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Älvängen

Glädje i Nödinge.

Skejtramp 
invigd på nytt
NÖDINGE. Skejtrampen i 
Nödinge är invigd - igen.
Lyckan var total i fredags 
och skapelsen ser minst 
sagt gedigen ut.
Denna gång har man inte tagit några 
risker. Rampen är byggd i betong. 
Den tidigare skejtrampen sabotera-
des, vilket denna ska vara skyddad 
från. Intresset är stort för skejt och 
glädjen var påtaglig.       Läs sid 25

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

Nr 45  |  vecka 51  |   2011  |   År 16  |  100% täckning

A
L
E
K
URIREN 15 ÅR • 1996 - 

20
11

Bortrest i helgen?
Koppla ditt larm till

ditt lokala vaktbolag
från 99kr/mån

Bortrest
ppla ditt

okala va

helgen?
ll

9kr/mån

Tel. kontor 0303-74 99 97

www.axums.se

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

Vi vill tacka alla våra
kunder för i år och önska 
God Jul & Gott Nytt År!

Vi skänker pengar till 

Barncancerfonden 

istället för att skicka 

ut julkort.

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. 

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

God Jul & 
Gott Nytt År
från oss alla till er alla

Vi har öppet som vanligt under 
mellandagarna (Stängt 26/12). 

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

SMYGPREMIÄR 
PÅ REAN

SE ÄVEN ANNONS 
INNE I TIDNINGEN 
PÅ SIDAN 13.

Gäller from 21/12-31/12
Begränsat antal, med reservation för 
slutförsäljning.

CLIQUE VINDBYXA
S-XXL.
ORD.PRIS 199:-

NU 99KR

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

� �

Lödöse 0520-66 00 10

Tack för ett 
fantastiskt år!
önskar Lars med personal

Ahlafors IF:s herrar regerar. Att påstå något annat vore tjänstefel efter att A-laget tagit sin sjunde raka in-
teckning i Alecupen. Denna gång var det ändå med visst bekymmer som den gulsvarta lagmaskinen tog sig 
fram. Uddamålssegern i finalen mot Nol IK var dramatisk, men efter Ali El-Rafaeis avgörande kan gulsvart 
med all rätt titulera sig guldsvart. Sedan 2005 har AIF vunnit Alecupen samtliga gånger.
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Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Vi stänger 23 december och 

öppnar igen måndag 2 januari

Dags att slå igen 
ännu en årsbok. I 
år känns den tjock-

are än på flera år. Det har 
hänt en hel del och mycket 
har varit långt ifrån solsken. 
Året fick en turbulent start 
när den anrika bandyklub-
ben kom på obestånd och Ale 
kommun fick ta över hela an-
svaret för Ale Arena. Återi-
gen stod bandyhuset på den 
politiska dagordningen. Ban-
dyhallarna har haft en för-
måga att göra det i landets 
kommuner, ofta på grund 
av skenande byggräkning-
ar. I Bohus har medlemmar-
na byggt Sveriges billigas-
te bandyarena, likt förban-
nat slutade det med katastrof. 
Bandyklubben tvingades ta 
till medlemslån för att rädda 
sig ur en likviditetskris och 
arenabolaget försattes senare 
under året i konkurs. Repli-
kerna var länge hårda mellan 
såväl medlemmar, styrelsele-
damöter och den borgerliga 
alliansen. Det blev inte bättre 
när Kultur- och fritidsnämn-
den tog beslut om att inte 
spola någon is 2011. Innan 
året var slut finns handling-
ar framme för ett nytt sköt-
selavtal mellan Surte BK och 
Ale kommun. Detta efter en 
dramatisk uppgörelse i kom-
munfullmäktige där de röd-
gröna fick med sig Sveri-
gedemokraterna när budge-
ten för 2012 skulle klubbas. 
Det medförde också att en 
del prioriteringar tvingades 
fram, däribland helårsdrift av 
Ale Arena.

Mer resurser till skolan 
var alliansen och Aledemo-
kraternas främsta vallöf-
te. Det tog inte särskilt lång 
tid innan Kommunstyrelsens 
ordförande, Mikael Berg-
lund (M), beslutade att skära 
nära på 10 Mkr från sin egen 
förvaltning. Informationsar-
betet fick stryka på foten till 
förmån för skolan. En kraft-
full åtgärd som den nya po-
litiska ledningen fick mer 
kritik än beröm för. Lika-
dant blev det när Alemäs-
san i början av året blåstes av. 
Många reagerade och tyckte 
väl inte riktigt att det harmo-
nierade med vallöftet om ett 
bättre näringslivsklimat.

Få sökande till Ale gym-
nasium skapade också dra-
matik. Skulle Ale kommun 
tvingas lägga ner sitt kommu-
nala gymnasium? Hur rim-
made det med den nya regi-
mens målsättning att förbätt-
ra skolan? Till sist fanns det 
en bred politisk överenskom-
melse att ge gymnasiet en 
riktig chans. Nu ser det ut att 
ha vänt och intresset för det 
öppna huset var större än på 
flera år.

Ale har också detta år stått 
i centrum för ett av Sveri-
ges största infrastrukturpro-
jekt. Arbetet med den svä-
vande rondellen över E45 
i höjd med Jordfallsbron 
i Bohus har inte gått 
någon obemärkt förbi 
någon. Omvägar-
na för bohusbor-
na har varit många 
och långa, men nu 

är det snart över. Tufft har 
det också varit i Surte och 
Älvängen centrum, där aretet 
med den miljöprioritera-
de gatan frestat på tålamodet 
hos inte minst de som försör-
jer sig i centrum. Handlarna 
har blivit hårt drabbade och 
protesterna har till sist blivit 
kraftfulla. Inte anmärknings-
värt alls, snarare konstigt att 
det tog sådan tid innan reak-
tionen kom.

Arga röster har också höjts 
i Skepplanda, där folktand-
vården har stängt och vård-
centralen har organiserats 
om. I veckan stängde även 
sjukgymnastiken. Svårt att 
säga om det blev ett gott 
slut, men nog känns det att 
en del saker äntligen är på 
gång. Kåkstaden Carlmarks i 
Älvängen sjunger nog på sista 
versen och är vi inte nöjda 
nästa år kan vi ta pendeln till 
Göteborg – en gång i kvar-
ten!

Det har hänt en hel del

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. 

MASSAGE • KOSTRÅDGIVNING
HÄLSOPROFILBEDÖMNING

– även för företag

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

Presentkort i
julklapp!

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar vi alla
våra nya och 
gamla kunder

ALE TAXI
0303-96 000
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Behandlingar: thaimassage, 
oljemassage, fotmassage eller 

thaiyogamassage = 1 timme 300kr

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

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

www.phuket-orchidthaimassage.se

B h dlili th i

PHUKET ORCHID THAIMASSAGE

Vi önskar er en  
God jul och Gott nytt år!

Vi tackar för förtroendet ni gett oss under 2011  
och ser fram emot fortsatt samarbete under 2012.

Surte och Älvängen

önskar alla kunder
en riktigt

God Jul
och ett

Gott Nytt År

Mia Glennbrant
Hålan Skolan 165
449 90 Nol

Telefon:
0303-74 50 95

God Jul &
Gott Nytt År
Tillönskas alla 
kunder, vänner 

och bekanta
från oss alla på

Surtes Åkeri REA
start!

upp till 70%

Tisdag 27/12 kl. 10.00

God Jul och 
Gott Nytt År!
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Det var underbart 
att komma in från 
regn och rusk till ett 

dukat bord vid entrén med 
pepparkakor och varm glögg 
som serverades ur en stor 
gryta. Dagens tre musikan-
ter underhöll under sam-
lingen. Ordförande, Sven 
Grolander, hälsade alla väl-
komna till årets sista möte 
och berättade om dagens 
program. Med stor förvän-
tan emotsågs Ales luciakan-
didaters besök hos oss.

Så kom de då, ljusbärarna 
i sina fotsida vita klänningar 
med blåa band runt midjan 
sjungande Luciasången. Det 
blev en stämningsfull stund 
där vi fick höra de klassiska 
sångerna blandat med nyare 
sånger. En härlig inledning 
på kvällen. Tack för vacker 
sång! 

Ordföranden öppnade 
mötet. Lilly Johannesson 
och Thor Eliasson valdes 
att justera dagens protokoll. 
Vår kassör Eva Carlsson 
redovisade det ekonomiska 

läget. Under punkten rap-
porter rapporterade Stig 
Andersson om höstens 
genomförda resor. Den 
populära Kiviksresan med 
Äppelmarknaden blev årets 
höjdpunkt enligt deltagarna, 
i god konkurrens med den 
Hemliga resan i juni som 
gick till Ängelholm, Kullens 
fyr och Skäret.

Helge Hellman, vår stu-
dieorganisatör, informerade 
om höstens genomförda 
cirklar och berättade om 
vårens kommande kursverk-
samhet. Det blir som vanligt 
mycket att välja på. Ordfö-
randen önskade alla en god 
jul och avslutade mötet.

Därefter serverades en 
liten, men naggande god 
julbuffé med smör, bröd och 
dryck. Måltiden avslutades 
med kaffe och ett stort pep-
parkakshjärta. För under-
hållningen svarade musi-
kanterna Jan Kjellström på 
klarinett, Klas Westerdahl 
på synthesizer och Stig 
Alfredsson på gitarr. Det 

blev en härlig repertoar 
med de goa låtarna från 
våra ungdomsår och framåt. 
Den musikaliske Klas kunde 
trolla fram i princip vilka 
instrument och takter som 
helst. Han slog bara in ett 
nummer och sedan var 
det ”bar å åk”. Publiken 
fick gissa namnet på olika 
spelade musikstycken och 
gissningarna gick hem. Efter 
detta blev det tillfälle att 
önska sig en låt som sedan 
framfördes på begäran.

Som avslutning vidtog 
lotteridragningen med 
många fina vinster. Högsta 
vinsten var ju traditionellt 
det vackra pepparkakshuset, 
som skänkts av Inger Carls-
son. Tack Inger! Lisbeth 
Stensson blev lycklig vin-
nare av pepparkakshuset och 
förbereder inflyttningen. 
Ett 75-tal medlemmar hade 
trotsat ruskvädret för att 
delta i årets sista möte .

Stig

Kvartalsmöte hos PRO Ale Norra

���������
������������������

�����

����������������������

��������������������������������

God Jul
&

Gott Nytt år
önskar
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LILLA EDET. Lilla Edets 
kommuns satsning på äldre-
omsorgen har slagit väl ut. 
Det visar SKL:s jämförelse 
av äldreomsorgen i landets 
kommuner som presente-
rades i förra veckan. Det är 
framför allt medvetna sats-
ningar på bemötande och 
personalkontinuitet som får 
stort genomslag i årets ran-
king. Den största ökning-
en har skett inom de äldres 
egen bedömning av hem-
tjänstens omsorg där Lilla 

Edets kommun går från 
plats 206 till plats 23 av lan-
dets kommuner.

Satsningen på ökad per-
sonalkontinuiteten inom 
hemtjänsten har främst gällt 
äldre med behov av mycket 
hjälp i livets slutskede. För 
att skapa trygghet ska den 
äldre, så långt det är möjligt, 
få möta samma personer 
från hemtjänsten varje gång. 
Förbättringen har lett till 
att Lilla Edets kommun nu 
raknas 9 ibland landets kom-

muner.
Inom mat 

och måltids-
miljö pla-
cerar sig 
Lilla Edets 
kommun 
fortsatt 
bland lan-
dets15 bästa 
kommuner. 
Detta är ett 
område där 
kommunen, 
ibland annat 
via projekt 
Smörblom-
man, med-
vetet arbetat 
för att skapa 

en god måltidsmiljö med 
god och nyttig kost för våra 
äldre. 

– Det är glädjande att 
satsningarna inom äldrevår-
den gett resultat, säger soci-
alchef Sven Bergelind. Vi 
har nått långt, men har fort-
farande en del områden kvar 
att förbättra.

Ett av dessa områden är 
riskbedömning av fall, un-
dernäring och trycksår där 
Lilla Edets kommun nyli-
gen infört ett kvalitetsre-
gister kallat ”Senior Alert”. 
Kvalitetsregistret har införts 
under 2011 och skall hjälpa 
personalen ta fram åtgärder 
för att förebygga fall, under-
näring eller trycksår hos de 
äldre.

En förbättring som inte 
fick genomslag i årets jäm-
förelse är tillgängligheten.

Idag finns exempelvis 
inga väntetider till särskilt 
boende och med den nya 
kommunala webbplatsens 
lansering våren 2012 förvän-
tas tillgängligheten öka även 
på webben.

❐❐❐

Äldreomsorgen i Lilla Edets 
kommun högt rankad

God Jul
&

Gott nytt år
����������������������
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Folktandvården

Folktandvården Bohus, Nödinge och Älvängen 
tackar alla trevliga kunder och önskar  

God Jul & 
Gott Nytt År
Jourmottagning dagtid under mellandagarna:
Folktandvården i Nödinge tel 0303-97 73 30  
27:e 28:e 29:e och 30:e december.

Du som är över 22 år kan få tandvård
till fast pris. Vi på Folktandvården kallar
tjänsten för Frisktandvård. Till ett fast
pris under tre år tar vi hand om dig och
dina tänder, tryggt och säkert. Vi hjälper
dig att hålla tänderna friska, från 
45 kronor i månaden.

För övriga öppettider se:

www.folktandvarden.se/vgregion

Övrig tid hänvisas till akuttandvården i Göteborg 
Tel 031-80 78 00

- Älska handboll ����������
Boll-lekis har uppehåll över jul och nyår.
Vi drar igång igen 7 jan 2012 kl 9-1030

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

December

Kommunlednings-
sekreterare
Sektor kommunstyrelsen söker en 
kommunledningssekreterare till administrativa 
avdelningen.
 
Läs mer på www.ale.se/Lediga jobb

Gott Jul & 
Gott nytt år 
till alla som förgyller vardagen 
på Klockareängen!
 
Tack för året 2011 till alla er 
engagerade frivilligarbetare 
för ännu ett år med glädje, 
engagemang och skratt. Vi ser 
fram mot 2012 och hoppas 
på ytterligare ett fantastiskt år 
tillsammans.
 
Önskar Suzanne med personal

Var gör du av 
med fettet efter 
julskinkekoket? 
Om du häller fettet i vasken eller 
toaletten kan det orsaka stopp! 
Det kan bli en både dyr och 
otrevlig historia när du istället 
kan ha roligt. Låt fettet stelna och 
släng det sedan på komposten. 
Du kan även hälla av fettet i en 
mjölkförpackning och slänga det i 
hushållssoporna.Julpyssel 

- Blåklockans traditionella 
pepparkakshustillverkning!
�������������������
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�����������������

Barnen är delaktiga genom hela 
processen, från det att vi tillsammans 
bakar pepparkaksdegen till att de 
färdigställer sina egna hus med allt 
vad det innebär.

Det är så fantastiskt att få vara med 
var och ett av barnen, man får ägna 
sig helt och fullt åt ett barn i taget 
genom hela pepparkakshustillverk-
ningen, det är en mysig och givande 
tid, det är kvalitetstid!

Ni skulle alla haft möjlighet att se 
barnens stolthet och glädje då de får 
ta med sig sitt hus hem!
Barnen på Blåklockan är fantastiska!

Dorte, Pakhshan och Lena på 
Vitklövergatansföskola avdelning 
Blåklockan

Renhållningen informerar        
inför Jul och Nyår samt 
Trettondedagshelgen
Sörmossen
Återvinningscentralen är stängd: 
Julafton, Juldagen och Annandag jul
Nyårsafton och Nyårsdagen.
Trettondedagen

Annars har vi öppet som vanligt vardagar 07.00-15.45 
tisdagar 07.00-20.00 samt lördagar 09.00-16.00 

Ta med återvinningskortet! 
Bom- och kortsystemet är nu i drift. Om du saknar kort, kontakta perso-
nalen så öppnar de bommen och du får fylla i en ansökan om kort samt 
lämna ditt avfall. 

Sophämtning
När helgdagar infaller på vanliga veckodagar kan sophämtningen behöva 
flyttas framåt eller bakåt i tiden. För att vara på den säkra sidan bör ni som 
har kärl, ställa ut dessa dagen före ordinarie hämtdag.

Vid snö och halka - vänligen skotta och sanda hela vägen
fram till soptunnan. Tänk på att det är vår arbetsplats.

Nya egenavgifter för färdtjänst  
Inom Ale kommun betalas en egenavgift per enkelresa. Avgiften är kopplad till Västtrafiks baspriser och följer de 
ändringar som Västtrafik gör.

Egenavgifterna nedan gäller fr. o. m. 2012-01-08 inom Ale kommun och till angränsande kommuner inom färd-
tjänstområdet.

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 - 16.30 
Torsdag 5 januari 10 - 13

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

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. 
Naturligtvis kan du vara anonym 
om du vill.

Vi behöver ditt svar senast 
4 januari 2012.

Tyck till om 
Ales framtid!

Resa till Från Ale södra 
vuxen

Från Ale norra 
vuxen

Från Ale södra 
ungdom

Från Ale norra 
ungdom

Ale 40 40 30 30
Kungälv 60 60 45 45
Göteborg 78 98 59 74
Lerum 98 98 74 74
Alingsås 149 149 111 111
Lilla Edet 105 105 78 78
Trollhättan 149 149 111 111

Esse 3 år kavlar degen för fullt 

Max 5 år inreder sitt hus med en 
tavla. Inget hus är det andra likt!
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Öppet brev till Jan-Åke Simonsson,
ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnd 4

I egenskap av ordföran-
de bör Du vara delak-
tig i besluten rörande 

Skepplanda vårdcentral och 
dess verksamhet. Detta brev 
gäller sjukgymnastiken som 
Du lade ner. Sista dagen för 
dessa patienter var onsdagen 
den 14 december till allas 
besvikelse och ilska. De som 
har varit och tränat efter ett 
schema som de fått av sjuk-
gymnasten blir nu hänvisade 
till Älvängen, som redan är 
överbelastat och det innebär 
dessutom en resa på 7 kilo-
meter enkel väg. Många av 
dessa kommer att få anlita 
färdtjänst eller taxi, dyrt för 
regionen, även ur miljösyn-
punkt är det inte bra.

I Skepplanda finns en 
idrottsförening, Skepplanda 
BTK, som har ett nybyggt 
utrymme avsett för ett gym 
som förväntas stå klart i 
februari. Vi var villiga att 
ta över alla träningsredskap 
och alla patienter. Denna 
lokal ligger ca 1,5 kilometer 
från vårdcentralen, den är 
även handikappsanpassad 

och ligger i markplan. Där 
finns både duschar och toa-
letter i varje omklädnings-
rum, vaktmästare som kan 
vara till hands hela dagen.

Nu är det bråttom då 
lokalen i Skepplanda är upp-
sagd till den sista december. 
Jag har fört en dialog med 
Er chef, Kerstin Torgeby, 
som var positiv till vårt 
ställningstagande och skulle 
höra om vi skulle betala 
något för dessa redskap, 
som är nästan 20 år gamla. 
Vi skulle då ta bort och 
städa rent måndagen den 19 
december.

Nu kommer chocken för 
både oss och vårdtagarna. 
Kerstin Torgeby ringde 
mig och meddelade att red-
skapen var värda en miljon 
kronor, men var nu värde-
rade till 100 000 kronor. 
Detta var helt utan lösning 
för oss, de pengarna finns 
inte. Regionen hade redan 
bestämt att andra vårdcen-
traler skulle ta över de flesta 
redskap, så vi skulle för 500 
kronor få ta över 4-5 maski-

ner som 
ingen ville 
ha.

Jag skyl-
ler inte på 
Kerstin 
Torgeby, 
hon har 
gjort så gott 
hon kunnat 
och sett en 

bra lösning för alla parter 
om Skepplanda BTK hade 
fått ta över redskapen. Men 
akta när de styrande får ta 
över, då var 20 år gamla 
redskap guld värda. Min 
uppfattning är att så enkelt 
som vi i samråd med Ker-
stin Torgeby kunde lösa 
problemen går inte att göra, 
utan de kommer att skrotas. 
Då får regionen ingen som 
konkurerar och patienterna 
får stå i kö istället för att 
träna. Jag vädjar till Dig att 
ta Ditt förnuft tillfånga och 
låta SBTK ta över redskapen 
och behålla verksamheten 
i Skepplanda. Gert-Inge 
Andersson, regionstyrel-
sens ordförande, har varit i 
Skepplanda på ett möte om 
vårdcentralen och vet folkets 
inställning.

Vägg i vägg i samma hus 
lades tandläkarvården ner 
och en av anledningarna var 
att de inte hade dataröntgen. 
Den de hade var gammal 
och omodern, så dessa 
saker som fungerat alldeles 
utmärkt, har eller skall skro-
tas enligt din egen utsago 
vid vårt möte i Göteborg. 
Ta er nu ett tag i kragen, så 
ringer Kerstin Torgeby mig 
med ett glädjande besked 
för oss alla. Jag tackar på 
förhand!

Sven Rydén
Snart 75-år i Skepplanda

Svar på öppet brev 
från Sven Rydén
Tack Sven för ditt brev. Jag har för-

ståelse för att det finns kritik från 
dig och andra, att regionen i fort-

sättningen inte kan erbjuda träningsmöjlig-
heter i Skepplanda. Vi står i regionen i en 
mycket svår ekonomisk situation. Det gör 
att det måste ske hårda prioriteringar. Idag 

möter jag kritik mot varje 
förändring. Vi måste ”lyfta 
på alla stenar” för att kunna 
säkerställa att de med störst 
behov kan erbjudas hälso- 
och sjukvård. Det område 
som bland annat har prio-
riterats inom primärvården 
inför nästa år är hälso- och 
sjukvård som vänder sig till 
barn och unga.

Jag har samrått med pri-
märvården. De träningsred-
skap som finns i Skepplanda 
har funnits där i flera år. Jag 
hoppas du har förståelse för 
att de redskap som finns där 
i första hand bör komma 
till användning inom övriga 
primärvården för att kunna 
ge medicinsk rehabilitering. 
De redskap som kvarstår 
har erbjudits er att ta över 
för en mindre summa. Jag 
är medveten om att ni första 
hand skulle vilja ta över alla 
träningsredskap. Men detta 
är enligt min mening inte 
möjligt.

Jan Åke Simonsson (S)
Ordförande i Hälso- 

och sjukvårdsnämnden
Mellersta Bohuslän och Ale

Julgrans
plundring

Söndagen den 8 januari 2011, kl 15-17
Folkets Hus, Nol

Tiden går fort och direkt efter helgerna är det dags för vår 
traditionella Julgransplundring. Det brukar vara en uppskattad 

tillställning. Ta med barn och barnbarn.

Musik och dans kring granen!

Servering, lotterier.

Godispåsar till alla barn, det kostar inget!

Anmälan till expeditionen: tel 0303-74 21 13 

eller e-post: sap.ale@telia.com

Musik: Vincent och Carina

önskar alla alebor

God Jul och
Gott Nytt År!
God Jul och

Gott Nytt År!
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Julens öppettider på 
Nödinge vårdcentral

Nödinge VårdcentralOrdinarie Öppettider 
Mån-tors 8-17 • Fre 8-16
AKUT mottagning alla dagar 8-10
0303-977 70 • Klockarevägen 14, Nödinge

Vi önskar alla våra patienter

God Jul & Gott nytt år!

Alla dagar 8-16 under v51, v52 och v1
Dagen före röd dag stänger vi kl 14 (23/12, 30/12, 5/1)        

AKUT mottagning varje dag 8-10
Här söker Du endast med akuta symtom på 
sjukdom, är Du osäker ring gärna till våra 
sjuksköterskor för rådgivning 0303-977 70

Under  julveckorna har vi lägre bemanning
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ALE. Genom att stänga 
sjukgymnastiken i 
Skepplanda sparar pri-
märvården 425 000 
kronor, pengar som 
gjort det möjligt att 
utöka resurserna för 
barnhälsovårdspsyko-
loger.

Den 15 januari återan-
ställs en mödrabarnhäl-
sovårdspsykolog i Ale, 
en tjänst som man tidi-
gare har varit tvungen 
att dra in.
En mödrabarnhälsovårdspsy-
kolog jobbar med föräldrastöd 
till barnfamiljer under tiden 
som man är inskriven på 

mödra- och barnavårdcen-
tralen, vilket brukar vara när 
barnen är mellan 0-6 år.

– Man kan behöva stöd i sitt 
föräldraskap och kanske inte 
mår så bra psykiskt. I tjänsten 
ingår också att utreda barns ut-
veckling i de fall man misstän-
ker att allt inte står rätt till. Man 
arbetar även med konsultation 
och fortbildning för persona-
len på MVC och BVC, förkla-
rar Helen Edfalk, enhetschef 
för psykologenheten för möd-
rabarnhälsovård. 

Hon menar att man länge 
haft för lite resurser och i au-
gusti i år tvingades man att dra 
in den enda tjänst som fanns i 
Ale. Aleborna har därför varit 

tvungna att åka ända till Möln-
dal för att få träffa en mödra-
barnhälsovårdspsykolog. De 
utökade ekonomiska resurser-
na gör det nu möjligt att återan-
ställa en person som kommer 
att vara stationerad i Kungälv, 
med möjlighet att vid behov 
även kunna ta emot patien-
ter på vårdcentralerna i Ale.  
Tjänsten tillträds den 15 ja-
nuari.

– Behovet är stort och 
mellan 2009 och 2010 ökade 
efterfrågan. Eftersom vi nu 
fått mer resurser till hela en-
heten kommer tillgängligheten 
till psykolog att bli bättre jäm-
fört med förra året, säger Helen 
Edfalk.   JOHANNA ROOS

Mer resurser till barnhälsovårdspsykologer
– I januari återanställs en indragen tjänst

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 

��� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

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.

God Jul
&

Grönt Nytt År
önskar
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Vi har öppet som vanligt alla dagar utom 

Annandag jul (stängt)

Torsdag den 5 januari (öppet till kl 12) 

Trettondagen (stängt)

Vi önskar alla Alebor

God Jul &
Gott Nytt År

www.alebyggen.se
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Skinksubstitut. ”Skinkan” består av en griljerad kålrot. 
Tre sorters sill, grönkålspaj och julkryddad falafel hör det västkust-vegetariska 
julbordet till.

Päronsallad med grönmögelost, valnötter och granatäpplekärnor.Jordärtskockscheescake med karamelliserad kumquat ovanpå.

ALAFORS. Traditionen 
säger att det snart 
har blivit dags att 
duka upp julbordet, 
men måste allt verkli-
gen vara som det alltid 
har varit?

Fiffi Tjuslings fan-
tasi och kreativitet 
sätter det självklara 
på prov när hon till-
lagar ett västkust-
vegetariskt julbord.

I Tjuslings kök i Alafors 
går ugnarna varma. Julen är 
den mest hektiska tiden och 
hon har mycket julmat på 
beställning.

När lokaltidningen 
kommer på besök står en 
hel buffé med färgspra-
kande smårätter uppdukad 
på köksbänken. 

Det är Svenska kyrkan i 
Björkekärr som beställt ett 
västkust-vegetariskt julbord 
till 20 personer. Det inne-
håller både lax och sill, men 
för övrigt bara läckerheter 
från växtriket.

– Man behöver inte 

frångå det traditionella i 
julen bara för att man har 
ett annorlunda julbord, 
men jag tycker det är viktigt 
att maten ändå ska smaka 
juligt. Kryddpeppar, kar-
demumma, kanel, nejlikor 
och apelsiner kan användas 
i många olika kombinatio-
ner.

Hon lagar mycket vege-
tarisk mat, men det är första 
gången det har trillat in en 
julbordsbeställning med 
samma tema. 

– Många backar av rädsla 
för att folk ska bli besvikna 
när man går ifrån traditio-
nen.

Förklädd kålrot
Det finns dock några saker 
som även Fiffi Tjusling 
anser är ett måste på julbor-
det. Till denna kategori hör 
sillen, och även här expe-
rimenterar hon gärna med 
smakerna. Indieninspirerad 
senapssill, mandarinsill och 
sill med enbär, konjak och 
rosmarin ligger upphällt i 
varsin skål. 

Bredvid står en jordärt-
skockscheescake med kara-
melliserad kumquat ovanpå. 

Trots att det inte finns ett 
spår av vare säg köttbullar 
eller prinskorvar infinner 
sig julkänslan ändå. 

Skinkan är för många 
en julens grundpelare som 
närmast upprätthåller hela 
högtiden. Blir skinkan miss-
lyckad spelar det ingen roll 
hur många paket tomten 
kommer med eller att det 
finns pepparkakor till glög-
gen. 

Detta resonemang köper 
inte Fiffi Tjusling, som 
dagen till ära har tillagat ett 
skinksubstitut på uppdrag 
av sina kunder. Den både 
ser ut och luktar som en 
riktig skinka, men är egent-
ligen en förklädd kålrot.

Franska pepparkakor
Päronsallad med grönmö-
gelost och valnötter, rödkål 
stekt i smör, äpplen och vin, 
julkryddad falafel, mari-
nerade ägg med citronma-
jonnäs och en väldoftande 

grönkålspaj. Bara fantasin 
sätter gränserna för vad som 
kan tänkas ingå i ett vegeta-
riskt julbord. 

– Jag ser det som en 
utmaning att hitta nya 
recept, även om vissa saker 
måste vara enligt traditio-
nen. Jag älskar till exempel 
äggost, som görs på mjölk, 
grädde, gräddfil och ägg. 

Ett ämne som hon har 
svårt att sluta prata om är 
franska pepparkakor, som 
är en överlägsen favorit.

– Jag får alltid göra 
dubbel sats för jag äter upp 
hälften själv. I dem har man 
mycket mandel och samma 
kryddor som i vanliga pep-
parkakor. Degen rullar 
man ut och skär upp som 
småkakor innan de gräd-
das. Jag brukar ha en färdig 
deg i kylen hemma som 
jag snabbt kan slänga in i 
ugnen om någon kommer 
på besök. 

Entusiasmen är smittsam 
och har man väl satt sin fot 
innanför dörren till det ljus-
gula köket i Alafors är det 

svårt att komma därifrån. 
Själv plockar hon ihop 

sin läskande buffé och beger 
sig mot Björkekärr för att 
leverera ett julbord med 
smak av nytänkande.

– Fiffi Tjusling lagar vegetariska läckerheter 

Julbord med gröna nyanser

Experimenterar. Fiffi Tjusling är ständigt på jakt 
efter nya spännande recept.

I TJUSLINGS KÖK

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Göteborgsvägen 99 A • 0303-74 62 75
Vard 9.30-18.00, Lörd 9.30-14.00

Julafton: 9.30-12.00 

Feel
the
Hush.

Dam:
NU: 599:-
Ord. pris: 1100:-

Dam & Herr
NU: 999:-
Ord. pris: 1300:-

Herr:
NU: 799:-
Ord. pris: 1295:-

Dam:
NU: 699:-
Ord. pris: 1200:-

-Din skobutik för hela familjen

Varma fotter med 

skor fran Hush Puppies
GÖTEBORG. Om precis ett 
år, i december 2012, invigs 
den nya pendeltågslinjen 
mellan Ale och Göteborg. 
Västtrafiks styrelse beslutade 
i fredags att det blir kvarts-
trafik redan från trafikstart. 
Beslut togs också om fort-
satt planering för ett nytt 
express- och stombussnät.

– Satsningen på Alepen-
deln och ett nytt busslinjenät 
är bra exempel på hur vi ska 
möta den ökade efterfrågan 
och resandeutvecklingen 
som vi förväntar oss de 
närmaste åren, säger Leif 
Blomqvist (S), styrelseord-
förande för Västtrafik.

I samband med att 
utbyggnaden av Norge – 
Vänerbanan färdigställs i 
december 2012 startar Väst-
trafik Alependeln, som ska 
gå mellan Ale och Göteborg. 
Från början planerades 
halvtimmestrafik på sträckan 
men för att möta den för-
väntade har man redan nu 
beslutat om kvartstrafik 
under högtrafik.

– Ökad snabbhet och 
komfort är medel för att 
både behålla och attrahera 
nya kunder. Om dessutom 
turtätheten ökar skapar vi 
en oerhört konkurrenskraf-
tig produkt. Alependeln 
kommer att vara en sådan. 
Resandet kommer öka kraf-
tigt, säger Lars Backström, 
vd för Västtrafik.

Kvartstrafik innebär också 
minskade kostnader efter-
som det inte kräver någon 
parallellgående busstrafik 
på sträckan. Lila Express tas 
bort på sikt och övriga lokala 
och regionala linjer läggs 
om för att mata till pendeln. 
Alependeln behöver inte 
heller någon ytterligare 
fordonskapacitet, utan klarar 
trafiken med de fem fordon 
som redan är planerade för 
sträckan. 

Nya bussnät Under 2013 
planerar Västtrafik för stora 
trafikökningar i Göteborgs-
området. Resandet i stads-
trafiken beräknas öka med 
8 procent och Göteborgs 
regiontrafik med 12 procent. 
För att klara den utma-
ningen kommer stombuss- 
och expressbusstrafiken att 
förändras i den omfattning 
det ekonomiska utrymmet 
medger.

Det planeras för ett nytt 
stombussnät, som byggs ut 
och kompletteras med fyra 
nya linjer. Nuvarande linje 
50 och linje 60 kommer att 
bli två av stombusslinjerna. 
Linje 33, 757, 764, 765 
samt delar av linje 19, 753, 
755 och 760 slås ihop till en 
tredje. Linje 52, 53 och delar 
av linje 42 slås ihop till den 
fjärde och sista stombuss-
linjen.

– Syftet är att skapa ett 
enkelt och tydligt stombuss-

nät med fler turer till och 
från stadskärnan, där det ska 
vara enkelt att byta till andra 
bussar, spårvagnar eller tåg, 
säger Mikael Olsson, tra-
fikchef på Västtrafik.

Det nya expressbussnät 
ska ersätta det gamla och 
det blir sju nya linjer som 
kommer gå utmed huvud-
stråken in mot Göteborg. 
De nya linjerna ska köra i 
de nya busskörfälten som 
byggs genom Göteborg och 
inte trafikera innanför Vall-
graven. För att erbjuda goda 
resmöjligheter hela trafik-
dygnet kommer basen vara 
15-minuterstrafik men kan 
under högtrafik utökas till 
femminuterstrafik beroende 
på behovet.

– Med ett nytt express-
bussnät vill vi erbjuda ett 
högkvalitativt alternativ till 
bilpendling och då måste 
vi möjliggöra för snabbare 
busslinjer med tätare turer 
och bättre punktlighet, säger 
Mikael Olsson.

❐❐❐

Kvartstrafik på Alependeln
– Och nytt busslinjenät inför 2013 
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Onsdag 21/12 9-19

Torsdag 22/12 9-19

Fredag 23/12 9-19

Julafton 24/12 9-12

Nyårsafton 31/12 9-14

2-pack
 349:-
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�������895:-
Oscar of Sweden
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Boomerang

50:-
rabatt
på morgonrockar

Mikael Olsson, trafikchef på 
Västtrafik.
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ALAFORS. Ale El har 
fattat beslut om 
elnätsavgifterna för 
2012.

Kostnadsökningen 
blir i genomsnitt 1,9 % 
för lågspänningskun-
derna.

– Justeringen avser 
endast den fasta avgif-
ten, den röliga avgiften 
förblir oförändrad, 
säger Stefan Brandt, vd 
på Ale El.

Stefan Brandt vill noga 
understryka att Ale Els 
affärsidé inte är någon vinst-
maximering. 

– Historiskt sett har över-
skottet återinvesterats i elnä-
tet för att klara kommunens 
tillväxt och leveranssäkerhet 
och det är ven vår nuvarande 
ambition.

Året lider mot sitt slut 
och Ale El kan konstatera att 
satsningen på elhandel, som 
tog sin början i september, 
har slagit väldigt väl ut.

– Utfallet så här långt 
överträffar våra förvänt-
ningar och det är också roligt 
att så många företag har valt 
att komma till oss. Vi märker 
att den lokala närvaron 
uppskattas. När året är slut 
kommer vi kommer vi att ha 
ungefär dubbelt så många 
kunder som vi vågade hoppas 
på när vi startade. Det är jät-
tekul, säger marknadschef 
Malin Flysjö.

– Vi är dock ödmjuka inför 

framtiden. Det finns många 
andra elhandelsbolag som 
bearbetar marknaden i Ale 
med diverse olika erbjudan-
den. Men vi vill att det ska 
vara enkelt att vara kund hos 
Ale El och att våra kunder 
ska känna sig trygga med 
att vi alltid erbjuder ett bra 
och förståeligt pris både när 
det gäller el och elcertifikat, 
säger Flysjö.

Hur ligger ni till pris-
mässigt i jämförelse med 
era konkurrenter?

– Den senaste perioden 
har vi faktiskt haft bland de 
lägsta elpriserna i Sverige 
för boende i elområde 3. Det 

är dock inget självändamål. 
Ambitionen är att ständigt 
ligga på en bra nivå och där-
utöver erbjuda mervärden 
och lokal service för kunden, 
säger Stefan Brandt.

I fredags arrangerade Ale 
El en kundaktivitet på Ale 
Torg där man bjöd på glögg 
och pepparkakor.

– Ett utmärkt tillfälle att 
träffa aleborna och delge 
några energispartips inför 
jul- och nyårshelgen, avslu-
tar Malin Flysjö.

Blygsam höjning av elnätsavgiften

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale El gör generellt sett en liten prishöjning när det gäller elnätsavgiften för 2012.

Arkivbild: Jonas Andersson

Stefan Brandt, vd Ale El.

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 28 december har Lilla Edets 
kommunfullmäktige extra sammanträde i Stora 
Salongen, Kulturhuset Eden/Folkets Hus kl. 1800

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar ärendet:
 
• Särskilt ägardirektiv till Lilla Edets Industri och 
Fastighets AB (Leifab) avseende byggnation av 
Centralen 3 – 4 samt förvärv av Torgbacken 19.

Bert Åkesson Lena Palm
ordförande sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagordning och 
handlingar finns att läsa på kommunkontorets 
kansliavdelning och biblioteket i Lilla Edet 
fr.o.m. den 21 december 2011.

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

Vi vill tacka alla våra  
kunder och samarbetspartners  

för 2011 och önskar er

������������
��������������

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Ingrid 
Piazza

Lena 
Sjöberg

Fredrik 
Hellberg

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

������������

God Jul
& Gott nytt aro
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Vi har öppet som vanligt fram till jul
(Fredag 23 dec har vi öppet till 1500)

li f

önskar
vi i Älvängen

���������
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Nytt inbrott på Ica Kvantum Ale Torg
NÖDINGE. Klockan fyra 
på torsdagsmorgonen 
rammades Ica Kvantum 
Ale Torgs entré på nytt.

Bytet blev snus för 
cirka 50 000 kronor.

Förödelsen blev total.

Ovälkomna gäster kom åter-
igen på besök. Femte gången 
sedan 2009. När Ica-handlare 
Marianne Sjöö kom till buti-
ken kvart i fem stod en BMW 
parkerad i förbutiken. Entré-
dörrarna var forcerade.

– Det var över på fem mi-
nuter. Vi kan följa hela hän-
delsen via våra övervaknings-
kameror. Det är fruktansvärt 
tråkigt, dels att det händer 
igen dels att det sker just nu i 
julruschen, konstaterar hon.

När polis och vaktbo-
lag kom till platsen hade de 
tre gärningsmännen redan 

lämnat platsen i ett annat 
fordon. Polisen sökte igenom 
området med hund, men 
några spår förutom det kame-
rorna fångat upp fanns inte.

– Nu har jag fått nog. Vi 
kommer att sätta upp stolpar 
på utsidan som omöjliggör att 

köra in i butiken i framtiden, 
hälsar Marianne Sjöö.

Hantverkare var snabbt på 
plats och ett intensivt reno-
veringsarbete startade om-
gående. TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Entrén rammades av en BMW. Tre gärningsmän tömde Ica Kvantum Ale Torgs förbutik på 
snus för cirka 50 000 kronor.

Oväntat besök. En BMW mitt i förbutiken.           Foto: Privat

ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR Priserna gäller tom 25/12-2011. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Älvängen  |  0303 74 80 40

VI ÖNSKAR VÅRA KUNDER 
GOD JUL & GOTT NYTT ÅR!

ÖPPETTIDER I JUL 
OCH NYÅR:
Julafton 8 - 14
Juldagen 10 - 18

Nyårsafton 8 - 18
Nyårsdagen 10-22

Köttbullar
ICA. 350g. Jfr pris 28:57/kg.

Max 1 erbj/kund.

10:-

Skivad lax
ICA. 100g. Gravad, kallrökt.

Jfr pris 150:00/kg. 
Max 1 erbj/kund.

15:-

Julmust
Nygårda 1,5 liter

Jfr pris 5:56/liter+pant

3 för 25:-
+ pant

Sill i glas
Abba. 220-240g

Jfr pris 56:82-52:08/kg
Gäller ej KRAV, Vår finaste sill

2 för 25:-

Prinskorv
/wienerkorv 

Möllers. 480-500g.
Jfr pris 76:88-73-80/kg

3690

Gurka/Rödbetor
Felix. 680-720g.

Jfr pris 51:47-34:31/kg utan spad.

2 för 35:-

Ansjovis
Grebbestad. 125g. Benfri.

Jfr pris 216:05/kg utan spad.

2 för 35:-

Clementiner i nät
ICA. Spanien. 1,5 kg. Klass 1.

Jfr pris 9:93/kg.
Max 3 förp/kund.

1490

Mauritz och Stefan 
vill även tacka hårt 
arbetande personal.
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SKEPPLANDA. Nu är det 
klart.

Det blir Eva Herlenius 
som kliver upp och blir 
ny verksamhetschef 
för Älvängen/Skepp-
landa vårdcentral när 
Kerstin Torgeby antar 
nya utmaningar inom 
regionen.

Eva tillträder tjäns-
ten vid årsskiftet.

Utan överdrift kan man påstå 
att det har varit ett turbulent 
år för Älvängen/Skepplanda 
vårdcentral. Det startade 
med den information som 

gick ut till invånarna i Skepp-
landa att deras vårdcentral på 
Albotorget skulle läggas ner. 

– Informationen från 
Hälso- och sjukvårdskansliet 
var otydlig, förklarade den 
dåvarande verksamhetsche-
fen Lone Dockered.

Det som egentligen mena-
des i skrivelsen var att Skepp-
landa vårdcentral skulle 
upphöra som självständig 
enhet och istället bli en filial 
till Älvängens vårdcentral. 
Organisationsförändringen 
innebar också att alla listade 
till Skepplanda vårdcentral 
fick göra ett nytt aktivt val. 
Förvirringen var total och 
osäkerheten spred sig bland 
invånarna i kommunens 
norra del. Var sammanslag-
ningen med Älvängen ett 
första steg mot en framtida 
nedläggning?

En arbetsgrupp med 
representanter från det 
lokala föreningslivet tog 
initiativ till ett stormöte 
i Skepplanda bygdegård i 
september. Dessförinnan 
stod det klart att Älvängen/
Skepplanda vårdcentral fått 
en ny verksamhetschef i Ker-
stin Torgeby samt en biträ-
dande dito i Eva Herlenius. 
Under hösten har Kerstin 
och Eva arbetat hårt för att 
få struktur på verksamheten 
och i nära dialog med arbets-

gruppen har duon redogjort 
för det pågående föränd-
ringsarbetet.

– Vi har kommit en bit på 
vägen, men vi vädjar om tåla-
mod. Jag brukar säga att det 
tar ungefär tre år att genom-
föra en förändringsprocess 
av det här slaget som vi gör 
nu. Vi har börjat från grun-
den. Jag har lång erfarenhet 
av bemanning och kvalitet. 
Det är hela tiden kvaliteten 
som styr vårt arbete och man 
får inte glömma bort att vi 
har en pengapåse att anpassa 
oss till, säger Kerstin Tor-

geby.
– Det finns inget ont i 

kikaren utan uppdraget är att 
Skepplanda vårdcentral ska 
vara kvar, tillägger Torgeby. 

För att få bemanning 
och kvalitet att harmonera 
tvingas Skepplanda vårdcen-
tral att ha begränsade öppet-
tider i början av nästa år. 

– Då kommer vi att ha 
distriktssköterska på plats. 
Måndag och tisdag håller vi 
öppet som tidigare och då 
har vi även en läkare som 
tjänstgör i Skepplanda. De 
patienter som vill träffa 

läkare på andra tider får 
besöka oss i Älvängen, för-
klarar Eva Herlenius.

– Hur öppettiderna blir 
i framtiden återstår att se. 
Glädjande är i alla fall att vi 
har fått klartecken från en 
specialistläkare som ska börja 
hos oss i vår. Vi för dessutom 
diskussioner med ytterligare 
en läkare.

Den så kallade drop in-
verksamheten som var tänkt 
att starta på Älvängens vård-
central i november har sena-
relagts.

– Vi hoppas komma igång 

med det till våren. Vi gör 
inget utan att vi kan säker-
ställa kvaliteten, då väntar vi 
hellre. Vad som däremot har 
kommit igång är vår webb-
tidsbokning. Sex tider per 
dag finns att boka via nätet, 
berättar Eva.

Slutligen kan informe-
ras att ljusbehandlingen blir 
kvar på Skepplanda vårdcen-
tral även 2012.

Förändringsprocess forstätter under Evas ledning
– Ljusbehandlingen blir kvar på Skepplanda vårdcentral 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Eva Herlenius blir ny verk-
samhetschef för Älvängen/
Skepplanda vårdcentral från 
och med den 1 januari.

Öppettiderna för Skepplanda vårdcentral reduceras i början av nästa år.

Vi önskar
alla våra patienter

God Jul &
Gott Nytt år

Tandläkare
Albert Szekely
med personal

Älvängen

ÄLV-ANNS GATUKÖK & KEBAB � Älvängen

SUPERERBJUDANDE NYÅRSDAGEN 2012

ÖPPET
12.00-21.00

Varmt välkomna med era beställningar tel:0303-746850

 35 KR

39 KR

 39 KR

 49 KR
� Inkl. 0,33 dryck 

God Jul önskar 
vi på kontoret i 
Trollhättan.

lansforsakringar.se/alvsborg

Ring oss på 0520-49 49 00

Glöm inte släcka ljusen när 
du lämnar rummet.

God Jul
& Gott Nytt År

Vi fi nns nära dig!

Din lokala PC-leverantör
Göteborgsvägen 94 • Tel 0303-746550

Älvvägen 13 • Älvängen 
Telefon 0303-74 60 48

Vi vill önska alla våra kunder
och vänner en riktigt

God Jul &
Gott Nytt År

0303 - 97 560
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önskar
vi på Ale Torg
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God Jul &
Gott Nytt år

Vi har öppet som vanligt i mellandagarna.

SKEPPLANDA. Den 15 
december firades lucia 
med sång av Glädjekö-
ren och fint anföran-
de av komminister Bengt 
Broman.

Kungälvs Lucia med 
tärnor framträdde med 
bejublad skönsång. 140 
personer njöt av kaffe 
och lussekatter vid fint 
dukade bord. Efter ut-
delning av lotterivin-
ster upplöstes mötet och 
vi gick hem i decem-
bermörkret med ljusa 
sinnen.

❐❐❐

Kungälvs Lucia 
gästade Skepplanda 
Hålanda SPF

HALVA
PRISET

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

SMYGPREMIÄR PÅ 
MELLANDAGSREAN

Erbjudanderna gäller from onsdag 21/12-31/12. Begränsat 
antal, med reservation för slutförsäljning. Fler erbjudande 
i butik fr o m annandag jul.

NORTH BEND ALICE PARKA
Vind/vattentät varmfodrad damjacka. 
Finns även i svart. ORD.PRIS 1.299:-

NU 649KR

NORTH BEND EXPEDITION PARKA
Vind/vattentät varmfodrad herrjacka.
ORD.PRIS 1.299:-

NU 649KR

ASICS GT 2160
Asics storsäljare till fantastiskt pris. 
Herr & Damstorlekar
ORD.PRIS 1.599:-

Öppettider i jul/nyår

Julafton 10-13

Juldag stängt

Annandag 11-15

Nyårsafton 10-15

Nyårsdag stängt

NU 799KR

Varor för halva priset
HALVA
PRISET

BOHUS. Sill, skinka, 
köttbullar och mer där-
till.

Ett drygt 50-tal mat-
gäster njöt i fulla drag 
av jullunchen på Bohus 
servicehus.

Bakom arrang-
emanget stod Ale 
kommun tillsammans 
med frivilligarbetare.

Det var några ur personalen 
som kom med idén att anord-
na en jullunch för hemtjänst-
tagare och boende på service-
huset i Bohus. 

– Jag tyckte att det var ett 
suveränt initiativ, så jag gav 
klartecken direkt, förklarar 
enhetschef Lisbeth Olsson.

Ale Matservice fixade 
maten. Traditionell julmat 
var beställd och när tallri-
karna dukades in på borden 
spred sig förnöjsamheten i lo-

kalen.
– Vilken respons! Gen-

svaret blev fantastiskt och nu 
hoppas vi att göra detta till 
en tradition. Matgästerna är 
själva med och betalar kala-
set, men själva grejen att få ta 
del av gemenskapen betyder 
så oerhört mycket, förklarar 
Lisbeth Olsson.

Efter måltiden förhöjdes 
stämningen ytterligare då lu-
ciatåget från Paradisets för-
skola gjorde sin entré. Upp-
trädandet avslutades med 
allsång då såväl ung som 
gammal stämde upp i ”Nu 
tändas tusen juleljus”. 

– Äldrevården debatteras 
flitigt i media just nu och då 
känns det väldigt positivt att 
vi i Ale kommun kan föregå 
med det här goda exemplet 
för våra vårdtagare, avslutar 
Lisbeth Olsson.

JONAS ANDERSSON

Jullunch på Bohus servicehus
Dukat till fest. Julbordet på Bohus servicehus var mycket uppskattat.
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDEN

Tisdag 13 december

Snatteri
Två unga snattare, 12 och 13 
år gamla, grips för snatteri på 
Ale Torg.

Onsdag 14 december

Bilbrand
En bilbrand inträffar vid Ale-
bygdens boulehall i Alafors. 
Fordonet blir totalt utbränt.

En åskledare tillgrips från 
Nödinge kyrka.

Lördag 17 december

Narkotikabrott
Polisen griper två personer i 
18-årsåldern misstänkta för 
narkotikabrott, eget bruk och 
innehav. Gripandet sker vid 
halv sex-tiden på morgonen i 
Surte.

En person grips i Surte miss-
tänkt för brott mot strålskydds-
lagen. Den misstänkte bär på 
en grön laserpekare.

Söndag 18 december

Villainbrott
Villainbrott i Älvängen. Tju-
varna tar sig in via altandörren. 
Smycken tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 12/12 – 19/12: 39. Av 
dessa är sex biltillgrepp och 
fem bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Trafikljusen borta i Älvängen

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
PRIS 1 095 000 kr/bud. AVGIFT 3 600 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Herrgårdsvägen 23a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 3 rok, 85 kvm

S
M
S
:A

5
6
5
0
2

T
IL
L
7
1
1
2
2

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

ALE NOL 2 rok, 45 kvm

S
M
S
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6
2
9
2
3

T
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L
7
1
1
2
2

BOSTADSRÄTTER ALE

God Jul & Gott Nytt År!

Önskar Lars-Erik, Monica, Marie, Sebastian, Daniel 
och Therése på Svensk Fastighetsförmedling i Ale

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

Det är ännu svårare 
om man hör dåligt. 
Ring Hörsellinjen 

0771-888 000. 
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Svårt att 
hänga med i
radiosporten?

ÄLVÄNGEN. Trafikkaoset i 
Älvängen centrum är över för 
denna gång. Nu ska julhan-
deln få fritt flöde.

– Trafikljuset är borta och 
trafiken flyter genom den 
stora rondellen. Vi kommer 
att ha några lag kvar som 
utför mindre åtgärder i denna 

veckan samt under mellanda-
garna, säger Mats Granath 
på Trafikverket.

Den östra gång- och cykel-
banan återstår att göra klar 
efter årsskiftet. De upphöj-
da överfarterna vid Post- och 
Kapellvägen ska vara klara 
under denna veckan.

Samtidigt sammanställer 
nu företagarföreningen upp-
gifter om butikernas förlora-
de intäkter under byggnatio-
nen. De företag som har lidit 
extraordinär skada kan enligt 
Miljöbalken beviljas ekono-
misk kompensation.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Sabotage i Nödinge
Natten söndag drabbades cen-
trala Nödinge av sabotage. En 
busskur totalförstördes och 
splitter spreds över gatorna. 
Några tips har inte inkommit 
om gärningsmän, men däre-
mot är kostnaden för de krossa-
de rutorna känd. Notan är inte 
av den trevliga sorten och tips 
från allmänheten välkomnas.

Öppet alla dagar 8-22

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

 

Ålders-
gräns
18 år

GOD JUL ÖNSKAR VI PÅ ICA KVANTUM!
Välkommen till en riktig matbutik! Priserna gäller t o m 26/12

Mineralvatten

3 för 25:-
+ pant

Julafton 7-15
Juldagen 10-19

Annandagen 8-22

ÖÖÖÖÖppppppppppeeeeettttttttttiiiiidddddeeeeerrrrr  iiiii  jjjjjuuuuulllll
Mån-Fre 7-22

Priserna gäller tom 26/12

En halva ägg toppad med majonäs 
och några räkor, ljuvligt gott!

Att gröpa ur en cheddarost med sked 
är en klassiker på julbordet!

AAA
Ost hör julbordet till!

Ingen julafton utan riktigt 
goda köttbullar!

God avslutning lite lagom 
ljummen med sylt och grädde!Julens söta 

avslutning!

Färdigkokt 
julkalkon

99:-/kg
Ingelsta Kalkon.

Fryst 
julkalkon 

4990
/kg

Ingelsta Kalkon.

Finns laddat på ditt ICA kort.

d k kkk k

Lätt att tillaga, fråga oss 
eller ta recept i butiken!

Skalade räkor

75:-/st

djupfryst, 

Majonnäs

1490
/st

After Eight

3490
/st

Präst- herrgård-, 
grevéost

89:-/kg

2 kg Apelsiner i nät

1490
/st

ICA Spanien, 2 kg, klass 1,

Gräddost

89:-/kg Brieost 

4290
/st

Julmust 4-pack

2490
/st

+ pant

Öl

4290
/st 

+ pant

Julostkaka

3190
/st

Gårdsköttbullar

4490
/st

Deli prinskorv

69:-/st Visp & mat-
lagningsgrädde

1490
/st

Arla köket, 5 dl,

Svenska äpplen

1490
/kg

Cider

3 för 30:-
+ pant

Cheddarost

89:-/kg

Julblomman eller presenten att ta med 

på julträffarna hittar du hos oss!

Läsk

4 för 42:-
+ pant
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Humor bakom bardisken
På dagarna ansvarar han för reservdelarna på Bilab och kvällstid träffas han 

säkrast bakom bardisken på Vadbacka gästgiveri.
För Jonas Bengtsson är det glädje och skoj som gör arbetet värt mödan.

Tillsammans med Mikael 
Johansson har du drivit 
Vadbacka gästgiveri i över 
ett år nu, blev det som du 
hade tänkt dig?

– Bättre! Jag har jobbat 
här innan vi tog över och 
hade en känsla för hur det 
skulle ha kunnat vara istäl-
let. Inredningen skulle vara 
svart och vit med inriktning 
åt det enkla hållet, det visste 
vi och det blev bra. Det är 
första gången jag har egen 
firma så det är spännande, 
även om det var mycket 
frågor precis i början. Jag 
jobbar mest i köket som 
kock, men på fredag- och 
lördagskvällar står jag i 
baren också.

Du jobbar dagtid på Bilab, 
vad är det som får dig att 
även orka med kvällspas-
sen bakom bardisken?

– Det är klart att man är 
lite trött ibland, men gäs-

terna gör att det är värt det. 
99 procent av gångerna 
kommer man inte till en 
bar för att vara tråkig. Det 
är mycket glädje och skoj. 
Sedan är det klart att, när 
någon säger att ”det här var 
det bästa jag har käkat”, då 
går man ju upp i limningen. 

Var skulle du vilja resa
 någonstans?

– Jag är egentligen en lat 
människa, men att göra en 
långresa och spela golf i 
olika kontinenter som Syd-
afrika och Australien hade 
varit roligt. 

Har du någon dröm du vill
uppfylla?

– Jag är seglare i botten så 
en liten dröm jag har är att 
någon gång göra en långseg-
ling. Jag och min förra chef 
brukade skoja om att dröm-
men hade varit att öppna 
en liten kvarterskrog där 

ingen äter från menyn, utan 
beställer sina egna special-
rätter. Nu är man där.

Hur är din relation till 
julen?

– Den har ändrats, men 
ändå inte. Jag gillar julaf-
ton med en massa folk, men 
det behöver inte bara vara 
familjen, utan ett stort säll-
skap med vänner också. 
Kalle Anka har jag släppt 
men en tänd brasa är aldrig 
fel och hårda paket ska det 
vara. 

Tänker du avlägga något 
nyårslöfte?

– Jag funderar på att sluta 
röka, men jag gillar inte 
löften. Målet är att sluta 
under 2012 så jag har hela 
året på mig.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Jonas Bengtsson
Ålder: 40
Bor: Onsala
Gör: Driver Vadbacka gäst-
giveri i Skepplanda tillsam-
mans med Mikael Johansson. 
Jobbar även som reservdels-
chef på Bilab i Kungälv.
Intressen: Golf, musik, poker
Stjärntecken: Fisk
Favoritmusik: Hårdrock, 
bland annat Evergrey och 
gamla klassiker som Metal-
lica, och Iron Maiden.
Favoritmat: Italienskt med 
mycket kallskuret och skaldjur. 
Gör helst en lördagskväll: 
”Kör nio hål (golf), käkar en 
god middag med vänner, tar 
ett par kalla och umgås."

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Ale torg Nödinge 
0303-972 76

Strandg. 80 Kungälv 
0303-106 35

Charms i sterlingsilver från kr. 240 · Charms i 14 K guld kr. 3150

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

God Jul och
Gott Nytt År 

MELLANDAGSREAN 
BÖRJAR 26/12 KL 11-15

Kom och fynda!
Reapriser på massor av 

utvalda varor.

Öppet alla dagar 8-22

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

 

Ålders-
gräns
18 år

GOD JUL ÖNSKAR VI PÅ ICA KVANTUM!
Välkommen till en riktig matbutik!

Mineralvatten

3 för 25:-
+ pant

Julafton 7-15
Juldagen 10-19

Annandagen 8-22

ÖÖÖÖÖppppppppppeeeeettttttttttiiiiidddddeeeeerrrrr  iiiii  jjjjjuuuuulllll
Mån-Fre 7-22

Priserna gäller tom 26/12

En halva ägg toppad med majonäs 
och några räkor, ljuvligt gott

Att gröpa ur en cheddar med sked är 
en klassiker på julbordet

AA
Ost hör julbordet till!

Ingen julafton utan riktigt 
goda köttbullar

God avslutning lite lagom 
ljummen med sylt och gräddeJulens söta 

avslutning!

Färdigkokt 
Julkalkon

99:-/kg
Ingelsta Kalkon.

Fryst 
Julkalkon 

4990
/kg

Ingelsta Kalkon.

Finns laddat på ditt ICA kort.

d k kkd k k

Lätt att tillaga, fråga oss 
eller ta recept i butiken

Skalade räkor

75:-/st

djupfryst, 

Majonnäs

1490
/st

After Eight

3490
/st

Präst- Herrgård-, 
Grevéost

89:-/kg

2 kg Apelsiner i nät

1490
/st

ICA Spanien, 2 kg, klass 1,

Gräddost

89:-/kg Brieost 

4290
/st

Julmust 4-pack

2490
/st

+ pant

Öl

4290
/st 

+ pant

Julostkaka

3190
/st

Gårdsköttbullar

4490
/st

Deli Prinskorv

69:-/st Visp & mat-
lagningsgrädde

1490
/st

Arla köket, 5 dl,

Svenska äpplen

1490
/kg

Cider

3 för 30:-
+ pant

Cheddarost

89:-/kg

Julblomman eller presenten att ta med 

på julträffarna hittar du hos oss!

Läsk

4 för 42:-
+ pant
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NÖDINGE. Landshöv-
dingen, kommunalrå-
den, riksmedia – ingen 
missade när Sveriges 
första seriekonverte-
rade elbil rullade ut 
från fabriken i Nödinge.

Sen dess har det 
varit tämligen tyst runt 
den unika Fiat 500EV.

Nu är den hetare 
än någonsin och har 
efter verksamhetens 
ägarbyte bytt namn till 
Ecar.

I september bytte företaget 
Ev Adapt ägare. Sedan den 
pampiga lanseringen ägde 
rum kantades projektet av en 
rad problem. För att komma 
till rätta med brister i kvali-
tén kontaktades ett konsult-
företag Jotech Design AB. 
Här kom Roger Johans-
son och Mats Forsberg 
för första gången i kontakt 
med Ev Adapt och deras idé 
att konvertera Fiat 500 till 

eldrift.
– Vi har på konsultbasis 

jobbat i 20 år med fordon åt 
olika aktörer inom fordons-
industrin och blev natur-
ligtvis väldigt engagerade 
i Ev Adapt. Att konvertera 
en befintlig bilmodell är ett 
snabbt sätt att komma ut med 
elbilen på vägen. Tekniken 
går dessutom att använda på 
i princip vilken bilmodell 
som helst, vilket gör kon-
ceptet unikt och flexibelt. Vi 
såg direkt stora affärsmöj-
ligheter, men förstod också 
att det krävdes förändringar 
i affärsplanen, arbetssättet 
och strukturen runt produk-
tionen. Vi funderade länge 
innan affären gick i lås, säger 
Roger Johansson vd för det 
dprivatägda E Car Sweden 
AB.

Tajtare samarbete
Med många års erfarenhet 
från fordonsindustrin visste 
de vad som skulle göras och 
bolaget redovisar redan 
vinst. Mycket är sig likt, men 
lokalerna har minskats och 

relationerna till leverantö-
rerna har förändrats.

– Tidigare hade till exem-
pel Ev Adapt och Alelion 
Batteries samma ägare, vilket 
gjorde det svårt att komma 
till rätta med kvalitén. Idag 
ser förhållandet annorlunda 
ut, vi köper fortfarande våra 
batterier från Alelion fast nu 
har vi fått ordning på bris-
terna. Vårt samarbete har 
blivit tajtare. Det är lättare 
för oss att sätta press och vi 
har bara haft produkten i 
fokus, inga andra intressen. 
Nu har vi höjt prestandan i 
bilen med 50% och egentli-
gen är allt kraftigt förbättrat. 
Det är en stabil produkt som 
du kan lita på, säger mark-
nadschef Mats Forsberg.

Blickarna är nu riktade 
framåt och förutom elkon-
verterade Fiat 500 som de 
har fått certifierad och rätten 
att kalla Ecar 500 EV, står 
även Ford KA på agendan 
liksom ett helt nytt segment  
– nämligen så kallade hant-
verksbilar.

– Där finns ett växande 
behov. I framtiden kommer 
till exempel bara elbilar vara 
tillåtna att köra innanför val-
gravarna i Göteborg. Det 
finns också många hantver-
kare som bara jobbar lokalt 
och då räcker vår prestanda 
med cirka 12 mil långt. Om 
ett par månader släpper vi 
den första elkonverterade 
Fiat Doblo, en perfekt trans-
portbil som kan bli en suve-
rän marknadsförare av ett 

företags miljötänk, myser 
Roger Johansson.

Marknaden är än så länge 
vidöppen. De stora fordons-
aktörerna är fortfarande i 
kölvattnet och kommer med 
sina serietillverkade bilar inte 
kunna erbjuda samma flexi-
bilitet som E Car Sweden.

Vår styrka
– Vår styrka kommer inte att 
ligga i de stora volymerna, 
utan mer i specialanpas-
sade fordon. En kommun 
kanske bestämmer sig för 
att till exempel bara köra 
med elbussar lokalt, då kan 
vi ta fram en lösning för det, 
berättar Roger Johansson.

Företaget har anpassat 

verksamheten i Nödinge, 
lokalytorna är färre och anta-
let anställda är inte fler än 
vad som behövs för stunden. 
Marknadsstrategin är inte 
heller enbart inriktad på Sve-
rige, tvärtom.

– Vår analys säger att vi 
ska rikta in oss på marknader 
där det finns incitament från 
högre ort som gör markna-
den mogen. Norge är ett bra 
exempel. Där är det tack vare 
statliga subventioner billi-
gare att köpa en elkonverte-
rad Fiat än en som är bensin- 
eller dieseldriven. I Sverige 
som än så länge saknar skat-
telättnader för elbilar är det 
en jätteinvestering. Spanien 
och Beneluxländerna ligger 

också i framkant, likaså är 
Frankrike och Tyskland 
på gång. Det är inte bara 
kunden som stimuleras att 
köpa miljövänligt, utan också 
tillverkarna får lättnader för 
att forskningen ska fortsätta 
fokusera i grön riktning, 
menar Ben Van de Geer som 
har varit med i elbilsprojek-
tet från tidig start.

Totalt har 50 elkonverte-
rade Fiat 500 rullat ut från 
Nödinge och med tanke på 
att det bara rullar 160 elbilar 
i hela landet är det en siffra 
att vara stolt över.

IMPONERAD PROVKÖRARE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

E CAR SWEDEN
Erbjuder kompletta elkonverte-
rade fordon, bland annat Fiat 500 
och Ford KA. Levererar också kon-
verteringskit till verkstäder/part-
ners i Europa som vill ingå i nät-
verket. Utreder elbilslösningar 
för olika branscher och behov. 
Utvecklar också nästa genera-
tions miljöbil med bränslecells-
teknik, där laddning sker via 
vätgas. E Car Sweden har sju 
anställda.

E CAR 500EV
En elkonverterad Fiat 500
Räckvidd: 12 mil
Acceleration: 0-50 km/h 4,8 sek
Topphastighet: 120 km/h
Laddtid: tomt batteri 6-8 h
Perfekt som andrabil och som 
stadsbil.
Pris: strax under 300 000 kr exkl 
moms.

Nödinges elbil fortfarande het
Roger Johansson, Mats Forsberg och Ben van de Geer på E Car Sweden som har tagit över ansvaret för konceptet att elkonvertera befintliga bilmodeller. Fiat 500 är flaggskeppet, men även 
Ford KA är på gång. Verksamheten är kvar på Rödjans väg i Nödinge och sysselsätter idag sju personer.

E Car Sweden kommer att satsa på transport- och hantverksbilar. Ett intressant segment 
för framtiden.

– Nya ägaren E Car Sweden är optimistisk
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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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Tack för ett fantastiskt samarbete under året, nu andas vi ut.

Vi är tillbaka på redaktionen tisdag 3 januari.

Första numret 2012 är ute tisdag 10/1. 

Manusstopp fredag 6/1.

Jourtelefon 0704-92 35 07
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önskar vi på

Surtekontoret
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ALE. Sedan i januari har 
arbetslösheten i Ale 
minskat med cirka 0,7 
% och siffran är näst-
intill densamma för 
ungdomar.

Nästa år fortsät-
ter man att satsa på 
kurser med entreprenö-
riell inriktning.

Även under 2012 får AME 
i Ale 4 miljoner kronor för 
särskilda satsningar. Man 
kommer bland annat att 
återigen hålla kursen YEA 
(Young unemployed people 
i Ale) under ledning av eng-
elsmännen David Cartw-
right och Ben Mumby- 
Croft. I kursen, som hölls i 
höstas, deltog 20 ungdomar 
som fick i uppgift att komma 
fram med potentiella affärs-
idéer gruppvis. Syftet var 
att öka deras självförtroen-
de och förmåga att tänka på 
nya sätt.  Projektet var mycket 
uppskattat bland såväl ledare 
som deltagare.

Projektet med Skogsvårds- laget kommer att ordnas även nästa år. Gruppen består av 
ett antal personer och en 
ledare som hjälps åt att gallra 
och rensa i Ales skogar. Del-
tagarna får utbildning och er-
farenhet av skogsarbete som 
kan öka chansen till arbete. 

På AME väntar man nu 
även på klartecken för ytter-
ligare två projekt.

Nästa år kommer man att 
satsa extra på att hjälpa ung-
domar och funktionshindra-
de ut i arbetslivet.

JOHANNA ROOS

Satsningar för minskad arbetslöshet

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

Kungälv: 3,0                 (2,9) 
Lerum: 2,7                    (2,7)
Ale: 4,9             (4,7)
Lilla Edet: 5,6               (5,7)
Alingsås: 5,3                 (5,3)
Göteborg: 6,6               (6,6)
Hela riket: 6,3  (6,2)

Arbetslösa ungdomar (18-24 år) i 
november 2011 i % (oktober månad 
inom parantes)

Kungälv: 5,0                   (5,0) 
Lerum: 5,7                       (6,1)
Ale: 9,8             (10,0)
Lilla Edet: 10,7               (11,4)
Alingsås: 9,3                 (9,6)
Göteborg: 8,1                (8,2)
Hela riket: 10,2 (10,2)

Under 2012 fortsätter man att satsa på olika projekt för att 
minska arbetslösheten i Ale.

Frukt&
Grönsaks

Huset

Öppettider
Vardag 8-19 
Lör-sön 9-18

www.alefruktogront.se

Vi har även öppet
 

alla helgdagar!
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Kärnfria, söta
& saftiga!

Vi har även 
grönkål i butiken ������
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GRÖNNÄS. Grönnäs 
Autoservice har drab-
bats av växtverk.

Räddningen blir 
en tillbyggnad som 
beräknas stå färdig i 
månadsskiftet januari-
februari.

– Det går på högvarv, 
förklarar Patrik Lars-
son, en av delägarna.

Grönnäs Autoservice grun-
dades 1960 av Gösta Lars-
son och Sven Rydén. 1964 
delade Gösta och Sven på 
sig och 1965 stod nya lokaler 
färdiga i Skepplanda indu-
striområde där verksamhe-
ten fortfarande finns.

2004 tog Göstas söner, 
Patrik och Magnus Lars-
son, över rörelsen, Då 
hade verkstaden totalt fem 
anställda, idag är den siffran 
tvådubblad.

– Faktum är att vi behö-
ver anställa ytterligare några 
mekaniker, både på lastbils- 
och personbilssidan, men 
även någon tekniker, avslöjar 
Patrik.

– Problemet är att vi är 
alldeles för trångbodda som 
situationen är just nu. Vi ser 
fram emot att tillbyggnaden 
ska bli färdig.

Närmare 600 kvadrat-

meter, fördelat på två plan, 
kommer att inrymma 
kontor, lunchrum, konfe-
rensmöjligheter, ett mindre 
lager, chaufförsrum samt en 
butiksdel.

– Vi vill vara föregångare 
och går nu ett steg längre 
än andra verkstäder när vi 
erbjuder ett vilorum för de 
chaufförer som kommer 
till oss. De kommer att ha 
tillgång till bland annat tv- 
och fikarum, berättar Patrik 
Larsson.

– När det gäller butiks-
delen så blir det i begrän-
sad skala. Vi kommer att ha 
de vanligaste produkterna 

hemma, som exempelvis 
oljor, spolarvätska och så 
vidare. Efterfrågan kommer 
att styra utbudet.

Service och reparation av 
lastbilar är det segment som 
ökat mest för Grönnäs Auto-
service de senaste åren. 2008 
blev verkstaden auktorise-
rade av märket MAN.

– Vi har kunder från när 
och fjärran. Vi vill alltid göra 
ett hundraprocentigt arbete 
och det har givit ringar på 
vattnet, säger Magnus.

Övervägande del av kund-
stocken utgörs av företag; 
åkerier, taxibolag etcetera. 
Det ställer höga krav på att 

arbetena ska hinnas utföras 
enligt gällande överenskom-
melse.

– En lastbil får inte stå 
still, det kostar för mycket 
pengar. Vi lever i en tidspres-
sad vardag, men den lär du 
dig att hantera. Det handlar 
om planering.

Omsättningen har på 
de två senaste åren skjutit i 
höjden, från drygt 16 miljo-
ner kronor till 25 Mkr

– Någon lågkonjunktur 
märker vi inte av. Samtidigt 
är vi väldigt ödmjuka inför 
framtiden, säger Patrik som 
planerar en fortsatt utbygg-
nad av verkstadsområdet.

– När vi installerat oss i 
tillbyggnaden och sytt ihop 
allting som har med det att 
göra, så är det dags att börja 
skissa på plan b. På sikt behö-
ver vi utöka vår verkstadsdel, 
förklarar Patrik och ger sin 
syn på den expansion som 
Grönnäs Autoservice just nu 
upplever:

– Det är bara att åka med 
och försöka styra rätt! 

Grönnäs Autoservice växer i nya lokaler
– Och ytterligare arbetskraft behövs

I GRÖNNÄS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Grönnäs Autoservice växer så det knakar. En tillbyggnad ska stå klar i början av nästa år 
samtidigt som företagsledningen planerar för ytterligare personalförstärkning.

Patrik och Magnus Larsson, ägare till Grönnäs Autoservice.

ALE TRYCKTEAM AB

God Jul
&

Gott Nytt År
önskar

Box 129  •  445 23 Bohus
Tel 031-98 35 10
Fax 031-98 28 44

E-mail: ale@tryckteam.se
Hemsida: www.tryckteam.se
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Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

ÖNSKAR ALLA EN 
GOD JUL OCH 
ETT GOTT NYTT ÅR!
Tel: 0303-35 09 90

H E M  &  I N T E R I Ö R

Välkommen in i Älvängens nya hem- 
och inredningsbutik på Göteborgsvägen 77
(mittemot cykelaff ären). Här hittar du 
inspiration för ditt hem, exklusiv och 
unik interiör, möbler, smycken, textilier 
samt presenter för henne och honom. 

Just nu är butiken förvandlad till en 
romantisk julstuga. Vi erbjuder också grupp-

bokningar för till exempel en annorlunda tjejkväll. Vårt mäkleri 
fi nns fortfarande kvar och vi hjälper gärna till med homestyling.

Göteborgsvägen 77, Älvängen (mittemot cykelaffären) • 0303-74 91 05 • Öppettider: Måndag - fredag 12-18 • Lördag 10-14
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När Apoteket stängde i 
Bohus Centrum i början av 

2000-talet var uppgivenhe-
ten stor i den södra kom-
mundelen. Det skulle dröja 
nästan tio år innan service-
funktionen var tillbaka igen. 
I december förra året öpp-
nade DocMorris landets 47:e 
enhet just i Bohus.

– Det var efterlängtat. Vi 
är jätteglada över att ha fått 
tillbaka ett apotek i centrum. 
Det betyder otroligt mycket, 
säger Jörgen och Leila 
Björk som lät sig väl smaka 
av den födelsedagsfika som 
serverades.

– Vi passade på att handla 
när vi ändå var här. Lite 
droger behöver man ha, 
skrattar Jörgen. 

I slutet av november gick 
ett pressmeddelande ut om 
att DocMorris tagit beslut 
om att stänga 16 apotek, 
som inte utvecklats på det 
sätt som bolaget hade hop-
pats på. DocMorris fortsät-
ter emellertid sin expansion 
och kommer redan under 

januari/februari nästa år att 
öppna åtta nya apotek.

– När vi fick höra om 
apotekskedjans nedlägg-
ningsplaner var vi oroliga för 
att enheten i Bohus skulle 
omfattas av beslutet. Tack 
och lov var så inte fallet, säger 
Jörgen Björk vilket Monica 
Olsson också bekräftar.

– Nej, något överhäng-
ande hot om nedläggning 
finns inte i dagsläget. I 
slutändan är det alltid ekono-
min som styr och det gäller 

att skapa en lönsam verksam-
het.

Nyhetens behag till trots 
så har allt inte varit rosen-
rött för DocMorris Apotek i 
Bohus. Vägbygget har natur-
ligtvis skrämt en del kunder 
på flykten.

– Vi har många trogna 
kunder, men vi har inte 
kunnat marknadsföra oss 
mot andra sidan älven på det 
sätt som vi hade kunnat göra 
om broförbindelsen fungerat 
optimalt. Vägprojektet gör 

det komplicerat att ta sig till 
centrumfastigheten och det 
märker vi givetvis av, säger 
Monica Olsson.

Satsningen på hudvårds-
träffar har varit uppskattade 
och kommer att fortsätta 
under nästa år.

– Vi försöker på olika sätt 
skapa aktivitet i butiken. Ett 
annat lyckat koncept har varit 
”Veckans vara” där vi pris-
sänker en produkt med 40 
%. Många kunder kommer 
in och efterfrågar just den 

varan, förklarar Angelica 
Berg, diplomerad och auk-
toriserad hudterapeut.

1-årskalaset fick också 
den respons som apoteksled-
ningen hade hoppats på. Det 
var strykande åtgång på prin-
sesstårtan.

– Sedan passar vi på att 
dela ut en liten present till 
kunderna. En tidig julklapp 
helt enkelt, avslutar Angelica 
Berg.

1-årsfirande med kaffe och tårta
– Kalas på DocMorris Apotek i Bohus 

I BOHUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Leila och Jörgen Björk från Bohus är glada över att apoteket finns på nära håll. I torsdags gästade de DocMorris, som firade 
sin 1-årsdag genom att bjuda alla kunder på kaffe och tårta.

Angelica Berg och hennes 
kollegor på DocMorris 
Apotek i Bohus delade ut en 
julklapp till de kunder som 
uträttade sina apoteksären-
den i samband med torsda-
gens 1-årsjubileum.

BOHUS. I torsdags var det 1-årskalas hos Doc-
Morris Apotek i Bohus.

Födelsedagen firades med kaffe och tårta plus 
att de första apotekskunderna fick en liten jul-
klapp.

– Glädjen över att vi finns i centrum är fortfa-
rande stor bland ortsborna, säger apotekschef 
Monica Olsson.

God Jul & 
Gott Nytt År

Skepplanda  
Åkeri AB

tel. 0303-33 81 94

tillönskas våra kunder 
och vänner

Skepplanda, Tel: 0303-33 46 90, www.redox.se
Måndag-torsdag 8-17 • Fredag 8-16
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Gott Nytt År
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GRÖNNÄS
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Vi önskar alla våra
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NÖDINGE. Syskonförtur 
är den stora nyheten i 
Utbildningsnämndens 
plan för 2012.

En fortsatt fördjup-
ning av samarbetet 
mellan grundskolan och 
Ale gymnasium har 
också prioritet, liksom 
kvalitetsarbetet när det 
gäller måluppfyllelse.

Det viktigaste av allt 
– nämnden är helt över-
ens om vad som måste 
göras.

Skolan i Ale har fått utstå 
mycket kritik efter en mängd 
olika jämförelserapporter. 
Nu råder något så ovanligt 
som politisk enighet kring 
krafttagen. När Utbildnings-

nämnden antog planen för 
2012 var alla parter överens.

– Men inte helt utan dis-
kusssion. Det har varit en 
bra process och jag är mycket 
nöjd med resultatet. Vi har 
filat på formuleringarna och 
det känns bra att alla ställer 
sig bakom planen och det är 
min bestämda uppfattning att 
alla verkligen har fått chan-
sen att påverka, säger Elena 
Fridfelt (C), nytillträdd 
ordförande för Utbildnings-
nämnden.

Ambitionen att vara över-
ens om tagen har varit vik-
tigt för framtiden. Inte minst 
gäller det satsningen på nya 
skolor och förskolor, menar 
vice ordförande i nämnen, 
Dennis Ljunggren (S).

– Vi kan inte riskera att 
behöva byta inriktning och 
strategi för våra skolor varje 
gång det är val, därför är det 
bra med en samsyn i alla stora 
frågor och det har vi. Nästa 
utmaning blir att komma 
överens om hur stor den nya 
skolan i Nödinge ska vara och 
för vem?

Nämndplanen innehåller 
också fler tydliga och mätba-
ra mål.

– Det måste bli lätta-

re att följa upp och se kva-
litén i verksamheten. Själv-
klart hade vi önskat kunna 
göra mer, men årets budget 
ger oss inte verktyg till det. 
Däremot är vi tacksamma 
över att slippa nedskärning-
ar. Pengarna räcker till bibe-
hållen verksamhet och den är 
bra, betonar Elena Fridfelt.

Nervdaller har också Ale 
gymnasium skapat hos be-
slutsfattarna i Utbildnings-
nämnden under året. Läget 
har stabiliserats och numer 
hörs sällan ropen om att 
stänga skolan. Istället har 
pendeln vänt och den poli-
tiska optimismen är påtaglig.

– Vi har bästa tänkba-
ra rektor och förvaltnings-
chef. Lola Odén och Hans 
Enckell har bra koll på verk-
samheten och det allt tätare 
förhållandet till de äldre elev-
erna i grundskolan gör att vi 
stärker Ale gymnasiums posi-
tion. Vi märkte redan i år en 
fördubbling av antalet besök 
under vårt öppna hus, säger 
Dennis Ljunggren hoppfullt.

Lärartätheten kommer att 
öka i förskolan, men inte i den 
utsträckning som politikerna 
har önskat. Det pedagogiska 
materialet ska inventeras och 

i den mån det går ska en sär-
skild satsning göras.

– Dessutom gör vi nu en 
behovsanalys av möjligheten 
att utvidga förskoleverksam-
heten på kvälls- och nattetid, 
informerar Elena Fridfelt.

De visionära dragen saknas 
i årets nämndplan, men det 
finns antydningar som vittnar 
om en spännande framtid och 
det råder ingen tvekan om att 
viljan att skapa en unik skol-
verksamhet. Vad den skulle 

kunna innehålla verkar de 
också vara tämligen överens 
om. Det handlar om att ta 
vara på de erfarenheter som 
Ale kommun fått genom det 
internationella utbildnings-
projektet Unga entreprenö-
rer i nya Europa (YEE). Den 
pedagogiken utgår från att 
stärka den enskilde indivi-
dens självkänsla och förmå-
ga att tänka annorlunda och 
kreativt.

– Vi tänker titta närma-

re på det här under året och 
diskutera hur vi kan sprida 
denna läran till fler pedago-
ger samt till fler stadier än Ale 
gymnasium. Vi tror att tan-
kesättet kan fungera lika bra 
bland yngre elever, hävdar 
Elena Fridfelt och Dennis 
Ljungggren.
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Ulf med personal

Enad front för en bättre skola
– Utbildningsnämnden helt överens om planen för 2012

Elena Fridfelt (C) och Dennis Ljungggren (S), ordförande respektive vice ordförande för kom-
munens största organisation Utbildningsnämnden är lyckligtvis överens om tagen för för-
skola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

MÅL 2012
Behörigheten till gymnasiet ska 
uppgå till 89%, på lång sikt 95%. 
2011 var resultatet 87%.
Resultatet på de nationella proven 
i årskurs 3 respektive 6 ska vara 
91%.
Samtliga elever ska delta i de 
nationella proven.
Genomsnittliga poängen i gymna-
siet ska vara 14,0.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Allt för häst och ryttare, hund och katt,
foder och strö • Uthyrning av hästtrailer

Vard 12-18, Lörd 10-14 • www.aleridsport.nu
Starrkärr 103 Älvängen • 0303-742830

God Jul &
Gott nytt år
Torsdag 22 dec
har vi öppet till kl 21

Mellandagsrean
startar tisdag 27 jan

NÖDINGE. – En historisk 
dag. 

Så uttryckte sig 
Thomas Berggren från 
Vakna när det i fredags 
blivit dags för taklags-
fest för den nya skej-
trampen i Nödinge. 
Drygt 100 barn och ungdo-
mar fanns på plats i skejtparken 
bortanför Kyrkbyskolan för att 
fira det efterlängtade tillskot-
tet: En ramp gjuten i betong. 

Många ville upp och teståka 
efter invigningstalet och där-
efter bjöds det på skumtomtar 
och julmust.

– Detta är den officiella tak-
lagsfesten och sedan blir den 
stora invigningen till våren och 
då ska det även ha tillkommit 
boxar att åka på, förklarade 
ungdomslotsen Sven Nielsen.  

Turerna kring skejtparken 

har pågått under flera år, då de 
gamla träramperna vid upp-
repade tillfällen blivit förstör-
da. Den ramp som nu pryder 
området väntas stå pall för det 
mesta.

Ungdomsrådet har drivit 
frågan hårt och har själva bi-
dragit till finansieringen till-
sammans med Folkhälsan, 

Kommunstyrelsen, fastighets-
kontoret och Ale fritid och 
tekniska. Den sammanlagda 
kostnaden uppgår till 179 500 
kronor. 

– Det är många i Ale som 
skejtar och det är bra att satsa 
på unga människor, säger 
Thomas Berggren.

JOHANNA ROOS

Skejtrampen äntligen på plats

Många ville vara med och teståka den nya betongrampen.

NÖDINGE. Anders Bältsjö 
från Vakna tog i fredags emot 
en check på 60 000 kronor 
från Ungdomsrådets Valmi-
re Huskaj. Summan ska an-
vändas till att utveckla Festiv-
alborg.

– Tanken är inte att pengar-
na ska in i den ordinarie bud-
geten utan göra det möjligt 
att lägga extra kraft på att ex-
empelvis få hit stora artister. 
I det arbetet kommer ung-
domsrådet att få en mer be-
tydande roll, säger Thomas 
Berggren från Vakna.

Han förklarar också att 
man var rädd för att pengar-
na skulle frysa inne om man 
inte använde dem. 

– Det är viktigt att de an-
vänds på ett bra sätt så att det 

gynnar många ungdomar.
JOHANNA ROOS

– Vakna tog emot check av Ungdomsrådet

60 000 till Festivalborg

Givande samarbete. Anders Bältsjö från Vakna mottog en 
check på 60 000 kronor av Ungdomsrådets Valmire Huskaj.
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Vi önskar våra kunder en 

GOD JUL OCH ETT 
GOTT NYTT ÅR!

tel 0303-74 89 90 • Änggatan 2 • Älvängen

NÖDINGE. Efter ett år 
som oppositionsråd har 
Paula Örn hunnit landa 
ordentligt i rollen.

Många nya lärdomar 
och insikter har kantat 
hennes väg och trots 
att det varit en tuff tid 
är energin långt ifrån 
slut.

För första gången på 16 år 
fick Socialdemokraterna i 
Ale förra året lämna över 
makten till den borgliga al-
liansen. När Paula Örn tog 
över som oppositionsråd be-
skrev hon de kommande fyra 
åren som en ”läroprocess”, 
något som hon redan nu kan 
skriva under på. 

– Jag har lärt mig hur 
mycket som helst och inte 
minst utvecklats i mitt ledar-
skap. Jag har också fått en 
annan medvetenhet om att 
allt får konsekvenser och att 
det man säger kan uppfattas 
på olika sätt. 

Hennes första år i oppo-
sition har varit minst sagt 
innehållsrikt med mer eller 
mindre minnesrika strider. 

– Beslutet att inte spola is i 
Ale Arena var riktigt illa och 
det mest överraskande. Jag är 
glad över att det till slut blev 
som vi ville. Den frågan be-
visar vilka oerhörda konse-
kvenser saker och ting kan 
få. För oss är det ett beslut av 
många, men för någon annan 
kan det vara hela ens värld. 

Närmare samarbete
En riktig tankeställare fick 
sig såväl de rödgröna som al-
liansen och Aledemokrater-
na när Sverigedemokraterna 
la den avgörande rösten när 
verksamhetsplan och budget 
för 2012 skulle tas tidigare i 

höst. De rödgrönas vinst fick 
en bitter eftersmak och för 
alliansens del kom beskedet 
som en chock. Både kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M) och 
Paula Örn insåg att ett när-
mare samarbete dem emellan 
skulle bli nödvändigt för att 
förhindra att Sverigedemo-
kraterna får en vågmästarroll 
i fler beslut.

– Vi stänger inga dörrar 
i frågor som det är möjligt 
att samarbeta i. Det är alltid 
bra om man vet utfallet i ett 
beslut och Sverigedemokra-
terna har ingen logisk poli-
tik. Det är viktigt med ett bra 
samtalsklimat, men det krävs 
två för att dansa. Nu gäller 
det för majoriteten att kom-
promissa för att få ett brett 
stöd istället för att vinna mar-
ginellt. Det måste finnas en 
vilja att förankra besluten hos 
aleborna. 

Värdefulla kontakter
Under det kommande året 
hoppas hon på att få se fler av 
sina idéer och visioner få ge-
nomslag. En fråga som ligger 
oppositionsrådet varmt om 
hjärtat är förbättringar inom 
förskolan. Hon föreslår bland 
annat att alla barn ska ha rätt 
till 35 timmars vistelsetid 
per vecka i förskolan, för-
skoleklass eller fritidshem, 
vilket alltså även ska inklu-
dera barn till arbetslösa för-
äldrar. Socialdemokraterna i 
Ale vill även förenkla ansök-
ningsblanketter till barnom-
sorgen och öka valfriheten 
för föräldrar. 

Ett annat mål är att vara 
ute mer i verksamheterna för 
att få en ökad inblick

– Det ger mycket att exem-
pelvis vara med i hemtjäns-

ten och träffa personer som 
jobbar där. Syftet är att kunna 
göra förbättringar, men det får 
inte bli partipopulistiskt, po-
ängterar hon.

Kontakter med andra 
kommuner är också något 
som hon värdesätter mycket 
och vill satsa mer på.

– Det är nyttigt att vara ute 
och träffa socialdemokrater i 
andra kommuner. Man får 
inte vara rädd för att ta efter 
framgångsrika kommuner 
utan istället ta med sig bra 
idéer. Jag tycker att man ska 
satsa ännu mer på omvärlds-
bevakning, inte minst för att 
reda ut vad som är allmängil-
tigt och vad som är speciellt 
just för Ale. 

Det är med stolthet som 

hon blickar tillbaka på ett 
tufft, men väl så lärorikt 
första år i opposition. 

– Jag har fått bekräftelse på 
att jag valt rätt och att jag har 
de egenskaper som krävs. Ska 
man driva oppositionspolitik 
måste man ha en hög energi-
nivå. Eftersom tjänstemanna-
sidan jobbar för majoriteten 
gäller det för mig att arbeta 
fram mina egna förslag. 

Innan hon tar sig an fler ut-
maningar väntar först en väl-
förtjänt julledighet tillsam-
mans med familjen och just 
jultraditioner är något som 
Paula Örn prioriterar högt.

Blickar framåt med nya insikter

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Paula Örns (S) första år som oppositionsråd har varit minst 
sagt innehållsrikt.

– Oppositionsråd Paula Örn (S) 
har många idéer inför 2012

ÖRN OM JULEN
Önskelista: Saker till mig själv 
som massage, middag, kläder eller 
smycken
Bäst på julbordet: Julmust.
Avskyr på julbordet: Lutfisk och sylta.
Missar jag inte på tv i jul: Kalle Anka
Favoritjulsång: Oh Helga natt, med 
manskör.
Om julpynt: ”Ju mer desto bättre. 
Jag är noga med traditioner, men 

har blivit något mer flexibel på 
senare år. 
Nyårslöfte: Prioritera.
Vad ger du Mikael Berglund i jul-
klapp: Lugn och ro och en mysig jul 
med familjen. Sedan får han match-
biljetter till Frölunda och IFK Göte-
borg. Han kan behöva lite basic spor-
torientering.

ÖRN OM JUL

HÅRRRRRRRRRRRDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAA  AAAAAAAAAAALLLLLLLLLLEEEEEEEEEEENNNNNNÖTTER
Hur många alebor finns det just nu?

Svar: 27 580
Facit: 27 565

Vilken förening har flest medlemmar i Ale?

Svar: Nödinge SK

Facit: Surte bandyklubb

Vilken är den näst största privata arbetsgivaren i Ale?

Svar: Ica Kvantum eller Axel Christiernsson… Jag tror det är 

Axel Christiernsson.

Facit: LB:s Mekaniska

När var Surteraset?

Svar: 1950
Facit: 1950

Stefan Lövgren, en gång världens bäste handbollsspe-

lare, har sin moderklubb i Ale. Vilken?

Svar: Skepplanda BTK

Facit: Skepplanda BTK

Idag en kulturfabrik, men vad var det ursprungligen i 

Ahlafors fabriker?

Svar: Jag vet inte.

Facit: Textilfabrik och spinneri

TTER
nu?

TTEERR
uu??

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä
www.mecaalvangen.se

Vi har öppet som vanligt 
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Red anm. 3 av 6 möjliga. 

Godkänt efter ett år som 

kommunalråd.
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NÖDINGE. Mikael Berg-
lund pustar ut.

Ett drygt år vid 
makten i Ale kommun 
har tagit på krafterna.

– Det har inte varit 
någon söndagsskola 
direkt!

1 november förra året tog 
Moderaternas Mikael Berg-
lund över klubban i Kom-
munstyrelsen. Han kasta-
de sig rakt in i hetluften. 
Ett antal tuffa beslut vänta-
de runt hörnet. Det gällde 
Ale Arena, kommundirektö-
rens avsked, Alemässan, kom-
munledningskontorets mins-
kade personal och Ale gym-
nasiums framtid.

– Puh, det har hänt en del, 
säger han. Jag tror besluten 
hade blivit desamma idag, 
men jag hade nog förankrat 
dem bättre. Det gäller både 
hos aleborna och hos oppo-
sitionen. Det har blåst onö-
digt hårt emellanåt, men det 
var viktigt för oss att visa att 
vi menade allvar med att fri-
göra så mycket resurser som 
möjligt till skolan.

Uppdraget som kommu-
nens överhuvud har över-
raskat honom på många sätt. 
Hans bild av jobbet var tvek-
löst en helt annan när han till-
trädde.

– Det är okej att åka och 
handla på Ica, men jag måste 
ha gott om tid. Två liter mjölk 
tar 40 minuter… Så har vi ont 
om tid får inte jag sköta inkö-
pen, berättar Mikael och ler. 

– Jag är mer påpassad än 
jag kunde tänka mig, det 
gäller både internt i alliansen 
och externt. Vi är fem partier 
som styr och allt måste i möj-
ligaste mån vara förtöjt i vår 
styrgrupp. Det är tidskrävan-
de och svårt, då jag helst vill 
att alla alltid ska vara överens.

Det är med stor ödmjukhet 

som Mikael Berglund blick-
ar tillbaka. Det märks tydligt 
att hans bild av Ale kommun 
som organisation och arbets-
plats har förändrats. Kritiken 
från valrörelsen har mildrats. 

– Ale kommun är mer pro-
fessionell och kvalitetsmed-
veten än jag hade en aning 
om. Inställningen hos per-
sonalen är mycket seriös 
och alla medarbetare borde 
egentligen vara stoltare. Jag 
skulle vilja att alla som jobbar 
i Ale med stolthet bär kom-
munens t-shirt på stranden, 
istället för när de målar om 
huset. Jag är oerhört impo-
nerad av den ambition som 
finns över hela organisa-
tionen. Självklart finns det 
förbättringsområden inom 
skola, omsorg och näringsliv 
men det kommer det alltid att 
finnas.

Mikael Berglund berättar om 
fler lärdomar efter första året.

Fler lärdomar
– Jag trodde inte att det tog 
sådan tid att gå från beslut till 
handling. Jag vet att många 
undrar var konstgräsplanerna 
är, den processen har förvånat 
mig också. Fast när man väl 
sätter sig in i frågan förstår jag 
att allt måste ha sin gång. Dä-
remot skiljer det sig kraftigt 
mot vad jag är van vid från nä-
ringslivet. I en kommun hand-
lar det mesta om att skynda 
långsamt och jämfört med 
rikspolitik är kommunpolitik 
ruskigt snabbt.

I oktober skulle verksam-
hetsplan och budget 2012 
klubbas. Alliansen och Alede-
mokraterna fick då upple-
va baksidan av att styra i mi-
noritet. Sverigedemokrater-
na (SD) valde att rösta med 
de rödgröna, vilket medför 
att Mikael Berglund nästa år 
får styra efter motståndarnas 
budget.

– Det var en chock. Jag 
trodde väl att SD förr eller 
senare skulle tillämpa någon 
form av maktdemonstra-
tion, men inte i en så viktig 
fråga. Nåväl, det är ingen idé 
att hänga läpp. Våra budget-
ar skiljer sig inte jättemycket, 
men viss skillnad är det. Hän-
delsen fick till följd att dia-
logen med oppositionen har 
förbättrats. Både Paula Örn 
och jag förstod plötsligt att det 
är bättre att vi kommer över-
ens om de stora besluten än att 
vi lämnar avgörandet till Sve-
rigedemokraterna. Det tror 
jag inte majoriteten av alebor-
na vill heller, menar Berglund.

Ständigt rampljus
Att stå i ständigt rampljus 
och nästan alltid ifrågasättas 
har blivit en del av vardagen. 
Han försöker hantera den 
med respekt, men det blir ett 

och annat snedsteg hur försik-
tig man än är.

– Jag tänker fortfarande 
högt ibland och det skapar 
onödiga förväntningar. Jag 
kan säga att ”här borde vi 
kanske bygga en väg som 
går runt området”. Då tror 
folk naturligtvis att vägen ska 
byggas imorgon… Jag måste 
lära mig att bara tänka och 
akta tungan. Dessutom måste 
jag bli bättre på att återkopp-
la till de som söker mig. Jag 
har inte hunnit det i den ut-
sträckning som jag borde. 
Första året har inneburit 
otroligt många möten, nästa 
år kommer jag att prioritera 
lite annorlunda, säger Mikael 
Berglund som ser fram mot en 
julledighet utan politik.

– Fast inte helt utan, poli-
tik är ju trots allt min hobby…

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ett år vid makten har ändrat synsätt

BERGLUND OM JULEN
På önskelistan: En ny borrsats
Bäst på julbordet: Senapsill
Värst på julbordet: Pressylta
Missar jag inte på tv i jul: Karl-
Bertil Jonsson
Favoritjulsång: Stilla Natt
Om julpynt: ”Det blir gärna för 
mycket och jag gillar mest dofterna 
från till exempel glögg och peppar-

kakor”.
Nyårslöfte: ”Jag ska bli bättre på 
att träna och hålla mig i form”.
Vad ger du Paula Örn i julklapp: 
”Hmmm, jag skulle vilja ge henne tid 
med familjen, men det är svårt så 
det får nog bli en bra bok. Hon behö-
ver läsa annat än protokoll”.

Mikael Berglund (M) blickar tillbaka på ett turbulent första år vid 
makten.

Tel. 0303-74 02 88 • NOL

Vi önskar alla vänner 
och kunder

God Jul 
och

Gott 
Nytt År!

Vi på 
Hardesjö  Bilverkstad 

önskar  alla

God Jul  & 
Gott Nytt År

/Niclas med personal

0303-74 61 79 • www.hardesjobil.se
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God Jul &
Gott Nytt År
Börjessons
Mekaniska AB

önskar vi på

– Kommunalråd Mikael Berglund (M) är imponerad av Ale kommun
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HÅRRRRRRRRRRRDDDDDDDDDDDAAAAAAAAAAA  AAAAAAAAAAALLLLLLLLLLEEEEEEEEEEENNNNNNNÖTTER
Hur många alebor finns det just nu?Svar: 27 600
Facit: 27 565

Vilken förening har flest medlemmar i Ale?Svar: ÄIK eller Surte BK, jag säger Älvängens IK.Facit: Surte BK

Vilken är den näst största privata arbetsgivaren i Ale?Svar: LB:s Mekaniska
Facit: LB:s Mekaniska

När var Surteraset?
Svar: 1960
Facit: 1950

Stefan Lövgren, en gång världens bäste handbollsspe-lare, har sin moderklubb i Ale. Vilken?Svar: Nödinge SK…
Facit: Skepplanda BTK

Idag en kulturfabrik, men vad var det ursprungligen i Ahlafors fabriker?
Svar: Spinneri
Facit: Textilfabrik och spinneri

TTER
nu?

TTEERR
uu??

R

R

R Red anm. 3 av 6 möjliga. 
Godkänt efter ett år som 
kommunalråd.



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

Från alla oss till alla er

God Jul och 
Gott Nytt År

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
Julafton STÄNGT

Juldagen STÄNGT

Nyårsafton 10-20

Nyårsdagen STÄNGT

Övriga dagar 10-22

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

önskar alla kunder

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Lösgodis 

från 390
/hg

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Nu gör vi uppehåll över Jul och Nyår. 
Välkomna tillbaks 2012

Gå in på www.laget.se/nskfotboll
 och sök upp din åldersgrupp 

så ser du när vi startar upp igen

Husbilar
Husvagnar

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

BASKET

BANDY

HANDBOLL

Division 4 Göteborg
LN 70 – Partille Duells 8-2
Mål LN: Tim Nordström 2, Mikael 
Larsson, Christian Flodin, Pierre 
Hansson, Rickard Claesson, Ivan 
Alesjö och Daniel Claesson.

Damer division tre
Varberg – Ale Basket 67-57

Division 2-3 mitt
Surte BK – SK Höjden 4-3 (3-1)
Mål SBK: Adam Rohr 2, Arvid Pear-
son, Sebastian Ingebro.

Division 3 västsvenska västra
BK Banér – Ale HF 24-23 

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 • Tel 0303-33 60 87
Grönnäs 110 • 446 92, Skepplanda
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SKEPPLANDA

BilverkstadTACK
för fortsatt förtroende!

Vi önskar er

God Jul
&

 Gott Nytt år

www.ale.nu

NÖDINGE. Ahlafors IF:s 
herrar höll för favorit-
trycket, men det satt hårt 
inne.

Bara sekunder återstod 
när Ali El-refaei satte seger-
bollen som betydde 2-1 i 
finalen mot Nol IK.

I dam- och juniorklassen 
blev det också gulsvart jubel 
då Skepplanda BTK stod 
som segrare.
Alecupen satte traditionsenlig punkt 
för fotbollsåret 2011. Sin vana 
trogen lade Ahlafors IF beslag på 
segerpokalen i herrklassen, andra 
triumfen i Alehallen bara på några 
dagar. Tidigare i veckan vann näm-
ligen AIF finalen i Bengts Cup över 
Nödinge SK.

Division 3-laget fick dock tuf-
fast tänkbara motstånd i Alecupen. 
Målvakten Andreas Skånberg blev 
tungan på vågen, som förutom stor-
spel mellan stolparna lät sin höger-
kanon tala vid ett par tillfällen under 
turneringen. Spelmässigt var Nol IK 
minst lika bra och finalen blev mer 
dramatisk än vad någon hade kunnat 
ana. Matchen såg ut att gå mot för-
längning när Ali El-refaei satte det 
avgörande målet.

Skepplandas damer visade sin 
klass genom hela turneringen och 
vann finalen över Ahlafors IF med 
2-0.

Även i juniorklassen bärgades 
guld till Forsvallen. SBTK vann 
finalen på straffar mot Älvängens IK.

JONAS ANDERSSON
FOTO: ALLAN KARLSSON

Favoriterna bjöds hårt motstånd
– AIF och SBTK firade triumfer i Alehallen

Ahlafors IF:s herrar vann plikttroget Alecupen, men finalen mot 
Nol IK blev högdramatisk. 2-1 blev segersiffrorna för gulsvart.

Ali El-refaei avgjorde finalen mot Nol IK och log brett när 
han fick lyfta segerpokalen.

Bästa affärsläge mitt i centrum, 
Göteborgsvägen 76. Butiksyta cirka 
35 m2, sidoyta cirka 20 m2.  
3 skyltfönster mot Göteborgsvägen, 
1 skyltfönster mot sidogatan. 
P-platser i direkt anslutning till 
ingången! Egen toa, dinett mm. 
Hyresledig fr o m 1 februari 2012. 
Hyra 6.000 kr/månad + mvs.

ALE BOSTÄDER 
tel: 0705-44 80 55
mail: jap@alefast.se

Affärslokal i
centrala Älvängen

AIF:s lagkapten, Anders Andersson.

Nol IK var en positiv överraskning 
i Alecupen 2011.
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Det kommer ånga från glög-
gen på spisen. Jag tänkte 
hälla lite på termosen. Det 

är bandypremiär, men i år tar det 
emot. För att få uppleva bandykul-
turen tvingas man åka över bron. 
Det är inte längre Ale-Surte som 
har bjudit in, utan IFK Kungälv. 
Det hör liksom till att gå på bandy 
i november, så i brist på alterna-
tiv i vår egen kommun värmde jag 
på glöggen i tron att lusten att åka 
över till Kexlaget skulle falla in. 
Nu känner jag att den inte gör det. 
Jag tar av glöggen från plattan, den 
har dessutom kokat… Det är inte 
som förr. Ingenting är som tidi-
gare. Nog för att vår egen bandy-
klubb har varit i blåsväder många 
gånger, men det har alltid erbju-
dits någon form av bandy i Ale 
kommun. Det hade klubben säkert 
gjort i år också om det bara funnits 
is. Paradoxen i det här sorgliga ka-
pitlet blev att när Ale-Surtes eko-

nomi synades och den bistra verk-
ligheten uppdagades tog flerta-
let spelare till flykten. Det kabla-
des ut att klubben troligtvis inte 
skulle kunna driva något A-lag. 
I samma veva bekräftar Kultur- 
och fritidsnämnden att det saknas 
pengar för driften av Ale Arena 
2011. Fast katten med nio liv som-
nade aldrig in, den reste sig och 
efter sommaren står det klart att 
ett A-lag under namnet Surte BK, 
visst skulle spela bandy. Frågan 
var bara var? Eftersom klubben 
saknade hemmaplan med is blev 
det till att rikta blickarna utan-
för kommungränsen. (Och vi som 
trodde att Ale som med enda inom-
husarenan i Kungälv-Göteborgsom-
rådet skulle vara platsen bandyvän-
nerna sökte sig till) I början av de-

cember var det då äntligen dags 
för premiär borta mot Kållered på 
Åby isstadion. Det milda vädret 
gjorde isen ospelbar och matchen 
fick ställas in. Det kunde ju vilken 
luttrad surtesupporter som helst 
räknat ut. Vad annars 2011? Inte 
ett dugg förvånad blev man när 
vindar med orkanstyrka drog in 
över Skarpe Nord när Surte någon 
vecka senare äntligen skulle spela 
”hemma” mot Mölndal B. Inställt 
igen.

Jag värmde varken glöggen eller 
höjde på ögonbrynen, när Surte 
i söndags på den sanslösa match-
tiden 20.15 tog sig an Höjden 
”hemma” på Åby. Självklart skulle 
den ställas in, allt sunt förnuft, inte 
minst statistik talade för det.
Istället kunde jag till min stora 

glädje upptäcka på nätet att Surte 
rullat igång. Plötsligt var allt som 
förut – och mer därtill. I lagupp-
ställningen fann jag namn som 
Mikael Fischer, Fredrik Thel-
aus, Jonas Kihl och Stefan Nils-
son! Legenderna dammade av 
rören och stöttade upp juniorer-
na. Från förra året fanns bara en 
A-lagsman kvar, men det räckte. 
Adam Rohr gjorde ingen besvi-
ken, utan avgjorde premiären 
med sitt 4-3-mål. Än bättre 
blir det. I januari kommer 
Surte BK att ta emot sina 
gäster i Ale Arena. Isen 
ska åter spolas och 
det ska bli förbannat 
skönt att åka bort till 
Skarpe Nord och hem till Jenny-
lund. Sedan återstår att se om vi 

också får se i vilken form bröderna 
Adolfsson är i. Dyker kanske även 
Olavi Koseklainen upp i match-
tröja? Varför inte bröderna Ros-
berg?  Inte mig emot. Det får 
gärna bli som förr – igen!

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Bandyreporter

Det får gärna bli som förr igen!

Nya Surte BK vann efterlängtad premiär
MÖLNDAL. Nytt namn och 
ett delvis nytt lag.
När Surte BK efter två 
inställda matcher äntligen 
fick premiärspela var det ett 
ungdomligt lag kryddat med 
ärrade trotjänare.

Surte BK börjar om, för vilken 
gång i ordningen är det snart ingen 
som kommer ihåg, men som van-
ligt med nävarna hårt knutna och 
med spelare som är beredda att gå 
genom skärsleden för klubben. Ett 
helt A-lag har flytt sedan fören-
ingen gav upp elitsatsningen i fjol. 
Ändå kunde Surte BK mönstra en 
vinnande laguppställning i sön-
dagskväll. Trotjänare som Mikael 
Fischer, Fredrik Thelaus, Stefan 
Nilsson och Jonas Kihl drog återi-
gen på sig matchtröjan. Ungdomar 
från Surtes P16 och P17-lag är en 
viktig utgångspunkt, dessutom har 
brödratrion Tommy, Fredrik och 
Patrik Bergestig anslutit. Försä-
songsträning har det knappt varit 
tal om i år. Utan hemmais har det 
blivit ett pass på Skarpe Nord i 

Kungälv och några besök i Lödö-
seborg. Friskt påhejade av ständigt 
lika hårt prövade surtefans visade 
Ales vildkatter störst hjärta.

– Det är ett gôtt gäng. Alla käm-
pade på bra och med tanke på för-
utsättningarna gör 
vi en heroisk match, 
säger matchhjälten 
Adam Rohr dagen 
efter dramat på Åby 
isstadion som Surte 
till sist vann med uddamålet.

Bandyn tillhörde enligt Adam 
inte den bästa som Surte presterat 
genom åren, men det saknade bety-
delse.

– Det handlade bara om att 
komma igång och försöka prestera 
så bra som möjligt. Taktiken var 
att ligga på rätt sida och attackera 
vid rätt tillfälle. Faktum är att vi 
skapade väldigt många fasta situa-
tioner, frislag och hörnor, berättar 
Adam som dock kunde konstatera 
att det finns en del att jobba med.

– Alla arenor är uppbokade, så 
det är svårt för oss att få tillgång till 
stor is. På Annandag jul väntar Kål-

lered på Åby och innan dess hade 
det varit bra att få en genomkörare 
till.

Vilka förväntningar omgiv-
ningen ska ha på laget är det ingen 
som vill uttala sig om. För Adam 

Rohr är däremot mål-
sättningen klar.

– Jag vill spela all-
svensk bandy med 
Surte igen. Om det 
blir om två, tre eller 

fyra år är mindre viktigt. Bara vi 
börjar resan nu och tongångarna 
är positiva. Bara det att alla äldre 
ställer upp är ett bevis på att vi är 
många som vill något med Surte. 
Dessutom verkar det mesta positivt 
runt Ale Arena igen och kan vi börja 
träna på hemmaplan förändras för-
utsättningarna.

Ludvig Östman vaktade målet, 
även han fanns med i A-lagstruppen 
förra året. En som dessutom var 
med och spelade i fjol var backen 
Andreas Linde och han drar på sig 
den blågula tröjan efter årsskiftet.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

BANDY
Division 2 mitt
Surte BK – SK Höjden 4-3 (3-1)

–Fast med gamla rävar tillbaka i matchtröjan

Adam Rohr är enda spelaren som är kvar från fjolårets Ale-Surte BK. I 
Surte BK visade Adam direkt att han blir att räkna med och avgjorde den 
efterlängtade premiären mot SK Höjden.  Arkivbild: Allan Karlsson

SKARPE NORD
IFK KUNGÄLV-VILLA

Fredag 30 dec kl 19

IFK KUNGÄLV-GAIS
Fredag 6 jan kl 13.15

IFK KUNGÄLV-SIRIUS
Måndag 9 jan kl 19

ELITSERIEBANDY!

God Jul & Gott Nytt År 
önskar IFK Kungälv

- Älska handboll

Sponsor

God Jul &
 Gott Nytt År

www.klubben.se/alehf

önskar vi alla spelare, 
tränare, ledare, 

medlemmar, sponsorer 
och alla andra som är 
en del av vår förening

www.laget.se/aleibf

INNEBANDY I ALE GYMNASIUM

Div 1 södra damer: 
Onsdag 21/12 kl 20.00

Ale IBF - Pixbo Wallenstam IBF

Div 1 södra damer: 
Lördag 14/1 kl 15.00
Ale IBF - IBF Älvstranden

Div 2 herrar: 
Lördag 14/1 kl 12.15
Ale IBF - Guldhedens IK
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Skepplanda BTK

WWW.SKEPPLANDA.SE

önskar alla medlemmar,  
spelare, ledare, 

samarbetspartners,  
sponsorer och supportrar
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Alvhems IK önskar alla

en riktigt

God Jul &
ett Gott Nytt År

En riktigt

God Jul 
och ett 

Gott Nytt År
önskar vi alla våra kunder

ALLANS
Älvängen

Tel 0303-74 66 05

ATG • Svenska Spel • Lotterier

JULARTIKLAR

LAVALAMPOR 
FRÅN 249:-

100-200KR
RABATT
på alla golv- och taklampor!

El & Lampor Vid Willys. Tel 0303-74 88 54
Måndag-Fredag kl 10-18 • Lördag kl 10-14

Lamphuset i Ale

UNDER HALVA PRISET

Shell Nol
Alltid öppet till 22
0303-74 06 52

God Jul 
och Gott 
Nytt År

tillönskas kunder & vänner
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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

God Jul &Gott nytt år!

ALE. Lokaltidningen har 
i vanlig ordning utsett 
kommunens bästa fot-
bollsspelare på herr- och 
damsidan.

Gulddojan 2011 tillfaller i 
år två gulsvarta försvars-
klippor.

Rikard Nylander, Ahla-
fors IF, och Josefin Claes-
son, Skepplanda BTK, 
prisas för sina insatser på 
den gröna mattan.

Rikard Nylander är en tränarens 
dröm – en spelare som alltid ger allt 
i alla lägen. Under sina tio A-lags-
säsonger i Ahlafors IF har han fått 
uppleva en fantastisk resa uppåt i se-
riesystemet. Årets säsong blev dock 
hans sista i den gulsvarta tröjan, åt-
minstone för ett tag framöver.

– Jag var färdig med mina stu-
dier och fick ett fantasiskt jobber-
bjudande i Orskarshamn som jag 
inte kunde tacka nej till. Visst känns 
det lite tungt att behöva säga farväl 
till klubben i mitt hjärta, men jag 
är alldeles övertygad om att killar-
na kommer att göra en bra säsong 

2012. Många spelare växte och tog 
ett enormt ansvar under det gångna 
året, säger Rikard Nylander med sin 
sedvanligt ödmjuka framtoning.

Sin första match i representa-
tionslaget gjorde Rikard Nylander 
i division 6 på hösten 2001. Sedan 
var han med på AIF:s makalösa se-
gertåg upp till division 2. Det är få 
25-åringar som kan ståta med en 
sådan meritlista.

– Den avgörande kvalsegern 
borta mot Floda när vi tog steget 
upp i division 2 är ett ögonblick jag 
aldrig kommer att glömma. Hela 
Flodala kokade med AIF-support-
rar runt hela planen. Ett fantastiskt 
minne, säger Rikard.

Vad är förklaringen till Ahla-
fors IF:s dominanta position i 
Alefotbollen?

– Det finns ett oerhört engage-
mang, både hos spelarna i laget men 
även hos folket runtomkring. När 
en ledargestalt slutat har det alltid 
klivit fram någon ny. Många vill ta 
ansvar och det finns ett hjärta för 
föreningen.

Vem är den bäste försvarare 
som du har spelat tillsammans 
med?

– Det är klurigt. Det står mellan 
Anders Brandt och Markus 
Hansson. Jag kan inte särskilja dem.

Rankar du årets säsong som 
din främsta?

– Ja, det tror jag nog. Jag fick ta 
ett stort ansvar och tränarna litade 
på mig. Jag kände att jag växte den 
här säsongen.

Hur kändes det att få lagkap-
tensbindeln på hösten?

– Det var verkligen roligt, en 
målsättning och förhoppning som 
gick i uppfyllelse.

Vem vill du överlämna bin-
deln till?

– Det är inte min uppgift att 
göra det, som tur är. Jag tycker det 
finns många kandidater. Andreas 
Skånberg, Johan Elving, Peter 
Antonsson och Henrik Anders-
son är några spelare som jag direkt 
kommer att tänka på.

Är det slutspelat för din del?
– Jag vet inte riktigt. Det kommer 

att bli en hel del resor i tjänsten sam-
tidigt som jag vill åka och titta på 
Ahlafors när tillfälle ges. Jag funde-
rar på att spela i en lägre division.

En annan försvarsspelare som 
visat framfötterna, fast lite längre 
norrut, är Josefin Claesson. Skepp-
landa BTK som lag gjorde ingen 
bra säsong, men hade det funnits 
fler med Claessons offervilja kunde 
utgången blivit en annan. Nu blev 
det istället en jumboplats och res-
pass till division 3.

– Vi var alldeles för lite folk i trup-
pen och det gick tungt från början, 
förklarar Josefin som noterade sin 

fjärde A-lagsäsong i den gulsvar-
ta tröjan.

– Mitt bästa fotbollsår hittills. Nu 
gäller det att ta nya tag och målet 
är självklart att ta steget upp igen. 
Känslan är bra och vi har fått en del 
nya spelare som kommer att förstär-
ka laget.

Josefin Claesson började spela 
fotboll som sexåring i Nygårds IF, 
hon landade på Forsvallen som 
junior och utvecklingskurvan har 
sedan dess pekat spikrakt uppåt.

– Jag har spelat mittback och yt-
terback i år, men helst av allt vill jag 
husera på mittfältet.

Din främsta egenskap som fot-
bollspelare?

– Spelförståelsen.
Vad behöver du utveckla?
– Snabbheten.
Alekuriren gratulerar de båda 

pristagarna och ber samtidigt att få 
önska lycka till i framtiden.

JONAS ANDERSSON

Gulsvarta försvarsklippor prisas
– Rikard Nylander och Josefin Claesson årets spelare

Årets herrspelare 2011, Rikard 
Nylander.
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RIKARD NYLANDER
Ålder: 25.
Bor: Orskarshamn.
Arbete: Civilingenjör.
Favoritlag: Elfsborg.
Världens bästa försvarsspelare: 
Nemanja Vidic.

JOSEFIN CLAESSON
Ålder: 20.
Bor: Alvhem.
Arbete: Undersköterska
Favoritlag: Barcelona.
Sveriges bästa damspelare: Lotta 
Schelin.
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LÖDÖSE. I torsdags höll 
Tingbergsskolan kvälls-
öppet.

Många föräldrar kom 
för att ta del av öppet 
hus-firandet.

– Inget annat än 
succé, förklarar rektor 
Anders Pettersson.

För sex år sedan arrangerade 
Tingbergsskolan redovisnings-
kvällar där skolan var öppen 
för allmänheten och lektioner 
pågick. När skolan införde 
profilering övergick arrang-
emanget till att bli kulturaftnar, 
som ordnades ett par gånger 
om året.

– Nu kände vi att det var läge 
att ha öppet hus. Fler elever får 
chansen att visa upp sig och 
föräldrarna ges möjlighet att ta 
del av det som hänt under den 
gångna terminen, säger Anders 
Pettersson.

Ett lyckat drag skulle det 
visa sig. Föräldrar och syskon 
strömmade till i en riklig skara. 
Tipspromenad, loppis, pors-
linsmålning, ponnyridning, 
diktläsning, filmmusiktävling 
och musikkonsert var några av 
de programpunkter som fanns 
att välja bland.

– Det här kommer vi defini-
tivt att göra om igen, förhopp-
ningsvis innan sommarlovet. 
Då kan vi bredda utbudet av 
aktiviteter än mer, säger Anders 
Pettersson.

Torsdagskvällens öppet 
hus-firande inbringade en del 
pengar. Högstadiets café gene-
rerade 1 400 kronor, ett bidrag 
som tillfaller Musikhjälpen i 
P3. De slantar som låg- och 
mellanstadiet fick in ska använ-
das till bland annat skolresor.

JONAS ANDERSSON

Tingbergsskolan höll öppet hus

Ponnyrenen tilldrog sig mångas uppmärksamhet.

Nora Johansson i klass 1A gjorde sin egen porslinsgris.

Tjejerna i Café Rödin hade 
fullt upp under öppet hus-
kvällen.

Eleverna bjöd besökarna på 
musikunderhållning.

Det gick att fynda fina loppisprylar på Tingbergsskolan i 
torsdags.
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Istället för julklapp har vi i år valt att skänka pengar till barncancerfonden
Lilla Edets Busswww.lillaedetsbuss.se

0520-65 75 00

Vi önskar alla våra kunder

God Jul & 
Gott Nytt År

Glöm inte att beställa era 
godsaker inför helgerna

God Jul & 
Gott Nytt År 

Önskar vi på Cederleüfs & 
Svenheimers Konditori

Ale torg:
Julafton 9-13
Juldagen stängt
Annandag jul 10-15
Nyårsafton 9-15
Nyårsdagen stängt

Älvängen:
Julafton 8,30-13

Juldagen & 
Annandagen Stängt
Nyårsafton 8,30-13
Nyårsdagen stängt

Öppettider i Jul
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Ombud för Västtrafi k:

JULÖPPETTIDER
Mån-fre 8-21
Julafton 9-13
Juldagen 10-21
Annandagen 10-21
Nyårsafton 9-16
Nyårsdagen 10-21

God Jul &
Gott Nytt år
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Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96. 

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

Onsdag 28/12 kl 19

Stig-Helmer Story
Söndag 1/1. Matiné. kl 15

Alvin och gänget 3

Söndag 1/1 kl 18

Simon och Ekarna
Onsdag 4/1 kl 18 &

Torsdag 5/1 kl 15. Matiné

Lejonkungen 3D

Söndag 8/1 kl 15. Matiné

Alvin och Gänget 3

Söndag 8/1 kl 18

Stig Hellmer Story

www.alefolketshus.se

Kommande

Sherlock
Holmes 2
Onsdag 21/12 kl 19.00 

Entré 80 kr. Från 11 år

Nu har vi även
popcorn och 
snacks!

Bio i julklapp?
Köp ett presentkort hos oss!

ALAFORS. Vad vore en 
luciamorgon utan ljus-
drottning och sång?

Inte mycket.
På Pelarteatern servera-

des allt som behövdes för 
att finna den rätta stäm-
ningen.
Med ljuskronan på huvudet 
gjorde Jara Raad entré tillsam-
mans med sina tärnor. Jara hade 
fått den stora äran att vara lucia 
när mellanstadieeleverna på 
Ahlafors Fria Skolas skapande 
profil förgyllde morgonen för 
sina kamrater i tisdags.

– Det är eleverna själva som 
har utformat programmet. Jullå-
tarna har fått en modern touch, 
precis enigt barnens önskemål, 
säger musiklärare Lena Sanner-

stig.
Förutom ett gigantiskt lucia-

tåg fanns tomtelisor och peppar-
kaksgummor på scenen. Det blev 
en festlig luciamorgon där publi-
ken också fick en redogörelse för 
varför vi firar lucia i Sverige och 
det faktum att pepparkakan är ett 

av våra äldsta bakverk.
– Totalt är det ett 50-tal elever 

som engagerat sig i projektet, 
vilket även inkluderar scenar-
betarna. Arbetet tog sin början 
direkt efter höstlovet och sedan 
har repetitionerna intensifierats, 

berättar Lena.
Tre skolföreställningar avver-

kades på luciamorgonen och 
kvällen dessinnan fick föräldrar 
och syskon ta del av elevernas 
skönsång.

JONAS ANDERSSON

Stämningsfull luciamorgon på Pelarteatern i Alafors

Ahlafors Fria Skola hade sin egen lucia i Jara Raad.

Pepparkaksgummorna Nathalie, 
Fanny och Emma charmade pu-
bliken.

God Jul & 
Gott Nytt År 
önskar Joakim och Kent
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ALAFORS. En julsaga, även 
känd på svenska som En 
spökhistoria vid jul, är ett 
av Charles Dickens mest 
populära verk och skrevs 
för att betala av en skuld.

En julsaga kom ut första 
gången 1843.

I fredags gestaltades 
Dickens mästerverk på ett 
alldeles utomordentligt 
sätt av skapandeprofilen 
årskurs 7-9 på Ahlafors 
Fria Skola.
En julsaga har filmatiserats åtskil-
liga gånger genom åren. På Pelar-
teatern gjorde eleverna från Ahla-
fors Fria Skola sin egen tolkning 
av den tänkvärda berättelsen.

– Det var vår lärare som kom 
med förslaget, men jag hade precis 
samma tanke. En julsaga är ett klas-
siskt mästerverk som har ett tydligt 
och väldigt fint budskap, förklarar 
Victor Östberg, en av skådespe-
larna.

Berättelsen handlar om gamle 
Ebenezer Scrooge som bor ensam 
i ett stort dystert hus, en gång ägt 
av hans nu döde kompanjon Jacob 
Marley. Han är en sur, snål och 

vresig man som driver en lånefir-
ma med hjälp av bokhållaren Bob 
Cratchit.

En kväll får han besök av Mar-
leys vålnad, som kommer för att 
varna honom. Om Scrooge inte 
ändrar sin giriga livsstil kommer 
han i livet efter detta få bära tunga 
kedjor i all evighet, precis som hans 
avlidne kollega. Marley varnar också 
honom om han kommer hemsökas 
av tre andar och leda honom genom 
natten mellan julafton och juldagen.

Andar
Vid midnatt kommer den första 
anden, ”Förgångna Julars Ande”. 
Den leder honom genom de jular 
han redan varit med om. Då minns 
han att han var mycket ensam som 
liten.

Scrooges möte med nästa spöke, 
”Nuvarande Julens Ande”, ger 
honom ytterligare tankeställare. 
Anden leder honom till många fat-
tiga människor, och visar honom 
hur bra han själv har det. En av dem 
är hans anställde, bokhållaren Bob 
Cratchit. Där är det frid och fröjd. 
Alla är glada, till och med Bobs son, 
lille Tim, som är svårt sjuk.

Den tredje vålnaden, ”Komman-

de Julars Ande”, visar Scrooge fram-
tiden, eller hur framtiden kanske 
kommer att se ut om inte Scrooge 
bättrar sig. Hans kropp blir lämnad 
och inte saknad av någon. Detta 
skrämmer Scrooge.

Scrooge vaknar ur vad som 
verkar ha varit en dröm, överlycklig 
över att fortfarande ha fått en chans 
att bättra sig, och börjar genast ställa 
allt till rätta.

Totalt var 45 elever från skapan-
deprofilen delaktiga i föreställning-
en, vilket även inkluderade scenar-
bete, bildspel, ljud och ljus samt kor-
eografi.

– Projektet tog sin början efter 
höstlovet. Vi har repat i ungefär en 
månad och premiären ägde rum på 

torsdagskvällen för föräldrar och 
syskon. Idag ger vi tre skolföre-
ställningar, berättar Klara Nilsson 
som spelade Scrooge på bästa tänk-
bara sätt.

– Det är alltid lite nervöst innan 
man kommer upp på scenen och fö-
reställningen drar igång. Då släpper 
allt.

Det var ett fantastiskt skådespe-
leri som publiken i Pelarteatern fick 
bevittna. Ännu en gång fick vi en 
påminnelse om vad girighet och 
egoism kan leda till. Lycka och vän-
skap går som bekant inte att köpa 
för pengar.

Charles Dickens mästerverk ”En julsaga” skildrades av elever från 
Ahlafors Fria Skola på Pelarteatern i förra veckan.

God Jul
& Gott nytt aro

En julsaga med tänkvärt budskap

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se



alekuriren  |   nummer 45  |   vecka 51  |   201134

ALAFORS. Rotundan 
var fylld av förvän-
tansfulla föräldrar och 
syskon.

Luciatåget från Mor 
Annas Förskola gjorde 
ingen besviken.

Sångerna var välre-
peterade och framträ-
dandet charmigt.

Mor Annas Förskola håller 
traditionen vid liv med att 

arrangera luciafirande i 
Furulundsparken. Folkpar-
ken, som stod som värd för 
Ahlafors IF:s julmarknad 
och luciakröning så sent som 
förra lördagen, bjöd denna 
gång på aningen bättre 
väderförhållande. Förvisso 
ingen snö, men julstäm-
ningen skapade barnen med 
sina sånger.

Luciatåget vandrade från 
grusgången, intog rotundan 
med allas blickar riktade 

mot sig, för att slutligen inta 
scenen. Sången blev starkare 
och tydligare ju längre pro-
grammet gick. Till slut hade 
fröknarna svårt att hejda 
barnen, som med full kraft 
stämde upp i ”Mössens julaf-
ton”. Applåderna som följde 
var långa, värmande och väl-
förtjänta.

Efter sångframträdandet 
var det fritt fram för åskå-
darna att ta bilder. Det blixt-
rade som aldrig förr, men 

förskoleeleverna tycktes ta 
uppståndelsen med ro.

Luciafirandet i Furu-
lundsparken avslutades med 
fikastund. På de flesta bord 
återfanns pepparkakor och 
lussekatter, precis som det 
ska vara när almanackan visar 
13 december.

Charmigt luciafirande i Furlundsparken
– Mor Annas förskola håller traditionen vid liv

I FURULUNDSPARKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se Tomtelisor från Mor Annas Förskola.

Barnens Dansforum i Kungälv

Dans i Kungälv – Kärna – Ale
www.barnensdansforumikungalv.se

God Jul 
och

Gott Nytt År!

Terminsstart 

22 januari!

Gunilla Johansson, Maj-
Lis Carlsson och Johanna 
Forsberg har tagit Ale Lucia 
till en ny dimension. Ahlafors 
IF:s stolta tradition, som i år 
genomfördes för 59:e året i 
rad, fortsätter att utvecklas 
och nå nya, högre höjder. 
Sångpedagog Forsberg har 
med sitt kunnande och enga-
gemang lyft det musikaliska 
framförandet till en nivå som 
inte tidigare varit möjlig.

Förra lördagen kröntes 
Malin Haarala till Ale Lucia 
2011 i Furulundsparken. 
Därefter följde några hek-
tiska dagar för Malin och 
hennes tärnor. Luciadagen 
var intensiv med ett späckat 
program från tidig morgon 
till sen kväll.

– Det var en oerhört hek-
tisk dag med besök på diverse 

olika företag, äldreboenden 
och så vidare. Mellan fram-
trädanden hade vi väldigt 
roligt och skrattade hjärtligt. 
Det var ut och in ur bussen 
och vidare till nästa ställe, 
berättar Rebecca Svensson 
från Bohus.

För Ale Lucia har det 
blivit till tradition att ge två 
kyrkokonserter, i Starrkärr 
och Surte. Lokaltidningen 
fanns på plats när luciatrup-
pen, förstärkta av tidigare 
års luciakandidater samt 
medlemmar ur Gospel.kom, 
gjorde sin entré i Starrkärrs 
kyrka. Den timslånga julkon-
serten blev precis så stilfull 
och vacker som besökarna 
kunde önska. En extra ros 
också till solisterna Stina 
Johansson och tidigare 
nämnda Johanna Forsberg.

– Det här är en tradition 
värd att slå vakt om, kon-
staterade kyrkoherde Björn 

Nilsson när han samman-
fattade kvällen och tackade 
sångfåglarna och musikerna.

För lussemammorna 
väntar nu lite välförtjänt jul-
ledighet, men snart återupp-
tas arbetet för att planera 
60-årsjubileet av Ale Lucia. 
Det blir något att se fram 
emot.

Konsert som gav ståpäls
– Stilfullt framträdande i Starrkärrs kyrka

I STARRKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale Lucia bjöd på en stilfull och mycket vacker julkonsert i 
Starrkärrs kyrka.

En kvartett skönsjungande tjejer.

Kyrkoherde Björn Nilsson.
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VÅRA ÖPPETIDER
Mån - Tor kl: 11 - 14.30
Fre kl: 11 - 22

VARMT
VÄLKOMNA!

Vi önska alla våra kunder en 

GOD JUL och ett 

GOTT NYTT ÅR
VI HAR ÖPPET I 
MELLANDAGARNA!

God Jul
&

Gott 
Nytt År
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önskar

Nols Pizzeria
önskar

God Jul &
Gott Nytt År

Helgöppet
Julafton stängt

 Juldagen 12-22
 Annandagen 12-22 
 Nyårsafton 11-18
 Nyårsdagen 11-22

Box 2063  449 42 Nol
Noltorget 2  Tel 0303-74 12 72

STARRKÄRR. Det låter bara bättre och bättre för 
varje år.

Ale Lucia har utvecklats till något så mycket 
mer än bara en tävlan om vem som ska bli kom-
munens ljusdrottning.

Onsdagskvällens konsert i Starrkärrs kyrka gav 
ståpäls.

Vi önskar er 
God Jul & Gott Nytt År
Alekuriren och Happydays säger tack för detta år till alla reseglada läsare, 
som ständigt gör vår reseservice till en succé. Vi ses igen nästa reseår!

Vinn en semester till 
natursköna Harz! 
Tävling för läsare av Alekuriren

Du har nu chansen att vinna en 6 dagars vistelse för 2 vuxna arrang-
erat av Happydays på Sporthotel Schulenberg i Tysklands kanske 
vackraste delstat Harz i Mittyskland. Här bor ni på ett fint 3-stjärnigt 
hotell med faciliteter som inomhuspool, relaxavdelning, tennisbanor 
m.m. Vistelsen inkluderar 5 övernattningar med helpension. 

Skicka svaret på nedanstående fråga till Alekuriren innan den 3 janua-
ri 2012. Alla de läsare som svarar rätt på frågan är med i tävlingen.

Vart bor Jultomten, enligt sägnerna?

              1. Nordpolen

              2. Japan

              3. Belgien

Skicka svaret till: 
Alekuriren
Göteborgsvägen 94
446 33 Älvängen 

Märk kuvertet med ”Tävling Happydays”  
och kom ihåg att ange ditt namn och  

din adress. Lycka till!

t 

”

sägnerna?

” 

✂

på Restaurant La 
Castellina

relaxavdelning

garage

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

Weekend i Växjö
3 dagar på 4-stjärnigt hotell i Småland

Best Western  
Royal Corner ★★★★

Vid sjön där vägarna strålade sam-
man har ”vägsjö” – Växjö – vuxit 
fram i det gamla ”smålandet”. Växjö 
är nästan helt omgivet av sjöar och 
därför har en mycket vacker placering 
och en fin utgångspunkt för äventyr i 
det småländska landskapet. 

Ankomst: Fre-lör 20/1-26/5 och 
31/8-15/12 2012.
Vistelsen inkluderar endast slutstädning. 

 

 
lyxmiddag

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

Krogsemester  
i Danmark
4 dagar på historisk krog i Tylstrup, Nordjylland

Tylstrup Kro ★★★

Krogen i stationsbyn 
Tylstrup har sedan 
1644 varit en natur-
lig mötespunkt på vägen till dom-
kyrkostaden Ålborgs fart och fläkt. 
Idag är de vägresande utbytta med 
livsnjutare som gottar sig i krogens 
gemytliga inramningar med några 
avslappnande dagar här på toppen 
av Danmark.

Ankomst: Valfri 13/1-14/6 samt 
24/8-13/11 2012.

 

Natursköna Harz
6 dagar på 3-stjärnigt hotell i Schulenberg, Oberharz, Tyskland

Sporthotel Schulenberg ★★★

På det atmosfärfyllda Sporthotel Schulenberg har ni alla möjligheter för härliga semester-
dagar i Harz. Vistelsen inkluderar helpension så här behöver ni bara tänka på vad ni har 
lust att se och uppleva. Hotellet har flera faciliteter som attraherar en vuxen publik som 
bl.a. golfträningsbana, tennisbanor samt en trevlig relaxavdelning med swimmingpool. 
Dessutom är hotellet en bra utgångspunkt för vandringsstigar i natursköna omgivningar 
då det gränsar till nationalparken Harz med vackert skogsbeklädda berg som bjuder på 
enastående utsikter över det historiska landskapet som även diktaren Goethe fann inspira-
tion i. Harz sträcker sig över hela tre tyska delstater och är populär både bland naturglada 
turister och kulturintresserade som reser hit för att uppleva t.ex. häxornas Blåkulla och ta 
en ånglokstur upp på toppen av berget. För att inte glömma kejsarstaden Goslar (15 km) 
som är en av Tysklands mest vackraste medeltidsstäder.

Ankomst: Valfri 7/1-10/12 2012. 
OBS: Kuravgift på 1,30 EUR per person per dygn betalas direkt på hotellet fr.o.m. 1/1 2012.

Pris per person i dubbelrum

1.099:-
Pris utan reskod 1.249:-

Schleswig-Holsteins 
mittpunkt
3 dagar på hotell i Neumünster, Tyskland

Ankomst: Tors- och fredagar 
5/1-16/6 2012.

Sporthotel Schulenberg

2 BARN 6-14 ÅR ½ PRISET

inkl. frukost
endast 449:- 

 Pris per person i dubbelrum 

 2.499:-  Pris utan reskod 2.799:-

 
m. hembakad kaka

 
hela dagen

 
vid ankomst

2 BARN 6-14 ÅR ½ PRISET

1 BARN 6-14 ÅR ½ PRISET

Tylstrup Kro

★★★

Upplevelserna ligger bokstavligt på 
ett pärlband runt staden Neumünster 
som ligger ca 10 mil söder om den 
dansk-tyska gränsen och har ett per-
fekt läge mitt i delstaten Schlesvig-
Holstein mellan Vadehavet och 
Östersjökusten. Här väntar hansastä-
der och medeltidsidyller på dig men 
även golfbanor och storstadsäven-
tyr- oavsett vad som lockar just dig 
så kan du hitta det mesta i området 
runt Neumünster. På en utflykt kan 
man dessutom också besöka kultur-
pärlorna Lübeck och Hamburg.

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Öppet vardagar kl. 8-15.30 och helger 10-15.BESTÄLL NU PÅ: www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  
Teknisk arrangör:Avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift 79:- tillkommer. Barnrabatt vid 2 betalande vuxna.

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudanden. Bilsemester med
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Vi var samlade till jul-
gudstjänst. Innan 
gudstjänsten skulle 

börja, gick jag in och såg efter 
att allt var i sin ordning. Jag 
tittade på den fina julkrub-
ban med Josef och Maria. En 
herde stod där också och en 
bit där ifrån stod också de tre 
vise männen. I mitten fanns 
krubban där vi hade lagt 
halm, så det skulle se ut som 
en fin foderkrubba. Guds-

tjänsten skulle just börja då 
inser jag att något inte stäm-
mer, något väsentligt som 
fattas… Krubban är ju tom, 
Jesusbarnet är borta! 

Här skulle vi fira julguds-
tjänst och så saknas själva hu-
vudpersonen. Jag sprang fram 
och tillbaka och frågade kyr-
kobesökare som var på väg 
in om de hade sett Jesus, om 
de visste var Jesus fanns. De 
tittade nog lite förvånat och 

undrade, var är det egentligen 
för pastor som inte vet var 
Jesus finns?

Men är inte detta också en 
bild på hur vårt julfirande kan 
se ut? För det är så mycket 
som skall hinnas med. Det 
skall köpas julklappar, jul-
kort som skall skrivas, maten 
som skall inhandlas och lagas 
till. Julpyntet skall fram med 
tomtar och julkrubba. Fina 
dukar skall läggas på borden. 

Bonader upp på väggarna. 
Julgranen skall kläs, sedan 
skall det städas och göras 
fint. Det är stress och jäkt 
och alltid finns det mer att 
göra. På julaftonen så skall 
det ätas, tomten skall komma, 
TV med Kalle Anka och 
Karl-Bertil Jonssons jul skall 
det tittas på och så skall det 
ätas igen och så skall tomten 
komma, och så håller det på. 
Men var kommer Jesus in, 

finns det rum och plats för 
Jesus i vårt julfirande? 

En del kanske tänker att 
det var mindre stress på Jesu 
tid, det verkar så lugnt och 
fridfullt när Jesus föddes i ett 
stall, inte minst när vi sjung-
er Stilla natt, heliga natt, allt 
är frid… men det var nog 
inte så fridfullt. För när Jesus 
föddes, så var det fullt av folk 
som trängdes på vägen till 
Betlehem på grund av denna 

skattskrivning som ockupa-
tionsmakten genom Kejsa-
ren Augustus hade beordrat, 
det var bara att lyda för Josef 
och Maria. Väl framme var 
alla värdshus fullbelagda, inte 
ens en ledig bädd fanns för 
Maria att vila på, än mindre 
att föda sin förstfödde son. Så 
att Maria skulle föda just då, 
passade inte alls in, för det 
var för mycket som det redan 
var. Men Jesus föddes ändå, 
i ett enkelt stall som fick bli 
hans födelseplats. För mitt i 
alla våra måsten och göran-
den, mitt bland alla våra krav 
och vår stress som kommer 
Jesus till oss som ett barn, ett 
nyfött barn som läggs i dina 
händer. Du och jag får livet 
som en gåva, en gång till och 
hoppet föds på nytt för våra 
liv och fred på jorden.  För 
Jesus kommer inte som ett yt-
terligare krav utan kommer 
för att visa sin kärlek till oss 
genom att dela våra liv och 
leva tillsammans med oss.

Så att Gud föddes i ett stall 
för tvåtusen år sedan, är mer 
än något som hände för länge 
sedan. För det som händer är 
att Jesus vill födas i våra hjär-
tan och leva tillsammans med 
dig och mig. Så var kommer 
Jesus in? Jo, han kommer in i 
ditt och mitt hjärta för det är 
där han helst önskar vara. 

Ps Jo då, jag fann Jesus-
barnet till krubban till slut. 
Det var barnen som hade lekt 
med Jesus och lagt honom 
undanskymt under några 
stolar längre ner i kyrksalen. 
Jag tänkte, det var ju precis så 
det var, att Jesus föddes inte i 
något rampljus på någon scen 
utan föddes i ett undanskymt 
stall i staden Betlehem.

Med önskan om en riktigt god jul
Gud välsigne dig 

Läs gärna Luk 2:1-20

Per Kjellberg
Pastor i Surte

Betraktelse

Var kommer Jesus in?

Jordfästningar
Hugo Klang. I S:t Peders 
kyrka hölls fredagen 16 
december begravnings-
gudstjänst för Hugo Klang, 
Lödöse. Offi ciant var kom-
minister Bengt Broman.

Inga-Lill Persson. I Nö-
dinge kyrka hölls fredagen 
16 december begravnings-
gudstjänst för Inga-Lill 
Persson, Nödinge. Offi ci-
ant var kyrkoherde Harry 
Hultén.

Tack

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Kära

Pirkko Moisen
vid henens bortgång, för

alla vackra blommor i
kyrkan, vill vi framföra

vårt varma och innerliga
tack.

SVEND
PETER, ANDERS

med familjer
www.svenskakyrkan.se/skepplanda

JULAFTON 
Skepplanda  17.00 Julbön V.Wetterling, präst 
   Skepplanda kyrkokör 
Hålanda   10.00 Vid krubban M. Skredsvik, präst 
   Hålanda kyrkokör 
  23.30 Midnattsgudstjänst B. Broman, präst 
   Ellenor Lorentsson - solosång 
S:t Peder  10.00 Glögg o julfika. Vi avslutar  
  11.30 med samling vid krubban  
   M. Skredsvik, präst 
   ”Änglakören” medverkar 
Ale-Skövde  15.30 Julbön V. Wetterling, präst 
   Karin Martinsson - solosång 
   Frida Martinsson - fiol 
 

JULDAGEN 
Skepplanda  07.15 Julotta V. Wetterling, präst 
   Skepplanda kyrkokör 
S:t Peder  11.00 Juldagsmässa M. Skredsvik, präst 
Tunge  05.45 Julotta V. Wetterling, präst 
   Ann-Catrine Persson - solosång 
 

ANNANDAG JUL 
Hålanda  11.00 Pastoratsmässa B. Broman, präst 
 

NYÅRSAFTON 
Skepplanda  17.00 Nyårsbön B. Broman, präst 
Ale-Skövde  15.30 Nyårsbön B. Broman, präst 
 

NYÅRSDAGEN 
S:t Peder  16.00 Pastoratsmässa M. Skredsvik, präst 
   Lisa Gillsjö - sång och tvärflöjt 
   Marcus Larsson - piano och sång 
 

TRETTONDEDAG JUL  
fredag 6 januari 

Skepplanda  18.00 Julkonsert - Julsånger och Carols 
   Nya MotettEnsemblen  
   P. Corneliusson dirigent 
   B. Broman, präst 
    
S:t Peder  16.00 Musikgudstjänst Broman 
   Lödöse kyrkokör 
   Marie Lindqvist - tvärflöjt 
   Katharina Dahlbäck - cello 
    
 

SÖNDAG 8 JANUARI 
Skepplanda  10.00 Mässa Skredsvik, kyrkkaffe 
Hålanda  12.00 Gudstjänst Skredsvik 
Tunge 17.00 Mässa Skredsvik 
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0303-444 000www.mittiale.se

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

Julafton – 24 december 
Nol  10.30 Samling vid krubban
  Glögg och pepparkakor 
  efteråt!
Älvängen 10.30 Samling vid krubban 
  Unga musiker med-
  verkar. Juligt fika.
Starrkärr 16.00 JulbönNilsson
  Solosång av 
  Elisabet Ehlersson 
Kilanda  17.00 Julbön .............. Nilsson
  Solosång av 
  Elisabet Ehlersson 
Nol  23.00 Julnattsmässa
   .....................Nordblom

Juldagen – 25 december
Kilanda  6.00 Julotta ............. Nilsson 
Starrkärr  7.30 Julotta ............. Nilsson
  Julottekören medverkar. 
Älvängen  11.00 Mässa .........Andersson
  Skinkmacka till fikat.

Annandag jul – 26 december 
Nol  11.00 Mässa ..........Nordblom 

Nyårsafton – 31 december
Starrkärr  16.00 Nyårsbön ....Andersson 
Kilanda  17.00 Nyårsbön ....Andersson

Nyårsdagen – 1 januari
Älvängen 18.00 Musikgudstjänst
   ....................Andersson
  Emelie Wessmark, 
  Karin Bäckman, 
  Linn Magnusson och 
  kompband.

Trettondag jul – 6 januari
Nol  17.00 Musikgudstjänst
   .....................Nordblom
  Stråla milt du nattens 
  stjärna.
  Musik av Magnoliakören, 
  solister och 
  instrumentalister.

1 efter Trettondag jul – 8 januari
Nol 11.00 Mässa ..........Nordblom
Älvängen  11.00 Mässa .............. Nilsson
Starrkärr 18.00 Musikgudstjänst
   ......................... Nilsson
  Nya motettensemblen 
  sjunger ett julprogram 
  under ledning av
  Peter Corneliusson.

Kom till kyrkan
i Jul, Nyår och Trettondag

 Peter Corneliusson.

God Jul
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LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT
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Predikoturer
Surte församling
Onsd 21/12 kl 21, Inneban-
dy i Surteskolan. Lörd 24/12 
kl 11, Julbön. Per Kjellberg. 
Musik: Lena Kildén och Jack 
Svantesson. Onsd 28/12 kl 
21, Innebandy i Surtesko-
lan. Fred 30/12 kl 18:30, 
Filmkväll med fi ka, för alla 
över 11 år. Sönd 1/1 kl 11, 
Nyårsandakt med orgelmu-
sik. Missionsoffer. Onsd 4/1 
kl 21, Innebandy i Surtesko-
lan. Fred 6/1 kl 15, Offentlig 
trettondagsfest med sång, 
musik, lekar och servering. 
Per Kjellberg. Malin Andre-
sen. Missionsoffer. Sönd 8/1 
kl 11, Missionsgudstjänst 
i Kungälvs missionskyrka. 
Tomas Hammar. Gemensam 
kör. Nattvard. Missionsoffer. 
Månd 9/1 kl 19, Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Onsd 11/1 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 
Torsd 12/1 kl 18:30, Alpha-
kurs/Nyfi ken på kristen tro. 
Välkommen.
www.surtemissionskyrka.se

Nödinge församling
24/12 Julafton kl 12, 
Nödinge kyrka krubbguds-
tjänst Elisabeth Zander. Kl 
17, Surte kyrka Julbön  R 
Bäck. Kl 23.30, Nödinge 
kyrka Midnattsgudstjänst  R 
Olausson,  Blue’N Joy med-
verkar. 25/12 Juldagen kl 
7, Surte kyrka Julotta H 
Hultén. Kl 7, Nödinge kyrka 
Julotta R Bäck. 26/12 An-
nandag jul kl 11, Surte kyrka 
Mässa H Hultén. Kl 13, 
Surte kyrka Finsk julotta L 
Sorvoja. Kl 15, Bohus Servi-
cehus Gudstjänst H Hultén. 
31/12 Nyårsafton kl 16, 
Nödinge kyrka Nyårsbön  
R Bäck. 1/1 Nyårsdagen kl 
11, Surte kyrka Gudstjänst 
Emily Ritni. Onsd 4/1 kl 
11, Fridhem Gudstjänst 
H Hultén. 6/1 Trettondag 
jul kl 15, Nödinge kyrka 
”Kungafest” Gudstjänst för 
stora och små H Hultén. 
Julfest i församlingshem-
met. 8/1 1:a söndagen efter 
Trettondag jul kl 11, Surte 
kyrka Mässa R Bäck. Kl 15, 
Bohus Servicehus Gudstjänst 
R Bäck. Tisd 10/1 kl 11, Nö-
dinge Servicehus Gudstjänst 
R Bäck. 15/1 2:a ef Tretton-
dag jul kl 11, Nödinge kyrka 
Mässa H Hultén. Kl 15, 
Bohus Servicehus H Hultén. 
Kl 17, Surte kyrka Guds-
tjänst H Hultén.

Starrkärr-Kilanda

församling
Julafton 24/12 Nols kyrka kl 
10.30, Samling vid krub-
ban, Glögg och pepparkakor 
efteråt! Älvängens kyrka kl 
10.30, Samling vid krubban, 
Unga musiker medverkar, 
Kyrkkaffe efteråt! Starrkärrs 
kyrka kl 16, Julbön Nilsson. 
Kilanda kyrka kl 17, Julbön 
Nilsson. Nols kyrka kl 23, 
Julnattsmässa Nordblom. 
Juldagen 25/12 Kilanda 
kyrka kl 06, Julotta Nilsson. 
Starrkärrs kyrka kl 07.30, 
Julotta Nilsson. Älvängens 
kyrka kl 11, Mässa Anders-
son. Annandag jul 26/12 
Nols kyrka kl 11, Mässa 
Nordblom. Nyårsafton 
31/12, Starrkärrs kyrka kl 
16, Nyårsbön Andersson. 
Kilanda kyrka kl 17, Nyårs-
bön Andersson. Nyårsdagen  
1/1 Älvängens kyrka kl 18, 
Musikgudstjänst Andersson.  
Sång och musik med Emelie 
Wessmark Karin Bäckman 
Linn Magnusson och kom-
pband.
Trettondedag jul 6/1
Nols kyrka kl 17, Mu-
sikgudstjänst Nordblom. 
Medverkan av Magnoliakö-
ren instrumentalister och 
solister. 1 e trettondedagen  
8/1 Älvängens kyrka kl 11, 
Mässa Nilsson. Nols kyrka 
kl 11, Mässa Nordblom. 
Starrkärrs kyrka kl 18, Mu-
sikgudstjänst Nilsson. Nya 
Motettensemblen sjunger ett 
julprogram under ledning av 
Peter Corneliusson. Onsdag 
11/1 Starrkärrs kyrka kl 19, 
Bön för församlingen.

Skepplanda pastorat
Skepplanda Julafton kl 17, 
Julbön V. Wetterling, Skepp-
landa Kyrkokör. Juldagen kl 
07.15, Julotta V.Wetterling, 
Skepplanda Kyrkokör. 
Nyårsafton kl 17, Nyårsbön, 
B Broman. Trettond jul fred 
6/1 kl 18, Musikgudstjänst 
B.Broman, Julsånger och 
Carols. Sönd 8/1 kl 10, 
Mässa M.Skredsvik, kyrk-
kaffe. Hålanda Julafton kl 
10, Vid krubban M. Skreds-
vik, Hålanda Kyrkokör. Kl 
23.30, Midnattsgudstjänst B. 
Broman, Ellenor Lorents-
son - solosång. Annand jul 
kl 11, Pastoratsmässa .B 
Broman. Sönd 8/1 kl 12, 
Gudstjänst M. Skredsvik. 
S:t Peder Julafton kl 10, 
Välkommen på glögg o 
julfi ka vi avslutar med kl 
11.30, samling vid krubban, 
”Änglakören”medverkar M. 

Skredsvik. Juldagen kl 11, 
Juldagsmässa M. Skredsvik. 
Nyårsdagen kl 16, Pasto-
ratsmässa M Skredsvik. Lisa 
Gillsjö – sång och tvärfl öjt. 
Marcus Larsson – piano 
och sång. Trettond jul fred 
6/1 kl 16, Musikgudstjänst 
B.Broman. Lödöse kyrkokör. 
Marie Lindqvist – tvärfl öjt. 
Katharina Dahlbäck - 
cello. Ale-Skövde Julafton kl 
15.30, Julbön, V.Wetterling. 
Karin Martinsson – so-
losång. Frida Martinsson 
- fi ol. Nyårsafton kl 15.30, 
Nyårsbön, B Broman. Tunge 
Juldagen kl 05.45, Julotta 
V.Wetterling. Ann-Catrine 
Persson – solosång. Sönd 8/1 
kl 17, Mässa Skredsvik.

Guntorps missionskyrka
Julafton 24/12 kl 23, JUL-
NATTSGUDSTJÄNST 
Ekumenisk gudstjänst I 
Smyrnakyrkan. Annandag 
Jul kl 11, JULGUDS-
TJÄNST Ingegerd Bratt-
gård talar.Gemensam
gudstjänst för Älvängens och 
Guntorpa missionsförsam-
lingar och Smyrnakyrkan i 
Älvängens Missionskyrka.

Elimförsamlingen i Alafors
Juldagen kl 11, Gudstjänst 
i Pingstkyrkan Bohus. 
Fred 6/1 kl 11, Gudstjänst, 
Kindbom.

Fuxerna kyrka
Lör 24/12 23, Högmässa, 
Nordblom, Fuxiakören. 
Sön 25/12 10, Högmässa, 
Westergaard. Sön 25/12 13, 
Suomenkielinen. Mån 26/12 
10, Högmässa, Nordblom. 
Ons 28/12 18:30, Mässa, 
Nordblom. Söndag 1/1 kl 
10, Högmässa, Westergaard. 
Fredag 6/1 kl 10, Högmässa, 
Nordblom.

Åsbräcka
Sön 25/12 kl 8, Julotta, Wes-
tergaard. Lörd 31/12 kl 16, 
Nyårsbön, Westergaard.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 20/12 kl 8-9, Bön. 
Lörd 24/12 kl 23, Julnatts-
gudstjänst, Marie Nordvall, 
sångare & musiker från 
Missionskyrkan. Månd 26/12 
kl 11, Annandagsgudstjänst 
i Missionskyrkan, Inge-
gerd Brattgård, sångare & 
musiker från Smyrnakyrkan. 
Sönd 1/1 kl 17, Nyårsguds-
tjänst. Nattvard. Kyrkkaffe. 
Fred 6/1 kl 15, Församling-

ens årsmöte.Servering. Sönd 
8/1 kl 11, Gudstjänst, Elias 
Berg. Kyrkkaffe. Tisd 10/1 
kl 11-12, Bön. Kl 19-20, 
Bön. Onsd 11/1 kl 11-12, 
Bön. Kl 19-20, Bön. Torsd 
12/1 kl 10-12.30, Smyrna-
Caféet. Kl 11-12, Bön. Kl 
19-20, Bön. Fred 13/1 kl 19, 
3B-kväll (Bönen, Brödet, 
Budet). Kl 20.30, Öppet hus 
& Café. Sönd 15/1 kl 11, 
Gudstjänst med dop, Marie 
Nordvall. Kyrkkaffe.

Filadelfi aförsamlingen i 
Bohus
Sönd 25/12 kl 11, Leif 
Karlsson Tillsammans med 
Elim. Onsd 28/12, Onsdag 
kl 19, Bibelläsning och bön 
1/1 Nyårsdagenkl 18, Ett 
Nytt År. Onsd 4/1, Onsdag 
kl 19, Bibelläsning och bön. 
Sönd 8/1, kl 11, Leif Karls-
son.

Älvängens missionskyrka
Lörd 24/12 kl 23, Gem. 
julnattsgudstjänst i Smyrna-
kyrkan. Anna & Carl 
Turskog mfl . Månd 26/12 
kl 11, gem gudstjänst med 
Smyrnaförsamlingen & gun-
torps församling. Ingegerd 
Brattgård. Utgångskol-
lekt till Missionskyrkans 
internationella arbete. Sönd 
1/1 kl 11, Nyårsgudstjänst. 
AM Svenninghed. Nattvard. 
Utg. kollekt till Missions-
kyrkan internationella 
arbete. Fred 6/1 kl 11, Gem 
Jul och missiionsgudstjänst 
på Trettondag jul i Guntorp. 
Elias Berg. Kollekt till Mis-
sionskyrkans intert.arbete. 
Sönd 8/1 kl 11, missions-
gudstjänst i Kungälv gem. 
med Surte och Älvängen. 
Tomas Hammar. Nattvard. 
Kollekt till Missionskyrkans 
internat.arbete.

Vår Pappa, Svärfar
och Morfar

Christer Alenfors
* 7 november 1942

har hastigt lämnat oss i 
sorg och saknad

Surte 4 december 2011

BARNEN
med familjer

Släkt och vänner

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 30 
december kl 11 i Surte 

kapell, där akten avslutas. 
Ni som vill hedra 

Christers minne tänk på 
Cancerfonden 

tel. 020-59 59 59 eller 
Hjärt-Lungfonden,
tel. 0200-88 24 00

Döda

Gösta Carlsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1927 och 
efterlämnar barn med famil-
jer som närmast sörjande.

Folke Andersson, Bohus 
har avlidit. Född 1922 och 
efterlämnar makan Gunvor 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Einar Mårtensson, Surte 
har avlidit. Född 1933 och 
efterlämnar barn, barnbarn 
samt syskon som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Vår älskade Far,
Morfar, Bror och Vän

Einar "Mårten"
Mårtensson

* 16/10 1933

har i dag somnat in och
lämnat oss i sorg

och saknad.

Kungälvs sjukhus
5 december 2011

MARIE
Sandra, Ebba

ROBERT
Signe
Inger

Övrig släkt och vänner

Det finns ett hav, som 
ingen ser,

det finns en grav, där 
ingen dör,

det finns en sol, som ej 
går ner,

det finns en strand         
i varje själ

Bo Setterlind

Livet är kortare än
man förstår

Plötsligt står man där
och har mist någon

väldigt kär
Någon som fanns där

alldeles nyss,
men inte mer

Det går så fort,
alldeles för fort

Pappa min vän, jag
hoppas att vi ses igen!

Marie

Begravningsakten äger
rum tisdagen 3 januari
kl. 11.00 i Surte kapell.
Efter akten inbjudes till

minnesstund i
församlingshemmet.

Min älskade Make
Vår Käre

Folke
Andersson

* 23/7 1922

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Bohus
11 december 2011

GUNVOR
BIRGIT och SVEN
ANITA och LARS

JOHNNY och JANET
GÖRAN

och KATARINA
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Släkt och vänner

Stor var Din kärlek,
    god var Din själ
Käraste Folke,
    tack och farväl

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen

28 december kl. 13.00
i Surte kapell. Efter

gravsättningen inbjudes
till minnesstund i för-

samlingshemmet. O.s.a.
till Ale Begravningsbyrå
tel. 031-98 32 50 senast
fredagen 23 december.
Lika välkommet som
blommor är en gåva

till Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Kära

Svea Hegg
vid hennes bortgång, för

kondoleanser, alla
vackra blommor i

kyrkan, minnesgåvor
och till alla Er som

deltog och gjorde denna
dag till ett ljust och

vackert minne, vill vi
framföra vårt varma och

innerliga tack.

Bo, Maria, Christina

Tack

Till Er alla som på olika
sätt hedrat minnet av

vår Käre

Hugo Hansson
vid hans bortgång, för
hedersbevisningen, tal,

sång och den vackra
blomstergärden vid hans
bår, vill vi framföra vårt

varma och innerliga
tack.

MAGNUS och MARIA
ELSY, NANCY, BRUNO

med familjer
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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

UTHYRES

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

Lägenhet uthyres 
1rok med balkong i Nol. 
tel. 0709-75 64 22

SÖKES

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

3 ROK centrum älvängen 
bytes mot bostad Göteborg. 
81 m varm hyra 6 257 kr i Ale-
byggen. Stor uteplats m växthus 
& en träpaviljong m tygtak kan 
övertas. Tvättstuga på gården, 
barn vänligt område p-plats 
ingår eget varmförråd. Trevliga 
grannar gemensam med gran-
nar, bastu, träningsrum & fest-
lokaler. Motorväg & Pendeltåg 
med förbenelse till Trollhättan & 

Göteborg restid på ca: 27 minu-
ter med pendeln till Göteborg 
klar 2012. Önskas: hyreslägenhet 
på 3-4 rum även inreserad av 
hus, insatslägenhet i Göteborg-
området. Max hyra 8000;-
tel. 0704-71 88 97

ÖVRIGT

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:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Ett uppskattat presentkort 
på klassisk massage, hot stones 
massage, akupunktur, fotvård 
och Healing. Kan köpas hos
Tina
tel. 0707-42 73 74
Kroken Persväg 3
www.harmonihalsan.se
Välkommen!

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

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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Grattis till vår älskade

Ellen Wall
som fyller 2 år

den 20 december
Mamma, Pappa, casper, 

Mormor & Morfar,
Farmor & Farfar

Grattis
Kerim

 på 2-årsdagen den 16 dec. 
Många pussar, kramar från 

Mamma, Pappa och syster 
Meleke, bror Wissam, Kamila, 

teysir, Nicole och från alla 
tre morbröder med barn och 

moster och barn

Stort grattis till vår älskade 
prinsessa 

Agnes Andersson
som blir 1 år den 29/12, 

många pussar och kramar från 
mamma och pappa

Hugo
fyller 7 år 20/12.

Stora grattiskramar från 
Mormor och Morfar

Grattis
Linda

på födelsedagen
den 23 december
Många kramar
från familjen

Grattis
Rasmus

på 14-årsdagen 21/12
Kram Farmor

Födda

2 Nov fick Lisa och Peter en 
liten Hedda på SÖS, lilla-
syster till Walter och Elsa.

20 Nov på morgonen fick 
Karin och Tommy en liten 
Alicia på Mölndals BB,

 lillasyster till Alvin

20 Nov på kvällen fick Sara 
och magnus en liten 

Emma på Danderyds BB,
 lillasyster till Sofia

Veckans ros 
Ett varmt tack till Olof 
Persgårdens förskola som 
gjorde ett fint lusseframträ-
dande för oss alla på Vika-
damm i Älvängen.

Boende & Personal
på Vikadamm

Veckans ros vill vi ge till 
Hanna och Peter tillsam-
mans med luciatåg bestå-
ende av niondeklassare i 
Bohusskolan.

Surte-Bohus brukarråd
och PRO

Till Fotbollstränarna iP-99 i 
SBTK -Pelle, Jonas & Jojje 
mfl som stöttat och hjälpt 
våra killar! En riktigt God 
Jul! Önskar Hampus m familj

Årets ros vill vi ge till Yttre-
hemtjänstgruppen på servi-
cehuset Björkliden, Ledet. 
Ni är guld värda. Tack för 
att ni tar så väl hand om vår 
lilla mamma Elin Olsson. 
PS. Alekommun, ändra inte 
till privat omsorg för äldre, 
förstör inte det som är bra.

Anita, Janos, 
Birgitta och Sven Erik

Till Sebastian Nordberg 16 
år i Nödinge som hjälpte 
mig när jag fick ett EP-
anfall. Du är GULD värd. 
Du är bäst.                    Patrik

Undanbedes 
All ev uppvaktning undan-
bedes vänligen.

Margit Svensson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Knut Andersson, Nol
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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p
y

SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

2 8 1 3 6 7
3 9 6 7 8

3

9 4 7
1 3 2 4

4 9

5 6 4 2 9 1 8
3 9 7

7 1 6 2

3 7 9 8 4 6
1 9

5 2 7

5 9 4
3 6 1

7 5 3 8

8 9 3 7
9

4 9 8 3

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!

VI ÖNSKAR

DIG EN RIKTIGT

��������

ÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLVVVVVVVÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄNGEGEGEGEGEGEGENNNNNNN NÖNÖNÖNÖNÖNÖDDDDDDIIIIIINGNGNGNGNGNGEEEEEE KUKUKUKUKUKUNGNGNGNGNGNGÄLÄLÄLÄLÄLÄLVVVVVV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303 - 938 21 KUKUKUKUKUKUNGNGNGNGNGNGÄLÄLÄLÄLÄLÄLVVVVVV CCCCC CENENENENENENTRTRTRTRTRTRUMUMUMUMUMUM VÄSTRA GATAN 71, TEL 0303-199 40 
LILILILILILLLLLLLLLLAAAAA EEEEEDEDEDEDEDETTTTT BBBBBADADADADADHUHUHUHUHUSSSSSEEEEETTTTT LILILILILILLLLLLLLLLAAAAA EEEEEDEDEDEDEDETTTTT VVVV VÄÄÄÄÄRRRRRDDDDDSSSSSHUHUHUHUHUSSSSSEEEEETTTTT SKANSENVÄGEN 34, 463 39 LILLA EDET, TEL 0520-65 16 16  SNART 100 KLUBBAR II SVERIGE WWW.SPORTLIFE.SE

PERFEKT JULKLAPP 
TILL PERSONALEN!

HALVÅRSKORT
TRÄNAAAAAAAAAAA  AAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAA AKTIVITETER

KR 6 mån
Rikt.pris 3300 kr

EN! PASSA PÅ NU! SISTA CHANSEN! PASSA PÅ NU! SISTA CHANSEN! PASSA PÅ NU! SISTA CHANSE

TRÄNA ALLA AKTIVITETER

ERBJUDANDET GÄLLER T.O.M 23/12 2011

KR

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

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.


