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Älvängen

Jukka Mäkikangas, före-
ståndare på Betelskeppet.

Ett skepp för 
hemlösa alebor
GÖTEBORG. Betelskep-
pet i Göteborgshamn är 
ett jourboende för hem-
lösa. När lokaltidningen 
hälsar på är tre av gäs-
terna från Ale.

Det är den kristna och ideella fören-
ingen Linnéahuset som driver verk-
samheten. Socialtjänsten i Ale har 
liksom många andra kranskommu-
ner ett avtal med Betelskeppet. När 
någon är utan tak över huvudet och 
alla dörrar är stängda finns det en 
sista livbåt.

Läs sid 10

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

Nr 44  |  vecka 50  |  2011  |   År 16  |  100% täckning

A
L
E
K
URIREN 15 ÅR • 1996 - 

20
11

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

ÖGONLYSNING

Boka nu!
Tisdag 27 december
kl 16-20

www.axums.se

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

Eltandborste Braun 
Duo-pack. Ord pris 799:-

Eldställ Invite Aske 
5 delar. Ord pris 399:-

499:-199:-

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

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

Malin Haarala alebornas val

Kandidat nummer 1, Malin Haarala, kröntes i lördags till Ale Lucia 2011. Kröningen ägde rum i 
Furulundsparken och förrättades av showmannen Robert Thore Andersson-Westlund.             Läs sid 15 och 16

www.aleel.se 0303-33 24 00 
info@aleel.se | Lunnavägen 2,  
Box 3004,  449 14 Alafors

God Jul 
  & Gott Nytt År!önskar vi 
på Ale El

Välkommen till Ale Torg 
fredagen den 16/12 
mellan kl 11:30 och 13:00. 

Vi bjuder på Glögg och pepparkakor 
och svarar på frågor rörande elhandel och elnät.

�

Lödöse 0520-66 00 10 999999999000000000
/st

Onsalakorv
Mot kupong, 
t o m 18/12-11

 i bit 300g

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

JULKLAPPS-
KVÄLL!

20%
PÅ ORDINARIE PRIS!

10%
PÅ RÖDA PRISER!

För våra samarbetsföreningar
och sportklubben-medlemmar

Torsdag 15/12 kl 19.30-21.30

Gäller vid uppvisande av medlemskort
Onsdag 14 december kl 10

Kaffe och
saffransbulle

ALE TORGVarmt välkomna!

Premiär för Tant Rut
 på Ale Torg!

PPrreemmiiäärr fföörr TTaanntt RRuutt
 pppååå AAAllleee TTTooorrrggg!!!
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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!

En turbulent vecka är 
över. Reaktionerna 
var nästan lika många 

som åsikterna om de trafik-
störningar som har varit och 
fortfarande är i Älvängen 
centrum. Nu ges lugnande 
besked om att den intensiva 
julhandeln inte ska behöva 
drabbas, lika så ställer Tra-
fikverket dörren på glänt till 
de näringsidkare som kan ha 
fått lida särskilt stor ekono-
misk skada under byggnatio-
nen. Det kan finnas en möj-
lighet att få ekonomisk kom-
pensation. Ale kommun har 
som det heter ”närmat sig 
Trafikverket” i detta ärende. 
Det är också en fingervis-
ning om att myndigheten 
har lyssnat och det är också 
min personliga uppfattning 
efter veckans möten med 
projektledningen, att de är 
införstådda med att det kan 
ha blivit svårare än vad som 
förutsågs för en del närings-
idkare. Efter att ha samsprå-
kat med flertalet handlare i 
Älvängen är det uppenbart 
att skadan de har lidit är be-
tydande och självklart måste 
någon ta ansvar för det. 
Vissa har till och med fått 
säga upp all personal, någon 
har tappat 40% av omsätt-
ningen mot föregående år. 
Det är inte att beteckna som 
en ringa påverkan.
Tvisten om huruvida re-
sultatet blir bästa tänkbara 
och ett lyft för Älvängen är 
långt ifrån löst. Parkering-
ar och infarter kommer att 
mätas så länge upplevelsen 

är att samhället har försäm-
rats. Syftet med satsningen 
om 13 Mkr var ju knappast 
det och därför utgår jag från 
att både Trafikverket och fö-
retagarföreningen är intres-
serade av att resultatet ska 
bli optimalt.

Besöket på jourboendet Be-
telskeppet i Göteborgs 
hamn var också berikan-
de. Det blir med en viss öd-
mjukhet till livet som man 
åker hem. Jag tror många 
av oss skriver under på att 
just hemmet, den egna bo-
staden, är frizonen i livet. I 
vår egen borg känner vi oss 
i regel alltid trygga, att då 
inte ha ett hem – att beteck-
nas som hemlös, måste vara 
värsta tänkbara scenario. För 
vart tar vi till vår flykt när 
allt gått snett? Vart drar vi 
oss undan när det känns som 
att allt ramlar ner över oss? 
Att inte få känna "hem ljuva 
hem", utan istället få bege 
sig till Göteborgs hamn och 
ta den sista räddningsplan-
kan till livbåten för hem-
lösa kan omöjligt vara det 
mest självklara steget att 
ta. Ett reportage häri-
från är inte heller det 
mest självklara att 
skriva. Det är med 
stor hänsyn till 
allt och alla som 
denna typ av 
artiklar pu-
bliceras. På 
något vis 
vill jag ändå 
göra det för 

att visa upp den fantastiskt 
omtänksamma verksam-
het som bedrivs och de som 
väljer att jobba här är defini-
tivt personer med stora hjär-
tan. De som söker skydd och 
tak över huvudet är knap-
past söndagsskolebarn, de 
har ofta en mycket tuff bak-
grund och behovet av att bli 
sedd är stort. Förmågan att 
förstå det övriga samhället 
är begränsad och självförtro-
endet jämnat med marken. 
Mitt i infernot står en alebo, 
tidigare pastor i Älvängens 
smyrnaförsamling, Sigvard 
Svärd. Han är boendeassis-
tent och det är när han säger 
att: ”Det här är ett fantas-
tiskt jobb med fantastiska 
människor” som jag förstår 
att det finns så mycket mer 
att upptäcka i livet.

Så mycket mer att upptäcka

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. 

Hårda eller mjuka 
paket till 
barnbarnen?
Gör det enkelt för dig, ge en 
julklapp som gör de små glada 
när de blir stora. Börja fondspara!

lansforsakringar.se/alvsborg

Ring oss på 0520-49 49 00

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

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

MASSAGE • KOSTRÅDGIVNING
HÄLSOPROFILBEDÖMNING

– även för företag

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

Presentkort i
julklapp! ����������������������������

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

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

����
	�����	

��������������

”Ting i andra hand”

Lördag 17/12  

50% 
PÅ ALLT 

Hela försäljningen går till 
romska barn i Serbien

Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180

������������

God Jul
&

Gott nytt aro
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projektledningen, att de är 
införstådda med att det kan 
ha blivit svårare än vad som 
förutsågs för en del närings-
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kat med flertalet handlare i 
Älvängen är det uppenbart 
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tydande och självklart måste 
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Vissa har till och med fått 
säga upp all personal, någon 
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Det är inte att beteckna som 
en ringa påverkan.
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om 13 Mkr var ju knappast 
det och därför utgår jag från 
att både Trafikverket och fö-
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serade av att resultatet ska 
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hamn var också berikan-
de. Det blir med en viss öd-
mjukhet till livet som man 
åker hem. Jag tror många 
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allt gått snett? Vart drar vi 
oss undan när det känns som 
att allt ramlar ner över oss? 
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hem", utan istället få bege 
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kan till livbåten för hem-
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NÖDINGE. Entreprenö-
ren Håkan Sandberg 
har inte givit upp.

Han tänker bestrida 
den indragna optionen 
för en etablering på 
Höjden i Nödinge.

– Jag tror inte Ale 
kommun har förstått 
allvaret och konsekven-
sen av sitt handlande, 
säger Sandberg.

2008 undertecknade Håkan 
Sandberg och Ale kommun 
ett optionsavtal för 60 000 
kvm på Höjden i Stora Viken. 

För en tid sedan drogs optio-
nen tillbaka. Den nya poli-
tiska majoriteten, allianspar-
tierna och Aledemokrater-
na, hade ändrat kurs. Nu ska 
det byggas bostäder med älv-
utsikten uppe på berget. Ett 
besked som definitivt påver-
kar Håkan Sandberg, vd för 
framgångsrika Autoadapt AB.

– Vi växer så det knakar 
och har snart kommit till 
vägs ände i Lerum. Det går 
inte att bygga ut mer. Sam-
tidigt är vi på väg in på ett 
mycket intressant produkt-
område, liftar till bussar. 2015 

ska en stor del av linjeflottan 
i EU kunna lyfta ombord en 
elrullstol. Dessa liftar vill 
vi tillverka och då krävs ut-
rymme för att kunna etable-
ra denna verksamhet. Jag har 
pekat på Nödinge med hela 
handen eftersom jag trodde 
vi hade ett optionsavtal värt 

namnet. Det här kommer att 
kräva tuffa investeringar och 
tunga finansiärer tittar nu 
på våra idéer, då får det inte 
falla med att vi inte kan ga-
rantera möjligheten att växa. 
Vi kommer att tillskriva Ale 
kommun och begära en om-
prövning. Det är inte ett ar-
betstillfälle vi pratar om här, 
hälsar Håkan Sandberg.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Höjden i 
Nödinge har länge varit 
planerat som ett fram-
tida verksamhetsom-
råde för småindustri.

Plötsligt har Allians-
parterna och Aledemo-
kraterna tänkt om, nu 
vill de bygga bostäder 
med utsikt över Göta 
älv.

– Ett katastrofalt 
beslut för näringslivet. 
Ett bättre verksam-
hetsområde går inte att 
finna i hela regionen, 
säger Tyrone Hansson 
(S), vice ordförande 
i Samhällsbyggnads-
nämnden.

Entreprenören Håkan Sand-
berg hade option på 60 000 
kvm verksamhetsområde på 
Höjden i Nödinge. För en tid 
sedan fick han besked om att 
den nya politiska ledningen 
beslutat att dra tillbaka optio-
nen. Området ska istället pla-
neras för attraktiva bostäder. 
Ett besked som enligt Tyrone 
Hansson är ogenomtänkt och 
ytterst allvarligt för näringsli-
vets möjligheter till en positiv 
utveckling i Ale.

– Det råder redan idag 
brist på lämpliga verksam-
hetsområden i kommunen, 
att ta bort det största och 
bäst lämpade området känns 
huvudlöst. Det strategiska 
läget, ett stenkast från E45 
och ett trafikmot som dess-
utom Ale kommun delfinan-
sierat är som gjort för småin-
dustri. Dessutom har vi tilll-
räckligt många bostadsom-
råden att förverkliga, menar 
Tyrone Hansson.

Höjden är idag en bergtäkt 

och känns vid ett besök långt-
ifrån lämpligt för en grädd-
hylla.

Störningsfritt
– Det är som gjort för ett 
aktivt verksamhetsområ-
de, stabila markförhållanden 
och långt från grannar. Nä-
ringslivet har efterfrågat, och 
kommer att efterfråga områ-
den där man kan expandera 
utan att behöva riskera ne-
gativ inverkan på strandnära 
miljö och närhet till bebyg-
gelse. En ny översiktsplan 
för Ale ska tas fram och oav-
sett vad den kommer fram till 
så ökar förtätningen av våra 
orter längs älven. Det riske-
rar motsättningar mellan bo-
stadsbyggande och befintli-
ga näringsidkare. Enligt mig 
måste vi bort från älvstran-
den och inte vara beroende 
av dessa känsliga markområ-
den. Ale har med den nya in-
frastrukturen fått en fantas-
tisk möjlighet att växa och då 
måste vi ha något att erbjuda, 
inte minst gäller det närings-
livet. Hur ska vi annars kunna 
få några nyetableringar?

Tyrone Hansson blev för-
vånad när ärendet dök upp 
och den hastiga omsväng-
ningen från verksamhetsom-
råde till attraktiva bostäder på 
Höjden i Nödinge.

Fel riktning
– Jag är glad över att vi hit-
tills har kommit överens om 
de långsiktiga och hållba-
ra frågorna i Samhällsbygg-
nadsnämnden, men det här 
går jag inte på. Agerandet är 
också ytterst märkligt med 
tanke på den nya majoritetens 
ambition att försöka skapa ett 

mer positivt näringslivskli-
mat i Ale. Det här är knap-
past ett steg i den riktning-
en. Jag tycker riktigt synd om 
entreprenören Håkan Sand-
berg som nu har hamnat i 
kläm, säger Tyrone Hansson 
som däremot inte har givit 
upp hoppet.

– Jag ser det som ett utspel 
och jag vet att de hävdar att 
backen upp till Höjden är för 
brant, men det är inget vi inte 
kan lösa på ett eller annat sätt. 
Det är nog svårare att flytta 
pendeltåget närmare. Närhe-
ten till pendeltåget tycker jag 
kanske är det viktigaste argu-
mentet när man planerar för 
nya bostäder. Jag hör även 
andra insatta personer i nä-
ringslivsfrågor som har rea-

gerat, de menar precis som jag 
att det här läget kanske är Gö-
teborgsregionens bäst lämpa-
de placering av ett verksam-
hetsområde. Jag är övertygad 
om att alliansen och Alede-
mokraterna kan pröva frågan 
på nytt. Ale är i stor behov 
av etableringsmark, det är vi 
överens om, och då tror jag 
inte vi ska ta några förhasta-
de beslut i ärenden som till 
exempel Höjden. Det kanske 
gick lite för fort. Jag hoppas 
det – och vem sjutton vill bo 
här, säger Tyrone Hansson 
och blickar ut över grushö-
garna med glimten i ögat.
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Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.
För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik frånTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT

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

Välkommen! Hälsningar Lottis

HALVA 
PRISET!
Bli fotograferad under 
januari och februari 
månad till halva priset.

Nu 350 kr, 
ord pris 700 kr, 
endast fotografering.
Bilder och album 
tillkommer.

Välkomna att boka!

Han tar strid för näringslivet
– Tyrone Hansson (S) kräver att Höjden förblir ett verksamhetsområde

Tyrone Hansson (S), vice ordförande i Samhällsbyggnadsnämnden är inte nöjd med majoritetens beslut att inte låta Höjden 
i Nödinge förbli ett verksamhetsområde. Pressfeldts idé om att bygga attraktiva bostäder med älvutsikt avfärdar han be-
stämt.
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NÖDINGE. Höjden i 
Stora Viken skulle 
bli nästa stora verk-
samhetsområde i Ale 
kommun.

Nu vill den politiska 
ledningen annat.

– Där tänker vi plan-
lägga ett attraktivt 
bostadsområde med 
en oslagbar utsikt 
över Göta älv. Ett par 
hundra nya skattebe-
talare är mer lönsamt 
än en jättelik lagerlokal 
med några få anställda, 
säger Samhällsbygg-
nadsnämndens ordfö-
rande Jan A Pressfeldt 
(AD).

Regimskiftet i Ale kommun 
gör avtryck. I maj 2008 var 
det ett stolt kommunalråd i 
Jarl Karlsson (S) som pre-
senterade ett nytecknat op-
tionsavtalet med entreprenö-
ren Håkan Sandbergs fast-
ighetsbolag FIGAB. Sand-
berg ville försäkra sig om att 
ha tillgång till mark om bat-
teriföretaget Alelions planer 
framskred som planerat. Av-
talet garanterade 60 000 kvm 
och tanken var att det som 
nu är en bergtäkt skulle vara 
tillgängligt som verksamhets-
område lagom till dess att 
vägen var färdigställd 2012-
2013. Sedan dess har förvis-
so en del vatten runnit under 
broarna och någon batteri-

tillverkning är inte längre ak-
tuell i Ale kommun. Därmed 
inte sagt att Håkan Sandbergs 
markbehov har minskat.

– Nej, vi jobbar i en bransch 
som står under en enorm ex-
pansion. Fordonsindustrin 
för handikappade utvecklas i 
rask takt och där är Autoadapt 
en stor aktör. Vår företags-
gruppering omsätter cirka 
2 miljarder kronor idag, be-
rättar Sandberg som på om-
vägar fått höra att hans op-
tionsavtal om mark på höjden 
i Stora Viken kommer att dras 
tillbaka.

– Det är ytterst förvånande 
och jag är minst sagt chock-
ad över hur ärendet har hand-
lagts av kommunledningen. 
Jag har än idag inte fått något 
skriftligt besked, trots att det 
rör en så viktig fråga. Kan inte 

Ale erbjuda någon vettig in-
dustrimark får jag självklart 
söka mig till grannkommu-
nerna. Självklart undrar jag 
som alebo hur de tänker; 
var har de tänkt placera den 
framtida industrin?

Enligt Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande, Jan A 
Pressfeldt, ser den framtida 
industrins behov annorlunda 
ut, särskilt i Ale.

– De stora industrierna 
kommer inte att etablera här, 
inte i Ale och kanske inte i 
Sverige. I det nya ÖP-arbetet 
kommer vi att hitta alterna-
tiva verksamhetsområden om 
en förfrågan skulle komma. 
Här kommer främst småfö-
retagsamheten att blomst-
ra och dessa entreprenörer 
hittar alltid en plats. Istället 
väljer vi att stärka kommunen 

genom att erbjuda fler attrak-
tiva bostadsområden. Det är 
bara att räkna så förstår man. 
Ett par hundra nya skatte-
betalare är mer lönsamt för 
kommunen än en jättelik la-
gerbyggnad med några få an-
ställda, menar Pressfeldt och 
fortsätter sin motivering:

– När infrastrukturen är 
fullt utbyggd får vi en fantas-
tisk pendel. Det blir naturligt 
att bosätta sig utanför Göte-
borg och då vill jag att Ale ska 
vara en plats där man bor och 
njuter av livet.

Socialdemokraternas 
kommunalråd, Paula Örn 
(S), beklagar Alliansens 
beslut.

– Det är ett område som 
både i sitt läge och sin miljö 
är perfekt anpassat som verk-
samhetsområde. Hur mycket 
du än spränger där kommer 
du inte ifrån att du får en 
bergvägg. Jag förstår dessut-
om inte hur de kan behandla 
Håkan Sandberg som de gör. 
Skulle inte näringslivsklima-
tet förbättras?

Det ämnet hakar Sandberg 

gärna på.
– Med tanke på hur det här 

har skötts är jag inte ett dugg 
förvånad över att näringslivs-
klimatet har ständiga botten-
noteringar i olika mätningar. 
Det ser tyvärr inte ut att ha 
blivit bättre.

Utsikten kommer att göra det planerade bostadsområdet på höjden i Nödinge till kommunens 
mest attraktiva menar Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD).

Attraktivt för bostäder? Höjden i Stora Viken är idag en berg-
täkt.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

NÖDINGE. Älvängens 
Ponnyranch blev EB 
Ranch i samband med 
flytten till Nödinge. 

Snart två år har gått 
sedan dess och Linda 
Esberg och Annika 
Birklin har funnit sig 
till ätt

Lyckad flytt för Ponnyranchen

VÄLKOMMNA TILL 
OSS PÅ SERVICE 2.0

VOLVO NÄRSERVICE ALE

Här planeras bostäder på Höjden

Faksimil vecka 45, 2011, Alekuriren Fokus Företag.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Håkan Sandberg, en besviken entreprenör.

Håkan Sanberg bestrider beslutet
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Någon klok männis-
ka (jag vet inte vem) 
har sagt detta, och 

visst är det så: Vår kropp är 
ett alldeles fantastiskt maski-
neri. Visste du att ditt hjärta 
pumpar ungefär en miljon 
tunnor blod under en livs-
tid. Det är tillräckligt för att 
fylla tre stora tankbåtar – en 
hisnande tanke. Vi har bara 
en kropp och den behöver 
omsorg för att orka och för 
att hålla. 

Jag är helt övertygad om 
att vore vi lika noggranna med 
underhåll, service och besikt-
ning av våra kroppar som vi är 
med våra bilar skulle många 
av oss må så mycket bättre.

Inte skulle vi komma på 
tanken att fylla bilen med 
93 oktan om den skall ha 95 
oktan. När det gäller oss själva 
stoppar vi utan att blinka i oss 
sådant som vi egentligen vet 
inte är särskilt nyttigt. Varför 
är det så? Tyvärr har jag inget 
bra svar.

Att vara rädd om sin kropp 
betyder inte att vi behöver 
äta konstiga dieter, som är 
både krångliga och inte håller 
oss mätta. Det betyder heller 
inte att vi behöver ge oss ut i 
elljusspåret och springa tills 
blodsmaken infinner sig eller 
att vi behöver lösa dyra trä-
ningskort på våra gym.

På måndag börjar mitt 
nya liv. Har ni hört den kom-
mentaren eller kanske till och 
med uttalat den själv. Tyvärr 
håller det oftast inte så länge. 

Löprundan (som kanske var 
den första på flera år) gav 
träningsvärk som satt i flera 
dagar. Maten var krånglig, 
planeringen som är A och O 
gick i stöpet. Förmodligen är 
ni några som känner igen er 
i detta. Man har helt enkelt 
satt upp för stora mål utan 
att ha en bra och genomtänkt 
strategi. Oftast har man heller 
inte rannsakat sin motivation 
för livsstilsförändringar. Vad 
vinner jag, och vad får jag för-
saka? Är det värt det? 

Det finns så många små 
saker vi kan göra som gör stor 
skillnad både för hälsa och 
vikt. Det är en god början att 
lägga till nya vanor steg för 
steg. Till slut finns det inte 
plats för de dåliga vanorna.

Jag vill ge några tips och 
råd. Det krävs inga stora 
förändringar men har ändå 
stor betydelse för dig och ditt 
välmående. 

Rör dig cirka 30 minuter/
dag. Promenad i rask takt 
är fullt tillräckligt. Har du 
möjlighet att komma ut under 
dagens ljusa timmar nu på 
vinterhalvåret så är det extra 
värdefullt. Hinner du inte 
promenera en halvtimme, 
misströsta inte. Gå en kvart 
istället. Allt är bättre än inget.

 Utnyttja tillfällena i var-
dagen att röra dig. Ta trappan 
istället för hissen. Åk inte flera 
varv runt parkeringen för att 
få den närmaste platsen när 
du skall handla, ställ dig hellre 
lite längre bort och ta tillfället 

till några extra steg. Fundera 
över om du kan gå eller cykla 
till jobbet eller gå av bussen 
någon hållplats tidigare.  Ja 
det finns många exempel på 
situationer i vardagen som ger 
extra fysisk aktivitet.

Ät regelbundet för att hålla 
blodsockret på en jämn nivå. 
Frukost, lunch och middag 
samt ett par mellanmål är en 
bra måltidsordning. Det finns 
ett talesätt som säger ”Ät fru-
kost som en kung, lunch som 
en prins och kvällsmat som en 
fattiglapp” Detta håller bra. 

Tänk tallriksmodellen. 
En knytnäve kolhydrater (till 
exempel potatis, pasta, bröd 
eller ris). En knytnäve protei-
ner (till exempel kött, fisk och 
ägg) och resten grönsaker i 
många olika färger.

Använd främst råvaror, 
undvik hel och halvfabrikat.

Var försiktig med socker i 
form av sötsaker, läsk och kaf-
febröd.

Jag lovar, detta gör skill-
nad. Lycka till! Nu närmar sig 
julen med stora steg. Den är 
en av våra största mathelger. 
Jag vill bara säga: Det är inte 
det du äter mellan jul och nyår 
som är det farligaste för vikten, 
nej det är det du äter mellan 
nyår och jul.

Annika Gustafson
Sjuksköterska och kostrådgivare

Var rädd om din kropp
– Var skall du annars bo?

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*

Läser Alekuriren nr 43 
och fastnar vid arti-
keln 2LOV:en hänger 

i luften”.
Läser och blir heligt för-

bannad när jag ser Ingmarie 
Torstenssons uttalande 
om att äldre inte har något 
behov av att välja.

Jag har nu några frågor 
till Ingmarie som jag gärna 
vill ha svar på!

1. Vilka är de undersök-
ningar som säger att äldre 
inte har något behov av att 
välja? Källa tack! Intres-
sant att få veta också vilket 
åldersspann man menar med 
äldre.

2. Hur vill Du själv ha det 
när du eller dina närstående 
blir gamla?

3. Vet Du något om hur 
det ser ut idag på våra boen-
den för äldre i kommunen? 
(Om inte, gör gärna några 
studiebesök!)

Jag har arbetat i Ale 
kommun själv i ganska 
många år som underskö-
terska. Då jag under ett par 
år ingick i Flexpoolen som 

ersätter tillfälligt bortava-
rande personal har jag varit 
på många av de äldreboen-
den och hemtjänstgrupper 
som finns i kommunen. 

Jag kan tala om att det 
inte finns många boenden 
som når upp till den stan-
dard att jag skulle låta mina 
närstående bo där! Valfrihet 
finns det inte mycket att tala 
om. Mina erfarenheter är 
dessa.

För det första har du 
ingen möjlighet att välja 
själv var du vill bo. Om du 
har tur finns det en plats på 
ett boende överhuvudtaget 
när du behöver den. Att 
den kan ligga i andra änden 
av kommunen från var du 
själv bott förut tas ingen 
hänsyn till. Inte heller tas 
det hänsyn till om ett gift 
par vill bo ihop. De äldre på 
boendena väcks och görs i 
ordning den tiden som det 
passar schemat, det vill säga 
när chefen bestämt att det 
ska finnas mest personal. 
Likaså får de gå till sängs 
när det passar schemat. När 
nattpersonalen kommer är 
det önskvärt att alla ska ligga 
i sina sängar. Nattpasset 
börjar ca kl 21-22. Att välja 
att få komma ut och få frisk 
luft varje dag är inget som 
hör till vanligheterna. Finns 
det personal kan det hända 
att det är genomförbart, 
annars inte. Att utöva sina 
hobbies och intressen är lika 
svårt och beroende på perso-

nalens resurser med tid och 
engagemang. 

Hela tiden dras det ner på 
äldrevården. Maten får inte 
längre lagas på hemmen. De 
boende på hemmen får sin 
mat från centralköket och 
de som bor i eget hem får 
vakuumförpackad mat för 
en vecka.  Har du smakat på 
den maten?

Äldre, när är man det? 
Och när slutar man vilja 
bestämma över sitt eget 
liv och mående anser du 
Ingmarie? Antar att du själv 
(precis som de flesta av oss) 
hoppas på att få bli gammal 
och njuta av din ålderdom på 
det sätt DU önskar. 

Jag har tusen idéer om 
hur man kan förbättra äldre-
vården här i kommunen med 
medel som inte kräver mer 
pengar, bara lite öppet sinne 
och engagemang.

Men jag har insett att 
om man ska kunna påverka 
sådana saker ska man inte 
jobba kommunalt, för där 
mal kvarnarna långsamt.

Jag hoppas och ser fram 
emot att LOV får träda i 
kraft även i denna kommun, 
så att engagerade människor 
kan få starta upp boenden 
som verkligen bejakar män-
niskorna som ska bo där. 
Äldreboendena är till för 
de boende, glöm aldrig det. 
Man slutar inte vilja njuta 
av livet bara för att man blir 
över 65 år.

Johanna Häussler Sand

Tack för dina frågor 
och ditt engage-
mang. Vill du ha 

mer fakta kring olika under-
sökningar och vad de säger 
kan du klicka in på www.da-
gensarena.se.

Själv har jag närstående 
som är i behov av samhälls-
tjänster och jag känner mig 
mycket trygg med den ser-
vice som finns och har inget 
behov av att välja. Då jag 
satt i Vård- och omsorgs-
nämnden redan under förra 
mandatperioden har jag 

haft möjlighet att besöka de 
flesta av kommunens äldre-
boenden.

Det du beskriver om 
boendena kommer att finnas 
oavsett utförare och med de 
senaste avslöjandena om hur 
de riskkapitalsägda bolagen 
som driver boenden är jag 
övertygad om att vi har en 
säkerställd vård på våra i Ale 
kommun. Det skulle ha varit 
värre med privatägda bolag.

Just därför bör vi driva 
dem i kommunal regi. 
Känner mig mycket trygg 

och övertygad i denna fråga. 
Det som händer om LOV 
införs inom hemtjänsten 
är att de äldre som ofta 
redan är utsatta skall välja 
utförare och visst finns det 
”unga” äldre som har detta 
behov, men i de statistiska 
undersökningar som finns 
i de kommuner som detta 
införts väljer inte de äldre i 
den utsträckningen som man 
önskat för att det skall vara 
försvarbart att införa det.

Ingmarie Torstensson (V)

Hur vill du ha vården?

Sökes: 
Ung administratör 
med stort  
engagemang

Gillar du att ta ansvar? 
Kan du arbeta själv-
ständigt och i ett högt 
tempo? Perfekt. Då kan 
vi erbjuda ett utmanade 
jobb på vår marknads-
avdelning med varie-
rande uppgifter som t ex 
löpande säljadminis-
tration, kampanjstöd, 
avtalsregistrering och 
back-up till vår kund-
service.

Projektanställning i 
minst 1 år med möjlig-
het till tillsvidare-
anställning. Ansök  
senast 31/12 2011.

Maila john.gustafsson 
@gotaenergi.se eller gå 
in på gotaenergi.se.

FTW 
.COM 
kWh 
LOL

www.gotaenergi.se

Ingmarie Torstensson (V) svarar:Frågor till Ingmarie Torstensson (V):

”Jag känner mig mycket 
trygg med vården i Ale”

Behandlingar: thaimassage, 
oljemassage, fotmassage eller 

thaiyogamassage = 1 timme 300kr

Våra öppettider mån-tis: endast tidsbokning 
onsd-lör: 10.00-20.00

Vi finns i Älvängen Centrum 
på Göteborgsvägen 86, tel: 0766-28 64 25 

www.phuket-orchidthaimassage.se

B hh dlil thth i

PHUKET ORCHID THAIMASSAGE

www.alefruktogront.se | 0303-22 98 50
Vardag 8-19 | Lördag 9-18 | Söndag 9-18

Frukt&Grönsakshuset

�����������
���������� BLI MÅNADSGIVARE 

TILL RÖDA KORSET.
Ring 020 - 213 213
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Någon klok männis-
ka (jag vet inte vem) 
har sagt detta, och 

visst är det så: Vår kropp är 
ett alldeles fantastiskt maski-
neri. Visste du att ditt hjärta 
pumpar ungefär en miljon 
tunnor blod under en livs-
tid. Det är tillräckligt för att 
fylla tre stora tankbåtar – en 
hisnande tanke. Vi har bara 
en kropp och den behöver 
omsorg för att orka och för 
att hålla. 

Jag är helt övertygad om 
att vore vi lika noggranna med 
underhåll, service och besikt-
ning av våra kroppar som vi är 
med våra bilar skulle många 
av oss må så mycket bättre.

Inte skulle vi komma på 
tanken att fylla bilen med 
93 oktan om den skall ha 95 
oktan. När det gäller oss själva 
stoppar vi utan att blinka i oss 
sådant som vi egentligen vet 
inte är särskilt nyttigt. Varför 
är det så? Tyvärr har jag inget 
bra svar.

Att vara rädd om sin kropp 
betyder inte att vi behöver 
äta konstiga dieter, som är 
både krångliga och inte håller 
oss mätta. Det betyder heller 
inte att vi behöver ge oss ut i 
elljusspåret och springa tills 
blodsmaken infinner sig eller 
att vi behöver lösa dyra trä-
ningskort på våra gym.

På måndag börjar mitt 
nya liv. Har ni hört den kom-
mentaren eller kanske till och 
med uttalat den själv. Tyvärr 
håller det oftast inte så länge. 

Löprundan (som kanske var 
den första på flera år) gav 
träningsvärk som satt i flera 
dagar. Maten var krånglig, 
planeringen som är A och O 
gick i stöpet. Förmodligen är 
ni några som känner igen er 
i detta. Man har helt enkelt 
satt upp för stora mål utan 
att ha en bra och genomtänkt 
strategi. Oftast har man heller 
inte rannsakat sin motivation 
för livsstilsförändringar. Vad 
vinner jag, och vad får jag för-
saka? Är det värt det? 

Det finns så många små 
saker vi kan göra som gör stor 
skillnad både för hälsa och 
vikt. Det är en god början att 
lägga till nya vanor steg för 
steg. Till slut finns det inte 
plats för de dåliga vanorna.

Jag vill ge några tips och 
råd. Det krävs inga stora 
förändringar men har ändå 
stor betydelse för dig och ditt 
välmående. 

Rör dig cirka 30 minuter/
dag. Promenad i rask takt 
är fullt tillräckligt. Har du 
möjlighet att komma ut under 
dagens ljusa timmar nu på 
vinterhalvåret så är det extra 
värdefullt. Hinner du inte 
promenera en halvtimme, 
misströsta inte. Gå en kvart 
istället. Allt är bättre än inget.

 Utnyttja tillfällena i var-
dagen att röra dig. Ta trappan 
istället för hissen. Åk inte flera 
varv runt parkeringen för att 
få den närmaste platsen när 
du skall handla, ställ dig hellre 
lite längre bort och ta tillfället 

till några extra steg. Fundera 
över om du kan gå eller cykla 
till jobbet eller gå av bussen 
någon hållplats tidigare.  Ja 
det finns många exempel på 
situationer i vardagen som ger 
extra fysisk aktivitet.

Ät regelbundet för att hålla 
blodsockret på en jämn nivå. 
Frukost, lunch och middag 
samt ett par mellanmål är en 
bra måltidsordning. Det finns 
ett talesätt som säger ”Ät fru-
kost som en kung, lunch som 
en prins och kvällsmat som en 
fattiglapp” Detta håller bra. 

Tänk tallriksmodellen. 
En knytnäve kolhydrater (till 
exempel potatis, pasta, bröd 
eller ris). En knytnäve protei-
ner (till exempel kött, fisk och 
ägg) och resten grönsaker i 
många olika färger.

Använd främst råvaror, 
undvik hel och halvfabrikat.

Var försiktig med socker i 
form av sötsaker, läsk och kaf-
febröd.

Jag lovar, detta gör skill-
nad. Lycka till! Nu närmar sig 
julen med stora steg. Den är 
en av våra största mathelger. 
Jag vill bara säga: Det är inte 
det du äter mellan jul och nyår 
som är det farligaste för vikten, 
nej det är det du äter mellan 
nyår och jul.

Annika Gustafson
Sjuksköterska och kostrådgivare

Var rädd om din kropp
– Var skall du annars bo?

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*

Läser Alekuriren nr 43 
och fastnar vid arti-
keln 2LOV:en hänger 

i luften”.
Läser och blir heligt för-

bannad när jag ser Ingmarie 
Torstenssons uttalande 
om att äldre inte har något 
behov av att välja.

Jag har nu några frågor 
till Ingmarie som jag gärna 
vill ha svar på!

1. Vilka är de undersök-
ningar som säger att äldre 
inte har något behov av att 
välja? Källa tack! Intres-
sant att få veta också vilket 
åldersspann man menar med 
äldre.

2. Hur vill Du själv ha det 
när du eller dina närstående 
blir gamla?

3. Vet Du något om hur 
det ser ut idag på våra boen-
den för äldre i kommunen? 
(Om inte, gör gärna några 
studiebesök!)

Jag har arbetat i Ale 
kommun själv i ganska 
många år som underskö-
terska. Då jag under ett par 
år ingick i Flexpoolen som 

ersätter tillfälligt bortava-
rande personal har jag varit 
på många av de äldreboen-
den och hemtjänstgrupper 
som finns i kommunen. 

Jag kan tala om att det 
inte finns många boenden 
som når upp till den stan-
dard att jag skulle låta mina 
närstående bo där! Valfrihet 
finns det inte mycket att tala 
om. Mina erfarenheter är 
dessa.

För det första har du 
ingen möjlighet att välja 
själv var du vill bo. Om du 
har tur finns det en plats på 
ett boende överhuvudtaget 
när du behöver den. Att 
den kan ligga i andra änden 
av kommunen från var du 
själv bott förut tas ingen 
hänsyn till. Inte heller tas 
det hänsyn till om ett gift 
par vill bo ihop. De äldre på 
boendena väcks och görs i 
ordning den tiden som det 
passar schemat, det vill säga 
när chefen bestämt att det 
ska finnas mest personal. 
Likaså får de gå till sängs 
när det passar schemat. När 
nattpersonalen kommer är 
det önskvärt att alla ska ligga 
i sina sängar. Nattpasset 
börjar ca kl 21-22. Att välja 
att få komma ut och få frisk 
luft varje dag är inget som 
hör till vanligheterna. Finns 
det personal kan det hända 
att det är genomförbart, 
annars inte. Att utöva sina 
hobbies och intressen är lika 
svårt och beroende på perso-

nalens resurser med tid och 
engagemang. 

Hela tiden dras det ner på 
äldrevården. Maten får inte 
längre lagas på hemmen. De 
boende på hemmen får sin 
mat från centralköket och 
de som bor i eget hem får 
vakuumförpackad mat för 
en vecka.  Har du smakat på 
den maten?

Äldre, när är man det? 
Och när slutar man vilja 
bestämma över sitt eget 
liv och mående anser du 
Ingmarie? Antar att du själv 
(precis som de flesta av oss) 
hoppas på att få bli gammal 
och njuta av din ålderdom på 
det sätt DU önskar. 

Jag har tusen idéer om 
hur man kan förbättra äldre-
vården här i kommunen med 
medel som inte kräver mer 
pengar, bara lite öppet sinne 
och engagemang.

Men jag har insett att 
om man ska kunna påverka 
sådana saker ska man inte 
jobba kommunalt, för där 
mal kvarnarna långsamt.

Jag hoppas och ser fram 
emot att LOV får träda i 
kraft även i denna kommun, 
så att engagerade människor 
kan få starta upp boenden 
som verkligen bejakar män-
niskorna som ska bo där. 
Äldreboendena är till för 
de boende, glöm aldrig det. 
Man slutar inte vilja njuta 
av livet bara för att man blir 
över 65 år.

Johanna Häussler Sand

Tack för dina frågor 
och ditt engage-
mang. Vill du ha 

mer fakta kring olika under-
sökningar och vad de säger 
kan du klicka in på www.da-
gensarena.se.

Själv har jag närstående 
som är i behov av samhälls-
tjänster och jag känner mig 
mycket trygg med den ser-
vice som finns och har inget 
behov av att välja. Då jag 
satt i Vård- och omsorgs-
nämnden redan under förra 
mandatperioden har jag 

haft möjlighet att besöka de 
flesta av kommunens äldre-
boenden.

Det du beskriver om 
boendena kommer att finnas 
oavsett utförare och med de 
senaste avslöjandena om hur 
de riskkapitalsägda bolagen 
som driver boenden är jag 
övertygad om att vi har en 
säkerställd vård på våra i Ale 
kommun. Det skulle ha varit 
värre med privatägda bolag.

Just därför bör vi driva 
dem i kommunal regi. 
Känner mig mycket trygg 

och övertygad i denna fråga. 
Det som händer om LOV 
införs inom hemtjänsten 
är att de äldre som ofta 
redan är utsatta skall välja 
utförare och visst finns det 
”unga” äldre som har detta 
behov, men i de statistiska 
undersökningar som finns 
i de kommuner som detta 
införts väljer inte de äldre i 
den utsträckningen som man 
önskat för att det skall vara 
försvarbart att införa det.

Ingmarie Torstensson (V)

Hur vill du ha vården?

Sökes: 
Ung administratör 
med stort  
engagemang

Gillar du att ta ansvar? 
Kan du arbeta själv-
ständigt och i ett högt 
tempo? Perfekt. Då kan 
vi erbjuda ett utmanade 
jobb på vår marknads-
avdelning med varie-
rande uppgifter som t ex 
löpande säljadminis-
tration, kampanjstöd, 
avtalsregistrering och 
back-up till vår kund-
service.

Projektanställning i 
minst 1 år med möjlig-
het till tillsvidare-
anställning. Ansök  
senast 31/12 2011.

Maila john.gustafsson 
@gotaenergi.se eller gå 
in på gotaenergi.se.

FTW 
.COM 
kWh 
LOL

www.gotaenergi.se

Ingmarie Torstensson (V) svarar:Frågor till Ingmarie Torstensson (V):

”Jag känner mig mycket 
trygg med vården i Ale”

Behandlingar: thaimassage, 
oljemassage, fotmassage eller 

thaiyogamassage = 1 timme 300kr

Våra öppettider mån-tis: endast tidsbokning 
onsd-lör: 10.00-20.00

Vi finns i Älvängen Centrum 
på Göteborgsvägen 86, tel: 0766-28 64 25 

www.phuket-orchidthaimassage.se

B hh dlil thth i

PHUKET ORCHID THAIMASSAGE

www.alefruktogront.se | 0303-22 98 50
Vardag 8-19 | Lördag 9-18 | Söndag 9-18

Frukt&Grönsakshuset

�����������
���������� BLI MÅNADSGIVARE 

TILL RÖDA KORSET.
Ring 020 - 213 213

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

December

Supporttekniker 
till Ale!
Sektor kommunstyrelsen söker en 
supporttekniker till supportfunktionen.

Läs mer på www.ale.se/Lediga jobb

Ale bibliotek, Nödinge

Fredag 23 december 10 - 15 
Tisdag 27 december 10 - 19 
Onsdag 28 december 10 - 19 
Torsdag 29 december 10 - 19 
fredag 30 december 10 - 15 
måndag 2 januari 10 - 19 
tisdag 3 januari 10 - 19 
onsdag 4 januari 10 - 19
torsdag 5 januari 10 - 15 
lördag 7 januari STÄNGT

Skepplanda bibliotek 

23 december - 1 januari STÄNGT 
Måndag 2 januari 14 - 19 
Tisdag 3 januari 10 - 15 
Torsdag 5 januari 10 - 13

Surte bibliotek 

23 december - 2 januari STÄNGT 
Tisdag 3 januari 14 - 19 
Onsdag 4 januari 10.00 - 16.30 
Torsdag 5 januari 10 - 13

Älvängens bibliotek 

23 december - 1 januari STÄNGT 
Måndag 2 januari 10.00 - 16.30 
Onsdag 4 januari 14 - 19 
Torsdag 5 januari 10 - 13

OROLIG?
Är du bekymrad över din eller 
någon anhörigs alkoholdrick-
ande eller droganvändande?

Då kan du vända dig till en kurator 
med lång erfarenhet av arbete 
med dessa frågor.
Telefonmottagning måndag 
och torsdag kl 13-14. 
Telefon 0303-371 284
Kort väntetid för personligt besök. 
Du kan vara anonym.

Vuxenenheten Individ-och 
familjeomsorgen
Besöksadress: 
Brattåsstigen 6 I Surte

Alebacken 2010-2011. Vi hoppas att vädret tillåter en lika fi n skidåkning 
den här vintern.

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

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

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

Morgonbad
Onsdagar kl 07.00-09.00

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

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

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

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

JULKONSERT I NÖDINGE KYRKA
Torsdag 15/12 kl 19.00 
med elever på musikinriktningarna 
vid Ale gymnasium.

PÅ GÅNG I ALE

Öppettider på biblioteken
i Ale under julhelgerna

Hur tycker du att Ale ska se ut? 
I januari samlas förtroendevalda 
och ledande tjänstemän i Ale 
kommun för att prata om hur Ale 
ska uppfattas år 2025. 
Vill du vara med och påverka dem?

Vi genomför en enkät på 
www.ale.se, där du kan ge våra 
beslutsfattare viktig information 
och berätta vad du tycker är viktigt. 
Föredrar du att lämna dina åsikter 
utan dator kan du fylla i enkäten 
som fi nns i veckans Alekuriren. 
Klipp ut och sänd den i ett kuvert 
till Ale kommun som naturligtvis 
står för portot. Vi lottar ut 40 
trisslotter till dem som anger sitt 
telefonnummer. Naturligtvis kan du 
vara anonym om du vill.

Vi behöver ditt svar senast 
4 januari 2012.

Tyck till om 
Ales framtid!
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Ansök till Komvux nu!

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

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

Är du intresserad av yrkesutbildningar besök www.grvux.se

www.ale.se
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NOL. ETC Battery and Fu-
elCells Sweden AB hade i 
förra veckan två modera-
ta riksdagskvinnor på besök. 
Camilla Waltersson Grön-
vall från Lilla Edet och parti-
ets ansvarige ledamot för en-
ergifrågor i Näringsutskottet, 
Cecilie Tenfjord-Tofby, 
gästade Nol. Ales kommu-
nalråd Mikael Berglund pas-
sade på att slå följe med sina 
partivänner.

Transportsektorn står idag 
för omkring 35 procent av 
koldioxidutsläppen och kli-
matförändringarna ställer 
krav på stora omställning-
ar. Det var bakgrunden till 
riksdagsledamöternas besök, 
som ville få information om 
ETC:s arbete med avancera-
de batterier och bränsleceller 
för elbilar.

– Alliansens målsättning 
är att Sverige ska ha en fos-
silfri fordonsflotta år 2030. 
Detta är ett mycket högt upp-
satt mål som kräver forskning 
och ny teknik när det gäller 
klimatsmarta drivmedel och 
förnybara energikällor, säger 
Camilla Waltersson Grön-
vall.

NÖDINGE. På onsdag 
invigs ett nytt café på 
Ale Torg.

Ett redan beprövat 
koncept på Västra 
Gatan i Kungälv kopie-
ras nu till den här sidan 
älven.

– Jag har länge fun-
derat på att utveckla 
verksamheten och nu 
var tillfället det rätta, 
säger ägaren Malin 
Friman.

I snart tre år har Tant Rut fun-
nits i Kungälv. Utvecklingen 
har pekat spikrakt uppåt.

– Framförallt det gångna 
året har vi märkt en stor 
ökning av antalet cafégäster, 
berättar Malin.

En ombonad miljö, präg-
lad av gammaldags stil, och 
trevlig personal tror Malin 
Friman är två viktiga fram-
gångsfaktorer.

– Mysfaktorn lägger vi stor 
vikt vid. Sedan är det natur-
ligtvis avgörande att du har 
bra produkter att sälja. Mo-
rotskaka, chokladboll, muf-
fins och kanelbulle utgör fa-
voriterna i vårt sortiment.

Det har varit bråda dagar 
för Malin den senaste tiden. 
Julstöket hemma har fått stå 
åt sidan, den mesta tiden har 
hon istället ägnat iordning-
ställandet av caféet.

– Det är mycket som ska 
klaffa och hantverkarna har 
verkligen fått jobba för hög-
tryck.

Tanken är att Malin Friman 

själv ska arbeta i Nödinge och 
ha personal som sköter verk-
samheten i Kungälv.

– Det ska bli riktigt roligt 
att få komma igång. Läget 
på torget är perfekt och jag 
hoppas verkligen att alebor-
na ska gilla vårt koncept, 
som förutom kaffe och bak-
verk också omfattas av lätta-
re luncher.

Har du något favorit-

bakverk att rekommende-
ra i juletid?

– Vår saffransbulle med 
mandelmassa är en höjdare. 
Det är en personlig favorit, 
avslutar Malin Friman.

Riksdags-
ledamöter 
besökte 
ETC

De moderata riksdagskvinnorna Camilla Waltersson Grönvall 
och Cecilie Tenfjord-Tofby vid sitt besök på ETC i Nol i förra 
veckan.

Tant Rut – nytt café på Ale Torg

PÅ ALE TORG

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På onsdag öppnar Tant Rut på Ale Torg. Malin Friman hälsar 
alla fikasugna besökare hjärtligt välkomna.

www.aleel.se 
0303-33 24 00 info@aleel.se 
Lunnavägen 2,  Box 3004,  
449 14 Alafors

Elnätsavgifter
Ale Elförenings styrelse har fattat beslut om justerade elnätsavgifter från och 
med 1 januari 2012. Ale Elförening påförs en kostnadsökning på 2,5 % från 
stam- och regionnät. Elnätsavgiften består av två delar, en fast och en rörlig. 
Prisjusteringen avser endast den fasta delen. Den rörliga överföringsavgiften 
per kilowattimme förblir oförändrad enligt 2011 års nivå. Prisjusteringen för 
lågspänningsabonnemang 16 A till och med 200 A innebär en höjning av 
elnätsavgifterna med i genomsnitt 1,9 %.

Energiskatt
Sveriges regering har fattat beslut om att energiskatten på el ska räknas 
upp med konsumentprisindex. Ny energiskatt från och med 1 januari 2012 
blir 36,25 öre/kWh inklusive moms (29,00 öre/kWh exklusive moms). För 
lågskattekommuner blir ny energiskatt 24,00 öre/kWh inklusive moms (19,20 
öre/kWh exklusive moms).
För mer information, besök vår hemsida www.aleel.se eller kontakta oss på 
telefonnummer 0303-332400

Prisjustering från 1 januari 

Elnätsavgifter 2012 per månad Kr exkl. moms Kr ink. moms

16 A Lägenhet 91 114
16 A Villa 180 225

20 A 224 280
25 A 283 354
35 A 394 493
50 A 566 707
63 A 707 883
80 A 904 1130

100 A 1108 1385
125 A 1394 1743
160 A 1808 2259
200 A 2333 2917

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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NOL. ETC Battery and Fu-
elCells Sweden AB hade i 
förra veckan två modera-
ta riksdagskvinnor på besök. 
Camilla Waltersson Grön-
vall från Lilla Edet och parti-
ets ansvarige ledamot för en-
ergifrågor i Näringsutskottet, 
Cecilie Tenfjord-Tofby, 
gästade Nol. Ales kommu-
nalråd Mikael Berglund pas-
sade på att slå följe med sina 
partivänner.

Transportsektorn står idag 
för omkring 35 procent av 
koldioxidutsläppen och kli-
matförändringarna ställer 
krav på stora omställning-
ar. Det var bakgrunden till 
riksdagsledamöternas besök, 
som ville få information om 
ETC:s arbete med avancera-
de batterier och bränsleceller 
för elbilar.

– Alliansens målsättning 
är att Sverige ska ha en fos-
silfri fordonsflotta år 2030. 
Detta är ett mycket högt upp-
satt mål som kräver forskning 
och ny teknik när det gäller 
klimatsmarta drivmedel och 
förnybara energikällor, säger 
Camilla Waltersson Grön-
vall.

NÖDINGE. På onsdag 
invigs ett nytt café på 
Ale Torg.

Ett redan beprövat 
koncept på Västra 
Gatan i Kungälv kopie-
ras nu till den här sidan 
älven.

– Jag har länge fun-
derat på att utveckla 
verksamheten och nu 
var tillfället det rätta, 
säger ägaren Malin 
Friman.

I snart tre år har Tant Rut fun-
nits i Kungälv. Utvecklingen 
har pekat spikrakt uppåt.

– Framförallt det gångna 
året har vi märkt en stor 
ökning av antalet cafégäster, 
berättar Malin.

En ombonad miljö, präg-
lad av gammaldags stil, och 
trevlig personal tror Malin 
Friman är två viktiga fram-
gångsfaktorer.

– Mysfaktorn lägger vi stor 
vikt vid. Sedan är det natur-
ligtvis avgörande att du har 
bra produkter att sälja. Mo-
rotskaka, chokladboll, muf-
fins och kanelbulle utgör fa-
voriterna i vårt sortiment.

Det har varit bråda dagar 
för Malin den senaste tiden. 
Julstöket hemma har fått stå 
åt sidan, den mesta tiden har 
hon istället ägnat iordning-
ställandet av caféet.

– Det är mycket som ska 
klaffa och hantverkarna har 
verkligen fått jobba för hög-
tryck.

Tanken är att Malin Friman 

själv ska arbeta i Nödinge och 
ha personal som sköter verk-
samheten i Kungälv.

– Det ska bli riktigt roligt 
att få komma igång. Läget 
på torget är perfekt och jag 
hoppas verkligen att alebor-
na ska gilla vårt koncept, 
som förutom kaffe och bak-
verk också omfattas av lätta-
re luncher.

Har du något favorit-

bakverk att rekommende-
ra i juletid?

– Vår saffransbulle med 
mandelmassa är en höjdare. 
Det är en personlig favorit, 
avslutar Malin Friman.

Riksdags-
ledamöter 
besökte 
ETC

De moderata riksdagskvinnorna Camilla Waltersson Grönvall 
och Cecilie Tenfjord-Tofby vid sitt besök på ETC i Nol i förra 
veckan.

Tant Rut – nytt café på Ale Torg

PÅ ALE TORG

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På onsdag öppnar Tant Rut på Ale Torg. Malin Friman hälsar 
alla fikasugna besökare hjärtligt välkomna.

www.aleel.se 
0303-33 24 00 info@aleel.se 
Lunnavägen 2,  Box 3004,  
449 14 Alafors

Elnätsavgifter
Ale Elförenings styrelse har fattat beslut om justerade elnätsavgifter från och 
med 1 januari 2012. Ale Elförening påförs en kostnadsökning på 2,5 % från 
stam- och regionnät. Elnätsavgiften består av två delar, en fast och en rörlig. 
Prisjusteringen avser endast den fasta delen. Den rörliga överföringsavgiften 
per kilowattimme förblir oförändrad enligt 2011 års nivå. Prisjusteringen för 
lågspänningsabonnemang 16 A till och med 200 A innebär en höjning av 
elnätsavgifterna med i genomsnitt 1,9 %.

Energiskatt
Sveriges regering har fattat beslut om att energiskatten på el ska räknas 
upp med konsumentprisindex. Ny energiskatt från och med 1 januari 2012 
blir 36,25 öre/kWh inklusive moms (29,00 öre/kWh exklusive moms). För 
lågskattekommuner blir ny energiskatt 24,00 öre/kWh inklusive moms (19,20 
öre/kWh exklusive moms).
För mer information, besök vår hemsida www.aleel.se eller kontakta oss på 
telefonnummer 0303-332400

Prisjustering från 1 januari 

Elnätsavgifter 2012 per månad Kr exkl. moms Kr ink. moms

16 A Lägenhet 91 114
16 A Villa 180 225

20 A 224 280
25 A 283 354
35 A 394 493
50 A 566 707
63 A 707 883
80 A 904 1130

100 A 1108 1385
125 A 1394 1743
160 A 1808 2259
200 A 2333 2917

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Gång- och cykelvägen mellan 
Bohus och Surte, som har varit 
avstängd under hösten på grund 
av byggnation, kommer att öpp-
na igen innan jul. Med anledning 
av att nya förutsättningar upp-
dagades under arbetets gång har 
avstängningen dragit ut något på 
tiden. Vi beklagar förseningen 
och tackar för visat tålamod.

E.Pihl & Son AS:s entreprenad 
mellan Marieholm och 
Olskroken är en av sju vinnare av 
Trafi kverkets Arbetsmiljöpris 
2011. Totalt tilldelas sju invester-
ingsprojekt priset som syftar till 
att premiera systematiskt arbets-
miljöarbete och engagemang för 
att uppnå en säker arbetsmiljö 
samt att minska antalet olyckor 
på arbetsplatserna. 

Priset består av ett diplom 
samt en prissumma på 25 000 
kronor att användas till personal-
befrämjande åtgärder inom 
entreprenaden.

Sara Distner har arbetat med 
projekt BanaVäg i Väst sedan 
2004 och är för närvarande 
projektledare för deletappen 
Velanda–Prässebo.

– Det känns väldigt roligt att 
få vara med och driva projektet i 
mål. Vi har ett intensivt och spän-
nande år framför oss, säger hon.

Tar över Västlänken
Bo Larsson axlar vid årsskiftet 
istället rollen som projektchef för 
Trafi kverkets projekt Västlänken, 
en ny tågtunnel under centrala 
Göteborg som ska binda samman 
pendeltågstrafi ken till genom-
gående linjer och ge nya stationer 
i staden. 

– Jag vill passa på att tacka alla 
som arbetar med och bidrar till 
projekt BanaVäg i Väst och jag 
vill också rikta ett stort tack till 

alla boende och resenärer för det 
engagemang, intresse och tåla-
mod de har visat under arbetets
gång, säger Bo Larsson.

Intensivt sista år
I december 2012 ska hela huvud-
stråket, både väg och järnväg, 
mellan Göteborg och Trollhättan 
öppna för trafi k.

– Det blir så klart tuff t. De sis-
ta arbetsplanerna blev godkända 
så sent som i våras och den sista 
byggnationen påbörjades efter 
sommaren. Men vi har en kompe-
tent organisation och stor tilltro 
till entreprenörernas arbete, så 
vi räknar med att bli klara i tid, 
säger Sara Distner.

Även Bo Larsson är övertygad 
om att det kommer att gå vägen.

– Projektet har ett intensivt 
och viktigt år framför sig med 

många utmaningar och jag vet att 
det kommer att slutföras planen-
ligt och med gott resultat under 
Saras ledning, avslutar han.

Gång- och cykelväg 
öppnar innan jul

BViV-entreprenad 
får arbetsmiljöpris

På gång På gång

Ansvarig utgivare: Bo Larsson

BanaVäg i Väst
Projektaktuellt december 2011  

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

Ny projektchef för 
BanaVäg i Väst
Vid årsskiftet tar Sara Distner över som ny projektchef för Bana-
Väg i Väst. Nuvarande projektchef Bo Larsson, som har arbetat 
med projektet i över tio år och varit projektchef för BanaVäg i 
Väst sedan 2010, går vidare till nya utmaningar i Trafi kverket.

Sara Distner tar över efter 
Bo Larsson och blir ny projekt-
chef för BanaVäg i Väst.

Foto: N
iklas Bernstone

Projektchefernas 
önskelista

• Inga tillbud eller 
olyckor på arbets-
platsen

• Inga trafi kstörningar 
på väg eller järnväg

• Mild vinter
• Intresserad omvärld
• Fortsatt respekt för 

vårt uppdrag

Foto: C
hristina Sundien

Foto: Em
elie Lorné Idenstedt

– Höstens trafi komläggning i 
Bohus lyckades över förväntan, 
konstaterar Veli Taatila, projekt-
ledare i Bohus. Kötiderna har 
minskat och trafi ken fl yter för 
det mesta på. Även vändslingan i 
Stora Viken har fungerat.

Måste vidta åtgärder
Omläggningen har dock result-
erat i två orosmoment. Istället 
för att använda den tänka vänd-
slingan vid Stora Viken kör en 
del trafi kanter in via lokalvägen 
i Djupedal och gör en förbjuden 
u-sväng, vilket har gett upphov till 
fl era farliga situationer.

– Det tar inte ens längre tid att 
använda den tänkta vändslingan, 
trafi kljusen är trimmade så att 
korsningen i Stora Viken släpper 
ut bilarna från lokalvägen direkt 
medan de i Djupedal måste vänta 
mellan en och två minuter, säger 
Veli Taatila.

Om inte de olagliga u-svän-
garna upphör är projektlednin-
gen tvungna att vidta åtgärder. 
Till exempel genom att sätta ner 
ljusintervallen på lokalvägen vid 
Djupedal eller genom att be polis-
myndigheten om hjälp med kon-
troller. I värsta fall kan korsningen 
behöva stängas över vintern.

Vill värna framkomligheten
Det andra orosmomentet 
är hastigheterna, både på 
Göteborgsvägen genom Bohus 
och vid högersvängen över 
det nya övergångsstället på 
Jordfallsbron. På båda platserna 
kan det därför bli aktuellt med 
någon typ av fysiskt hinder, som 
gupp eller liknande.

– Det är tråkigt om vi behöver 
begränsa tillgängligheten när 
det har varit så trångt och bökigt 
i Bohus i två år. Vi vill värna om 
framkomligheten men säkerhet-
en väger tyngst och vi måste ta 
vårt ansvar, avslutar Veli Taatila.

Förbjuden u-
sväng och höga 
hastigheter i 
Bohus

Trafi kverket.se/vinter 
är sidan för dig som 
vill förbereda dig 
inför snön, mörkret 
och halkan.

Foto: N
iklas Bernstone

Bild: Trafi kverket



ÄLVÄNGEN. – Vi har 
respekt och förståelse 
för handlarnas syn-
punkter. Blir lösningen 
i Älvängen inte bra 
kommer vi att rätta till 
den, men vi tror på det 
vi gör, säger övergri-
pande projektledare Bo 
Björklund.

Reaktionerna från 
informationsmötet i 
Älvängen har nått hela 
vägen till Trafikverkets 
ledning.

Handlare som drab-
bats särskilt hårt kan 
till och med komma att 
ersättas ekonomiskt.

Bert Andersson jobbar fort-
farande halvtid med BanaVäg 
i Väst för Ale kommuns räk-
ning och har varit engagerad i 
projektet sedan 1994. Det var 
en stor tillfredsställelse när 
sträckan Nödinge – Älväng-
en kunde öppnas.
– Det var ett kvitto för att 
det kommer att bli precis så 
som jag har föreställt mig 

den nya vägen med ramper 
och pendelstationer. Ge-
staltningen av upplysta broar 
och så vidare. Det var en skön 
känsla, säger han samtidigt 
som han inser att det återstår 
mycket i projektet.
En viktig del är färdigstäl-
landet av de miljöprioritera-
de gatorna genom Surte och 
Älvängen centrum. Det är en 
stor utmaning att samla alla 
trafikanter – gående, cyklis-
ter och bilister, på en mycket 
begränsad yta. Allt har dess-
utom skett parallellt med be-
fintlig trafik.

– Det är ett svårt uppdrag 
och varje projekt är unikt 
i sig. Det finns säkert saker 
som kunde ha gjorts bättre 
och informationen när vi 
tvingas improvisera med till-
fälliga lösningar kan säkert 
bli bättre. När det gäller 
Älvängen var direktivet från 
kommunen om en tre meter 
bred gång- och cykelväg på 
båda sidor viktig. Dessa har vi 
lyckats få till och vi har också 
skapat längsgående parke-
ringar utmed Göteborgsvä-
gen, säger Bo Björklund.

Men blev inte parkering-
arna väldigt trånga?

– De ska vara två meter och 
det ska enligt våra riktlinjer 
räcka. Vägbanans bredd är 
densamma som tidigare och 
känslan av att den är smala-
re kommer att förändras när 
asfalten är på plats, säger Bo 
Björklund. 

Om det inte blir så då, 
om handlarna får rätt och 
uppfattningen om Älväng-
en blir att det är trångt, 
otillgängligt och besvärligt 
att besöka centrum. Vad 
händer då, vem tar ansvar?

– Vi! Gör vi fel så rättar vi 
till. Göteborgsvägen är och 
förblir Trafikverkets ansvar. 
Vi kommer inte att lämna 
Älvängen till sitt öde och vi 
har aldrig haft något motiv att 
göra samhället sämre, tvärt-
om, svarar Björklund be-
stämt.

Att tvåmetersparkeringar-
na skulle vara alltför trånga 
dementeras.

Vanligt mått
– Det är ett vanligt förekom-
mande mått och när hastig-
heten sjunker till 30 km/h 
kommer trafikanterna att 
upptäcka många fördelar.  
Med sänkt fart blir upplevel-
sen både tryggare och säk-
rare. Att vi får ner hastighe-
ten är viktigare än att parke-
ringsplatserna hade varit 2,30 

m breda, menar Björklund.
Kritiken mot de trånga in-

farterna till Kapellvägen och 
Postvägen bemöter de också.

– Det tittar vi noga på nu. 
Postvägen är definitivt en 
halv meter bredare och ska 
inte innebära några problem. 
Det är dessutom infarten för 
ICA-butikens varutranspor-
ter. Kapellvägen blir 80 cm 
smalare än innan för att bidra 
till en lägre hastighet samt för 
att skydda gångtrafikanter-
na, men två bilar ska absolut 
kunna mötas. Vi tror att allt 
blir bättre när upphöjningen 
är klar, säger Björklund.

Projektledningen är in-
förstådd med att de utökade 
och förlängda trafikstörning-
arna i Älvängen centrum har 
tagit på näringsidkarnas för-
troende och tålamod.

– De är med all rätt frus-
trerade, men vi gör vårt bästa 
för att hinna klart i tid för att 
minimera påverkan inför jul-
handeln.

Kan kompenseras
En del handlare har drabbats 
mer än andra. Vissa butiker 
har under en längre tid varit 
helt otillgängliga.

– Ale kommun har närmat 
sig oss i den här frågan. Vår 
bedömning är att de eventu-
ella skador som skulle ha upp-

kommit inte uppgår till så-
danna nivåer som utgör er-
sättningsgill skada i enlighet 
med Miljöbalkens regler, då 
de arbeten som utförts och 
störningarna som uppkom-
mit i Älvängen får betrak-
tas som likvärdiga med andra 
liknande arbeten som gjorts 
i övriga tätorter. Det är så 
vi ser på det rent generellt, 
men anser enskilda handlare 
att de borde ha rätt till eko-
nomisk kompensation ska de 
kontakta vår markförhandla-
re. De kan berätta mer kring 
vilka regler som gäller och 
hur bedömningen görs, säger 
Björklund till Alekuriren.

Det pågår också diskussio-
ner kring hur snöröjningen 
på Göteborgsvägen ska fung-
era och hur denna ska påverka 
de längsgående parkeringsy-
torna så lite som möjligt.

Kritiken om att näringsid-
karna inte har fått vara med 
och påverka, inte fått tillräck-
ligt med information, är be-
svärande då Trafikverket och 
Ale kommun har lagt ner 
mycket resurser på just det 
området.

Lärdom
– Det är möjligt att vi måste 
fundera kring hur infor-
mationen har nått fram. Vi 
kanske borde ha utformat 

den på ett annat sätt gente-
mot företagare. Det kanske 
inte har framgått tillräckligt 
tydligt hur omfattande stör-
ningarna skulle bli. Det finns 
säkert en del att ta lärdom av, 
säger Bert Andersson och Bo 
Björklund fyller i:

– I Älvängen har det varit 
svårare än beräknat, det är 
ingen hemlighet. Ledning-
arna låg inte där de skulle 
och vi tvingades gräva mer. 
Vi har tagit större plats och 
stört mer än vi trodde att vi 
skulle göra. Det beklagar vi 
självfallet, men hoppas fort-
farande att ett positivt resul-
tat ska lindra skadan.
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Trafikverket lovar uppföljning i Älvängen
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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-
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Underkänt!
– Handlarna rasar över trafiklösningen i Älvängen centrum

"Vi har inga motiv att göra samhället sämre, tvärtom!"

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Trångt i Älvängen centrum. Med sänkt hastighet ska upplevelsen ändå bli trygg och säker, menar Trafikverket som tror att 
kritiken avtar när slutprodukten är klar.

Faksimil Alekuriren vecka 
49, 2011.

ARBETET I ÄLVÄNGEN CENTRUM
Trafikverkets kostnader för den 
miljöprioriterade gatan genom 
Älvängen centrum är 13 miljoner 
kronor.
Detta händer nu i december:
•  Fortsatta stenarbeten på norra 

delen av Göteborgsvägen
• Asfaltering
• Trafikljusen blir kvar en bit in i 

vecka 50
•  Upphöjda övergångsställen vid 

korsningen Göteborgsvägen - 
Kapellvägen

•  Postvägen stängs av tisdag-torsdag 
denna veckan

• Båda korsningarna klara 20/12

Bert Andersson.

Bo Björklund, övergripan-
de projektledare BanaVäg i 
väst.
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VÅRA ÖPPETIDER
Mån - Tor kl: 11 - 14.30
Fre kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

Politisk reaktion mot Trafikverket
ALE. Näringsidkar-
nas frustration i såväl 
Älvängen som Surte 
har fått Samhälls-
byggnadsnämnden att 
agera.

I torsdags beslutades 
att föja utbyggnaden 
nogsamt.

Är resultatet inte 
acceptabelt kommer 
nämnden begära 
ombyggnad.

Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Jan A Pressfeldt 
(AD) tog på eget initiativ upp 
frågan och fick gehör för sitt 

förslag till uttalande. Nämn-
den beslutade således:

”Samhällsbyggnadsnämn-
den (SBN) noterar att ingen 
politisk föredragning av projek-
tet har skett, dvs inga lokala po-
litiker har haft en chans delta 
i planeringen av ombyggnaden. 
Samhällsbyggnadsnämnden ser 
det som mycket angeläget att ut-
bygganden sker på sådant sätt 
att inga olägenheter uppstår för 
fastighetsägare och affärsidkare 
utmed gatorna.  SBN följer fär-
digställandet av ombyggnaden 
och visar det sig att den skett på 
ett icke acceptabelt skick kommer 
SBN på nytt ta upp frågan och 

begära ombyggnad”.
Till lokaltidningen säger 

Pressfeldt att han är be-
kymrad över utvecklingen 
i Älvängen och tycker inte 
det känns som att handlarnas 
kritik har tagits på allvar.

– Samhällsbyggnad är 
ingen lek, det är blodigt allvar 
och det vet inte minst de be-
rörda handlarna i Älvängen. 
Jag tror flera av dem är berät-
tigade ekonomisk kompensa-
tion och jag hoppas att Tra-
fikverket inser det.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Jan A Pressfeldt (AD), ord-
förande i Samhällsbyggnads-
nämnden



ÄLVÄNGEN. – Vi har 
respekt och förståelse 
för handlarnas syn-
punkter. Blir lösningen 
i Älvängen inte bra 
kommer vi att rätta till 
den, men vi tror på det 
vi gör, säger övergri-
pande projektledare Bo 
Björklund.

Reaktionerna från 
informationsmötet i 
Älvängen har nått hela 
vägen till Trafikverkets 
ledning.

Handlare som drab-
bats särskilt hårt kan 
till och med komma att 
ersättas ekonomiskt.

Bert Andersson jobbar fort-
farande halvtid med BanaVäg 
i Väst för Ale kommuns räk-
ning och har varit engagerad i 
projektet sedan 1994. Det var 
en stor tillfredsställelse när 
sträckan Nödinge – Älväng-
en kunde öppnas.
– Det var ett kvitto för att 
det kommer att bli precis så 
som jag har föreställt mig 

den nya vägen med ramper 
och pendelstationer. Ge-
staltningen av upplysta broar 
och så vidare. Det var en skön 
känsla, säger han samtidigt 
som han inser att det återstår 
mycket i projektet.
En viktig del är färdigstäl-
landet av de miljöprioritera-
de gatorna genom Surte och 
Älvängen centrum. Det är en 
stor utmaning att samla alla 
trafikanter – gående, cyklis-
ter och bilister, på en mycket 
begränsad yta. Allt har dess-
utom skett parallellt med be-
fintlig trafik.

– Det är ett svårt uppdrag 
och varje projekt är unikt 
i sig. Det finns säkert saker 
som kunde ha gjorts bättre 
och informationen när vi 
tvingas improvisera med till-
fälliga lösningar kan säkert 
bli bättre. När det gäller 
Älvängen var direktivet från 
kommunen om en tre meter 
bred gång- och cykelväg på 
båda sidor viktig. Dessa har vi 
lyckats få till och vi har också 
skapat längsgående parke-
ringar utmed Göteborgsvä-
gen, säger Bo Björklund.

Men blev inte parkering-
arna väldigt trånga?

– De ska vara två meter och 
det ska enligt våra riktlinjer 
räcka. Vägbanans bredd är 
densamma som tidigare och 
känslan av att den är smala-
re kommer att förändras när 
asfalten är på plats, säger Bo 
Björklund. 

Om det inte blir så då, 
om handlarna får rätt och 
uppfattningen om Älväng-
en blir att det är trångt, 
otillgängligt och besvärligt 
att besöka centrum. Vad 
händer då, vem tar ansvar?

– Vi! Gör vi fel så rättar vi 
till. Göteborgsvägen är och 
förblir Trafikverkets ansvar. 
Vi kommer inte att lämna 
Älvängen till sitt öde och vi 
har aldrig haft något motiv att 
göra samhället sämre, tvärt-
om, svarar Björklund be-
stämt.

Att tvåmetersparkeringar-
na skulle vara alltför trånga 
dementeras.

Vanligt mått
– Det är ett vanligt förekom-
mande mått och när hastig-
heten sjunker till 30 km/h 
kommer trafikanterna att 
upptäcka många fördelar.  
Med sänkt fart blir upplevel-
sen både tryggare och säk-
rare. Att vi får ner hastighe-
ten är viktigare än att parke-
ringsplatserna hade varit 2,30 

m breda, menar Björklund.
Kritiken mot de trånga in-

farterna till Kapellvägen och 
Postvägen bemöter de också.

– Det tittar vi noga på nu. 
Postvägen är definitivt en 
halv meter bredare och ska 
inte innebära några problem. 
Det är dessutom infarten för 
ICA-butikens varutranspor-
ter. Kapellvägen blir 80 cm 
smalare än innan för att bidra 
till en lägre hastighet samt för 
att skydda gångtrafikanter-
na, men två bilar ska absolut 
kunna mötas. Vi tror att allt 
blir bättre när upphöjningen 
är klar, säger Björklund.

Projektledningen är in-
förstådd med att de utökade 
och förlängda trafikstörning-
arna i Älvängen centrum har 
tagit på näringsidkarnas för-
troende och tålamod.

– De är med all rätt frus-
trerade, men vi gör vårt bästa 
för att hinna klart i tid för att 
minimera påverkan inför jul-
handeln.

Kan kompenseras
En del handlare har drabbats 
mer än andra. Vissa butiker 
har under en längre tid varit 
helt otillgängliga.

– Ale kommun har närmat 
sig oss i den här frågan. Vår 
bedömning är att de eventu-
ella skador som skulle ha upp-

kommit inte uppgår till så-
danna nivåer som utgör er-
sättningsgill skada i enlighet 
med Miljöbalkens regler, då 
de arbeten som utförts och 
störningarna som uppkom-
mit i Älvängen får betrak-
tas som likvärdiga med andra 
liknande arbeten som gjorts 
i övriga tätorter. Det är så 
vi ser på det rent generellt, 
men anser enskilda handlare 
att de borde ha rätt till eko-
nomisk kompensation ska de 
kontakta vår markförhandla-
re. De kan berätta mer kring 
vilka regler som gäller och 
hur bedömningen görs, säger 
Björklund till Alekuriren.

Det pågår också diskussio-
ner kring hur snöröjningen 
på Göteborgsvägen ska fung-
era och hur denna ska påverka 
de längsgående parkeringsy-
torna så lite som möjligt.

Kritiken om att näringsid-
karna inte har fått vara med 
och påverka, inte fått tillräck-
ligt med information, är be-
svärande då Trafikverket och 
Ale kommun har lagt ner 
mycket resurser på just det 
området.

Lärdom
– Det är möjligt att vi måste 
fundera kring hur infor-
mationen har nått fram. Vi 
kanske borde ha utformat 

den på ett annat sätt gente-
mot företagare. Det kanske 
inte har framgått tillräckligt 
tydligt hur omfattande stör-
ningarna skulle bli. Det finns 
säkert en del att ta lärdom av, 
säger Bert Andersson och Bo 
Björklund fyller i:

– I Älvängen har det varit 
svårare än beräknat, det är 
ingen hemlighet. Ledning-
arna låg inte där de skulle 
och vi tvingades gräva mer. 
Vi har tagit större plats och 
stört mer än vi trodde att vi 
skulle göra. Det beklagar vi 
självfallet, men hoppas fort-
farande att ett positivt resul-
tat ska lindra skadan.
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Trafikverket lovar uppföljning i Älvängen
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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-

h fö lö h k i ik

Underkänt!
– Handlarna rasar över trafiklösningen i Älvängen centrum

"Vi har inga motiv att göra samhället sämre, tvärtom!"

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Trångt i Älvängen centrum. Med sänkt hastighet ska upplevelsen ändå bli trygg och säker, menar Trafikverket som tror att 
kritiken avtar när slutprodukten är klar.

Faksimil Alekuriren vecka 
49, 2011.

ARBETET I ÄLVÄNGEN CENTRUM
Trafikverkets kostnader för den 
miljöprioriterade gatan genom 
Älvängen centrum är 13 miljoner 
kronor.
Detta händer nu i december:
•  Fortsatta stenarbeten på norra 

delen av Göteborgsvägen
• Asfaltering
• Trafikljusen blir kvar en bit in i 

vecka 50
•  Upphöjda övergångsställen vid 

korsningen Göteborgsvägen - 
Kapellvägen

•  Postvägen stängs av tisdag-torsdag 
denna veckan

• Båda korsningarna klara 20/12

Bert Andersson.

Bo Björklund, övergripan-
de projektledare BanaVäg i 
väst.
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AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

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

VARMT
VÄLKOMNA!

Politisk reaktion mot Trafikverket
ALE. Näringsidkar-
nas frustration i såväl 
Älvängen som Surte 
har fått Samhälls-
byggnadsnämnden att 
agera.

I torsdags beslutades 
att föja utbyggnaden 
nogsamt.

Är resultatet inte 
acceptabelt kommer 
nämnden begära 
ombyggnad.

Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Jan A Pressfeldt 
(AD) tog på eget initiativ upp 
frågan och fick gehör för sitt 

förslag till uttalande. Nämn-
den beslutade således:

”Samhällsbyggnadsnämn-
den (SBN) noterar att ingen 
politisk föredragning av projek-
tet har skett, dvs inga lokala po-
litiker har haft en chans delta 
i planeringen av ombyggnaden. 
Samhällsbyggnadsnämnden ser 
det som mycket angeläget att ut-
bygganden sker på sådant sätt 
att inga olägenheter uppstår för 
fastighetsägare och affärsidkare 
utmed gatorna.  SBN följer fär-
digställandet av ombyggnaden 
och visar det sig att den skett på 
ett icke acceptabelt skick kommer 
SBN på nytt ta upp frågan och 

begära ombyggnad”.
Till lokaltidningen säger 

Pressfeldt att han är be-
kymrad över utvecklingen 
i Älvängen och tycker inte 
det känns som att handlarnas 
kritik har tagits på allvar.

– Samhällsbyggnad är 
ingen lek, det är blodigt allvar 
och det vet inte minst de be-
rörda handlarna i Älvängen. 
Jag tror flera av dem är berät-
tigade ekonomisk kompensa-
tion och jag hoppas att Tra-
fikverket inser det.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Jan A Pressfeldt (AD), ord-
förande i Samhällsbyggnads-
nämnden

2011  |   vecka 50  |   nummer 44  |   alekuriren 9

NOL. Bo Larsson har 
levt med BanaVäg i 
Väst i elva år, men ett 
år innan invigningen 
lämnar han tjänsten 
som projektchef.

– Det är med blan-
dade känslor, det här 
är ju mitt skötebarn, 
säger han.

Istället får Bo Lars-
son nu ansvaret för 
20-miljarderssats-
ningen, Västlänken, 
tågtunneln under cen-
trala Göteborg.

Hovet är vidtalat. Om exakt ett 
år invigs nya E45 och den dub-
belspåriga järnvägen mellan 
Göteborg och Trollhättan. 
Det blir med pompa och ståt 
lovar nuvarande projektchefen 
Bo Larsson.

– Det är en stor satsning 
som går i mål och framför allt 
är det en jackpot för Ale, Lilla 
Edet och Trollhättan. Själv-
klart kommer det att få stor 
uppmärksamhet. Alependeln 
skapar helt nya möjligheter till 
arbetspendling och goda för-
utsättningar för hela Götaälv-
dalen att växa, säger han.

Med tanke på det som stun-
dar är det därför lite anmärk-
ningsvärt att projektchefen 
plötsligt kliver av.

– Ja, det kan säkert uppfat-
tas märkligt, men jag fick ett 

smickrande erbjudande att 
gå vidare till nästa stora in-
frastruktursatsning i Västsve-
rige, Västlänken. Jag lämnar 
inte heller BanaVäg i Väst 
helt, utan kommer att sitta 
kvar i styrgruppen och invig-
ningen lär jag definitivt inte 
missa, säger Bo Larsson.

Topptjänst
Att han erbjöds en ny topp-
tjänst har sina skäl. BanaVäg 
i Väst är unikt på många sätt. 
Projektet har inte bara hållit 
tidtabellen, utan också budge-
ten. Konflikterna har varit få 
och bara ett enda intrång har 
hamnat i civildomstol.

– Klimatet hos samtliga in-
blandade har varit gott. Vi har 
alla varit lösningsorienterade 
och alla kommuner har varit 
positivt inställda. Det har un-
derlättat vårt arbete, menar 
Bo Larsson som känner en 
stor stimulans när han ser hur 
trafiken flyter på delar av ny-
bygget.

– De delar som är klara 
visar att vi kommer att bidra 
till något mycket positivt i 
samhällsutvecklingen. Vägen 
och pendeltåget kommer att 
öka Ales attraktionskraft och 
behovet av nybyggnation 
kommer bli stort.

2011 har varit det mest in-
tensiva året och produktions-
kostnaden har uppgått till 3,1 

miljarder. Nästa år byggs det 
väg och järnväg för 2,5 mil-
jarder kronor. Totalt kommer 
BanaVäg i Väst ha kostat 13,9 
miljarder, helt enligt budget.

– Vi har lyckats hålla i peng-
arna och förutom sträckan 
Torpa – Stenröset, där vi har 
en förhöjd risk att inte hinna 
klart till december 2012, 
kommer vi att klara tidtabel-
len också, säger Bo Larsson.

När lokaltidningen ber 
honom att ta fram något po-
sitivt och negativt under pro-
jekttiden får han fundera.

– Det finns oerhört många 
bra faktorer att lyfta fram, 
men främst är det nog helhe-
ten. Att vi lyckats skapa ett nytt 
kommunikationsstråk mellan 
Trollhättan och Göteborg som 
kommer att bidra till oändligt 
mycket positivt. Sedan önskar 
man alltid att det hade gått 
att bygga på ett sätt som hade 
stört resenärer och boende 
mindre, men det har inte varit 
möjligt. Vi har verkligen för-
sökt, säger Bo Larsson.

Ny projektchef för Bana-
Väg i Väst blir från och med 
årsskiftet Sara Distner.

– Det känns väldigt bra. 
Hon har varit med sedan 2004 
och är mycket insatt i Bana-
Väg i Väst.

Bo Larsson lämnar arbetet som projektchef för BanaVäg i Väst ett år före invigningen. Is-
tället antar han samma roll fast för ett ännu större och mer avancerat projekt, Västlänken, 
tågtunneln under Göteborg.

Bo Larsson kliver av
– Västlänken nästa!

Öppettider!
Lördag ....... 17/12 ...............Öppet till 14
Söndag  ..... 18/12 ........................ 11-15
Måndag .... 19/12 ...............Öppet till 19
Tisdag ....... 20/12 ...............Öppet till 19
Onsdag ...... 21/12 ...............Öppet till 19
Torsdag ..... 22/12 ...............Öppet till 19
Fredag ....... 23/12 ...............Öppet till 19
Julafton ..... 24/12 ...............Öppet till 12
Nyårsafton 31/12 ...............Öppet till 14

Ica Supermarket:
Julafton ...................8-14
Juldagen ................ 10-18
Nyårsafton ..............8-18
Nyårsdagen ...........10-22
Övriga dagar alltid ...8-22 - en knutpunkt för handel och service

Älvängens
Företagarförening

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Skicka in enkäten i ett kuvert till:
Ale kommun, Kommunledningskontoret
Svarspost: Kundnummer 410 012 600
449 20 Alafors

Hur tycker du att Ale ska se ut? I januari samlas förtroendevalda och ledande 
tjänstemän i Ale kommun för att prata om hur Ale ska uppfattas år 2025. 
Vill du vara med och påverka dem?

Vi genomför en enkät på www.ale.se, där du kan ge våra beslutsfattare viktig 
information och berätta vad du tycker är viktigt. Föredrar du att lämna dina 
åsikter utan dator kan du fylla i enkäten nedan, klipp ut och sänd den i ett kuvert 
till Ale kommun som naturligtvis står för portot. Vi lottar ut 40 trisslotter till dem 
som anger sitt telefonnummer. Naturligtvis kan du vara anonym om du vill.
Vi behöver ditt svar senast 4 januari 2012.

Tyck till om 
Ales framtid!

 www.ale.se

4.  Vilka områden anser du är
särskilt viktiga att prioritera i 
Ales framtidsarbete? *
Ange fyra svarsalternativ
� Barnomsorg
� Förskola
� Grundskola
� Ale gymnasium
� Musikskolan
� Komvux
� Äldreomsorg
� Hemtjänst
� Infrastruktur, vägar
� Kollektivtrafik
� Näringsliv
� Föreningsliv
� Idrottsanläggningar
� Fritidsgårdar
� Simhall
� Turism
� Bibliotek
� Kulturarrangemang
� Folkhälsan
� Information
� Miljöfrågor
� Demokrati och inflytande
� Nya mötesplatser
� Bostäder

1. Kön?*
� Man � Kvinna

2. Hur gammal är du?*
� 0-17 år
� 18-24 år
� 25-34 år
� 35-44 år
� 45-54 år
� 55-64 år
� 65-74 år
� 75 år eller äldre

3. Var bor du?*
� Surte
� Bohus
� Nödinge
� Nol
� Alafors
� Älvängen
� Skepplanda
� Alvhem
� Hålanda
� Starrkärr eller Kilanda
� Annan ort

5.   Kan du rekommendera vänner och bekanta att flytta till 
Ale kommun?* 
 1 = Nej, absolut inte.   10 = Ja, absolut  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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6.  Är det något särskilt område som du tycker Ale ska prioritera 
i framtiden?

7.  Beskriv Ale med tre ord:

8.   Ange ditt telefonnummer och delta i utlottningen av 40 
trisslotter (frivilligt).

Vi lottar ut 

40 trisslotter 
till dem som 

anger sitt telefon-

nummer.



GÖTEBORG. Social-
tjänsten i Ale köper i år 
boende för hemlösa för 
8,5 Mkr.

Hittills i år har 65 
alebor behövt hjälp 
med att få tak över 
huvudet.

Just nu bor tre av 
dem på Betelskeppet 
i Göteborgs hamn, en 
livbåt för hemlösa.
Sedan 1986 har Föreningen 
Linnéahuset, en ideell kristen 
organisation, haft ansvaret för 
Betelskeppet. Verksamheten 
erbjuder en tillfällig bostad för 
hemlösa, oftast människor som 
har förlorat sin adress på grund 
av missbruk eller kriminalitet.

– Men det finns undantag. 
Det finns många andra orsaker 
till att behöva söka skydd, inte 

sällan är det relaterat till olyck-
liga separationer där misshan-
del har förekommit, berättar 
Jukka Mäkikangas, förestån-
dare ombord sedan 1996.

På Betelskeppet ges de 
boende hjälp att strukturera sin 
vardag och ta nödvändiga kon-
takter med till exempel social-
tjänsten, vårdgivare och övriga 
myndigheter.

– Det här är för många den 
sista räddningsplankan och 
behovet av att få prata med 
någon som har tid att lyssna är 
stort. Vi sitter i princip nästan 
dygnet runt och pratar med 
våra boende. En del har väl-
digt svårt för att sova, vilket 
gör att även nattpersonalen har 
att göra. Det är inget vi bekla-
gar oss över, vårt mål är att alla 
ska bli sedda, säger Jukka Mä-
kikangas.

I regel blir vistelsen ett par 

månader lång, men det finns de 
som har varit ombord i sex år. 
Det är Rune och han är idag 85 
år, den yngsta är 18.

– Vi önskar att det gick for-
tare att slussa ut de som kommer 
hit, men bostadsbristen är stor 
och individernas bakgrund är 
ofta komplicerad. Vi har ett 
snitt om att skicka ut en person 
i månaden till ett nytt boende 
och varje gång någon går vidare 
delas glädjen av alla.

Betelskeppet har ett antal 
mycket stränga förhållnings-
regler, framför allt gäller det 
missbruk. Drog- och alkotest 
sker regelbundet. Boende er-
bjuds aktiv hjälp med avgift-

ning. Här skiljer sig Betelskep-
pet från andra inrättningar, ef-
tersom de tar emot individer 
som också har varit på absti-
nensbehandling. Det kan med-
föra att det fortfarande finns 
medicin i kroppen som medför 
att de inte kan lämna godkän-
da drogtester.

– Då är Betelskeppet ett av 
få sätt att säkerställa att den 
enskilde har tak över huvudet, 

säger Jenny Thorsell, IFO-
chef i Ale.

Dagligen lämnar Jukka Mä-
kikangas och hans kollegor rap-
porter till samarbetskommu-
nernas socialsekreterare.

– Vi deltar aktivt i dialogen 
mellan de boende och social-
tjänsten. Ofta kommer vi de 
berörda väldigt nära och får en 
tydligare bild av både proble-
matiken och behoven. Vårt hu-

vudmål är att alla som kommer 
hit ska komma vidare sna-
rast möjligt – och då till något 
bättre. I vissa fall till en kom-
munal träningslägenhet, ibland 
till ett behandlingshem när det 
behövs och vill det sig riktigt väl 
kan någon få flytta till en ”rik-
tigt” lägenhet.

Jukka Mäkikangas gör ingen 
hemlighet av att det är ett skepp 
för de som har det svårast. Alla 
är på gränsen till utslagna och 
frågan hur dessa individer på-
verkar varandra är befogad.

– När någon får ett återfall är 
det självklart negativt. Fler ris-
kerar att tappa humöret och ge 
upp, men miljön här ombord är 
förlåtande och stöttande. Alla, 
inklusive de som bor här, försö-
ker puscha varandra och när det 
händer något positivt gläds alla. 
Ytterst handlar det om att samt-
liga måste hitta motivationen 
igen. Det hjälper de boende in-
direkt varandra med, menar han.

Charlotte bodde på Betel-
skeppet i åtta månader. Hon 
hade levt i ett förhållande i 
tio år, varav de fyra sista mest 
bestod av misshandel. En god 
vän tog med henne till hamnen 
och fick henne ombord. Idag 
arbetstränar hon som boende-
assistent och ser det som ett sätt 
att både betala tillbaka och att 
hjälpa andra.

– Jag känner igen behoven, 
tankarna och framför allt räds-
lan inför vad som ska hända. Jag 
förstod aldrig hur illa det var, 
men idag bor jag i egen lägen-
het igen och känner att jag har 
mycket att dela med mig av, be-
rättar Charlotte. 

Snart stundar julen, en fa-
miljehögtid för många och den 
går inte obemärkt förbi Betel-
skeppet heller.

– Förberedelserna är redan 
i full gång. Det blir som van-
ligt här, ett klassiskt julspel med 
hedarna, Josef och Maria med 
flera. Det är kamp om huvud-
rollerna, skrattar Jukka Mäki-
kangas.

Som vanligt blir det ett läck-
ert julbord med alla traditionel-
la godsaker och till detta hör 
den vanliga frågan:

– Ska vi äta före eller efter 
Kalle Anka? Det är precis som 
hos alla andra…

Fotnot. Charlotte heter egentli-
gen något annat.
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BETELSKEPPET
Plats för 35 boende. Varje hytt är 
mellan 6-8 kvm.
Bemannat dygnet runt.
20 anställda + volontärer.
Erbjuder boende för hemlösa och 
serverar också soppa på söndagar 
för alla hungriga.
Verksamheten drivs av den ideella 
och kristna organisationen Fören-
ingen Linnéahuset som lyder under 
baptistförsamlingen. Dagens Betel-
skepp togs i bruk januari 2006. Soci-
altjänsten i Ale, Göteborg, Mölndal, 

Kungsbacka och Härryda har alla 
avtal med Betelskeppet om akut- 
och jourboende. Ombord är droger, 
våld, vapen, pornografi och spel om 
pengar förbjudet. Det kristna bud-
skapet som predikas ombord är fri-
villigt att ta del av. Betelskeppet ser-
verar de boende frukost, mellanmål, 
lunch, fika och middag. Verksamhe-
ten har många lokala sponsorer som 
gör att kvalitén på allt som erbjuds 
är mycket hög.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Här är livbåten för Ales hemlösa
– Betelskeppet i Göteborgs hamn den sista räddningsplankan för många

Jukka Mäkikangas är föreståndare ombord på Betelskeppet, 
en tjänst som ställer stora krav.

Här på Betelskeppet i Göteborgs hamn placeras vissa av Ales hemlösa. Det blir förhoppningsvis startskottet för en resa till-
baka och ett eget boende, men långt ifrån alla lyckas.

– Din skobutik för hela familjen

 JULKLAPPSTIPS!

ECCO 30%

100 Kr Rabatt för varje 
500 kr du handlar för!

Väskor

Presentkort

 Plånböcker

Handskar

www.alefruktogront.se | 0303-22 98 50 
Vardag 8-19 | Lördag 9-18 | Söndag 9-18

Frukt&Grönsakshuset

Fruktkorg stor
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Fruktkorg mellan
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Fruktkorg mindre
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tjänsten i Ale köper i år 
boende för hemlösa för 
8,5 Mkr.

Hittills i år har 65 
alebor behövt hjälp 
med att få tak över 
huvudet.

Just nu bor tre av 
dem på Betelskeppet 
i Göteborgs hamn, en 
livbåt för hemlösa.
Sedan 1986 har Föreningen 
Linnéahuset, en ideell kristen 
organisation, haft ansvaret för 
Betelskeppet. Verksamheten 
erbjuder en tillfällig bostad för 
hemlösa, oftast människor som 
har förlorat sin adress på grund 
av missbruk eller kriminalitet.

– Men det finns undantag. 
Det finns många andra orsaker 
till att behöva söka skydd, inte 

sällan är det relaterat till olyck-
liga separationer där misshan-
del har förekommit, berättar 
Jukka Mäkikangas, förestån-
dare ombord sedan 1996.

På Betelskeppet ges de 
boende hjälp att strukturera sin 
vardag och ta nödvändiga kon-
takter med till exempel social-
tjänsten, vårdgivare och övriga 
myndigheter.

– Det här är för många den 
sista räddningsplankan och 
behovet av att få prata med 
någon som har tid att lyssna är 
stort. Vi sitter i princip nästan 
dygnet runt och pratar med 
våra boende. En del har väl-
digt svårt för att sova, vilket 
gör att även nattpersonalen har 
att göra. Det är inget vi bekla-
gar oss över, vårt mål är att alla 
ska bli sedda, säger Jukka Mä-
kikangas.

I regel blir vistelsen ett par 

månader lång, men det finns de 
som har varit ombord i sex år. 
Det är Rune och han är idag 85 
år, den yngsta är 18.

– Vi önskar att det gick for-
tare att slussa ut de som kommer 
hit, men bostadsbristen är stor 
och individernas bakgrund är 
ofta komplicerad. Vi har ett 
snitt om att skicka ut en person 
i månaden till ett nytt boende 
och varje gång någon går vidare 
delas glädjen av alla.

Betelskeppet har ett antal 
mycket stränga förhållnings-
regler, framför allt gäller det 
missbruk. Drog- och alkotest 
sker regelbundet. Boende er-
bjuds aktiv hjälp med avgift-

ning. Här skiljer sig Betelskep-
pet från andra inrättningar, ef-
tersom de tar emot individer 
som också har varit på absti-
nensbehandling. Det kan med-
föra att det fortfarande finns 
medicin i kroppen som medför 
att de inte kan lämna godkän-
da drogtester.

– Då är Betelskeppet ett av 
få sätt att säkerställa att den 
enskilde har tak över huvudet, 

säger Jenny Thorsell, IFO-
chef i Ale.

Dagligen lämnar Jukka Mä-
kikangas och hans kollegor rap-
porter till samarbetskommu-
nernas socialsekreterare.

– Vi deltar aktivt i dialogen 
mellan de boende och social-
tjänsten. Ofta kommer vi de 
berörda väldigt nära och får en 
tydligare bild av både proble-
matiken och behoven. Vårt hu-

vudmål är att alla som kommer 
hit ska komma vidare sna-
rast möjligt – och då till något 
bättre. I vissa fall till en kom-
munal träningslägenhet, ibland 
till ett behandlingshem när det 
behövs och vill det sig riktigt väl 
kan någon få flytta till en ”rik-
tigt” lägenhet.

Jukka Mäkikangas gör ingen 
hemlighet av att det är ett skepp 
för de som har det svårast. Alla 
är på gränsen till utslagna och 
frågan hur dessa individer på-
verkar varandra är befogad.

– När någon får ett återfall är 
det självklart negativt. Fler ris-
kerar att tappa humöret och ge 
upp, men miljön här ombord är 
förlåtande och stöttande. Alla, 
inklusive de som bor här, försö-
ker puscha varandra och när det 
händer något positivt gläds alla. 
Ytterst handlar det om att samt-
liga måste hitta motivationen 
igen. Det hjälper de boende in-
direkt varandra med, menar han.

Charlotte bodde på Betel-
skeppet i åtta månader. Hon 
hade levt i ett förhållande i 
tio år, varav de fyra sista mest 
bestod av misshandel. En god 
vän tog med henne till hamnen 
och fick henne ombord. Idag 
arbetstränar hon som boende-
assistent och ser det som ett sätt 
att både betala tillbaka och att 
hjälpa andra.

– Jag känner igen behoven, 
tankarna och framför allt räds-
lan inför vad som ska hända. Jag 
förstod aldrig hur illa det var, 
men idag bor jag i egen lägen-
het igen och känner att jag har 
mycket att dela med mig av, be-
rättar Charlotte. 

Snart stundar julen, en fa-
miljehögtid för många och den 
går inte obemärkt förbi Betel-
skeppet heller.

– Förberedelserna är redan 
i full gång. Det blir som van-
ligt här, ett klassiskt julspel med 
hedarna, Josef och Maria med 
flera. Det är kamp om huvud-
rollerna, skrattar Jukka Mäki-
kangas.

Som vanligt blir det ett läck-
ert julbord med alla traditionel-
la godsaker och till detta hör 
den vanliga frågan:

– Ska vi äta före eller efter 
Kalle Anka? Det är precis som 
hos alla andra…

Fotnot. Charlotte heter egentli-
gen något annat.
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BETELSKEPPET
Plats för 35 boende. Varje hytt är 
mellan 6-8 kvm.
Bemannat dygnet runt.
20 anställda + volontärer.
Erbjuder boende för hemlösa och 
serverar också soppa på söndagar 
för alla hungriga.
Verksamheten drivs av den ideella 
och kristna organisationen Fören-
ingen Linnéahuset som lyder under 
baptistförsamlingen. Dagens Betel-
skepp togs i bruk januari 2006. Soci-
altjänsten i Ale, Göteborg, Mölndal, 

Kungsbacka och Härryda har alla 
avtal med Betelskeppet om akut- 
och jourboende. Ombord är droger, 
våld, vapen, pornografi och spel om 
pengar förbjudet. Det kristna bud-
skapet som predikas ombord är fri-
villigt att ta del av. Betelskeppet ser-
verar de boende frukost, mellanmål, 
lunch, fika och middag. Verksamhe-
ten har många lokala sponsorer som 
gör att kvalitén på allt som erbjuds 
är mycket hög.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Här är livbåten för Ales hemlösa
– Betelskeppet i Göteborgs hamn den sista räddningsplankan för många

Jukka Mäkikangas är föreståndare ombord på Betelskeppet, 
en tjänst som ställer stora krav.

Här på Betelskeppet i Göteborgs hamn placeras vissa av Ales hemlösa. Det blir förhoppningsvis startskottet för en resa till-
baka och ett eget boende, men långt ifrån alla lyckas.

– Din skobutik för hela familjen

 JULKLAPPSTIPS!

ECCO 30%

100 Kr Rabatt för varje 
500 kr du handlar för!

Väskor

Presentkort

 Plånböcker

Handskar

www.alefruktogront.se | 0303-22 98 50 
Vardag 8-19 | Lördag 9-18 | Söndag 9-18
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BEIJER I ÄLVÄNGEN
Åkarevägen 4

beijerbygg.se 
Tel: 075-241  70 50 

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

Erbjudandet gäller tom 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:-

ALE. Hur ska Ale 
kommun uppfattas 
2025?

Det ska politiker, 
tjänstemän och ale-
borna gemensamt 
komma fram till.

Medborgarna ges nu 
möjlighet att tycka till 
genom en enkät och 
svaren ska visa vägen 
till en målbild och 
vision för Ale.

Kan du rekommendera andra 
att flytta till Ale? Den frågan 
vill kommunledningen ha 
svar på.

– Det är en nyckelfråga 
att aleborna trivs och talar 
väl om sin hemort. Oavsett 
vilket svar vi får så vill vi ha 
resultatet att utgå från. När 
vi ställer frågan på nytt om 
ett par år hoppas vi ha flyt-
tat fram positionerna. Målet 
är ju trots allt att utveckla 
Ale till något bra och det är 
vi rörande överens om över 
partigränserna, säger Kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M).

För att staka ut vägen 
framåt har kommunled-
ningen bestämt sig för att 
under tre dagar i januari 
samla politiker och ledande 
tjänstemän till en gemen-
sam överläggning med syfte 

att skapa en målbild för hur 
Ale ska uppfattas år 2025. Via 
kommunens hemsida kan 
aleborna tycka till och ge en 
impuls om åt vilket håll Ale 
ska styra.

– Det är lätt att bli hem-
mablind och ibland kan det 
vara svårt att veta hur med-
borgarna upplever kommu-
nen. Enkäten kan förhopp-
ningsvis ges oss en liten fing-
ervisning om vad aleborna 
anser är viktigast, menar 
Mikael Berglund.

Målbild
Att kalla insatsen för ett 
visionsarbete aktar de sig för. 
Oppositionsråd Paula Örn 
(S) gillar målbild bättre.

– Det är så byråkratiskt 
och abstrakt, jag gillar mer 
att prata om vilka egenska-
per som vi vill ska prägla 
Ale kommun. Ska vi vara 
en pigg medelålders och 
framåtsträvande person 
eller ska Ale uppfattas som 
en trött gubbe? Jag tror vi 
kan komma överens om ett 
gemensamt mål för Ale, sen 
är vi säkert inte lika överens 
om hur vi ska nå fram.

Initiativtagare till pro-
jektet är nya kommunche-
fen, Erik Lidberg, som har 
genomfört processen i andra 
organisationer.

– Det är nyttigt och läro-

rikt. Får vi fram ett doku-
ment som är förankrat både 
bland politiker och tjänste-
män har vi kommit långt. 
Det underlättar vårt framtida 
arbete att veta vart vi är på 
väg. Det gör också många 
beslut lättare att fatta och jag 
tror att övningar som dessa 
ger mycket positiv energi, 
säger han.

I arbetet kommer också 
representanter från det 

lokala näringslivet att delta. 
Samtliga partier förutom 
Sverigedemokraterna är 
inbjudna och kommer att 
medverka.

– Vi har utgått från de poli-
tiska partier som är repre-
senterade i Kommunstyrel-
sen, svarar Mikael Berglund 
angående det faktum att Sve-
rigedemokraterna med tre 
mandat i Kommunfullmäk-
tige inte har bjudits in.

Ale har förvisso redan en 
vision som vilar på hörnste-
narna Nära, Nytänkande, 
Naturligt, men kommunled-
ningen är eniga om att det 
behövs en ny.

– Allt måste uppdateras 
och vi är ganska många nya, 
både inom politiken och på 
tjänstemannasidan, kom-
menterar Mikael Berglund 
som personligen hoppas att 
kontentan blir att Ale ska ses 

som en tillväxtkommun där 
Göta älv blir en tillgång som 
inte minst aleborna lär sig att 
nyttja.

Enkäten finns redan på 
www.ale.se och även som 
annons i veckans nummer av 
Alekuriren samt på lokaltid-
ningens hemsida.

Nu kan aleborna tycka till om framtiden
– Enkät ska ge kommunledningen en impuls inför visionsarbete

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Åt vilket håll ska Ale styra 2025? Ska Göta älv tas tillvara på ett annat sätt än idag? Aleborna ges nu möjligheten att tycka 
till och ange färdriktning i en enkät på Ale kommuns hemsida och även på alekuriren.se.  Foto: Allan Karlsson
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SYNUNDERSÖKNING

Vår julklapp till er
När du köper progressiva glasögon 

ingår ett par 
kompletta 
läsglasögon!
Gäller t o m 31/12

Julklappstips!
- köp ett presentkort 
hos oss!

Ale Optik
       God Julönskar

med riktigt bra priser!

Kompletta progressiva glasögon från   1975:-*

Enkelslipade från    950:- *

Prova-på-paket kontaktlinser från     595:-
* I priserna ingår glas, båge (med vissa undantag), antirefl exbehandling, 
fodral och putsduk samt försäkring och garanti i ett år.

SURTE. Kallt och blå-
sigt.

Så var förutsättning-
arna när Bruksongar 
bjöd in till Gammaldags 
julmarknad på Glas-
bruksmuseet i lördags 
förmiddag.

Skönt var det att 
komma inomhus och 
ta del av alla de vackra 
alster som hantver-
karna visade upp.

Julmarknaden på museet 
brukar locka besökare i alla 
åldrar. Årets upplaga var inget 
undantag. 

– Det är tur att vi har 
Bruksongar, så att det händer 
något här i Surte. Den här jul-
marknaden är ett jättetrevligt 
arrangemang, konstatera-
de Nisse Svensson när han 
minglade runt i folkvimlet.

På gårdsplanen utanför 
entrén fanns Bohus Scoutkår 
positionerade. De höll gril-
len varm och serverade korv 
med bröd för dem som öns-
kade. Lite längre bort stod 
räddningstjänsten och infor-
merade allmänheten om vad 
man bör tänka på för att und-
vika bostadsbränder i juletid.

Inne i museet stod utstäl-
larna på rad, många sålde 
produkter med anknytning 
till den stundande högtiden. 
Även hyttan var försedd med 
duktiga hantverkare som löste 
julklappsbekymren för en del 
besökare. Julmusik och besök 
av självaste tomten förhöjde 
stämningen ytterligare denna 
decemberlördag.

Gammaldags julmarknad på Glasbruksmuseet

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Träsnidaren Kent Johansson 
hade tagit plats i hyttan.

Inne på Glasbruksmuseet gick det att köpa hantverkspro-
dukter av alla de slag.

Räddningstjänsten informerade allmänheten om vad man 
bör tänka på när det gäller levande ljus i hemmen.

Scoutkåren servade med grillad korv.

Tinnitus?
Om det tjuter i öronen. 

Om du har frågor.

Om du behöver någon 
att tala med.

Tinnitusjouren
tel 0200-22 11 00

Vardagar kl 19-22 
– helt gratis.

Hörselskadades Riksförbund  
www.hrf.sewww.alefruktogront.se | 0303-22 98 50 

Vardag 8-19 | Lördag 9-18 | Söndag 9-18

Frukt&Grönsakshuset

Fruktkorg stor
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Fruktkorg mellan

������
Fruktkorg mindre
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2011  |   vecka 50  |   nummer 44  |   alekuriren 13

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
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Fredag 23/12 9-19
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Nyårsafton 31/12 9-14
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ALAFORS. Nu är det 
officiellt invigt – det 
digitala biohuset i Ala-
fors.

I onsdags kväll var 
det premiärvisning av 
den nya anläggningen i 
Medborgarhusets bio.

– Nu har vi skapat 
goda förutsättningar 
för att aktivera ungdo-
mar och äldre, företa-
gare, nyinflyttade och 
andra kommuninvånare 
till en rikare fritid på 
hemmaplan, säger 
Hasse Andersson, ord-
förande i Ale Folkets 
Husförening.
Den röda mattan var utrullad 
och skumpan upphälld när in-
vigningsgästerna anlände Med-
borgarhuset vid 19-tiden i ons-
dags. Hasse Andersson såg 
märkbart belåten ut när han 
hälsade välkommen och berät-
tade om den satsning som för-
verkligats.

– Det är Leaderpengar som 
möjliggjort denna investering. 
Nu har vi en toppmodern an-
läggning som breddar kultur-
utbudet i Ale. Det är en fantas-
tisk möjlighet som uppenbarar 
sig och jag hoppas att alla alebor 
vill åtnjuta vårt nya digitala hus 
på ett eller annat sätt.

En digital anläggning har 
länge varit en dröm för före-

ståndaren Willy Kölborg. Fol-
kets Hus-rörelsen har visat bio-
film i kommunen sedan 1928, 
men årets säsong riskerade att 
bli den sista.

– Försäljningen av gamla 
kopior, som vi tidigare har 
använt oss av, kommer att upp-
höra. Hade vi inte gjort den 
här investeringen skulle vi inte 
kunnat visa någon mer bio för 
allmänheten, säger Willy som 
pratar om möjligheternas mö-
tesplats:

– Förutom 3D-bio ges vi 
nu chansen att visa direktsänd-
ningar från opera, teater, kon-
serter och olika idrottsevene-
mang. Vi har som bäst börjat 
spåna på vårens program. Till 
sommaren har vi ju dessutom 
ett EM-slutspel i fotboll att se 
fram emot.

På invigningsfesten medver-
kade Lennart Derehag, vd för 
Folkets Hus & Parker i Sverige, 
samt Rikard Gramfors som 
guidade gästerna i den digita-
la världen. Besökarna gavs ett 

smakprov på olika 3D-filmer 
samt ett utdrag från en rock-
konsert och en tidigare direkt-
sändning av Carmen.

– Häftigt! Jag brukar gå på 
bio sex, sju gånger om året i 
Medborgarhuset, men i fram-
tiden lär det bli fler besök. 
Tänk att kunna gå hit och titta 
på en direktsänd teaterföreställ-
ning, det trodde man inte skulle 
bli möjligt i lilla Alafors, sade 
Christer ”Cralle” Sundberg, 
en av premiärbesökarna.

Möjligheternas mötesplats invigd
– Digitala tekniken har blivit verklighet i Alafors

I MEDBORGARHUSET
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Ordföranden i Ale Folkets Husförening, Hasse Andersson, hälsade välkommen till onsdagens 
invigningsfest i Medborgarhuset.

Maskinist Michael von 
Rosen och Hasse Andersson 
skålade.

Lennart Derehag, vd för Folkets Hus & 
Parker i Sverige.

Den röda mattan låg utrullad för invigningsgästerna. I vimlet syntes bland andra Ragnhild Kappelmark, enhetschef för kultu-
ren, och oppositionsrådet Paula Örn.

Folkets Hus-föreståndaren Willy Kölberg 
beredd att se 3D-film.

webb-tv

ÄLVÄNGEN. Moa Sand-
blom, 3, lämnade sin 
önskelista till Älvfoto 
på julmarknaden och 
vann det hon allra helst 
ville ha, en frisyr- och 
sminkdocka. 

– Den är redan väl-
använd, intygar Moas 
mamma Jenny Sand-
blom. 

Tävlingen som utannonse-
rades i Alekurirens julmark-
nadsbilaga gick ut på att rang-
ordna fem leksaker på en öns-
kelista med sin önskeklapp 
överst. Bland valmöjligheter-
na fanns även Lego, spel och 
en tågbana.

– Moa pekade direkt på 
dockan i tidningen och sa att 
den vill hon ha av tomten. Nu 
har hon nog använt upp allt 
smink och öppnat alla hår-
snoddspaket.

JOHANNA ROOS

Moa vann önskeklappen

Tidig julklapp. Moa Sandblom vann Älvfotos tävling och fick 
sin önskeklapp. Här med mamma Jenny. 

Foto: Caroline Andersson

Gäller lördag-söndag vecka 50 med reservation för slutförsäljning.

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • www.blomsterriket.se
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ALAFORS. Julmarkna-
den höll på att regna 
bort.

Till slut avtog neder-
börden och även vinden 
bedarrade.

På det hela taget blev 
det ett lyckat arrang-
emang i Furulundspar-
ken där Malin Haarala 
kröntes till Ale Lucia 
2011.

Ahlafors IF:s julmarknads-
arrangörer har varit bort-
skämda med fint vintervä-
der och sagolik inramning 
under de senaste åren. Lör-
dagens evenemang i den 
vackert utsmyckade och ljus-
prydda folkparken höll dock 
på att regna bort. Inledning-
en var katastrofal med häll-
regn och kraftig vind, men 
allteftersom tiden gick blev 
väderläget någorlunda nor-

malt och besökarna började 
strömma till. Publikbortfal-
let blev inte så stort som man 
först kunde befara.

I sedvanlig ordning kunde 
marknadsgästerna botanise-

ra bland lotteristånd där vin-
sterna varierade från ätbara 
produkter i form av skinka 
och korv till leksaker och di-
verse julting.

Höjdpunkten
Höjdpunkten var naturligtvis 
luciakröningen som föregicks 
av dans kring granen och ett 
högklassigt framträdande av 
luciakören, som bjöd på sång 
och musik tillsammans med 
Jerry Jacbosson, Tommy 
Kindmark och Real Groove.

Årets kröningsceremo-
ni hade ändrat utformning. 
Robert Andersson, känd 
sångare från No Tjafs, agera-
de konferencier på ett alldeles 
utomordentligt sätt. När lu-

ciatruppen intog scenen var 
det ännu ingen som visste 
vem som hade fått flest röster 
av de sju kandidaterna. Svaret 
fick vi en bit in i programmet 
när tjejerna förgyllt tillvaron 
med ett knippe stämningsful-
la julmelodier.

– Vi ska inte hålla er på hal-
ster lika länge som de gör i 
Idol. Nu ska ni få veta vem 
som blir kommunens lucia 
2011, sade Robert Anders-
son samtidigt som han veck-
lade upp den lapp som lusse-
mammorna Gunilla Johans-
son och Maj-Lis Carlsson 
fram till dess bevarat i sin ägo.

– Ale Lucia är kandidat 
nummer ett, Malin Haarala!

Med kronan på huvudet 

fortsatte sedan Malin och 
hennes tärnor att skapa jul-
stämning i Furulundsparken. 
Folket på rotundan kunde 
inte annat än njuta av skön-
sången.

På en skala 1-10, hur 
överraskad blev du att lu-
ciakronan placerades på 
ditt huvud?

– Elva! Min personliga för-

handsfavorit var Hanna Ru-
bensson, så visst blev jag 
överraskad. Det känns jätte-
kul, förklarade ljusdrottning-
en när hon tog emot gratula-
tioner från nära och kära.

Traditionsenlig julmarknad i Furulundsparken
– Malin Haarala kröntes till Ale Lucia

I FURULUNDSPARKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sångledare Johanna Forsberg visade sig kunnig även när det 
blev dans runt granen.

Ales luciatåg intog scenen i 
Furulundsparken.

Alex, Albin och Arvid tog 
chansen att spela på hjulet. 
I bakgrunden syns Veronica 
Bergqvist.

Robert Andersson-Westlund 
hade äran att förrätta krö-
ningen av årets lucia.

Ale Lucia 2011 heter Malin Haarala och gratuleras här av 
mamma Nina och pappa Kent.

www.zoonet.se

Öppet: 
Vardagar 10-19 
Lördagar 10-15 
Söndagar 11-15

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

En trygg plats 
för katten

Lyxsnacks för 
alla gnagare

Graverad 
ID-bricka inkl gravyr

Ha kul med katten Vitakraft 
fågel-
kräcker 
2-pack

Sockerfria

Vitakraft 
gnagar-
kräcker 
2-pack

199:-

19:-

25:-

19:-Klösträd

Planetpet Chewbone

Leversnittar 1kg

Kattvippor fl era varianter

Smakligt 
tugg

Strimmiga 
solrosfrön

150:-

15:-

Behövlig 
energ

5:-
 Jordnötsstrumpa 200gr

49:-

FLER KAMPANJER 
HITTAR DU I BUTIKEN

VI HAR LADDAT 
BUTIKEN MED TUGG, LEK 

& GODIS TILL JUL!

5:-

7:-

Hel säck 15kg



alekuriren  |   nummer 44  |   vecka 50  |   201114

ALAFORS. Nu är det 
officiellt invigt – det 
digitala biohuset i Ala-
fors.

I onsdags kväll var 
det premiärvisning av 
den nya anläggningen i 
Medborgarhusets bio.

– Nu har vi skapat 
goda förutsättningar 
för att aktivera ungdo-
mar och äldre, företa-
gare, nyinflyttade och 
andra kommuninvånare 
till en rikare fritid på 
hemmaplan, säger 
Hasse Andersson, ord-
förande i Ale Folkets 
Husförening.
Den röda mattan var utrullad 
och skumpan upphälld när in-
vigningsgästerna anlände Med-
borgarhuset vid 19-tiden i ons-
dags. Hasse Andersson såg 
märkbart belåten ut när han 
hälsade välkommen och berät-
tade om den satsning som för-
verkligats.

– Det är Leaderpengar som 
möjliggjort denna investering. 
Nu har vi en toppmodern an-
läggning som breddar kultur-
utbudet i Ale. Det är en fantas-
tisk möjlighet som uppenbarar 
sig och jag hoppas att alla alebor 
vill åtnjuta vårt nya digitala hus 
på ett eller annat sätt.

En digital anläggning har 
länge varit en dröm för före-

ståndaren Willy Kölborg. Fol-
kets Hus-rörelsen har visat bio-
film i kommunen sedan 1928, 
men årets säsong riskerade att 
bli den sista.

– Försäljningen av gamla 
kopior, som vi tidigare har 
använt oss av, kommer att upp-
höra. Hade vi inte gjort den 
här investeringen skulle vi inte 
kunnat visa någon mer bio för 
allmänheten, säger Willy som 
pratar om möjligheternas mö-
tesplats:

– Förutom 3D-bio ges vi 
nu chansen att visa direktsänd-
ningar från opera, teater, kon-
serter och olika idrottsevene-
mang. Vi har som bäst börjat 
spåna på vårens program. Till 
sommaren har vi ju dessutom 
ett EM-slutspel i fotboll att se 
fram emot.

På invigningsfesten medver-
kade Lennart Derehag, vd för 
Folkets Hus & Parker i Sverige, 
samt Rikard Gramfors som 
guidade gästerna i den digita-
la världen. Besökarna gavs ett 

smakprov på olika 3D-filmer 
samt ett utdrag från en rock-
konsert och en tidigare direkt-
sändning av Carmen.

– Häftigt! Jag brukar gå på 
bio sex, sju gånger om året i 
Medborgarhuset, men i fram-
tiden lär det bli fler besök. 
Tänk att kunna gå hit och titta 
på en direktsänd teaterföreställ-
ning, det trodde man inte skulle 
bli möjligt i lilla Alafors, sade 
Christer ”Cralle” Sundberg, 
en av premiärbesökarna.

Möjligheternas mötesplats invigd
– Digitala tekniken har blivit verklighet i Alafors

I MEDBORGARHUSET
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Ordföranden i Ale Folkets Husförening, Hasse Andersson, hälsade välkommen till onsdagens 
invigningsfest i Medborgarhuset.

Maskinist Michael von 
Rosen och Hasse Andersson 
skålade.

Lennart Derehag, vd för Folkets Hus & 
Parker i Sverige.

Den röda mattan låg utrullad för invigningsgästerna. I vimlet syntes bland andra Ragnhild Kappelmark, enhetschef för kultu-
ren, och oppositionsrådet Paula Örn.

Folkets Hus-föreståndaren Willy Kölberg 
beredd att se 3D-film.

webb-tv

ÄLVÄNGEN. Moa Sand-
blom, 3, lämnade sin 
önskelista till Älvfoto 
på julmarknaden och 
vann det hon allra helst 
ville ha, en frisyr- och 
sminkdocka. 

– Den är redan väl-
använd, intygar Moas 
mamma Jenny Sand-
blom. 

Tävlingen som utannonse-
rades i Alekurirens julmark-
nadsbilaga gick ut på att rang-
ordna fem leksaker på en öns-
kelista med sin önskeklapp 
överst. Bland valmöjligheter-
na fanns även Lego, spel och 
en tågbana.

– Moa pekade direkt på 
dockan i tidningen och sa att 
den vill hon ha av tomten. Nu 
har hon nog använt upp allt 
smink och öppnat alla hår-
snoddspaket.

JOHANNA ROOS

Moa vann önskeklappen

Tidig julklapp. Moa Sandblom vann Älvfotos tävling och fick 
sin önskeklapp. Här med mamma Jenny. 

Foto: Caroline Andersson

Gäller lördag-söndag vecka 50 med reservation för slutförsäljning.
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ALAFORS. Julmarkna-
den höll på att regna 
bort.

Till slut avtog neder-
börden och även vinden 
bedarrade.

På det hela taget blev 
det ett lyckat arrang-
emang i Furulundspar-
ken där Malin Haarala 
kröntes till Ale Lucia 
2011.

Ahlafors IF:s julmarknads-
arrangörer har varit bort-
skämda med fint vintervä-
der och sagolik inramning 
under de senaste åren. Lör-
dagens evenemang i den 
vackert utsmyckade och ljus-
prydda folkparken höll dock 
på att regna bort. Inledning-
en var katastrofal med häll-
regn och kraftig vind, men 
allteftersom tiden gick blev 
väderläget någorlunda nor-

malt och besökarna började 
strömma till. Publikbortfal-
let blev inte så stort som man 
först kunde befara.

I sedvanlig ordning kunde 
marknadsgästerna botanise-

ra bland lotteristånd där vin-
sterna varierade från ätbara 
produkter i form av skinka 
och korv till leksaker och di-
verse julting.

Höjdpunkten
Höjdpunkten var naturligtvis 
luciakröningen som föregicks 
av dans kring granen och ett 
högklassigt framträdande av 
luciakören, som bjöd på sång 
och musik tillsammans med 
Jerry Jacbosson, Tommy 
Kindmark och Real Groove.

Årets kröningsceremo-
ni hade ändrat utformning. 
Robert Andersson, känd 
sångare från No Tjafs, agera-
de konferencier på ett alldeles 
utomordentligt sätt. När lu-

ciatruppen intog scenen var 
det ännu ingen som visste 
vem som hade fått flest röster 
av de sju kandidaterna. Svaret 
fick vi en bit in i programmet 
när tjejerna förgyllt tillvaron 
med ett knippe stämningsful-
la julmelodier.

– Vi ska inte hålla er på hal-
ster lika länge som de gör i 
Idol. Nu ska ni få veta vem 
som blir kommunens lucia 
2011, sade Robert Anders-
son samtidigt som han veck-
lade upp den lapp som lusse-
mammorna Gunilla Johans-
son och Maj-Lis Carlsson 
fram till dess bevarat i sin ägo.

– Ale Lucia är kandidat 
nummer ett, Malin Haarala!

Med kronan på huvudet 

fortsatte sedan Malin och 
hennes tärnor att skapa jul-
stämning i Furulundsparken. 
Folket på rotundan kunde 
inte annat än njuta av skön-
sången.

På en skala 1-10, hur 
överraskad blev du att lu-
ciakronan placerades på 
ditt huvud?

– Elva! Min personliga för-

handsfavorit var Hanna Ru-
bensson, så visst blev jag 
överraskad. Det känns jätte-
kul, förklarade ljusdrottning-
en när hon tog emot gratula-
tioner från nära och kära.

Traditionsenlig julmarknad i Furulundsparken
– Malin Haarala kröntes till Ale Lucia

I FURULUNDSPARKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sångledare Johanna Forsberg visade sig kunnig även när det 
blev dans runt granen.

Ales luciatåg intog scenen i 
Furulundsparken.

Alex, Albin och Arvid tog 
chansen att spela på hjulet. 
I bakgrunden syns Veronica 
Bergqvist.

Robert Andersson-Westlund 
hade äran att förrätta krö-
ningen av årets lucia.

Ale Lucia 2011 heter Malin Haarala och gratuleras här av 
mamma Nina och pappa Kent.

www.zoonet.se

Öppet: 
Vardagar 10-19 
Lördagar 10-15 
Söndagar 11-15
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ALE. Ales lucia Malin 
Haarala har många 
drömmar och alla hand-
lar de om musik. 

Att få bära kronan 
var en av dem och den 
gick i uppfyllelse i sön-
dags.

Hon vill jobba som 
låtskrivare och har 
redan nu siktet inställt 
på att studera i USA.

Sång och musik utgör själva 
grunden för högtiden vi kallar 
Lucia. För en musikälskare är 
det därför ett stort privilegi-
um att, inte bara få gå med i 
tåget, utan även bli utvald till 
självaste ljusdrottningen.

I söndags kröntes Malin 

Haarala till Ale Lucia, något 
som hon drömt om sedan 
barnsben. 

– Jag är så glad så. Jag 
trodde inte att jag skulle vinna 
så det kom som en chock. Jag 
kan tänka mig att det kanske 
är mormor och morfar som 
har spridit vidare till alla sina 
vänner att de ska rösta på mig.

Julen är hennes favorit-
högtid och hon har alltid 
tyckt om att gå i luciatåg, 
därför betyder utmärkelsen 
extra mycket. 

Satsar stort
För den 17-åriga Noltjejen 
är det musik som gäller för 
hela slanten. Hon går andra 
året på Rytmus musikergym-
nasium och drömmer om att 

i framtiden kunna jobba som 
låtskrivare eller musikprodu-
cent. Hon är beredd att satsa 
stort, även om hon är med-
veten om att det är en svår 
bransch. Planen är att söka 
till musikhögskolan i USA 
efter studenten.

– Det är lättare om man 
får med sig språket, eftersom 
jag mest sjunger på engelska. 
Sedan är det större chans 
att kunna skapa sig kontak-
ter där.

Malin Haaralas musik är 
av det lugnare slaget där hon 
enbart använder rösten och 
akustisk gitarr.

Hennes låtar handlar om 
allt från kärlek till vardagli-
ga saker och inspirationen 
kommer från allt möjligt. 

– Det kan vara att jag ser 
något på stan eller att jag får 
upp en mening i huvudet som 
blir till en text.

Nu ser hon fram emot att 
fira jul med släkten och gläd-
jen över att ha blivit framrös-
tad till Ale Lucia kommer ga-
ranterat att hålla i sig länge. 

Lucia med musiken 
mitt i hjärtat

GRATTIS!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Malin Haarala, som blev Ale Lucia 2011, älskar musik och siktar på en karriär inom sitt stora 
intresse.

MALIN HAARALA
Ålder: 17
Bor: Nol
Gör: Går andra året på Rytmus musi-
kergymnasium i Göteborg
Drömyrke: Låtskrivare/musikpro-
ducent
Familj: Mamma Nina, pappa Kent, 
storebröderna Markus och Joakim. 
Intressen: Musik, fotboll, fika med 

kompisar
Bäst på julbordet: Köttbullar
Gör jag helst en lördagskväll: 
Umgås med kompisar och har det 
trevligt
Förebild: ”Inte som jag kommer 
på nu, men det skulle vara pappa i 
så fall.”

– Malin Haaralas drömmar är alla tonfyllda

Öppet alla dagar 8-22

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

NJUT AV ADVENTSTIDEN!
Välkommen till en riktig mataffär!

Hårfärg

3990
/st

Nu är dom här, solmogna, 
saftiga o smakrika

Gör en rödlöksmarmelad! 
-God till julens ostar. Recept i butiken

Falukorv

3490
/st

Scan 1500g. 

Blodapelsiner i nät

990
/kg

ICA Italien. 1kg Klass 1

Passar utmärkt till 
julköttbullarna!

Lyxigt hårt bröd till 
julbordet

Spis-, Spelt- & 
Surdegs-bröd

3990
/st

Toapapper

55:-/st

Clementiner i nät

1490
/st

Wärdshusrätter

5 för 99:-
Fiskgratänger

Kvisttomater

1490
/kg

Rödlök i nät

990
/st

ICA Sverige 1 kg
Klass 1

Blandfärs

3990
/kg

Chokladask Merci

5990
/st

Köttbullar

2990
/st

Wienernougat, 
chokladboxar

2 för 59:-

Juice 

1990
/st

Prins-, Wiener-korv

2990
/kg

Kycklingfilé

69:-/st

PåPåPåPå lll lörörörördadadadaggggg delar 
tomten ut 10 stycken

önskeklappar. 
Och julgodis till 

ALLA barn!
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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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NÖDINGE. I september 
flyttade fritidskontoret 
från Alafors till sina 
nya lokaler i Ale gym-
nasium. 

I onsdags firade man 
med öppet hus där det 
bjöds på godsaker och 
trevlig stämning.

Det rådde full aktivitet på 
Ale gymnasium under ons-
dagskvällen. Att semifinalen 
i Alerocken gick av stapeln 
kunde ingen undgå. 

Mötesplats ungdom var 
välbesökt och i idrottshallen 
spelades det handboll. 

I C-huset, bortanför skol-
matsalen invigdes fritidskon-
toret nya lokaler med festligt 
mingel då det bjöds på smör-
gåstårta och snacks. 

– Det är roligt att få visa 
upp var vi sitter och vad vi 

gör, sa Klas Arvidsson, verk-
samhetschef och en av kon-
torets fem medarbetare. 

Det blev en välbesökt till-
ställning med personer från 
många olika verksamhets-
områden. 

Inom en snar framtid ska 

hela sektorn för utbildning, 
kultur och fritid flytta till Ale 
gymnasiums lokaler. 

Fritidskontoret hade öppet hus

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Minglade. Alma Delic, Klas Arvidsson och Anita Gustafsson 
hade en trevlig kväll.

Invigningsmat. Jonas Ekstrand och ungdomarna från Mötesplats Ungdom passade på att ta 
sig en bit smörgåstårta.

ÄLVÄNGEN. Den här 
veckan stänger sjuk-
gymnastiken i Skepp-
landa och de som 
rehabtränar hänvisas 
till Älvängen.

Där finns det nu en 
stor oro för köbild-
ning.

Nedläggningen 
försvaras med att 
det legat omotiverat 
mycket pengar upp-
låsta, som man nu 
kan använda inom 
andra områden.

– Jag har svårt att förstå 
hur man tänker, säger Jan 
Arleij, verksamhetsansva-
rig för Älvängens fysiote-
rapi.

När sjukgymnastiken i 
Skepplanda lägger ner hän-
visas patienterna istället till 
sjukgymnastiken i Älväng-
en och Bohus, som nu är de 
enda i Ale kommun.

Jan Arleij menar att man 
inte kan ta hand om alla och 
att prioriteringarna därför 
måste bli tuffare.

– Vi har för mycket 
redan nu och gränsen för 
hur många behandling-
ar vi får betalt för är för 

lågt satt. Från första okto-
ber förra året till sista sep-
tember i år har vi överskri-
dit med 700 behandlingar. 
Vi har inte haft någon kölis-
ta förrän nu och vi kan inte 
jobba mer än heltid. Det of-
fentliga sparar in och det får 
vi ta konsekvenserna av.

Han är orolig för att an-
talet långtidssjukskrivna ska 
öka eftersom man tving-
as prioritera bland patien-
terna. 

– För varje krona man 
lägger på rehabilitering får 
man nio tillbaka. 

Trängd ekonomi
Det trängda ekonomis-
ka läget är anledningen till 
varför man valt att lägga ner 
sjukgymnastiken i Skepp-
landa. Det menar Jan-Åke 
Simonsson (S), ordföran-
de i Hälso- och sjukvårds-
nämnden för mellersta Bo-
huslän och Ale.

– Enligt den informatio-
nen jag har fått har det varit 
en sjukgymnast i Skepplan-
da två dagar i veckan och för 
det har primärvården fått 
425 000 kronor, pengar 
som man nu istället använ-
der i den totala budgeten. 

Den summan skulle istäl-
let kunna bekosta ett par 
mödrabarnhälsovårdspsy-
kologer, som vi anser är ett 
eftersatt område. 

Men om nu sjukgym-
nasten bara var på plats 
två dagar i veckan, hur 
ska samma summa kunna 
bekosta ett par psykolog-
tjänster?

– Det är en bra fråga. Det 
har legat mycket pengar 
upplåsta och man har inte 
kunnat motivera det.

Uppföljning
Jan-Åke Simonsson poäng-
terar att man kommer följa 
upp sjukgymnastiken i Ale 
för att säkerställa att beho-
vet av medicinsk rehabilite-
ring tillfredsställs. 

– Vår bedömning är att 
sjukgymnastiken i Älväng-
en och Bohus ska klara att 
täcka upp för behovet. Man 
måste göra prioritering-
ar inom all sjukvård och så 
även här. 

Kö till sjukgymnastik oroar
– Hos Älvängens fysioterapi är det redan fullt

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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1.595 kr

1.595 kr

495 kr 495 kr

1.395 kr

1.595 kr

Strandgatan, Kungälv 0303-10635

Ale Torg, Nödinge 0303-97276

NÖDINGE. I torsdags 
var det dags för UF:s 
traditionella julmässa i 
Ale gymnasium.

Årets upplaga hade 
rekordmånga utstäl-
lare.

18 företag från Han-
dels, IT-Ekonom, Teknik 
och Omvårdnadspro-
grammet marknads-
förde sina produkter 
och tjänster för besö-
karna.

Nytt för i år var den officiel-
la invigningen som ägde rum 
i teatersalongen. Sju av de 
medverkande UF-företagen 
gjorde en snabbpresentation 
av sina affärsidéer.

– Det var helt frivilligt. 
Jag är väldigt imponerad av 
de elever som ställde sig på 
scenen och berättade om 
sina respektive företag. En 
bra träning dessutom inför 
regionfinalen där vi natur-
ligtvis hoppas på framgång-
ar för Ale gymnasium. Vi har 
en stolt tradition, säger Jan 
Ragnarsson, UF-lärare på 
det tekniska programmet.

Näringslivsstrateg Jerry 
Brattåsen smög runt bland 
montrarna och var nöjd med 
det han fick se.

– Årets mässa håller hög 
klass, det är ingen tvekan om 

att den här årskursen sticker 
ut. Det ska bli oerhört intres-
sant att se hur vi står oss i jäm-
förelse med andra skolor i re-
gionen, förklarade Brattåsen.

Ett UF-företag vars af-
färsidé utsetts till en av de 20 
bästa i regionen, av totalt 150, 
är Reseslumraren. 

– Vi har gjort en egenkon-
struerad resekudde, utformad 
till att fastna på fönsterrutan. 
Med hjälp av en gummilik-
nande baksida vill vi under-

lätta vardagen för alla män-
niskor på resande fot, berät-
tar Josefin Axberg, som är 
ekonomiansvarig i företaget.

– Kudden är designad på 
bästa komprimeringsbara sätt 
för att smidigt kunna ta den 
med sig. Komfortabel och 
ergonomisk, poängterar vd 
Jennie Forslund.

Lite längre bort i gymna-
siecaféet stod också Edwin 
Modin som representant för 
Chop It UF. Han demonstre-

rade en kombinerad skärbrä-
da/rivjärn.

– Vårt skärjärn minime-
rar disken och håller ditt kök 
mindre rörigt.

I mars får vi veta hur Ale 
gymnasiums UF-företag står 
sig i konkurrensen. Då är det 
nämligen dags för regionfi-
nal.

Hög klass på årets UF-mässa

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Josefin Axberg, Jennie Fors-
lund, Anna Svensson och 
Josefine Korpe Larsson är 
kvartetten som står bakom 
UF-företaget Reseslumra-
ren, som saluför en unik re-
sekudde.

Edwin Modin demonstrerade det perfekta rivjärnet för mäss-
besökarna i Ale gymnasium.

DiaDigital UF har en affärsidé som grundar sig i att digitali-
sera diabilder.

Ale Lucia
uppträder
kl 15:00
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Vi har scooters 
fr 399:-

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

SNOWRACER STIGA CURVE SUPREME PRO
ORD.PRIS 849:-

JULKLAPPS-
TIPS!

NU 699KR

SKRIDSKO CCM TYKE
Ställbara storlekar
ORD.PRIS 399:-

NU 299KR

GARMIN FORERUNNER 
110 GPS
ORD.PRIS 2.399:-

NU 1.399KR

SCOOTER MADD
Kraftig scooter för tuffa tag. 
Även svart.

1499KR

BENSKYDD ADIDAS F50

119KR

RYGGSÄCK ADIDAS F50

299KR

BUNGYPUMP STAVAR
4 alt 6 kg
ORD.PRIS 1.299:-

NU 999KR

FOTBOLL ADIDAS EM 2012
ORD.PRIS 299:-

BJÖRN BORG  UNDERWEAR
Herr, Dam, Flick & Pojk

NU 199KR

20%
RABATT



Erbjudanderna gäller onsdag 14/12 - söndag 18/12

Julshopp
NU STARTAR

TRÄNA ALLA AKTIVITETER

ERBJUDANDET GÄLLER T.O.M 23/12 2011
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ORD.PRIS 900 KR

ÅRETS JULKLAPP!

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller 

Chokladask 
Fortuna 

99:-/st
Marabou 1000g

���

Hamburgertallrick 
med dricka 

ÖPPET 
mån-fre 11-21 
lör-sön 12-21
Tel: 0303-962 67

Vi önskar alla kunder en 
God Jul och ett Gott Nytt År

PIZZERIA BELLAMIA
70:- 

Max Factor
Mascara

Nu
Ord pris 175:-
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Julens smågodis

���/hg

ALE TORG

Varmt välkomna!Kaffe och
saffransbulle

PPrreemmiiäärr fföörr TTaanntt RRuutt
ppåå AAllee TToorrgg!! Onsdag 14 dec kl 10
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Ljud-
bok på 
köpet!

Vår julklapp till er
När du köper progressiva glasögon 

ingår ett par 
kompletta 
läsglasögon!
Gäller t o m 31/12

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

�������������
���������������

VI HAR MASSOR AV
JULKLAPPS-

ERBJUDANDEN

Hyacint

15 kr

Årets julklapp!
Stor sopbil 
(80 cm)

199:-
Ord pris 299:-

Begränsat antal
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Hyacint

15 kr

Årets julklapp!
Stor sopbil 
(80 cm)

199:-
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Begränsat antal

ping på torget!

Giorgio Armani: Sport Code, 
parfym + deostick 589:-

Diesel: Loverdose, Showe gel + 
parym + bodylotion 369:-
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Jacka Parkas 
Toronto 599:- 

Ord.pris 999:-

Fri parkering 
Generösa öppettider

Nära till allt
Systembolag, Apotek, Bank
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Mini-
tänger

150:-
Ord pris 299:-

Fotbollsstjärnor 
2012

149:-

mån-fre 10-19, lör 10-15, sön 11-15 • www.ljuvahem.net

JULPRIS 79:-Ord pris 98:-

Tomten som döljer glöggen/snapsen

I denna tomte kan du gömma
något som du ej bör glömma

Hos de fl esta blir det kul
att även med detta fi ra Jul

Ale torg:
Julafton 9-13

Juldagen stängt
Annandag jul 10-15

Nyårsafton 9-15
Nyårsdagen stängt

 
Älvängen:
Julafton 8,30-13

Juldagen & Annan-
dagen Stängt

Nyårsafton 8,30-13
Nyårsdagen stängt

God Jul & 
Gott Nytt År 
Önskar vi på Cederleüfs & 
Svenheimers Konditori

Arion Kattmat

3 kg 149:-
Ord pris ca 219:-

10 kg 349:-
Ord pris ca 509:-

Max 2st /kund

ADIDAS 
HOODTRÖJA
S-XXL. Finns även i svart 
och blå. ORD.PRIS 599:-

NU 399KR

Julstängt 24, 25, 26, 31 dec och 1, 2 jan.

I övrigt har vi 
öppet som vanligt!
God Jul & Gott Nytt År
önskar vi på
Ananda Thai
Take Away

Ale Torg 7 
Tel. 0303-22 99 10

Mån-Fre 10-19
Lör 10-15 Sön 11-15

Gäller endast ordinarie pris och från 14-18 december

20%
PÅ ALLA 
stickade tröjor

JULPAKET

INTENSIVPAKET

2000:-

6800:-
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Medstop Apotek Alen

Julklappserbjudanden
Till henne
149:-

L-300
Rengör, vårdar 
och återfuktar

Finns även till honom för 89:-
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Mekonomen Nödinge
Rödjans väg 2 (vid Centralköket)
Tel butik 0303-35 09 90

Julen rullar in!
Skidhållare
Thule Snowpro

Handsfree
Bluetooth Super Buddy

Antislirmattor
Nyhet 2 st

Verktygslåda
STANLEY 16”

Prylfi cka
Cars 2 eller Princess

Batteriladdare
CTEK Polar edition

439:-449:-

249:- 99:-

Ord. pris 839:-Ord. pris 695:-

Ord. pris 152:- Ord. pris 899:-
Ord. pris 299:-

Ord. pris 169:-

99:-
PRISSÄNKT

400:-

799:-
Öppettider: 
Vardagar. 8.00 – 18.00 
Lördagar. 9.00 – 13.00

POLIS
RONDEN

Onsdag 7 december

Kabelstöld
Stöld på Carlmarks industriom-
råde i Älvängen. Elkabel för ett 
värde av 3 000 kronor tillgrips.

Torsdag 8 december

Narkotikabrott
En 17-åring grips i Älvängen, 
misstänkt för narkotikabrott 
(eget bruk).

Söndag 11 december

Misshandel
Vid halv fem-tiden sker en 
relationsbetingad misshandel 
i Bohus.

Skadegörelse i form av 
glaskross rapporteras från 
Nolängens Idrottsplats.

�����������������������
�����������

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet
NÖDINGE. Kön ringlade 
sig som vanligt lång till 
årets julklappsbord på 
Ale Torg.

Lotter för 25 kronor 
och klappar med ett 
värde om minst 100 
kronor är lättsålt.

Bland paketen fanns 
också en högvinst 
om 5000 kronor som 
säkert lockat många till 
kön.

Handlarnas generositet gav 
i år ett julklappsbord på Ale 
Torg med över 450 paket. 
Dessa skulle komma att be-
hövas, då kön likt tidigare år 
ringlade sig lång över torget. 
Allra längst fram stod i år fa-
miljen Pettersson från Nö-
dinge som var på plats en 
timma före start.

– Det har blivit en tradi-
tion för oss och vi har haft 
bra utdelning hittills. Vi har 
fått en hel del fina present-
kort och för barnen är det ju 

himla spännande, berättade 
mamma Linda.

Sonen Oskar var först att 
greppa ett paket och såleds 
också först att öppna…

– Jag hoppas det är pengar, 
sa han och sprättade upp jul-
pappret. 

Pengar var det, ett pre-
sentkort från Lindex på 100 
kronor.

– Det finns det säkert 
någon som vill ha, skrattade 
Linda.

Förutom presentkort från 
Företagarföreningen Ale 
Torg innehöll också paketen 
skänkta varor från butikerna.

Mitt i ruschen kom tomten 
med häst och vagn. Öns-
kelistor överlämnades och 
nästa lördag kommer tio vin-
nare att få sin önskan upp-
fylld. Princess Iman, 5 år, 
visste exakt vad hon ville ha 
av tomten.

– En rosa cykel så klart!
PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Kö till årets julklappsbord

Princess Iman överlämnade sin önskelista till tomten och 
överst står en rosa cykel, att det är favoritfärgen skvallrar 
kläderna om.

Lyckliga familjen. Längst fram i kön till årets julklappsbord på Ale Torg stod familjen Pet-
tersson från Nödinge. Christian och Linda Pettersson med barnen Linus, Rasmus och Oskar.

450 julklappar till nyfikna alebor, någonstans fanns ett presentkort om 5000 kronor.
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NOL. ”Nolskolan mot 
toppen – Högt i det blå” 
är det senaste i raden 
av hälsofrämjande pro-
jekt som lärare Ragne 
Bengtsson initierat.

Eleverna står inför 
utmaningen att till-
sammans vandra en 
sträcka på 11 407 kilo-
meter.

Hittills har man nått 
4 087 kilometer.

Bergsbestigaren Göran 
Kropps bedrift att cykla till 
Nepal och foten av Mount 
Everest fungerar som inspi-
rationskälla för barnen på 
Nolskolan. I början av ter-

minen sjösattes projektet då 
bröderna Mr Moutain (Fred-
rik Blomqvist) och Mr Bike 
(Martin Johansson) hälsa-
de på i gymnastiksalen på sin 
färd söderut.

– Efter det har vi inte hört 
något ifrån dem. Förhopp-
ningsvis kan vi få kontakt med 
bröderna i början av nästa 
termin, funderar Ragne.

Trots många regniga dagar 
har eleverna avverkat prome-
nader varje vecka. En tavla på 
det stora skolhuset visar att 4 
087 kilometer har tillrygga-
lagts – hittills vill säga.

– Vår klass är ute och pro-
menerar två gånger i veckan. 
Vi går alltid till skogen även 

om det regnar, berättar 
Oliver Stolt och Clara Rei-
mertz, som går i årskurs 2 på 
Bullerbyn.

– Vi måste klara målet och 
det tror jag att vi gör, säger 
Clara.

Vårterminen innehåller 
många spännande upptåg för 
Nolskolans elever. Den 31 ja-
nuari bär det i väg till Borås-
badet och ett av delmomen-
ten i Nolklassikern. Senare 
blir det även cykling och den 
5 juni firar Nolvarvet sitt 
25-årsjubileum.

Nolskolans elever vandrar mot toppen

PÅ NOLSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

4 087 kilometer. Så långt har Clara Reimertz och Oliver Stolt, tillsammans med övriga 
elever på Nolskolan, lyckats vandra. Innan skolåret är slut ska barnen ha nått målet – 11 407 
kilometer.

ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Matbutiken i Älvängen

Priserna gäller tom 18/12-2011. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel

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!

Fläskfilé 
Ursprung Danmark

7990
/kg

�

Julskinka
Charkmäster

1490
/hg

I vår manuella delikatess!

Aladdin/paradis
Max 3 st/kund

4990
/st

Just nu! Vart eget kött är 
alltid butiksstyckat!

�

Gilla oss på Facebook för det senaste i butiken. 
http://www.facebook.com/icaalvangen

Älvängen  |  0303 74 80 40

Med ICA-kort!

Årets
drömklappar!

Hockeyspel

599:-

Star Wars

1199:-
LEGO

Brio Väg & tågbaneset

399:-
Årets sällskapsspel

Med andra ord

299:-

Göteborgsvägen  •  Älvängen  •   0303 - 74 60 76

Pippidocka

129:-

Pippis Villa Villekulla

399:-
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Matchen började 1966 
då General Motors 
presenterade en brutal 
utmanare till braksuc-
cén Ford Mustang. 

Det blev genast en 
tuff fight som pågick 
fram tills 2002 då den 
legendariska bilmodel-
len kastade in hand-
duken – men efter ett 
antal års sömn så har 
amerikanarna återigen 
skakat liv i Chevrolet 
Camaro. 

Nu ljuder gonggongen 
och det är dags för den 
första testronden. 

Är muskelknutten en 
rättmätig vinnare?  

”Camaro” är en omskrivning 
av franskans ”camarad” som 

betyder kompis. Vi kör till-
sammans med vår nyfunne 
vän längs de smala vägarna 
som slingrar sig fram genom 

det spanska landskapet i trak-
terna runt den andalusiska 
pärlan Jerez. 

Under den långa motor-
huven framför oss huserar en 
vinkelåtta på 432 hästar och 

bilen kan bli din för 377 000 
kronor. Snacka om ”pulver” 
för pengarna!

Grym formgivning
Chevrolet Camaro är inte en 
helyllejänkare rakt igenom 
– den är faktiskt utvecklad i 
Australien och byggs retligt 
nog i Kanada. Designen är 
otroligt muskulös sedd från 
alla möjliga och omöjliga 
vinklar samtidigt som det 
inte råder någon tvekan om 
att vår knallgula testbil har 
sina rötter från den första 
generationen som presente-
rades i slutet av sextiotalet. 

Interiören känns däremot 
inte lika pigg och fräsch som 
utsidan. Instrumenteringen 

är plastig och kvalitetskäns-
lan känns inte övertygande. 
Utvecklingsfolket förklarar 
det hela med att man gjort en 
mix mellan nyskapande och 
retro, det senare represente-
ras av de klassiska fyrkantiga 
mätartavlorna som flörtar 
med originalet. 

Komforten är förvånans-
värt bra men bakåtsikten är 
inte mycket att hurra för, 
vilket amerikanarna löst 
genom att ha en backkamera. 
Dessutom ingår läderklädsel 
och all viktig information 
projiceras digitalt på fram-
rutan.    

En muskelbil ska ha V8 
och den här snurran är på 
432 hästar och arbetar till-
sammans med en sexväxlad 
manuell låda. Vill du hellre 
ha automat så sänks effekten 
till 406 kusar för att lådan ska 
palla trycket men du bjuds 
istället på lite ”renare” sam-
vete som vi återkommer till. 

När andan faller på så är 
det bara att stampa till på 
gasen och de bakre 20-tums-
hjulen börjar genast måla 
graffiti på asfalten om anti-
spinnsystemet är avstängt. 
Hundrastrecket nås på 5,2 
sekunder medan toppfarten 
är 250 - detta trots en match-
vikt på 1 850 kg. 

De knixiga småvägarna 
runt Jerez är kanske inte det 
mest optimala för vår mus-
kelknutte med tanke på att 
den stående kvartsmilen (402 
meter streetrace) klaras av på 
tretton sekunder. 

När man inte har plattan 
i mattan så förvandlas den 
mullrande V8:an till en ordi-
när fyra eftersom cylindrarna 
stängs av för att spara soppa, 
men finessen ingår bara om 
du väljer automatlådan för 
20 000 extra. Vi andra som 
gillar att växla manuellt får 
gilla läget och acceptera att 
kärran utan större besvär 
sörplar i sig två liter milen. 

Tja, Chevrolet Camaro 
är som namnet antyder en 
lite smått galen kompis som 
vinner på teknisk knockout!  

JOHANNES GARDELÖF 
STAFFAN SWEDENBORG

Vilken muskelknutte

CHEVROLET CAMARO 6,2 V8
Motor: V8 bensinmotor med enkel 
överliggande kamaxel och två ven-
tiler per cyl. Max effekt: 432 hk vid 
5 900 varv/minut. Max vridmoment: 
569 Nm vid 4 600 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, bak-
hjulsdrift. 6-växlad manuell.  
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. 
Fram: fjäderben med undre triangel-
länk. Bak: multilänkaxel.
Styrning: Kuggstång med hydraulisk 
servo. Vändcirkel 11,6 meter. 
Bromsar: Ventilerade skivbromsar 
fram och bak. ABS. ESP. 

Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd 
285, längd 484, bredd 192, höjd 136. 
Tjänstevikt 1 850. Bränsletank 72 liter.  
Prestanda: Toppfart 250 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 5,2 sek.
Förbrukning/miljö: 14,1 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
329 g/km.
Pris: 377 000 kronor.
Plus för: Underbart skönsjungande 
V8, så mycket synliga muskler, hög 
standardutrustning, prisvärd.
Minus för: Plastig inredning, stor, 
tung och rejält törstig.

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

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

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

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

klassas  som miljöbil vilket ger 
dig 5 års fri fordonsskatt. 

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

Uppgradera till  

TDI 170 GT DSG  
endast 30.000 kr

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

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

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

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

Nya Audi Q3. 

Snabb  
leverans!

Passat TDI 140 
Variant och Masterspaket på köpet

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

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

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

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

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

från

259.900:-
prislån från 
2.599 kr/mån*
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Tio rätta lösningar belönas med varsin trisslott.
Vi vill ha din lösning senast 6/1 2012. 
Vi publicerar vinnarna vecka 3.
Märk kuvertet "Adventskryss" 
och skicka korsordet till: 

Alekuriren
Göteborgsvägen 94 446 33 Älvängen

Namn:

Adress:

Tel:

Vinn en trisslott!
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Matchen började 1966 
då General Motors 
presenterade en brutal 
utmanare till braksuc-
cén Ford Mustang. 

Det blev genast en 
tuff fight som pågick 
fram tills 2002 då den 
legendariska bilmodel-
len kastade in hand-
duken – men efter ett 
antal års sömn så har 
amerikanarna återigen 
skakat liv i Chevrolet 
Camaro. 

Nu ljuder gonggongen 
och det är dags för den 
första testronden. 

Är muskelknutten en 
rättmätig vinnare?  

”Camaro” är en omskrivning 
av franskans ”camarad” som 

betyder kompis. Vi kör till-
sammans med vår nyfunne 
vän längs de smala vägarna 
som slingrar sig fram genom 

det spanska landskapet i trak-
terna runt den andalusiska 
pärlan Jerez. 

Under den långa motor-
huven framför oss huserar en 
vinkelåtta på 432 hästar och 

bilen kan bli din för 377 000 
kronor. Snacka om ”pulver” 
för pengarna!

Grym formgivning
Chevrolet Camaro är inte en 
helyllejänkare rakt igenom 
– den är faktiskt utvecklad i 
Australien och byggs retligt 
nog i Kanada. Designen är 
otroligt muskulös sedd från 
alla möjliga och omöjliga 
vinklar samtidigt som det 
inte råder någon tvekan om 
att vår knallgula testbil har 
sina rötter från den första 
generationen som presente-
rades i slutet av sextiotalet. 

Interiören känns däremot 
inte lika pigg och fräsch som 
utsidan. Instrumenteringen 

är plastig och kvalitetskäns-
lan känns inte övertygande. 
Utvecklingsfolket förklarar 
det hela med att man gjort en 
mix mellan nyskapande och 
retro, det senare represente-
ras av de klassiska fyrkantiga 
mätartavlorna som flörtar 
med originalet. 

Komforten är förvånans-
värt bra men bakåtsikten är 
inte mycket att hurra för, 
vilket amerikanarna löst 
genom att ha en backkamera. 
Dessutom ingår läderklädsel 
och all viktig information 
projiceras digitalt på fram-
rutan.    

En muskelbil ska ha V8 
och den här snurran är på 
432 hästar och arbetar till-
sammans med en sexväxlad 
manuell låda. Vill du hellre 
ha automat så sänks effekten 
till 406 kusar för att lådan ska 
palla trycket men du bjuds 
istället på lite ”renare” sam-
vete som vi återkommer till. 

När andan faller på så är 
det bara att stampa till på 
gasen och de bakre 20-tums-
hjulen börjar genast måla 
graffiti på asfalten om anti-
spinnsystemet är avstängt. 
Hundrastrecket nås på 5,2 
sekunder medan toppfarten 
är 250 - detta trots en match-
vikt på 1 850 kg. 

De knixiga småvägarna 
runt Jerez är kanske inte det 
mest optimala för vår mus-
kelknutte med tanke på att 
den stående kvartsmilen (402 
meter streetrace) klaras av på 
tretton sekunder. 

När man inte har plattan 
i mattan så förvandlas den 
mullrande V8:an till en ordi-
när fyra eftersom cylindrarna 
stängs av för att spara soppa, 
men finessen ingår bara om 
du väljer automatlådan för 
20 000 extra. Vi andra som 
gillar att växla manuellt får 
gilla läget och acceptera att 
kärran utan större besvär 
sörplar i sig två liter milen. 

Tja, Chevrolet Camaro 
är som namnet antyder en 
lite smått galen kompis som 
vinner på teknisk knockout!  

JOHANNES GARDELÖF 
STAFFAN SWEDENBORG

Vilken muskelknutte

CHEVROLET CAMARO 6,2 V8
Motor: V8 bensinmotor med enkel 
överliggande kamaxel och två ven-
tiler per cyl. Max effekt: 432 hk vid 
5 900 varv/minut. Max vridmoment: 
569 Nm vid 4 600 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, bak-
hjulsdrift. 6-växlad manuell.  
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. 
Fram: fjäderben med undre triangel-
länk. Bak: multilänkaxel.
Styrning: Kuggstång med hydraulisk 
servo. Vändcirkel 11,6 meter. 
Bromsar: Ventilerade skivbromsar 
fram och bak. ABS. ESP. 

Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd 
285, längd 484, bredd 192, höjd 136. 
Tjänstevikt 1 850. Bränsletank 72 liter.  
Prestanda: Toppfart 250 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 5,2 sek.
Förbrukning/miljö: 14,1 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
329 g/km.
Pris: 377 000 kronor.
Plus för: Underbart skönsjungande 
V8, så mycket synliga muskler, hög 
standardutrustning, prisvärd.
Minus för: Plastig inredning, stor, 
tung och rejält törstig.

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

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

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

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

klassas  som miljöbil vilket ger 
dig 5 års fri fordonsskatt. 

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

Uppgradera till  

TDI 170 GT DSG  
endast 30.000 kr

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

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

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

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

Nya Audi Q3. 

Snabb  
leverans!

Passat TDI 140 
Variant och Masterspaket på köpet

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

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

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

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

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

från

259.900:-
prislån från 
2.599 kr/mån*
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Tio rätta lösningar belönas med varsin trisslott.
Vi vill ha din lösning senast 6/1 2012. 
Vi publicerar vinnarna vecka 3.
Märk kuvertet "Adventskryss" 
och skicka korsordet till: 

Alekuriren
Göteborgsvägen 94 446 33 Älvängen

Namn:

Adress:

Tel:

Vinn en trisslott!



Inklusive syntest 
Båge • Fodral

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

Västra gatan 68, Kungälv 
Tel 0303-101 58

Enkelslipade   400:-

Fr 800:-Dubbelslipade

Fr 1.800:-Progressiva

På Torsdagar kör vi nu de tre B:na!

Bowling, Burgare och Bärs!
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-26kg

Fia 
gick ner:

Ring nu!
0303-44 59 00

Vi kan viktminskning

Begränsat  
antal platser!

Vill du gå ner i 
vikt efter jul?

För dig som har bestämt  
dig redan idag. I januari 
startar vi viktminsknings-
grupper för dig som vill gå 
ner i vikt efter jul.

Viktcenter Kungälv 
Solbräckegatan 3

442 45 Kungälv
kungalv@xtravaganza.se
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Extraöppet
tors 22 dec

0303-106 19
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i mån av tid

Västra Gatan 59, KUNGÄLV
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Handla i fästliga Kungälv
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Tel. 0303-174 00 
Trädgårdsg. 24, mittemot fi skhandlar’n 

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

KUNGÄLV

Butiken 
    fylld med
Julklappstofflor!

Södra Gränden 1, Telefon 100 34

Välkommen 
         in!  
 Lena med 
      personal

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

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

�������������	��
	�
�����������������



alekuriren  |   nummer 44  |   vecka 50  |   201128

Benny & Carina 
med personal

ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.
God Jul &

  Gott nytt år
önskar vi i den levande lanthandeln!

Tösalt 25kg

65:-
Stora fina kärvar 40:-
50 talgbollar i hink 80:-
Jordnötter 3kg 75:-

Vi har mus- och 
råttburar, gift och fällor

Hyacinter
Objudna gäster?

Glöm inte 
småfåglarna

i jul

Spolarvätska koncentrat, 5 liter

98:-
Julöppettider

12-16 dec 9-18
17 dec  9-13
19-23 dec 9-18
Julafton 9-12
27-30 dec 9-18
Nyårsafton 9-13

3 för 30:-
            Ord pris 13:-/st

Stort utbud av oljeprodukter i lösvikt

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

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

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

Säkra siff ror till fast pris!

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

www.svartpavittekonomi.se

NÖDINGE. Göte Anders-
son fick sig en rejäl 
överraskning när han 
gick ut i trädgården på 
torsdagseftermiddagen. 
Ur den frostiga marken växte 
en ensam viol.

Graderna hade letat sig 
neråt och på Blåeldsvägen 
i Nödinge låg isen blank på 
sina ställen. 

– Det är helt otroligt att 
man kan hitta en viol den 8 
december. Jag tror att det är 

en svärmorsviol, säger Göte 
Andersson.
Under sommarhalvåret odlar 
han nattvioler, så han är 
ganska säker på sin sak. 

Blomman har nu fått 
komma in i värmen och 
hädanefter håller han 
ögonen öppna ifall fler över-
raskningar uppenbarar sig på 
tomten.

Övervintrad 
viol förvånade

Övervintrad viol.

Göte Andersson hittade en viol den 8 december.

LILLA EDETS KOMMUN

UTFÖRANDEENTREPRENAD

Lilla Edets kommun genom samhällsbyggnads-
avdelningen inbjuder till anbudsräkning avseende 
VA-entreprenad för Brovägen-Göteborgsvägen.

Entreprenadens genomförande kräver att erforder-
liga medel och tillstånd erhålles.
Förenklad upphandling enligt lagen om offentlig 
upphandling. 

Anbud skall i skriftlig form adresseras till: 
Lilla Edets kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen
46380 LILLA EDET
märkt: ”Anbud, Brovägen-Göteborgsvägen, 
VA-entreprenad” 
och vara kommunen tillhanda 
senast den 13 januari 2012.
Entreprenaden skall vara färdig för slutbesiktning 
senast den 29 augusti 2012.

Frågor angående entreprenaden kan ställas till 
Jan Erlandsson, Lilla Edets kommun, 
070-7757725 eller jan.erlandsson@lillaedet.se.

För rekvisition av förfrågningsunderlaget kontakta 
Lilla Edets kommun.
Via e-post, miljo@lillaedet.se, eller via telefon,
Ulrika Ankel, 0520-659651 eller Eva Johansson, 
0520-659652.

Lilla Edets kommun
Samhällsbyggnadsavdelningen

Samhällsbyggnadsavdelningen

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Mån-fre 10-18, Tor 10-20, Lör 10-14

0520-66 00 05

Vi har ny hemsida

studiorubbochstubb.se

Här kan du bland annat se våra erbjudanden, 
priser och få inspiration på nya frisyrer.

Välkomna!
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Riktpris 
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Edet Värdshus & Hotell
Tel: 0520-65 14 10

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

lagad från grunden

99:-
Boka sittningar: Tors 18.30

Lör & Sön 12.00, 14.00, 16.00

Från 26 nov. Begränsat antal platser, för privat 

och företagsbokning ring vår kökschef: 

Martin på tel: 0704-96 66 45

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

Erbjudande!
Äpplekaka med vaniljsås vid köp av helgdagens.
Giltig tom 11.12.31 och endast med kupong (värde 25:-)

HELGMIDDAG v.50

99:-
Inklusive salladsbuffé, nybakat bröd, 

dryck samt kaffe.

RIKTPRIS 900 KR

TRÄNA ALLA AKTIVITETER

ERBJUDANDET GÄLLER T.O.M 23/12 2011

KR

V
Ä

LS
MAKAND

E

HEMLAGAT

�
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� �
GARANTERAT

������������������������������������
med kapris & citron serveras med 
Rödvinssås samt råstekt potatis.

�����������������������������������
lax & fänkål serveras med 

hummersås samt dillpotatispuré.

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

och rårörda lingon.
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NU STARTAR VI EN RIKTIG 
DANSSKOLA FÖR BARN!  

LILLA EDET. En Nöjd 
Kund-undersökning 
(NKI) har genomförts 
på uppdrag av styr-
gruppen för handelsut-
vecklingen i Lilla Edet.

Synpunkter från 117 
centrumbesökare har 
sammanställts i en rap-
port.

– Undersökningen 
har gett oss ett bra 
underlag att arbeta 
vidare med, men redan 
nu kan vi konstatera 
ett positivt resultat, 
säger Kajsa Jernqvist, 
näringslivsutvecklare i 
Lilla Edets kommun.

Det var elever från Handels-
programmet på Ale gymnasi-
um som intervjuade centrum-
besökarna tidigare i år, en dag 
då det var fint väder och mycket 
folk i rörelse.

– Det fanns ett antal strate-
giska frågor med i undersök-
ningen. Vi ville ta reda på var 
de bodde, hur de tog sig hit, hur 
ofta de besöker centrum och så 
vidare. Vi fick en representa-

tiv åldersstruktur på dem som 
svarade, lite tonvikt på kvinnor 
över 65 år. Den besöksbilden 
överensstämmer väl med kund-
bilden, säger Kajsa Jernqvist.

Frågorna som deltagar-
na fick besvara berörde bland 
annat öppettider, personal, ser-
vice, utbud och miljö. Betygs-
kriteriet gick från 1-5 där 3 
ansågs som godkänt. Medel-
värdet av de totalt elva katego-
rierna landade på 3,55.

– Jag är lite överraskad att 
betyget blev så pass högt. Sam-
manfattar vi undersökningen så 
kan vi se att Lilla Edets styrka är 
bemötande i butikerna, service, 
bekvämlighet och att kunderna 
känner sig trygga. Det är verk-
ligen något att bygga vidare på, 
säger Ove Krafft, universitets-
lektor vid Handelshögskolan i 
Göteborg som agerar konsult 
och tillika handledare för styr-
gruppen.

– Här har den lilla orten en 
konkurrensfördel. Det finns 
inte något köpcentrum som 
når ett sådant högt betyg vad det 
gäller bemötande i butiken. Där 
är det en helt annan struktur och 
en annan personaltäthet.

Nöjda kunder i Lilla Edet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ove Krafft är handledare för 
den styrgrupp som arbetar 
med handelsutvecklingen i 
Lilla Edet.

NÖJDKUNDINDEX

Bra öppettider             4,3
Trevlig personal             4,3
Bra utbud av livsmedel            3,5
Bra utbud av övriga varor           2,6
Servicen i butikerna            3,9
Bekvämt att handla            4,0
Utbudet av restauranger            2,8
Utbudet av övrig service            3,3
Trygg när jag handlar            4,0
Känner mig välkommen            3,9
Utemiljöerna             2,5

NYGÅRD. Göta älvda-
lens Lucia älskar att 
åka utomlands.

Över jul ser hon dock 
till att vara hemma.

– Granen är ett måste 
på jul liksom tomten, 
säger Pernilla Åker-
blad.

Årets ljusdrottning är hem-
mahörande i Nygård. Hon 
kröntes i samband med skylt-
söndagen i Lilla Edet.

– Det blåste så mycket att 

det inte gick att tända ljusen i 
kronan. Hur som helst, krönt 
blev jag i alla fall, säger Per-
nilla.

Det har blivit några offi-
ciella framträdanden redan, 
men som mest intensivt blir 
det naturligtvis på luciada-
gen. Programmet tar sin 
början klockan halv åtta på 
morgonen och pågår ända 
fram till åtta på kvällen.

– Då gäller det att vara 
laddad, skrattar Pernilla som 
trivs i umgänget med sina 
tärnor.

– Det är nya vänner som 
man har lärt känna. Det var 
min mormor som skickade in 
ansökan till Göta älvdalens 
Lucia. Först var jag lite tvek-
sam, men tänkte att jag kan 
åka upp och testa. Det ångrar 
jag inte idag.

Hur känns det att vara 
Göta älvdalens Lucia 
2011?

– Det är ärofyllt. Genom 
att sprida glädje med vår sång 

känns det som att vi fyller ett 
behov hos många människor.

Vad är viktigast för dig 
på jul?

– För mig är det viktigaste 
att få träffa alla nära och kära, 
att få tillbringa tid tillsam-
mans med dem. Sedan är det 
naturligtvis viktigt att granen 
och tomten finns där, säger 
Pernilla.

Vilken är din favoritjul-
sång?

– Jag tycker väldigt 
mycket om ”Gå inte förbi” 
och ”Julen är här”.

Vad äter du helst på jul-
bordet?

– Jag tål inte fisk och är 
ganska kräsen när det gäller 
mat. Köttbullar är nog det 
som jag helst äter.

Vad önskar du dig i jul-
klapp?

– Det får nog bli mjuka 
paket eftersom jag önskar 
mig kläder av tomten. Sedan 
har jag alltid haft en önskan 
om att få en hund, men efter-

som min bror har köpt en 
så får jag väl dela den med 
honom.

Tänker du avge något 
nyårslöfte?

– Inte vad jag vet nu, jag 
har inget bestämt.

JONAS ANDERSSON

Lucia som önskar sig mjuka klappar
– Gran och tomte ett måste på jul

Göta älvdalens Lucia 2011, 
Pernilla Åkerblad från 
Nygård.PERNILLA ÅKERBLAD

Ålder: 16.
Bor: Nygård.
Familj: Mamma, pappa, storasys-
ter och storebror.
Studerar: IM-programmet på Ale 
gymnasium.
Intressen: Umgås med kompi-
sar, resa.
Drömyrke: Någonting inom 
handel.

LILLA EDET. Det blev 
dyrare än förväntat.

Ändå så kommer 
centrumprojektet att 
förverkligas.

På onsdag fattar 
kommunfullmäktige 
beslut om att anta ett 
nytt särskilt ägardi-
rektiv för Leifab, så 
att byggnationen kan 
komma igång som pla-
nerat.

Centrumprojektet visade 
sig bli betydligt dyrare 
än vad Leifab hade hop-
pats på. Slutnotan kommer 
att hamna på 60 miljoner 
kronor.

– Det var något färre 

anbud än förväntat som kom 
in till oss. Samtidigt kunde 
vi konstatera en väldig liten 
prisskillnad mellan de olika 
anbudsgivarna. Vi hade en 
förhoppning att priset skulle 
landa tio miljoner lägre på 
bruttoinvesteringen. Detta 
är ytterligare ett bevis på 
varför det sker så lite ny-
byggnation som det gör. Det 
är svårt att få ekonomin att 
gå ihop, säger Lars Ivarsbo 
(C), vice ordförande i Lei-
fabs styrelse och berättar 
att det företag som drog det 
längsta strået i anbudsförfa-
randet var Tommy Byggare 
från Alingsås.

Eftersom projektet blev 
dyrare än kalkylerat, och av-

kastningen inte uppgick till 
de mål som fanns i ägardi-
rektiven, fick Leifabs styrel-
se återremittera ärendet till 
Lilla Edets kommun för ytt-
rande/nytt direktiv.

– Vi har bestämt oss för 
att ändra ägardirektiven 
för Leifab, så att projektet 
kan komma igång. Vi tar 
ett helhetsgrepp för cen-
trum där även det före detta 
kommunhuset ingår, som 
ska byggas om till lägenhe-
ter och verksamhetslokaler, 
säger kommunalrådet Inge-
mar Ottosson (S).

Tanken är fortfarande 
att Leifab efter en eventu-
ell byggnation ska avyttra 
verksamhetslokalerna och 

bara behålla lägenheterna.
– Nettoinvesteringen blir 

på så sätt mindre för vår del. 
Det är en förhandlingsfrå-
ga och vi för kontinuerliga 
diskussioner med Kenneth 
Myrvold, som bland annat 
har tecknat en avsiktsförkla-
ring med ett företag, avslu-
tar Lars Ivarsbo.

JONAS ANDERSSON

Centrumprojektet genomförs
– Ändrade ägardirektiv för Leifab 

Lars Ivarsbo (C), vice ordfö-
rande i Leifab.

Inte helt oväntat var det ute-
miljön som fick sämst betyg i 
undersökningen (2,5).

– Det är inte alls förvånan-
de. Vi har tagit fram en strate-
gi för centrum som vi tänker 
arbeta efter. Förhoppnings-
vis kommer det att ge ett posi-
tivt utslag i nästa undersökning, 
säger kommunalrådet Ingemar 
Ottosson (S).

Ove Krafft menar att det 
finns många goda element i 
Lilla Edet att ta vara på och att 
potentialen att utvecklas är stor.

– I styrgruppen för handels-
utvecklingen finns representan-

ter från fastighetsägarna, hand-
larna, kommunala tjänstemän 
och politiker. Det finns eldsjälar 
i alla dessa kategorier. Nu är ut-
maningen att jobba så effektivt 
att vi kan visa resultat i gruppen, 
så att invånarna känner att det 
händer något, säger Ove Krafft.

– Dagligvaruutbudet i Lilla 
Edet är bra. Det saknas däre-
mot en hel del av utbudet inom 
sällanköpsvaruhandeln. Visser-
ligen är Lilla Edet en förhål-
landevis liten ort, men det bör 
finnas goda möjligheter att ut-
veckla just denna del, säger Ove 
Krafft.

En Nöjd Kund-undersök-
ning kommer fortsättningsvis 
att göras varje år.

Centrumhandeln i Lilla Edet får relativt högt betyg av be-
sökarna. Butikspersonalens bemötande liksom öppettiderna 
ligger i topp. Däremot får utemiljön inte godkänt.
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DANSSKOLA FÖR BARN!  

LILLA EDET. En Nöjd 
Kund-undersökning 
(NKI) har genomförts 
på uppdrag av styr-
gruppen för handelsut-
vecklingen i Lilla Edet.

Synpunkter från 117 
centrumbesökare har 
sammanställts i en rap-
port.

– Undersökningen 
har gett oss ett bra 
underlag att arbeta 
vidare med, men redan 
nu kan vi konstatera 
ett positivt resultat, 
säger Kajsa Jernqvist, 
näringslivsutvecklare i 
Lilla Edets kommun.

Det var elever från Handels-
programmet på Ale gymnasi-
um som intervjuade centrum-
besökarna tidigare i år, en dag 
då det var fint väder och mycket 
folk i rörelse.

– Det fanns ett antal strate-
giska frågor med i undersök-
ningen. Vi ville ta reda på var 
de bodde, hur de tog sig hit, hur 
ofta de besöker centrum och så 
vidare. Vi fick en representa-

tiv åldersstruktur på dem som 
svarade, lite tonvikt på kvinnor 
över 65 år. Den besöksbilden 
överensstämmer väl med kund-
bilden, säger Kajsa Jernqvist.

Frågorna som deltagar-
na fick besvara berörde bland 
annat öppettider, personal, ser-
vice, utbud och miljö. Betygs-
kriteriet gick från 1-5 där 3 
ansågs som godkänt. Medel-
värdet av de totalt elva katego-
rierna landade på 3,55.

– Jag är lite överraskad att 
betyget blev så pass högt. Sam-
manfattar vi undersökningen så 
kan vi se att Lilla Edets styrka är 
bemötande i butikerna, service, 
bekvämlighet och att kunderna 
känner sig trygga. Det är verk-
ligen något att bygga vidare på, 
säger Ove Krafft, universitets-
lektor vid Handelshögskolan i 
Göteborg som agerar konsult 
och tillika handledare för styr-
gruppen.

– Här har den lilla orten en 
konkurrensfördel. Det finns 
inte något köpcentrum som 
når ett sådant högt betyg vad det 
gäller bemötande i butiken. Där 
är det en helt annan struktur och 
en annan personaltäthet.

Nöjda kunder i Lilla Edet
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Ove Krafft är handledare för 
den styrgrupp som arbetar 
med handelsutvecklingen i 
Lilla Edet.
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NYGÅRD. Göta älvda-
lens Lucia älskar att 
åka utomlands.

Över jul ser hon dock 
till att vara hemma.

– Granen är ett måste 
på jul liksom tomten, 
säger Pernilla Åker-
blad.

Årets ljusdrottning är hem-
mahörande i Nygård. Hon 
kröntes i samband med skylt-
söndagen i Lilla Edet.

– Det blåste så mycket att 

det inte gick att tända ljusen i 
kronan. Hur som helst, krönt 
blev jag i alla fall, säger Per-
nilla.

Det har blivit några offi-
ciella framträdanden redan, 
men som mest intensivt blir 
det naturligtvis på luciada-
gen. Programmet tar sin 
början klockan halv åtta på 
morgonen och pågår ända 
fram till åtta på kvällen.

– Då gäller det att vara 
laddad, skrattar Pernilla som 
trivs i umgänget med sina 
tärnor.

– Det är nya vänner som 
man har lärt känna. Det var 
min mormor som skickade in 
ansökan till Göta älvdalens 
Lucia. Först var jag lite tvek-
sam, men tänkte att jag kan 
åka upp och testa. Det ångrar 
jag inte idag.

Hur känns det att vara 
Göta älvdalens Lucia 
2011?

– Det är ärofyllt. Genom 
att sprida glädje med vår sång 

känns det som att vi fyller ett 
behov hos många människor.

Vad är viktigast för dig 
på jul?

– För mig är det viktigaste 
att få träffa alla nära och kära, 
att få tillbringa tid tillsam-
mans med dem. Sedan är det 
naturligtvis viktigt att granen 
och tomten finns där, säger 
Pernilla.

Vilken är din favoritjul-
sång?

– Jag tycker väldigt 
mycket om ”Gå inte förbi” 
och ”Julen är här”.

Vad äter du helst på jul-
bordet?

– Jag tål inte fisk och är 
ganska kräsen när det gäller 
mat. Köttbullar är nog det 
som jag helst äter.

Vad önskar du dig i jul-
klapp?

– Det får nog bli mjuka 
paket eftersom jag önskar 
mig kläder av tomten. Sedan 
har jag alltid haft en önskan 
om att få en hund, men efter-

som min bror har köpt en 
så får jag väl dela den med 
honom.

Tänker du avge något 
nyårslöfte?

– Inte vad jag vet nu, jag 
har inget bestämt.

JONAS ANDERSSON

Lucia som önskar sig mjuka klappar
– Gran och tomte ett måste på jul

Göta älvdalens Lucia 2011, 
Pernilla Åkerblad från 
Nygård.PERNILLA ÅKERBLAD

Ålder: 16.
Bor: Nygård.
Familj: Mamma, pappa, storasys-
ter och storebror.
Studerar: IM-programmet på Ale 
gymnasium.
Intressen: Umgås med kompi-
sar, resa.
Drömyrke: Någonting inom 
handel.

LILLA EDET. Det blev 
dyrare än förväntat.

Ändå så kommer 
centrumprojektet att 
förverkligas.

På onsdag fattar 
kommunfullmäktige 
beslut om att anta ett 
nytt särskilt ägardi-
rektiv för Leifab, så 
att byggnationen kan 
komma igång som pla-
nerat.

Centrumprojektet visade 
sig bli betydligt dyrare 
än vad Leifab hade hop-
pats på. Slutnotan kommer 
att hamna på 60 miljoner 
kronor.

– Det var något färre 

anbud än förväntat som kom 
in till oss. Samtidigt kunde 
vi konstatera en väldig liten 
prisskillnad mellan de olika 
anbudsgivarna. Vi hade en 
förhoppning att priset skulle 
landa tio miljoner lägre på 
bruttoinvesteringen. Detta 
är ytterligare ett bevis på 
varför det sker så lite ny-
byggnation som det gör. Det 
är svårt att få ekonomin att 
gå ihop, säger Lars Ivarsbo 
(C), vice ordförande i Lei-
fabs styrelse och berättar 
att det företag som drog det 
längsta strået i anbudsförfa-
randet var Tommy Byggare 
från Alingsås.

Eftersom projektet blev 
dyrare än kalkylerat, och av-

kastningen inte uppgick till 
de mål som fanns i ägardi-
rektiven, fick Leifabs styrel-
se återremittera ärendet till 
Lilla Edets kommun för ytt-
rande/nytt direktiv.

– Vi har bestämt oss för 
att ändra ägardirektiven 
för Leifab, så att projektet 
kan komma igång. Vi tar 
ett helhetsgrepp för cen-
trum där även det före detta 
kommunhuset ingår, som 
ska byggas om till lägenhe-
ter och verksamhetslokaler, 
säger kommunalrådet Inge-
mar Ottosson (S).

Tanken är fortfarande 
att Leifab efter en eventu-
ell byggnation ska avyttra 
verksamhetslokalerna och 

bara behålla lägenheterna.
– Nettoinvesteringen blir 

på så sätt mindre för vår del. 
Det är en förhandlingsfrå-
ga och vi för kontinuerliga 
diskussioner med Kenneth 
Myrvold, som bland annat 
har tecknat en avsiktsförkla-
ring med ett företag, avslu-
tar Lars Ivarsbo.

JONAS ANDERSSON

Centrumprojektet genomförs
– Ändrade ägardirektiv för Leifab 

Lars Ivarsbo (C), vice ordfö-
rande i Leifab.

Inte helt oväntat var det ute-
miljön som fick sämst betyg i 
undersökningen (2,5).

– Det är inte alls förvånan-
de. Vi har tagit fram en strate-
gi för centrum som vi tänker 
arbeta efter. Förhoppnings-
vis kommer det att ge ett posi-
tivt utslag i nästa undersökning, 
säger kommunalrådet Ingemar 
Ottosson (S).

Ove Krafft menar att det 
finns många goda element i 
Lilla Edet att ta vara på och att 
potentialen att utvecklas är stor.

– I styrgruppen för handels-
utvecklingen finns representan-

ter från fastighetsägarna, hand-
larna, kommunala tjänstemän 
och politiker. Det finns eldsjälar 
i alla dessa kategorier. Nu är ut-
maningen att jobba så effektivt 
att vi kan visa resultat i gruppen, 
så att invånarna känner att det 
händer något, säger Ove Krafft.

– Dagligvaruutbudet i Lilla 
Edet är bra. Det saknas däre-
mot en hel del av utbudet inom 
sällanköpsvaruhandeln. Visser-
ligen är Lilla Edet en förhål-
landevis liten ort, men det bör 
finnas goda möjligheter att ut-
veckla just denna del, säger Ove 
Krafft.

En Nöjd Kund-undersök-
ning kommer fortsättningsvis 
att göras varje år.

Centrumhandeln i Lilla Edet får relativt högt betyg av be-
sökarna. Butikspersonalens bemötande liksom öppettiderna 
ligger i topp. Däremot får utemiljön inte godkänt.

På GåNG  i kommunen
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Biblioteket informerar

Jultider för 
biblioteken
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Lör 24 dec   Stängt
Mån 26 dec   Stängt
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Öppettider under 
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Utmaningen startade 1 oktober 2011.
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JULAVSLUTNING
på Öppna Förskolan 

Familjecentralen Eken

ONSDAG 21 DECEMBER
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Ekaråsvägen 6

Nästa information 
kommer vecka 4!

www.lillaedet.se

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



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

Vi säljer

nyårsraketer
från Festival & Hanssons

HOLLAND 
MED FLORIADEN

JULTRAD-I-TON PÅ 
GÖTEBORGSOPERAN
Hans Josefsson och Gunilla Olsson Karlsson

14-19/4 2012 6 dgr

7.000:-

18/12
595:-

VÅRENS HÖJDPUNKT!

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

Lilla Edets Buss
Läs mer info om våra resor 

på hemsidan eller ring för program

Tag 3 
betala 
för 2

Wäxthuset i Lilla Edet AB

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

Julklappstips!
MuckBoot Tay Sport
En sport- och vinterstövel för extrem 
kyla. Perfekt för vinterfi ske och 
kalla jaktpass.
- Tre lagers isolering i sula och 
skaft ger värmeisolering ner 
till -40 grader.

Öppettider:
Vardagar 9-18
Lördagar 10-15
Söndagar 10-15

Välj bland 100-tals 
julgrupper och 
julblommor!

Kanonfi na Amaryllis
2 stänglar

Från /st4950



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

Vi säljer

nyårsraketer
från Festival & Hanssons

HOLLAND 
MED FLORIADEN

JULTRAD-I-TON PÅ 
GÖTEBORGSOPERAN
Hans Josefsson och Gunilla Olsson Karlsson

14-19/4 2012 6 dgr

7.000:-

18/12
595:-

VÅRENS HÖJDPUNKT!

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

Lilla Edets Buss
Läs mer info om våra resor 

på hemsidan eller ring för program

Tag 3 
betala 
för 2

Wäxthuset i Lilla Edet AB

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

Julklappstips!
MuckBoot Tay Sport
En sport- och vinterstövel för extrem 
kyla. Perfekt för vinterfi ske och 
kalla jaktpass.
- Tre lagers isolering i sula och 
skaft ger värmeisolering ner 
till -40 grader.

Öppettider:
Vardagar 9-18
Lördagar 10-15
Söndagar 10-15

Välj bland 100-tals 
julgrupper och 
julblommor!

Kanonfi na Amaryllis
2 stänglar

Från /st4950

Din ICA handlare i Lilla Edet…

JULBORD

på fredag bjuder vi 
alla våra kunder på

mellan kl. 11–17

Välkommen till butiken!
önskar Patrik med personal

 3 för 

 99k      Kaffe 
 Gevalia.   400–500 g.    
 Jfr pris 82:50–66:00/kg.     
Gäller ej ekologiskt, rättvisemärkt 
och hela bönor. 
Max 1 erbj/kund. 

 Aladdin/Paradis 
 Marabou.   400—500 g.    
 Jfr pris 124:75—99:80/kg.     

  

 49  90  /st 

  

 29  95  /säck 

 Potatis 
 Asterix.   10 kg.    
     

  

 89k    /st 

 Hushållsost 
 Gäsene.   Ca 2,1  kg. 
Max 1 erbj/kund.   
     

 2 för 

 15k    +pant 

 Julmust 
 ICA.   1,5 liter.    
 Jfr pris 5:00/liter.     

3 för  

20k   
 Sill 
 ICA.   220 g.     
Jfr pris 54:20-30:30/kg utan spad. 
  Max 1 erbj/kund.  
     

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

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 18/12 -11. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

Stort 
utbud
s m å 
priser!

Välkommen till

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

www.vastkustkok.se

Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.

standardglasögon

Optikerfamilj i 80 år

Det personliga och snälla familjeföretaget

Även stort urval 
lågprisglasögon
Båge och Enstyrkeglas 

fr 480:-
Båge och Prog.glas 

fr 1570:-



LILLA EDET. Maskiner 
och vägarbetare syns 
överallt längs med E45 
i Lilla Edet.

Projektet snurrar för 
högtryck just nu.

– Allting fortskrider 
som planerat, förkla-
rar projektledare Lars 
Preinfalk.

Nu har även den andra etap-
pen, arbetet på sträckan Edet 
Rasta-Torpa, kommit igång. 

– Sträckan mäter sex ki-
lometer och det är framfö-
rallt mycket miljö och geo-

teknik att ta hänsyn till i 
detta område. Stödbankar 
behöver göras för all den 
lera som finns. Brodalsbäck-
en kommer att flyttas upp 
väster ut för att öka säkerhe-
ten när motorvägen byggs, 
säger Preinfalk och fortsätter:

– Parallellt kommer det 
att ske sprängningsarbeten 
och byggnation av lokalvä-
gen. Tanken är att under 
våren flytta över trafiken på 
den vägen när det stora arbe-
tet på E45 tar fart. För en-
treprenören gäller det att 
gasa och bromsa samtidigt 

på grund av all kvicklera som 
finns i marken.

När ska projektet vara 
klart?

– Om ganska exakt ett år 
ska båda etapperna på sträck-
an norr om Göta upp till 
Torpa vara invigda och klara.

Ingen snö och kyla ännu, 
vilket ni förmodligen är 
tacksamma för?

– Både och faktiskt. Att 
vinterkylan lyser med sin 
frånvaro är bra när vi ser till 
de schaktarbeten som ska 
utföras. Samtidigt måste vi 
vara oerhört försiktiga när vi 
schaktar vid vatten, jorden är 
lös och riskerar att rinna rakt 
ner i bäcken. Hade marken 
varit frusen vore den mer 
kompakt. På det hela taget 
är milt väder ändå att före-
dra, det är fler fördelar, säger 
Lars Preinfalk.

Viltpassager
För en tid sedan invig-
des gång- och cykelporten 
vid den södra trafikplatsen. 
Porten vid Bryggaregatan ska 
bytas ut och där pågår arbe-
tet för fullt. När det gäller un-
derfarten på Storgatan sker 
just nu pålning.

– Vi kommer också att på-
börja byggnation av viltpas-

sager på etappen Edet Rasta-
Torpa, avslöjar Preinfalk.

Vilken respekt visar tra-
fikanterna för vägarbetar-
na?

– Jag vill påstå att 90 pro-
cent tar det lugnt och anpas-
sar sig efter rådande omstän-
digheter. Sunt förnuft säger 
att det tar lite längre tid att 
köra än normalt. Det går inte 
att köra in någon tid på den 
här sträckan, då riskerar man 
både sitt eget och andras liv, 

säger Lars Preinfalk.
En del upplever det som 

smutsigt på vägbanan, vad 
säger du om det?

– Entreprenören håller 
rent så gott det går, städar 
och tvättar så ofta man kan. 
På dagarna passerar det 1 000 
fordon i timmen vilket säger 
en del om problematiken.

Blir det något julstille-
stånd?

– Vägmaskinerna kommer 
inte att vara igång under mel-

landagarna, däremot blir det 
en del pålning och grund-
läggningsarbeten. Arbets-
ledningen finns på plats som 
vanligt, avslutar Lars Prein-
falk.
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LILLA EDET. Ingemar 
Ottossons första år 
som ledande kommu-
nalråd lider mot sitt 
slut.

Inledningsvis var det 
skoldebatten som ham-
nade i fokus, nu är det 
utvecklingen av Lilla 
Edet centrum som står 
för dörren.

– Vi ska satsa oss in i 
framtiden, säger Ottos-
son som ser förvek-
ligandet av centrum-
planen som en viktig 
pusselbit.

Opinionssiffrorna för Social-
demokraterna på riksnivå slår 
alla tiders bottenrekord sam-
tidigt som förtroendet för 
partiledaren Håkan Juholt 
är svagt på många håll. Inge-
mar Ottosson anser ändå att 
befolkningen i Lilla Edet är 
bra på att hålla isär rikspoli-
tiska frågor och de som rör 
den egna kommunen.
– Visst träffar jag väljare och 
sympatisörer som framför 
sina synpunkter om bland 
annat Juholt och den politik 
som förs i Stockholm, men de 
allra flesta har frågor och fun-

deringar om det som sker här 
i vår kommun.
Ingemar Ottosson kastades 
efter valet in i en het debatt 
om skolstrukturen i Lilla 
Edet. Några större föränd-
ringar blev det aldrig, även 
om Ottosson förespråkade 
en annan linje än det vägval 
som gjordes.
– Jag hade önskat att vi kunde 
gjort mer, men vi hade en dis-
kussion inom politiken och 
då landade vi ett beslut. Det 
har jag lagt bakom mig.
I det stora hela är han nöjd 
med det gångna verksam-

hetsåret, anser att samarbe-
tet inom majoritetsgruppen 
fungerat bra.
– Vi fann varandra direkt, 
fick till stånd en bra dialog 
och ett resonemang om hur 
vi tillsammans ville utveckla 
Lilla Edets kommun. För att 
generalisera en aning, så kan 
man säga att vi i år har lagt 
grunden för mycket av det 
som ska hända 2012-13. Vi 
har tagit fram ett handlings-
program för de områden som 
vi vill prioritera och utveckla, 
säger Ottosson.

Hur ser den ekonomiska 
situationen ut?

– Per den sista augusti hade 
vi ett överskott på 9,2 miljo-
ner och på årsbasis räknar 
vi ungefär med 4 miljoner 
kronor. Det är ungefär enligt 
budget.

Kan du ge några poli-
tiska nyårslöften till kom-
muninvånarna?

– Centrumutvecklingen 
kommer att ta fart. Här har 
vi bestämt oss för att ändra 
ägardirektiven för Leifab 
så att projektet kan komma 
igång. Vi tar ett helhets-
grepp för centrum där även 
det före detta kommunhuset 
ingår, som ska byggas om till 
lägenheter och verksamhets-
lokaler. Sedan ska vi se över 
omsorgsverksamheten, fram-
förallt när det gäller schema-
läggningen, se på möjlighe-
terna till fler heltider och 

eventuellt minska på timan-
ställningarna.

Vilken är den viktigas-
te framtidsfrågan för Lilla 
Edets kommun?

– Det är att vi på sikt blir 
fler invånare, som därige-
nom kan vara med och dela 
på kostnaderna. Tillskapan-
det av nya bostäder är ett led 
i den utvecklingen.

Hur firar kommunalrå-
det sin jul?

– Hemma i Västerlanda 

med familjen, barn och barn-
barn.

Vad äter du helst på jul-
bordet?

– Inget helst utan jag 
plockar lite av det som bjuds. 
Det är det som är det fina med 
julbordet, avslutar Ingemar 
Ottosson.

Kommunalrådet Ingemar Ottosson (S):

”Vi ska satsa oss in i framtiden”

Julledigheten närmar sig och Ingemar Ottosson (S) kan se 
tillbaka på sitt första år som styrande kommunalråd i Lilla 
Edets kommun. 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vägbygget fortskrider som planerat
– Etapp Rasta-Torpa är igång

Utbyggnaden av E45 i Lilla Edet pågår för fullt. Om ett år beräknas projektet vara klart.

Projektledare Lars Preinfalk.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Ombud för Västtrafik:

Köp dina frimärken & julkort 
hos oss vi har även alla lotter 
för julen. Köp de godaste 
revbenen till julbordet! 

Handla i butiken där du trivs, 
med trevlig personal o härlig service!
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vinterkylan lyser med sin 
frånvaro är bra när vi ser till 
de schaktarbeten som ska 
utföras. Samtidigt måste vi 
vara oerhört försiktiga när vi 
schaktar vid vatten, jorden är 
lös och riskerar att rinna rakt 
ner i bäcken. Hade marken 
varit frusen vore den mer 
kompakt. På det hela taget 
är milt väder ändå att före-
dra, det är fler fördelar, säger 
Lars Preinfalk.

Viltpassager
För en tid sedan invig-
des gång- och cykelporten 
vid den södra trafikplatsen. 
Porten vid Bryggaregatan ska 
bytas ut och där pågår arbe-
tet för fullt. När det gäller un-
derfarten på Storgatan sker 
just nu pålning.

– Vi kommer också att på-
börja byggnation av viltpas-

sager på etappen Edet Rasta-
Torpa, avslöjar Preinfalk.

Vilken respekt visar tra-
fikanterna för vägarbetar-
na?

– Jag vill påstå att 90 pro-
cent tar det lugnt och anpas-
sar sig efter rådande omstän-
digheter. Sunt förnuft säger 
att det tar lite längre tid att 
köra än normalt. Det går inte 
att köra in någon tid på den 
här sträckan, då riskerar man 
både sitt eget och andras liv, 

säger Lars Preinfalk.
En del upplever det som 

smutsigt på vägbanan, vad 
säger du om det?

– Entreprenören håller 
rent så gott det går, städar 
och tvättar så ofta man kan. 
På dagarna passerar det 1 000 
fordon i timmen vilket säger 
en del om problematiken.

Blir det något julstille-
stånd?

– Vägmaskinerna kommer 
inte att vara igång under mel-

landagarna, däremot blir det 
en del pålning och grund-
läggningsarbeten. Arbets-
ledningen finns på plats som 
vanligt, avslutar Lars Prein-
falk.
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LILLA EDET. Ingemar 
Ottossons första år 
som ledande kommu-
nalråd lider mot sitt 
slut.

Inledningsvis var det 
skoldebatten som ham-
nade i fokus, nu är det 
utvecklingen av Lilla 
Edet centrum som står 
för dörren.

– Vi ska satsa oss in i 
framtiden, säger Ottos-
son som ser förvek-
ligandet av centrum-
planen som en viktig 
pusselbit.

Opinionssiffrorna för Social-
demokraterna på riksnivå slår 
alla tiders bottenrekord sam-
tidigt som förtroendet för 
partiledaren Håkan Juholt 
är svagt på många håll. Inge-
mar Ottosson anser ändå att 
befolkningen i Lilla Edet är 
bra på att hålla isär rikspoli-
tiska frågor och de som rör 
den egna kommunen.
– Visst träffar jag väljare och 
sympatisörer som framför 
sina synpunkter om bland 
annat Juholt och den politik 
som förs i Stockholm, men de 
allra flesta har frågor och fun-

deringar om det som sker här 
i vår kommun.
Ingemar Ottosson kastades 
efter valet in i en het debatt 
om skolstrukturen i Lilla 
Edet. Några större föränd-
ringar blev det aldrig, även 
om Ottosson förespråkade 
en annan linje än det vägval 
som gjordes.
– Jag hade önskat att vi kunde 
gjort mer, men vi hade en dis-
kussion inom politiken och 
då landade vi ett beslut. Det 
har jag lagt bakom mig.
I det stora hela är han nöjd 
med det gångna verksam-

hetsåret, anser att samarbe-
tet inom majoritetsgruppen 
fungerat bra.
– Vi fann varandra direkt, 
fick till stånd en bra dialog 
och ett resonemang om hur 
vi tillsammans ville utveckla 
Lilla Edets kommun. För att 
generalisera en aning, så kan 
man säga att vi i år har lagt 
grunden för mycket av det 
som ska hända 2012-13. Vi 
har tagit fram ett handlings-
program för de områden som 
vi vill prioritera och utveckla, 
säger Ottosson.

Hur ser den ekonomiska 
situationen ut?

– Per den sista augusti hade 
vi ett överskott på 9,2 miljo-
ner och på årsbasis räknar 
vi ungefär med 4 miljoner 
kronor. Det är ungefär enligt 
budget.

Kan du ge några poli-
tiska nyårslöften till kom-
muninvånarna?

– Centrumutvecklingen 
kommer att ta fart. Här har 
vi bestämt oss för att ändra 
ägardirektiven för Leifab 
så att projektet kan komma 
igång. Vi tar ett helhets-
grepp för centrum där även 
det före detta kommunhuset 
ingår, som ska byggas om till 
lägenheter och verksamhets-
lokaler. Sedan ska vi se över 
omsorgsverksamheten, fram-
förallt när det gäller schema-
läggningen, se på möjlighe-
terna till fler heltider och 

eventuellt minska på timan-
ställningarna.

Vilken är den viktigas-
te framtidsfrågan för Lilla 
Edets kommun?

– Det är att vi på sikt blir 
fler invånare, som därige-
nom kan vara med och dela 
på kostnaderna. Tillskapan-
det av nya bostäder är ett led 
i den utvecklingen.

Hur firar kommunalrå-
det sin jul?

– Hemma i Västerlanda 

med familjen, barn och barn-
barn.

Vad äter du helst på jul-
bordet?

– Inget helst utan jag 
plockar lite av det som bjuds. 
Det är det som är det fina med 
julbordet, avslutar Ingemar 
Ottosson.

Kommunalrådet Ingemar Ottosson (S):

”Vi ska satsa oss in i framtiden”

Julledigheten närmar sig och Ingemar Ottosson (S) kan se 
tillbaka på sitt första år som styrande kommunalråd i Lilla 
Edets kommun. 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vägbygget fortskrider som planerat
– Etapp Rasta-Torpa är igång

Utbyggnaden av E45 i Lilla Edet pågår för fullt. Om ett år beräknas projektet vara klart.

Projektledare Lars Preinfalk.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Ombud för Västtrafik:

Köp dina frimärken & julkort 
hos oss vi har även alla lotter 
för julen. Köp de godaste 
revbenen till julbordet! 

Handla i butiken där du trivs, 
med trevlig personal o härlig service!
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BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 6 dec 
deltog 10 par. Medel var 108 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Conny Törnberg/Åke Wänström   130
2. Karl-Eric Nilsson/Sune Johansson  125
3. Nils Lindström/Stig Christensson     116
4. Lilly Karlbom/Curt Nilsson            111
5. Eiron Andersson/Marcus Sandberg   110
6. Tage Jonsson/Torsten Johansson    108

BASKET

HANDBOLL

Division 3 västra damer
Ale Basket – Kullavik Basket 
93-30
Poäng Ale: Frida Blomster 23, Sofia 
Mollqvist 21, Cecilia Ahlin 13, Isa-
bell Johansson 12, Karin Johansson 
6, Maria Thorsson 6, Tanja Kourma-
dias 6, Johanna Forsberg 4, Emma 
Tjärnlund 2.

Ale Basket 6 10
Varberg 5 8
GKIK 5 6
Länghems Basket 5 4
Kullavik Basket 8 4
Lundby Basket 5 2

Division 3 västsvenska västra
Särökometerna – Ale HF 37-36 
(18-22)
Mål Ale: Niklas Ericsson 7, Mikael 
Wahlgren 6, Peter Welin 6, Marcus 
Hylander 5, Andreas Johansson 3, 
Anton Thunberg 3, Rickard Bäck-
ström 3, Mathias Johansson 3.
Matchens kurrar: Rikard Bäckström 
2, David Edwardsson 1.

Fjärås HK 9 98 18
Rosendals IK 8 108 16
Hisingen/Torslanda 10 80 14
Västra Frölunda 10 24 13
Särökometerna 10 39 12
Rya HF 10 21 11
Ale HF 9 -19 6
IK Baltichov 9 -23 6
Kärra HK 10 -9 4
BK Banér 9 -99 4
ÖHK Göteborg 10 -220 0

SOFIA HVENFELT
Ålder: 15
Bor: Nödinge
Familj: Mamma Lotten, pappa 
Thomas och lillebror Erik
Gör: Går första året på naturveten-
skapliga programmet på Mikael Elias 
teoretiska gymnasium i Göteborg. 
Spelar handboll i Nödinge SK, i både 
A-flicklaget och Damlaget
(division 2 västra)

Intressen: handboll och kompisar
Stjärntecken: Oxe
Älskar: Våren
Hatar: Oärlighet
Förebild: ”Det finns många jag ser 
upp till så jag plockar bitar från olika 
personer.”
Om julen: ”Jättemysigt! Jag ska fira 
hemma med släkten.”

NÖDINGE. Hon är upp-
vuxen i sann hand-
bollsanda och har 
spelat sedan barnsben. 

Sofia Hvenfelt beskri-
ver sig själv som en 
riktig tävlingsmänniska 
– och inte enbart på 
planen. 

Genom träningen 
hittar hon både fokus 
och energi till att även 
kunna nå andra mål i 
livet.
Hon är född i den strävsam-
ma oxens tecken, vilket stäm-
mer bra in på denna målmed-
vetna 15-åring. 
Jag är en typisk oxe, väldigt 
envis av mig. 
Vid åtta års ålder började 
hon spela handboll och fast-
nade direkt, men att det blev 
just för en bollsport är ingen 
slump. 
Mamma Lotten har spelat 
handboll i många år och för 
pappa Thomas är det fotboll 
som gäller.
Sofia Hvenfelt spelar i Nö-
dinge SK:s A-ficklag och är 
samtidigt med i damlaget som 
nu ligger i division två. Efter-
som man egentligen måste 
ha fyllt 16 år för att få spela 

i damlaget har hon fått dis-
pens. Hon tränar fyra gånger 
i veckan och så gott som varje 
helg står match på schemat. 
Alekuriren får en pratstund 
med den framgångsrika 
handbollsspelerskan precis 
innan det är dags för A-flick-
laget att möta Trollhättan på 
hemmaplan. 
– Ibland kan det vara svårt att 
få tiden att räcka till eftersom 
jag också vill hinna umgås 
med kompisar och pojkvän, 
men det går om man bara vill.

Höga ambitioner
Målmedvetenheten finns 
med i allt hon gör och am-
bitionerna är lika höga i 
skolan som på handbollspla-
nen. Hon läser första året på 
Mikael Elias teoretiska gym-
nasium och drömmer om att 
få jobba med människor, men 
exakt vilket yrke det blir får 
framtiden utvisa.
Hon medger att kraven på sig 
själv ibland kan bli för höga, 
men hon vet oftast när det är 
dags att växla ner. 
– För mig är träningen en 
form av avkoppling. Då kan 
jag släppa allt annat och jag 
blir även mer fokuserad. Jag 
hade nog inte presterat lika 

bra i skolan om jag inte hade 
haft handbollen. 
Att hon och en kompis ge-
nomförde ”tjejklassikern” 
förra året är bara ytterligare 
ett tecken på Sofia Hvenfelts 
otroliga kämparanda. Till-
sammans tog de sig igenom 
Vansbrosimmet, Vasalop-
pet, Lidingöloppet och Vät-
ternrundan, fast till skillnad 
från den traditionella svens-
ka klassikern uppmäts sträck-
orna till en tredjedel. 
– Det var verkligen en utma-
ning. Jag är en riktig tävlings-
människa och älskar all form 
av sport. Skidor hade jag inte 
åkt så mycket innan så när jag 
var uppe i fjällen med famil-
jen så var det bara att ge sig 
ut i längdspåren. 
Gemenskapen som spor-
ten skapar betyder mycket 
för henne och att hon någon 
gång skulle sluta spela hand-
boll finns inte på kartan.
– I så fall skulle jag nog börja 
som tränare, säger Sofia 
innan det har blivit dags att 
ännu en gång försvara äran 
nere i idrottshallen.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Sofia Hvenfelt, Nödinge SK:s stora handbollstalang som 
blott 15 år gammal har etablerat sig i damlaget.

Motorn i NSK:s damlag har dispens
– Sofia Hvenfelt är för bra för sin ålder

SÄRÖ. Allting gott, 
utom slutet.

Ale HF var nära att 
rubba topplaget Sär-
ökometerna, men föll 
på mållinjen.

En gedigen arbets-
insats belönades med 
– ingenting.

– Det här var tungt! Vi lyck-
ades aldrig knyta igen säcken 
trots flera bra tillfällen. Själv-

klart förtjänar Särö beröm 
för sin tåga att 
inte ge upp, 
konstaterade 
Ale HF:s lag-
ledare Frank 
Wahlqvist 
efter säsongens tyngsta ud-

damålsförlust.
Det såg 

länge riktigt 
bra ut för Ales 
del. Gäster-
na spelade ut 
det svårspe-

lade hemmalaget och ledde i 

halvlek med fyra mål.
– David Edwardsson 

gjorde en kanoninsats i målet, 
men vi hade bestämt innan att 
byta i paus. Det kanske var fel 
idag, funderade Wahlqvist 
kritiskt.

Ale behöll ledningen tills 

tio minuter återstod. Gäster-
na hade då kommit ikapp och 
förbi.

– Vi får väl vara ärliga och 
säga att de var starkare i slutet. 
Vi orkade helt enkelt inte, 
men det är definitivt inget att 
skämmas för. Killarna gör en 
stark insats och borde belö-
nats med minst en poäng. Nu 
behöver vi två pinnar borta 
mot Banér på torsdag.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

HANDBOLL
Div 3 Västsvenska västra
Särökometerna - Ale HF 37-36

Ale HF föll tungt på slutet

ALE/LILLA EDET. Det är 
Silly Season.

Snart stänger trans-
ferfönstret och en del 
intressanta övergångar 
finns att rapportera om 
i Göta älvdalsfotbollen.

Lokaltidningen ger 
dig här senaste nytt.

Hos Edets FK är omsättning-
en relativt stor inför kom-
mande säsong. Nye tränaren 
Torben Christiansen kan 
räkna in inte mindre än åtta 
nya spelare i truppen. Från 
Lödöse/Nygård IK anslu-
ter trion Jimmy Aronsson, 
Marcus Danielsson och Jon 
Spjuth. På pluskontot noteras 
också Niklas Fredriksson, 
Upphärad, Markus Klaar, FC 
Trollhättans juniorlag, Chris-
tian Andersson, Göta BK, 
Henrik Johansson, do, samt 
målvakten Christoffer Jöns-
son, som under den gångna 
säsongen vaktade målet i IFK 
Göteborgs P16-lag.

Lämnar Ekaråsen för spel 
i grannklubben Göta BK gör 
Christoffer Berglund (mål-
vakt), Fredrik Corneliusson 
och Emil Lundblad. I tors-
dags blev det också klart att an-
fallaren Marcus Tersing går 

till seriekonkurrenten Skof-
tebyns IF.

– Det känns rätt att sluta 
cirkeln i moderklubben. 
Min avsikt är att spela två år 
i ”Sköfta”, säger Tersing till 
Alekuriren.

Edets FK riskerar också att 
bli av med sin tekniske mittfäl-
tare Niclas Graff som just nu 
provtränar med FC Trollhät-
tan. Om han erbjuds kontrakt 
eller inte återstår att se.

– Jag ska träna med FCT i 
ytterligare en vecka, sedan får 
vi se vad som händer, säger 
Graff.

Nylander flyttar
I samma serie som Edets FK 
återfinns Ahlafors IF. Här 
finns en hel del frågetecken 
vad det gäller spelare ut och 
in. Klart är att Rikard Nylan-
der flyttar till småländska Os-
karshamn på grund av arbete 
och att Michel Berndtsson-
Gonzales blir ny tränare för 
Lunden ÖBK. Rykten flore-
rar också kring Niclas Elving 
och Jihad Nashabat.

– Det är ingen hemlighet 
att de provtränar med Gun-
nilse IS. Inga papper är emel-
lertid påskrivna, så vi får se vad 
som händer, förklarar Michael 

Lundgren i Ahlafors IF:s fot-
bollsutskott.

En kvartett spelare från 
Skepplanda BTK (Mikael Ma-
liniemi, Oscar Frii, Christian 
”Figge” Rönkkö och Linus 
Carlsson) har tränat med AIF 
under vintern, men om det blir 
någon övergång eller inte för 
dessa spelare till Sjövallen är 
fortfarande oklart.

– Vi får besked i början av 
veckan, hälsar Michael Lund-
gren.

Visat intresse
Ahlafors IF har också visat 
intresse för Patric Skånberg, 
men mycket tyder på att han 
blir kvar på Älvevi under led-
ning av nye tränaren Peter 
”Erra” Eriksson.

Den senaste veckan har 
inneburit hela sex nyför-
värv för division 5-klubben 
Skepplanda BTK. Nye trä-
nare Derny Harman kan 
glädja sig åt att Jim Dahlin, 
Tobias ”Bass” Johansson, 
Christopher Wilhelmsson, 
Martin Svensson, och Jonat-
han Svensson byter Lödöse/
Nygård mot seriekonkurren-
ten Skepplanda BTK. Dess-
utom återvänder Mattias 
Hansson till Forsvallen efter 

en sejour i Alvhems IK.
– Oerhört glädjande och 

kan vi dessutom behålla övriga 
spelare i truppen, vilket det 
mesta tyder på, så får vi ett 
slagkraftigt lag även nästa år, 
säger Jan-Erik Eriksson i 
SBTK:s fotbollskommitté.

I division 5 Västergötland 
Västra spelar också Göta BK, 
som har värvat friskt. Chris-
toffer Berglund, Emil Lund-
blad och Fredrik Cornelius-
son, samtliga från Edets FK, 
ska förstärka defensiven. Två 
spelare med ett förflutet i In-
lands IF; Jonas Hagman, 
senast Trollhättans IF, och 
Robert Karlsson, Lunden 
ÖBK, har också skrivit på för 
GBK.

Lämnar gör Christian An-

HÅLANDA. Tre raka 
andraplatser.

Inget dåligt VM-
facit för Gunilla Wal-
lengren.

– Jag är jättenöjd 
att jag lyckades pre-
stera så bra på de 
korta distanserna, 
säger Gunilla till Ale-
kuriren.

Strax innan VM i Förenade 
Arabemiraten skulle ta sin 
början fick handikappidrot-
taren Gunilla Wallengren 
veta att arrangören strukit 
hennes favoritdistanser från 
programmet, 800 och 1500 
meter. Istället fick Gunil-
la ta sikte på 100, 200 och 
400 meter.

På 100 meter klocka-
des Hålandatjejen för tiden 
17.88, vilket var några få ti-

ondelar från hennes per-
sonliga rekord. I motvin-
den på 200 meter blev tiden 
31.80.

– Helt okej, konstaterar 
Gunilla.

På 400 meter hade Wal-
lengren förhoppningar om 
en guldmedalj, men 1.00.99 
räckte ”bara” till en andra-
plats.

– Jag är besviken på den 
prestationen. Kanske be-
rodde det på den matför-
giftning som härjade hos 
delar av landslagslägret och 
som även drabbade mig. 

Nu tar Gunilla Wallen-
gren ett par veckors julvi-
la innan träningen återupp-
tas i början av nästa år, då 
hon tar sikte på Paralympics 
i London.

JONAS ANDERSSON

Tre silver till Wallengren

Niclas Elving och Jihad Nashabat kan hamna i Gunnilse IS

Niclas Elving till Gunnilse?

dersson, Edets FK, Henrik 
Johansson, do, och Thomas 
Schwarzlmüller, som åter-
vänder till moderklubben 

Västerlanda GoIF som har 
bestämt sig för att starta om 
med seniorfotboll.

JONAS ANDERSSON
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Boka tid
Tel. 0303-33 61 20

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

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

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg
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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

Torsdag 15 december

Final i ALE-hallens träningsserie 
21.00  Ahlafors IF - Nödinge SK

Förmatcher
18.00   Lödöse Nygård IK - Alvhems IK  Placering  7-8
19.00   ALE United - Kode IF   Placering  5-6
20.00   Skepplanda BTK - Nol IK Placering  3-4

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

Lördag 17 december kl 08:00 – 18:00

Välkommen till den traditionella 
Ale Cupen i ALE-hallen Vimmervi

Herrar, damer och juniorer  från klubbarna i Ale gör upp om pokalerna 

Cafeterian är öppen

Husbilar
Husvagnar

ALVHEM • 0303-33 64 80
www.bengtshusvagnar.se
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ALAFORS. För första 
gången på många år 
har Ale Basket återigen 
ett damlag.

Ett som vinner dess-
utom.

Efter lördagens hem-
maseger över Kullavik 
Basket toppar laget 
division tre.

Ale Baskets damer har star-
tat om på nytt och spelar i år 
i division tre västra. Det är en 
serie om sex lag där lagen möts 
tre gånger. Efter sex spelade 
omgångar har Ale vunnit alla 
matcher utom en, den mot 
Varberg, som 
också väntar 
nästa söndag.

– Då gäller 
det att vi är på 
tå. Vinner vi 
där kan det bli en riktigt rolig 
säsong. Det här laget har alla 
förutsättningar att avancera 
ytterligare en division, säger 
Emmelie Cansby, damla-
gets unga coach.

Hon var strålande glad 
efter Ale Baskets uppvisning 

hemma mot Kullavik. Laget 
bjöd stundtals på ren propa-
ganda.

– Det här har över förvän-
tan. Vi hade stor respekt för 
dagens motstånd, men vi fick 
en bra start och i takt med att 
självförtroendet steg rullade 
det bara vidare, berättar Em-
melie Cansby som ser många 
styrkor i årets damlag.

– Framför allt har vi en 
nästan oslagbar bredd och 
en snudd på unik erfarenhet, 
där yngsta tjejen är 16 år och 
den äldsta är 46. Det är vad 
vi kallar att blanda ung talang 
med rutin.

Målsätt-
ningen i år 
var att spela 
samman ett 
lag, men det 
fina resulta-

tet gör att ribban måste lyftas 
upp.

– Är vi med och slåss om se-
riesegern så siktar vi självfallet 
på att vinna. Det här laget har 
framtiden för sig, hävdar Em-
melie Cansby.

I lördags imponerade Ale 

Baskets kombinationsspel och 
goda poängplockare var Frida 
Blomster och Sofia Moll-
qvist som nästan stod för hälf-
ten av poängen. Nu återstår att 
se om laget leder serien även 
efter sön-
dagens 
topp-
match 
mot Var-
berg.

Ale Baskets damer imponerar
– Leder division tre och på språng uppåt

BASKET
Div 3 västra damer
Ale Basket – Kullavik Basket 93-30

Frida Blomster var en av många duktiga hemmaspelare när Ale Baskets besegrade Kullavik 
med klara siffror, 93-30.

Johanna Forsberg med 
bollen i tryggt förvar.

2011 är inte Surte Bandy-
klubbs år. Utan is i Ale Arena 
har årets seriepremiär flyt-
tats runt från Åby isstadion 
till Skarpe Nord, som var pla-
nerad spelplats i fredags kväll. 
Dessvärre blev även matchen 
mot Mölndals B-lag inställd, 
denna gång på grund av hård 
vind och konstant nederbörd. 
Nytt speldatum är inte känt 
vid denna tidnings presslägg-
ning.

Inställt igen 
för Surte BK

Matchsponsor:

Skarpe Nord
Fredag 16 dec kl 19.00 

IFK KUNGÄLV 
vs

HAMMARBY

ELITSERIEBANDY!

- Älska handboll

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

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

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

HANDBOLLSSKOLAN

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

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

Boll-lekis

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

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

och man får gärna vara med på båda ställena.

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

Bandyklubben bekräftar för 
Alekuriren att samtalen om 
ett nytt skötselavtal för Ale 
Arena är inne i ett intensivt 

skede – och att det känns po-
sitivt.

– Vi har fått förslag på 
den ekonomiska omfatt-

ningen, men har ännu inte 
sett något skriftligt kontrakt. 
Det känns som att vi är på 
rätt väg. Vi kommer inte att 
kunna ha samma organisa-
tion som tidigare med anta-
let anställda, men det finns 
lösningar på det också, säger 
Lars-Ove Hellman.

Att det råder febril akti-
vitet i ärendet understryker 
fritidsintendent Klas Ar-
vidson som företräder Ale 
kommun.

– Vårt mål är att komma 

överens med Surte BK så 
snart som möjligt. Vi har en 
bra dialog och allt som har 
hänt ligger bakom oss. Nu 
blickar vi enbart framåt och 
det känns väldigt positivt. I 
den bästa av världar kan vi 
ha åkbar is till jullovets sista 
dagar, spår Klas Arvidsson.

Parallellt med förhand-
lingen om ett nytt skötsel-
avtal löper de säkerhetsåt-
gärder som krävs i arenan.

– Det är inte mitt område, 
men det handlar om kom-

pletterande belysning, för-
stärkning av trappa och lite 
annat. Det är inget som ska 
stoppa oss från att komma 
igång, menar Arvidsson.

På frågan om det kan vara 
möjligt att ha spelbar is till 
Annandag jul är svaret tyd-
ligt, men tråkigt.

– Det vi har fått mandat att 
förhandla om gäller pengar 
för 2012. Vi har ingen eko-
nomi för Ale Arena inneva-
rande år.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

www.laget.se/aleibf

INNEBANDY I ALE GYMNASIUM

Nästa hemmamatch i 
div 1 södra damer: 

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

Matchvärd:

Ale IBF önskar God jul och Gott nytt år.

Skötselavtal snart klart för Ale Arena

I LEDETHALLEN

Per-Anders Klöversjö
Jonas Forsberg

BOHUS. Förhandlingar om ett nytt skötselavtal 
för Ale Arena pågår mellan Surte Bandyklubb och 
Ale kommun.

I januari ska det definitivt finnas is, gärna tidi-
gare.

– Vi har försökt beskriva det stora intresset 
för Annandagsbandy och vi hade gärna önskat 
erbjuda aleborna det efter allt som har hänt, 
säger Lars-Ove Hellman, styrelseledamot för 
Surte BK.



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

Torsdag 15 december

Final i ALE-hallens träningsserie 
21.00  Ahlafors IF - Nödinge SK

Förmatcher
18.00   Lödöse Nygård IK - Alvhems IK  Placering  7-8
19.00   ALE United - Kode IF   Placering  5-6
20.00   Skepplanda BTK - Nol IK Placering  3-4

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

Lördag 17 december kl 08:00 – 18:00

Välkommen till den traditionella 
Ale Cupen i ALE-hallen Vimmervi

Herrar, damer och juniorer  från klubbarna i Ale gör upp om pokalerna 

Cafeterian är öppen

Husbilar
Husvagnar

ALVHEM • 0303-33 64 80
www.bengtshusvagnar.se
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ALAFORS. För första 
gången på många år 
har Ale Basket återigen 
ett damlag.

Ett som vinner dess-
utom.

Efter lördagens hem-
maseger över Kullavik 
Basket toppar laget 
division tre.

Ale Baskets damer har star-
tat om på nytt och spelar i år 
i division tre västra. Det är en 
serie om sex lag där lagen möts 
tre gånger. Efter sex spelade 
omgångar har Ale vunnit alla 
matcher utom en, den mot 
Varberg, som 
också väntar 
nästa söndag.

– Då gäller 
det att vi är på 
tå. Vinner vi 
där kan det bli en riktigt rolig 
säsong. Det här laget har alla 
förutsättningar att avancera 
ytterligare en division, säger 
Emmelie Cansby, damla-
gets unga coach.

Hon var strålande glad 
efter Ale Baskets uppvisning 

hemma mot Kullavik. Laget 
bjöd stundtals på ren propa-
ganda.

– Det här har över förvän-
tan. Vi hade stor respekt för 
dagens motstånd, men vi fick 
en bra start och i takt med att 
självförtroendet steg rullade 
det bara vidare, berättar Em-
melie Cansby som ser många 
styrkor i årets damlag.

– Framför allt har vi en 
nästan oslagbar bredd och 
en snudd på unik erfarenhet, 
där yngsta tjejen är 16 år och 
den äldsta är 46. Det är vad 
vi kallar att blanda ung talang 
med rutin.

Målsätt-
ningen i år 
var att spela 
samman ett 
lag, men det 
fina resulta-

tet gör att ribban måste lyftas 
upp.

– Är vi med och slåss om se-
riesegern så siktar vi självfallet 
på att vinna. Det här laget har 
framtiden för sig, hävdar Em-
melie Cansby.

I lördags imponerade Ale 

Baskets kombinationsspel och 
goda poängplockare var Frida 
Blomster och Sofia Moll-
qvist som nästan stod för hälf-
ten av poängen. Nu återstår att 
se om laget leder serien även 
efter sön-
dagens 
topp-
match 
mot Var-
berg.

Ale Baskets damer imponerar
– Leder division tre och på språng uppåt

BASKET
Div 3 västra damer
Ale Basket – Kullavik Basket 93-30

Frida Blomster var en av många duktiga hemmaspelare när Ale Baskets besegrade Kullavik 
med klara siffror, 93-30.

Johanna Forsberg med 
bollen i tryggt förvar.

2011 är inte Surte Bandy-
klubbs år. Utan is i Ale Arena 
har årets seriepremiär flyt-
tats runt från Åby isstadion 
till Skarpe Nord, som var pla-
nerad spelplats i fredags kväll. 
Dessvärre blev även matchen 
mot Mölndals B-lag inställd, 
denna gång på grund av hård 
vind och konstant nederbörd. 
Nytt speldatum är inte känt 
vid denna tidnings presslägg-
ning.

Inställt igen 
för Surte BK

Matchsponsor:

Skarpe Nord
Fredag 16 dec kl 19.00 

IFK KUNGÄLV 
vs

HAMMARBY

ELITSERIEBANDY!

- Älska handboll

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

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

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

HANDBOLLSSKOLAN

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

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

Boll-lekis

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

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

och man får gärna vara med på båda ställena.

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

Bandyklubben bekräftar för 
Alekuriren att samtalen om 
ett nytt skötselavtal för Ale 
Arena är inne i ett intensivt 

skede – och att det känns po-
sitivt.

– Vi har fått förslag på 
den ekonomiska omfatt-

ningen, men har ännu inte 
sett något skriftligt kontrakt. 
Det känns som att vi är på 
rätt väg. Vi kommer inte att 
kunna ha samma organisa-
tion som tidigare med anta-
let anställda, men det finns 
lösningar på det också, säger 
Lars-Ove Hellman.

Att det råder febril akti-
vitet i ärendet understryker 
fritidsintendent Klas Ar-
vidson som företräder Ale 
kommun.

– Vårt mål är att komma 

överens med Surte BK så 
snart som möjligt. Vi har en 
bra dialog och allt som har 
hänt ligger bakom oss. Nu 
blickar vi enbart framåt och 
det känns väldigt positivt. I 
den bästa av världar kan vi 
ha åkbar is till jullovets sista 
dagar, spår Klas Arvidsson.

Parallellt med förhand-
lingen om ett nytt skötsel-
avtal löper de säkerhetsåt-
gärder som krävs i arenan.

– Det är inte mitt område, 
men det handlar om kom-

pletterande belysning, för-
stärkning av trappa och lite 
annat. Det är inget som ska 
stoppa oss från att komma 
igång, menar Arvidsson.

På frågan om det kan vara 
möjligt att ha spelbar is till 
Annandag jul är svaret tyd-
ligt, men tråkigt.

– Det vi har fått mandat att 
förhandla om gäller pengar 
för 2012. Vi har ingen eko-
nomi för Ale Arena inneva-
rande år.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

www.laget.se/aleibf

INNEBANDY I ALE GYMNASIUM

Nästa hemmamatch i 
div 1 södra damer: 

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

Matchvärd:

Ale IBF önskar God jul och Gott nytt år.

Skötselavtal snart klart för Ale Arena

I LEDETHALLEN

Per-Anders Klöversjö
Jonas Forsberg

BOHUS. Förhandlingar om ett nytt skötselavtal 
för Ale Arena pågår mellan Surte Bandyklubb och 
Ale kommun.

I januari ska det definitivt finnas is, gärna tidi-
gare.

– Vi har försökt beskriva det stora intresset 
för Annandagsbandy och vi hade gärna önskat 
erbjuda aleborna det efter allt som har hänt, 
säger Lars-Ove Hellman, styrelseledamot för 
Surte BK.
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Weekend i Växjö
3 dagar i Småland

BW Royal Corner 
Bo centralt i Växjö nära stationen 
och gågatan på hotell med pool, 
bubbelpool och bastu. Upplev 
bl.a. Småland och Glasriket!
Vistelsen inkluderar endast slutstädning. 

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x 2-rätters middag/buffé 
   på Restaurant La Castellina
•  Entré till hotellets relax-

avdelning
• Entré till Hälsostudion
•  Parkering i hotellets 

garage (värde 110 SEK/dygn)

Ankomst: Fre-lör t.o.m. 
10/12 2011 samt  20/1-
26/5 och 31/8-15/12 2012. 
 

1 barn
6-14 år 

½ priset 

Upplev Hamburg
4 dagar i förorten Norderstedt

Park Hotel Norderstedt 
Hamburg – gammal hansastad och underhållningens mecka! Hotellet 
ligger omgivet av butiker, restauranger och endast några hundra 
meter från U-bahn-stationen med ca 25- 30 minuter till centrum.

Ankomst: Tors-fre t.o.m. 16/12 2011 samt 5/1-22/6 2012.

Pris per person i dubbelrum

1.699:-
Pris utan reskod 1.849:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
•  2 x 3-rätters middag 
• 1 x eftermiddagskaffe
• Parkering i hotelgarage
 

 

2 barn 
6-14 år 

½ priset

Slott i Nordtyskland
Arcadia Hotel Schloss
Neustadt-Glewe  
Romantik, historia och natur-
prakt på renässansslott från 
1717, som avlöste stadens 
gamla medeltida borg från 
1300-talet som adelns huvud-
residens. Imponerande stukatur 
som täcker en samlad takareal 
på 1600 m², salar, salonger samt 
totalt 32 vackert restaurerade 
kaminer. Slottet ligger vid fl oden 
Elde, en del av kanallandskapet 
Lewitz. Från slottsgården kan 
man gå till Alstadt med kors-
virkeshus i krokiga små gator 
från medeltiden. Besök t.ex. 
Schwerin och hansastaden 
Wismar.

Pris per person i dubbelrum

1.749:-
Pris utan reskod 1.899:-

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

dinner inkl. aperitif
• Badrockar på rummet 

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

Arcadia Hotel Schloss Neustadt-Glewe  

4 dagar i Neustadt-Glewe

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

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

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

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

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

SURTE. Stämningsfullt, känslo-
samt och proffsigt.

När Opus 83 bjöd på julkon-
sert i Surte kyrka lämnades 
ingen oberörd.

Den finstämda kören tillsam-
mans med begåvade solister 
framförde allt från klassiska jul-
sånger till svängig gospel.

Inte en plats stod tom när kyrkklockorna 
klämtade i Surte kyrka på lördagskvällen.

Under ledning av dirigenten Jack 
Svantesson stämde Opus 83 upp i sång 
och fyllde kyrkan med julstämning. Att 
biljetterna sålt slut för länge sedan var 
inte svårt att förstå. 

Med ovädret hängande i luften utan-
för fick åhörarna passande nog ta del av 
låten Amazing Grace, som just handlar 

om att överleva en storm. Gospeltemat 
fortsatte sedan när solisten Sven Ema-
nuel framförde Stand by me. 

En av kvällens mest framstående so-
lister var Olle Pettersson som framkal-
lade gåshud hos publiken när han bland 
annat sjöng Oh helga natt. 

Den riktiga julkänslan infann sig när 
Jennie Elonsson och Ingela Friberg 
framförde Julen är här. Allsång blev det 
i Nu tändas tusen juleljus och Jul på 
landet.

Klädda i röda schalar sjöng Opus 83 
in julen och att vi nu hunnit tända tredje 
ljuset i advent känns inte längre främ-
mande.

SPF Göta Älvdalsbygden hade i 
torsdags luciafest i Hjärtumsgår-
den. Cirka 70 personer åt ett läck-
ert julbord med allt vad därtill hör. 
En grupp charmiga barn från Hjär-
tumsskolan framförde ett upp-
skattat luciaspel. De spelade också 
nyckelharpa och ukulele tillsam-
mans med Ing-Marie Romell och 
Ingemar Martinsson. Ingemar un-
derhöll även med julmusik under 
festen.

Ulla-Britt Kvist hade samman-
ställt en musiktävling som fick pu-
bliken att spontant sjunga korta vis-
avsnitt. Dick Bergström skänkte en 
tavla som under kvällen lottades ut. 
Arrangörerna hade ordnat ett jul-
klappslotteri. Ordförande Kerstin 
Andersson informerade om kom-
mande resor och avslutade med att 
tacka Dick samt alla medverkande 
och arrangörer.

❐❐❐

Luciafest i Hjärtumsgården

Vid Nordiska folkhögskolan i Kungälv 
finns en Vislinje. Där utbildas elever-
na ibland annat vistolkning, röstteknik 
och arrangemang. Man får också un-
dervisning i gitarrspel. Vid Aktiva Seni-
orers novembermöte hade vi besök av 
tre elever från denna utbildningslinje. 
Johanna, Hege och Sara tog oss med 
i visans värld. De stod för var sin del av 
programmet, där de presenterade och 
motiverade sin visa.

Johanna framförde en av Sofia 
Karlssons melodier på ett finstämt 
sätt. Hon visade, i en egenkomponerad 
visa, att hon även kunde använda sig av 
visslingens konst. Hege från Oslo bjöd 
på en känslosam visa om vacker kärlek. 
Den hade hon själv skrivit liksom den 

medryckande julsången, där inspiratio-
nen hämtats på ett café i New York. 

 De tre sångerskorna avtackades, för 
en fin visstund, med var sin ros.

Efter detta var tiden kommen till 
kaffe och lite information. Lena Will-
mers som arbetar med släktforskning, 
uppmanade oss att anteckna det vi 
vet om våra anhöriga. Minnet är, som 
bekant, kort. Bengt M påminde om 
besöket i Göteborgs hamn den12 de-
cember. Detta blir troligtvis det sista 
som görs. Åtta platser finns kvar. Olle 
M, för dagen stand-in för MariAnne 
C, sålde rabatterade biljetter till Kung-
älvsrevyn. Bengt B informerade om 
resor. Nytt reseprogram kommer vid 
årsskiftet.                           Inga Isaksson

Månadsmöte i visans tecken

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

Onsdag 28/12

Stig-Helmer Story
www.alefolketshus.se

Kommande

Sherlock
Holmes 2
Söndag 18/12 kl 18.00 
Onsdag 21/12 kl 19.00

Entré 80 kr. Från 11 år

Magisk julkonsert av Opus 83

MAGISKT!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Ur den dämpade belysningen skred 
Lucian och solisten Jennie Elonsson 
fram med krans i håret och ett levande 
ljus i hand. 

Dirigenten Jack Svantesson berättade även 
på ett par anekdoter ur Surtes historia.

Opus 83 bjöd på riktig julstämning med finstämd körsång och flera duktiga 
solister.

Solisten Olle Pettersson berörde publiken med sin klara stämma.
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Weekend i Växjö
3 dagar i Småland

BW Royal Corner 
Bo centralt i Växjö nära stationen 
och gågatan på hotell med pool, 
bubbelpool och bastu. Upplev 
bl.a. Småland och Glasriket!
Vistelsen inkluderar endast slutstädning. 

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x 2-rätters middag/buffé 
   på Restaurant La Castellina
•  Entré till hotellets relax-

avdelning
• Entré till Hälsostudion
•  Parkering i hotellets 

garage (värde 110 SEK/dygn)

Ankomst: Fre-lör t.o.m. 
10/12 2011 samt  20/1-
26/5 och 31/8-15/12 2012. 
 

1 barn
6-14 år 

½ priset 

Upplev Hamburg
4 dagar i förorten Norderstedt

Park Hotel Norderstedt 
Hamburg – gammal hansastad och underhållningens mecka! Hotellet 
ligger omgivet av butiker, restauranger och endast några hundra 
meter från U-bahn-stationen med ca 25- 30 minuter till centrum.

Ankomst: Tors-fre t.o.m. 16/12 2011 samt 5/1-22/6 2012.

Pris per person i dubbelrum

1.699:-
Pris utan reskod 1.849:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
•  2 x 3-rätters middag 
• 1 x eftermiddagskaffe
• Parkering i hotelgarage
 

 

2 barn 
6-14 år 

½ priset

Slott i Nordtyskland
Arcadia Hotel Schloss
Neustadt-Glewe  
Romantik, historia och natur-
prakt på renässansslott från 
1717, som avlöste stadens 
gamla medeltida borg från 
1300-talet som adelns huvud-
residens. Imponerande stukatur 
som täcker en samlad takareal 
på 1600 m², salar, salonger samt 
totalt 32 vackert restaurerade 
kaminer. Slottet ligger vid fl oden 
Elde, en del av kanallandskapet 
Lewitz. Från slottsgården kan 
man gå till Alstadt med kors-
virkeshus i krokiga små gator 
från medeltiden. Besök t.ex. 
Schwerin och hansastaden 
Wismar.

Pris per person i dubbelrum

1.749:-
Pris utan reskod 1.899:-

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

dinner inkl. aperitif
• Badrockar på rummet 

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

Arcadia Hotel Schloss Neustadt-Glewe  

4 dagar i Neustadt-Glewe

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

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

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

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

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

SURTE. Stämningsfullt, känslo-
samt och proffsigt.

När Opus 83 bjöd på julkon-
sert i Surte kyrka lämnades 
ingen oberörd.

Den finstämda kören tillsam-
mans med begåvade solister 
framförde allt från klassiska jul-
sånger till svängig gospel.

Inte en plats stod tom när kyrkklockorna 
klämtade i Surte kyrka på lördagskvällen.

Under ledning av dirigenten Jack 
Svantesson stämde Opus 83 upp i sång 
och fyllde kyrkan med julstämning. Att 
biljetterna sålt slut för länge sedan var 
inte svårt att förstå. 

Med ovädret hängande i luften utan-
för fick åhörarna passande nog ta del av 
låten Amazing Grace, som just handlar 

om att överleva en storm. Gospeltemat 
fortsatte sedan när solisten Sven Ema-
nuel framförde Stand by me. 

En av kvällens mest framstående so-
lister var Olle Pettersson som framkal-
lade gåshud hos publiken när han bland 
annat sjöng Oh helga natt. 

Den riktiga julkänslan infann sig när 
Jennie Elonsson och Ingela Friberg 
framförde Julen är här. Allsång blev det 
i Nu tändas tusen juleljus och Jul på 
landet.

Klädda i röda schalar sjöng Opus 83 
in julen och att vi nu hunnit tända tredje 
ljuset i advent känns inte längre främ-
mande.

SPF Göta Älvdalsbygden hade i 
torsdags luciafest i Hjärtumsgår-
den. Cirka 70 personer åt ett läck-
ert julbord med allt vad därtill hör. 
En grupp charmiga barn från Hjär-
tumsskolan framförde ett upp-
skattat luciaspel. De spelade också 
nyckelharpa och ukulele tillsam-
mans med Ing-Marie Romell och 
Ingemar Martinsson. Ingemar un-
derhöll även med julmusik under 
festen.

Ulla-Britt Kvist hade samman-
ställt en musiktävling som fick pu-
bliken att spontant sjunga korta vis-
avsnitt. Dick Bergström skänkte en 
tavla som under kvällen lottades ut. 
Arrangörerna hade ordnat ett jul-
klappslotteri. Ordförande Kerstin 
Andersson informerade om kom-
mande resor och avslutade med att 
tacka Dick samt alla medverkande 
och arrangörer.

❐❐❐

Luciafest i Hjärtumsgården

Vid Nordiska folkhögskolan i Kungälv 
finns en Vislinje. Där utbildas elever-
na ibland annat vistolkning, röstteknik 
och arrangemang. Man får också un-
dervisning i gitarrspel. Vid Aktiva Seni-
orers novembermöte hade vi besök av 
tre elever från denna utbildningslinje. 
Johanna, Hege och Sara tog oss med 
i visans värld. De stod för var sin del av 
programmet, där de presenterade och 
motiverade sin visa.

Johanna framförde en av Sofia 
Karlssons melodier på ett finstämt 
sätt. Hon visade, i en egenkomponerad 
visa, att hon även kunde använda sig av 
visslingens konst. Hege från Oslo bjöd 
på en känslosam visa om vacker kärlek. 
Den hade hon själv skrivit liksom den 

medryckande julsången, där inspiratio-
nen hämtats på ett café i New York. 

 De tre sångerskorna avtackades, för 
en fin visstund, med var sin ros.

Efter detta var tiden kommen till 
kaffe och lite information. Lena Will-
mers som arbetar med släktforskning, 
uppmanade oss att anteckna det vi 
vet om våra anhöriga. Minnet är, som 
bekant, kort. Bengt M påminde om 
besöket i Göteborgs hamn den12 de-
cember. Detta blir troligtvis det sista 
som görs. Åtta platser finns kvar. Olle 
M, för dagen stand-in för MariAnne 
C, sålde rabatterade biljetter till Kung-
älvsrevyn. Bengt B informerade om 
resor. Nytt reseprogram kommer vid 
årsskiftet.                           Inga Isaksson

Månadsmöte i visans tecken

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

Onsdag 28/12

Stig-Helmer Story
www.alefolketshus.se

Kommande

Sherlock
Holmes 2
Söndag 18/12 kl 18.00 
Onsdag 21/12 kl 19.00

Entré 80 kr. Från 11 år

Magisk julkonsert av Opus 83

MAGISKT!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Ur den dämpade belysningen skred 
Lucian och solisten Jennie Elonsson 
fram med krans i håret och ett levande 
ljus i hand. 

Dirigenten Jack Svantesson berättade även 
på ett par anekdoter ur Surtes historia.

Opus 83 bjöd på riktig julstämning med finstämd körsång och flera duktiga 
solister.

Solisten Olle Pettersson berörde publiken med sin klara stämma.
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SKEPPLANDA. Skepplanda 
Hålanda SPF åt i torsdags sitt 
traditionella julbord, med 
underhållning av Gunilla 
Hanssons dragspelsmu-
sik och Lars-Göran Johans-

sons skönsång. Roger och 
hans flickor svarade för 
härlig mat och god service 
till 110 deltagare.

Efter en trevlig och mät-
tande samvaro som avsluta-

des med lotteridragning bröt 
sällskapet upp och ser nu 
fram till luciafirandet den 15 
december.

❐❐❐

Julbord hos Skepplanda Hålanda SPF

NÖDINGE. Sex band. 
Två finalplatser. Oänd-
ligt mycket musik-
glädje.

Alerocken 2011 bjöd 
på oförglömlig under-
hållning i Ale gymna-
sium i lördags kväll.

Vinnare blev den 
svängiga duon Jossan 
och Becca samt det 
energifyllda bandet The 
Stolpskott.

I lördags fylldes gymnasiet 
av unga musiker och en nyfi-
ken publik. Efter två delfina-
ler hade det äntligen blivit dags 
för juryn från föreningen Heja 
Hårdrock att utse vinnarna. 

Av de sammanlagt 14 artis-
ter som anmält sig gick sex till 
final. 

De två segrande banden får 
nu spela på Festivalborg och 
dessutom vann de varsin in-
spelning.

Mötesplats Ungdom stod 
som arrangör och kvällens 

konferencier var Batoul Raad. 
Först ut var Jossan och 

Becca som vann juryns hjärta 
med motiveringen: ”Svängigt, 
lugnt och stadigt, bra närvaro, 
skön stämning.” Fötter stam-
pade i golvet och händer klapp-
ade i takt när lokalen fylldes av 
deras medryckande, men väl så 
känslosamma musik.

Handklapp blev det även 
mycket av när kvällens andra 
band The Stolpskott äntrade 
scenen. Den rebelliska andan 
och texterna om solidaritet 
förde osökt tankarna till klas-
sisk svensk 70-talspunk och de 
bjöd på ett scenframträdan-
de publiken sent kommer att 
glömma. ”Publikfrieri” var ett 
ord som användes i juryns mo-
tivering, där man även fram-
höll det tajta samspelet. 

Som kontrast till den fart-
fyllda showen tog sedan Vik-

toria Nicklasson ner åhörarna 
på jorden med sin vackra röst 
och tillhörande akustiska gi-
tarrspel.

Stor variation
Kvällens hårdaste musik och 
vildaste ”headbangande” stod 
killarna i Chaotic Solution för. 
De avlöstes sedan av Antypop, 
som drog igång publiken med 
covers på populära låtar. 

Avslutade gjorde Wolfram, 
som även de spelade musik av 
det hårdare slaget i form av en 
Megadeath-låt och en egen-
skriven.

Variationen var stor bland 
kvällens talangfulla musiker 
som går på högstadiet eller 
gymnasiet. 

Arrangemanget hand-
lar mer om att få speltillfälle 
än om själva musiktävlingen. 
Det menar Jonas Ekstrand, 
projektledare på Mötesplats 
Ungdom.

Den 33:e upplagan av 
Alerocken är över och nu ser vi 
med spänning fram emot att se 
vinnarna uppträda på Festival-
borg till våren. 

KUNGÄLV. I lördags hade det 
blivit dags för avslutning på 
Barnens Dansforum, som star-
tade upp i Ale i höstas under 
ledning av Elisabeth Wolf, 
huvudlärare på Dansforum i 
Göteborg. 

Mimers Hus teater i Kung-
älv var fullsatt när den fartfyllda 
dansföreställningen gick av sta-
peln. De omkring 100 barnen 
i åldrarna 3 till 14 år från Ale, 
Kungälv och Kärna genomför-
de hela 17 olika dansnummer. 
På scen fanns bland annat cir-
kushästar, dockor, seriefigurer 
och spöken. 

Dessutom visade Dansfo-
rums tidigare elever upp ett 
eget nummer som inspiration 

för de yngre dansarna.
JOHANNA ROOS

Barnens Dansforum avslutade terminen med 17 fartfyllda 
dansnummer. Foto: Carl-Henrik Trapp

Små dansare bjöd på föreställning

– De lyckliga vinnarna 
får spela på Festivalborg

PÅ ALEROCKEN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Glada vinnare av Alerocken 2011 blev Jossan och Becca...

Wolfram spelade en Megadeath-låt och en egenskriven.

Antypop bjöd på ett energifyllt scenframträdande.

Chaotic Solution stod för 
kvällens hårda musik.

...och The Stolpskott.

Viktoria Nicklasson.

Alerocken 2011 avgjord

Batoul Raad var kvällens 
konferencier.
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0303-444 000
Först med det senaste?
Nyhetsbrev på www.mittiale.se

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

De vackraste julsångerna på Finska 
lördag 17/12 kl 16.00
 i Älvängens blå kyrka 

Kyrkkaffe
Medverkar gör präst Satu Rekola och 

musiker Tuuli Ekenberg.
Välkommen!

Lauantaina 17/12. klo 16.00 
Älvängenin sinisessä kirkossa. 

- Laulamme rakkaita 
suomalaisia joululauluja. 

Kirkkokahvit
Mukana pappi Satu Rekola 

ja muusikko Tuuli Ekenberg.
Tervetuloa!

7/12 klo 16 00777/12 klo 16 00

Kauneimmat joululaulut 

Julspel
Starrkärrs kyrka 18 december kl.16.00 

Kom och upplev julevangeliet 

med alla sinnen!
Sångare och agerande 
i alla åldrar medverkar.

Efteråt serveras glögg och pepparkakor.

Förmiddagscafé
Torsdag 15 december 10.00-12.00

Starrkärrs församlingshem

”Grötfest” 
med sång och musik

Jesus, kamel 
och alla andra

Café Soläng 
med julglans

SPF-kören sjöng våra mest älskade julvisor.

Kerstin Andersson, ordfö-
rande i SPF Götaälvdals-
bygden, serverade kaffe och 
kaka till besökarna på Café 
Soläng.

LÖDÖSE. Kaffe och 
hembakat.

Julsånger därtill.
Inte undra på att 

besökarna till Café 
Soläng stortrivdes i 
onsdags eftermiddag.

Varannan onsdag arrangeras 
caféverksamhet på Solängs 
äldreboende i Lödöse.

– Alla är välkomna, inte 
bara de som bor här. Det är 
vi och PRO som turas om 
att hålla i trådarna, berättar 
Kerstin Andersson, ordfö-
rande i SPF Götaälvdalsbyg-
den.

SPF-kören bjöd på en 
kavalkad av jullåtar. Några av 
dem framfördes före kaffe-
stunden och efter styrketåren 
tog det fart igen. Däremellan 
underhöll Rune Sigestrand 
med sitt dragspel.

– Nu blir det en hel del 
uppträdande för vår del. Det 
är bara roligt. Under hösten 
har vi varit och sjungit i 
Bohus, Björlanda, Fors, 
Romelanda och Göteborg, 
berättar Dick Bergström, 
som är en av körmedlem-
marna.

Onsdagens besök på 
Soläng var mycket uppskat-
tat, likaså det goda kaffebröd 
som serverades.

– Roligt med så här mycket 
folk och en riktigt trivsam 
stämning i lokalen, samman-
fattade Dick Bergström.

JONAS ANDERSSON

Älskad Bror
Svåger, Morbror

och Farbror

Lars-Göran
Rydberg

har lämnat oss.

Nol
7 december 2011

BARBRO och BENGT
KENNETH och ÅSA

med familjer

Du friden har funnit
från sjukdom

    och smärta
Men lever dock alltid

hos oss i vårt hjärta

Döda

Döda

Ett varmt tack till alla
nära och kära som visade
omtanke till vår älskade 

Holger Larsson
under hans sjukdomstid
och bortgång. Alla blom-
mor till hemmet och
tröstande kort samt
gåvorna till Cancer-
fonden. Ett stort tack till
kyrkoherde Vivianne
Wetterling som gjorde
vårt farväl till ett ljust
minne. Till Yvonne som
hjälpte mig att dekorera
kistan och gjorde dom
fina handbuketterna.
Tack till Lilla Edets
Begravningsbyrå för
all hjälp. 

SIV
Johan, Magnus, Eric

med familjer
Inga

Kerstin och Arne 

Tack för blommor, kort,
telefonsamtal och all Er
omtanke vid min Make

och vår Pappas

Edor Hult
bortgång. Tack även till

Tomas Mellås för fin
solosång och Anders på
Ale Begravningsbyrå för

fint arrangemang.

Ann-Marie
RosMarie
Magnus

Tack

Jordfästningar
Pirkko Moisen. I Nödinge 
kyrka hölls torsdagen 8 
december begravningsguds-
tjänst för Pirkko Moisen, 
Lilla Viken. Offi ciant var 
komminister Reine Bäck.

Rune Nöjd. I Surte kyrka 
hölls fredagen 9 december 
begravningsgudstjänst för 

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

min kära Mamma

Iréne Persson
vid hennes bortgång

framför jag mitt varma
tack.

PETER

Min älskade Make och Livskamrat
Vår käre Pappa, Svärfar, Farfar och Morfar

Lars-Göran "Lasse" Rydberg
* 23 november 1944

har i dag efter en tids sjukdom stilla insomnat
i hemmets lugna vrå omgiven av familjen.

Nol 7 december 2011

ULLA
LENNART och ANNIKA

Emma, Emil
HÅKAN och ANNELIE

Julia, Jacob
ANNELIE och KENNY

Hanna, Isak
Släkt och vänner

Det finns inga ord för den saknad vi känner
Att Du lämnat oss är så svårt att förstå

Alla som känt Dig och vet hur Du var
Önskar så att Du bland oss fanns kvar
Men nu Du har gått dit vi alla skall gå
Med glädje vi minns allt det fina ändå

Sov gott, vi älskar Dig för alltid

Begravningsgudstjänsten äger rum onsdagen
28 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 fredagen 23 december.
Lika välkommet som blommor är en gåva

till Cancerfonden tel. 020-59 59 59.

Ett varmt tack till personalen på Kungälvs
sjukhus avd. 2, Dagvårdsenheten, AVH-teamet

samt Hemsjukvården i Ale.

Rune Nöjd, Surte. Offi ciant 
var Charlotte Holmgren.

Greta Johansson. I Nö-
dinge kyrka hölls fredagen 9 
december begravningsguds-
tjänst för Greta Johans-
son, Nödinge. Offi ciant 
var kyrkoherde e.m Renny 
Olausson.
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0303-444 000
Först med det senaste?
Nyhetsbrev på www.mittiale.se

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen
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lördag 17/12 kl 16.00
 i Älvängens blå kyrka 

Kyrkkaffe
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Välkommen!
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Älvängenin sinisessä kirkossa. 

- Laulamme rakkaita 
suomalaisia joululauluja. 

Kirkkokahvit
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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

Bil köpes 95-10, allt av 
intresse. Mindre defekter, ej 
hinder. Ring för snabb smidig 
affär. Hämtas
tel. 0764-19 27 43

Resepresentkort Köpes. Ving, 
Solresor, Fritidsresor, Resia, 
Ticket eller Apollo. Alla valörer 
av intresse. Ring
tel. 0735-11 01 04

SÄLJES

KATTUNGAR 4 ST. Klara att 
levereras julveckan v.51
OBS! Kastrering betalas av mig.
tel. 0735 45 49 81

Torrved säljes
tel. 0520-66 22 37
el. 0722-66 77 79

UTHYRES

Husbil uthyres LMC 545. Full-
ständigt utrustad med TV, CD, 
Mickro. Utemöbler, cykelställ 
mm. 4000 kr / vecka. Göteborg 
med omnejd.
tel. 0764-07 58 01

Hus på bondgård i Ryd uthy-
res. Lämpligt för ensamstående. 
Hyra 3900:-. Ledigt från 1/1-12.
tel. 0709-68 88 14
el. 0705-50 88 80

Mekarställe. Garage i Bohus. 
Ca 70 kvm. El, vatten, värme, 
pentry.
tel. 031-22 73 27

Lokal för lättare tillverkning 
eller lager. 250-350kvm. Uthyres 
i centrala Älvängen.
tel. 0303-74 98 70

SÖKES

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

ÖVRIGT

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

moderjordnatverket@gmail.com

Ale Lions skinklotteri
Vinst grön lott serie T Nr 3. Kan 
avhämtas på Älvfoto.
Övriga vinster uttagna

Jobbmöjlighet!
Vill du ha ett extrajobb eller 
en ny karriär inom hudvård/
makeup som ger obegränsade
inkomstmöjligheter och låter 
dig styra över din egen tid? Ring 
tel. 0736-63 46 04

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

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:-)
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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. Virussa-
nering, uppkoppling till inter-
net,
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

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

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

Håll din hund frisk!
Lödöse hundcenter. Diplome-
rad hundfysioterapeut. Vi erbju-
der hundmassage, rehabili-
tering och friskvård. Försälj-
ning av dynor, koppel och selar 
mm. Den perfekta 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

Decembertips
Ge bort en parabolantenn för
Kanal 10-Vision Norge-God TV
Billig montering inkl.F-skatt
Inga abonnemangskostnader
Robert Berntsson - Nödinge
Tel. 0739-48 56 13

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Vem känner du som snart fyller?
Skicka in din grattisannons idag!
Alekuriren, Göteborgsvägen 94

446 33 Älvängen

Veckans ros 
Till de personer som såg till 
att jag kom in till sjukhus 
efter min svåra olycka vid 
Älvängens Bussstation den 
9/10 på kvällen. Jag vill 
också ge ett helt fång rosor 
till Goda grannar, släktingar 
och vänner som gett mig 
hjälp tiden efter olyckan. 
Ett varmt tack till er Alla

Sten Roman
Grattis på din 9-årsdag

Ludvig
önskar

Morfar & Mormor

Emil i Burhult
Grattis på 1-årsdagen 

den 19/12
från Mormor & Morfar

Grattis (lite försent) 
Yasmine

på 5-öres dagen 1:a decem-
ber, här tillsammans med 

lilla syster Denise. En tanke 
även till ”ängel-storebror 

Johannes” som skulle blivitt 
6 år 15:e december.

All Grattis till dig och ha det 
bäst önskar morfar med familj, 

snart är du storasyster igen

Vi vill gratulera vårt 
underbara barnbarn
Alvin Ferdinand

som fyller 3 år den 10/12
Vi som gratulerar är 

farmor och farfar Kjell

Grattis
Sara Fernblad

på 5-årsdagen önskar
Mormor & Morfar

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen (bortrest).
Gjördis Andreasson, Älvängen

Stort tack till danskommit-
ten i Skepplanda Hålanda 
SPF för arbetet de lägger 
ner. Särskilt tack för den 
fina avslutningen.

"Glada dansare"

Marie-Louise Hallberg får 
en Jätteros från Albosko-
lans fritids för allt hon har 
skänkt till oss.

Personalen

En riktigt god jul vill vi 
önska lärare och fritidsper-
sonal på Garnvindeskolan, 
avdelning Sländan. Ett stort 
tack för allt ni gör för våra 
barn!

Familjerna 
Gustafsson och Nilsson

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Håkan Larsson, Sannum

Tack alla mina goa arbetskamrater på Nordgärdets förskola i 
Surte för de fina inflyttningspresenterna (Boken var jättebra, 
Berit ni ska få låna den). Ni är bara bäst!          Kramar från en

"numera Mölndalsbo"

Tack

Tinnitusjouren
tel 0200-22 11 00

Gratis råd och stöd,
vardagar kl 19-22.

Hörselskadades Riksförbund  
www.hrf.se
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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

Bil köpes 95-10, allt av 
intresse. Mindre defekter, ej 
hinder. Ring för snabb smidig 
affär. Hämtas
tel. 0764-19 27 43

Resepresentkort Köpes. Ving, 
Solresor, Fritidsresor, Resia, 
Ticket eller Apollo. Alla valörer 
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SÄLJES

KATTUNGAR 4 ST. Klara att 
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OBS! Kastrering betalas av mig.
tel. 0735 45 49 81
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el. 0722-66 77 79

UTHYRES
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ständigt utrustad med TV, CD, 
Mickro. Utemöbler, cykelställ 
mm. 4000 kr / vecka. Göteborg 
med omnejd.
tel. 0764-07 58 01

Hus på bondgård i Ryd uthy-
res. Lämpligt för ensamstående. 
Hyra 3900:-. Ledigt från 1/1-12.
tel. 0709-68 88 14
el. 0705-50 88 80

Mekarställe. Garage i Bohus. 
Ca 70 kvm. El, vatten, värme, 
pentry.
tel. 031-22 73 27

Lokal för lättare tillverkning 
eller lager. 250-350kvm. Uthyres 
i centrala Älvängen.
tel. 0303-74 98 70

SÖKES

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

ÖVRIGT

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

moderjordnatverket@gmail.com

Ale Lions skinklotteri
Vinst grön lott serie T Nr 3. Kan 
avhämtas på Älvfoto.
Övriga vinster uttagna

Jobbmöjlighet!
Vill du ha ett extrajobb eller 
en ny karriär inom hudvård/
makeup som ger obegränsade
inkomstmöjligheter och låter 
dig styra över din egen tid? Ring 
tel. 0736-63 46 04

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

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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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. Virussa-
nering, uppkoppling till inter-
net,
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

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

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

Håll din hund frisk!
Lödöse hundcenter. Diplome-
rad hundfysioterapeut. Vi erbju-
der hundmassage, rehabili-
tering och friskvård. Försälj-
ning av dynor, koppel och selar 
mm. Den perfekta 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

Decembertips
Ge bort en parabolantenn för
Kanal 10-Vision Norge-God TV
Billig montering inkl.F-skatt
Inga abonnemangskostnader
Robert Berntsson - Nödinge
Tel. 0739-48 56 13

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Vem känner du som snart fyller?
Skicka in din grattisannons idag!
Alekuriren, Göteborgsvägen 94

446 33 Älvängen

Veckans ros 
Till de personer som såg till 
att jag kom in till sjukhus 
efter min svåra olycka vid 
Älvängens Bussstation den 
9/10 på kvällen. Jag vill 
också ge ett helt fång rosor 
till Goda grannar, släktingar 
och vänner som gett mig 
hjälp tiden efter olyckan. 
Ett varmt tack till er Alla

Sten Roman
Grattis på din 9-årsdag

Ludvig
önskar

Morfar & Mormor

Emil i Burhult
Grattis på 1-årsdagen 

den 19/12
från Mormor & Morfar

Grattis (lite försent) 
Yasmine

på 5-öres dagen 1:a decem-
ber, här tillsammans med 

lilla syster Denise. En tanke 
även till ”ängel-storebror 

Johannes” som skulle blivitt 
6 år 15:e december.

All Grattis till dig och ha det 
bäst önskar morfar med familj, 

snart är du storasyster igen

Vi vill gratulera vårt 
underbara barnbarn
Alvin Ferdinand

som fyller 3 år den 10/12
Vi som gratulerar är 

farmor och farfar Kjell

Grattis
Sara Fernblad

på 5-årsdagen önskar
Mormor & Morfar

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen (bortrest).
Gjördis Andreasson, Älvängen

Stort tack till danskommit-
ten i Skepplanda Hålanda 
SPF för arbetet de lägger 
ner. Särskilt tack för den 
fina avslutningen.

"Glada dansare"

Marie-Louise Hallberg får 
en Jätteros från Albosko-
lans fritids för allt hon har 
skänkt till oss.

Personalen

En riktigt god jul vill vi 
önska lärare och fritidsper-
sonal på Garnvindeskolan, 
avdelning Sländan. Ett stort 
tack för allt ni gör för våra 
barn!

Familjerna 
Gustafsson och Nilsson

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Håkan Larsson, Sannum

Tack alla mina goa arbetskamrater på Nordgärdets förskola i 
Surte för de fina inflyttningspresenterna (Boken var jättebra, 
Berit ni ska få låna den). Ni är bara bäst!          Kramar från en

"numera Mölndalsbo"

Tack

Tinnitusjouren
tel 0200-22 11 00

Gratis råd och stöd,
vardagar kl 19-22.

Hörselskadades Riksförbund  
www.hrf.se
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

1 8 3 4
9 4 8 3

3 8 6 9

1 9 7
7 4 6 3 9

3 4 7

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

7 3 2 9
8 2

6 5 3 8

6 8 7 1 5 3
7 2 3

8

6 5
8 7 2 9

5 7 1 8

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

KR 12 mån

Rikt.pris 5000 kr

ÅRETS 
JULKLAPP!

HALVÅRSKORT
TRÄNAAAAAAAAAAA  AAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAA AKTIVITETER

KR 12 mån
Rikt.pris 3300 kr

VI ÖNSKAR

DIG EN RIKTIGT
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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

KR
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ORD.PRIS 900 KR

För mer info: www.absshowkidz.se

NU STARTAR VI EN RIKTIG 
DANSSKOLA FÖR BARN!  

Till våren kommer vi på Sportlife att 
erbjuda danskurser för barn och ungdom. 

Ni kan boka er redan i dag via receptionen. 
Boka tidigt, du får rabatt fram till 31/12. 

Välkommen att dansa med oss. Sportlife 
Älvängen, Nödinge och Lilla-Edet.


