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Älvängen

Tomtar på väg.

Julmarknad i 
Älvängen
ÄLVÄNGEN. Trots att 
vädrets makter inte var 
helt på arrangörens sida 
blev det en lyckad jul-
marknad i Älvängen.

Tomteparad av olika slag, skönsjung-
ande luciakandidater och lyckliga lot-
terivinnare blir de bestående min-
nena från söndagens julmarknad i 
Älvängen. Ulla och Percy Ottosson 
vann årets platt-tv.         Läs sid 14

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se
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Julkonsert av hög klass

Svante Thuresson och Hannah Svensson kombinerade varandra på ett utmärkt sätt under årets julkonsert i Ale gymnasium.                             Läs sid 27
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LUCIAERBJUDANDE

Ale Torg • Tel 0303-966 41
Öppet: Vard 9.30–19 • Lörd 9.30–15 • Sönd 11–15

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

JULKLAPPSTIPS!

NORTH BEND  
UNDERSTÄLLSSET
Tröja+byxa. Stl xs-xxl

99KR

NORTH BEND  
VANTE
Finns även i rosa. 
JR&Sr storlekar

99KR

MÖSSOR
Blandade färger
och modeller

99KR

NORTH BEND  
HANDSKE
Finns även i svart. 
JR&Sr storlekar

99KR

�

Lödöse 0520-66 00 10

I delikatessen: 9999999900000000
/hg

T o m 10/12-11

Ord.pris 18.90:-/hg

Kokt, 
grilljerad 
skinka

Skott och fyrverkerirädsla
En föreläsning om hur man 
förebygger och behandlar

Torsdag 15/12 
18.30-20.30
Ledetvägen 3, Alafors

Anmäla till info@aleveterinaren.se eller ring. Kostnad 50 kr

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

FÖRE-
LÄSNING

15/12
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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!

Trafikverket bjöd in 
fastighetsägare och fö-
retagare i Älvängen 

till ett informationsmöte i tis-
dags kväll. Handlarna hoppa-
des på en kreativ dialog där 
deras synpunkter skulle tas på 
allvar. Ett modernt samhälle 
brukar ju fungera så, särskilt i 
västvärldens demokratier. Tra-
fikverket och Ale kommun har 
i frågan om Älvängens cen-
trum valt en annan linje. De 
hänvisar till planen och rit-
ningen som de själva förfat-
tat, de hänvisar till normer 
som inte finns och bygger, 
enligt de som verkar i Älväng-
en och deras kunder, det 
sämsta alternativet. I dialog 
med Ale kommun har Tra-
fikverket kommit fram till att 
toksmala parkeringar är fram-
tiden för Älvängen. Utrym-
met är mer generöst tilltaget 
för gångtrafikanter och cyklis-
ter. Det är medvetet enligt ar-
kitekterna, då det primära har 
varit att skapa en trygg miljö 
för alla. Frågan är emellertid 
om det hade det varit så farligt 
om parkeringarna blivit några 
decimeter större på bekost-
nad av GC-banan och gång-
stråket? Handlarna menar att 
det hade blivit mer inbjudan-
de och betydligt tryggare för 
de som hoppar ut ur bilarna, 
inte minst barnen. Synpunk-
ten känns både realistisk och 
logisk, men vann inget gehör. 

Det är ett tungt ansvar, inte 
bara med hänsyn till olycksris-
ken som det nuvarande alter-
nativet innebär, utan defini-
tivt med vetskapen om att det 

är ett samhälles framtid som 
ligger i potten. En genera-
tion företagare och deras buti-
ker ligger i vågskålen och an-
svariga tjänstemän hos Ale 
kommun och Trafikverket 
rycker på axlarna i takt med 
orden; ”Vi tror det blir bra”.

Det är höjden av naivi-
tet och konsekvenserna kan 
bli förödande. I centrum finns 
en livsmedelsbutik dit säkert 
90% av kunderna är bilbur-
na. Blir inte parkeringsplatser-
na och tillgängligheten bra är 
det samma sak som att dra ner 
rullgardinen. Då räcker det 
inte att i efterhand säga; ”Men 
vi trodde det skulle bli bra”. 
Det är en hänsynslös attityd 
och i mina ögon gjorde såväl 
Trafikverket som Ale kommun 
bort sig rejält i mötet med 
Älvängens företagare. Med-
känslan var i princip lika med 
noll. Vems bröd som är hotat 
var uppenbart.

Oron borde tas på ett 
mycket större allvar, särskilt 
när alla inblandade vet att det 
inte kommer att finnas några 
resurser att rätta till de brister 
och fel som upptäcks i efter-
hand. Det måste ske nu, innan 
Älvängen står inför fullbordat 
faktum.

Jag vägrar tro att Ale kom-
muns och Trafikverkets an-
svariga medvetet har önskat 
skapa sämre förutsättning-
ar att bo och verka i Älväng-
en. Jag tror istället att det 
handlar om brist på kompe-
tens. De som kan bygga vägar 
är sannolikt inte experter på 
handel och dess förutsätt-

ningar, därför borde dialogen 
med näringsidkarna ha haft en 
mer avgörande roll. 

Projektledningen har med 
all rätt tagit ansvar för gående 
och cyklisters trafiksäker-
het, men var det nödvändigt 
att överdriva på bekostnad av 
trygga och bekväma p-platser? 
Hur många cyklar till ICA för 
att handla mat? Älvängen är 
inget promenadstråk, det är 
ett köpcentrum. Till handels-
platsen tar du bilen och den 
måste vi anpassa vårt moder-
na samhälle för. Jag tror den 
miljöprioriterade Göteborgs-
vägen skapades för att för-
verkliga visionen om Älväng-
en som småstad, men vänner, 
det är bara en vision. Verk-
ligheten ser helt annorlunda 
ut och ställer helt andra krav. 
Inte nog med att butiksinne-
havarna redan har lidit stor 
ekonomisk skada under bygg-
kaoset, resultatet ser dessutom 
ut att begränsa möjligheter-
na till en handelsexpansion i 
framtiden. Det är kanske trots 
allt det mest allvarliga. Dess-
utom att glömma bort vikten 
av en konstruktiv dialog när vi 
skriver 2011 känns som; ”Kära 
diktatur, välkommen 
tillbaka!”

Befogad oro i Älvängen

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. 

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

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.comMå-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

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 14 december har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde 
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/
Folkets Hus kl. 18.00.

Välkomna att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl a  
följande ärenden:

-  Val av ledamöter och ersättare till 
jämställdhetsberedning

-  Anmälan av nämndernas 
verksamhetsplaner 2012

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och 
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning 
och biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 
7 december  2011.
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MASSAGE • KOSTRÅDGIVNING
HÄLSOPROFILBEDÖMNING

– även för företag

Göteborgsvägen 99, Surte
0731-82 36 58 • www.activohalsa.se

Presentkort i
julklapp!

Gammaldags 
Julmarknad
på Glasbruksmuseet i Surte
Lördag 10 dec kl 11 - 14
Julmusik, tomte, 
kaffe, våfflor. 
Fin blandning av 
hantverkare, 
föreningar och 
produkter

KULTURFÖRENINGEN
BRUKSONGAR

Arrangör:
Fri entré
Välkomna!

Två lediga målare

Kontakta Urban, 0705-25 02 34

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

F-skatt finns.

Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook

facebook.com/alekuriren
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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!

Trafikverket bjöd in 
fastighetsägare och fö-
retagare i Älvängen 

till ett informationsmöte i tis-
dags kväll. Handlarna hoppa-
des på en kreativ dialog där 
deras synpunkter skulle tas på 
allvar. Ett modernt samhälle 
brukar ju fungera så, särskilt i 
västvärldens demokratier. Tra-
fikverket och Ale kommun har 
i frågan om Älvängens cen-
trum valt en annan linje. De 
hänvisar till planen och rit-
ningen som de själva förfat-
tat, de hänvisar till normer 
som inte finns och bygger, 
enligt de som verkar i Älväng-
en och deras kunder, det 
sämsta alternativet. I dialog 
med Ale kommun har Tra-
fikverket kommit fram till att 
toksmala parkeringar är fram-
tiden för Älvängen. Utrym-
met är mer generöst tilltaget 
för gångtrafikanter och cyklis-
ter. Det är medvetet enligt ar-
kitekterna, då det primära har 
varit att skapa en trygg miljö 
för alla. Frågan är emellertid 
om det hade det varit så farligt 
om parkeringarna blivit några 
decimeter större på bekost-
nad av GC-banan och gång-
stråket? Handlarna menar att 
det hade blivit mer inbjudan-
de och betydligt tryggare för 
de som hoppar ut ur bilarna, 
inte minst barnen. Synpunk-
ten känns både realistisk och 
logisk, men vann inget gehör. 

Det är ett tungt ansvar, inte 
bara med hänsyn till olycksris-
ken som det nuvarande alter-
nativet innebär, utan defini-
tivt med vetskapen om att det 

är ett samhälles framtid som 
ligger i potten. En genera-
tion företagare och deras buti-
ker ligger i vågskålen och an-
svariga tjänstemän hos Ale 
kommun och Trafikverket 
rycker på axlarna i takt med 
orden; ”Vi tror det blir bra”.

Det är höjden av naivi-
tet och konsekvenserna kan 
bli förödande. I centrum finns 
en livsmedelsbutik dit säkert 
90% av kunderna är bilbur-
na. Blir inte parkeringsplatser-
na och tillgängligheten bra är 
det samma sak som att dra ner 
rullgardinen. Då räcker det 
inte att i efterhand säga; ”Men 
vi trodde det skulle bli bra”. 
Det är en hänsynslös attityd 
och i mina ögon gjorde såväl 
Trafikverket som Ale kommun 
bort sig rejält i mötet med 
Älvängens företagare. Med-
känslan var i princip lika med 
noll. Vems bröd som är hotat 
var uppenbart.

Oron borde tas på ett 
mycket större allvar, särskilt 
när alla inblandade vet att det 
inte kommer att finnas några 
resurser att rätta till de brister 
och fel som upptäcks i efter-
hand. Det måste ske nu, innan 
Älvängen står inför fullbordat 
faktum.

Jag vägrar tro att Ale kom-
muns och Trafikverkets an-
svariga medvetet har önskat 
skapa sämre förutsättning-
ar att bo och verka i Älväng-
en. Jag tror istället att det 
handlar om brist på kompe-
tens. De som kan bygga vägar 
är sannolikt inte experter på 
handel och dess förutsätt-

ningar, därför borde dialogen 
med näringsidkarna ha haft en 
mer avgörande roll. 

Projektledningen har med 
all rätt tagit ansvar för gående 
och cyklisters trafiksäker-
het, men var det nödvändigt 
att överdriva på bekostnad av 
trygga och bekväma p-platser? 
Hur många cyklar till ICA för 
att handla mat? Älvängen är 
inget promenadstråk, det är 
ett köpcentrum. Till handels-
platsen tar du bilen och den 
måste vi anpassa vårt moder-
na samhälle för. Jag tror den 
miljöprioriterade Göteborgs-
vägen skapades för att för-
verkliga visionen om Älväng-
en som småstad, men vänner, 
det är bara en vision. Verk-
ligheten ser helt annorlunda 
ut och ställer helt andra krav. 
Inte nog med att butiksinne-
havarna redan har lidit stor 
ekonomisk skada under bygg-
kaoset, resultatet ser dessutom 
ut att begränsa möjligheter-
na till en handelsexpansion i 
framtiden. Det är kanske trots 
allt det mest allvarliga. Dess-
utom att glömma bort vikten 
av en konstruktiv dialog när vi 
skriver 2011 känns som; ”Kära 
diktatur, välkommen 
tillbaka!”

Befogad oro i Älvängen

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. 

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

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.comMå-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

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 14 december har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde 
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/
Folkets Hus kl. 18.00.

Välkomna att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl a  
följande ärenden:

-  Val av ledamöter och ersättare till 
jämställdhetsberedning

-  Anmälan av nämndernas 
verksamhetsplaner 2012

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och 
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning 
och biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 
7 december  2011.
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MASSAGE • KOSTRÅDGIVNING
HÄLSOPROFILBEDÖMNING

– även för företag

Göteborgsvägen 99, Surte
0731-82 36 58 • www.activohalsa.se

Presentkort i
julklapp!

Gammaldags 
Julmarknad
på Glasbruksmuseet i Surte
Lördag 10 dec kl 11 - 14
Julmusik, tomte, 
kaffe, våfflor. 
Fin blandning av 
hantverkare, 
föreningar och 
produkter

KULTURFÖRENINGEN
BRUKSONGAR

Arrangör:
Fri entré
Välkomna!

Två lediga målare

Kontakta Urban, 0705-25 02 34

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

F-skatt finns.

Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook

facebook.com/alekuriren
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NOL. I adventstid ökar 
bostadsbränderna dramatiskt.

Det finns enkla knep för att 
minska riskerna i hemmen.

– Vi ska alla njuta av julen och 
levande ljus, men det gäller att 
vara förståndig, säger Håkan 
Lundgren, räddningschef i 
Kungälv/Ale. 

Fyrtio procent av alla bostadsbränder 
som orsakas av levande ljus i Sverige 
inträffar just i december. Sett över hela 
året hör inte levande ljus till de vanli-
gast kända brandorsakerna.

– Det är trevligt med levande ljus, 
men det ska begränsas till de rum där 
man befinner sig. En bra regel är också 
att den som tänder ett ljus även bär 
ansvaret för att släcka det, säger Håkan 
Lundgren.

Under den närmaste tiden är rädd-
ningstjänsten runt och informerar om 
riskerna med levande ljus. Bland annat 
besöker man Ale Torg för att få till 
stånd en dialog med allmänheten.

– Vi vill inte hota eller skrämma, det 
är inte vårt syfte. Vi vill dock informera 
aleborna om vad man bör tänka på när 
det gäller levande ljus i hemmet, säger 
Håkan Lundgren.

– Räddningstjänsten har också 
investerat i ett antal brandvarnare. 
Några av de invånare som saknar en 
fungerande brandvarnare i sin bostad 
kan få en av oss.

För dem som redan har en eller flera 

brandvarnare i bostaden är december 
en lämplig tidpunkt att kontrollera 
dessa.

– Dammsug brandvarnaren och byt 
batteri. Blås ut en tändsticka så att rök 
uppstår, då hör du om brandvarnaren 
fungerar, säger Lundgren.

När det gäller julgransbelysning och 
adventsstakar avråder Håkan Lund-
gren användarna från att snurra ut en 
av lamporna.

– Använd strömbrytare, annars är 
det risk för överslag. Se även över slad-
dar och gamla stickkontakter.

Något annat råd att ge aleborna 
i juletid?

– Ta det försiktigt i trafiken. Ta god 
tid på er om ni ska ut på vägarna och 
håll avstånd till framförvarande fordon.

JONAS ANDERSSON

Julen är ljusens högtid
– Tips för att undvika 
bostadsbränder

Rycker ut för att informera allmänheten om vad man bör tänka på när det gäller levande ljus i 
hemmen. Räddningstjänstens personal delar även ut brandvarnare till några av dem som saknar. 

TIPS FRÅN RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Några tips för att minska risken 
för bostadsbrand:
• Ta alltid en extra runda innan du 
lämnar bostaden för att se att alla 
levande ljus är släckta och spisen 
är avstängd (det kan vara svårt att 
se om ljusen är tända eller släckta 
i dagsljus, känn med handen om du 
är osäker).
• Använd ljusstakar och ljusprydna-
der som är obrännbara.
• Glömmer du ljuset är risken för 
brand mycket stor.
• Se till att det finns brandvarnare i 
bostaden – gärna flera – och kontrol-
lera att de fungerar.
• Brandvarnaren ska vara placerad i 

taket, läs instruktionerna.
• Ställ inte ut gammalt julklappspap-
per i trapphuset. Det är din väg ut om 
det börjar brinna!
• Förvara inte heller julklappspappe-
ret på balkongen. En felriktad nyårs-
raket kan lätt starta en brand.
• En brandfilt och en 6 kg pulver-
släckare bör varje hem ha. Det är 
nästan alltid någon annan än rädd-
ningstjänsten som släcker en brand. 
Kanske kan detta vara ett förslag på 
en bra julklapp?
• Ring alltid 112 om du upptäcker en 
brand eller om någon är i fara.
Källa: MSB, Brandskyddsföreningen 
och Sveriges räddningstjänster

ELON I NOL
Alevägen 37
Tel 0303-74 08 38

Öppettider Mån-fre 9-18 Lördag 10-14 
www.elon.se    nol@elon.se

Gör din egen glass!

GLASSMASKIN 6623/300624
Med den här lilla glassmaskinen gör du 
din egen glass på endast 6–12 minuter. 
Använd vilka ingredienser du vill och 
servera direkt i skålen osm du tillreder 
glassen i. 2 skålar á 0,4 liter medföljer.

399:-
33% RABATT

ORD. ELON-PRIS 595:-
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Nols kyrka

E45

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI
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Jag blir både arg, förban-
nad och ledsen när jag 
läser dagens (2011-11-

30) GP. Där finns två ar-
tiklar som rör barnomsor-
gen i kommunen. Den ena 
artikeln beskriver att kom-
munens finansiella läge har 
förbättras betydligt under 
senare tid. Ett av de tyngre 
skälen till detta är att Ut-
bildningsnämnden har gjort 
åtstramningar och sparat 
pengar. All respekt för de 
som sparar pengar åt kom-
munen. Dock, när jag läser 
nästa artikel om kommunen 
och den beskriver hur kom-
munen håller på att spara 
ihjäl förskoleverksamheten, 
vet jag inte hur våra besluts-
fattare tänker. Barngrupper-
na blir bara större och större 
och de personella resurserna 
blir bara mindre och mindre.  
Förskolelärarna är mycket 
oroade över skydd och sä-
kerhetsfrågor. Min fråga är 
då, skall jag våga lämna mina 
barn på dagis? Är jag då en 
ansvarsfull förälder, när jag 
utsätter mina barn för ”risk-
tagandet” att vara på dagis?

Ursäkta min okunskap 
inom politiken, men hur 
hänger detta ihop? Å ena 
sidan sparar man i nämn-
den, men effekten blir att 
våra barn blir lidande. Jag 
hoppas att det inte finns ett 
enda parti i kommunen som 
inte har barn och deras ut-

veckling som prioritet ett på 
sitt partiprogram. Barnen, 
tillsammans med de äldre, 
är de svagaste individerna i 
vårt samhälle och skall ha all 
hjälp och stöttning som bara 
finns. Om det nu är så att 
barnen är prioritet ett bland 
våra partier, är det bara att 
prioritera därefter. All annan 
verksamhet skall vara un-
derordnad och sekundär. Är 
det mer viktigt att ha is i Ale 
Arena ytterligare två måna-
der än att barnen är säkra 
på dagis? Är det mer priori-
terat att bygga bostäder än 
att barnen är säkra på dagis? 
Om vi inte har en säker 
barnomsorg, kommer vi inte 
få någon som flyttar hit och 
då behöver vi inga nya bo-
städer heller. 

Jag har ingen politisk 
kunskap och kanske inte för-
står turerna inom politiken, 
men faktum kvarstår, barn-
grupperna blir större och 
större och resurserna blir 
mindre och mindre och jag 
tycker det är dags att prio-
ritera rätt. Som jag ser detta 
är det en fråga som inte skall 
stupa på parti- eller block-
gränser. Jag bryr mig inte 
om partifärgen är röd eller 
blå eller om det står SD eller 
V på bröstet. Frågan är vikti-
gare än så och måste lösas.

Jan Johansson
Bohus

Vart är vår 
kommun på väg?

Från 70-talet första hälft 
har det funnits vård-
central i Skepplan-

da bemannat med minst två 
läkare, ett antal sjuksköter-
skor samt sjukgymnast. Folk-
mängden för Skepplanda 
med omnejd är ungefär den-
samma och jag kan tro att om 
man indexberäknar lands-
tingsskatten, som i dag är 
10,45, kommer man fram till 
att de ekonomiska förutsätt-
ningarna också är som det 
alltid har varit. Vart tar peng-
arna vägen, försvinner de ner 
i fickorna på privata beman-
ningsföretag för att sedan 

hamna i ett så kallat skattepa-
radis? Vem bär ansvaret? Är 
de ansvariga bekväma så de 
ringar runt till dyra beman-
ningsföretag i stället för att 
ragga läkare, ”som kan tänka 
sig bo i Skepplanda eller dess 
närhet”, i Sverige, i norden, 
baltstaterna, EU?

Jag tycker det är bättre 
med en läkare som till en 
början inte pratar så bra 
svenska än med en som står 
och flåsar med en stafett-
pinne i näven, en som stan-
nar en vecka och i bästa fall 
är tillbaka någon gång eller 
också inte. Om en företagsle-

dare inte visar resultat inom 
rimlig tid får han gå, en trä-
nare inom idrotten får snabbt 
silkesnöret om resultaten 
uteblir. ”Svennis” fick sex 
matcher på sig. Inom lands-
tinget har vi inga krav, vi som 
betalar.

Många är de som kom hit 
och hjälpte till när Skepplan-
da skulle växa, de har nu upp-
nått en ålder då de kanske 
behöver vårdcentralen lite 
oftare och då sviker lands-
tinget. Jag träffade min svär-
son i affären och berättade 
att jag skulle beställa en tid 
för att komma till Skepplan-

da vårdcentral. Han skrattade 
och svarade, skriv det överst 
på önskelistan till jul. Jag har 
inte deltagit men väl läst i 
Alekuriren om mötena som 
varit med ledningen för vård-
centralen och deras svar till 
mötesdeltagarna påminner 
mig om korpralen vid Orsa 
kompani; De lovar inget be-
stämt.  Jag avslutar med att 
fråga som Kristian Luuk: 
Vart är vi på väg?

Undrande Pensionär

Världens bästa sjukvård?

Den borgerliga re-
geringen vill höja 
gränsen för hög-

kostnadsskyddet vid besök i 
sjukvården med 200 kronor 
per år och för läkemedel 
med 400 kronor. Totalt kan 
höjningen bli 600 kronor 
per år och person. 

De som besöker sjukvår-
den ofta och är beroende av 
många mediciner får betala 
försämringarna. Särskilt för 

människor med låga inkom-
ster blir det kännbart.  So-
cialstyrelsen har redovi-
sat att ensamstående med 
barn redan nu i tre gånger så 
hög utsträckning som andra 
avstår från att hämta ut lä-
kemedel av ekonomiska or-
saker. 

Vi socialdemokrater säger 
därför nej till försämring-
ar i högkostnadsskyddet. 
De båda kristdemokrater-

na Pernilla Gunther och 
Sune Rydén frågar på vilket 
sätt vi vill finansiera de 
ökade kostnaderna för vård 
och läkemedelskostnader. 
Uppenbarligen har de inte 
läst vårt förslag till statsbud-
get. Där framgår att vi tillför 
en miljard kronor till lands-
tingen redan från 2012. 

Det har vi råd med ef-
tersom vi inte genomför de 
skattesänkningar som den 

borgerliga regeringen före-
slår. Regeringen vill sänka 
krogmomsen för en kost-
nad av fem miljarder kronor. 
För oss socialdemokrater är 
det viktigare med en jämlik 
sjukvård än att göra det bil-
ligare att gå på krogen. 

Christina Oskarsson
Riksdagsledamot (S)

Jörgen Hellman
Riksdagsledamot (S)

Jämlik sjukvård viktigare än sänkt krogmoms

Många äldre makar 
har levt ett långt 
liv tillsammans 

- kanske ända sedan ung-
domsåren - och har tänkt 
leva tillsammans tills livets 
slut. Men som bekant får 
inte alla äldre leva den sista 
tiden i det egna hemmet. 
Alla får inte leva samman 
tills döden skiljer dem åt 
utan tills kommunen skiljer 
dem åt!

Det är lika upprörande 
varje gång det rapporteras 
om äldre par som av kom-
muner nekas att fortsätta bo 
tillsammans när en av dem 
får sämre hälsa och behöver 
flytta till ett äldreboende.  

Ett fortsatt liv tillsam-
mans kan ge många äldre en 

ökad trygghet och livskva-
litet, men innebär även att 
den anhörige kan vara en 
resurs och underlätta perso-
nalens arbete genom sin när-
varo. Det måste dock alltid 
vara ett frivilligt val.

Genom flexibilitet och 
mångfald i boendeformerna 
för äldre kan fler äldre par 
leva tillsammans också den 
sista tiden i livet. Det är 
angeläget att inventera vilka 
lägenheter i de äldreboen-
den som finns i kommunen 
som är, eller kan göras, 
lämpliga för parboende. 
När nya äldreboenden pla-
neras och byggs bör en del 
av dessa anpassas till äldre 
makar med olika behov.

Kommunfullmäktige 

beslutade på sammanträdet 
i november att bifalla min 
motion innebärande:

• att ge Vård- och 
Omsorgsnämnden i upp-
drag att ta fram ändrade 
riktlinjer för äldreomsorgen 
som innebär en parboende-
garanti, d v s att äldre par 
får bo tillsammans i särskilt 
boende – om de så önskar - 
även om den ena parten inte 
har eget omsorgsbehov.

• attge Vård- och 
Omsorgsnämnden i upp-
drag att inom ramen för de 
äldreboenden som finns i 
kommunen inventera vilka 
lägenheter som är, eller kan 
göras, lämpliga för parbo-
ende.

• att ge Vård- och 

Omsorgsnämnden i uppdrag 
att i den långsiktiga plane-
ringen för äldreboenden i 
kommunen beakta behovet 
av parboende.

(Sedan motionen skrevs 
har Vård- och Omsorgs-
nämnden omorganiserats 
och heter numera Omsorgs- 
och Arbetsmarknadsnämn-
den.)

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Tills döden skiljer er åt!

����������

������������������
�������������


�	����������������
��	����������

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

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

God Jul 
&

Gott Nytt År 
Säg det till alla med 

en fin annons i lokaltidningen.
Årets stora julnummer ute 

tisdag 20 december. 
Manusstopp fredag 16/12, kl 12.00

Kontakta oss på: tel 0303-74 99 40
eller mail bjorn@alekuriren.se   kent@alekuriren.se
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Jag blir både arg, förban-
nad och ledsen när jag 
läser dagens (2011-11-

30) GP. Där finns två ar-
tiklar som rör barnomsor-
gen i kommunen. Den ena 
artikeln beskriver att kom-
munens finansiella läge har 
förbättras betydligt under 
senare tid. Ett av de tyngre 
skälen till detta är att Ut-
bildningsnämnden har gjort 
åtstramningar och sparat 
pengar. All respekt för de 
som sparar pengar åt kom-
munen. Dock, när jag läser 
nästa artikel om kommunen 
och den beskriver hur kom-
munen håller på att spara 
ihjäl förskoleverksamheten, 
vet jag inte hur våra besluts-
fattare tänker. Barngrupper-
na blir bara större och större 
och de personella resurserna 
blir bara mindre och mindre.  
Förskolelärarna är mycket 
oroade över skydd och sä-
kerhetsfrågor. Min fråga är 
då, skall jag våga lämna mina 
barn på dagis? Är jag då en 
ansvarsfull förälder, när jag 
utsätter mina barn för ”risk-
tagandet” att vara på dagis?

Ursäkta min okunskap 
inom politiken, men hur 
hänger detta ihop? Å ena 
sidan sparar man i nämn-
den, men effekten blir att 
våra barn blir lidande. Jag 
hoppas att det inte finns ett 
enda parti i kommunen som 
inte har barn och deras ut-

veckling som prioritet ett på 
sitt partiprogram. Barnen, 
tillsammans med de äldre, 
är de svagaste individerna i 
vårt samhälle och skall ha all 
hjälp och stöttning som bara 
finns. Om det nu är så att 
barnen är prioritet ett bland 
våra partier, är det bara att 
prioritera därefter. All annan 
verksamhet skall vara un-
derordnad och sekundär. Är 
det mer viktigt att ha is i Ale 
Arena ytterligare två måna-
der än att barnen är säkra 
på dagis? Är det mer priori-
terat att bygga bostäder än 
att barnen är säkra på dagis? 
Om vi inte har en säker 
barnomsorg, kommer vi inte 
få någon som flyttar hit och 
då behöver vi inga nya bo-
städer heller. 

Jag har ingen politisk 
kunskap och kanske inte för-
står turerna inom politiken, 
men faktum kvarstår, barn-
grupperna blir större och 
större och resurserna blir 
mindre och mindre och jag 
tycker det är dags att prio-
ritera rätt. Som jag ser detta 
är det en fråga som inte skall 
stupa på parti- eller block-
gränser. Jag bryr mig inte 
om partifärgen är röd eller 
blå eller om det står SD eller 
V på bröstet. Frågan är vikti-
gare än så och måste lösas.

Jan Johansson
Bohus

Vart är vår 
kommun på väg?

Från 70-talet första hälft 
har det funnits vård-
central i Skepplan-

da bemannat med minst två 
läkare, ett antal sjuksköter-
skor samt sjukgymnast. Folk-
mängden för Skepplanda 
med omnejd är ungefär den-
samma och jag kan tro att om 
man indexberäknar lands-
tingsskatten, som i dag är 
10,45, kommer man fram till 
att de ekonomiska förutsätt-
ningarna också är som det 
alltid har varit. Vart tar peng-
arna vägen, försvinner de ner 
i fickorna på privata beman-
ningsföretag för att sedan 

hamna i ett så kallat skattepa-
radis? Vem bär ansvaret? Är 
de ansvariga bekväma så de 
ringar runt till dyra beman-
ningsföretag i stället för att 
ragga läkare, ”som kan tänka 
sig bo i Skepplanda eller dess 
närhet”, i Sverige, i norden, 
baltstaterna, EU?

Jag tycker det är bättre 
med en läkare som till en 
början inte pratar så bra 
svenska än med en som står 
och flåsar med en stafett-
pinne i näven, en som stan-
nar en vecka och i bästa fall 
är tillbaka någon gång eller 
också inte. Om en företagsle-

dare inte visar resultat inom 
rimlig tid får han gå, en trä-
nare inom idrotten får snabbt 
silkesnöret om resultaten 
uteblir. ”Svennis” fick sex 
matcher på sig. Inom lands-
tinget har vi inga krav, vi som 
betalar.

Många är de som kom hit 
och hjälpte till när Skepplan-
da skulle växa, de har nu upp-
nått en ålder då de kanske 
behöver vårdcentralen lite 
oftare och då sviker lands-
tinget. Jag träffade min svär-
son i affären och berättade 
att jag skulle beställa en tid 
för att komma till Skepplan-

da vårdcentral. Han skrattade 
och svarade, skriv det överst 
på önskelistan till jul. Jag har 
inte deltagit men väl läst i 
Alekuriren om mötena som 
varit med ledningen för vård-
centralen och deras svar till 
mötesdeltagarna påminner 
mig om korpralen vid Orsa 
kompani; De lovar inget be-
stämt.  Jag avslutar med att 
fråga som Kristian Luuk: 
Vart är vi på väg?

Undrande Pensionär

Världens bästa sjukvård?

Den borgerliga re-
geringen vill höja 
gränsen för hög-

kostnadsskyddet vid besök i 
sjukvården med 200 kronor 
per år och för läkemedel 
med 400 kronor. Totalt kan 
höjningen bli 600 kronor 
per år och person. 

De som besöker sjukvår-
den ofta och är beroende av 
många mediciner får betala 
försämringarna. Särskilt för 

människor med låga inkom-
ster blir det kännbart.  So-
cialstyrelsen har redovi-
sat att ensamstående med 
barn redan nu i tre gånger så 
hög utsträckning som andra 
avstår från att hämta ut lä-
kemedel av ekonomiska or-
saker. 

Vi socialdemokrater säger 
därför nej till försämring-
ar i högkostnadsskyddet. 
De båda kristdemokrater-

na Pernilla Gunther och 
Sune Rydén frågar på vilket 
sätt vi vill finansiera de 
ökade kostnaderna för vård 
och läkemedelskostnader. 
Uppenbarligen har de inte 
läst vårt förslag till statsbud-
get. Där framgår att vi tillför 
en miljard kronor till lands-
tingen redan från 2012. 

Det har vi råd med ef-
tersom vi inte genomför de 
skattesänkningar som den 

borgerliga regeringen före-
slår. Regeringen vill sänka 
krogmomsen för en kost-
nad av fem miljarder kronor. 
För oss socialdemokrater är 
det viktigare med en jämlik 
sjukvård än att göra det bil-
ligare att gå på krogen. 

Christina Oskarsson
Riksdagsledamot (S)

Jörgen Hellman
Riksdagsledamot (S)

Jämlik sjukvård viktigare än sänkt krogmoms

Många äldre makar 
har levt ett långt 
liv tillsammans 

- kanske ända sedan ung-
domsåren - och har tänkt 
leva tillsammans tills livets 
slut. Men som bekant får 
inte alla äldre leva den sista 
tiden i det egna hemmet. 
Alla får inte leva samman 
tills döden skiljer dem åt 
utan tills kommunen skiljer 
dem åt!

Det är lika upprörande 
varje gång det rapporteras 
om äldre par som av kom-
muner nekas att fortsätta bo 
tillsammans när en av dem 
får sämre hälsa och behöver 
flytta till ett äldreboende.  

Ett fortsatt liv tillsam-
mans kan ge många äldre en 

ökad trygghet och livskva-
litet, men innebär även att 
den anhörige kan vara en 
resurs och underlätta perso-
nalens arbete genom sin när-
varo. Det måste dock alltid 
vara ett frivilligt val.

Genom flexibilitet och 
mångfald i boendeformerna 
för äldre kan fler äldre par 
leva tillsammans också den 
sista tiden i livet. Det är 
angeläget att inventera vilka 
lägenheter i de äldreboen-
den som finns i kommunen 
som är, eller kan göras, 
lämpliga för parboende. 
När nya äldreboenden pla-
neras och byggs bör en del 
av dessa anpassas till äldre 
makar med olika behov.

Kommunfullmäktige 

beslutade på sammanträdet 
i november att bifalla min 
motion innebärande:

• att ge Vård- och 
Omsorgsnämnden i upp-
drag att ta fram ändrade 
riktlinjer för äldreomsorgen 
som innebär en parboende-
garanti, d v s att äldre par 
får bo tillsammans i särskilt 
boende – om de så önskar - 
även om den ena parten inte 
har eget omsorgsbehov.

• attge Vård- och 
Omsorgsnämnden i upp-
drag att inom ramen för de 
äldreboenden som finns i 
kommunen inventera vilka 
lägenheter som är, eller kan 
göras, lämpliga för parbo-
ende.

• att ge Vård- och 

Omsorgsnämnden i uppdrag 
att i den långsiktiga plane-
ringen för äldreboenden i 
kommunen beakta behovet 
av parboende.

(Sedan motionen skrevs 
har Vård- och Omsorgs-
nämnden omorganiserats 
och heter numera Omsorgs- 
och Arbetsmarknadsnämn-
den.)

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Tills döden skiljer er åt!
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God Jul 
&

Gott Nytt År 
Säg det till alla med 

en fin annons i lokaltidningen.
Årets stora julnummer ute 

tisdag 20 december. 
Manusstopp fredag 16/12, kl 12.00

Kontakta oss på: tel 0303-74 99 40
eller mail bjorn@alekuriren.se   kent@alekuriren.se
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LÖDÖSE. Eleverna på 
Elfhems gymnasium 
skulle aldrig köra 
moped eller bil påver-
kad av alkohol eller 
andra droger.

De vet nämligen hur 
det känns.

– Usch vad hemskt 
det var, konstaterade 
Sebastian Karlsson.

Det ska omedelbart poäng-
teras att eleverna på Elfhems 
gymnasium inte drogats om 
nu någon trodde det. Med 
hjälp av så kallade promil-
leglasögon, som simulerar 
alkohol- och drogpåverkan, 
fick ungdomarna genomföra 
olika övningar för att få en 
aha-upplevelse om hur far-
ligt det faktiskt är.

– Det var för jävligt! Det 
gick inte att gå på en rak 
linje, säger Sebastian som 
fick agera försökskanin.

I torsdags morse var Leif 
Zackrisson, produktansva-
rig på privat motor hos Läns-
försäkringar, inbjuden för 
att föreläsa under rubriken 
”Don´t drink and drive”. 

– Jag fick kontakt med 
Leif på Edetmässan i våras. 
Jag tyckte att temat var jät-
teintressant och eftersom vi 
jobbar med ungdomar, som 
kör moped och som är på väg 
att ta körkort, så beslutade 
vi oss för att samla eleverna 
kring detta ämne, säger Sari 
Jehkonen, lärare för for-
donseleverna.

Under den inledande 
teoridelen fokuserade Leif 

Zackrisson på vad en trafik-
försäkring innebär och vilka 
konsekvenser som en olycka 
kan innebära, såväl kropps-
ligt som ekonomiskt.

– Jag vill öka medvetandet 
hos ungdomarna och ge dem 
en tankeställare, säger Leif.

När det blev dags för de 
praktiska övningarna med 
promilleglasögon insåg elev-
erna det allvarliga i att sätta 
sig bakom styret eller ratten 
i berusat tillstånd. Att kasta 
bollar i hink från en meters 
håll, att gå på en rak linje 
eller att göra high-five med 
kompisen var plötsligt inte 
så lätt.

– Tänk till före ni sätter er 
i en bil med en berusad eller 
drogpåverkad förare bakom 
ratten. Våga säga nej! I var 
tredje dödsolycka som sker 
i trafiken är alkohol eller 
droger inblandat, avslöjade 
Leif Zackrisson.

– De flesta olyckor sker på 
fredags- och lördagskvällar. 
Ofta är det många ungdomar 
som färdas i det olycksdrab-
bade fordonet. Det är en 
otäck utveckling.

 Sebastian Karlsson sam-
manfattade förmiddagen på 
ett bra sätt:

– En nyttig erfarenhet. Att 

det skulle kännas så fruktans-
värt trodde jag inte. Det vore 
fullständigt livsfarligt att 
köra bil när man är packad.

Fullständigt livsfarligt!
– Gymnasieeleverna blev trafikfaror  

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Emma Jirblom kunde inte 
annat än att skratta åt situ-
ationen, hur suddigt allting 
blev i ett simulerat berusat 
tillstånd.

Med promilleglasögonen på 
sig  hade Sebastian Karls-
son svårt att hitta rätt med 
bollarna.

Leif Zackrisson från Länsförsäkringar besökte Elfhems gym-
nasium i torsdags.

Vattensamling stoppade trafiken

Det myckna regnandet på lördagsförmiddagen 
orsakade översvämning på E45, under den nya 
järnvägsbron strax norr om Alvhem. Vattensam-
lingen ställde till problem i trafiken, en personbil 
fastnade i vattenmassorna varpå föraren och dess 
passagerare snabbt fick överge fordonet. Vid 15-
tiden stängdes vägen av för all trafik i båda 
riktningarna. Orsaken till översvämningen uppges 
ha varit en brusten damm.  

Text: Jonas Andersson  Foto: Christer Grändevik ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00 www.ale.se

December

Anhörigstödet inbjuder till 
JULMINGEL 
 Trollevik onsdagen 14/12 kl. 13.00 – 16.00 alt. 18.00-21.00
(man kommer och går när man vill)

Du som är anhörig och hjälper och stöder en närstående i vardagen är välkommen….
eller  Du kanske bara vill veta lite mer om vad för stöd som finns att tillgå! Du kanske har 
synpunkter på det som finns. Ris eller ros.

Du träffar andra anhöriga, men också personal inom vård och omsorg. 

Vi kommer att bjuda på lite förtäring och behöver därför få veta hur många som kommer.

Anmälan senast 12/12.  
Ann-Marie Thunberg  Anhörigkonsulent 
tel 0303-371254,  Mobil 0737-731254 ann-marie.thunberg@ale.se
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

VA-sanering på Göteborgsvägen, Surte
SKANSKA har fått i uppdrag av Ale kommun och Trafikverket att lägga om dricksvatten-, 
spill- och dagvattenledning i Göteborgsvägen, Surte. Störningar på ledningsnäten kan 
förekomma under arbetets gång. Även omläggning av trafiken kan förekomma. Arbetet 
beräknas pågå till månadsskiftet mars/april 2012. 

Saknar du räkningen för vatten och avfall?
Vi har nytt debiteringssystem för vatten och avfall. Därför är årets sista räkning försenad 
cirka två veckor. Den kommer i mitten av december och ska betalas inom 30 dagar.

God Jul & Gott Nytt År önskar vi på VA och renhållningen

Några platser kvar !
Connectkursen för tonårsföräldrar 

>>Start 10 januari på Trollevik i Nödinge.
Start med fika 18.00 – kurstid 18.30 -19.30 – tio träffar.
Anmälan senast 15 december till handledarna Eva Parkefelt, eva.parkefelt@ ale.se, 
0303-330551, Madeleine Sandahl Rehnberg madeleine.sandahl-rehnberg@ale.se, 
0303-371475.

Connect är en ny föräldrakurs för dig som har tonårsbarn, en tid då du fortfarande 
är mycket viktig som förälder! Vi träffas tio gånger under ledning av två utbildade 
kursledare. Tillsammans ökar vi vår förståelse för barns och tonåringars behov och 
beteende. Vi får också kunskap om olika sätt att kommunicera och bemöta varandra så 
att det blir bra för både barn och vuxna.
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ÄLVÄNGEN. En mysig, 
grön och miljöpriorite-
rad väg skulle bli lyftet 
för Älvängen centrum.

Det tror inte längre 
handlarna i samhället 
som protesterade kraf-
tigt på Trafikverkets 
informationsmöte i tis-
dags kväll.

Om syftet med träf-
fen var att bemöta 
mötesdeltagarnas 
frågor och kritik kunde 
ingen gå hem nöjd.

Svevia har på uppdrag av Tra-
fikverket och Ale kommun 
ansvaret för ombyggnaden 
av Göteborgsvägen och det 
nya busstorget i Älvängen. 
Uppgiften är att skapa en 
miljöprioriterad väg genom 
Älvängen centrum med 
gröna växter, förhöjda över-
gångsställen, breda gång- 
och cykelvägar samt fickpar-
keringar. I takt med att arbe-
tet har förlöpt har kritiken 
från handlarna höjts. Nu när 
resultatet börjar bli allt tydli-
gare har tålamodet tagit slut 
och besvikelsen är mycket 
stor. Störst kritik riktas mot 
de längsgående fickparke-
ringarna som byggts enligt 
en svensk standard om två 
meter. Det medför att den 
som kliver ut ur bilen på vän-
ster sida hamnar mitt i kör-
banan.

– Det är en stor risk för 
alla, men framför allt för de 
med barn som kanske hoppar 
ut i all hast. Är det Trafikver-
ket eller Ale kommun som 
tar ansvaret för de eventuella 
olycksfall som kommer att 
ske, undrade en förgrymmad 
affärsinnehavare, Gunnar 
Larson.

Kvällens enda applåd
Han hade medhåll av de 
drygt 30 företagare som 
anlänt till mötet. Bäst för-
beredd var Ica-handlare, 
Stefan Wennberg.

– Jag har mängder av 
frågor och dessa grundar sig 
på studiebesök som har gjorts 
i bland annat Sävedalen och 
Kungälv. Om ni har byggt 
enligt en norm eller stan-
dard så undrar jag varför den 
bara gäller i Älvängen? Jag 
har som företagare självklart 
särintresse i att vi skapar bra 
förutsättningar för en funge-
rande handel, men det är inte 
bara jag som gnäller. Våra 
kunder gör det också. Det är 
det som är så alarmerande. 
Alla känner vi att ni har gjort 
det sämre för oss handlare 
i Älvängen och nu verkar 
ingen vilja ta ansvar för att 
det har blivit så här. När ni är 

klara med ert arbete packar 
ni ihop, medan vi andra ska 
försöka överleva. Det är helt 
obegripligt att ni trots att 
det finns utrymme väljer att 
bygga parkeringsplatserna 
efter ett minimimått. Har 
syftet verkligen varit att göra 
det sämsta och billigast möj-
liga för Älvängen? Blir upp-
levelsen att här är det trångt 
och otillgängligt kommer 
kunderna välja att göra sina 
inköp på annan plats, så 
fungerar handeln. Du får 
ingen andra chans, dundrade 
Wennberg som fick kvällens 
enda applåd.

Sänka hastigheten
Mats Granat, projektledare 
för Trafikverket och etappen 
Älvängen-Nol, försökte för-
klara sig.

– Hela tanken med den 
miljöprioriterade gatan är att 
sänka hastigheten. Genom 
förhöjda övergångsställen, 
kantstenar och viss ytbe-
läggning skapar vi en visuell 
känsla av att här går inte att 
köra fort. Målet är 30 km/h 
och i så låga hastigheter gör 
det inget om du kliver ut i 
gatan. Du blir inte påkörd. 
Vår uppfattning är att parke-
ringsplatserna är tillräckligt 

stora. Kantstenarna är fasade 
vilket gör att du kan köra upp 
på dem utan att skada däcken 
och därmed parkera väldigt 
nära. Det gör att bilen inte 
alls ska hamna halvvägs ut i 
körbanan.

Trafikingenjör Ken-
neth Gustavsson från Ale 
kommun fyllde i.

– Oavsett om parkeringen 
är två eller tre meter bred 
kommer du alltid att behöva 
ta hänsyn till trafiken när du 
kliver ur bilen. Vi har försökt 
skapa en enhetlig struktur 
genom Älvängen.

P-platsernas storlek är 
det hetaste 
d e b a t t ä m -
net just nu. 
V a r i f r å n 
normen eller 
s tandarden 
två meter 
k o m m e r 
l ä m n a d e s 
o b e s v a -
rad. Däremot gjorde Kent 
Andersson från WSP ett 
förtydligande som dessvärre 
rörde upp känslorna än mer.

– Det är kanske ingen 
norm, utan det är mer råd 
och riktlinjer som vi följer 
vid denna typ av byggnation.

Nästa stora farhåga är de 

smala infarterna till Post- 
och Kapellvägen. I dagsläget 
kan två bilar omöjligt mötas 
vid Kapellvägen. Detta ska 
enligt Mats Granat avhjälpas 
så fort den förhöjda över-
gången blir klar. Det blir då 
också möjligt att ta gångba-
nan i anspråk, men vän av 
ordning, hur blir det då med 
gångtrafikanternas säkerhet?

Utanför foto- och leksaks-
affären har det lagts kantsten 
i två etage, vilket gör att bil-
dörren slår i den övre.

– Det låter inte bra och är 
en nyhet för mig. Det ska vi 
titta på, lovade Mats Granat.

Ett svar 
som fast-
i g h e t s ä g a -
ren Anders 
Johansson 
inte var nöjd 
med.

– Det är 
bara att fixa 
till, så kan det 

inte under några omständig-
heter få lov att vara. Samma 
sak gäller Kapellvägen. Du 
ser problemen med blotta 
ögat. Vidare kan jag försäkra 
er om att parkeringarna inte 
ens är två meter. Jag har mätt 
med tumstock, så när ni ändå 
gör om dem kan ni lika gärna 

bredda dem rejält och lösa 
bekymrena, föreslog Anders 
Johansson.

Irritationen bland hand-
larna steg under mötet, inte 
bara för de oönskade svaren, 
utan också för attityden de 
möttes av.

– Det känns inte som att ni 
har tagit till er någonting av 
kritiken, konstaterade Kjell-
Åke Kjellberg.

Stor oro
Företagarföreningens ord-
förande Helena Urdal var 
nöjd med att mötet kom till 
stånd, men känner samtidigt 
en stor oro.

– Parkeringsplatserna 
har länge varit ett problem 
i Älvängen och vår förhopp-
ning var att det skulle bli 
bättre nu, men så känns det 
definitivt inte. Postvägen 
blir enda vägen ner till den 
blivande pendelstationen 
och blir den inte tillräckligt 
bred får vi en flaskhals som 
kommer att påverka hela 
centrum. Jag förstår inte 
varför de gör allt så litet och 
trångt som möjligt. Det finns 
ju utrymme. När två bussar 
möts kommer du att känna 
dig väldigt liten i en parke-
ringsficka på Göteborgsvä-

gen.
Besvikelsen var stor och 

såväl Trafikverket som Ale 
kommun bör ta sig en funde-
rare på om allt gått rätt till. 
När så många reagerar på ett 
och samma sätt brukar det 
finnas fog för det.

– Det verkar som att 
kommun och stat har sam-
verkat i det här projektet, 
tyvärr så fick inte vi som 
berörs vara med. Däremot får 
vi vara med och betala notan, 
suckade Stefan Wennberg.

Inte blev det mer positivt 
efter att Mats Granat sam-
manfattat mötet.

– Vi ska se över Kapell-
vägen ytterligare en gång, 
samt stensättningen utanför 
fotoaffären, men jag vill att vi 
bygger klart så som planerat. 
Jag är övertygad om att det 
blir bra, men ni har rätt i att 
det inte finns några pengar 
att göra om arbetet om det 
till sist inte skulle bli bra.

Det hade nog alla redan 
förstått, men vem gläds åt 
det?

Underkänt!
– Handlarna rasar över trafiklösningen i Älvängen centrum

Stefan Wennberg, Ica-handlare i Älvängen, uttryckte sin stora besvikelse över hur arbetet med Älvängen centrum har genomförts. Resultatet med trånga 
parkeringar och smala infarter kan komma att ge kunderna en negativ upplevelse. Oron var stor bland handlarna.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Blir upplevelsen att här 
är det trångt och otill-
gängligt kommer kun-

derna välja att göra sina 
inköp på annan plats, så 

fungerar handeln.
Stefan Wennberg
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ÄLVÄNGEN. En mysig, 
grön och miljöpriorite-
rad väg skulle bli lyftet 
för Älvängen centrum.

Det tror inte längre 
handlarna i samhället 
som protesterade kraf-
tigt på Trafikverkets 
informationsmöte i tis-
dags kväll.

Om syftet med träf-
fen var att bemöta 
mötesdeltagarnas 
frågor och kritik kunde 
ingen gå hem nöjd.

Svevia har på uppdrag av Tra-
fikverket och Ale kommun 
ansvaret för ombyggnaden 
av Göteborgsvägen och det 
nya busstorget i Älvängen. 
Uppgiften är att skapa en 
miljöprioriterad väg genom 
Älvängen centrum med 
gröna växter, förhöjda över-
gångsställen, breda gång- 
och cykelvägar samt fickpar-
keringar. I takt med att arbe-
tet har förlöpt har kritiken 
från handlarna höjts. Nu när 
resultatet börjar bli allt tydli-
gare har tålamodet tagit slut 
och besvikelsen är mycket 
stor. Störst kritik riktas mot 
de längsgående fickparke-
ringarna som byggts enligt 
en svensk standard om två 
meter. Det medför att den 
som kliver ut ur bilen på vän-
ster sida hamnar mitt i kör-
banan.

– Det är en stor risk för 
alla, men framför allt för de 
med barn som kanske hoppar 
ut i all hast. Är det Trafikver-
ket eller Ale kommun som 
tar ansvaret för de eventuella 
olycksfall som kommer att 
ske, undrade en förgrymmad 
affärsinnehavare, Gunnar 
Larson.

Kvällens enda applåd
Han hade medhåll av de 
drygt 30 företagare som 
anlänt till mötet. Bäst för-
beredd var Ica-handlare, 
Stefan Wennberg.

– Jag har mängder av 
frågor och dessa grundar sig 
på studiebesök som har gjorts 
i bland annat Sävedalen och 
Kungälv. Om ni har byggt 
enligt en norm eller stan-
dard så undrar jag varför den 
bara gäller i Älvängen? Jag 
har som företagare självklart 
särintresse i att vi skapar bra 
förutsättningar för en funge-
rande handel, men det är inte 
bara jag som gnäller. Våra 
kunder gör det också. Det är 
det som är så alarmerande. 
Alla känner vi att ni har gjort 
det sämre för oss handlare 
i Älvängen och nu verkar 
ingen vilja ta ansvar för att 
det har blivit så här. När ni är 

klara med ert arbete packar 
ni ihop, medan vi andra ska 
försöka överleva. Det är helt 
obegripligt att ni trots att 
det finns utrymme väljer att 
bygga parkeringsplatserna 
efter ett minimimått. Har 
syftet verkligen varit att göra 
det sämsta och billigast möj-
liga för Älvängen? Blir upp-
levelsen att här är det trångt 
och otillgängligt kommer 
kunderna välja att göra sina 
inköp på annan plats, så 
fungerar handeln. Du får 
ingen andra chans, dundrade 
Wennberg som fick kvällens 
enda applåd.

Sänka hastigheten
Mats Granat, projektledare 
för Trafikverket och etappen 
Älvängen-Nol, försökte för-
klara sig.

– Hela tanken med den 
miljöprioriterade gatan är att 
sänka hastigheten. Genom 
förhöjda övergångsställen, 
kantstenar och viss ytbe-
läggning skapar vi en visuell 
känsla av att här går inte att 
köra fort. Målet är 30 km/h 
och i så låga hastigheter gör 
det inget om du kliver ut i 
gatan. Du blir inte påkörd. 
Vår uppfattning är att parke-
ringsplatserna är tillräckligt 

stora. Kantstenarna är fasade 
vilket gör att du kan köra upp 
på dem utan att skada däcken 
och därmed parkera väldigt 
nära. Det gör att bilen inte 
alls ska hamna halvvägs ut i 
körbanan.

Trafikingenjör Ken-
neth Gustavsson från Ale 
kommun fyllde i.

– Oavsett om parkeringen 
är två eller tre meter bred 
kommer du alltid att behöva 
ta hänsyn till trafiken när du 
kliver ur bilen. Vi har försökt 
skapa en enhetlig struktur 
genom Älvängen.

P-platsernas storlek är 
det hetaste 
d e b a t t ä m -
net just nu. 
V a r i f r å n 
normen eller 
s tandarden 
två meter 
k o m m e r 
l ä m n a d e s 
o b e s v a -
rad. Däremot gjorde Kent 
Andersson från WSP ett 
förtydligande som dessvärre 
rörde upp känslorna än mer.

– Det är kanske ingen 
norm, utan det är mer råd 
och riktlinjer som vi följer 
vid denna typ av byggnation.

Nästa stora farhåga är de 

smala infarterna till Post- 
och Kapellvägen. I dagsläget 
kan två bilar omöjligt mötas 
vid Kapellvägen. Detta ska 
enligt Mats Granat avhjälpas 
så fort den förhöjda över-
gången blir klar. Det blir då 
också möjligt att ta gångba-
nan i anspråk, men vän av 
ordning, hur blir det då med 
gångtrafikanternas säkerhet?

Utanför foto- och leksaks-
affären har det lagts kantsten 
i två etage, vilket gör att bil-
dörren slår i den övre.

– Det låter inte bra och är 
en nyhet för mig. Det ska vi 
titta på, lovade Mats Granat.

Ett svar 
som fast-
i g h e t s ä g a -
ren Anders 
Johansson 
inte var nöjd 
med.

– Det är 
bara att fixa 
till, så kan det 

inte under några omständig-
heter få lov att vara. Samma 
sak gäller Kapellvägen. Du 
ser problemen med blotta 
ögat. Vidare kan jag försäkra 
er om att parkeringarna inte 
ens är två meter. Jag har mätt 
med tumstock, så när ni ändå 
gör om dem kan ni lika gärna 

bredda dem rejält och lösa 
bekymrena, föreslog Anders 
Johansson.

Irritationen bland hand-
larna steg under mötet, inte 
bara för de oönskade svaren, 
utan också för attityden de 
möttes av.

– Det känns inte som att ni 
har tagit till er någonting av 
kritiken, konstaterade Kjell-
Åke Kjellberg.

Stor oro
Företagarföreningens ord-
förande Helena Urdal var 
nöjd med att mötet kom till 
stånd, men känner samtidigt 
en stor oro.

– Parkeringsplatserna 
har länge varit ett problem 
i Älvängen och vår förhopp-
ning var att det skulle bli 
bättre nu, men så känns det 
definitivt inte. Postvägen 
blir enda vägen ner till den 
blivande pendelstationen 
och blir den inte tillräckligt 
bred får vi en flaskhals som 
kommer att påverka hela 
centrum. Jag förstår inte 
varför de gör allt så litet och 
trångt som möjligt. Det finns 
ju utrymme. När två bussar 
möts kommer du att känna 
dig väldigt liten i en parke-
ringsficka på Göteborgsvä-

gen.
Besvikelsen var stor och 

såväl Trafikverket som Ale 
kommun bör ta sig en funde-
rare på om allt gått rätt till. 
När så många reagerar på ett 
och samma sätt brukar det 
finnas fog för det.

– Det verkar som att 
kommun och stat har sam-
verkat i det här projektet, 
tyvärr så fick inte vi som 
berörs vara med. Däremot får 
vi vara med och betala notan, 
suckade Stefan Wennberg.

Inte blev det mer positivt 
efter att Mats Granat sam-
manfattat mötet.

– Vi ska se över Kapell-
vägen ytterligare en gång, 
samt stensättningen utanför 
fotoaffären, men jag vill att vi 
bygger klart så som planerat. 
Jag är övertygad om att det 
blir bra, men ni har rätt i att 
det inte finns några pengar 
att göra om arbetet om det 
till sist inte skulle bli bra.

Det hade nog alla redan 
förstått, men vem gläds åt 
det?

Underkänt!
– Handlarna rasar över trafiklösningen i Älvängen centrum

Stefan Wennberg, Ica-handlare i Älvängen, uttryckte sin stora besvikelse över hur arbetet med Älvängen centrum har genomförts. Resultatet med trånga 
parkeringar och smala infarter kan komma att ge kunderna en negativ upplevelse. Oron var stor bland handlarna.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Blir upplevelsen att här 
är det trångt och otill-
gängligt kommer kun-

derna välja att göra sina 
inköp på annan plats, så 

fungerar handeln.
Stefan Wennberg

2011  |   vecka 49  |   nummer 43  |   alekuriren 7

I trakterna Gunntorp/
Skepplanda finns det, liksom 
på många andra platser, 
ungdomar som äger och kör 
Epatraktorer. Det må de få 
göra, även om det ibland går 
mycket fortare än det lagliga 
30 km/ timmen.

Men nu har någon, eller 
några, av dessa ungdomar 
börjat utföra skadegörel-
se, bland annat på Guntorps 
missionskyrkas övre parke-
ring. Någon kör runt flera 
gånger där och skapar djupa 
spår. Dessa har arbetats 
igen, men nya spår körs upp. 
Jag har nu varit tvungen att 
anlita traktor med schakt-
blad för att återställa parke-
ringen.

Detta kostar pengar, or-
sakar arbete och tar tid. Lik-
nande skadegörelse har 
även skett på hembygds-
gårdens trädgård i Skepp-
landa. Kanske på flera plat-
ser? Jag har själv sett en röd 
Epatraktor sladda fram på 
en grusplan nära Skepplan-
da kyrka.

Nu till föräldrar som har 
ungdomar som kör Epatrak-
torer: Ta ett allvarligt samtal 
med dem om det inträffade, 
så vi får slut på skadegörel-
sen. Vi tolererar inte längre 
dessa illdåd, vilket om det 
fortsätter kan orsaka kostna-

der för den som utför det. 
Finns det någon som har 

sett, eller har kännedom om 

detta, så kontakta under-
tecknad.

Gunnar Hansson

Illdåd med Epatraktorer

NÖDINGE. Kultur- och 
fritidsnämnden klub-
bade enhälligt Allian-
sens detaljbudget för 
2012.

– Det finns delar vi 
kanske har andra åsik-
ter om, men värdet 
av att vara överens 
bedömde vi som större 
och dessutom har vi 
äntligen fått en samsyn 
på Ale Arena, säger 
nämndens vice ordfö-
rande Monica Samuels-
son (S).

Alla parter är nu 
överens om att lösa 
helårsdrift för bandy-
huset i Bohus, men 
kommunen behöver 
hjälp för att klara 
finansieringen.
Det var en nöjd ordförande 
för Kultur- och fritidsnämn-
den, Isabell Korn (M), som 
fick ett enhälligt gehör för 
budget 2012.

– Det känns väldigt posi-

tivt, särskilt med tanke på hur 
diskussionerna gick för ett 
par veckor sedan. Jag är oer-
hört glad och känner att vi har 
en bra politisk dialog. En del 
undrar säkert hur vi vågar anta 
en budget som vi inte har full 
täckning för, men det gäller 
enbart Ale Arena och där har 
många nya dörrar öppnat sig. 
Det kommer att lösa sig på ett 
eller annat sätt. Vi har 8,5 Mkr 
och mer får inte arenan kosta, 
det är vi överens om, säger Isa-
bell Korn.

Det råder ingen tvekan om 
att stridsfrågan och stöteste-
nen har varit Ale Arena. När 
de rödgröna med stöd av Sve-
rigedemokraterna klubbade 
verksamhetsplanen för 2012 
i kommunfullmäktige inne-
bar det att Kultur- och fritids-
nämnden tvingades reserve-
ra medel för helårsdrift av Ale 
Arena. Pengarna som skicka-
des med täckte emellertid inte 
den årskostnad som kommu-
nen har i nuvarande drifts-
form. Därför saknades det 
återigen pengar i nämndens 
budget, cirka 1,2 Mkr, för att 
garantera helårsdriften. Det är 
både Alliansen och oppositio-
nen överens om och tillsam-
mans ska de nu finna en lös-
ning på finansieringen.

– Det känns skönt att de har 
släppt prestigen och att vi har 
lagt ner stridsyxan. Isabell och 
jag är helt eniga om att hitta 
en långsiktig driftsform för 
arenan. Förvaltningen samta-
lar med Surte Bandyklubb om 
ett eventuellt skötselavtal och 
det finns också en dialog med 

Göteborgs stad om medfinan-
siering, säger Monica Samu-
elsson.

Isabell Korn ser hela fören-
ingslivet som en stor vinnare i 
nästa års budget, dessutom får 
allmänkulturen förbättrade re-
surser jämfört med 2011.

– Ale Fritids satsning på 
Mötesplats Ungdom har ett 
fortsatt stöd både för den or-
dinarie verksamheten och det 
som sker under sommarlovet. 
Dessutom fortsätter vi att ha 
fritidsledare ute på fältet som 
söker upp ungdomarna ute i 
samhället. Jag känner att det 
finns mycket positivt i den nya 
budgeten och det är ett stort 
steg att nämnden är överens. 
Jag utvecklar gärna våra am-
bitioner och satsningar lite 
längre fram, avslutar Isabell 
Korn innan hon rusar in på en 
föreläsning.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Kultur- och fritidsnämnden 
överens om budget 2012

�
SÖN

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

�
SÖN

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

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

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!

JULPAKET

INTENSIVPAKET

2000:-

6800:-
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Isabell Korn (M).

Monica Samuelsson (S).

LUCIAKRÖNING 
LÖRDAGEN DEN 10 DECEMBER KL 17.00 

SKER KRÖNINGEN AV ALE LUCIA��
Ceremonin äger rum i samband 
med Ahlafors IF:s julmarknad i 

Furulundsparken.

Vill Ni njuta av mer julmusik är Ni välkomna 
kl 16.30 då Luciakören bjuder på sång och 
musik tillsammans med Jerry Jacobsson, 

Tommy Kindmark och Real Groove.
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POLIS
RONDEN
Måndag 28 november

Grön laser
Luftfartssabotage sker i 
Nödinge vid 18.30-tiden. Ett 
plan som är på väg in till land-
ning på Säve flygplats beskjuts 
med grön laser.

Rökutveckling sker på en 
förskola i Hålanda strax före 
klockan halv elva. Orsaken är 
en kortslutning i en värme-
pump. Barnen evakueras och 
räddningstjänsten rycker ut till 
platsen.

En bilbrand inträffar vid 
Nolängens idrottsplats. Fordo-
net blir totalförstört.

Inbrott i ett förråd på Garn-
vindeskolan i Skepplanda.

Tisdag 29 november

Skadegörelse
Skadegörelse i form av glas-
kross rapporteras från Doc 
Morris Apotek i Bohus.

Inbrottsförsök på Apoteket 
Alen i Nödinge. En ruta krossas 
och ett lås bryts upp, men gär-
ningsmännen lyckas ändå inte 
ta sig in i lokalen.

Lägenhetsbrand, orsakad 
av upphettad olja på spisen, 
sker i Surte. Räddningstjänsten 
rycker ut för att släcka elden. 
Brottet rubriceras som allmän-
farlig vårdslöshet.

Villainbrott i Skepplanda. 
Smycken tillgrips.

Onsdag 30 november

Nedskräpning
Nedskräpning vid Sandsjön i 
Nödinge. Bohag dumpas, bland 
annat möbler, byråer och 
sopsäckar.

Villainbrott i Älvängen. 
Tjuven tar sig in via garaget 
som leder till bostaden. En 
dator och tv-apparater tillgrips.

Torsdag 1 december

Tv-stöld
Villainbrott i Kroksmosse, Nol. 
En tv-apparat tillgrips.

Fredag 2 december

Villainbrott
Villainbrott i Nol. Diverse gods 
tillgrips.

Lördag 3 december

Narkotikabrott
En polispatrull griper en man 
i Surte misstänkt för försök 
till villainbrott samt narkoti-
kabrott.

Villainbrott i Älvängen. 
Diverse gods tillgrips, bland 
annat en tv-apparat och 
smycken.

Söndag 4 december

Olaga intrång
En patrull skickas till Hålanda 
sedan en man med rånarluva 
gjort olaga intrång på en 
adress i Hålanda.
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ÄLVÄNGEN. Anders 
Nilsson och Ulf Åström 
anlände till Allans bokhandel 
klockan fyra på morgonen 
i onsdags. Med sig hade de 
varsin campingstol. Efter 
fem timmars väntan i den 
bitande novemberkylan 

slogs dörrarna upp och de 
blev först ut med varsin 
biljett till Bruce Springsteen 
på Ullevi den 27 juli. På 
tredje plats i kön stod Mat-
tias Borgström, som även 
han hade köat sedan tidig 
gryning. Han intygar att det 

var samma sak senast ”The 
Boss” gästade Göteborg 
2008. Om 1985 års publikre-
kord kan överträffas återstår 
att se, men säkert är att en 
och annan Alebo kommer 
att finnas på plats.

JOHANNA ROOS

Springsteen värd mödan

Några hade köat sedan småtimmarna utanför Allans.

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

PRIS 530 000 kr/bud. AVGIFT 3 444 kr/månad VISAS
Ring för tidsbokning. Skolvägen 3a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 53 kvm
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PRIS 620 000 kr/bud. AVGIFT 3 504 kr/månad VISAS
Ring för tidsbokning. Alkalievägen 21a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 3 rok, 65 kvm
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PRIS 700 000 kr/bud. AVGIFT 1 624 kr/månad VISAS
Ring för tidsbokning. Storegårdsvägen 3b. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NOL 2 rok, 45 kvm
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PRIS 350 000 kr/bud. AVGIFT 2 029 kr/månad VISAS
Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 95b. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 1 rok, 40,3 kvm
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PRIS 1 695 000 kr/bud. TOMT 1 525 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Älebräckevägen 9. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

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

ALE SURTE 7 rok, 148 + 89 kvm
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vill du veta  vad din bostad är värd, ring - 0303-74 90 00 
eller besök närmaste bobutik. 
Mer information hittar du på svenskfast.se.

– Vi har en villa 
i Älvängen, vad 
tror du vi kan få?

RING
0303-74 90 00

SÅ VÄRDERAR VI

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

Hej!
Jag heter Therése och fi nns till 
hands på vårt kontor på Ale Torg 
för att hjälpa dig med just din 
bostadsaffär.
Om du har frågor eller funderingar 
kring ditt bostadsbyte så tveka inte 
att ringa eller komma in!

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

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

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

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

�������������������

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

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

�����������

���������
���������

����������
����������




	����������

�

����������
����

�����������
�������

������������

LILLA EDET. Leifabs vd, 
Owe Lång, har sagt upp 
sig.

Erbjudandet om en 
chefsposition på Troll-
hättans kommunala 
fastighetsbolag Eidar 
blev till slut för svårt 
att motstå.

– Det har blivit dags 
att anta nya utma-
ningar, säger Owe till 
Alekuriren.

Owe Lång har bestämt sig 
för att sluta sin tjänstgöring 
som chef på Leifab. Beslu-
tet har mognat fram under 
hösten och för en tid sedan 
informerade han styrelsen.

– Det har varit en väldigt 
rolig tid på företaget. Leifab 
har utvecklats och genom-
gått stora förändringar under 
de närmare nio år som jag 
tjänstgjort här. Det är ingen 
resa som jag har gjort själv 
på något vis. Personalen har 
ställt upp på ett fantastiskt 
sätt och detsamma gäller 
styrelsen. Vi har haft ett gott 
förtroende för varandras 
arbete. Samtliga har varit 
viktiga medspelare i Leifabs 
utveckling, säger Owe Lång.

Owe Lång har sex måna-
ders uppsägningstid och 
senast i maj 2012 ska en ny 
vd vara tillsatt och i tjänst.

– Det är möjligt att min 
efterträdare kan börja tidi-
gare. I den bästa av världar 
kan vi gå parallellt en tid, men 
det är naturligtvis avhängt på 
hur rekryteringsprocessen 
förlöper. Jag är väldigt mån 
om att det blir en smidig 
övergång och att Leifab kan 
fortsätta sin utveckling, säger 
Owe Lång.

– Kontakt är redan tagen 
med en professionell rekry-
teringsfirma. Det är bolagets 
styrelse som ansvarar för att 
ta fram ett antal kandidater. 
Jag har också lovat styrelsen 
att hjälpa till i det arbetet. 
Det är styrelsen som tillsam-
mans med ägaren, det vill 
säga Lilla Edets kommun, 
som avgör vem som ska få 
jobbet.

Varmt om hjärtat
Hos sin nya arbetsgivare 
Eidar får Owe Lång titeln 
ekonomichef, men även 
affärs- och verksamhetsut-
veckling är områden som den 
avgående Leifabdirektören 
ska jobba med i sin vardag.

– Jag får jobba med led-
ningsfrågor som ligger mig 
väldigt varmt om hjärtat. 
Verksamhetsutveckling är 
en passion vid sidan av alla 
siffror, skrattar Owe och till-
lägger:

– Verkligheten är den att 
det är bolagets ekonomi som 
i stort styr möjligheten till 
utveckling. Det hänger ihop.

Den bästa upplevelsen 
från tiden på Leifab?

– Det är att vi har lyckats 
stabilisera upp företaget rent 
ekonomiskt, vi har kvalitets-

säkrat vår verksamhet fullt 
ut och skapat ett modernt 
sätt att arbeta. Att vi nu har 
ett digitalt system för felan-
mälan och tillsyn samt sköt-
selärenden har inneburit den 
största förändringen för per-
sonalen.

Det roligaste projektet 

du upplevt?
– I nutid är det Slottspar-

ken, som vi också har fått 
väldigt mycket beröm för. Vi 
har gjort så oerhört många 
projekt under årens lopp och 
varje del har sin tjusning.

Vad är det bästa med 
att arbeta i Lilla Edets 

kommun?
– Det är lätt att skapa kon-

takter och bilda nätverk. Det 
finns en välkomnande atti-
tyd, avslutar Owe Lång.

Leifabs vd slutar sitt uppdrag
– Owe Lång börjar på Eidar

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Owe Lång har sagt upp sig som vd för Lilla Edets kommunala fastighetsbolag, Leifab.
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Just nu är det fullt fokus på 
julhandeln. Sedan är tanken 
att arbetet med ombyggna-
tionen ska komma igång.

– Vi hoppas kunna göra 
mycket arbete i butiken utan 
att kunderna märker av allt 
för mycket stök, säger Lars.

Hanteringen av tomflas-
kor kommer att förflyttas 
och hamna i nära anslutning 
till spelavdelningen. Samti-
digt frigörs yta på lagret där 
returhanteringen sker idag.

– Förr styckade vi direkt i 
butiken, på en generöst till-
tagen yta. Den delen minskas 
och flyttas ut på lagret, berät-
tar Lars Hansson.

– Butiken kommer att 
förses med en ny delikatess-

disk och en ny returpantap-
parat. En annan förändring 
förutom det rent materiella 
är att Pia Brunberg blir ren-
odlad butikschef och släpper 
över ansvaret för frukt och 
grönt till Jenny Andersson. 
Detta innebär att Pia kan ta 
ett större helhetsgrepp för 
Matkassens framtida utveck-
ling tillsammans med mig, 
säger Lars.

Är det någon produkt-
grupp ni kommer satsa lite 
extra på?

– Nej, vi behöver bli bättre 
på allt. Det gäller att höja 
lägstanivån. Vi får se var vi 
landar när allting är klart.

Ica Matkassen har byggts 
ut i etapper och effekten har 
inte låtit vänta på sig. Under 
den senaste tioårsperioden 
har affären ökat sin omsätt-
ning varje år varav 2011 
kommer att bli det bästa 
någonsin.

– Det är roligt att våra 
kunder uppskattar den 

utveckling som sker, säger 
Lars som också kan konsta-
tera att de ökade öppetti-
derna tagits emot med öppna 
armar.

Julruschen låter vänta på 
sig ytterligare någon vecka. 
Hittills har försäljningen 
mest omfattat glögg, peppar-
kakor och julmust.

– En och annan skinka har 
vi sålt, men någon rusning 
efter julmat är det inte ännu. 
Det kommer.

Vilka varor får under 
inga omständigheter vara 
slut i juletid?

– Julskinka, vörtbröd och 
saffran.

Vad måste finnas på ditt 
julbord?

– Köttbullar, prinskorv 
och rödkål vill jag inte vara 
utan.

Matkassen planerar för ombyggnad
– Sortimentet ska breddas

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Pia Brunberg, Lars Hansson och Jenny Andersson är alla involverade i den utveckling som Ica Matkassen i Lödöse planerar 
för. Säljytan ska ökas och sortimentet breddas.

Att få vara barn
är en mänsklig

rättighet.
Post/bankgiro 90 2003-3

Tel. 0771-90 20 03, www.rb.se

LÖDÖSE. Matkassen ändrar om i butiken.
Säljytan ska ökas med tio procent vilket mot-

svarar 50 kvadratmeter.
– Det är en satsning vi gör att för att kunna 

bredda vårt sortiment, 
säger Ica-handlare Lars 
Hansson.

Ansök till Komvux nu!

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

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

Är du intresserad av yrkesutbildningar besök www.grvux.se

www.ale.se

K om v u x
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Just nu är det fullt fokus på 
julhandeln. Sedan är tanken 
att arbetet med ombyggna-
tionen ska komma igång.

– Vi hoppas kunna göra 
mycket arbete i butiken utan 
att kunderna märker av allt 
för mycket stök, säger Lars.

Hanteringen av tomflas-
kor kommer att förflyttas 
och hamna i nära anslutning 
till spelavdelningen. Samti-
digt frigörs yta på lagret där 
returhanteringen sker idag.

– Förr styckade vi direkt i 
butiken, på en generöst till-
tagen yta. Den delen minskas 
och flyttas ut på lagret, berät-
tar Lars Hansson.

– Butiken kommer att 
förses med en ny delikatess-

disk och en ny returpantap-
parat. En annan förändring 
förutom det rent materiella 
är att Pia Brunberg blir ren-
odlad butikschef och släpper 
över ansvaret för frukt och 
grönt till Jenny Andersson. 
Detta innebär att Pia kan ta 
ett större helhetsgrepp för 
Matkassens framtida utveck-
ling tillsammans med mig, 
säger Lars.

Är det någon produkt-
grupp ni kommer satsa lite 
extra på?

– Nej, vi behöver bli bättre 
på allt. Det gäller att höja 
lägstanivån. Vi får se var vi 
landar när allting är klart.

Ica Matkassen har byggts 
ut i etapper och effekten har 
inte låtit vänta på sig. Under 
den senaste tioårsperioden 
har affären ökat sin omsätt-
ning varje år varav 2011 
kommer att bli det bästa 
någonsin.

– Det är roligt att våra 
kunder uppskattar den 

utveckling som sker, säger 
Lars som också kan konsta-
tera att de ökade öppetti-
derna tagits emot med öppna 
armar.

Julruschen låter vänta på 
sig ytterligare någon vecka. 
Hittills har försäljningen 
mest omfattat glögg, peppar-
kakor och julmust.

– En och annan skinka har 
vi sålt, men någon rusning 
efter julmat är det inte ännu. 
Det kommer.

Vilka varor får under 
inga omständigheter vara 
slut i juletid?

– Julskinka, vörtbröd och 
saffran.

Vad måste finnas på ditt 
julbord?

– Köttbullar, prinskorv 
och rödkål vill jag inte vara 
utan.

Matkassen planerar för ombyggnad
– Sortimentet ska breddas

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Pia Brunberg, Lars Hansson och Jenny Andersson är alla involverade i den utveckling som Ica Matkassen i Lödöse planerar 
för. Säljytan ska ökas och sortimentet breddas.

Att få vara barn
är en mänsklig

rättighet.
Post/bankgiro 90 2003-3

Tel. 0771-90 20 03, www.rb.se

LÖDÖSE. Matkassen ändrar om i butiken.
Säljytan ska ökas med tio procent vilket mot-

svarar 50 kvadratmeter.
– Det är en satsning vi gör att för att kunna 

bredda vårt sortiment, 
säger Ica-handlare Lars 
Hansson.

Ansök till Komvux nu!

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

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

Är du intresserad av yrkesutbildningar besök www.grvux.se
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www.alefast.se | Älvängen | Tel: 0303-74 82 10 | jap@alefast.se

Prisvärda fastigheter
ÄLVÄNGEN, OLOF PERSGÅRDEN: 
DET PERFEKTA BOENDET FÖR 
BARNFAMILJEN! TOPPSKICK!

Radhus med stort allrum, matsal o kök, 
hall samt två sovrum. Totalrenoverat.
Ny isolerande ytterväggspanel 
(aluminiumskivor m isolering) runt hela 
huset! Helt nytt tak. Nytt kök, allt inre i 
absolut toppskick. Huset ventilerat.
Förskola i området, gångavstånd till LMH 
-skola. 20 min till Gbg på ny
motorväg! Nära pendelstation.

• Begärt pris: 1.850.000 kr eller bud
• Visning: Lördag 10/12 kl 12-13.  
 Ring för bokning.

SURTE: VERKSTAD MED KONTOR, 
STRATEGISKT LÄGE!

Verkstad/industrihall Surte 
Västra Industriomåde. Nära ny 
motorvägspåfart vid E45:an, stora 
rejäla utrymmen. Två hallar om 600 
m2, 2 portar 3m Br x 3,5m Höjd. 
Kontors- och personalutrymmen om 
147 m2. Stor asfalterad gårdsplan, 
vändplan för stora lastbilar. Allt i mkt 
gott skick. 10 min Gbg Centrum, E6 10 
min. Nära pendelstation.

• Begärt pris: 4,0 milj kr eller bud
• Visning: Ring för personlig visning.

FÖR VÄGBESKRIVNING OCH YTTERLIGARE INFO: WWW.ALEFAST.SE

 0705-44 80 55      0705-41 41 86

NÖDINGE. Vaknafonden 
kunde glädja sig åt ännu en 
värdefull check från ICA 
Kvantum Ale Torg. För-
säljningen av Vaknapåsen 
fortsätter sin framgångssa-
ga. Vaknapåsen är numera 
även en miljöpåse och de se-
naste åtta månaderna har 
totalt givit 53 444 kronor till 
Vaknafonden. ICA-handlare 
Marianne Sjöö överlämna-
de checken till Linda Skån-
berg, ledamot i Stödfören-
ingen Vaken, i samband med 
årets julkonsert i Ale gym-
nasium.

– Vi ska komma ihåg 
att decembermånad åter-
står, vilket är den bästa för-
säljningsperioden. Dessut-
om drog vi in Vaknapåsen 
under oktober, då vi deltog i 
Rosa-bandet-kampanjen till 
förmån för Cancerfonden, 
berättar Marianne Sjöö.

Totalt har Vaknapå-
sen givit över 1,3 Mkr till 
Vaknafonden, vilket möjlig-
gjort många nya satsning-
ar på vakna ungdomsaktivi-
teter.

❐❐❐

Nya vakna kronor

Kultur- och fritidsnämn-
dens ordförande Isabell 
Korn (M) hade äran att i 
samband med julkonser-
ten presentera och uppvakta 
årets kulturstipendiater i Ale 
kommun. Jonas Müthing 

fick ett arbetsstipendium om 
11 500 kronor för fortsatta 
studier på masterutbildning-
en komposition på Högsko-
lan för scen och musik i Gö-
teborg. Christer Damm 
fick ett belöningsstipendi-

um om 3 500 kronor för sitt 
outtröttliga engagemang 
med att dokumentera och 
levandegöra kulturarvet i 
Ales norra delar.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Årets kulturstipendiater uppvaktades

Linda Skånberg 
och Marianne 
Sjöö.

www.lansfast.se 

Äntligen kan vi nu erbjuda er en fin och välhållen tvårumslägenhet i populära 
Älvängen, centralt belägen i omtyckt område. Bra planlösning med mycket 
ljusinsläpp som ger en härlig känsla. Stor balkong i väster med utsikt. Här bor 
du nära skolor och dagis och med gångavstånd till centrum med affärer och 
kommunikationer.

GRUVÅSVÄGEN 40
BOAREA CA 69,1 M², 2 ROK.
VISAS 8/12 KL 17:30-18:15 SAMT 
10/12 KL 13:30-14:15 RING/MAILA 
FÖR ANMÄLAN

ANSVARIG MÄKLARE LARS KNAVING 
0727-180120
MÅNADSAVGIFT 3 910 KR.
PRIS 1 095 000 KR/BUD

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET- ÄLVÄNGEN

��������������������������

ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Matbutiken i Älvängen

Priserna gäller tom 11/12-2011. 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:-/kg

5990
/kg

Älvängen  |  0303 74 80 40

Julhushållsost
Gäsene ca 2,2kg, max 2 st/kund

5990
/kg

Just nu!

Köttet är 
butiksstyckat!

Just nu!

Nötfärs 
Svenskt kött, max 3 kg/kund

4990
/kg

Just nu!

Jonas Müthing, Isabell Korn (M) och Christer Damm.
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Med känsla för julstämning
Lisbeth Karlbergs drömresemål är att besöka amishfolket i USA.

Fascinationen för hantverk har hon haft sedan barnsben.
Nu ser hon mycket fram emot att få fira jul med hela familjen.

Hur kom det sig att du bör-
jade intressera dig för hant-
verk?

– Jag har alltid broderat och 
sytt. Redan som tioåring 
stickade jag min första tröja 
som var en brun ful ”Olle” 
som det kallades. Lapptek-
nik fick jag upp ögonen för 
i början av 90-talet, ungefär 
samtidigt som Ale Slöjdare 
grundades. Jag gick en kurs 
och tyckte att det var roligt.
Hur ska en riktig julmark-
nad vara?
– Som Ale Slöjdares! Man 
ska blanda så många olika 
hantverkstekniker som möj-
ligt. Sedan ska det finnas 
goda juldofter som peppar-
kakor, apelsiner och glögg. 
Man kan smycka med gran-
ris och äpplen och julmusi-
ken är naturligtvis viktig.
Du ställer ut dina hantverk 
på julmarknaden i kronhuset 
i Göteborg. Vad kan du säga 
om årets upplaga?
– Det är jättekul som van-

ligt. Julmarknaden är Göte-
borgs äldsta och har fun-
nits sedan 60-talet, så det är 
något alldeles speciellt. Det 
är roligt att träffa likasin-
nade och det är mest damer 
som besöker mitt bord. 
Vad har du för relation till 
julpynt?
– Jag älskar julpynt, tomtar 
är en favorit. Hemma hos 
mig är det alltid fullt med 
tomtar, ljus och annat i jule-
tid.
Brukar dina nära och kära få 
egentillverkade julklappar?
– Nej, jag tror inte att det är 
riktigt uppskattat, men jag 
har till exempel sytt dop-
täcken till mina barnbarn.
Hur ska du fira jul?
– Hemma med barn och 
barnbarn. Särskilt roligt 
är det att min yngsta son 
Rikard, som bor i Thailand, 
kommer hem. 
Brukar du gå till kyrkan på 
jul?
– Det händer att jag går på 

julottan. Vi har varit både i 
Skepplanda och Kilanda. 
Vad ser du mest fram emot 
framöver?
– Julen, att få träffas allihop 
är alltid lika kul. Sedan ska 
jag resa till Hua Hin i Thai-
land och hälsa på Rikard i 
januari. Planen är att spela 
lite golf, koppla av och 
umgås med folk. Det bor 
mycket svenskar där så det 
finns alltid saker att hitta på. 
Vilket är ditt drömresemål?
– Jag skulle vilja åka och 
besöka amishfolket i USA. 
De finns på ett par olika 
ställen och lever i små byar. 
Jag är fascinerad av att de 
lever ett sådant primitivt liv 
men ändå får fram så mycket 
vackra hantverk. Det hade 
varit kul att se hur de jobbar. 
Jag tror att jag kommer att 
förverkliga den drömmen.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Lisbeth Karlberg
Ålder: 60
Bor: Alvhem
Gör: Sitter i styrelsen för Ale 
Slöjdare
Familj: Sambon Lennart, 
sönerna Robert och Rikard, 
barnbarnen Hampus, Victor 
och Alma
Intressen: Hantverk, golf, 
trädgård och resa
Stjärntecken: Jungfru
Bäst på julbordet: Romsill 
och löksill. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Öppet alla dagar 8-22

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

3.

Årets julklapp – 
ICA Matkassen

presentkort 
fi nns att köpa här i butiken!

NJUT AV ADVENTSTIDEN!
Välkommen till en riktig mataffär!

Lyxig och smakrik, perfekt att 
ugnsbaka. -Prata med oss, 
vi provade förra veckan 
och har recept.

I manuella disken:
Lördag på Ale Torg: 

julklappsbord 

Lämna önskelista till 
tomten och hälsa på 

 Pris från 549:-/v

Persimon

2 för 10:-

Mjukt fruktkött med en 
mild och söt smak.

Sätter smak på alla rätter.
Perfekt att ha i frysen, ta 
fram så många skivor du 
behöver och rosta.

Fika i advent.

Mjukt 
surdegsbröd 

1690
/st

Citroner

3 för 10:-

Kycklingfilé

4990
/st

Max 2 köp per kund
Finns laddat på ditt ICA kort!

Saffransklipp
/Lussekatter 

1990
/st

Smörgåspålägg

1290
/st

Tunna skivor

2 för 42:-

Tomat Romantica

1990
/st

Präst, Herrgård, 
Grevéost 

5990
/kg

FinFFin

Jättefranska 
Rasker

1990
/st

Svartrökt bog

10:-/hg
Grygården, 

ursprung Sverige

t

Kalkonbröstfilé

119:-/kg

Läsk

4 för 49:-
+ pant 
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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 Trafikskola
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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GULD KÖPES
Vi köper guld i alla former.
Kontakta oss för en påse
och få en skraplott i retur.

EuroGuld
www.euroguld.com

031-72 72 205

SURTE. Hällregn och 
full storm hindrade 
inte kulturföreningen 
Svanen från att hålla 
sin traditionsenliga jul-
marknad vid svandam-
marna i Surte. 

Till barnens stora 
glädje hade till och 
med självaste tomten 
kommit på besök.

– Det var det sämsta vädret 
på länge, men vi gav inte upp 
och till slut kom det allt lite 
folk, säger Willy Nöjd, kassör 
i föreningen.

Glögg och kaffe värmde 
de vuxna medan barnen fick 
lämna sina önskningar i tom-
tens knä. Man låter nu hälsa 
att lottförsäljningen fortsät-
ter under Glasbruksmuseets 
julmarknad på lördag, och 
då håller man tummarna för 
bättre väder.

Julstämning trots regn

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Systrarna Vilma och Tyra Fischer hälsade på hos tomten Bo 
Sandberg.

Morfar/farfar Rudolf Lindberg tog en fika med Lucia, 4 och Tyra, 3. Kaffe, korv och Festis var 
välkommet i höstrusket.

Elias och Saga Forsman tog 
lotter av Birgitta Molin och 
lyckades kamma hem vinst.

JULKONSERT MED ALE LUCIA
ONSDAGEN DEN 14 DECEMBER 
KL 19.00 I STARRKÄRRS KYRKA

TORSDAGEN DEN 15 DECEMBER 
KL 19.00 I SURTE KYRKA

Lucian och hennes tärnor får sällskap 
av medlemmar ur Gospel.kom 
samt tidigare luciakandidater.
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Med känsla för julstämning
Lisbeth Karlbergs drömresemål är att besöka amishfolket i USA.

Fascinationen för hantverk har hon haft sedan barnsben.
Nu ser hon mycket fram emot att få fira jul med hela familjen.

Hur kom det sig att du bör-
jade intressera dig för hant-
verk?

– Jag har alltid broderat och 
sytt. Redan som tioåring 
stickade jag min första tröja 
som var en brun ful ”Olle” 
som det kallades. Lapptek-
nik fick jag upp ögonen för 
i början av 90-talet, ungefär 
samtidigt som Ale Slöjdare 
grundades. Jag gick en kurs 
och tyckte att det var roligt.
Hur ska en riktig julmark-
nad vara?
– Som Ale Slöjdares! Man 
ska blanda så många olika 
hantverkstekniker som möj-
ligt. Sedan ska det finnas 
goda juldofter som peppar-
kakor, apelsiner och glögg. 
Man kan smycka med gran-
ris och äpplen och julmusi-
ken är naturligtvis viktig.
Du ställer ut dina hantverk 
på julmarknaden i kronhuset 
i Göteborg. Vad kan du säga 
om årets upplaga?
– Det är jättekul som van-

ligt. Julmarknaden är Göte-
borgs äldsta och har fun-
nits sedan 60-talet, så det är 
något alldeles speciellt. Det 
är roligt att träffa likasin-
nade och det är mest damer 
som besöker mitt bord. 
Vad har du för relation till 
julpynt?
– Jag älskar julpynt, tomtar 
är en favorit. Hemma hos 
mig är det alltid fullt med 
tomtar, ljus och annat i jule-
tid.
Brukar dina nära och kära få 
egentillverkade julklappar?
– Nej, jag tror inte att det är 
riktigt uppskattat, men jag 
har till exempel sytt dop-
täcken till mina barnbarn.
Hur ska du fira jul?
– Hemma med barn och 
barnbarn. Särskilt roligt 
är det att min yngsta son 
Rikard, som bor i Thailand, 
kommer hem. 
Brukar du gå till kyrkan på 
jul?
– Det händer att jag går på 

julottan. Vi har varit både i 
Skepplanda och Kilanda. 
Vad ser du mest fram emot 
framöver?
– Julen, att få träffas allihop 
är alltid lika kul. Sedan ska 
jag resa till Hua Hin i Thai-
land och hälsa på Rikard i 
januari. Planen är att spela 
lite golf, koppla av och 
umgås med folk. Det bor 
mycket svenskar där så det 
finns alltid saker att hitta på. 
Vilket är ditt drömresemål?
– Jag skulle vilja åka och 
besöka amishfolket i USA. 
De finns på ett par olika 
ställen och lever i små byar. 
Jag är fascinerad av att de 
lever ett sådant primitivt liv 
men ändå får fram så mycket 
vackra hantverk. Det hade 
varit kul att se hur de jobbar. 
Jag tror att jag kommer att 
förverkliga den drömmen.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Lisbeth Karlberg
Ålder: 60
Bor: Alvhem
Gör: Sitter i styrelsen för Ale 
Slöjdare
Familj: Sambon Lennart, 
sönerna Robert och Rikard, 
barnbarnen Hampus, Victor 
och Alma
Intressen: Hantverk, golf, 
trädgård och resa
Stjärntecken: Jungfru
Bäst på julbordet: Romsill 
och löksill. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Öppet alla dagar 8-22

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

3.

Årets julklapp – 
ICA Matkassen

presentkort 
fi nns att köpa här i butiken!

NJUT AV ADVENTSTIDEN!
Välkommen till en riktig mataffär!

Lyxig och smakrik, perfekt att 
ugnsbaka. -Prata med oss, 
vi provade förra veckan 
och har recept.

I manuella disken:
Lördag på Ale Torg: 

julklappsbord 

Lämna önskelista till 
tomten och hälsa på 

 Pris från 549:-/v

Persimon

2 för 10:-

Mjukt fruktkött med en 
mild och söt smak.

Sätter smak på alla rätter.
Perfekt att ha i frysen, ta 
fram så många skivor du 
behöver och rosta.

Fika i advent.

Mjukt 
surdegsbröd 

1690
/st

Citroner

3 för 10:-

Kycklingfilé

4990
/st

Max 2 köp per kund
Finns laddat på ditt ICA kort!

Saffransklipp
/Lussekatter 

1990
/st

Smörgåspålägg

1290
/st

Tunna skivor

2 för 42:-

Tomat Romantica

1990
/st

Präst, Herrgård, 
Grevéost 

5990
/kg

FinFFin

Jättefranska 
Rasker

1990
/st

Svartrökt bog

10:-/hg
Grygården, 

ursprung Sverige

t

Kalkonbröstfilé

119:-/kg

Läsk

4 för 49:-
+ pant 
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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 Trafikskola
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.

HäHä
We

j

�������
����������

������
	����

GULD KÖPES
Vi köper guld i alla former.
Kontakta oss för en påse
och få en skraplott i retur.

EuroGuld
www.euroguld.com

031-72 72 205

SURTE. Hällregn och 
full storm hindrade 
inte kulturföreningen 
Svanen från att hålla 
sin traditionsenliga jul-
marknad vid svandam-
marna i Surte. 

Till barnens stora 
glädje hade till och 
med självaste tomten 
kommit på besök.

– Det var det sämsta vädret 
på länge, men vi gav inte upp 
och till slut kom det allt lite 
folk, säger Willy Nöjd, kassör 
i föreningen.

Glögg och kaffe värmde 
de vuxna medan barnen fick 
lämna sina önskningar i tom-
tens knä. Man låter nu hälsa 
att lottförsäljningen fortsät-
ter under Glasbruksmuseets 
julmarknad på lördag, och 
då håller man tummarna för 
bättre väder.

Julstämning trots regn

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Systrarna Vilma och Tyra Fischer hälsade på hos tomten Bo 
Sandberg.

Morfar/farfar Rudolf Lindberg tog en fika med Lucia, 4 och Tyra, 3. Kaffe, korv och Festis var 
välkommet i höstrusket.

Elias och Saga Forsman tog 
lotter av Birgitta Molin och 
lyckades kamma hem vinst.

JULKONSERT MED ALE LUCIA
ONSDAGEN DEN 14 DECEMBER 
KL 19.00 I STARRKÄRRS KYRKA

TORSDAGEN DEN 15 DECEMBER 
KL 19.00 I SURTE KYRKA

Lucian och hennes tärnor får sällskap 
av medlemmar ur Gospel.kom 
samt tidigare luciakandidater.
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ÄLVÄNGEN. Vädret var 
långt ifrån optimalt i 
söndags.

Älvängens julmark-
nad stod sig väl ändå.

Det blev ett lyckat 
arrangemang trots allt, 
inte minst för Ulla och 
Percy Ottosson som 
fick med sig en platt-tv 
hem.

Handla- och vinnlotteriet 
som Ale HF arrangerar till-
sammans med Älvängens fö-
retagarförening tilldrar sig 
stor uppmärksamhet. Just 
det faktum att vinnaren måste 
vara på plats när dragningen 
sker håller kvar kunderna på 
marknaden. För varje hund-
ralapp marknadsbesökarna 
spenderar i företagarfören-
ingens medlemsbutiker er-
hålls en lott. Det kan såle-
des bli en del lotter att hålla 
reda på.

– Jag hade nio lotter, men 
trodde aldrig att det skulle 
räcka. Det blir ju många 
lotter som delas ut under 
dagen. När jag väl upptäckte 
att det var mitt nummer skrek 
jag till. Det var väldigt roligt, 
berättar Ulla Ottosson.

Platt-teven, en 42” Grun-
dig, var mer än välkommen 
till bostaden i Älvängen.

– Ja, det var perfekt. Vi 
hade ingen sedan tidigare. 
Vår ”tjock-tv” har varit bra, 
men det är alltid kul med 
något nytt, säger Ulla Ottos-
son som har bra koll på var 
vinstlotten kom ifrån.

– Jag var inne hos Älväng-
ens Manufaktur och hand-
lade. Av någon anledning 
hade jag inte tänkt på lotte-
riet förrän expediten gav mig 
lotterna. De gjorde mig också 
uppmärksam på att stanna 
kvar tills dragningen hade ägt 
rum, så vi blev kvar. Det är jag 
väldigt tacksam för idag.

Älvängens julmarknad är 
en stark tradition och det 
mesta var sig likt. Årets lu-
ciakandidater uppträdde och 
underhöll med finfina jul-
sånger. Traktorerna från Us-
pastorp bjöd på sin något 
unika tomteparad. Längs Gö-
teborgsvägen trängdes för-
eningslivet som tog tillfället 
i akt att marknadsföra sina 
verksamheter och sälja såväl 
lotter som kaffe och korv.

ICA Supermarket passade 
på att betala ut första check-
en för den sponsorpåse som 
till förmån för Ale HF, Skepp-
landa BTK och Älvängens IK 
säljs i butiken. 66 500 kronor 
kunde klubbarna fördela 
mellan sig.

Oväder hindrade inte julmarknaden
– Fullt drag i Älvängen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Isabelle Molin, 8, och Jennifer Karlsson, 8, köper korv av 
Lions Mirjam Andersson.

Ronja Norström, 4, överlämnade sin önskelista till tomten.Tomteparad med traktorförare från närområdet.

Svenska kyrkans Martin Dahlöw bjuder Susanne Köre och 
Gösta Ericsson på kaffe.

ICA Supermarket betalade ut första checken för sponsor-
påsen som säljs till förmån för Älävngens IK, Skepplanda 
BTK och Ale HF. Sedan januari har påsen inbringat 66 500 
kronor. Ricardo Nascimento, SBTK, Ica-handlare Mauritz 
Wenneberg, Magnus Pettersson, ÄIK och Magnus Rehn, Ale 
HF, poserade glatt. Tv-vinnare. Gladast av alla på Älvängens julmarknad blev 

Ulla och Percy Ottosson som av Ingvar på Ale-Radio och 
TV fick ta emot förstapriset i lotteriet ”Handla- och vinn”. 
Roligt för två lojala kunder i Älvängens centrum. ”Vi har 
bott på orten i 37 år och är handlarna trogna”. 

Årets luciakandidater upp-
trädde och höll som vanligt 
hög klass.
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LÖDÖSE. I söndags firade 
Slöjd- och konsthantverk 
kring älven sin årliga julmark-
nad på Lödösehus. Ett drygt 
30-tal hantverkare fanns ut-
spridda i olika delar av loka-
len och besökarna var många.

– Vi är nöjda med respon-
sen och besöksantalet är nog 
som tidigare år, siade Tord 
Andersson i arrangörskom-
mittén.

Utanför entrén stod ung-
domar från Slöjdklubben 
Lövet och sålde varm korv 
med bröd, glögg och pep-
parkakor. Innan för dörrar-
na hade det ordnats med ett 
lotteri där marknadsbesökar-
na kunde vinna diverse fina 
alster.

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. Ales stads-
arkitekt Måns Werner 
slutar.

Erbjudandet från 
Göteborgs stad gick 
inte att motstå.

– För mig är det ett 
drömjobb och jag kunde 
bara inte tacka  nej, 
trots att jag stortrivs i 
Ale, säger han.

Det är en både stolt och lite 
ledsen Måns Werner som lo-
kaltidningen får tag på. Be-
slutet att lämna Ale var för-
knippat med mycket frustra-
tion och ångest.

– Jag har blivit så oerhört 
bara mottagen i Ale kommun, 
både inom organisationen 
och ute bland aleborna, att 
jag var tvungen att ta mig en 
allvarlig funderare innan jag 
bestämde mig. Ale är inne i en 
spännande process, där kom-
munen byter skepnad och roll 

i regionen. Att ha fått vara 
med på den resan är få för-
unnat och att hoppa av innan 
vi är i mål kändes först kon-
stigt. Nu när jag vet vad som 
väntar i nästa uppdrag så är 
jag självklart väldigt uppfylld 
av det.

Han får en viktig funk-
tion när Göteborgs framti-
da stadsbyggnad ska utfor-
mas. Visionen om den cen-
trala älvstaden har börjat växa 
fram och Måns Werner blir 
chef för den strategiska av-
delningen på stadsbyggnads-
kontoret.

– Jag kommer att jobba i 
det första ledet och medverka 
till visionerna för hur framti-
dens Göteborg ska se ut. När 
vi är klara lämnar vi över ma-
terialet till planavdelning-
en som tar vid där vi slutar. 
Mycket kommer att handla 
om att starta processer och 
inspirera till utbyggnad, det 

kommer att ske i dialog med 
politiker, tjänstemän och inte 
minst med göteborgarna.

Hur ser du på framtidens 
Göteborg?

– Det finns en stor poten-
tial. Närheten till vattnet är 
en tillgång som inte utnytt-
jas så mycket idag. Det vill 
jag gärna ändra på. Jag vill 
också att framtidens sam-
hällsbyggnad medvetet mot-
verkar segration och istället 
försöker bidra till en förbätt-
rad integration. Utveckling-
en av den centrala älvstaden 
är också spännande. Dessut-
om tycker jag att det är vik-
tigt att man prövar att bygga 
mer på höjden. Det är en för-
utsättning om Göteborg ska 
klara att fortsätta expandera 
kraftfullt.

Han tar till sig nästa upp-
drag i yrkeskarriären med en 
stor portion ödmjukhet, att få 
vara med och utveckla Sveri-

ges andra stad har han res-
pekt för.

– Det är ju tveklöst oerhört 
spännande, men här finns 
också otroligt många intres-
sen att ta hänsyn till. Proces-
sen fram till planarbetet har 
en avgörande roll.

Måns Werner avslutar sin 
anställning i Ale kommun 
sista februari, men redan nu 
skickar han med lite råd för 
framtiden.

– Ale ska fortsätta på den 
inslagna vägen och försöka 
förädla tätorterna i Nödinge 
och Älvängen. Områdena i 
pendelstationernas närhet 
ska man ta tillvara på. Här 
kan attraktiva bostäder och 
butikslokaler byggas.

Måns Werner får toppjobb i Göteborg
– Blir ansvarig för stadens framtida gestaltning

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ales stadsarkitekt, Måns Werner, slutar till förmån för Göte-
borg. Han lyfter fram strukturstudien för Älvängen centrum 
som ett av de roligaste projekten han medverkat i under sina 
fem år i Ale kommun.                       Arkivbild: Allan Karlsson

Julmarknad på Lödösehus

Vackra porslinstomtar som tilldrog sig marknadsbesökarnas intresse. Ett drygt 30-tal hantverkare fanns representerade på Lödö-
sehus i söndags.

SKEPPLANDA. Hoppet 
är definitivt ute.

Sjukgymnastiken i 
Skepplanda upphör.

Stängningen sker 
redan på onsdag i nästa 
vecka.

Besvikelsen i Skepplanda är 
stor. Protesterna mot ned-
läggningen av sjukgymnas-
tiken hjälper inte. Beslutet i 
Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 
står fast, vilket innebär att bru-
karna får hitta någon annan-
stans att träna i fortsättningen.

– Västra Götalandsregio-
nen har tyvärr en sämre eko-
nomi för 2012 än tidigare. Det 
i sin tur ställer krav på priorite-
ringar, tuffa sådana, säger Jarl 
Karlsson (S), ledamot i Hälso- 
och sjukvårdsnämnd4, som är 

med och fattar beslut i ärendet 
idag (läs tisdag).

– Politiskt har vi priorite-
rat verksamhet för barn och 
ungdomar. En satsning görs 
gemensamt med Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 7 att inför 
nästa år utöka antalet mödra-
barnhälsovårdspsykologer i de 
båda nämndområdena, säger 
Karlsson.

Utbudspunkterna av sjuk-
gymnastik i Ale kommun 
minskar från tre till två. Kvar 
blir Bohus och Älvängen när 
enheten i Skepplanda försvin-
ner. 

– Jag kommer att på tisda-
gens nämndsammanträde yrka 
på en särskild uppföljning av 
sjukgymnastiken i Ale, så att 
vårdbehovet tillgodoses, säger 
Jarl Karlsson.

Det är en klen tröst för 

skepplandaborna, som upp-
rörs över beslutet.

– Det är inget annat än en 
tragedi för oss som nyttjar 
sjukgymnastiken i Skepplanda 
regelbundet. Det känns som 
att man successivt håller på att 
montera ner vårdcentralen, det 
blir en negativ spiral. Är ljusbe-
handlingen månne nästa pus-
selbit att plocka bort? Vi är 
oerhört besvikna på beslutsfat-
tarna, säger Bengt Hansson.

Träningslokalen i vårdcen-
tralens källare är flitigt använd. 
Ett 50-tal besök per vecka är 
inget ovanligt. Nu hänvisas 
brukarna till Älvängen alter-
nativt Bohus.

– För tio år sedan hade vi 
den bästa vårdcentralen i Väst-
sverige, sedan har det gått 
utför. Ale kommun växer och 
det finns storslagna planer 

om många nya bostäder i den 
norra delen. Samtidigt som 
man pratar om att bygga för 
framtiden så försämras servi-
cen. Det är en ekvation som 
inte går ihop, säger Bengt 
Hansson.

Nämndens argument att 
prioritera barnpsykiatrin 
köper man inte.

– Det ena får inte uteslu-
ta det andra. Det är ett sam-
hällsekonomiskt resursslöse-

ri att lägga ned sjukgymnasti-
ken i Skepplanda. Verksamhe-
ten används för rehabilitering, 
men även i förebyggande syfte. 
Många av besökarna är äldre 
som saknar färdtjänst. Hur lätt 
är det för dem att ta sig till Vi-
kadamm i Älvängen? Skepp-
landa ligger mitt i Ale och 
servar inte bara ortsborna här, 
hit kommer även invånare från 
Hålanda, Alvhem och Lödöse. 
Detta är ett hårt slag, säger Jan 

Svanström.
– Vi är oerhört besvikna 

över att det inte har förts någon 
som helst dialog med oss bru-
kare. Ett alternativ hade varit 
att ha lokalen och tränings-
maskinerna kvar och samti-
digt låta en sjukgymnast från 
Älvängen åka hit vid några till-
fällen. Han eller hon är ju för-
hoppningsvis frisk och mobil, 
avslutar Jan Svanström.

JONAS ANDERSSON

Hoppet är ute!
– Sjukgymnastiken i Skepplanda stänger

Snart är det färdigtränat på vårdcentralen i Skepplanda. Den 14 december stänger sjukgym-
nastiken och brukarna hänvisas istället till Älvängen och Bohus.
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ÄLVÄNGEN. Vädret var 
långt ifrån optimalt i 
söndags.

Älvängens julmark-
nad stod sig väl ändå.

Det blev ett lyckat 
arrangemang trots allt, 
inte minst för Ulla och 
Percy Ottosson som 
fick med sig en platt-tv 
hem.

Handla- och vinnlotteriet 
som Ale HF arrangerar till-
sammans med Älvängens fö-
retagarförening tilldrar sig 
stor uppmärksamhet. Just 
det faktum att vinnaren måste 
vara på plats när dragningen 
sker håller kvar kunderna på 
marknaden. För varje hund-
ralapp marknadsbesökarna 
spenderar i företagarfören-
ingens medlemsbutiker er-
hålls en lott. Det kan såle-
des bli en del lotter att hålla 
reda på.

– Jag hade nio lotter, men 
trodde aldrig att det skulle 
räcka. Det blir ju många 
lotter som delas ut under 
dagen. När jag väl upptäckte 
att det var mitt nummer skrek 
jag till. Det var väldigt roligt, 
berättar Ulla Ottosson.

Platt-teven, en 42” Grun-
dig, var mer än välkommen 
till bostaden i Älvängen.

– Ja, det var perfekt. Vi 
hade ingen sedan tidigare. 
Vår ”tjock-tv” har varit bra, 
men det är alltid kul med 
något nytt, säger Ulla Ottos-
son som har bra koll på var 
vinstlotten kom ifrån.

– Jag var inne hos Älväng-
ens Manufaktur och hand-
lade. Av någon anledning 
hade jag inte tänkt på lotte-
riet förrän expediten gav mig 
lotterna. De gjorde mig också 
uppmärksam på att stanna 
kvar tills dragningen hade ägt 
rum, så vi blev kvar. Det är jag 
väldigt tacksam för idag.

Älvängens julmarknad är 
en stark tradition och det 
mesta var sig likt. Årets lu-
ciakandidater uppträdde och 
underhöll med finfina jul-
sånger. Traktorerna från Us-
pastorp bjöd på sin något 
unika tomteparad. Längs Gö-
teborgsvägen trängdes för-
eningslivet som tog tillfället 
i akt att marknadsföra sina 
verksamheter och sälja såväl 
lotter som kaffe och korv.

ICA Supermarket passade 
på att betala ut första check-
en för den sponsorpåse som 
till förmån för Ale HF, Skepp-
landa BTK och Älvängens IK 
säljs i butiken. 66 500 kronor 
kunde klubbarna fördela 
mellan sig.

Oväder hindrade inte julmarknaden
– Fullt drag i Älvängen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Isabelle Molin, 8, och Jennifer Karlsson, 8, köper korv av 
Lions Mirjam Andersson.

Ronja Norström, 4, överlämnade sin önskelista till tomten.Tomteparad med traktorförare från närområdet.

Svenska kyrkans Martin Dahlöw bjuder Susanne Köre och 
Gösta Ericsson på kaffe.

ICA Supermarket betalade ut första checken för sponsor-
påsen som säljs till förmån för Älävngens IK, Skepplanda 
BTK och Ale HF. Sedan januari har påsen inbringat 66 500 
kronor. Ricardo Nascimento, SBTK, Ica-handlare Mauritz 
Wenneberg, Magnus Pettersson, ÄIK och Magnus Rehn, Ale 
HF, poserade glatt. Tv-vinnare. Gladast av alla på Älvängens julmarknad blev 

Ulla och Percy Ottosson som av Ingvar på Ale-Radio och 
TV fick ta emot förstapriset i lotteriet ”Handla- och vinn”. 
Roligt för två lojala kunder i Älvängens centrum. ”Vi har 
bott på orten i 37 år och är handlarna trogna”. 

Årets luciakandidater upp-
trädde och höll som vanligt 
hög klass.
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LÖDÖSE. I söndags firade 
Slöjd- och konsthantverk 
kring älven sin årliga julmark-
nad på Lödösehus. Ett drygt 
30-tal hantverkare fanns ut-
spridda i olika delar av loka-
len och besökarna var många.

– Vi är nöjda med respon-
sen och besöksantalet är nog 
som tidigare år, siade Tord 
Andersson i arrangörskom-
mittén.

Utanför entrén stod ung-
domar från Slöjdklubben 
Lövet och sålde varm korv 
med bröd, glögg och pep-
parkakor. Innan för dörrar-
na hade det ordnats med ett 
lotteri där marknadsbesökar-
na kunde vinna diverse fina 
alster.

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. Ales stads-
arkitekt Måns Werner 
slutar.

Erbjudandet från 
Göteborgs stad gick 
inte att motstå.

– För mig är det ett 
drömjobb och jag kunde 
bara inte tacka  nej, 
trots att jag stortrivs i 
Ale, säger han.

Det är en både stolt och lite 
ledsen Måns Werner som lo-
kaltidningen får tag på. Be-
slutet att lämna Ale var för-
knippat med mycket frustra-
tion och ångest.

– Jag har blivit så oerhört 
bara mottagen i Ale kommun, 
både inom organisationen 
och ute bland aleborna, att 
jag var tvungen att ta mig en 
allvarlig funderare innan jag 
bestämde mig. Ale är inne i en 
spännande process, där kom-
munen byter skepnad och roll 

i regionen. Att ha fått vara 
med på den resan är få för-
unnat och att hoppa av innan 
vi är i mål kändes först kon-
stigt. Nu när jag vet vad som 
väntar i nästa uppdrag så är 
jag självklart väldigt uppfylld 
av det.

Han får en viktig funk-
tion när Göteborgs framti-
da stadsbyggnad ska utfor-
mas. Visionen om den cen-
trala älvstaden har börjat växa 
fram och Måns Werner blir 
chef för den strategiska av-
delningen på stadsbyggnads-
kontoret.

– Jag kommer att jobba i 
det första ledet och medverka 
till visionerna för hur framti-
dens Göteborg ska se ut. När 
vi är klara lämnar vi över ma-
terialet till planavdelning-
en som tar vid där vi slutar. 
Mycket kommer att handla 
om att starta processer och 
inspirera till utbyggnad, det 

kommer att ske i dialog med 
politiker, tjänstemän och inte 
minst med göteborgarna.

Hur ser du på framtidens 
Göteborg?

– Det finns en stor poten-
tial. Närheten till vattnet är 
en tillgång som inte utnytt-
jas så mycket idag. Det vill 
jag gärna ändra på. Jag vill 
också att framtidens sam-
hällsbyggnad medvetet mot-
verkar segration och istället 
försöker bidra till en förbätt-
rad integration. Utveckling-
en av den centrala älvstaden 
är också spännande. Dessut-
om tycker jag att det är vik-
tigt att man prövar att bygga 
mer på höjden. Det är en för-
utsättning om Göteborg ska 
klara att fortsätta expandera 
kraftfullt.

Han tar till sig nästa upp-
drag i yrkeskarriären med en 
stor portion ödmjukhet, att få 
vara med och utveckla Sveri-

ges andra stad har han res-
pekt för.

– Det är ju tveklöst oerhört 
spännande, men här finns 
också otroligt många intres-
sen att ta hänsyn till. Proces-
sen fram till planarbetet har 
en avgörande roll.

Måns Werner avslutar sin 
anställning i Ale kommun 
sista februari, men redan nu 
skickar han med lite råd för 
framtiden.

– Ale ska fortsätta på den 
inslagna vägen och försöka 
förädla tätorterna i Nödinge 
och Älvängen. Områdena i 
pendelstationernas närhet 
ska man ta tillvara på. Här 
kan attraktiva bostäder och 
butikslokaler byggas.

Måns Werner får toppjobb i Göteborg
– Blir ansvarig för stadens framtida gestaltning

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ales stadsarkitekt, Måns Werner, slutar till förmån för Göte-
borg. Han lyfter fram strukturstudien för Älvängen centrum 
som ett av de roligaste projekten han medverkat i under sina 
fem år i Ale kommun.                       Arkivbild: Allan Karlsson

Julmarknad på Lödösehus

Vackra porslinstomtar som tilldrog sig marknadsbesökarnas intresse. Ett drygt 30-tal hantverkare fanns representerade på Lödö-
sehus i söndags.

SKEPPLANDA. Hoppet 
är definitivt ute.

Sjukgymnastiken i 
Skepplanda upphör.

Stängningen sker 
redan på onsdag i nästa 
vecka.

Besvikelsen i Skepplanda är 
stor. Protesterna mot ned-
läggningen av sjukgymnas-
tiken hjälper inte. Beslutet i 
Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 
står fast, vilket innebär att bru-
karna får hitta någon annan-
stans att träna i fortsättningen.

– Västra Götalandsregio-
nen har tyvärr en sämre eko-
nomi för 2012 än tidigare. Det 
i sin tur ställer krav på priorite-
ringar, tuffa sådana, säger Jarl 
Karlsson (S), ledamot i Hälso- 
och sjukvårdsnämnd4, som är 

med och fattar beslut i ärendet 
idag (läs tisdag).

– Politiskt har vi priorite-
rat verksamhet för barn och 
ungdomar. En satsning görs 
gemensamt med Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 7 att inför 
nästa år utöka antalet mödra-
barnhälsovårdspsykologer i de 
båda nämndområdena, säger 
Karlsson.

Utbudspunkterna av sjuk-
gymnastik i Ale kommun 
minskar från tre till två. Kvar 
blir Bohus och Älvängen när 
enheten i Skepplanda försvin-
ner. 

– Jag kommer att på tisda-
gens nämndsammanträde yrka 
på en särskild uppföljning av 
sjukgymnastiken i Ale, så att 
vårdbehovet tillgodoses, säger 
Jarl Karlsson.

Det är en klen tröst för 

skepplandaborna, som upp-
rörs över beslutet.

– Det är inget annat än en 
tragedi för oss som nyttjar 
sjukgymnastiken i Skepplanda 
regelbundet. Det känns som 
att man successivt håller på att 
montera ner vårdcentralen, det 
blir en negativ spiral. Är ljusbe-
handlingen månne nästa pus-
selbit att plocka bort? Vi är 
oerhört besvikna på beslutsfat-
tarna, säger Bengt Hansson.

Träningslokalen i vårdcen-
tralens källare är flitigt använd. 
Ett 50-tal besök per vecka är 
inget ovanligt. Nu hänvisas 
brukarna till Älvängen alter-
nativt Bohus.

– För tio år sedan hade vi 
den bästa vårdcentralen i Väst-
sverige, sedan har det gått 
utför. Ale kommun växer och 
det finns storslagna planer 

om många nya bostäder i den 
norra delen. Samtidigt som 
man pratar om att bygga för 
framtiden så försämras servi-
cen. Det är en ekvation som 
inte går ihop, säger Bengt 
Hansson.

Nämndens argument att 
prioritera barnpsykiatrin 
köper man inte.

– Det ena får inte uteslu-
ta det andra. Det är ett sam-
hällsekonomiskt resursslöse-

ri att lägga ned sjukgymnasti-
ken i Skepplanda. Verksamhe-
ten används för rehabilitering, 
men även i förebyggande syfte. 
Många av besökarna är äldre 
som saknar färdtjänst. Hur lätt 
är det för dem att ta sig till Vi-
kadamm i Älvängen? Skepp-
landa ligger mitt i Ale och 
servar inte bara ortsborna här, 
hit kommer även invånare från 
Hålanda, Alvhem och Lödöse. 
Detta är ett hårt slag, säger Jan 

Svanström.
– Vi är oerhört besvikna 

över att det inte har förts någon 
som helst dialog med oss bru-
kare. Ett alternativ hade varit 
att ha lokalen och tränings-
maskinerna kvar och samti-
digt låta en sjukgymnast från 
Älvängen åka hit vid några till-
fällen. Han eller hon är ju för-
hoppningsvis frisk och mobil, 
avslutar Jan Svanström.

JONAS ANDERSSON

Hoppet är ute!
– Sjukgymnastiken i Skepplanda stänger

Snart är det färdigtränat på vårdcentralen i Skepplanda. Den 14 december stänger sjukgym-
nastiken och brukarna hänvisas istället till Älvängen och Bohus.
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ÄLVÄNGEN. Jonathan 
Wiman trivs egentligen 
bäst bakom kulisserna, 
men i torsdags kväll 
fick han motta varma 
applåder i rampljuset 
på Ale gymnasiums 
teaterscen.

Han blev både 
chockad och glad över 
att ha utsetts till årets 
Vaken Ledare för sitt 
stora engagemang för 
ungdomarna på Pelar-
teatern.
– Det har tagit en vecka att 
förstå det. Jag hade verkligen 
ingen aning, säger en ödmjuk 
Jonathan Wiman till Alekuri-
ren dagen efter att han mot-
tagit den ärofyllda utmärkel-
sen och Vaknas stipendium på 
4000 kronor.

– Vad jag ska göra med 
pengarna? De är redan 

paxade. Det går alltid åt så här 
i julklappstider och sedan har 
jag även tänkt bjuda ut min 
tjej på restaurang. 

Det har varit en intensiv 
höst på Pelarteatern där Jo-
nathan leder ungdomsgrup-
pen Tjôt i Nol-Alafors kul-
turförening. De satte upp den 
hyllade Vaknaföreställningen 
Vad gör du just nu?.

Många långa dagar och 
sena kvällar har spenderats i 
lokalen i Alafors, vilket gjort 
att privatlivet ibland fått stå 
tillbaka, men det priset var 
han beredd att betala.

– Jag får ut otroligt mycket 
av att leda teatergruppen. 
Jag och Jenny (Korhonen) 
har 17 ungdomar under våra 
vingar. Vi ser dem växa upp, 
utvecklas och ta ansvar. Har 
man en personlig mognad 
finns det alltid möjlighet att 

växa på Pelarteatern. Ledar-
na utgör pelarna som håller 
uppe hela föreningen och 
därför spelar man en viktig 
roll.

Skräddarsytt
Nu ser han fram emot att dra 
ner på tempot ett tag för att 
även kunna prioritera andra 
saker. Han och fästmön 
Camilla har tillgång till ett 
hus i Bollebygd som väntar 
på att renoveras. Planen är 
att flyttlasset ska gå till som-
maren, men innan dess ska 
föreställningen Vad gör du 
just nu? omarbetas för att 
sättas upp ytterligare två 
gånger.

– Tanken är att göra en 
version för Eka Chemicals 
i Bohus som ska innehålla 
skräddarsydd ”Eka-humor”. 
Den kommer vara en tea-
terimprovisation där publi-
ken involveras i några av 
scenerna. Sedan kommer 
vi även att sätta upp före-
ställningen på Pelarteaterns 
familjedag och då ska den 
istället riktas till våra egna 
medlemmar och innehålla en 
del interna skämt. 

Att Jonathan Wiman är 
stolt över sin teatergrupp 
råder det inga som helst 
tvivel om, men scenen över-

låter han helt och hållet till 
ungdomarna. Även om han i 
tidig ålder själv fanns med på 
rollistorna insåg han snart att 
det är bakom kulisserna han 
hör hemma. 

– Jag har aldrig tyckt om 
att stå på scen. Det roliga 
är vägen dit. När man väl 
är framme vid premiären är 
det bara nervöst och man 
mår dåligt. Sedan är det kul 
efteråt.

Nervositeten kom därför 
krypande under torsdagens 
uppmärksammade stipendie-
utdelning, där han dessutom 
intog scenen enbart som sig 
själv. Det fanns inga karaktä-
rer att gömma sig bakom när 
juryn läste upp motiveringen 
som löd:

“Han kommer först och går 
sist. Han prioriterar Pelartea-
tern före både hemrenovering 
och flickvän. Han hämtar och 

lämnar medlemmar – ställer 
upp i vått och torrt.

Jonathan Wiman leder med 
stor framgång teatergruppen 
Tjôt i Nol-Alafors

kulturförening. Gruppen 
medverkade i höst till årets Vak-
naföreställning och spelades för 
samtliga elever i årskurs sju i ett 
drogförebyggande syfte”.

Ödmjuk pristagare. Jonathan Wiman mottog Vaknas stipendium på 4000 kronor för sin 
framgångsrika ledning av ungdomsgruppen Tjôt i Nol-Alafors kulturförening på Pelarteatern. 

Foto: Per-Anders Klöversjö

GRATTIS!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

JONATHAN WIMAN
Ålder: 23
Bor: Älvängen
Familj: Fästmön Camilla
Gör: Yrkeschaufför
Aktuell: Utsedd till årets Vaken 
Ledare och erhöll Vaknas stipendium 
på 4000 kronor

Intressen: Fästmön, teater och ”allt 
som brummar”
Älskar: Camilla
Hatar: När saker går sönder
Drömmer om: Volvo, villa, vovve 
(fast det får gärna vara en coo-
lare bil)

Prisas för sitt engagemang
– Jonathan Wiman utsågs till årets Vaken Ledare

ALE. Ska äldre personer 
i behov av hemtjänst 
själva få välja utövare 
eller ska verksamheten 
fortsätta att vara kom-
munal? 

Lagen om valfrihet – 
LOV:ens vara eller icke 
vara splittrar de poli-
tiska blocken i Ale.

– Bättre insyn och 
högre vårdkvalitet, 
menar Boel Holgersson 
(C).

– Vinst för bolagen, 
men inte för de äldre, 
säger Ingmarie Tor-
stensson (V).

Sedan den 1 januari 2009 är 
det fritt fram för kommuner-

na att införa ett valfrihetssys-
tem inom äldreomsorg, han-
dikappomsorg och hälsovård. 
Det innebär att vårdtagaren 
själv får välja mellan olika le-
verantörer som kommunen 
förmedlar. 

I Ale har man hamnat i 
ett läge där LOV:en varken 
vunnit laga kraft eller avsla-
gits. Beslutet hänger i luften 
och argumenten är starka 
från både alliansen, som vill 
införa den redan i slutet av 
nästa sommar, och de röd-
gröna som säger blankt nej. 

När verksamhetsplanen 
klubbades igenom i början 
av november fick inte den le-
dande alliansen igenom sitt 
förslag, vilket ledde till att de 

rödgröna gick in och strök 
punkten. Eftersom de inte 
själva lagt fram någon verk-
samhetsplan där det framgår 
att man inte ska införa den, 
finns frågan nu inte med nå-
gonstans.

Alliansen, som under 2011 
utrett LOV:en, låter planer-
na fortskrida och i onsdags 
var frågan uppe i Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämn-
dens arbetsutskott. Nu har 
man även valt att anställa en 
person som ska hjälpa till med 
genomförandet. 

– Det står inget om LOV 
alls, men den stod med i fjol 
och har även funnits med 
i nämndplanen. Min tolk-
ning är att om det inte står 
något i verksamhetsplanen så 
är nämnden fri att besluta i 
frågan, säger Boel Holgers-
son (C), ordförande i Om-
sorgs- och arbetsmarknads-
nämnden. 

Vänstern motsätter sig
Hon menar att ett valfrihets-
system skulle öka kvaliteten 
på hemtjänstvården genom 
att de enskilda utövarna 
kontrolleras av kommunen. 
Enligt henne finns det idag 
inget sådant system. 

Om lagen införs gissar hon 
att det kan komma att handla 
om en handfull certifierade 

företag som vårdtagaren har 
att välja mellan, däribland 
även kommunal omsorg. 

Vad som ska gälla då inget 
aktivt val görs är ännu inte be-
stämt, liksom om ersättning-
en ska utgå per utförd eller 
beslutad tid. 

Dessa frågor är inget som 
Ingmarie Torstensson (V), 
gruppledare för Vänsterpar-
tiet i Ale, har funderat särskilt 
mycket över. Hon tror inte 
att valfrihetssystemet skulle 
innebära några förbättringar 
för vården och vill istället att 
man avbryter arbetet med att 
införa det.

– Jag anser att LOV:en 
gynnar bolagen mer än de 
äldre. Jag tycker istället att 
vi ska utveckla valfriheten 
inom kommunens egen regi. 
Alla undersökningar visar att 

äldre inte har något behov av 
att välja. Det vill ha trygghet 
och kontinuitet. 

Hon är beredd att överkla-
ga beslutet till länsstyrelsen, 
men eftersom det ännu inte är 
färdigarbetat måste man först 
invänta ett besked. 

Nu återstår det att se om 

LOV:en införs i Ale eller inte. 
Något som däremot är säkert 
är att båda sidor är beredda 
att strida för sin sak. 

LOV:en hänger i luften
– Valfrihet inom hemtjänsten i Ale eller inte?

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Ingmarie Torstensson (V).

LAGEN OM VALFRIHET
• Lagen om valfrihetssystem, LOV, 
innebär att de kommuner och lands-
ting som vill kan utveckla system där 
medborgarna får välja mellan olika 
leverantörer inom äldreomsorg, han-
dikappomsorg och hälsovård.
• Exempel på områden kan vara ser-
vice inom hemtjänsten, omvård-
nad inom hemtjänsten eller särskilt 
boende. Det vanligaste är att till-
lämpa den på hemtjänst och då både 
inom service och omsorg.
• Lagen trädde i kraft den 1 janu-

ari 2009.
• Enligt statistik från september i år 
har 94 kommuner infört LOV.
• I Ale kommun förespråkas LOV 
av den styrande alliansen, men då 
man fick avslag på verksamhetspla-
nen gick de rödgröna in och strök 
punkten.
• I nuläget hänger frågan i luften och 
ännu har inget beslut tagits. 

Källa: Regeringen.se och 
Sveriges kommuner och landsting

Boel Holgersson (C).
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ÄLVÄNGEN. Jonathan 
Wiman trivs egentligen 
bäst bakom kulisserna, 
men i torsdags kväll 
fick han motta varma 
applåder i rampljuset 
på Ale gymnasiums 
teaterscen.

Han blev både 
chockad och glad över 
att ha utsetts till årets 
Vaken Ledare för sitt 
stora engagemang för 
ungdomarna på Pelar-
teatern.
– Det har tagit en vecka att 
förstå det. Jag hade verkligen 
ingen aning, säger en ödmjuk 
Jonathan Wiman till Alekuri-
ren dagen efter att han mot-
tagit den ärofyllda utmärkel-
sen och Vaknas stipendium på 
4000 kronor.

– Vad jag ska göra med 
pengarna? De är redan 

paxade. Det går alltid åt så här 
i julklappstider och sedan har 
jag även tänkt bjuda ut min 
tjej på restaurang. 

Det har varit en intensiv 
höst på Pelarteatern där Jo-
nathan leder ungdomsgrup-
pen Tjôt i Nol-Alafors kul-
turförening. De satte upp den 
hyllade Vaknaföreställningen 
Vad gör du just nu?.

Många långa dagar och 
sena kvällar har spenderats i 
lokalen i Alafors, vilket gjort 
att privatlivet ibland fått stå 
tillbaka, men det priset var 
han beredd att betala.

– Jag får ut otroligt mycket 
av att leda teatergruppen. 
Jag och Jenny (Korhonen) 
har 17 ungdomar under våra 
vingar. Vi ser dem växa upp, 
utvecklas och ta ansvar. Har 
man en personlig mognad 
finns det alltid möjlighet att 

växa på Pelarteatern. Ledar-
na utgör pelarna som håller 
uppe hela föreningen och 
därför spelar man en viktig 
roll.

Skräddarsytt
Nu ser han fram emot att dra 
ner på tempot ett tag för att 
även kunna prioritera andra 
saker. Han och fästmön 
Camilla har tillgång till ett 
hus i Bollebygd som väntar 
på att renoveras. Planen är 
att flyttlasset ska gå till som-
maren, men innan dess ska 
föreställningen Vad gör du 
just nu? omarbetas för att 
sättas upp ytterligare två 
gånger.

– Tanken är att göra en 
version för Eka Chemicals 
i Bohus som ska innehålla 
skräddarsydd ”Eka-humor”. 
Den kommer vara en tea-
terimprovisation där publi-
ken involveras i några av 
scenerna. Sedan kommer 
vi även att sätta upp före-
ställningen på Pelarteaterns 
familjedag och då ska den 
istället riktas till våra egna 
medlemmar och innehålla en 
del interna skämt. 

Att Jonathan Wiman är 
stolt över sin teatergrupp 
råder det inga som helst 
tvivel om, men scenen över-

låter han helt och hållet till 
ungdomarna. Även om han i 
tidig ålder själv fanns med på 
rollistorna insåg han snart att 
det är bakom kulisserna han 
hör hemma. 

– Jag har aldrig tyckt om 
att stå på scen. Det roliga 
är vägen dit. När man väl 
är framme vid premiären är 
det bara nervöst och man 
mår dåligt. Sedan är det kul 
efteråt.

Nervositeten kom därför 
krypande under torsdagens 
uppmärksammade stipendie-
utdelning, där han dessutom 
intog scenen enbart som sig 
själv. Det fanns inga karaktä-
rer att gömma sig bakom när 
juryn läste upp motiveringen 
som löd:

“Han kommer först och går 
sist. Han prioriterar Pelartea-
tern före både hemrenovering 
och flickvän. Han hämtar och 

lämnar medlemmar – ställer 
upp i vått och torrt.

Jonathan Wiman leder med 
stor framgång teatergruppen 
Tjôt i Nol-Alafors

kulturförening. Gruppen 
medverkade i höst till årets Vak-
naföreställning och spelades för 
samtliga elever i årskurs sju i ett 
drogförebyggande syfte”.

Ödmjuk pristagare. Jonathan Wiman mottog Vaknas stipendium på 4000 kronor för sin 
framgångsrika ledning av ungdomsgruppen Tjôt i Nol-Alafors kulturförening på Pelarteatern. 

Foto: Per-Anders Klöversjö

GRATTIS!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

JONATHAN WIMAN
Ålder: 23
Bor: Älvängen
Familj: Fästmön Camilla
Gör: Yrkeschaufför
Aktuell: Utsedd till årets Vaken 
Ledare och erhöll Vaknas stipendium 
på 4000 kronor

Intressen: Fästmön, teater och ”allt 
som brummar”
Älskar: Camilla
Hatar: När saker går sönder
Drömmer om: Volvo, villa, vovve 
(fast det får gärna vara en coo-
lare bil)

Prisas för sitt engagemang
– Jonathan Wiman utsågs till årets Vaken Ledare

ALE. Ska äldre personer 
i behov av hemtjänst 
själva få välja utövare 
eller ska verksamheten 
fortsätta att vara kom-
munal? 

Lagen om valfrihet – 
LOV:ens vara eller icke 
vara splittrar de poli-
tiska blocken i Ale.

– Bättre insyn och 
högre vårdkvalitet, 
menar Boel Holgersson 
(C).

– Vinst för bolagen, 
men inte för de äldre, 
säger Ingmarie Tor-
stensson (V).

Sedan den 1 januari 2009 är 
det fritt fram för kommuner-

na att införa ett valfrihetssys-
tem inom äldreomsorg, han-
dikappomsorg och hälsovård. 
Det innebär att vårdtagaren 
själv får välja mellan olika le-
verantörer som kommunen 
förmedlar. 

I Ale har man hamnat i 
ett läge där LOV:en varken 
vunnit laga kraft eller avsla-
gits. Beslutet hänger i luften 
och argumenten är starka 
från både alliansen, som vill 
införa den redan i slutet av 
nästa sommar, och de röd-
gröna som säger blankt nej. 

När verksamhetsplanen 
klubbades igenom i början 
av november fick inte den le-
dande alliansen igenom sitt 
förslag, vilket ledde till att de 

rödgröna gick in och strök 
punkten. Eftersom de inte 
själva lagt fram någon verk-
samhetsplan där det framgår 
att man inte ska införa den, 
finns frågan nu inte med nå-
gonstans.

Alliansen, som under 2011 
utrett LOV:en, låter planer-
na fortskrida och i onsdags 
var frågan uppe i Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämn-
dens arbetsutskott. Nu har 
man även valt att anställa en 
person som ska hjälpa till med 
genomförandet. 

– Det står inget om LOV 
alls, men den stod med i fjol 
och har även funnits med 
i nämndplanen. Min tolk-
ning är att om det inte står 
något i verksamhetsplanen så 
är nämnden fri att besluta i 
frågan, säger Boel Holgers-
son (C), ordförande i Om-
sorgs- och arbetsmarknads-
nämnden. 

Vänstern motsätter sig
Hon menar att ett valfrihets-
system skulle öka kvaliteten 
på hemtjänstvården genom 
att de enskilda utövarna 
kontrolleras av kommunen. 
Enligt henne finns det idag 
inget sådant system. 

Om lagen införs gissar hon 
att det kan komma att handla 
om en handfull certifierade 

företag som vårdtagaren har 
att välja mellan, däribland 
även kommunal omsorg. 

Vad som ska gälla då inget 
aktivt val görs är ännu inte be-
stämt, liksom om ersättning-
en ska utgå per utförd eller 
beslutad tid. 

Dessa frågor är inget som 
Ingmarie Torstensson (V), 
gruppledare för Vänsterpar-
tiet i Ale, har funderat särskilt 
mycket över. Hon tror inte 
att valfrihetssystemet skulle 
innebära några förbättringar 
för vården och vill istället att 
man avbryter arbetet med att 
införa det.

– Jag anser att LOV:en 
gynnar bolagen mer än de 
äldre. Jag tycker istället att 
vi ska utveckla valfriheten 
inom kommunens egen regi. 
Alla undersökningar visar att 

äldre inte har något behov av 
att välja. Det vill ha trygghet 
och kontinuitet. 

Hon är beredd att överkla-
ga beslutet till länsstyrelsen, 
men eftersom det ännu inte är 
färdigarbetat måste man först 
invänta ett besked. 

Nu återstår det att se om 

LOV:en införs i Ale eller inte. 
Något som däremot är säkert 
är att båda sidor är beredda 
att strida för sin sak. 

LOV:en hänger i luften
– Valfrihet inom hemtjänsten i Ale eller inte?

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Ingmarie Torstensson (V).

LAGEN OM VALFRIHET
• Lagen om valfrihetssystem, LOV, 
innebär att de kommuner och lands-
ting som vill kan utveckla system där 
medborgarna får välja mellan olika 
leverantörer inom äldreomsorg, han-
dikappomsorg och hälsovård.
• Exempel på områden kan vara ser-
vice inom hemtjänsten, omvård-
nad inom hemtjänsten eller särskilt 
boende. Det vanligaste är att till-
lämpa den på hemtjänst och då både 
inom service och omsorg.
• Lagen trädde i kraft den 1 janu-

ari 2009.
• Enligt statistik från september i år 
har 94 kommuner infört LOV.
• I Ale kommun förespråkas LOV 
av den styrande alliansen, men då 
man fick avslag på verksamhetspla-
nen gick de rödgröna in och strök 
punkten.
• I nuläget hänger frågan i luften och 
ännu har inget beslut tagits. 

Källa: Regeringen.se och 
Sveriges kommuner och landsting

Boel Holgersson (C).
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ÄLVÄNGEN. Efter en 
månads arbete med 
temat Våra sinnen 
hade det i tisdags blivit 
dags för B-spåret på 
Älvängenskolan att 
sätta punkt. 

Det firades med 
eldiga experiment och 
Coca-Cola-fontäner.

Varför börjar maizenamjöl 
och kanel brinna i luften om 
man strör det över ett ljus, 
men inte salt?  

Det har läraren och fri-
tidspedagogen Josefine 
Enemar svar på.

– Pulver är lätt och när 
det svävar ner över elden 
som höstlöv hinner det ta 
eld. Saltet däremot är tyngre, 
som sten som trillar ner 

mycket snabbare.
Med stora ögon tittade 

eleverna på när en flam-
mande låga slog upp ovanför 
ljuset.

Förmiddagen innehöll 
flera olika experiment för att 
avslutas ute i sandlådan där 
Mentospastiller i Coca-Cola 
blev till livfulla fontäner.

Sedan en månad tillbaka 
har de arbetat med ett veten-
skapstema om våra sinnen. 
Såväl biologi som fysik och 
kemi integrerades.

– Det är viktigt att väcka 
intresset tidigt för dessa 
ämnen eftersom många bli-
vande yrken kommer att 
finnas inom dem, säger lära-

ren Maria Stranne. 

Fartfylld förmiddag på Älvängenskolan

Spännande. Eleverna i B-spåret tittade på när experiment 
utfördes i sandlådan.

Hemlighetsfull. Vad händer om man lägger en Mentospastill i 
en Coca Cola-flaska?

Fyrverkeri. Läraren Josefi-
ne Enemar visade hur lätt 
kanel och mjöl brinner över 
ett ljus.

ÄLVÄNGEN. Samlingslo-
kalerna i Ale är i stort 
behov av upprustning, 
inte minst för att sänka 
energikostnaderna. 

I ett Leader-projekt 
har sammanlagt en 
miljon kronor beviljats 
till renoveringar.

Nu drar det inte 
längre från fönstren i 
Älvängens Folkets Hus.

Projektet inkluderar även 
Skepplanda bygdegård, 
Guntorps missionsförsam-
ling och Hålanda bygdegård. 

Dragiga fönster och dålig 
isolering har bidragit till 
alltför höga energikostna-
der för Ales samlingslokaler. 
Utan upprustning hade flera 
av dem tvingats stänga. Det 

menar Thomas Sunds-
myr, verksamhetsledare för 
Leader Göta Älv.

– Det ser likadant ut i alli-
hop och pengarna som bevil-
jats är speciellt öronmärkta 
för miljö och energi. Målet 
är att sänka energikostna-
derna till hälften. Energi-
sparprojektet innefattar hela 
17 delprojekt, där ett av dem 
är Älvängens Folkets Hus, 
som man nyss renoverat.

Där har man bytt ut alla 
fönster och dörrar samt 
dragit in värmesystem med 
luft och vatten. Planen är 
att kunna måla om invändigt 
under vintern och utvändigt 
till våren eller sommaren. 

Många verksamheter
Folkets Hus-föreståndaren 

Willy Kölborg är nöjd med 
den behagliga värmen som 
nu sprids i lokalen.

– Huset byggdes 1932 och 
även om man gjort förbätt-
ringar under tiden så var det i 
stort behov av renovering, så 
det är vi tacksamma för. Här 
pågår verksamheter sju dagar 
i veckan, allt från gymnastik 
till schack, så det är viktigt att 
kunna hålla nere energikost-
naderna. 

Leader beviljade 280 000 
kronor för upprustningen av 
Älvängens Folkets Hus och 
därtill har föreningen själv 
skjutit till 120 000. 

– Den summan räknar vi 
med att ha tjänat in genom 
lägre energikostnader inom 
tre till fyra år, säger Willy 
Kölborg

Thomas Sundsmyr 
hoppas på att man även 
kommer att kunna ta sig an 

samlingslokalerna i Starr-
kärr och Nödinge eftersom 
samma problem råder där.

ÄLVÄNGEN. Ale Kulturskola hälsade julen 
välkommen med en konsert i Smyrnakyrkan 
i torsdags kväll. Salongen var fullsatt och för-
väntningarna höga. Eleverna gjorde sannerli-
gen ingen besviken, det blev ett charmerande 
framträdande där publiken fick höra några av 
våra mest älskade julvisor. 

Det här var en kväll då de allra yngsta elev-

erna i Ale Kulturskola fick chansen att visa 
upp sina färdigheter. Dans- och rytmikgrup-
pen såg ut att trivas i rampljuset, detsamma 
gällde musikerna.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Samlingslokaler rustas upp

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Upprustat. Willy Kölborg välkomnar besökare till Älvängens Folkets hus som blivit betydligt 
varmare sedan fönster och dörrar bytts ut. 

– Folkets Hus har blivit energisnålare

Ale Kulturskola sjöng in julen

Fiolerna stod i centrum när Ale Kulturskola bjöd in till julkonsert i Smyrnakyrkan.Ale Kulturskolas allra yngsta elever.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Coca-Cola-fontän!
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GÖTEBORG. Tre elever 
från naturvetenskap-
liga programmet i Ale 
gymnasium tog chan-
sen att under två veck-
ors tid vara guider på 
Universeum i Göteborg, 
som en del av sina pro-
jektarbeten. 

De lämnar nu regn-
skogen med många nya 
erfarenheter.

På vetenskapscentret Univer-
seum finns allt från silkesapor 
och kackerlackor i regnsko-
gen till hajar i akvariehallen 
och olika experimentella ut-
ställningar. 

För den som är intresserad 
av naturvetenskap är det en 
riktig guldgruva. 

När Sofia Danielsson, 
Sebastian With och Anna 
Krüger i NV3A i Ale gymna-
sium skulle planera sina pro-
jektarbeten tog de chansen att 

prova på jobbet som guide. 
De har hållit till på den le-

vande sidan bland djur och 
växter. De har bland annat 
guidat i regnskogen och ak-
variehallen. Besöksgrupper-
na var allt från förskolebarn 
till gymnasieklasser och de 
ansvarade bland annat för att 
föra miljödiskussioner i små-
grupper. 

– Syftet var att de skulle få 
perspektiv på hur deras egna 
handlingar påverkar miljön. 
Ibland gjorde vi även en form 
av rollspel med dem, berät-
tar Sofia. 

Genomgående tema
Det har varit mycket att lära 
sig, men samtidigt har det 
hela tiden funnits personer 
att fråga. Sebastian tycker att 
det har varit mindre stressigt 
än han trott.

– Det har varit väldigt lä-
rorikt och man har fått bättre 

självförtroende. Gymnasie-
eleverna har varit lättast att få 
kontakt med eftersom man är 
på samma nivå, medan det är 
svårare att veta hur man ska 
vara mot exempelvis en sjun-
deklass.

Varje dag har de fört logg-
bok över vad de gjort och be-
dömningen av veckorna görs 
dels av personalen på Univer-
seum, dels av handledaren på 
skolan. 

Inlämningsdelen av deras 
projektarbeten görs indivi-
duellt och går också de under 
det naturvetenskapliga temat. 

– Jag skriver om ormfobi 
och det hänger ju ihop med 
erfarenheterna från Univer-
seum, säger Anna.

Projektarbete i regnskogen

I REGNSKOGEN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

I regnskogen. Anna Krüger, Sebastian With och Sofia Danielsson tog chansen att prova på 
livet som guide på Universeum som en del av sina projektarbeten. 

NÖDINGE. Julsångerna 
klingade ut, den ena 
efter den andra.

Stämningen var på 
topp när Ale Aktivi-
tetscenter bjöd in till 
adventsmingel i fre-
dags eftermiddag.

Besökarna servera-
des glögg, lussekatter 
och pepparkakor som 
deltagarna själva hade 
bakat.

Den 31 maj invigdes Ale Ak-
tivitetscenter, det som tidiga-
re var Treklövern i Nödinge. 
Det är en frivillig verksam-
het som finns till för personer 
med psykisk ohälsa och/eller 
befinner sig långt från ar-
betsmarknaden. Syftet är att 
bryta isolering genom att er-
bjuda en meningsfull syssel-
sättning. Varje person deltar 
efter sin förmåga, vilket kan 
innebära att ta en fika och 
ingå i ett socialt sammanhang 
eller att vara delaktig i någon 
av de andra aktiviteterna.

– I och med namnby-
tet i våras skedde en nystart 
av verksamheten. Vår mål-
sättning var att nå ut till fler 
alebor och i det avseendet har 
vi lyckats riktigt bra. Besöks-
antalet har ökat med 40 pro-
cent, berättar arbetshandle-
dare Ulrika Sten.

En del av förklaringen är 
att verksamhetsutvecklarna, 
Mina Salfjord och Linda 
Jansson, fått till ett ökat sam-
arbete med andra organisa-
tioner i samhället, som exem-
pelvis Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, kommu-
nens individ- och familjeom-
sorg, psykiatriska öppen-
vårdsmottagningen, Brattås-
villan och så vidare.

– Vi måste upplysa om vår 
verksamhet där vår målgrupp 
finns, betonar Linda Jansson.

Flera nya aktiviteter har 

tillkommit under året, bland 
annat matlagningsgrupp, trä-
ning på Sportlife och data-
kurs.

– För besökarna handlar 
det om att bryta isoleringen 
och bli en del av den socia-
la gemenskapen, säger Ulrika 
Sten. Ale Aktivitetscenter kan 
även fungera som ett första 
steg mot en praktik och för-
hoppningsvis ett ordinärt 
arbete vad det lider. 

Några av deltagarna är 
dessutom schemalagda och 
har ansvarsområden.

Paul Berg är en av de fli-
tigaste deltagarna. Tidiga-
re besökte han verksamheten 
en gång i veckan, numera är 
det varje dag. 

– Jag ansvarar för städ-
ningen. Delaktighet är vik-
tigt, det gör att man känner 
sig betydelsefull. Man an-
stränger sig lite extra, för-
klarar Paul, som sysselsätter 
sig med alltifrån simning till 
matlagning.

Vad har ni för tankar 
inför 2012?

– Vi ska öppna upp köket 

fler dagar i veckan och för-
hoppningsvis få till stånd en 
caféverksamhet på sikt. Fler 
kurser planeras, vilka inrikt-
ningar det blir återstår dock 
att se. En nyhet som vi hoppas 
kunna utveckla är verksamhe-
ten i Älvängen som har smyg-
öppnat två dagar i veckan 
(tisdag och onsdag), förkla-
rar Linda Jansson.

På fredagseftermiddagens 

adventsmingel hade deltagar-
na förberett med fika och un-
derhållning. Musikgruppen 
Äntligen måndag underhöll 
med klassiska jullåtar på sitt 
alldeles speciella sätt.

Adventsmingel på Ale Aktivitetscenter

I NÖDINGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Musikgruppen Äntligen måndag underhöll med stämningsfull julmusik när Ale Aktivitetscen-
ter bjöd in till adventsmingel i fredags eftermiddag.

Paul Berg, en av Ale Aktivitetscenters flitigaste deltagare, 
lät sig väl smaka av glöggen.

LÖDÖSE. Stormbyar 
och regn.

Någon tanke på att 
ställa in Jul i byn fanns 
emellertid inte.

Istället flyttade 
arrangemanget inom-
hus, till Tingbergssko-
lans matsal.

I annonseringen inför lörda-
gens julfirande i Lödöse ut-
lovades snö. Nederbörd blev 
det, men ingen vit sådan. 
Istället hällregnade det från 
tidig morgon och när dess-

utom vinden tilltog i styrka 
fann arrangören ingen annan 
utväg än att förse sig med tak 
över huvudet. Att slå upp 
marknadsstånd på torget var 
otänkbart med tanke på för-
utsättningarna.

– Naturligtvis jättesynd 
med vädret, men ändå posi-
tivt att vi kunde erbjuda ett 
program, säger Lars Hans-
son på Ica Matkassen.

Den lokala Ica-butiken 
hade dagen till ära dukat upp 
med ett julbord i minifor-
mat, som besökarna lät sig 

väl smaka av.
– Visst är det mindre folk 

än vanligt, men det är inget 
annat att vänta när man ser 
vilket väder det är, konstate-
rade Hansson.

De stora vattenmassor-
na tvingade Trafikverket att 
stänga av E45 i Alvhem och 
det gjorde det svårt för ale-
borna att ta sig till Lödöse. 
En bidragande orsak till pu-
bliktappet.

Inne i Tingbergsskolans 
matsal fanns det lokala för-
eningslivet representerat. 

Här skedde också starten för 
den årliga skinkpromenaden 
i Friluftsfrämjandets regi. 
Tomten satt upp i släden och 
hälsade på alla barn som kom 
på besök.

Traditionsenligt avsluta-
des Jul i byn med musikguds-
tjänst i St Peders kyrka.

Lödöses julfirande fick flytta inomhus

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.seInne i Tingbergsskolans matsal fanns diverse marknads-

stånd. Bland annat kunde besökarna köpa nybakat bröd.
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GÖTEBORG. Tre elever 
från naturvetenskap-
liga programmet i Ale 
gymnasium tog chan-
sen att under två veck-
ors tid vara guider på 
Universeum i Göteborg, 
som en del av sina pro-
jektarbeten. 

De lämnar nu regn-
skogen med många nya 
erfarenheter.

På vetenskapscentret Univer-
seum finns allt från silkesapor 
och kackerlackor i regnsko-
gen till hajar i akvariehallen 
och olika experimentella ut-
ställningar. 

För den som är intresserad 
av naturvetenskap är det en 
riktig guldgruva. 

När Sofia Danielsson, 
Sebastian With och Anna 
Krüger i NV3A i Ale gymna-
sium skulle planera sina pro-
jektarbeten tog de chansen att 

prova på jobbet som guide. 
De har hållit till på den le-

vande sidan bland djur och 
växter. De har bland annat 
guidat i regnskogen och ak-
variehallen. Besöksgrupper-
na var allt från förskolebarn 
till gymnasieklasser och de 
ansvarade bland annat för att 
föra miljödiskussioner i små-
grupper. 

– Syftet var att de skulle få 
perspektiv på hur deras egna 
handlingar påverkar miljön. 
Ibland gjorde vi även en form 
av rollspel med dem, berät-
tar Sofia. 

Genomgående tema
Det har varit mycket att lära 
sig, men samtidigt har det 
hela tiden funnits personer 
att fråga. Sebastian tycker att 
det har varit mindre stressigt 
än han trott.

– Det har varit väldigt lä-
rorikt och man har fått bättre 

självförtroende. Gymnasie-
eleverna har varit lättast att få 
kontakt med eftersom man är 
på samma nivå, medan det är 
svårare att veta hur man ska 
vara mot exempelvis en sjun-
deklass.

Varje dag har de fört logg-
bok över vad de gjort och be-
dömningen av veckorna görs 
dels av personalen på Univer-
seum, dels av handledaren på 
skolan. 

Inlämningsdelen av deras 
projektarbeten görs indivi-
duellt och går också de under 
det naturvetenskapliga temat. 

– Jag skriver om ormfobi 
och det hänger ju ihop med 
erfarenheterna från Univer-
seum, säger Anna.

Projektarbete i regnskogen

I REGNSKOGEN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

I regnskogen. Anna Krüger, Sebastian With och Sofia Danielsson tog chansen att prova på 
livet som guide på Universeum som en del av sina projektarbeten. 

NÖDINGE. Julsångerna 
klingade ut, den ena 
efter den andra.

Stämningen var på 
topp när Ale Aktivi-
tetscenter bjöd in till 
adventsmingel i fre-
dags eftermiddag.

Besökarna servera-
des glögg, lussekatter 
och pepparkakor som 
deltagarna själva hade 
bakat.

Den 31 maj invigdes Ale Ak-
tivitetscenter, det som tidiga-
re var Treklövern i Nödinge. 
Det är en frivillig verksam-
het som finns till för personer 
med psykisk ohälsa och/eller 
befinner sig långt från ar-
betsmarknaden. Syftet är att 
bryta isolering genom att er-
bjuda en meningsfull syssel-
sättning. Varje person deltar 
efter sin förmåga, vilket kan 
innebära att ta en fika och 
ingå i ett socialt sammanhang 
eller att vara delaktig i någon 
av de andra aktiviteterna.

– I och med namnby-
tet i våras skedde en nystart 
av verksamheten. Vår mål-
sättning var att nå ut till fler 
alebor och i det avseendet har 
vi lyckats riktigt bra. Besöks-
antalet har ökat med 40 pro-
cent, berättar arbetshandle-
dare Ulrika Sten.

En del av förklaringen är 
att verksamhetsutvecklarna, 
Mina Salfjord och Linda 
Jansson, fått till ett ökat sam-
arbete med andra organisa-
tioner i samhället, som exem-
pelvis Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan, kommu-
nens individ- och familjeom-
sorg, psykiatriska öppen-
vårdsmottagningen, Brattås-
villan och så vidare.

– Vi måste upplysa om vår 
verksamhet där vår målgrupp 
finns, betonar Linda Jansson.

Flera nya aktiviteter har 

tillkommit under året, bland 
annat matlagningsgrupp, trä-
ning på Sportlife och data-
kurs.

– För besökarna handlar 
det om att bryta isoleringen 
och bli en del av den socia-
la gemenskapen, säger Ulrika 
Sten. Ale Aktivitetscenter kan 
även fungera som ett första 
steg mot en praktik och för-
hoppningsvis ett ordinärt 
arbete vad det lider. 

Några av deltagarna är 
dessutom schemalagda och 
har ansvarsområden.

Paul Berg är en av de fli-
tigaste deltagarna. Tidiga-
re besökte han verksamheten 
en gång i veckan, numera är 
det varje dag. 

– Jag ansvarar för städ-
ningen. Delaktighet är vik-
tigt, det gör att man känner 
sig betydelsefull. Man an-
stränger sig lite extra, för-
klarar Paul, som sysselsätter 
sig med alltifrån simning till 
matlagning.

Vad har ni för tankar 
inför 2012?

– Vi ska öppna upp köket 

fler dagar i veckan och för-
hoppningsvis få till stånd en 
caféverksamhet på sikt. Fler 
kurser planeras, vilka inrikt-
ningar det blir återstår dock 
att se. En nyhet som vi hoppas 
kunna utveckla är verksamhe-
ten i Älvängen som har smyg-
öppnat två dagar i veckan 
(tisdag och onsdag), förkla-
rar Linda Jansson.

På fredagseftermiddagens 

adventsmingel hade deltagar-
na förberett med fika och un-
derhållning. Musikgruppen 
Äntligen måndag underhöll 
med klassiska jullåtar på sitt 
alldeles speciella sätt.

Adventsmingel på Ale Aktivitetscenter

I NÖDINGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Musikgruppen Äntligen måndag underhöll med stämningsfull julmusik när Ale Aktivitetscen-
ter bjöd in till adventsmingel i fredags eftermiddag.

Paul Berg, en av Ale Aktivitetscenters flitigaste deltagare, 
lät sig väl smaka av glöggen.

LÖDÖSE. Stormbyar 
och regn.

Någon tanke på att 
ställa in Jul i byn fanns 
emellertid inte.

Istället flyttade 
arrangemanget inom-
hus, till Tingbergssko-
lans matsal.

I annonseringen inför lörda-
gens julfirande i Lödöse ut-
lovades snö. Nederbörd blev 
det, men ingen vit sådan. 
Istället hällregnade det från 
tidig morgon och när dess-

utom vinden tilltog i styrka 
fann arrangören ingen annan 
utväg än att förse sig med tak 
över huvudet. Att slå upp 
marknadsstånd på torget var 
otänkbart med tanke på för-
utsättningarna.

– Naturligtvis jättesynd 
med vädret, men ändå posi-
tivt att vi kunde erbjuda ett 
program, säger Lars Hans-
son på Ica Matkassen.

Den lokala Ica-butiken 
hade dagen till ära dukat upp 
med ett julbord i minifor-
mat, som besökarna lät sig 

väl smaka av.
– Visst är det mindre folk 

än vanligt, men det är inget 
annat att vänta när man ser 
vilket väder det är, konstate-
rade Hansson.

De stora vattenmassor-
na tvingade Trafikverket att 
stänga av E45 i Alvhem och 
det gjorde det svårt för ale-
borna att ta sig till Lödöse. 
En bidragande orsak till pu-
bliktappet.

Inne i Tingbergsskolans 
matsal fanns det lokala för-
eningslivet representerat. 

Här skedde också starten för 
den årliga skinkpromenaden 
i Friluftsfrämjandets regi. 
Tomten satt upp i släden och 
hälsade på alla barn som kom 
på besök.

Traditionsenligt avsluta-
des Jul i byn med musikguds-
tjänst i St Peders kyrka.

Lödöses julfirande fick flytta inomhus

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.seInne i Tingbergsskolans matsal fanns diverse marknads-

stånd. Bland annat kunde besökarna köpa nybakat bröd.

2011  |   vecka 49  |   nummer 43  |   alekuriren 19

BEIJER I ÄLVÄNGEN
Åkarevägen 4

beijerbygg.se 
Tel: 075-241  70 50 

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

Erbjudandet gäller tom 23 december 2011 eller så långt lagret räcker i följande butiker:
Högsbo, Hisings Backa, Kungsbacka, Borås, Älvängen, Lerum, Alingsås och Stenungsund. 
Lokala avvikelser kan förekomma. Hitta ditt lokala Byggvaruhus på Beijerbygg.se

8 byggvaruhus 
alltid nära dig.

BORRMASKIN/SKRUVDRAGARE 
DCD710S2 (004973759) 
10.8 V, 10 mm
Ord. pris 2595:-

INKLUDERAR

 och 120 korn

899:-
SPARA 196:-

MULTIVERKTYG
MT 250 KA (005175003)
250 W multiverktyg inklusive 
förvarings väska och tillbehör. 
Ord. pris 1 095:- 

99:-
SPARA 100:-

BORR OCH BITSSATS 

Ord. pris 199:-

INKLUDERAR
 9 st Titanium HSS 

 metallborr

Borrmaskin/
Skruvdragare

1495:-
SPARA 1100:-

NÖDINGE. På Ica Kvan-
tum spred sig i onsdags 
ett väldoftande matos 
bland hyllorna. 

Mitt i butiken hade 
man byggt upp ett litet 
kök där personalen 
utbildades i matlagning 
av kocken Emil Boson 
från Ica-skolan.

Vad ska vi äta ikväll? Brist på 
fantasi och inspiration gör 
det inte lättare att finna svar 
på denna ständigt återkom-
mande fråga. 

För att öka servicen gen-
temot sina kunder satsar Ica 
Kvantum i Nödinge på att 
öka matkunskapen hos per-
sonalen för att de i sin tur 
ska kunna ge användbara tips 
och råd.

– Det kan handla om allt 
från vilka kryddor som passar 
till hur man får rätt stektem-
peratur på köttet. Fokus ska 
ligga på det enkla och snabb-
lagade och inte vara krång-
ligt, säger Emil Boson.

Han är kock i grunden och 
har jobbat med utbildning på 
Ica sedan tre år tillbaka.

Personalen har utbildats i 
två omgångar och onsdagens 
grupp var sist ut. 

Många nyfikna kunder 
kom fram till det lilla köket 
som placerats mellan taco-

hyllan och frysdisken. Inled-
ningsvis berättade han om de 
olika rätterna och utförandet 
av dessa. Därefter fick delta-
garna snöra på sig förklädet 
och sätta igång.

Recepthäften
Sammanlagt tillagade de ett 
20-tal rätter, av det mindre 
slaget. Bland annat fick de 
lära sig hur man råsteker 

sparris, kryddar kött, delar 
hummer och gör sin egen 
vaniljglass. 

Icahandlaren Marianne 
Sjöö var också med och 
deltog i de olika momenten.

– Vi håller på att utveckla 
butiken och det gäller inte 
bara ”hårdvaran” utan även 
”mjukvaran”, som är vår per-
sonal. Genom utbildningen 
får vi inspiration och blir 

samtidigt mer kunniga om 
maten vi säljer. Vi månar om 
våra kunder och vill vara ale-
bornas självklara val.

I samband med utbild-
ningen fick personalen var-
sitt litet recepthäfte med lösa 
kort att bära med sig ute i 
butiken. Tanken är att dessa 
tipskort ska kunna delas ut 
till kunderna.

– När det gäller matlag-

ning ligger alla i personalen 
på olika nivåer. En del har 
ingen relation alls till det 
medan andra har jobbat på 
Sjömagasinet. Därför försö-
ker vi att hitta uppgifter som 
både är utmanande och läro-
rika, säger Emil Boson.

Matglädje på jobbet
– Ica Kvantums personal utbildades i matlagning

PÅ KVANTUM

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Koncentrerade. Personalen tittade med spänning på när kocken Emil Boson demonstrerade 
de olika momenten. 

Erfaren. Emil Boson är kock 
i grunden och har arbetat 
med utbildning på Ica-sko-
lan i tre år. 

Arbetsglädje. Citroner 
skulle pressas och skal 
rivas när gruppen hjälp-
tes åt att tillaga hela 20 
rätter.
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NÖDINGE. Det brukar 
pratas om en smekmå-
nad.

Den är nu över för 
nye kommunchefen.

– Mitt första intryck 
av Ale är väldigt bra, 
samtidigt som jag vet 
att vi står inför stora 
utmaningar, säger Erik 
Lidberg till lokaltid-
ningen.

Han har kastat sig mellan 
den offentliga sektorn och 

det privata näringslivet. Erik 
Lidberg är utbildad ekonom 
som efter några år inom den 
kommunala sektorn i Kungs-
backa, Strömstad, Örebro 
och Göteborgs Stad blev in-
tresserad av att byta sida.

– Jag är i grunden en nyfi-
ken person. Jag hade en upp-
fattning om att vi inom den 
offentliga sektorn inte var 
riktigt lika bra som dem i det 
privata näringslivet, därför 
ville jag undersöka saken. 
Bland annat jobbade jag åtta 

år på Volvo IT, berättar Erik 
Lidberg.

Vad kom du fram till?
– Att Volvo hade en or-

ganisation i världsklass, men 
att administrationen var 
klart sämre än i en kommun, 
bortsett från faktureringen. 
I övrigt var det ganska likt 
en kommun, en stor organi-
sation där det ibland kan gå 
lite trögt. Skillnaden är att 
när ett privat företag fattar 
beslut och trycker på knap-
pen, då går det fort.

Lockad
De senaste åren har Erik Lid-
berg jobbat som kommunchef 
i Vårgårda och dessförinnan i 
skånska Östra Göinge.

– När jag fick erbjudan-
de om att börja jobba i Ale 
blev jag väldigt lockad av det. 
Efter mitt möte med politi-
kerna kände jag att här finns 
förutsättningar att göra något 
bra ännu bättre. Det är upp 
till oss att starta resan mot det 
gemensamma målet.

– Givetvis spelade även min 
privatsituation in i bilden. Jag 
mer än halverar restiden ef-
tersom familjen är bosatt i 
Göteborg.

Vilka är Ales främsta 
egenskaper om du jämför 
med andra kommuner du 
jobbat i?

– Vi har ett bra differen-
tierat näringsliv, närheten 
till Göteborg kan man heller 
inte bortse från. Det är en stor 
fördel i många sammanhang. 
Vad vi behöver jobba med är 
vår attraktivitet. Centrumpla-
neringen är jätteviktig. Den 
nya vägen och järnvägen ger 
oanade möjligheter, men kan 
också vara ett hot. Skulle jag 
önska något när infrastruktu-

ren är fullt utbyggd, så vore 
det att vi fick upp stora ljus-
skyltar där vi önskade ”Väl-
kommen till Ale”. Där skulle 
vi kunna marknadsföra allt 
det positiva som händer i vår 
kommun.

Vilka påtagliga brister 
ser du i Ale kommun?

– Det är för tidigt att säga. 
Jag vet att det har varit en 
jobbig omorganisation, nu 
hoppas jag att vi ska få ro i 
den och kunna jobba med en 
tydlig inriktning inför 2012.

Vilka är dina prioritera-
de arbetsuppgifter så här 
inledningsvis?

– Så här i början är det 
många operativa frågor som 
behöver lösas. Jag fokuserar 
nu på att få ihop den gemen-
samma förvaltningen. Sedan 
behöver vi arbeta med att vi är 
en kommun som har en vision 
och ett arbetssätt. Det liknar i 
mångt och mycket mina tidi-
gare uppdrag som kommun-
chef där man precis som i Ales 
fall gått från flera förvaltning-
ar till en, säger Erik Lidberg 
och fortsätter:

– Nu ska vi jobba intensivt 
med att ta fram en gemensam 
målbild, alla ska veta vart vi är 
på väg. Mitt arbete som kom-
munchef tror jag lite längre 
fram kommer att kunna ägnas 
åt mer strategisk planering 
och utveckling i kombination 
med näringslivsfrågor. Den 
politiska visionen ska ju dess-
utom omvandlas till en hand-
lingsplan vilket kommer att 
bli ett intressant arbete.

Hur ska det ske i prak-
tiken?

– Organisationen måste 
veta vad vi tillsammans har 
bestämt. Det ska finnas en 

ordning på hur vi ska ta oss 
dit. Genom att ta små men 
många steg, så är jag överty-
gad om att vi lyckas bra. Vi ska 
också ha en idé om att alltid 
jämföra oss med de bästa 
kommunerna.

Beskriv dig själv med tre 
ord?

Min chef på Volvo Ulf 
Nilsson uttryckte sig: Du 
är visionär, analytisk och får 
saker gjorda.

Hur ser framtidens Ale 
ut i dina ögon?

– Det finns fina planer 
gjorda, strukturstudier med 
mera. Nu gäller det att vi le-
vererar. Det är upp till bevis! 
Jag sade det förut och säger 
det igen, centrumutveckling i 
våra orter är viktig. Alla våra 
kommunala verksamheter be-
höver ständigt utvecklas. Till-
sammans ska vi  skapa stolthet. 

Sist men inte minst, vad 
önskar sig Ales nye kom-
munchef i julklapp?

– En lugn jul och ett hårt 
paket. I paketet får det gärna 
ligga en IPad.

Stora utmaningar 
väntar i Ale

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Erik Lidberg tillträdde sin tjänst som kommunchef i Ale den 1 november.

ERIK LIDBERG
Ålder: 56.
Bor: Göteborg.
Familj: Hustrun Elisabeth, sönerna 
Calle, 20, och Victor, 17.
Intressen: Resor, vara ute i naturen, 
veteranbilar
Stjärntecken: Skorpion.
Äter helst: Svensk klassisk hus-
manskost. 

Favoritmusik: Det varierar, just 
nu Veronica Maggio. Gärna svensk 
musik. Musiken betyder inte lika 
mycket nu som den gjorde i tonåren.
Person jag beundrar: Nelson Man-
dela. En annan person som jag 
beundrar är Hans Blix.
Aktuell: Som ny kommunchef i Ale, 
som har cirka 2 000 anställda.

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

Bränsleförbrukning blandad körning  
4,6 l/100 km. CO

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

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

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

klassas  som miljöbil vilket ger 
dig 5 års fri fordonsskatt. 
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Några snabba:

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

passagerarsäte (tillval)
•  7-tums färgskärm och 20 GB hårddisk (tillval)
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Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

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

från

259.900:-
prislån från 
2.599 kr/mån*

Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9

– Smekmånaden över för nya kommunchefen
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NÖDINGE. Det brukar 
pratas om en smekmå-
nad.

Den är nu över för 
nye kommunchefen.

– Mitt första intryck 
av Ale är väldigt bra, 
samtidigt som jag vet 
att vi står inför stora 
utmaningar, säger Erik 
Lidberg till lokaltid-
ningen.

Han har kastat sig mellan 
den offentliga sektorn och 

det privata näringslivet. Erik 
Lidberg är utbildad ekonom 
som efter några år inom den 
kommunala sektorn i Kungs-
backa, Strömstad, Örebro 
och Göteborgs Stad blev in-
tresserad av att byta sida.

– Jag är i grunden en nyfi-
ken person. Jag hade en upp-
fattning om att vi inom den 
offentliga sektorn inte var 
riktigt lika bra som dem i det 
privata näringslivet, därför 
ville jag undersöka saken. 
Bland annat jobbade jag åtta 

år på Volvo IT, berättar Erik 
Lidberg.

Vad kom du fram till?
– Att Volvo hade en or-

ganisation i världsklass, men 
att administrationen var 
klart sämre än i en kommun, 
bortsett från faktureringen. 
I övrigt var det ganska likt 
en kommun, en stor organi-
sation där det ibland kan gå 
lite trögt. Skillnaden är att 
när ett privat företag fattar 
beslut och trycker på knap-
pen, då går det fort.

Lockad
De senaste åren har Erik Lid-
berg jobbat som kommunchef 
i Vårgårda och dessförinnan i 
skånska Östra Göinge.

– När jag fick erbjudan-
de om att börja jobba i Ale 
blev jag väldigt lockad av det. 
Efter mitt möte med politi-
kerna kände jag att här finns 
förutsättningar att göra något 
bra ännu bättre. Det är upp 
till oss att starta resan mot det 
gemensamma målet.

– Givetvis spelade även min 
privatsituation in i bilden. Jag 
mer än halverar restiden ef-
tersom familjen är bosatt i 
Göteborg.

Vilka är Ales främsta 
egenskaper om du jämför 
med andra kommuner du 
jobbat i?

– Vi har ett bra differen-
tierat näringsliv, närheten 
till Göteborg kan man heller 
inte bortse från. Det är en stor 
fördel i många sammanhang. 
Vad vi behöver jobba med är 
vår attraktivitet. Centrumpla-
neringen är jätteviktig. Den 
nya vägen och järnvägen ger 
oanade möjligheter, men kan 
också vara ett hot. Skulle jag 
önska något när infrastruktu-

ren är fullt utbyggd, så vore 
det att vi fick upp stora ljus-
skyltar där vi önskade ”Väl-
kommen till Ale”. Där skulle 
vi kunna marknadsföra allt 
det positiva som händer i vår 
kommun.

Vilka påtagliga brister 
ser du i Ale kommun?

– Det är för tidigt att säga. 
Jag vet att det har varit en 
jobbig omorganisation, nu 
hoppas jag att vi ska få ro i 
den och kunna jobba med en 
tydlig inriktning inför 2012.

Vilka är dina prioritera-
de arbetsuppgifter så här 
inledningsvis?

– Så här i början är det 
många operativa frågor som 
behöver lösas. Jag fokuserar 
nu på att få ihop den gemen-
samma förvaltningen. Sedan 
behöver vi arbeta med att vi är 
en kommun som har en vision 
och ett arbetssätt. Det liknar i 
mångt och mycket mina tidi-
gare uppdrag som kommun-
chef där man precis som i Ales 
fall gått från flera förvaltning-
ar till en, säger Erik Lidberg 
och fortsätter:

– Nu ska vi jobba intensivt 
med att ta fram en gemensam 
målbild, alla ska veta vart vi är 
på väg. Mitt arbete som kom-
munchef tror jag lite längre 
fram kommer att kunna ägnas 
åt mer strategisk planering 
och utveckling i kombination 
med näringslivsfrågor. Den 
politiska visionen ska ju dess-
utom omvandlas till en hand-
lingsplan vilket kommer att 
bli ett intressant arbete.

Hur ska det ske i prak-
tiken?

– Organisationen måste 
veta vad vi tillsammans har 
bestämt. Det ska finnas en 

ordning på hur vi ska ta oss 
dit. Genom att ta små men 
många steg, så är jag överty-
gad om att vi lyckas bra. Vi ska 
också ha en idé om att alltid 
jämföra oss med de bästa 
kommunerna.

Beskriv dig själv med tre 
ord?

Min chef på Volvo Ulf 
Nilsson uttryckte sig: Du 
är visionär, analytisk och får 
saker gjorda.

Hur ser framtidens Ale 
ut i dina ögon?

– Det finns fina planer 
gjorda, strukturstudier med 
mera. Nu gäller det att vi le-
vererar. Det är upp till bevis! 
Jag sade det förut och säger 
det igen, centrumutveckling i 
våra orter är viktig. Alla våra 
kommunala verksamheter be-
höver ständigt utvecklas. Till-
sammans ska vi  skapa stolthet. 

Sist men inte minst, vad 
önskar sig Ales nye kom-
munchef i julklapp?

– En lugn jul och ett hårt 
paket. I paketet får det gärna 
ligga en IPad.

Stora utmaningar 
väntar i Ale

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Erik Lidberg tillträdde sin tjänst som kommunchef i Ale den 1 november.

ERIK LIDBERG
Ålder: 56.
Bor: Göteborg.
Familj: Hustrun Elisabeth, sönerna 
Calle, 20, och Victor, 17.
Intressen: Resor, vara ute i naturen, 
veteranbilar
Stjärntecken: Skorpion.
Äter helst: Svensk klassisk hus-
manskost. 

Favoritmusik: Det varierar, just 
nu Veronica Maggio. Gärna svensk 
musik. Musiken betyder inte lika 
mycket nu som den gjorde i tonåren.
Person jag beundrar: Nelson Man-
dela. En annan person som jag 
beundrar är Hans Blix.
Aktuell: Som ny kommunchef i Ale, 
som har cirka 2 000 anställda.

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

Bränsleförbrukning blandad körning  
4,6 l/100 km. CO

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

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

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

klassas  som miljöbil vilket ger 
dig 5 års fri fordonsskatt. 

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

Uppgradera till  

TDI 170 GT DSG  
endast 30.000 kr

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

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

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

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare
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– Smekmånaden över för nya kommunchefen
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Klass 3 rosa på Nödingesko-
lan tog brons i Göteborgsre-
gionens handbollscup förra 

året. Intresset för handboll 
ökade ytterligare i klassen 
efter det och till årets Vakn-

acup fick man anmäla två lag 
för att alla skulle få vara med.

4S vann sin årskurs i Göte-
borgsregionen och axlade fa-
vorittrycket med den äran i 
Älvängens Kulturhus.

– Stolta vinnare var till-
baka i skolan på måndagen. 
Barnen diskuterade gemen-

Lyckliga handbollsvinnare! När Vaknacupen avgjordes i Älvängens Kulturhus kammade Nödingeskolan hem två guld i årskurs 3 och 4.

NÖDINGE. Domare, åkla-
gare, polis, brandman, sjuk-
sköterska, bibliotekarie eller 
lärare. Vad ska jag välja? 
Den frågan ställde sig nog 
många samhällstvåor på Ale 
gymnasium, efter att ha träf-
fat de olika yrkesrepresen-
tanterna. 

Under en förmiddag fick 
eleverna i årskurs 2 på sam-
hällsprogrammet möjlig-
het att träffa tre olika yr-
kesrepresentanter. Åter-
kommande frågor var : Vad 
är det bästa med ditt jobb? 
Hur ser en vanlig dag ut på 
jobbet? Vad tjänar man i ge-
nomsnitt? Vilken utbild-
ning krävs för ditt yrke? Är 
det svårt?

Hanna Forsell Louarn, 
hovrättsfiskal, svarade en-
gagerat på elevernas frågor 
och uppmuntrade dem att 
satsa på juridik om de var 
”beredda att kavla upp är-
marna”, det vill säga studera 
länge och sedan satsa på ett 
arbete som ställde intellek-
tuella krav på dem. 

Det bästa med yrket är 
att man känner att det är 
ett viktigt arbete eftersom 
man bidrar till ett rättssä-
kert samhälle, ansåg hon. 
Det svåraste med jobbet var 
att det kunde vara pressan-
de. Eftersom det är viktigt 
att fatta rätt beslut tänker 
man mycket på jobbet även 
på fritiden.  

En bra lön ger dig eko-
nomisk trygghet och ett be-
kvämare liv, vilket inte alls 
är oviktigt. I allmänhet har 
jurister bra lön. Vissa har 
mycket hög lön, men ofta 
är det nog så att ju mer man 
tjänar, desto mindre fritid 
har man, vilket kan vara 
till nackdel när man bildar 
familj, berättade Hanna 
Forsell Louarn vidare. 
Mest tjänar jurister i regel 
på de stora advokatbyråer-
na. En domare ligger på en 
lön på cirka 50 000 kr i må-
naden (före skatt), men för 
att nå dit ska du ha studerat 
på universitet i minst fyra 
och ett halvt år samt arbe-

tat och vidareutbildat dig i 
cirka 8 år. 

FOTNOT. En hovrättsfiskal ut-
bildar sig till domare vilket tar 
cirka fyra år.                         ❐❐❐

Hovrättsfiskal besökte gymnasieelever
Hovrättsfiskal Hanna Forsell Louarn berättade om sitt yrke för eleverna i årskurs 2 på sam-
hällsprogrammet.

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

samma upplevelser, de skrev 
om dem på datorerna och i 
skoldagböckerna, berättar 
lärare Kristina Hellström.

– Att göra och uppleva ge-
mensamma aktiviteter utan-
för skolan tillsammans med 
barn, föräldrar och lärare vitt-
nar om ett brett socialt nät-
verk som är viktigt inför fram-
tiden. Aktiva barn blir också 
mer mottagliga för arbetet i 
skolan, att utöva fysisk akti-
vitet gör att man orkar mer. 
Barnen är vana att i idrotten 
samarbeta, ha kul och ställa 

upp för varandra. Det vikti-
gaste på idrotten är inte att 
vinna utan att ha roligt till-
sammans. Man stöttar om 
man missar, man blir hjälpt 
om man inte förstår och på-
hejad av sina kompisar oav-
sett lag. Tillsammans blir vi 
oslagbara är vårt motto, säger 
Kristina.

I Vaknacupen var det 
5-manna spel som tillämpa-
des med minst två tjejer på 
planen samtidigt. 

– Det var jätteroligt och 
extra kul att vi lyckades vinna, 

säger Simon Möller och 
Sara Persson.

Segrande lag i årskurs 3 
fick 1000 kronor i prispeng-
ar, årskurs 4 räknade in 1500 
kronor, och årskurs 5 kamma-
de hem 2500 kronor.

– Pengarna ska vi använda 
till en klassresa nu till våren, 
berättar Simon.

Vinnare i årskurs 5 blev 
Madenskolan.

Nödingeskolan vann dubbelt i Vaknacupen

NÖDINGE. Nödingeskolan regerar i handboll.
Det blev dubbla segrar när Vaknacupen avgjor-

des i Älvängens Kulturhus.
Årskurs 3 och 4 tog guld i Ale HF:s välarrang-

erade skolturnering.

PÅ NÖDINGESKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Ale HF:s skolturnering i handboll blev ett lyckat arrangemang



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

Finalspel torsdag 15 december
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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God Jul &
Gott Nytt år

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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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

�����������

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

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

�����������

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

Finalspel torsdag 15 december
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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God Jul &
Gott Nytt år

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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S! GRATIS ENTRE OBS! GRATIS ENTRE OBS! 

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

Matchsponsor:

ELITSERIEBANDY! ALECUPEN
INOMHUSFOTBOLL :  Juniorer,  Damer  & Herrar

Alehallen, Nödinge
Lördag 17 december

kl 8-18

Entré 20:-   |   Arr: Alealliansen ���������

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 29 
nov deltog 10 par. Medel var 108 
poäng och följande par placerade 
sig över medel: 
1. Elsa Persson/Rikard Johansson   147
2. Ingrid Andersson/Ronny Andersson 121
3. Per-Ivar Persson/Bengt Appelgren  118
4. Nils Lindström/Stig Christensson  113

INNEBANDY

HANDBOLL

Division 1 södra damer
Ale IBF – Malmhaug KFUM IBK 1-2 
(1-0,0-2,0-0)
Mål Ale: Jennie Hedberg. Matchens 
kurrar: Jennie Hedberg 3, Sandra 
Augustsson 2, Cecilia Isberg 1.

IK Södra Dal 10 28 25
Fröjereds IF 10 13 24
Warbergs IC 10 55 22
IBF Älvstranden 10 26 21
FBC Kalmarsund 9 16 15
Pixbo Wallenstam 10 -8 15
Olofström 10 -9 15
Hovshaga AIF 9 5 13
Östra SK Jönköping 10 -38 10
Malmhaug 10 -15 8
Ale IBF 10 -37 4
Tvååkers IBK 10 -36 1

NÖDINGE. Ödesmatchen 
mot Malmhaug blev 
blytung.

Gästerna vann med 
uddamålet.

– Sett till målchanser 
borde vi vunnit, men 
det stod tyvärr 1-2 på 
tavlan när matchen var 
slut, säger Aletränaren 
Ralph Gustafsson.

Lördagens drabbning med 
Malmhaug KFUM IBK var 
den första av två ödesmatcher 
för Ale IBF:s damer. Efter att 
ha mött seriens främsta lag 
och presterat bra i samtliga 
matcher, trots förluster, var 
förhoppningarna stora om 
att bärga friska poäng. Efter 
den första perioden fanns 
det skäl att fortsätta hoppas. 
Jennie Hedberg hade givit 
hemmalaget ledningen och 
det borde ha inneburit stärkt 
självförtroende inför fortsätt-
ningen.

– Fast istället gick vi ner 
oss. Svårt att veta vad det be-
rodde på, men vi tog onö-
digt många utvisningar. Till 
slut så straffade det sig och 
precis före andra periodens 
slut gjorde de 1-2-målet. Det 
var väldigt job-
bigt psykolo-
giskt, konstate-
rar Ralph Gus-
tafsson.

I tredje peri-
oden fick hem-
malaget upp farten och jagade 
ett kvitteringsmål. Chanser 
saknades inte och vid ett till-
fälle räddades gästerna av ett 
klockrent stolpskott.

– Tyvärr blev vår bristande 
effektivitet ännu en gång vårt 
fall. Totalt sett så tror jag ändå 
att vi förlorar matchen i utvis-
ningsbåset. Vår boxplay-upp-
ställning fick slita hårt och det 
finns en gräns för hur mycket 
man orkar, menar Ralph Gus-
tafsson.

På tur står nu tabelljum-
bon Tvååkers IBF, något 
annat än trepoängare är inte 
aktuellt om Ale IBF:s mål om 
förnyat kontrakt står kvar.

– Ja, det går inte att snacka 
bort. Nu måste vi börja vinna 
lite matcher och vi får nog 

lägga lite kraft på att få upp 
humöret på tjejerna i veckan. 
Det här var en riktigt tung 
förlust.

Aj, aj, aj, Ale IBF!

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Emma Asplund och hela Ale 
IBF forcerade våldsamt i 
sista perioden på jakt efter 
en kvittering, men det ville 
sig inte i lördags heller.

INNEBANDY
Division 1 södra damer
Ale IBF – Malmhaug KFUM IBK 1-2

Division 2 västsvenska västra 
damer
Drott – Nödinge SK 27-25 (13-15)
Mål NSK: Nathalie Löfvendahl 8, 
Sofia Olofsson 4, Jessica Edler 4, 
Sofia Hvenfelt 4, Caroline Karlsson 
3, Johanna Bengtsson, Sara André-
asson, Gorana Vlahov.
Matchens kurrar: Sofia Olofsson 2, 
Nathalie Löfvendahl 1.

Tätt och tufft mellan Ale och Malmhaug.
Grunden BoIS stod för paus-
underhållningen.
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INNEBANDY I ALE GYMNASIUM

Lördag 10/12 kl 12.15
Div2 herrar 

Ale IBF - IBK Göteborg

Nästa hemmamatch i 
div 1 södra damer: 

Onsdag 21/12 kl 20.00
Ale IBF - Pixbo Wallenstam IBF

Matchvärd:

- Älska handboll

ÄLVÄNGEN 
KULTURHUS

13.40 Dam Div 4 ALE HF - BALTICA

14.40 Herr Div 4 ALE HF - BACKA
15.55 Herr Junior ALE HF - KROPPSKULTUR

Matchsponsorer:

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

12.00 P01 ALE HF - 415 Ö GÖTEBORG
12.50 P98 ALE HF - ÖNNERED

Söndag 11 december:

Älvängen

www.laget.se/nodingesk
Huvudsponsorer

VECKANS MATCHER

Onsdag 7 december
Ale Gymnasium

FA   Nödinge SK - Trollhättan   18.15

Torsdag 8 december
Nödinge sporthall

P98   Nödinge SK - 415 Östra Göteborg  19.00

Söndag 11 december
Ale Gymnasium

Hdiv6  13:30  Nödinge SK - BK Banér
Ddiv2   15:00 Nödinge SK - Alingsås HK

Välkomna!
MATCHSPONSOR

��������

I helgen avgjordes Jul-
klappsjakten som är Sveriges 
största inomhustävling med 
cirka 1200 deltagare och 
3100 starter. För Tingbergs 
AIS blev det totalt fyra med-
aljer.

Daniel Adolfsson, 9 år, 
vann längdhoppet med ett 
mycket fint hopp som mätte 
3.84 m vilket även är klubb-
rekord. I kula blev det en 
tredjeplats med en stöt på 
6.86 m.

För Monia Kristians-
son, 9 år, blev det ett silver 
i kula med en stöt på 6.08 
m. Emma Kuutti, 13 år, 
började helgen med att 
springa 400 m mot två år 
äldre tjejer. Emma sprang 
på tiden 64.53. Det finns 
ingen kvinna i Lilla Edets 
kommun som sprungit 
snabbare genom alla tider. I 
stavhopp blev det en brons-
plats och även där hoppade 
hon högre än någon tidiga-

re gjort i kommunen. Hon 
kvalade även in till Göta-
landsmästerskapen med re-
sultatet 2.10 m. På 200 m 
fick hon en mycket bra start 
och tog personrekord med 
över två sekunder och tiden 
blev 28.76.

Sara Kuutti, 15 år, stötte 
kula och ökade på sitt per-
sonbästa med 1 meter till 
8.94 m.

❐❐❐

Fyra medaljer för Tingbergs AIS

HALMSTAD. Årets 
andra förlust och den 
första sedan början av 
oktober.

Nödinges handbolls-
damer fick kröka rygg 
borta mot Drott.

– Vi var inte tillräck-
ligt bra för att vinna 
när även domaren stod 
på motståndarens sida, 
muttrade NSK-tränaren 
Marcus Bengtsson.

Att förlora mot Drott är 
ingen skam. Laget tillhör de 
allra främsta i division två 
västsvenska västra, men NSK 
visade i första halvlek att de 
håller minst lika hög klass. 
I paus var det gästerna som 
anförde tonen och ledningen 
var befogad.

– Vi gör en riktigt bra 
första halvlek, men får sedan 
problem när Drott byter till 
ett offensivt försvarsspel. Det 
krävs bättre rörelse för att 
lösa det och det hade vi inte 

idag. Sedan får vi många hor-
ribla domslut emot oss och 
att spela även mot domarna 
är tufft på bortaplan, ansåg 
Marcus Bengtsson.

Han stack 
inte under 
stolen med att 
Drott höjde 
sig allt efter-
som matchen 
gick och framför allt var det 
hemmalagets målvakt som 
tog en avgörande roll.

– Hon stängde rejält och 
vi fick helt enkelt inte hål 
på henne. Dessutom är vårt 
försvarsspel tveksamt i hela 
den andra halvleken, menade 
Bengtsson.

Nödinge har fortfarande 
ett bra häng i tabelltoppen 
och möter nu Alingsås HK 
hemma i Ale gymnasium på 
söndag.

– Det är bara att ta nya tag. 
Vi har överraskat positivt hit-
tills och det ska vi fortsätta 
göra. Alingsås är en tuff mot-

ståndare som blandar ung 
talang med en stor portion 
erfarenhet i laget. Jag tror 
dock att merparten är junio-
rer så självklart har vi en bra 

chans att ta 
viktiga poäng.

M o t 
Drott gjorde 
N a t h a l i e 
Löfvendahl 

en stark första halvlek och 
Sofia Olofsson kämpade 
tappert på linjen. Besvikel-
sen efter slutsignalen var stor 
bland tjejerna.

– Det ser jag som positivt. 
De hatar verkligen att förlora 
och vill vinna varje match. 
Det var härligt att se dem 
förbannade, kommenterade 
assisterande tränaren Johan 
Flodin.

NSK fick kröka rygg
– Årets andra förlust kom borta mot Drott

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se Sofia Olofsson kvitterade ut högsta betyg av NSK-tränaren Marcus Bengtsson.

Arkivbild: Allan Karlsson

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra damer
Drott – Nödinge SK 27-25 (13-15)

Tre glada 
medaljörer 
från Ting-
bergs AIS; 
Monia Kris-
tiansson, 
Emma Kuutti  
och Daniel 
Adolfsson.

Surte BK fick årets bandypremiär 
mot Kållered i division 3 inställd.

Åby isstadion kunde dessvär-
re inte erbjuda någon is, väderleken 
har inte varit på bandyvännernas 
sida. Istället kommer årets första 
match att spelas på Skarpe Nord i 
Kungälv mot Mölndal Bandy nu på 
fredag.

Även Ale HF fick se sin borta-
match mot Banér bli inställd. Nytt 
speldatum är istället torsdag 15 de-
cember.

❐❐❐

Inställt
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We wish 
you a Ferry 
Christmas!

Julens festligheter, 
klappar och 

godsaker väntar på 
dig ombord.

* Gäller Stena Danica, avgång kl 9.00 helgfri mån–fre t o m 30/12. 
** 26/11–23/12.

Boka på stenaline.se eller ring 031-704 00 00. 
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service. 
Du kan också kontakta din resebyrå.

Ta en paus från julstressen och unna dig en festlig dag 

ombord. Här hittar du avkoppling, julig underhållning 

och prisvärd shopping. Passa på att handla julklapparna 

hos Stena Line! Du fi xar alla inköp på samma dag och 

sparar upp till 50 % jämfört med i land. Vi dukar dess-

utom fram ett läckert julbord fr 199:-**, tillagat av våra 

kockar ombord. Hos Stena Line får du bara det bästa 

av julen för endast 99:-*/person. 

GÖTE BORG – FRE DE RIKSHAVN • VARBE RG – GRE NÅ

Danmark
över dagen 

fr99:-*
/person

Bohus IF Fotboll

Spelare sökes!
Bohus IF söker spelare. Vi är en klubb som för närvarande 
håller till i division 7 i Göteborg, men  har som ambition att 
ta steget uppåt i seriesystemet. Vi håller till på Jennylunds 
natursköna anläggning, där har vi en egen grusplan och en 
fantastiskt fin och stor gräsplan. 

Är du aktiv nu eller har varit aktiv, gammal eller ung och känner ett 
sug att spela fotboll under dessa förhållanden? Är du en spelare som 
vill vara med 2-3 ggr/vecka? Då är du välkommen att kontakta 
vårt kansli  på 031 – 98 14 11 för mer information

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*

God Jul 
&

Gott Nytt År 
- Säg det till alla med en fin 

annons i lokaltidningen
Årets stora julnummer ute 

tisdag 20 december. 
Manusstopp fredag 16/12, kl 12.00

Kontakta oss på: tel 0303-74 99 40
eller mail bjorn@alekuriren.se

kent@alekuriren.se

NÖDINGE. Lördagen den 
17 december avgörs 
Alecupen i inomhusfot-
boll.

Spelplatsen är Ale-
hallen i Nödinge.

Storfavoriter på herr-
sidan är Ahlafors IF 
som jagar femte raka 
inteckningen.

I förra veckan lottades Ale-
cupen, den turnering som 
sätter en definitiv punkt för 
fotbollsåret. 

– Lottningsproceduren 
ägde rum i samband med Ale-
alliansens möte på Forsvallen 
i onsdags, berättar Jan-Erik 
Eriksson i Skepplanda BTK.

Eftersom FC Ale har lagt 
ned sin verksamhet blir det 
två fyralagsgrupper på herr-
sidan. Den första är att be-
trakta som ”dödens grupp” 
där storfavoriterna Ahlafors 
IF får sällskap av hemmaklub-

ben Nödinge SK, Älvängens 
IK och Skepplanda BTK. Ett 
riktigt getingbo minst sagt.

I grupp 2 spelar följaktli-
gen Nol IK, Bohus IF, Alv-
hems IK och Surte IS.

På damsidan är sex lag 
anmälda. Ahlafors IF och 
Skepplanda BTK kommer till 
spel med två lag vardera. De 
två trelagsgrupperna kom-
pletteras med Älvängen res-
pektive Surte. De sistnämn-
da är nykomlingar, där mer-
parten av spelarna har ett för-
flutet i SBTK.

Herrjuniorerna följer 
samma mönster som damer-
na, det vill säga två trelags-
grupper och en direkt efter-
följande final mellan grup-
pettorna. Ale U, Älvängens 
IK och Nol IK lag 1 spelar 
i grupp 1 och i grupp 2 står 
kampen om en finalplats 
mellan Skepplanda BTK, 
Ahlafors IF och Nol IK lag 2.

JONAS ANDERSSON

Ska Ahlafors IF 
ta femte raka?
– Alecupen är lottad

Ska Anders Andersson få äran att lyfta segerpokalen för 
Ahlafors IF:s räkning i Alecupen i år också? Lördagen den 
17 december får vi svaret.           Arkivbild: Allan Karlsson
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INNEBANDY I ALE GYMNASIUM

Lördag 10/12 kl 12.15
Div2 herrar 

Ale IBF - IBK Göteborg

Nästa hemmamatch i 
div 1 södra damer: 

Onsdag 21/12 kl 20.00
Ale IBF - Pixbo Wallenstam IBF

Matchvärd:

- Älska handboll

ÄLVÄNGEN 
KULTURHUS

13.40 Dam Div 4 ALE HF - BALTICA

14.40 Herr Div 4 ALE HF - BACKA
15.55 Herr Junior ALE HF - KROPPSKULTUR

Matchsponsorer:

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

12.00 P01 ALE HF - 415 Ö GÖTEBORG
12.50 P98 ALE HF - ÖNNERED

Söndag 11 december:

Älvängen

www.laget.se/nodingesk
Huvudsponsorer

VECKANS MATCHER

Onsdag 7 december
Ale Gymnasium

FA   Nödinge SK - Trollhättan   18.15

Torsdag 8 december
Nödinge sporthall

P98   Nödinge SK - 415 Östra Göteborg  19.00

Söndag 11 december
Ale Gymnasium

Hdiv6  13:30  Nödinge SK - BK Banér
Ddiv2   15:00 Nödinge SK - Alingsås HK

Välkomna!
MATCHSPONSOR
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I helgen avgjordes Jul-
klappsjakten som är Sveriges 
största inomhustävling med 
cirka 1200 deltagare och 
3100 starter. För Tingbergs 
AIS blev det totalt fyra med-
aljer.

Daniel Adolfsson, 9 år, 
vann längdhoppet med ett 
mycket fint hopp som mätte 
3.84 m vilket även är klubb-
rekord. I kula blev det en 
tredjeplats med en stöt på 
6.86 m.

För Monia Kristians-
son, 9 år, blev det ett silver 
i kula med en stöt på 6.08 
m. Emma Kuutti, 13 år, 
började helgen med att 
springa 400 m mot två år 
äldre tjejer. Emma sprang 
på tiden 64.53. Det finns 
ingen kvinna i Lilla Edets 
kommun som sprungit 
snabbare genom alla tider. I 
stavhopp blev det en brons-
plats och även där hoppade 
hon högre än någon tidiga-

re gjort i kommunen. Hon 
kvalade även in till Göta-
landsmästerskapen med re-
sultatet 2.10 m. På 200 m 
fick hon en mycket bra start 
och tog personrekord med 
över två sekunder och tiden 
blev 28.76.

Sara Kuutti, 15 år, stötte 
kula och ökade på sitt per-
sonbästa med 1 meter till 
8.94 m.

❐❐❐

Fyra medaljer för Tingbergs AIS

HALMSTAD. Årets 
andra förlust och den 
första sedan början av 
oktober.

Nödinges handbolls-
damer fick kröka rygg 
borta mot Drott.

– Vi var inte tillräck-
ligt bra för att vinna 
när även domaren stod 
på motståndarens sida, 
muttrade NSK-tränaren 
Marcus Bengtsson.

Att förlora mot Drott är 
ingen skam. Laget tillhör de 
allra främsta i division två 
västsvenska västra, men NSK 
visade i första halvlek att de 
håller minst lika hög klass. 
I paus var det gästerna som 
anförde tonen och ledningen 
var befogad.

– Vi gör en riktigt bra 
första halvlek, men får sedan 
problem när Drott byter till 
ett offensivt försvarsspel. Det 
krävs bättre rörelse för att 
lösa det och det hade vi inte 

idag. Sedan får vi många hor-
ribla domslut emot oss och 
att spela även mot domarna 
är tufft på bortaplan, ansåg 
Marcus Bengtsson.

Han stack 
inte under 
stolen med att 
Drott höjde 
sig allt efter-
som matchen 
gick och framför allt var det 
hemmalagets målvakt som 
tog en avgörande roll.

– Hon stängde rejält och 
vi fick helt enkelt inte hål 
på henne. Dessutom är vårt 
försvarsspel tveksamt i hela 
den andra halvleken, menade 
Bengtsson.

Nödinge har fortfarande 
ett bra häng i tabelltoppen 
och möter nu Alingsås HK 
hemma i Ale gymnasium på 
söndag.

– Det är bara att ta nya tag. 
Vi har överraskat positivt hit-
tills och det ska vi fortsätta 
göra. Alingsås är en tuff mot-

ståndare som blandar ung 
talang med en stor portion 
erfarenhet i laget. Jag tror 
dock att merparten är junio-
rer så självklart har vi en bra 

chans att ta 
viktiga poäng.

M o t 
Drott gjorde 
N a t h a l i e 
Löfvendahl 

en stark första halvlek och 
Sofia Olofsson kämpade 
tappert på linjen. Besvikel-
sen efter slutsignalen var stor 
bland tjejerna.

– Det ser jag som positivt. 
De hatar verkligen att förlora 
och vill vinna varje match. 
Det var härligt att se dem 
förbannade, kommenterade 
assisterande tränaren Johan 
Flodin.

NSK fick kröka rygg
– Årets andra förlust kom borta mot Drott

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se Sofia Olofsson kvitterade ut högsta betyg av NSK-tränaren Marcus Bengtsson.

Arkivbild: Allan Karlsson

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra damer
Drott – Nödinge SK 27-25 (13-15)

Tre glada 
medaljörer 
från Ting-
bergs AIS; 
Monia Kris-
tiansson, 
Emma Kuutti  
och Daniel 
Adolfsson.

Surte BK fick årets bandypremiär 
mot Kållered i division 3 inställd.

Åby isstadion kunde dessvär-
re inte erbjuda någon is, väderleken 
har inte varit på bandyvännernas 
sida. Istället kommer årets första 
match att spelas på Skarpe Nord i 
Kungälv mot Mölndal Bandy nu på 
fredag.

Även Ale HF fick se sin borta-
match mot Banér bli inställd. Nytt 
speldatum är istället torsdag 15 de-
cember.

❐❐❐

Inställt
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We wish 
you a Ferry 
Christmas!

Julens festligheter, 
klappar och 

godsaker väntar på 
dig ombord.

* Gäller Stena Danica, avgång kl 9.00 helgfri mån–fre t o m 30/12. 
** 26/11–23/12.

Boka på stenaline.se eller ring 031-704 00 00. 
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service. 
Du kan också kontakta din resebyrå.

Ta en paus från julstressen och unna dig en festlig dag 

ombord. Här hittar du avkoppling, julig underhållning 

och prisvärd shopping. Passa på att handla julklapparna 

hos Stena Line! Du fi xar alla inköp på samma dag och 

sparar upp till 50 % jämfört med i land. Vi dukar dess-

utom fram ett läckert julbord fr 199:-**, tillagat av våra 

kockar ombord. Hos Stena Line får du bara det bästa 

av julen för endast 99:-*/person. 

GÖTE BORG – FRE DE RIKSHAVN • VARBE RG – GRE NÅ

Danmark
över dagen 

fr99:-*
/person

Bohus IF Fotboll

Spelare sökes!
Bohus IF söker spelare. Vi är en klubb som för närvarande 
håller till i division 7 i Göteborg, men  har som ambition att 
ta steget uppåt i seriesystemet. Vi håller till på Jennylunds 
natursköna anläggning, där har vi en egen grusplan och en 
fantastiskt fin och stor gräsplan. 

Är du aktiv nu eller har varit aktiv, gammal eller ung och känner ett 
sug att spela fotboll under dessa förhållanden? Är du en spelare som 
vill vara med 2-3 ggr/vecka? Då är du välkommen att kontakta 
vårt kansli  på 031 – 98 14 11 för mer information

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*

God Jul 
&

Gott Nytt År 
- Säg det till alla med en fin 

annons i lokaltidningen
Årets stora julnummer ute 

tisdag 20 december. 
Manusstopp fredag 16/12, kl 12.00

Kontakta oss på: tel 0303-74 99 40
eller mail bjorn@alekuriren.se

kent@alekuriren.se

NÖDINGE. Lördagen den 
17 december avgörs 
Alecupen i inomhusfot-
boll.

Spelplatsen är Ale-
hallen i Nödinge.

Storfavoriter på herr-
sidan är Ahlafors IF 
som jagar femte raka 
inteckningen.

I förra veckan lottades Ale-
cupen, den turnering som 
sätter en definitiv punkt för 
fotbollsåret. 

– Lottningsproceduren 
ägde rum i samband med Ale-
alliansens möte på Forsvallen 
i onsdags, berättar Jan-Erik 
Eriksson i Skepplanda BTK.

Eftersom FC Ale har lagt 
ned sin verksamhet blir det 
två fyralagsgrupper på herr-
sidan. Den första är att be-
trakta som ”dödens grupp” 
där storfavoriterna Ahlafors 
IF får sällskap av hemmaklub-

ben Nödinge SK, Älvängens 
IK och Skepplanda BTK. Ett 
riktigt getingbo minst sagt.

I grupp 2 spelar följaktli-
gen Nol IK, Bohus IF, Alv-
hems IK och Surte IS.

På damsidan är sex lag 
anmälda. Ahlafors IF och 
Skepplanda BTK kommer till 
spel med två lag vardera. De 
två trelagsgrupperna kom-
pletteras med Älvängen res-
pektive Surte. De sistnämn-
da är nykomlingar, där mer-
parten av spelarna har ett för-
flutet i SBTK.

Herrjuniorerna följer 
samma mönster som damer-
na, det vill säga två trelags-
grupper och en direkt efter-
följande final mellan grup-
pettorna. Ale U, Älvängens 
IK och Nol IK lag 1 spelar 
i grupp 1 och i grupp 2 står 
kampen om en finalplats 
mellan Skepplanda BTK, 
Ahlafors IF och Nol IK lag 2.

JONAS ANDERSSON

Ska Ahlafors IF 
ta femte raka?
– Alecupen är lottad

Ska Anders Andersson få äran att lyfta segerpokalen för 
Ahlafors IF:s räkning i Alecupen i år också? Lördagen den 
17 december får vi svaret.           Arkivbild: Allan Karlsson
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Tysklands prakt
4 dagar i Schles wig-Holstein

Hotel Ulmenhof 
Området är vackert, barskt och 
fängslande med bl.a. Vadehavet. 
Ert familjeägda hotell är i vacker 
gammal villa i jugendstil nära 
centrum i Bredstedt.

Pris per person i dubbelrum

1.549:-
Pris utan reskod 1.699:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag
• 1 x välkomstcocktail
•  10 % greenfeerabatt på 

Golfclub Hof Berg
• Kuravgift

 
Ankomst: Valfri t.o.m. 21/12 
2011 samt 8/1-29/3 och 10-
24/4 2012. 
 

Centrumhotell i Berlin
3 dagar vid Kurfürstendamm 

Grand City Hotel Berlin Kudamm 
Nyrenoverat hotell med nära till caféer, 
shoppingcentret KaDeWe, Berlin Zoo, Alexander-
platz, Museumsinsel och Brandenburger Tor (allt inom 7 km).

Ankomst: Valfri t.o.m. 27/12 2011 samt 3/1-30/3 2012. 
 

Pris per person i dubbelrum

949:-
Pris utan reskod 1.099:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x välkomstdrink
• Kuravgift

3 övernattningar

endast 1.399:- 
1 barn

6-14 år ½ 
priset 

Herrgårdsweekend 
vid Vänern
3 dagar i Vargön, Vänersborg
Ronnums Herrgård 
Herrgården är fylld med lyx, 
historia, tradition och har anor 
ända från 1300-talet, en mysig 
allé, gulmålade träfasader, en 
välrekommenderad restaurang 
och är omgiven av gröna träk-
ronor. Njut av salonger, rum med 
öppna spisar, vackra tapeter, 
enorma ljuskronor och äkta nor-
disk själ. Naturen här vid foten 
av Hunneberg och Halleberg 
hör till världens mest älgrika 
områden, och här ligger även 
Vänern samt Göta Älvs berömda 
kanaler och slussar. Besök bl.a. 
Vänersborg och Trollhättan!

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  2 x eftermiddagskaffe 

med hembakat
• 1 x middagsrätt
• 1 x 5-rätters middag 
T.o.m. 18/12 2011 ersätts lördagens 
5-rätters middag med stort julbord. 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 
16/12 2011 samt 13/1-15/6 
2012. Valfri fl era helgdagar  
2012 – ring & hör! 

Extranatt inkl. frukost 
endast 499:- 

Ronnums Herrgård

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

ALAFORS. På lördag förkun-
nas det vem som blir Ale 
Lucia 2011.

Kröningen äger rum i Furu-
lundsparken.

Ceremonin sätter punkt för 
Ahlafors IF:s traditionella jul-
marknad.

De senaste åren har det varit snö och 
kallt när Ahlafors IF arrangerat sin 

julmarknad i Furulundsparken. Hur 
det blir med den varan återstår att se. 
Hur som helst kommer julgranen att 
vara pyntad och dans runt densamma 
är att vänta för alla barn. Vidare ut-
lovas lotterier, fiskedamm och hant-
verksförsäljning. Dessutom finns 
chansen att fynda årets julgran och 
kärve.

Julmarknaden avslutas med ett 
framträdande av kommunens ljus-

drottning och hennes tärnor. 
Kröningsceremonin ser i år 
lite annorlunda ut.

– Ale Lucia 2011 kommer 
att få sin ljuskrona tänd på 
scenen, så har vi inte gjort ti-
digare. Nytt är också att krö-
ningen förrättas av Robert 
Andersson-Vestlund, känd 
som sångare från bandet No 
Tjafs. Robert kommer också 
att ha sällskap av fjolårets 
lucia, Ellenor Lorentsson, 
berättar lussemamman Gu-
nilla Johansson.

Det första officiella fram-
trädande gjorde luciakandi-
daterna i torsdags då de gäs-
tade PRO Ale Norras möte i 
Medborgarhuset.

Luciakröning stundar 
i Furulundsparken

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Så här såg det ut när fjolårets ljusdrottning, Ellenor Lorentsson, äntrade Furulundsparkens rotunda. Nu på lördag sker krö-
ningen av Ale Lucia 2011.               Arkivbild: Allan Karlsson

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

Lördag 10/12 kl 15. Matiné.
Söndag 11/12 kl 15. Matiné.

Happy Feet 2 3D

Söndag 18/12 & Onsdag 21/12

Sherlock Holmes
www.alefolketshus.se

Kommande

Simon och 

Ekarna
Fredag 9/12 kl 18.30 
Söndag 11/12 kl 18
Entré 80 kr. Från 11 år

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

JULSÅNGER
i Skepplanda församlingshem
3 advent 11 december 18.00

Vi sjunger in julen tillsammans!
Luciatåg och Körsång

Kaffeservering

VÄLKOMNA!

– Arrangören testar ny krönare

0320-87003

JOKKMOKKS  
VINTERMARKNAD

ICE-hotel Jukkasjärvi
Avr: 1 febr. 2012  7590:-

Buss, hotell ,fruk., midd., entré, reseled. ingår.

Buss från Halland- Västra Götaland  
och Skaraborgs län. 

 Program o info 0320-87003
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AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

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

VARMT
VÄLKOMNA!

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

NÖDINGE. Den gamle 
kan än.

Svante Thuresson må 
fylla 75 år om ett par 
månader, han är ändå 
som bäst när tempot 
skruvas upp på scen.

Tillsammans med 
supergitarristen Ewan 
Svenssons trio och 
solisten Hannah Svens-
son gjorde han årets 
julkonsert till ett evigt 
minne.

Det är klass rakt igenom och 
från första stund. Medlem-
marna i Ewan Svenssons 
trio utgör Sverigeeliten på 
sina respektive instrument. 
Ewan är jazzgitarristen vars 
fingrar dansar längs gitarr-
halsen, Matz Nilsson får 
ståbas att förefalla hur enkelt 
som helst och trummisen 
Magnus Gran håller ihop det 
trots många improvisationer. 
Inledningsvis hålls publiken 
nyfiken. Hannah Svensson, 
dotter till Ewan vars föräld-
rar har rötter i Nol, fram-
för fyra solonummer innan 
Svante Thuresson gör entré.

Trots att den erfarne artis-
ten är till åren kommen visar 

han inga tecken på avmatt-
ning, tvärtom. Istället ger 
Thuresson sken av att vara 
evigt förälskad i att stå på 
scen. Han verkar njuta av 
varje sekund och hans kärlek 
är smittsam. Oavsett du gillar 
jazz eller ej så rycks du med 
och när Svante Thuresson 
ler, ja då ler hela publiken. 
Det första setet innehål-
ler många bekanta stycken 
bland andra Hasse & Tages 

översättning av ”Bedårande 
sommarvals”. Avslutningen 
före paus är magnifik, då 
Hannah Svensson åter får 
förtroendet att närvara. Till-
sammans framför de ”Our 
shining moment” och låtva-
let är en värdig avslutning på 
första akten.

Efter paus står Beppe 
Wolgers i centrum. Svante 
Thuresson har onekligen 
en förkärlek till den tidigare 

så folkkäre textförfat-
taren. Kvällens huvud-
rollsinnehavare får 
sedan vila och istället 
bjuds vi på julstämning 
när Hannah Svensson 
framför ”The christmas 
song” och ”Winter won-
derland”. Kvällen slutar med 
två gemensamma nummer, 
där Svante och Hannah 
kompletterar varandra per-
fekt. Finalen ”What a won-

derful world” är oslagbar. 
Den inte bara framförs på 
bästa sätt, den vaggar också 
in publiken i ett stilla natt-
sudd. På väg hem tror jag det 
flesta konstaterade att Svante 

Thuresson allt är en riktig 
mysfarbror – och scenen – 
den äger han fortfarande.

Myspys med farbror Thuresson
– Julkonsert som värmde allt och alla

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ewan Svenssons trio kryddat med Svante Thuresson utgjorde årets upplaga av Konsert 
i juletid.

Sveriges bästa jazzgitarrist? Ewan Svensson bjöd på en impo-
nerande uppvisning i konsten att hantera strängarnas instru-
ment.

Svante Thuresson fyller 75 i februari, av det märktes intet.
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0303-444 000
www.mittiale.se

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

Starrkärrs kyrka
Söndag 11 december 18.00 

Julsångsgudstjänst
Tillsammans med VocAle och Vox feminale 

och instrumentalister sjunger vi 
julens sånger och psalmer.

Välkommen till 

Nols kyrkas 
traditionella 

Julbord
Onsdagen den 21 december kl. 18.00-21.00

På programmet:
 Jultallrik och Julgodis
 Sång och musik
 Kaffe med hembakt
 Andakt
Avgift: 50:-/person
Anmälan senast den 14 december 
till församlingsexpeditionen 0303-444 000
måndag-fredag 9.00-12.00
eller på församlingens hemsida www.mittiale.se

God mat, Lekar,
Dans kring granen.
Tittar tomten in?

ngng
En riktigt 

God Jul
i Starrkärrs församlingshem

Drömmer du om en vit julafton? 
Det kan vi inte ordna, men du är välkommen 
att fira julafton tillsammans med oss i 
Starrkärrs församlingshem kl 12.00-16.00.
Julfirandet avslutas med julbön i 
Starrkärrs kyrka kl. 16.00

Anmälan senast 16 december
till församlingsexpeditionen 
som har tel 0303-444 000.
Expeditionen har telefontid  
måndag-fredag kl. 9.00-12.00 

Kostnad: 40 kronor
Har du några allergier eller problem med 
transport till och från julbordet 
– berätta det när du anmäler dig. Från PRO Hjärtum-Västerlanda reste ett 

30-tal medlemmar med buss till Floda. Vi 
var alla med för att heja fram vårt lag till 
seger i PRO-vetarnas kvartsfinal.

Tävlingen skulle hållas i ”Floda Lada” 
och laget vi skulle möta var PRO Skall-
sjö. Det blev en mycket jämn och spän-
nande tävling då inget av lagen ville ge sig. 
Vid halvtid var ställningen 9-9 och då sista 
frågan var besvarad var ställningen 15-15.

Endast ett av lagen kunde gå vidare till 
semifinal så tävlingsledaren Runo Elgh 
fick ta till utslagsfrågorna. Då de tre reserv-
frågorna var avklarade hade de båda lagen 
samma poäng 21-21.

Nu måste vi ta en stunds paus för att täv-
lingsledningen kunde hitta på frågor så att 
tävlingen kunde få en slutsegrare. Det blev 
till slut PRO Skallsjö som segrade med siff-

rorna 24-23. Vi vände hemåt lite besvikna 
över förlusten, men stolta över att vi har ett 
så starkt lag. Vårt lag består av: Nils-Olof 
Körner, Bengt-Arne Högberg och Stig 
Hansson.                                      Tage Lindell

Knapp förlust för PRO Hjärtum-Västerlanda

ALAFORS. En julinspire-
rad höstfest.

Det var vad brukarrå-
det på Björkliden hade 
ordnat förra torsdagen.

Närmare 60 personer 
kom för att ta del av 
festligheterna.

Höstfest på Björklidens äld-
reboende i Alafors har blivit 
till en kär tradition – en 
uppskattad sådan. I år slogs 
rekord i antalet besökare.

– Vi är väldigt tacksamma 
för brukarrådets engagemang 
och responsen ser du själv, 
förklarar enhetschef Maria 
Benninger.

Personer från Björklidens 
särskilda boende och det in-
tilliggande servicehuset var 
inbjudna till torsdagens ar-
rangemang. Gästerna väl-
komnades med glögg samti-
digt som den populära duon 
Torsten & Kent spelade och 
sjöng. 

– Vi blandar och ger lite 
grann. En och annan jullåt 

blir det också, konstaterade 
Kent.

När underhållarna närma-
de sig slutet på den första mu-
sikakten kom eftermiddagens 
första vals och till tonerna av 
denna uppstod spontandans.

– Härligt att se, myste 
Kent som lät sjunga refräng-
en ytterligare en gång.

I pausen serverades en 
välsmakande landgång som 
rönte stor förtjusning bland 

borden.
– Vi skickar en tacksamhe-

tens hälsning till Röda Korset 
som varit med och subven-
tionerat denna trivsamma 
tillställning. Röda Korset är 
för övrigt en av fem pensio-
närs- och frivilligorganisatio-
ner som har representanter i 
brukarrådet, avslutar Maria 
Benninger.

JONAS ANDERSSON

Höstfest gick som en dans

Torsten & Kent stod för underhållningen på Björklidens höstfest där spontandans uppstod.

Julinspirerad höstfest. Gästerna hälsades välkomna med 
glögg och musikunderhållning.
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LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT
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Predikoturer
Surte missionskyrka
Onsd 7/12 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 7/12 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Sönd 11/12 
kl 17, Ljus-andakt. Per 
Kjellberg. Ungdomsmed-
verkan. Malte Jansson m 
fl . Missionsoffer. Enkelt 
kyrkfi ka. Månd 12/12 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. 
Tisd 13/12 kl 18:30, Scout. 
Avslutning. Onsd 14/12 kl 
15, Onsdagsträff. Julfest. 
Onsd 14/12 kl 18:30, Tonår. 
Avslutning. Onsd 14/12 kl 
19, Ekumenisk bönesamling 
i Surte missionskyrka. Onsd 
14/12 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Starrkärr-Kilanda 
församling
Sönd 11/12, 3 i advent, Nols 
kyrka kl 11, Mässa Nils-
son. Älvängens kyrka kl 11, 
Julsångsgudstjänst tillsam-
mans med Kyrkokören 
och söndagsskolans Lucia. 
Starrkärrs kyrka kl 18, 
Julsångsgudstjänst Tillsam-
mans med VocAle och Vox 
feminale och instrumentalis-
ter sjunger vi julens sånger 
och psalmer.

Guntorps missionskyrka
Onsd 7/12 kl 18.30, Alla 
scouter är där för övning 
m.m Plats Älvängens
Missionskyrka. Lörd 10/12 
kl 18, Luciafest i Älvängens 
Missionskyrka Scouternas 
Luciatåg med drama och 
eftertanke. Efter gudstjäns-
ten Luciafi ka Försäljning 
Lotterier m.m. Tisd 13/12 
kl 16, Konfa Plats Älvängens 
Missionskyrka. Onsd 14/12 
kl 18.30, SpårarScout & 
UpptäckarScout.

Elimförsamlingen i Ala-
fors
Torsd 15/12 kl 18, Julcafé, 
Ohlins.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Sönd kl 16, De 
vakraste fi nska julsångerna, 
Församlingshemmet. Tisd 
kl 8:30, Mässa i församlings-
hemmet, Westergaard. Onsd 
kl 18:30, Mässa, Nordblom
Torsd kl 14, Gemenskaps-
träff i församlingshemmet, 
Luciafi rande.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 11/12, kl 
10, Mässa Wetterling. Kl 

18, Julsånger i Församlings-
hemmet Wetterling. Onsd 
kl 14/12 kl 10, Storcafé. Kl 
18.30, Veckomässa med Jul-
fest. Hålanda sönd 11/12 kl 
12, Gudstjänst Wetterling. 
S.t Peder sönd 11/12 kl 10, 
Mässa Skredsvik. Tisd 13/12 
kl 18, Luciafi rande i försam-
lingshemmet. Ale-Skövde 
sönd 11/12 kl 12, Guds-
tjänst i Sommarro/Prässebo 
Skredsvik,kyrkkaffe. Tunge,  
se ovanstående.

Nödinge församling
11/12 3:e Advent kl 11, 
Nödinge kyrka Mässa H 
Hultén Söndagsskola. Kl 16, 
Surte kyrka Familjeguds-
tjänst H Hultén. Efter guds-
tjänsten dans kring granen. 
Tisd 13/12 kl 14, Nödinge 
Servicehus Gudstjänst H 
Hultén Gunilla A. Onsd 
14/12 kl 19, Surte Missions-
kyrka Ekumenisk bön.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 6/12 kl 8-9, Bön. Onsd 
7/12 kl 19, Smågruppsle-
darsamling. Torsd 8/12 kl 
10-12.30, SmyrnaCaféet. 
Fred 9/12 kl 19, Greenhou-
se julavslutning (åk 7 och 
uppåt). Kl 20.30, Effect ´- 
Öppet hus & Café för ung-
domar. Lörd 10/12 kl 10-13, 
Second Hand & Café. Sönd 
11/12 kl 15, Fest i juletid – 
för stora och små. Servering. 
Tisd 13/12 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen – 
terminsavslutning. Kl 18.30, 
Julfest för Second Hand. Kl 
19, Styrelsemöte.

Älvängens missionskyrka
Torsd 8/12 kl 18.30, Till-
sammans i bön. Sönd 11/12 
kl 15-17, Julstuga med café, 
lotterier, hembakat, tombola 
mm. Kl 17, Luciatåg med 
SMU. Scoutinvigning. Tisd 
13/12 kl 10-13, Tisdags-
café. Kl 19, Styrelsen. Onsd 
14/12 kl 19, Ledarfest SMU. 
Torsd 15/12 kl 15, RPG i 
Missionskyrkan. Lucia o 
Julfest. Ingemar Lindahl 
och Sven-Erik Fréden.

Filadelfi aförsamlingen 
Bohus Pingstkyrkan
Onsd 30/11 kl 19, Sång, 
Bibelläsning och bön. Sönd 
11/12 kl 11, Julens sånger 
Leif Karlsson m.fl , kaf-
feservering. Onsd 14/12 kl 
19, Ekumenisk bön i Surte 
Missionskyrka.

Till minne 

Till minne av
vår älskade kära

och goda

Florence Finlöv
† 10/12 2001

Tio år har gått.

Saknaden och längtan
är stor efter dig

Vi möts igen

Kjell
Barnen med familjer

Döda

Min älskade Make 
Vår käre Far, Svärfar 

Farfar och Gamlefarfar

Hugo Klang
* 19 mars 1920

har lämnat oss och 
somnat in för gott

Lödöse 
17 november 2011

ELSY
CHRISTIAN och 

ANN-BRITT 
GÖRAN och ANN 

CARL-GUSTAV och 
YVONNE

TORGNY och HELEN 
Barnbarn med familjer 
Övrig släkt och vänner

Tack för allt Du oss 
har skänkt

För oss Du strävat, 
på oss Du tänkt

Ditt goda hjärta, 
Ditt ljusa sinne

Hos oss skall leva
i tacksamt minne

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 

16 december kl. 14.00 i 
S:t Peder kyrka, Lödöse.
Efter akten inbjudes till 

minnesstund i 
församlingshemmet. 

Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå 

tel. 0520-66 12 33 senast 
onsdagen 14 december. 
Lika välkommet som 
blommor är en gåva 

till Strokefonden 
Pg. 900530-7 eller via 

www.strokeforbundet.se

Ett stort och varmt 
tack till alla som bidragit 

till att göra livet så bra 
som möjligt för Hugo, 

sedan han drabbades av 
stroke.

Jordfästningar
Ulla Ligardh Hallbäck. I 
Surte kyrka hölls torsdagen 
1 december begravnings-
gudstjänst för Ulla Ligardh 
Hallbäck, Surte. Offi ciant 
var kyrkoherde Vivianne 
Wetterling.

Svea Hegg. I Starrkärrs 
kyrka hölls torsdagen 1 
december begravnings-
gudstjänst för Svea Hegg, 
Älvängen. Offi ciant var 
komminister Mikael Nord-
blom.

Hugo Klang, Lödöse har 
avlidit. Född 1920 och 
efterlämnar makan Elsy 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Inga Wiik, Bohus har avli-
dit. Född 1931 och efterläm-
nar barn med familjer som 
närmast sörjande.

Greta Johansson, Nödinge 
har avlidit. Född 1915 och 
efterlämnar barn med famil-
jer som närmast sörjande.

Dödsfall

Till alla Er som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Älskade

Bengt Englund
vid hans bortgång, för

blommor, brev och
telefonsamtal till

hemmen, för de vackra
blommorna vid hans bår

och för alla minnes-
gåvorna samt för den

fantastiska upp-
slutningen i kyrkan, vill
vi framföra vårt varma

och innerliga tack.
Tack också till alla

medverkande som med
tal, sång och musik

gjorde begravningen till
ett ljust och vackert

minne.

GUN
Anna-Lena och Bengt

Karin och Bo

Tack

Vår älskade Mor
Mormor, Farmor och Svärmor

Greta Johansson
* 29 april 1915

har i dag stilla insomnat.
Oändligt saknad av oss, övrig släkt och vänner.

Nödinge 29 november 2011

HÅKAN och ULLA
HELÉNE och CHRISTER
STELLAN och BARBRO

ANN-CHRISTIN och PAAVO
LARS och BIRGITTA

MAGNUS och SUSANNE
Barnbarn

Barnbarnsbarn

Nu är mamma åter i pappas famn
Du är inte borta

Du lever kvar i barn, barnbarn och barnbarnsbarn

Du gav oss livet, Du gav oss allt
Din kärlek överlever allt

Vi älskar Dig, mamma, mormor, farmor, svärmor
Du är det finaste vi vet

Begravningsgudstjänsten äger rum fredagen
9 december kl. 13.00 i Nödinge kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund i församlingshemmet.

Svar om deltagande meddelas Ale Begravningsbyrå
tel. 0303-33 33 99.

Lika välkommet som blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden, tel. 0200-88 24 00 eller till

Sjöräddningssällskapet Pg. 900 500 - 0.

Vår älskade Mamma
Vår kära lilla Mormor,
Farmor och Svärmor

Inga Wiik
* 29/10 1931

har i dag efter en kort
tids sjukdom stilla

lämnat oss i stor sorg
och saknad.

Bohus
26 november 2011

AMMI och MAGNUS
Jesper, Kim, Charlie

DAN och LISA
Ola, John

ALF och MILLEN
My, Patricia

Lennie och Jennie
Alexandra och Anders

Dean, Amanda
Barnbarnsbarn

Tobbe
Många vänner

Ett hjärta av godhet
har slutat att slå

Och i Guds hand Du
vilar

Två flitiga händer har
lagt sig till ro

Tack lilla Mor, Mormor
och Farmor för åren
som gått

Tack för all kärlek och
omsorg vi fått

Tack för all ömhet och
vänlighet stor

Tack för allt vår
älskade Mor

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 29

december kl. 11.00 i
Nödinge kyrka. Efter

akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Ale Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

tisdagen 27 december.

2011  |   vecka 49  |   nummer 43  |   alekuriren 29FAMILJ



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

Dubbade vinterdäck Alufäl-
gar. Passande till BMW 3 serien. 
Dubbria Däck (vinter) Passande 
Polo. 5 Bultar.
BMW: 1500kr. Polor: 500:-
tel. 0708-22 95 61

Barnvagn av märket Cango 
2008 (svensktillverkad) Kombi, 

vändbar. Mycket välvårdad. 
600:-
tel. 0703-67 22 88

Takräcke till Volvo s40. Disk-
maskin - Bosch. Däck, allround 
Volvo s40. 
tel. 0736-71 25 16

Challenge BE-6910-HB Elliptisk 
gångmaskinm med Ergometer. 
Motionscykel Mag-2002. Damcy-
kel Carrera 18 växl. 2st Duntäcke 
ej använda. Mini-Hifi.
tel. 0736-26 24 13

UTHYRES

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

SÖKES

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

Eva Andersson i Skepplanda. 
Ring mig.
Hål Marléne

ÖVRIGT

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

Jaktarrende önskas från 50ha 
och uppåt, önskvärt Ale kommun 
med omnejd. Vi är 2-4 erfarna 
jägare. Jaktbart vilt, hjort, vild-
svin och eventuellt älg. Marken 
får gärna bestå av varierad typ 
av skog, åkermak och betesmark. 
Önskar prisuppgift samt upp-
lysningar om terräng och belä-
genhet. Vi önskar ett långsiktigt 
samarbete.
tel. 0733-33 08 06

Dagmatte/husse önskas 2 
dagar i veckan.Till Hanna Boxer/
gråhund.Hundvana krävs.Vi bor 
Alafors
tel. 0704-20 07 93 Lotta

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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Grattis (100:-)
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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

Inomhusförvaring kallt/varmt. 
Husvagnar, husbilar, bilar, båtar. 
Kontakta oss för mer info:
tel. 0739-80 04 81

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeeerrrrrrr
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Grattis till solstrålen
Harry

som fyller 1 år 12/2
Farmor, Claes Therése

Ella & Agnes

Lukas Einarsson
fyller 7 år den 8/12
Grattiskramar från
Mormor & Morfar

Stort grattis till vår älskade
Ella

som fyllde 6 år den 2/12
Många pussar och kramar

Mamma, Pappa & Tyra, 
Mormor, Morfar,
Farmor & Farfar

Grattis
Adam

på 12-årsdagen
Kramar från

Mamma och Pappa

Ett stort grattis till
våran goa kille

Robin Landin
som fyller 5 år 2011
Många kramar från

Mamma, Pappa, Jerker, 
Ricky, Martin, Peter & 

Mormor

Linus Netzén
Grattis på 7-årsdagen
den 6 december 2011

önskar
Farmor & Farfar

Veckans ros 
Alla rosor vill vi ge våran 
mamma, svärmor och 
mormor Ninni Andreasson 
för att hon alltid ställer upp, 
hjälper till och fixar! Hur 
skulle vi klara oss utan dig? 
Vi älskar dig!

Kramar barnen

Ett stort grattis till 
vår älskade trollunge

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

Mamma & Pappa

Grattiskramar till
vårt charmtroll

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

Mormor & Morfar

Födda
Välkommen

Oscar
Född 21/9 - 11

Tack alla grannar, vänner, 
släkt & familj för all hjälp 

och uppvaktning kring 
Oscars födelse. Tack även 

Christine på MVC 
samt BM på Östra.

Stolta föräldrar
Ronni & Camilla

Veckans ris 
Ett stort ris till dig som 
lördag den 27/11 lät din 
hund göra sitt behov i 
trapphuset Göteborgsvägen 
91 B Surte. Sådana som du 
skall inte ha husdjur när du 
inte orkar att gå ut och rasta 
dem. Skäms på dig.

Hyresgästen
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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

Dubbade vinterdäck Alufäl-
gar. Passande till BMW 3 serien. 
Dubbria Däck (vinter) Passande 
Polo. 5 Bultar.
BMW: 1500kr. Polor: 500:-
tel. 0708-22 95 61

Barnvagn av märket Cango 
2008 (svensktillverkad) Kombi, 

vändbar. Mycket välvårdad. 
600:-
tel. 0703-67 22 88

Takräcke till Volvo s40. Disk-
maskin - Bosch. Däck, allround 
Volvo s40. 
tel. 0736-71 25 16

Challenge BE-6910-HB Elliptisk 
gångmaskinm med Ergometer. 
Motionscykel Mag-2002. Damcy-
kel Carrera 18 växl. 2st Duntäcke 
ej använda. Mini-Hifi.
tel. 0736-26 24 13

UTHYRES

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

SÖKES

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

Eva Andersson i Skepplanda. 
Ring mig.
Hål Marléne

ÖVRIGT

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

Jaktarrende önskas från 50ha 
och uppåt, önskvärt Ale kommun 
med omnejd. Vi är 2-4 erfarna 
jägare. Jaktbart vilt, hjort, vild-
svin och eventuellt älg. Marken 
får gärna bestå av varierad typ 
av skog, åkermak och betesmark. 
Önskar prisuppgift samt upp-
lysningar om terräng och belä-
genhet. Vi önskar ett långsiktigt 
samarbete.
tel. 0733-33 08 06

Dagmatte/husse önskas 2 
dagar i veckan.Till Hanna Boxer/
gråhund.Hundvana krävs.Vi bor 
Alafors
tel. 0704-20 07 93 Lotta

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

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

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

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden.
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar finns.
Gå in på vår hemsida för att läsa 
en del av vad vi erbjuder.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

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

Datorhjälp på plats. Virussane-
ring, uppkoppling till internet,
installation av programvara,
seg dator eller totalkrasch,
ominstallation, utbildning,
optimering av hårddisk.
tel. 076-245 33 44 Tomas
www.datatomas.se

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt döds-
bon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bil köpes. 95-08. Allt av 
intresse. Mindre defekter ej 
hinder. ring för snabb smidig 
affär. 
tel. 0762-06 62 58

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

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

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

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

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

Alafors Brodyr & Design
Maskinbrodyr utföres på det 
mesta av textil och ger en håll-
bar och elegant märkning. 

Kläder, hästtäcken, väskor, 
kepsar, handdukar, gardiner, 
dopklänningar mm. Stort utbud 
av brodyrmönster och typsnitt 
finns eller kom egen logga eller 
design. Vi servar både företag, 
föreningar och privatpersoner. 
Besök vår hemsida för utbud 
och mer information.
www.alaforsbrodyr.se
info@alaforsbrodyr.se
Tel. 0722-02 06 07

Vi utför service / 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

Inomhusförvaring kallt/varmt. 
Husvagnar, husbilar, bilar, båtar. 
Kontakta oss för mer info:
tel. 0739-80 04 81

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeeerrrrrrr
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Grattis till solstrålen
Harry

som fyller 1 år 12/2
Farmor, Claes Therése

Ella & Agnes

Lukas Einarsson
fyller 7 år den 8/12
Grattiskramar från
Mormor & Morfar

Stort grattis till vår älskade
Ella

som fyllde 6 år den 2/12
Många pussar och kramar

Mamma, Pappa & Tyra, 
Mormor, Morfar,
Farmor & Farfar

Grattis
Adam

på 12-årsdagen
Kramar från

Mamma och Pappa

Ett stort grattis till
våran goa kille

Robin Landin
som fyller 5 år 2011
Många kramar från

Mamma, Pappa, Jerker, 
Ricky, Martin, Peter & 

Mormor

Linus Netzén
Grattis på 7-årsdagen
den 6 december 2011

önskar
Farmor & Farfar

Veckans ros 
Alla rosor vill vi ge våran 
mamma, svärmor och 
mormor Ninni Andreasson 
för att hon alltid ställer upp, 
hjälper till och fixar! Hur 
skulle vi klara oss utan dig? 
Vi älskar dig!

Kramar barnen

Ett stort grattis till 
vår älskade trollunge

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

Mamma & Pappa

Grattiskramar till
vårt charmtroll

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

Mormor & Morfar

Födda
Välkommen

Oscar
Född 21/9 - 11

Tack alla grannar, vänner, 
släkt & familj för all hjälp 

och uppvaktning kring 
Oscars födelse. Tack även 

Christine på MVC 
samt BM på Östra.

Stolta föräldrar
Ronni & Camilla

Veckans ris 
Ett stort ris till dig som 
lördag den 27/11 lät din 
hund göra sitt behov i 
trapphuset Göteborgsvägen 
91 B Surte. Sådana som du 
skall inte ha husdjur när du 
inte orkar att gå ut och rasta 
dem. Skäms på dig.

Hyresgästen
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

4 6 3 9 8
3 8 2 1

1 7 4

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

9 1 8 7
4 9 3

4 6 1

7 8 4 2 3 6
6 8 1

3 9

1 2 8 3
7

9 6 8 7

2 4 3 9
6 4 8

9 7 2

45:-Stor fräsch FRUKOSTBUFFÉ inkl. gröt
mån-fred 7.30-10.30, lör 8.00-10.30
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HELÅRSKORT
TRÄNAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAA AKTIVITETER

KRKR 12 mån

Ord.pris 5000 kr

ÅRETS 
JULKLAPP!

HALVÅRSKORT
TRÄNAAAAAAAAAAA  AAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAA AKTIVITETER

KRKR 12 mån
Ord.pris 3300 kr

VI ÖNSKAR

DIG EN RIKTIGT

��������

ÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLVVVVVVVÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄNGEGEGEGEGEGEGENNNNNNN NÖNÖNÖNÖNÖNÖDDDDDDIIIIIINGNGNGNGNGNGEEEEEE KUKUKUKUKUKUNGNGNGNGNGNGÄLÄLÄLÄLÄLÄLVVVVVV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303 - 938 21 KUKUKUKUKUKUNGNGNGNGNGNGÄLÄLÄLÄLÄLÄLVVVVVV CCCCC CENENENENENENTRTRTRTRTRTRUMUMUMUMUMUM VÄSTRA GATAN 71, TEL 0303-199 40 
LILILILILILLLLLLLLLLAAAAA EEEEEDEDEDEDEDETTTTT BBBBBADADADADADHUHUHUHUHUSSSSSEEEEETTTTT LILILILILILLLLLLLLLLAAAAA EEEEEDEDEDEDEDETTTTT VVVV VÄÄÄÄÄRRRRRDDDDDSSSSSHUHUHUHUHUSSSSSEEEEETTTTT SKANSENVÄGEN 34, 463 39 LILLA EDET, TEL 0520-65 16 16  SNART 100 KLUBBAR II SVERIGE WWW.SPORTLIFE.SE

PERFEKT JULKLAPP TILL 
PERSONALEN!

TRÄNA ALLA AKTIVITETER

ERBJUDANDET GÄLLER T.O.M 23/12 2011
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ORD.PRIS 900 KR


