelius fortfa-
rande är aktiv inom företaget. 

– Jag har sålt saker hela mitt liv 
så steget till att börja med bilförsälj-
ning var egentligen inte så stort. Jag 
ville föra företaget vidare och tycker 
att Toyota är en fantastisk bil. Man 
måste ha ett intresse för det man 
säljer, resten lär man sig alltid. För 
varje ny modell som kommer in 
går vi mycket utbildningar, men 
kunden kräver inte att man som 
säljare ska kunna allt under huven. 

Fördelen med att även ha verk-
stad under samma tak är att det 
alltid finns tekniskt kunnig perso-
nal i närheten för att svara på frågor.

Kombinationen att vara kvinna 
och bilhandlare hör inte till van-
ligheterna, men det är inget Carin 
Odelius vill göra stor sak av. 

– Styrkan är att ha en mix av 
båda könen eftersom män och kvin-
nor har olika styrkor. Det behöver 
blandas upp mer inom bilvärlden. 
Vi jobbar mycket med jämställdhet, 
bland annat har vi en kvinnlig tek-
niker, vilket inte heller är så vanligt.

Hon poängterar 
också vikten av att 
alltid behandla alla 
kunder lika och det 
handlar i första hand 
om att försöka läsa av 
deras behov. I en del 

fall tror hon att män kan känna sig 
mer tryggare med en kvinnlig bil-
försäljare. 

Vilken är nästa stora trend 
inom Toyota?

– Trenden i hela bilbranschen 
är miljöbilar. Vi jobbar jättemycket 
med hybridsystemet och till våren 
kommer hybridbilen Prius Plug-in.

JOHANNA ROOS

”Vi jobbar mycket med jämställdhet”

Bäst i test. Carin Odelius, vd för Odelius bil i Kungälv, 
gläds åt att företaget utsetts till bästa bilhandlare i Göte-
borgsregionen.

ODELIUS BIL
Grundat: 1982 av Rune Odelius
Vd: Carin Odelius
Återförsäljare av: Toyota
Antal anställda: 15
Omsättning: 63 miljoner 2010

ÄLVÄNGEN. En bättre hälsa 
i företaget ger också en 
bättre lönsamhet.

Det var budskapet som 
besökarna till tisdagens 
sopplunch på Cogra fick 
med sig.

Sportlife och Andrum 
berättade om sina respek-
tive verksamheter och gav 
tips på effektiva tränings-
metoder.

Höstens sista sopplunch ägde rum 
hos Cogra Pro AB i förra veckan. 
Ett relativt anonymt företag för 
de flesta och därför var vd Mikael 
Kwarnmarks inledningsanföran-
de intressant att ta del av.

– Vi tillverkar mönsterkort och 
har så gjort i Ale kommun under 
15 års tid. Omsättningen var sju 
miljoner kronor när vi starta-
de, idag är siffran tjugo miljoner 
kronor. Vi jobbar i en kapitalin-
tensiv bransch. Det kostar cirka 

50 miljoner kronor att kunna till-
verka mönsterkort och därför är 
vi väldigt glada över att Swed-
bank lånar ut pengar till oss, sade 
Kwarnmark och skickade en tack-
samhetens tanke till program-
värden och dess kontorschef i 
Älvängen, Gunilla Hogedal.

– Som programvärd funderade 
vi på var vi skulle vara och vilket 
tema sopplunchen skulle ha. Vad 
är det folk pratar om och vad är det 
tidningarna skriver om? Jo, det är 
hälsa. Hälsa är inne! Det fick bli 
det övergripande ämnet för denna 
träff, förklarade Gunilla Hogedal 
och välkomnade representanter 
från Sportlife och Andrum.

Petra Sjöö Salmi och Anna 
Pettersson, platschefer på Sport-
life i Älvängen respektive Nö-
dinge, tog tillfället i akt att salu-
föra kommunens ledande frisk-
vårdskedja.

– Sportlifes första anläggning 
öppnade i Rollsbo 1997, Älvängen 

kom till 2001 och Nödinge 2009. 
Idag har Sportlife 80 anläggning-
ar runtom i landet. Vi skräddar-
syr träningspaket för företag och 
dess personal, informerade Petra.

En populär träningsform är 
yoga och om detta berättade 
Helena Urdahl från Andrum i 
Älvängen. 

– Yoga är ett sätt att ta hand 
om sig själv i stressiga situationer 
och uppnå ett större välbefinnan-
de, konstaterade hon.

Sist ut av gästföreläsarna var 
Jonas Kewenter, BS Elcontrol, 
som såg till att hälsodiplomera sitt 
företag för ett antal år sedan.

– Vi vill hellre ha en frisk och 
närvarande personal istället för en 
sjuk och frånvarande. I slutändan 
handlar det om lönsamhet för fö-
retaget.

2003 hade BS Elcontrol en 
sjukfrånvaro på 5,1% . Tre år 
senare var siffran nere i 0,9 %.

– Förutom de mätbara effekter-

na kan vi också skönja en bättre 
trivsel på företaget, sade Kewen-
ter.

Nästa sammankomst i Ale Fö-
retagsforums regi blir ett mor-
gonmöte i februari.

JONAS ANDERSSON

Älvängenkortet
Betala med bankkort när du handlar

Vinnare Etapp 1 
Carina-Wall Sjöblom 
500:- valfri fond i Swedbank

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

Läs mer på:

Lördag 3/12

Hälsosam sopplunch hos Cogra

Diskussion kring lunchbordet. Nye kommunchefen i Ale, Erik Lidberg, i sam-
språk med Cerry Holmgren från Samhall. Till vänster ses Sportlifes båda plats-
chefer Anna Pettersson och Petra Sjöö Salmi som höll ett föredrag om frisk-
vård.
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Endast 1 röst per person

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

Alekuriren "Ale Lucia"
Göteborgsvägen 94,  446 33 Älvängen

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

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

Jag röstar på nummer

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

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

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

Tel   ......................................................................................................................................

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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NÖDINGE. Sverige förlo-
rade förvisso boxnings-
landskampen mot Dan-
mark med 5-4, men 
arrangören vann på 
knock-out.

– Ja, absolut. Det 
gick över förväntan 
och vi kommer säkert 
få arrangera fler lands-
kamper, säger Jean 
Altun, Ale MKF.

170 åskådare gästade 
Ale gymnasium under 
lördagen.

Ale Mångkulturella förening 
och Göteborg Team Box ar-
rangerade i samarbete med 
Svenska Boxningsförbundet 
en landskamp mot Danmark. 
Ringen placerades i Ale gym-

nasium vars teaterlokal har 
visat sig mycket lämplig för 
boxning.

– Såväl aktiva som ledare 
och publik gillar vår arena. 
Det blir en härlig atmosfär i 
lokalen, säger Jean Altun som 
tillsammans med Kennerth 
Wiberg höll i trådarna.

Nationalsång
Kommunstyrelsens ordfö-
rande i Ale, Mikael Berg-
lund (M), hade den stora äran 
att få inviga landskampen. 
Kulturskolan spelade natio-
nalsångerna och stämningen 
var på topp inför mötet med 
de danska rivalerna. Linnea 
Strandell vann premiärmat-
chen i 57 kg, men sen var det 
bara Danmark.

– De avgjorde hela lands- kampen genom att vinna fem 
raka matcher. Sverige kom 
tillbaka starkt och reduce-
rade siffrorna till 5-4, säger 
Jean Altun som dock gladde 
sig mest åt förmatcherna där 
Ale MKF:s boxare vann båda 
sina matcher. Det var Sarwar 
Selar som slog Ali Ahmed 
från Nässjö BK med 28-21 
och Mustafa Asfour som be-
segrade Isak Rydén från Frö-
lunda BK med 27-20. Båda 
dessa matcher gick i så kallad 
diplomboxning.

Svenska segrar
Sveriges övriga segrar 

i landskampen togs av 
Hampus Henriksson i 75 
kg, Amir Smesem i 75 kg 
och Yusuf Omar i 91 kg.

I landskamper som dessa 
väljer förbundet några av 
Sveriges tre främsta boxare i 
varje viktklass att delta. Sam-

tidigt med arrangemanget i 
Ale gymnasium gick Sverige 
också en fight med Finland på 
annan plats.

HÅLANDA. I fredags åkte 
handikappidrottaren Gunil-
la Wallengren till Stock-
holm för att träffa sina lands-
lagskompisar som kandide-
rar till nästa års Paralympics. 
Färden fortsatte sedan vidare 
till Förenade Arabemiraten 
där VM avgörs under kom-
mande vecka.

– Av någon outgrundlig 
anledning har arrangörerna 
bestämt sig för att i sista stund 
stryka mina favoritdistanser 
800 och 1500 meter. Därför 
blir det för mig att tävla på 
100, 200 och 400 meter, säger 
Wallengren.

Hur är formen?
– Det känns ganska bra. Jag 

har haft en förkylning, men 
den är på väg bort. Förhopp-
ningsvis är jag helt hundra när 
mästerskapet börjar för mig 
på fredag.

Vad har du för förvänt-

ningar?
– Min största medaljchans 

blir nu på 400 meter. I övrigt 
är VM ett steg i planeringen 
inför Paralympics.

JONAS ANDERSSON
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Tors 24 januari 

kl: 19.30

Motioner lämnas

senast 10 januari

ÅRSMÖTE
på Forsvallen

www.skepplanda.se

www.laget.se/nodingesk
Huvudsponsorer

VECKANS
MATCHER

Onsdag 30 november
Nödinge Sporthall

F98   Nödinge - Stenungsund   19:45

Söndag 4 december
Ale Gymnasium

F99   Nödinge - Kungälv           15:00

Välkomna!

MATCHSPONSOR

��������

��������

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

VM väntar för Wallengren

Gunilla Wallengren har åkt 
till VM som avgörs i Förena-
de Arabemiraten.

"Det blir fler 
landskamper"

Hampus Henriksson vann sin fight i 75 kilos klassen med klara 3-0. Dessvärre var landskampen redan körd då.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Svensk uppladdning. Arrangemanget i Ale gymnasium höll 
högsta klass och landskampen föranleddes av att Kultursko-
lan spelade båda nationalsångerna.

– Högt betyg till arrangören

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

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

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

www.platslagarnaiale.se
0303-74 81 00

ÄLVÄNGEN

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or
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VOLVO NÄRSERVICE ALE

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

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

BETONGHÅLTAGNING
Sågning • Borrning • Bilning • Rivning 

Asbestsanering • Vajersågning
Betong- och bergtätning

www.alebetongborrning.se

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

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

E-post: lars@sturesspisar.se

STURES 
SPISAR AB

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

500 KUVERT MED TRYCK!
Billigast i Sverige?

Gäller C5-kuvert enfärgstryck exkl moms480:-

REPARATIONER PÅ 
ALLA BILMODELLER!

Alltid 2 års garanti! • Korta väntetider
Endast orginaldelar

B I L D E L A R

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

Märkesverkstad 
för ALLA märken

www.mecaalvangen.se

www.mecaalvangen.se

Colorama i Älvängen

- En butik för 
både proffs och 

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

Lunnavägen 6, 449 50 Alafors, www.kbroer.se
Tel 0303-74 20 20. Fax 0303-74 07 56

Öppet: mån-tors 9-18, fre 9-16, lunchstängt 12-13
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Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer
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Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer
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HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra 
damer
Nödinge SK – IK Baltichov 22-19
Mål NSK: Nathalie Löfvendahl 8, Sara 
Andréasson 4, Ranja Rmayle 3, Sofia 
Hvenfelt 3, Jessica Petersson, Sofia 
Olofsson, Gorana Vlahov, Caroline 
Karlsson. Matchens kurrar: Nathalie 
Löfvendahl 2, Sara Andréason 1.

Bjurslätt/Hisingen 7 55 12
Alingsås 7 40 12
Nödinge SK 7 16 11
Drott 8 37 10
Borås HK 84 8 2 10
IK Baltichov 8 -9 6
Ulricehamn 8 -43 4
Torslanda HK 6 -21 3
HP Warta 7 -35 2
HP Kongelf 6 -42 2

Division 3 västvenska västra
Ale HF – Fjärås HK 21-34 (5-19)
Mål Ale: Mikael Wahlgren 7, Marcus 
Hylander 4, Joakim Samuelsson 
2, Michael Strigelius 2, Mattias 
Johansson 2, Niclas Eriksson 2, 
Andreas Johansson och Peter Welin 
1 vardera. Matchens kurrar: Mikael 
Wahlgren 2, David Edwardsson 1.

Rosendals IK 8 108 16
Fjärås HK 8 94 16
Hisingen/Torslanda 8 61 12
Särökometerna 8 42 10
Västra Frölunda 8 9 9
Rya HF 8 1 7
IK Baltichov 8 -17 6
Ale HF 8 -18 6
Kärra HK 8 0 4
BK Banér 8 -77 4
ÖHK Göteborg 8 -203 0

ISHOCKEY
Division 4
LN 70 – Bokasport 6-5
Mål LN: Tim Nordström 2, Daniel 
Claesson 2, Daniel Lundin, Christian 
Flodin och Patrik Ekström.

ÄLVÄNGEN. Hit men 
inte längre.

Ale HF:s segerrad 
blev bara tre matcher 
lång.

Fjärås HK gjorde 
processen kort och 
avgjorde söndagens 
möte på sex minuter.

Det positiva först. Ale HF:s 
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Sen det negativa. Han fick en 
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Toppla-
get, serietvå-
an Fjärås 
HK, gästa-
de Älväng-
ens kultur-
hus med stort självförtro-
ende. Kungsbackas söner 
visade skärpa och beslutsam-
het direkt från avkast. De hade 
inga planer på att släppa några 
poäng och motivationen som 
ett av seriens två obesegrade 
lag räckte långt. När match-
uret visade sex minuter i första 

halvlek kunde publiken läsa 
7-0 på resultattavlan.
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gjorde mål på allt. De sköt oss 
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bättre lag, men självklart ska 
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halvlek. Det är för dåligt helt 
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ändå ska ha en eloge för att de 
tog revansch efter paus, kom-
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Wahlqvist matchutveckling-
en.

Saknade spelare
Ale ryckte 

som nämndes 
upp sig efter 
en katastrofalt 
dålig första 
halvlek. Den 

andra vinner faktiskt hemma-
laget med ett mål och det var 
inte bara beroende på att gäs-
terna drog av på takten.

– Vi tog för oss på ett helt 
annat sätt, smällde på i för-
svaret och tryckte på framåt. 
Det ska vi ta med oss till nästa 
match, tyckte Frank Wahl-

qvist.
I Ale saknades både Kim 

Sandberg och Rikard Bäck-
ström, förutom långtidsska-
dade Mikael Forsberg. Plus i 
hemmalaget till andremålvak-
ten David Edwadsson som 
kom in och gjorde det riktigt 
bra. Mikael Wahlgren hade 

bra utdelning på vänsterkan-
ten och Marcus Hylander 
svarade för ett gediget hant-
verk, inte minst i försvaret.

I nästa omgång möter Ale 
HF Banér borta, dags för årets 
fjärde seger då?

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Fjärås HK 21-34 (5-19) Mikael Wahlgren var tillsammans med målvakten David Edwardsson och Marcus Hyllander 

bäst i Ale HF som ändå föll.

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or
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VOLVO NÄRSERVICE ALEColorama i Älvängen

- En butik för 
både proffs och 

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

Lunnavägen 6, 449 50 Alafors, www.kbroer.se
Tel 0303-74 20 20. Fax 0303-74 07 56

Öppet: mån-tors 9-18, fre 9-16, lunchstängt 12-13
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Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

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

Just nu!
Lediga platser!

0303-74 60 41 / 0706-36 78 41

Rapenskår 480
Skepplanda

Öppettider: 
mån-fre 16-18, lör 10-13

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

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

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

Ale HF:s segersvit bruten
– Fjärås gjorde 7-0 på sex minuter
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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 1 december

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

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

Fornäng 2D, 460 10 Lödöse.

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

Nya öppettider!

Ny adress!

Godis • Spel
 Tidningar • Tobak

G di S l

Nödinge 
godislager
(fd.Pressbyrån Nol)

Alevägen 43, Nol • 0303-74 27 12

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

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

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

Nu lyfter 
vi Ale!

www.ale.nu

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

INTENSIVKURS

6.800:-
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ÄLVGODIS
Lösgodis 

från 390
/hg

Slush-ice
Tobak
Läsk
Glass

Enegidryck

Öppettider: 
Måndag-lördag 10-22

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

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

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

Husbilar
Husvagnar

ALVHEM • 0303-33 64 80
www.bengtshusvagnar.se
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BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 22 
november deltog 10 par. Medel var 
108 poäng och följande par place-
rade sig över medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           133
2. Eiron Andersson/Marcus Sandberg   119
3. Elsa Persson/Rikard Johansson 116
4. Conny Törnberg/Åke Wänström 115
    Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson 

En livsviktig föreläsning om droger med Per Lifvergren

Onsdag 7 december kl 18.30 • Teatern, Ale Gymnasium

Fri entré • Vi bjuder på smörgåstårta • Alla nattvandrare får en julklapp

i samarbete med SSPF

TA 
CHANSEN.
LÄR DIG 

MER!

NÖDINGE. Nödinge SK:s 
damer förlängde seger-
sviten.

IK Baltichov bjöd bra 
motstånd, men fick ge 
sig till slut.

– Vi gör det vi ska, 
men inte mer, säger 
NSK-tränaren Marcus 
Bengtsson.

Nödinge SK:s handbollsda-
mer är i år tillbaka i division två 
och efter en trevande start har 
laget visat upp en stabil spel-
nivå. Faktum är att NSK inte 
har förlorat sedan den 2 okto-
ber och har fem raka matcher 
utan förlust bakom sig.

– Det ser bättre och bättre 
ut, fast vi har långt kvar till dess 
att vi är nöjda. Vi vet vad tje-
jerna kan som bäst och den 
nivån har vi bara nått upp till 
under en halvlek i år. Vi blir 
lätt bekväma och springer inte 
mer än vi behöver, analyserar 
Bengtsson.

De blå ele-
ganterna är nu 
bara en poäng 
från serieled-
ning, men för 
att ta det sista steget lär det 
krävas mer fysik.

– Vi tränar bara två gånger i 
veckan och visst hade det varit 
önskvärt med ett konditions-

pass utöver spelträningarna. 
Att konditionen tryter på sina 
håll blir extra kännbart när vi 
har några spelare borta, säger 
Bengtsson som bland annat 
fick mönstra ett lag utan or-
dinarie vänsternian Jessica 
Edler.

Återigen visade nyförvär-
vet Nathalie Löfvendahl sin 
betydelse för laget. Efter 24 
minuter var ställningen helt 
jämn, 6-6. Samtliga mål hade 
då prickats in av den vänster-
hänta bombskytten. I andra 
halvlek tvingades Baltichov att 
punkta Nathalie, vilket skapa-
de utrymme för övriga niome-
tare. Nödinge gjorde ett tre-
målsryck efter paus och gäs-
terna kom sedan aldrig ikapp, 
även om de stundtals skugga-
de hemmalaget.

– Så fort vi blir hotade kliver 
någon fram och jag tycker hela 
laget visar vinnarskalle idag, 
menar Marcus Bengtsson.

Fortsat-
ta framgångar 
leder förhopp-
ningsvis till att 
läktaren i Ale 
gymnasium 

fylls upp för det är tveklöst ett 
nöje att följa NSK:s damer. En 
stark krydda är klubbens sats-
ning och mod att släppa fram 
unga talanger bland de etable-

rade damspelarna. Som mitt-
nia avlöste Gorana Vlahov, 
34, och Sofia Hvenfelt, 15, 
varandra. Matcharrange-
manget håller också bra klass 
med speaker, musikjinglar och 
matchprogram. Resultaten be-
visar också att tjejerna är värda-
en större publik. 

I nästa omgång väntar Drott 
– fast på bortaplan. Halmstads 
stolta gäng ligger blott en 
poäng bakom Nödinge. Återi-
gen är det upp till bevis.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ALE. En poäng på sju 
matcher.

På lördag måste Ale 
IBF ta full pott.

– Även om det är 
långt kvar så känns 
det helt nödvändigt att 
vi vinner de två kom-
mande matcherna mot 
bottenkollegorna, säger 
Aletränaren Ralph Gus-
tafsson.

Bortamatchen mot FBC 
Kalmarsund blev som väntat 
mycket svår. Ale IBF:s damer 
stod upp bra i inledning-
en, men avslutningen på den 
första perioden blev match-
avgörande.

– Vi går bort oss och de 
får göra fyra 
snabba mål. 
Det är svårt 
att hämta in, 
suckar Gus-
tafsson.

Ale klapp-
ade trots allt inte ihop, utan 
växte istället in i kostymen. 
De följande perioderna blev 

jämnare och egentligen skilj-
de bara en sak – effektivitet.

– De sätter nästan alla sina 
chanser medan vi får skapa 
mängder för att göra mål.

Närmast väntar nu Malm-
haug hemma på lördag och 
sedan jumbon Tvååkers IBK.

– Ska vi greja nytt kontrakt 
krävs sannolikt två segrar och 
det finns det all anledning att 
tro på. Tjejerna lär sig hela 
tiden och snart lossnar det. 
Mot de allra bästa räcker vi 
inte till, men nu har vi mänsk-
ligare motstånd, säger Gus-
tafsson.

Vad träningspassen fram 
till lördagens ödesmatch 
kommer att innehålla råder 
det inga tvivel om.

– Vi ska nöta avslut. Nu 
gäller det 
att göra mål, 
inget annat, 
kommenterar 
en samman-
biten Aleträ-
nare.

Mot Malmhaug hoppas 
han dessutom att få tillba-
ka de spelare som saknades 

i bortakampen med Kalmar-
sund. Ale kom till spel utan 
sin lagkapten Ann-Sofie Jo-
hansson, målfarliga Sophia 
Adolfsson, Lena Lönnroth 
och My Hjelm.

– Vi har en bred trupp, 
men det är helt klart att när 
så tunga namn är borta sam-
tidigt blir det ett avbräck som 
märks, avslutar Ralph Gus-
tafsson.

Nödinge gjorde vad som krävdes

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra damer
Nödinge SK – IK Baltichov 22-19 (11-9)

INNEBANDY
Division 1 södra damer
FBC Kalmarsund – Ale IBF 9-2

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Med kärlek

www.scandorama.se • 040-600 00 00

till Europa

Boka
tidigt-rabatt 

upp till

1000:-

Italien Runt med Capri
Vår populära rundresa tar dig med till huvudstaden 
Rom, unika Venedig, andlöst vackra Capri och 
konststaden Florens. 
En härlig 14-dagars bussresa där du har gott om tid 
att hitta egna smultronställen och följa med på våra 
upplevelsefyllda utfl ykter.

14 dagar från 9 995:- inklusive frukost-/halvpension

Cannes 11 d NY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr 7 195
Holland 5 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . fr 3 595
Montenegro & Balkan Runt 13 d Flyg/Buss  . . . . . . . . . . . . . . . . . fr 9 495
Nordkap med Lofoten 13 d NY  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .fr 9 995
Paris 7 d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .fr 3 395
San Sebastian & Barcelona 9 d Buss/Flyg NY . . . . . . . . . . . . . . . fr 7 695

Priserna avser resa från Malmö med avdragen boka tidigt-rabatt. 
Boka senast 5/12! Anslutning från 120 orter.

Boka hos din resebyrå eller direkt hos oss!

PRISEXEMPEL

Ödesmatcher för Ale IBF

S! GRATIS ENTRE OBS! GRATIS ENTRE OBS! 

Skarpe Nord, onsdag 7 dec kl 19.00 
IFK KUNGÄLV vs IFK VÄNERSBORG

Matchsponsor:

ELITSERIEBANDY! 

NÖDINGE. Den 34:e uppla-
gan av Nolcupen avgjordes 
18-20 november i Ale gymna-
sium. Pojklag i åldern 10-14 
år var inbjudna att delta. Så 
kallade futsalregler tilläm-
pades och publiken bjöds på 
högklassig inomhusfotboll i 
dagarna tre.

Alelagen visade framföt-
terna i flera åldersklasser. I 
den yngsta klassen, P10, tog 
sig Ahlafors IF ända till final, 
men där blev det förlust mot 
Solväders FC.

Pojkar 11 blev en affär 
mellan arrangörsklubbens 

två lag där Nol IK lag 1 vann 
med matchens enda mål. Yt-
terligare ett guld stannade i 
Ale kommun då Älvängens 
IK vann finalen i P12.

JONAS ANDERSSON

Aleframgångar i Nolcupen

Finalen i P11 blev en uppgö-
relse mellan arrangörsklub-
bens båda lag. Här en bild 
från den ena semifinalen där 
Nol lag 2 besegrade Häcken 
med 2-1.

INNEBANDY
Division 1 södra damer
FBC Kalmarsund – Ale IBF 9-2 
(4-0,3-1,2-1)
Mål Ale: Jennie Hedberg, självmål. 
Matchens kurrar: Emma Asplund 3, 
Jennie Hedberg 2, Malin Bernhards-
son 1.

FINALRESULTATEN
P10 Solväders FC – Ahlafors      6-1
P11 Nol IK lag 1 – Nol IK lag 2     1-0
P12 Älvängen – 
IFK Trollhättan lag 1                  2-0
P13 Holmalund – 
Fässberg lag 1                            1-0
P14 IFK Trollhättan – 
Fässberg lag 2                           3-4

Sofia Hvenfelt.



NÖDINGE. Finns det 
något underland?

Och hur ser det i så 
fall ut där?

I tisdags bjöds det 
scenkonst för kommu-
nens förskoleklasser 
när Alice i Underlandet 
kom på besök till Ale 
gymnasium.

Publiken fick följa med när 
sjuåriga Alice sitter och har 
tråkigt och då, helt plöts-
ligt, träffar en vit kanin som 
dyker upp från ingenstans. 
Han plockar upp en klocka 
ur sin västficka och säger: 
”Kära nån, jag är sen!” Kani-
nen skuttar vidare och Alice, 
som blir nyfiken på kaninen, 

springer efter 
honom. Han 
skuttar ner i 
ett kaninhål 
och när Alice 
tittar ner så 
faller hon. 
Hon faller 
flera mil och 
efter det så är 
ingenting sig 
likt. Alice äter 
kakor som får 
henne att bli 
p y t t e l i t e n 
och sedan jät-
testor.

I sitt besök i underlandet 
träffar Alice en larv och får 
råd av den flinande Chesire-
katten. Katten visar henne 
vägen till Hattmakaren och 
Påskharen, där hon får vara 
med om ett förvirrat teparty. 
Alice tröttnar och ger sig 
iväg. Hon hittar en dörr i ett 
träd som leder till en slotts-
trädgård, där hon möter sol-
dater i form av spelkort. Hon 
får även träffa den stränga 
och pompösa drottningen 
Hjärter Dam.

Föreställningen är med-
ryckande och barnen roas av 
Big Winds häftiga danskara-
mell. De har tidigare gestal-
tat Efter Urdjur, Luften är fri 
och Askungen.

Alice i Underlandet är 
baserad på en barnbok av 
den brittiske författaren 
Lewis Carroll, som myn-
tade uttrycket: ”Om du inte 
vet vart du är på väg kommer 

du att hamna någon annan-
stans!” 
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LÖRDAG 10 DECEMBER KL. 15-18
FURULUNDSPARKEN, ALAFORS

• Lekar och dans kring granen
• Lotterier, Cafeteria, Fiskdamm
• Hantverksförsäljning
• Försäljning av granar och julkärvar
• 17.00 Kröning av Ale Lucia 
• Tomten delar ut godispåse

Ahlafors IF
Välkomna!

JULMARKNAD

Danskaramell av Big Winds
– Alice i Underlandet roade förskoleelever

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alice i Underlandet hälsade 
på i Ale gymnasium.

Semester i 
Nordtyskland
4 dagar i kurorten Bad Bramstedt
Mercure Hotel Köhlerhof 

  
Mitt i Schleswig-Holstein ligger 
en av de traditionsrika tyska 
kurorter som har gjort avs-
lappning och frisk luft till sina 
varumärken – Bad Bramstedt 
– med spa, spabehandlingar, 
kurer, aktiviteter, golf och mas-
sor av vandrings- och cykelstigar. 
Detta hotell har bl.a. inomhus-
pool och en otroligt bra utgång-
spunkt för upplevelser. Besök 
t.ex. storstäderna Hamburg och 
Lübeck eller ta en tur sydväst om 
Hamburg till Altes Land, mer känt 
som Tysklands fruktträdgård. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 19/12 
2011 samt 2/1-28/8 2012.

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

Pris per person i dubbelrum 

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x välkomstdrink
• 10-30 % greenfeerabatt 
 • Kuravgift

1/5-31/8 2012: 
Pristillägg på 50:-

       M
ercure Hotel Köhlerh

of
 

Weekend i Småland
3 dagar på värdshus i Vrigstad

BW Hotell Vrigstad Värdshus 
Småländsk idyll med röda trähus, djupa skogar och sjöar. Här får 
värdshuset sina råvaror från småländska gårdar och har egen malt-
whisky-bar. Upplev naturen, Glasriket och shopping i Jönköping! 

Ankomst: Fre-lör  t.o.m. 17/12 samt 20/1-27/5 och valfri fl era helg-
dagar 2012 – ring & hör!

Pris per person i dubbelrum

949:-
Pris utan reskod 1.099:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x 2-rätters middag på 

Bulls Steakhouse

 

Extranatt 
inkl. frukost
endast 299:- 

Foto: Göran Assner, 
Smålands Turism 

Mona Lisas Toscana
6 dagar i Arezzo, Italien

Etrusco Hotel Arezzo   
Välkommen till ”den toscanska konststaden” – Arezzo! Här bor ni på 
ett stilrent, ljust inrett och 4-stjärnigt hotell. Hotellet och staden ligger 
mitt i en fruktbar dal omgivet av höga berg och har otroligt mycket att 
erbjuda för den som älskar Italien och dess italienska själ.

Pris per person i dubbelrum 

1.949:-
Pris utan reskod 2.249:- 

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Ankomst: Valfri 2/4-27/10 2012. 

OBS: Turistskatt på 1-5 EUR/pers/
dygn betalas direkt på hotellet.

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

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

Fredag 9/12

Simon och Ekarna
Lördag 10/12. Matiné.

Happy Feet 2 3D

Söndag 11/12

Happy Feet 2
Simon och Ekarna

www.alefolketshus.se

Kommande

Tintin 3D
Enhörningens hemlighet

Fredag 2/12 & 
Söndag 4/12 kl 18
Entré 80 kr. Från 11 år

Matiné

Arthur 3D
och julklappsrushen

Söndag 4/12 kl 15

Skyltlördagen på Ale Torg hade tomten på besök. I god tid före jul kunde 
barnen lämna sin önskelista till tomten. Tobias Andreasson, 7 år från Nö-
dinge, tog plats i vagnen och berättade för tomtefar att han minsann önskar 
sig ett biljardbord. Nödinge SK:s handbollsdamer förgyllde ytterligare den fina 
lördagseftermiddagen genom att bjuda alla torgflanörer på glögg och peppar-
kakor.                Text och bild: Jonas Andersson

Tomten 
kom till 
Ale Torg



NÖDINGE. Finns det 
något underland?

Och hur ser det i så 
fall ut där?

I tisdags bjöds det 
scenkonst för kommu-
nens förskoleklasser 
när Alice i Underlandet 
kom på besök till Ale 
gymnasium.

Publiken fick följa med när 
sjuåriga Alice sitter och har 
tråkigt och då, helt plöts-
ligt, träffar en vit kanin som 
dyker upp från ingenstans. 
Han plockar upp en klocka 
ur sin västficka och säger: 
”Kära nån, jag är sen!” Kani-
nen skuttar vidare och Alice, 
som blir nyfiken på kaninen, 

springer efter 
honom. Han 
skuttar ner i 
ett kaninhål 
och när Alice 
tittar ner så 
faller hon. 
Hon faller 
flera mil och 
efter det så är 
ingenting sig 
likt. Alice äter 
kakor som får 
henne att bli 
p y t t e l i t e n 
och sedan jät-
testor.

I sitt besök i underlandet 
träffar Alice en larv och får 
råd av den flinande Chesire-
katten. Katten visar henne 
vägen till Hattmakaren och 
Påskharen, där hon får vara 
med om ett förvirrat teparty. 
Alice tröttnar och ger sig 
iväg. Hon hittar en dörr i ett 
träd som leder till en slotts-
trädgård, där hon möter sol-
dater i form av spelkort. Hon 
får även träffa den stränga 
och pompösa drottningen 
Hjärter Dam.

Föreställningen är med-
ryckande och barnen roas av 
Big Winds häftiga danskara-
mell. De har tidigare gestal-
tat Efter Urdjur, Luften är fri 
och Askungen.

Alice i Underlandet är 
baserad på en barnbok av 
den brittiske författaren 
Lewis Carroll, som myn-
tade uttrycket: ”Om du inte 
vet vart du är på väg kommer 

du att hamna någon annan-
stans!” 
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Danskaramell av Big Winds
– Alice i Underlandet roade förskoleelever
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alice i Underlandet hälsade 
på i Ale gymnasium.
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Nordtyskland
4 dagar i kurorten Bad Bramstedt
Mercure Hotel Köhlerhof 

  
Mitt i Schleswig-Holstein ligger 
en av de traditionsrika tyska 
kurorter som har gjort avs-
lappning och frisk luft till sina 
varumärken – Bad Bramstedt 
– med spa, spabehandlingar, 
kurer, aktiviteter, golf och mas-
sor av vandrings- och cykelstigar. 
Detta hotell har bl.a. inomhus-
pool och en otroligt bra utgång-
spunkt för upplevelser. Besök 
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Lübeck eller ta en tur sydväst om 
Hamburg till Altes Land, mer känt 
som Tysklands fruktträdgård. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 19/12 
2011 samt 2/1-28/8 2012.

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

Pris per person i dubbelrum 

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x välkomstdrink
• 10-30 % greenfeerabatt 
 • Kuravgift

1/5-31/8 2012: 
Pristillägg på 50:-

       M
ercure Hotel Köhlerh

of
 

Weekend i Småland
3 dagar på värdshus i Vrigstad

BW Hotell Vrigstad Värdshus 
Småländsk idyll med röda trähus, djupa skogar och sjöar. Här får 
värdshuset sina råvaror från småländska gårdar och har egen malt-
whisky-bar. Upplev naturen, Glasriket och shopping i Jönköping! 

Ankomst: Fre-lör  t.o.m. 17/12 samt 20/1-27/5 och valfri fl era helg-
dagar 2012 – ring & hör!

Pris per person i dubbelrum

949:-
Pris utan reskod 1.099:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x 2-rätters middag på 

Bulls Steakhouse

 

Extranatt 
inkl. frukost
endast 299:- 

Foto: Göran Assner, 
Smålands Turism 

Mona Lisas Toscana
6 dagar i Arezzo, Italien

Etrusco Hotel Arezzo   
Välkommen till ”den toscanska konststaden” – Arezzo! Här bor ni på 
ett stilrent, ljust inrett och 4-stjärnigt hotell. Hotellet och staden ligger 
mitt i en fruktbar dal omgivet av höga berg och har otroligt mycket att 
erbjuda för den som älskar Italien och dess italienska själ.

Pris per person i dubbelrum 

1.949:-
Pris utan reskod 2.249:- 

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag

2 barn 
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Ankomst: Valfri 2/4-27/10 2012. 

OBS: Turistskatt på 1-5 EUR/pers/
dygn betalas direkt på hotellet.

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: 
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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
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Happy Feet 2 3D

Söndag 11/12

Happy Feet 2
Simon och Ekarna
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Tintin 3D
Enhörningens hemlighet

Fredag 2/12 & 
Söndag 4/12 kl 18
Entré 80 kr. Från 11 år
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Arthur 3D
och julklappsrushen

Söndag 4/12 kl 15

Skyltlördagen på Ale Torg hade tomten på besök. I god tid före jul kunde 
barnen lämna sin önskelista till tomten. Tobias Andreasson, 7 år från Nö-
dinge, tog plats i vagnen och berättade för tomtefar att han minsann önskar 
sig ett biljardbord. Nödinge SK:s handbollsdamer förgyllde ytterligare den fina 
lördagseftermiddagen genom att bjuda alla torgflanörer på glögg och peppar-
kakor.                Text och bild: Jonas Andersson

Tomten 
kom till 
Ale Torg
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AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

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

VARMT
VÄLKOMNA!

Resor i Europa sedan 1984

Heta förälskelser från 1.595:-
 Upp till

   1.200:- 
  boka-tidigt-rabatt

t.o.m. 5/12 2011

* * Prisexempel Prag Weekend  8/11 2012 från
   Malmö med avdragen boka-tidigt-rabatt.

Solkyssta Sorrento eller pulserande Barcelona. Just nu har vi
          passionerade priser på nya förälskelser. Vi tar dig med fl yg
                       och buss till Europas alla sagolika platser. Våra 
                               glödheta resor fi nns på olvemarks.se eller
                                     040-668 05 00 eller närmaste resebyrå!

Anslutningar från 120 orter.

Som vanligt var SPF Ale-
bygden tidigt ute med sitt 
årliga julbord. Sedan några 
år avnjuts det i Ale gymna-
sium där Roger Johansson 
som vanligt presenterar en 
riklig och delikat anrättning.

Ordföranden Hans 
Åström kunde hälsa 94 
medlemmar välkomna. För 

underhållningen svarade 
föreningens sånggrupp 
”Sångglädje” under ledning 
av Ingela Ohlin. De vill inte 
kalla sig kör utan vill vara 
mer anspråkslösa. 

De sjunger som namnet 
säger för egen glädje men 
lyckades även få med övriga 
festdeltagare. Bland de 

senare fanns många som 
skulle kunna platsa i grup-
pen. Var inte blyga utan kom 
med. Man tränar på Björkli-
den varannan tisdag.

Nästa fest är luciatåget 
i Medborgarhuset den 14 
december.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden åt tidigt julbord med Sångglädje

Medlemmarna i SPF Alebygden lät sig väl smaka av julbordet som hade dukats upp i Ale 
gymnasium.

Fredagen den 11 november 
satte ÄIK F99, genom regis-
sören Carina Johansson, upp 
sin showföreställning för andra 
året i rad. I år visades före-
ställningen i Medborgarhuset, 
Alafors. Showen bjöd på dans, 
sång, akrobatik och teater. 
Publiken, 175 personer i alla 
åldrar, var mäkta imponerade 
över hur naturligt och självsä-
kert tjejerna äntrade scenen.

Showen gjordes som en 
gammal kavalkad på två 
timmar med nummer som, 
Ronny och Ragge, Gabriellas 
sång, Hej baberiba, Grease, Vi 
är tjejer vi är bäst och Bögar-
nas fel, för att nämna några 
exempel. 

Skoj att umgås och göra 
andra saker samtidigt som vi 
kan tjäna en rejäl slant till 2013 
års resa till Italien, dit tjejerna 
skall åka på en större italiensk 
fotbollscup. 

Att se tjejerna svetsas 
samman i sådana här sam-
manhang är stort, vi hade 

tänkt att vi skulle avsluta året 
med showen, men tjejerna vill 
träna och träffas hela tiden, 
så till slut har vi fått ordna två 
träningstider som vi lattjar 
fotboll på. 

De flesta åskådarna var 
överens om och hoppas på att 
en ny föreställning sätts upp 
även till nästa år. Frågan är 
bara hur de skall kunna åter-
skapa årets succéföreställning?

Vi vill även tacka alla spon-
sorer, ingen nämnd och ingen 
glömd, för alla lotteripriser 
som ni skänkte. Ett tack också 
till Sven på Ale Fritid samt 
Willy och Peter på Medbor-
garhuset för all hjälp. Sist men 
inte minst tack till alla er som 
kom och bevittnade föreställ-
ningen.

Stolta tränare

ÄIK:s F99 dansar vidare

ÄIK:s F99 kan inte bara sparka boll.

ÄLVÄNGEN. Inget vin-
terväder, men julstäm-
ning ändå.

Repslagarmuseet i 
Älvängen slog rekord i 
antalet marknadsbesö-
kare.

Uppskattningsvis 
800 personer gästade 
arrangemanget i lör-
dags.
Ute var det att likna vid en 
vacker höstdag, men inne 
på Repslagarmuseet gjorde 
sig julen trots allt påmind. 
Doften av glögg, advent-
skaffe, pepparkakor och lus-
sekatter var påtgalig.

– Kaffemaskinerna har 
gått för högtryck hela dagen, 
men kapaciteten räcker inte 
till. Det blir till att investera 
i nya bryggare till nästa år, 
konstaterade Börje Johans-
son som hade all anledning 
att vara belåten med mark-
nadsdagen.

– Det här är rekord! Vi 
brukar ha cirka 600 besökare, 
men i år räknar vi in ytterli-
gare ett par hundra personer. 
Vi är naturligtvis väldigt glada 
för det. Extra roligt är det att 
se spännvidden på publiken, 
allt från barn till pensionärer. 
Det är så det ska vara.

På repslagarbanan fanns 
ett drygt 30-tal hantverkare 
på plats och utbudet av pro-
dukter var sannerligen varie-

rande. Marknadsbesökarna 
kunde köpa alltifrån traditio-
nellt hantverk, till getost eller 
varför inte nyproducerad 
äppelglögg från det nya mus-
teriet i Skönningared, Ales 
Äppelgård.

– En riktigt trevlig tillställ-
ning och vi har haft att göra 

hela tiden. Många har besökt 
vår monter och då fåttt prov-
smaka vår glögg, säger Tor-
björn Jonson.

Repslagarmuseets jul-
marknad erbjöd också julpys-
sel, sagohörna, fiskedamm, 
julklappsjakt och lotterier.

JONAS ANDERSSON

Rekordmånga marknadsbesökare på museet

Repslagarmuseets julmarknad lockade rekordmånga besöka-
re, cirka 800 personer. Korv med bröd gick att avnjuta utan-
för entrén, där även tomten uppenbarade sig.

Ett drygt 30-tal hantverkare fanns på plats inne på repsla-
garbanan.
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JULFÖRSÄLJNING
i Ale-Skövde församlingshem
lördag 3 december kl. 13.00

Försäljning, lotterier, auktion 
och kaffeservering.

Gåvor mottages med tacksamhet.

VÄLKOMNA!
Ale – Skövde kyrkliga syförening

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

2:a Advent - 4 december
efter julmarknaden

Älvängens blå kyrka
Julkonsert 16.15

Tillsammans med sångare från
Gospelkören och kompbandet
Real Groove sjunger vi in julen.

Ale Lucia gästar.

SKEPPLANDA. En 
kanonsalut inledde 
10-årsjubileet.

Ett hejdundrande 
fyrverkeri avslutade 
detsamma.

Det var högt i tak 
och trevlig stämning 
när Skepplanda Hem-
värn & Kulturförening 
kalasade förra lörda-
gen.

Ett 50-tal personer med-
verkade på jubileumsfes-
ten, som hölls i klubbhuset 
hos Skepplanda Hemvärn 
& Kulturföreningen. Vid 
fyra-tiden på eftermidda-
gen sköts salut och kalaset 
kunde ta sin början. Där-
efter följde underhållning 
med Torsten & Kent, 
som sjöng, spelade och 

berättade historier.
– Det var fullt tryck i 

lokalen och mungiporna 
uppåt, säger Kent Carls-
son som blandade och gav 
ur repertoaren.

– Jag tror jag sjöng 
minst 30 låtar. Verkligen 
festligt, säger Kent.

Middagen förgylldes 
med högtidstal och hyll-
ningar. Börje Johans-
son representerade Ale 
kommun och uppvaktade 
med en fin knoptavla. På 
plats fanns också repre-
sentanter från Gestrike 
Militäriska förening.

Ett vackert och färg-
sprakande fyrverkeri satte 
punkt för en lyckad jubi-
leumskväll i Skepplanda.

JONAS ANDERSSON

Skepplanda Hemvärn & Kulturförening jubilerade
– Högt i tak på 10-årskalaset 

Förra lördagen var det dukat till fest hos Skepplanda Hemvärn & Kulturförening 
som firade sitt 10-årsjubileum.   Foto: Kent-Arne Axelsson

SURTE. Lördagen den 29 oktober hade Surte 
Fotoklubb sin 50-årsfest i Surte församlings-
hem. Ett 40-tal medlemmar närvarade. På 
plats var bland andra Elof Augustsson och 
Björn Söderman som startade klubben på 
våren 1961 och på festen berättade Elof lite 
om hur det var den första tiden på klubbträf-
farna.

Tore Hagman visade utsökta bilder som 
vanligt. Nuvarande ordförande Göte Noll, 
som var med från början och fortfarande är 
aktiv i klubben, tilldelades Riksförbundet 
Svensk Fotos förtjänstplakett i silver.

❐❐❐

Surte Fotoklubb 50-årsjubilerade

Ingvar Carlsson delade ut för-
tjänstplaketten i silver till 
ordföranden i Surte Fotoklubb, 
Göte Noll.

Det var fullt hus när blåsorkestern Larmet satte punkt 
för Surte-Bohus Biblioteks- och kulturförenings höstar-
rangemang förra tisdagen. Larmet bjöd på en blandad re-
pertoar, en del jazziga toner samt kända örhängen från 
Evergreens och Louis Armstrong. Publiken i Surte kul-
turhus var med på noterna och applåderade taktfast. 
Nästa arrangemang blir den 24 januari då rubriken lyder: 
”Livet i Klarälvsdalen för 100 år sedan”.

Text: Jonas Andersson

Larmet satte punkt i Surte
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Tänk på 
Cancerfonden!

020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
pg. 90 1986-0

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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Saknad kan inte 
beskrivas i ord.

Postgiro: 90 20 90-0

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

Behöver du
spetsa öronen
på jobbet?

Predikoturer
Guntorps missionskyrka
Onsd 30/11 kl 18.30, Alla 
Scoutgrupper övar för 
Lucia m.m. Plats: Guntorps 
Missionskyrka. Onsd 7/12 
kl 18.30, Alla grupper är 
där för övning m.m Plats: 
Älvängens Missionskyrka.

Fuxerna kyrka
Lörd kl 11-15, Julmarknad 
i församlingshemmet. Sönd 
kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Nordblom.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 4/12 kl 10, 
Gudstjänst Broman, kyrk-
kaffe. Hålanda sönd 4/12 
kl 12, Mässa Broman. S:t 
Peder lörd 3/12 kl 17, Jul 
i byn Skredsvik. Tisd 6/12 
kl 18, Mässa med fördjup-
ningskväll. Ale-Skövde sönd 
4/12 kl 12, Mässa Skreds-
vik. Tunge sönd 4/12, se 
ovanstående.

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 30/11 kl 19, Sång, 
bibelläsning och bön. Sönd 
4/12 kl 11, Gudstjänst 
Helge Olson, sång. Onsd 
7/12 kl 19, Sång, bibelläs-
ning och bön.

Älvängens missionskyrka
Onsd 30/11 kl 12, Baby-
massage. Torsd 1/12 kl 15, 
Bo Björklund berättar om 
Kilanda. Kl 18.30, Tillsam-
mans i bön. Sönd 4/12, 
gudstjänst Inga-Britt Ing-
varsson. Emmy Ingvarsson. 
Kl 18, Tonår. Månd 5/12 kl 
18.30, Scout. Tisd 6/12 kl 
18, Smultron. Torsd 8/12 kl 
18.30, Tillsammans i bön.

Starrkärr-Kilanda 
församling
Onsdag 30/11 Älvängens 
kyrka kl 14-16, Försam-
lingens syförening inbjuder 
till den årliga Grötfesten i 
Blå kyrkan Älvängen. Gröt, 
skinkmacka, musik, andakt, 
lotteri och god gemenskap! 
Alla är varmt välkomna, 
ingen anmälan! Torsdag 
1/12 Nols kyrka kl 18.30, 
Veckomässa Nordblom. 
Söndag 4/12,  2 i advent 
Starrkärrs kyrka kl 11, 
Mässa Andersson. Nols 
kyrka kl 11, Mässa Nord-
blom. Älvängens kyrka kl 
16.15, Julkonsert. Tillsam-
mans med körsångare och 

instrumentalister sjunger vi 
advents- och julsånger.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 29/11 kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgrup-
pen. Onsd 30/11 kl 19.30, 
Smyrnakören – Terminsav-
slutning. Torsd 1/12 kl 10-
12.30, SmyrnaCaféet. Fred 
2/12 kl 19, Bön- och lov-
sångsgudstjänst. Nattvard. 
Kl 20.30, Café & Öppet 
hus. Lörd 3/12 kl 10-13, 
Second Hand & Café. Sönd 
4/12, JULMARKNAD. 
Kl 12-16, Second Hand & 
Café. Kl 14, Julens sånger 
med Smyrnakören. Tisd 
6/12 kl 8-9, Bön.

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

Nödinge församling
4:e december 2:e advent  
kl 11, Surte kyrka Mässa 
R.Bäck. Kl 15, Bohus 
servicehus R.Bäck. Kl 17, 
Nödinge kyrka gudstjänst 
R.Bäck. Månd 5/12 kl 
18.30, Nödinge försam-
lingehem Mässa H.Hultén. 
Onsd 7/12 kl 10, Nödinge 
kyrka vardagsgudstjänst för 
stora och små H.Hultén. 
Kl 11, Fridhem Gudstjänst 
R.Bäck.

Surte missionskyrka
Onsd 30/11 kl 15, Onsdags-
träff. Rundtur i Sydamerika 
med Lena Kildén. Onsd 
30/11 kl 18:30, Tonår. Onsd 
30/11 kl 19, Ekumenisk bö-
nesamling i Pingstkyrkan, 
Bohus. Onsd 30/11 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 
Torsd 1/12 kl 18:30, Alpha-
kurs/Nyfi ken på kristen tro. 
Välkommen. Frågor? Kon-
takta pastor Per Kjellberg. 
Sönd 4/12 kl 9, Kyrkfrukost 
innan gudstjänsten. Sönd 
4/12 kl 11, Gudstjänst. 
Per Kjellberg. Nattvard. 
Missionsoffer. Enkelt 
kyrkfi ka. Månd 5/12 kl 19, 
Musikkåren Lerum Surte 
Symphonic Band övar. Tisd 
6/12 kl 18, Samtalskväll. 
Tisd 6/12 kl 18:30, Scout. 
Onsd 7/12 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 7/12 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Ett varmt tack till Er alla
släkt och vänner för att
Ni gjorde vår mamma

Sigrid Karlsson
begravning till ett ljust 

minne. Sigvard Svärd, vi 
tackar dig speciellt för 

den värme och kärlek du 
visade vår mamma 

och oss barn.

Vacker musik fick vi av
Linda,Andreas o Bosse.

Tack även för de fina 
blommorna, bidragen 

till Smyrnas Mission och 
Johan Ale begravnings-

byrå för solosång och fint 
arrangemang.

Roger
Nancy
Barbro

Anna-Britta

Tack

Betraktelse

Riket som kommer!
Vi lever i en advents-

tid och snart är det 
jul igen. Man undrar 

var tiden tar vägen. Men 
visst är det härligt att få 
tända ljusen som lyser upp 
vintermörkret. Advent be-
tyder ankomst, men vad är 
det vi väntar på? Barnen ser 
fram emot julklappen. Vi 
firar jul på grund av Jesu fö-
delse i Betlehem, men Jesus 
talar om ett Rike som finns 
inom oss. Det kan inte ses 
med det mänskliga ögat, 
men uppfattas genom hjär-

tats tro. Guds rike skall åter-
komma säger Jesus och då 
skall den som tror få möta 
honom i himmelen. Dårak-
tigt för människans förstånd 
men genom gjärtats tro en 
möjlighet säger bibeln. Vår 
värld är mörk och orolig 
med Jesus talar om en ljus 
himmel. Visst är väl det värt 
att tänka över livets värde. 
Låt oss inför julen tänka på 
livets största gåva. Kärleken 
från Gud genom Jesus.

Leif Karlsson, pastor
Filadelfiaförsamlingen Bohus

Döda

Underbar & Älskad

Catrin Eriksson
* 1983-05-11
† 2011-11-12

Lund  Röbacka

Martin
Emelie & Robin

Lena Lina & Robert
Jenny & Crille
Elliott & Elias
Cattis & Dan

Joachim & Niclas
Mormor Solveig

     När dina steg har tystnat
     finns ändå ekot kvar
    När dina ögon slocknat
    vi alla minnen har
    Vi spar dem i vårt hjärta
    tar fram dem då och då
    Så kommer du för alltid
    att vara här ändå

Du fattas oss !!!

Jag har alltid älskat dig och 
kommer alltid att göra.

Detta gick alldeles för fort.
Snälla syster kom ner igen

Lina
Vi ses igen <3

Begravningsgudtjänsten 
sker den 9 december

kl. 13.30 i Lunds 
Domkyrka. Tänk gärna 

på cancerfonden
PG. 901 986-0
BG. 901-9514

För mer information. 
mail: lena@stewart.se

Jordfästningar
Margit Oscarsson. I 
Skepplanda kyrka hölls 
onsdagen 23 november 
begravningsgudstjänst för 
Margit Oscarsson, Båstorp. 
Offi ciant var komminister 
Bengt Broman.

Hugo Hansson. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 
24 november begravnings-
gudstjänst för Hugo Hans-
son, Svenstorp . Offi ciant 
var komminister Mikael 
Nordblom.

Karin Hansson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 
25 november begravnings-
gudstjänst för Karin Hans-
son, Älvängen. Offi ciant var 
pastor Marie Nordvall.

Ett varmt tack till Er
alla som på olika sätt

hedrat minnet av
min älskade make

Kenneth
Kindström

vid hans bortgång
och begravning.

ELI

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

vår älskade

Thomas
Gustafsson
vid hans bortgång

framför vi vårt varma
tack.

JENNY
Nicklas
Mamma
Pappa

Min älskade Maka
Vår kära Mamma,

Farmor och Svärmor

Pirkko Moisen
* 3/2 1937

har i dag oväntat lämnat
oss i sorg och saknad.

Lilla Viken
24 november 2011

SVEND
PETER

Robin, Isabell, Vincent
ANDERS och ULRIKA

Alfred
Else

Det finns inga ord för 
den saknad vi känner

Att Du lämnat oss är så 
svårt att förstå

Alla som känt Dig och 
vet hur Du var

Önskar så att Du bland 
oss fanns kvar

Men nu har Du gått dit 
vi alla skall gå

Med glädje vi minns allt 
det fina ändå

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 8
december kl. 11.00 i

Nödinge kyrka.
Akten avslutas i kyrkan.

Svea Hegg, Älvängen har 
avlidit. Född 1930 och efter-
lämnar maken Bo samt barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Pirkko Moisen, Lilla Viken 
har avlidit. Född 1937 och 
efterlämnar maken Svend 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall
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Försäljning, lotterier, auktion 
och kaffeservering.

Gåvor mottages med tacksamhet.

VÄLKOMNA!
Ale – Skövde kyrkliga syförening

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

2:a Advent - 4 december
efter julmarknaden

Älvängens blå kyrka
Julkonsert 16.15

Tillsammans med sångare från
Gospelkören och kompbandet
Real Groove sjunger vi in julen.

Ale Lucia gästar.

SKEPPLANDA. En 
kanonsalut inledde 
10-årsjubileet.

Ett hejdundrande 
fyrverkeri avslutade 
detsamma.

Det var högt i tak 
och trevlig stämning 
när Skepplanda Hem-
värn & Kulturförening 
kalasade förra lörda-
gen.

Ett 50-tal personer med-
verkade på jubileumsfes-
ten, som hölls i klubbhuset 
hos Skepplanda Hemvärn 
& Kulturföreningen. Vid 
fyra-tiden på eftermidda-
gen sköts salut och kalaset 
kunde ta sin början. Där-
efter följde underhållning 
med Torsten & Kent, 
som sjöng, spelade och 

berättade historier.
– Det var fullt tryck i 

lokalen och mungiporna 
uppåt, säger Kent Carls-
son som blandade och gav 
ur repertoaren.

– Jag tror jag sjöng 
minst 30 låtar. Verkligen 
festligt, säger Kent.

Middagen förgylldes 
med högtidstal och hyll-
ningar. Börje Johans-
son representerade Ale 
kommun och uppvaktade 
med en fin knoptavla. På 
plats fanns också repre-
sentanter från Gestrike 
Militäriska förening.

Ett vackert och färg-
sprakande fyrverkeri satte 
punkt för en lyckad jubi-
leumskväll i Skepplanda.

JONAS ANDERSSON

Skepplanda Hemvärn & Kulturförening jubilerade
– Högt i tak på 10-årskalaset 

Förra lördagen var det dukat till fest hos Skepplanda Hemvärn & Kulturförening 
som firade sitt 10-årsjubileum.   Foto: Kent-Arne Axelsson

SURTE. Lördagen den 29 oktober hade Surte 
Fotoklubb sin 50-årsfest i Surte församlings-
hem. Ett 40-tal medlemmar närvarade. På 
plats var bland andra Elof Augustsson och 
Björn Söderman som startade klubben på 
våren 1961 och på festen berättade Elof lite 
om hur det var den första tiden på klubbträf-
farna.

Tore Hagman visade utsökta bilder som 
vanligt. Nuvarande ordförande Göte Noll, 
som var med från början och fortfarande är 
aktiv i klubben, tilldelades Riksförbundet 
Svensk Fotos förtjänstplakett i silver.

❐❐❐

Surte Fotoklubb 50-årsjubilerade

Ingvar Carlsson delade ut för-
tjänstplaketten i silver till 
ordföranden i Surte Fotoklubb, 
Göte Noll.

Det var fullt hus när blåsorkestern Larmet satte punkt 
för Surte-Bohus Biblioteks- och kulturförenings höstar-
rangemang förra tisdagen. Larmet bjöd på en blandad re-
pertoar, en del jazziga toner samt kända örhängen från 
Evergreens och Louis Armstrong. Publiken i Surte kul-
turhus var med på noterna och applåderade taktfast. 
Nästa arrangemang blir den 24 januari då rubriken lyder: 
”Livet i Klarälvsdalen för 100 år sedan”.

Text: Jonas Andersson

Larmet satte punkt i Surte
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Behöver du
spetsa öronen
på jobbet?

Predikoturer
Guntorps missionskyrka
Onsd 30/11 kl 18.30, Alla 
Scoutgrupper övar för 
Lucia m.m. Plats: Guntorps 
Missionskyrka. Onsd 7/12 
kl 18.30, Alla grupper är 
där för övning m.m Plats: 
Älvängens Missionskyrka.

Fuxerna kyrka
Lörd kl 11-15, Julmarknad 
i församlingshemmet. Sönd 
kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Nordblom.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 4/12 kl 10, 
Gudstjänst Broman, kyrk-
kaffe. Hålanda sönd 4/12 
kl 12, Mässa Broman. S:t 
Peder lörd 3/12 kl 17, Jul 
i byn Skredsvik. Tisd 6/12 
kl 18, Mässa med fördjup-
ningskväll. Ale-Skövde sönd 
4/12 kl 12, Mässa Skreds-
vik. Tunge sönd 4/12, se 
ovanstående.

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 30/11 kl 19, Sång, 
bibelläsning och bön. Sönd 
4/12 kl 11, Gudstjänst 
Helge Olson, sång. Onsd 
7/12 kl 19, Sång, bibelläs-
ning och bön.

Älvängens missionskyrka
Onsd 30/11 kl 12, Baby-
massage. Torsd 1/12 kl 15, 
Bo Björklund berättar om 
Kilanda. Kl 18.30, Tillsam-
mans i bön. Sönd 4/12, 
gudstjänst Inga-Britt Ing-
varsson. Emmy Ingvarsson. 
Kl 18, Tonår. Månd 5/12 kl 
18.30, Scout. Tisd 6/12 kl 
18, Smultron. Torsd 8/12 kl 
18.30, Tillsammans i bön.

Starrkärr-Kilanda 
församling
Onsdag 30/11 Älvängens 
kyrka kl 14-16, Försam-
lingens syförening inbjuder 
till den årliga Grötfesten i 
Blå kyrkan Älvängen. Gröt, 
skinkmacka, musik, andakt, 
lotteri och god gemenskap! 
Alla är varmt välkomna, 
ingen anmälan! Torsdag 
1/12 Nols kyrka kl 18.30, 
Veckomässa Nordblom. 
Söndag 4/12,  2 i advent 
Starrkärrs kyrka kl 11, 
Mässa Andersson. Nols 
kyrka kl 11, Mässa Nord-
blom. Älvängens kyrka kl 
16.15, Julkonsert. Tillsam-
mans med körsångare och 

instrumentalister sjunger vi 
advents- och julsånger.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 29/11 kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgrup-
pen. Onsd 30/11 kl 19.30, 
Smyrnakören – Terminsav-
slutning. Torsd 1/12 kl 10-
12.30, SmyrnaCaféet. Fred 
2/12 kl 19, Bön- och lov-
sångsgudstjänst. Nattvard. 
Kl 20.30, Café & Öppet 
hus. Lörd 3/12 kl 10-13, 
Second Hand & Café. Sönd 
4/12, JULMARKNAD. 
Kl 12-16, Second Hand & 
Café. Kl 14, Julens sånger 
med Smyrnakören. Tisd 
6/12 kl 8-9, Bön.

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

Nödinge församling
4:e december 2:e advent  
kl 11, Surte kyrka Mässa 
R.Bäck. Kl 15, Bohus 
servicehus R.Bäck. Kl 17, 
Nödinge kyrka gudstjänst 
R.Bäck. Månd 5/12 kl 
18.30, Nödinge försam-
lingehem Mässa H.Hultén. 
Onsd 7/12 kl 10, Nödinge 
kyrka vardagsgudstjänst för 
stora och små H.Hultén. 
Kl 11, Fridhem Gudstjänst 
R.Bäck.

Surte missionskyrka
Onsd 30/11 kl 15, Onsdags-
träff. Rundtur i Sydamerika 
med Lena Kildén. Onsd 
30/11 kl 18:30, Tonår. Onsd 
30/11 kl 19, Ekumenisk bö-
nesamling i Pingstkyrkan, 
Bohus. Onsd 30/11 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 
Torsd 1/12 kl 18:30, Alpha-
kurs/Nyfi ken på kristen tro. 
Välkommen. Frågor? Kon-
takta pastor Per Kjellberg. 
Sönd 4/12 kl 9, Kyrkfrukost 
innan gudstjänsten. Sönd 
4/12 kl 11, Gudstjänst. 
Per Kjellberg. Nattvard. 
Missionsoffer. Enkelt 
kyrkfi ka. Månd 5/12 kl 19, 
Musikkåren Lerum Surte 
Symphonic Band övar. Tisd 
6/12 kl 18, Samtalskväll. 
Tisd 6/12 kl 18:30, Scout. 
Onsd 7/12 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 7/12 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Ett varmt tack till Er alla
släkt och vänner för att
Ni gjorde vår mamma

Sigrid Karlsson
begravning till ett ljust 

minne. Sigvard Svärd, vi 
tackar dig speciellt för 

den värme och kärlek du 
visade vår mamma 

och oss barn.

Vacker musik fick vi av
Linda,Andreas o Bosse.

Tack även för de fina 
blommorna, bidragen 

till Smyrnas Mission och 
Johan Ale begravnings-

byrå för solosång och fint 
arrangemang.

Roger
Nancy
Barbro

Anna-Britta

Tack

Betraktelse

Riket som kommer!
Vi lever i en advents-

tid och snart är det 
jul igen. Man undrar 

var tiden tar vägen. Men 
visst är det härligt att få 
tända ljusen som lyser upp 
vintermörkret. Advent be-
tyder ankomst, men vad är 
det vi väntar på? Barnen ser 
fram emot julklappen. Vi 
firar jul på grund av Jesu fö-
delse i Betlehem, men Jesus 
talar om ett Rike som finns 
inom oss. Det kan inte ses 
med det mänskliga ögat, 
men uppfattas genom hjär-

tats tro. Guds rike skall åter-
komma säger Jesus och då 
skall den som tror få möta 
honom i himmelen. Dårak-
tigt för människans förstånd 
men genom gjärtats tro en 
möjlighet säger bibeln. Vår 
värld är mörk och orolig 
med Jesus talar om en ljus 
himmel. Visst är väl det värt 
att tänka över livets värde. 
Låt oss inför julen tänka på 
livets största gåva. Kärleken 
från Gud genom Jesus.

Leif Karlsson, pastor
Filadelfiaförsamlingen Bohus

Döda

Underbar & Älskad

Catrin Eriksson
* 1983-05-11
† 2011-11-12

Lund  Röbacka

Martin
Emelie & Robin

Lena Lina & Robert
Jenny & Crille
Elliott & Elias
Cattis & Dan

Joachim & Niclas
Mormor Solveig

     När dina steg har tystnat
     finns ändå ekot kvar
    När dina ögon slocknat
    vi alla minnen har
    Vi spar dem i vårt hjärta
    tar fram dem då och då
    Så kommer du för alltid
    att vara här ändå

Du fattas oss !!!

Jag har alltid älskat dig och 
kommer alltid att göra.

Detta gick alldeles för fort.
Snälla syster kom ner igen

Lina
Vi ses igen <3

Begravningsgudtjänsten 
sker den 9 december

kl. 13.30 i Lunds 
Domkyrka. Tänk gärna 

på cancerfonden
PG. 901 986-0
BG. 901-9514

För mer information. 
mail: lena@stewart.se

Jordfästningar
Margit Oscarsson. I 
Skepplanda kyrka hölls 
onsdagen 23 november 
begravningsgudstjänst för 
Margit Oscarsson, Båstorp. 
Offi ciant var komminister 
Bengt Broman.

Hugo Hansson. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 
24 november begravnings-
gudstjänst för Hugo Hans-
son, Svenstorp . Offi ciant 
var komminister Mikael 
Nordblom.

Karin Hansson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 
25 november begravnings-
gudstjänst för Karin Hans-
son, Älvängen. Offi ciant var 
pastor Marie Nordvall.

Ett varmt tack till Er
alla som på olika sätt

hedrat minnet av
min älskade make

Kenneth
Kindström

vid hans bortgång
och begravning.

ELI

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

vår älskade

Thomas
Gustafsson
vid hans bortgång

framför vi vårt varma
tack.

JENNY
Nicklas
Mamma
Pappa

Min älskade Maka
Vår kära Mamma,

Farmor och Svärmor

Pirkko Moisen
* 3/2 1937

har i dag oväntat lämnat
oss i sorg och saknad.

Lilla Viken
24 november 2011

SVEND
PETER

Robin, Isabell, Vincent
ANDERS och ULRIKA

Alfred
Else

Det finns inga ord för 
den saknad vi känner

Att Du lämnat oss är så 
svårt att förstå

Alla som känt Dig och 
vet hur Du var

Önskar så att Du bland 
oss fanns kvar

Men nu har Du gått dit 
vi alla skall gå

Med glädje vi minns allt 
det fina ändå

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 8
december kl. 11.00 i

Nödinge kyrka.
Akten avslutas i kyrkan.

Svea Hegg, Älvängen har 
avlidit. Född 1930 och efter-
lämnar maken Bo samt barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Pirkko Moisen, Lilla Viken 
har avlidit. Född 1937 och 
efterlämnar maken Svend 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall
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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

Fina dubbdäck 195/65/15. Suttit 
på Toyota Camry. 950:-
tel. 0703-64 34 00
el. 0303-33 88 48

Ett parti aluminiumfönster 
säljes. Mått: 83x125 cm , 22st
tel. 0703-03 10 29

Flyttkartonger! Rena och hela. 
Bananlådor 20:tal. Några Well-
pappkartonger. Säljes billigt. 
Finns i skepplanda.
tel. 0702-89 25 22
el. 0708-73 67 70

Julklappstips. Adventstjär-
nor av näver, handgjorda. Med 
elsladd för päronlampa, att 
hänga i fönstret. Korgar, väskor 
mm.
tel. 0702-89 25 22
el. 0708-73 67 70

Torr björkved! 60 liter 80kr. Fri 
hemleverans vid köp av minst 
10 säckar.
tel. 0764-21 75 17
brabrasved@gmail.com

Användbara vinterhjul till 
Volvo 940 m abs. 500kr.
tel. 0303-96 508
el. 0707- 21 14 65

UTHYRES

Lägenhet uthyres 2,5:a + kök. 
Egen ingång, balkong, sol från 
morgon till kväll.
Tillträde 1/3 2012.
tel. 0706-48 26 47

Äldre gård. Bra skick med el 
och vatten. Tillgång till ved. 
Arrenderas årsvis.
tel. 0702-89 25 22
el. 0708-73 67 70

SÖKES

Sökes garage/lokal ca 25kvm. 
Renovering av möbler / ej sprut-

lack.
tel. 0738-70 27 96

ÖVRIGT

Marknad/Loppis/Hantverk i 
gammaldags mysig hemmiljö. 
Flera säljare. Nytt & Begagnat 
för hela familjen. Lörd 3/12 och 
Sönd 4/12 kl 10-16. Nära Bohus 
Centrum, Jordfallsvägen 14.
tel. 0705-67 54 44  kl 16-19

Hugg din egen gran
10-11/12, 17-18/12 kl 11-14
tel. 0706-48 26 47

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

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

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

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

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

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

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

Personliga barnpresenter för 
alla tillfällen. Skyltexpressen 
designar väggdekor, barnvagns-
skyltar med 3M reflex -orginalet 
och personligt broderade baby-
filtar, handdukar och 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

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeeerrrrrrr
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Elliot Lööf
Fyller 5 år den 30/11
Grattiskramar från
Farmor & Farfar

Grattiskramar till
 vårt charmtroll

Amelia
på 2-årsdagen 27/11
önskar Morbror Johan, 

Mormor & Morfar

Grattis 
Marcus

på din 18-årsdag,
den 26 november!

Många pussar och kramar 
från Caroline, Emelie, Ann & 

Romeo

Ett stort grattis till vår
älskade trollunge

Amelia
som fyllde 2 år den 27/11
Massa grattiskramar från

Mamma & Pappa

Grattis 
Börje Johansson

till pensioneringen från 
Ale kommun. Eftersom du 

kommer arbeta kvar på 
Repslagarmuseet, kommer 
vi att ha en liten mottag-

ning på museet med öppet 
hus för arbetskamrater och 

övriga vänner fredag 
2 december kl 14-20.

Repslagarmuseet

Grattis
Freja

på 5-årsdagen
den 30 november

Många pussar & kramar
från Mormor & Morfar

Moster & Jonas

Grattis
Lucas

i Bohus som fyller 6 år
den 6 december

Många kramar från
Farmor & Farfar

Ville
välkommen till världen

2011-08-08
3205g, 52cm
Vi älskar dig!

Mamma, Pappa & Storebror

Veckans ros 
Jakthunden Puskas är till-
baka efter varit 1 vecka på 
"rymmen". Hunden för-
svann i Kilanda under jakt 
och sågs senare vid flera 
tillfället i Hålanda. Puskas 
lyckades ta sig tillbaka av 
egen maskin. Många rosor 
till "Sindys Foundlings" 
Nina Englund, grannar och 
för mig helt okäna personer 
som på ett helt fantastiskt 
sätt engagerat sig i hundens 
försvinnande. Stort tack

Dan-Åke Larsson

Stort tack till alla De som 
två gånger om året i tjugo år 
arrangerat trevliga dansaft-
nar i Hålanda bygdegård.
Nöjda och tacksamma dansare

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Lennart Hägg

Födda

Till Ale vikingagård för er 
värdefulla hjälp under Barn-
bokensdag på Ale bibliotek.

Personalen på Ale bibliotek
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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

Fina dubbdäck 195/65/15. Suttit 
på Toyota Camry. 950:-
tel. 0703-64 34 00
el. 0303-33 88 48

Ett parti aluminiumfönster 
säljes. Mått: 83x125 cm , 22st
tel. 0703-03 10 29

Flyttkartonger! Rena och hela. 
Bananlådor 20:tal. Några Well-
pappkartonger. Säljes billigt. 
Finns i skepplanda.
tel. 0702-89 25 22
el. 0708-73 67 70

Julklappstips. Adventstjär-
nor av näver, handgjorda. Med 
elsladd för päronlampa, att 
hänga i fönstret. Korgar, väskor 
mm.
tel. 0702-89 25 22
el. 0708-73 67 70

Torr björkved! 60 liter 80kr. Fri 
hemleverans vid köp av minst 
10 säckar.
tel. 0764-21 75 17
brabrasved@gmail.com

Användbara vinterhjul till 
Volvo 940 m abs. 500kr.
tel. 0303-96 508
el. 0707- 21 14 65

UTHYRES

Lägenhet uthyres 2,5:a + kök. 
Egen ingång, balkong, sol från 
morgon till kväll.
Tillträde 1/3 2012.
tel. 0706-48 26 47

Äldre gård. Bra skick med el 
och vatten. Tillgång till ved. 
Arrenderas årsvis.
tel. 0702-89 25 22
el. 0708-73 67 70

SÖKES

Sökes garage/lokal ca 25kvm. 
Renovering av möbler / ej sprut-

lack.
tel. 0738-70 27 96

ÖVRIGT

Marknad/Loppis/Hantverk i 
gammaldags mysig hemmiljö. 
Flera säljare. Nytt & Begagnat 
för hela familjen. Lörd 3/12 och 
Sönd 4/12 kl 10-16. Nära Bohus 
Centrum, Jordfallsvägen 14.
tel. 0705-67 54 44  kl 16-19

Hugg din egen gran
10-11/12, 17-18/12 kl 11-14
tel. 0706-48 26 47

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

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.

Pr
yl

bö
rs

en
 p

ub
lic

er
as

 ä
ve

n 
på

 w
ww

.a
le

ku
rir

en
.se

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

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

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

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

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

Personliga barnpresenter för 
alla tillfällen. Skyltexpressen 
designar väggdekor, barnvagns-
skyltar med 3M reflex -orginalet 
och personligt broderade baby-
filtar, handdukar och 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

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Elliot Lööf
Fyller 5 år den 30/11
Grattiskramar från
Farmor & Farfar

Grattiskramar till
 vårt charmtroll

Amelia
på 2-årsdagen 27/11
önskar Morbror Johan, 

Mormor & Morfar

Grattis 
Marcus

på din 18-årsdag,
den 26 november!

Många pussar och kramar 
från Caroline, Emelie, Ann & 

Romeo

Ett stort grattis till vår
älskade trollunge

Amelia
som fyllde 2 år den 27/11
Massa grattiskramar från

Mamma & Pappa

Grattis 
Börje Johansson

till pensioneringen från 
Ale kommun. Eftersom du 

kommer arbeta kvar på 
Repslagarmuseet, kommer 
vi att ha en liten mottag-

ning på museet med öppet 
hus för arbetskamrater och 

övriga vänner fredag 
2 december kl 14-20.

Repslagarmuseet

Grattis
Freja

på 5-årsdagen
den 30 november

Många pussar & kramar
från Mormor & Morfar

Moster & Jonas

Grattis
Lucas

i Bohus som fyller 6 år
den 6 december

Många kramar från
Farmor & Farfar

Ville
välkommen till världen

2011-08-08
3205g, 52cm
Vi älskar dig!

Mamma, Pappa & Storebror

Veckans ros 
Jakthunden Puskas är till-
baka efter varit 1 vecka på 
"rymmen". Hunden för-
svann i Kilanda under jakt 
och sågs senare vid flera 
tillfället i Hålanda. Puskas 
lyckades ta sig tillbaka av 
egen maskin. Många rosor 
till "Sindys Foundlings" 
Nina Englund, grannar och 
för mig helt okäna personer 
som på ett helt fantastiskt 
sätt engagerat sig i hundens 
försvinnande. Stort tack

Dan-Åke Larsson

Stort tack till alla De som 
två gånger om året i tjugo år 
arrangerat trevliga dansaft-
nar i Hålanda bygdegård.
Nöjda och tacksamma dansare

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Lennart Hägg

Födda

Till Ale vikingagård för er 
värdefulla hjälp under Barn-
bokensdag på Ale bibliotek.

Personalen på Ale bibliotek
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

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

4 7 9 3
5 2 3

4 7

3 8 5 7 4 2
7 2 4 8 9

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

2 7 1
5 1 6 8 2

2 4

1
3 6 1
7 1 9 8

45:-Stor fräsch FRUKOSTBUFFÉ inkl. gröt
mån-fred 7.30-10.30, lör 8.00-10.30
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VÄRLDENS
BÄSTA JULKLAPP!

VI ÖNSKAR

DIG EN RIKTIGT
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HELÅRSKORT
TRÄNNNNNNNNNAAAAAAAAAAA  AAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLA AKTIVITETER

KRKR
Riktpris 
5000 kr

HALVÅRSKORT
TRÄNNNNNNNAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLA AKTIVITETER

KRKR Riktpris 
3300 kr RIKTPRIS 900 KR

TRÄNA ALLA AKTIVITETER

ERBJUDANDET GÄLLER T.O.M 23/12 2011

KR
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