
"Förnyelse, förändring, förbättring" – så löd Moderaternas 
valpropaganda. Nyförvärvet, tidigare bankchefen Peter Kor-
nesjö, fick flest personröster i valet. Moderaterna med stöd 
av öriga allianspartier och 
Aledemokraterna knep 24 av 
de 49 mandaten. Sverigede-
mokraterna tog tre. Social-
demokraterna tappade tre 
mandat och fick bara 17.
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m.lifeclub.se

Vi är glada att få hälsa Abs Showkidz välkomna till Life. 
Abs Showkidz är en pedagogisk sång och dansklass för 
alla barn som gillar show! Terminstart 6 februari 2011.

Boka ditt barn redan i dag:
Begränsat antal platser.
Life medlem: 1190 kr/termin
Icke medlem:1490 kr/termin

För alla barn:

Abs. Showkidz kommer att finnas på följande anläggningar:     
 Ale/Nol ,  0303-74 16 50(Folketshusvägen 1) 

Gårda,  031-15 15 52  (Norra Kustbanegatan 19)
Storås,  031-331 10 90 (Storås Industrigatan 20) 

Lerum,  0302-516 15 (Göteborgsvägen 3)

terminstart  söndagen6  f e b r u a r i2 0 1 1

Ale-Surte vädjar till generösa medlemmar
BOHUS. Engagemanget 
och intresset hos Ale-
Surte BK:s medlemmar 
är stort.

Krismötet i lördags 
eftermiddag var välbe-
sökt.

Nu funderar de på 
styrelsens vädjan om 
800 000 kronor.

Ale-Surte Bandyklubb behö-
ver medlemmarnas och sup-
portrarnas hjälp för att göra 

upp med sitt förflutna. Gamla 
– och förvisso en del nya skul-
der – behöver avlägsnas för 
att styrelsen ska kunna jobba 
framåt. För detta krävs ett 
kapitaltillskott om 800 000 
kronor. Lösningen kallar sty-
relsen för "supporterlån".

– Vi skulle behöva att ett 
antal medlemmar lånar ut 50 
000 kronor eller mer till en 
ränta om 5% under minst fem 
år. Ett antal generösa med-
lemmar har redan aviserat att 

de ställer upp med betydligt 
större belopp om fler visar in-
tresse. De vill inte själva gå 
in i den här aktionen, säger 
styrelseledamoten Lars-Ove 
Hellman.

Efter mötet där support-
rarna fick möjlighet att få alla 
frågor besvarade andades sty-
relsen en viss optimism.

– Jag har aldrig tidigare 
upplevt en liknande hängi-
venhet som i Ale-Surte. Med-
lemmarna är väldigt måna 

om klubben och har defini-
tivt förstått allvaret. Självklart 
finns det en viss tveksamhet 
att låna ut pengar och kon-
stigt vore väl annat, säger 
Lars-Ove Hellman.

I de 800 000 kronor som 
klubben skulle behöva låna 
ingår att gamla skulder om 
450 000 kronor, årets spelar- 
och ledarlöner samt bolagets 
skulder om 140 000 kronor 
till leverantörer (utom Ale 
kommun) kan betalas.

– Vi har också för avsikt 
att bolaget ska kunna betala 
hyran för det fjärde kvarta-
let till Ale kommun, berättar 
Hellman.

Parallellt med supporterlå-
net fortsätter jakten på spon-
sorpengar. En dialog pågår 
också med Ale kommun 
kring klubbens roll i Alemäs-
san som bör kunna betyda en 
del intäkter.

På frågan hur Ale-Surte 
BK ställer sig kring ett even-

tuellt avancemang till elitse-
rien är svaret fåordigt.

– Vi har inte diskuterat det 
än, men vi vet att vår nuva-
rande organisation och eko-
nomi inte klarar av det. Det 
krävs nog ytterligare 1,5 till 2 
miljoner kronor för att finan-
seria en säsong i högsta divi-
sionen, men där är vi inte än.

Maktskiften – största händelserna 2010
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Älvängen

Glädje i S-lägret.

Framgång för S
i Lilla Edet
LILLA EDET. Socialde-
mokraterna i Lilla Edet 
svarade för ett mycket 
starkt val och ökade med 
ett mandat.

Valets stora förlorare var Centerpar-
tiet som backade drygt sju procenten-
heter och förlorade två mandat i kom-
munfullmäktige.
– Mycket bittert, konstaterade Bjarne 
Färjhage besviket.       Läs sid 27

"Nu tar vi över"

Fredrik Johansson, Peter Kornesjö och Mikael Berglund firade Moderaternas valframgång och skålade i champagne på Rosa Huset i Älvängen där partiet höll 
sin valvaka. Moderaterna var det parti som svarade för den största ökningen i Ale, 7,7 procentenheter vilket genererar ytterligare fyra mandat i fullmäktige. 
För att få borgerlig majoritetsställning krävs det dock stöd av Aledemokraterna. Men inte ens det räcker ty Sverigedemokraterna kommer att inta vågmäs-
tarrollen med sina tre mandat.                   Läs sid 6
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Skoinlägg! 
Specialist på handgjorda inlägg.

Ett ENKELT valDIDRIKSONS PARKAS JR
Nancy: röd, vit, svart. 
Warner: röd, svart. 
Strl 130-170.

– Moderaterna firade som segrare men nu väntar förhandlingar
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LILLA EDET. Tvärtemot 
rikstrenden gick Soci-
aldemokraterna framåt 
i Lilla Edets kommun 
och erövrade ett nytt 
mandat i kommunfull-
mäktige.

Det innebär majori-
tetsskifte, men det är 
ännu oklart hur kon-
stellationen kommer 
att se ut.

Valets stora förlorare 

fram till. Jag hoppas att de 
är intresserade av att samar-
beta med oss, säger Ingemar 
Ottosson.

Från Folkpartiets sida 
låter man hälsa att inga 
dörrar är stängda.

– Vi har fått ett knepigt 
parlamentariskt läge i Lilla 
Edet. Det känns väldigt trå-
kigt att Sverigedemokraterna 
går framåt. De står för värde-
ringar som inte överensstäm-
mer med ett modernt demo-

tidningen ringde upp honom 
på söndagsnatten.

Vad är förklaringen till 
ert jätteras?

– Känslan ligger i att vi har 
pratat mycket om Lödöse 
och det gör kanske att övriga 
delar känt sig förbigångna. 
Det är dock inte hela förkla-
ringen utan vi får naturligtvis 
analysera resultatet grundligt 
och se vad vi kommer fram 
till.

Majoritetsskifte väntar 
i Lilla Edets kommun
– Sossarna gick framåt och Centern rasade

Det pekar uppåt för Socialdemokraterna i Lilla Edets kommun, som var valets vinnare med 
ett nytt mandat i kommunfullmäktige. Samtidigt backade Centerpartiet två mandat. Ingemar 
Ottosson gläds åt det majoritetsskifte som väntar i kommunen.
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Centerpartiet

Folkpartiet Liberalerna

Kristdemokraterna

Arbetarepartiet - Socialdemokraterna

Vänsterpartiet

Miljöpartiet de gröna

Sverigedemokraterna

M

C

FP

KD

S

V

MP

SD

5

5

2

1

12

3

1

2

-2

+1

+1

5

7

2

1

11

3

1

1

FÖRK PARTI ANTAL
2010

ANTAL
+/-

ANTAL
2006

MANDATFÖRDELNING LILLA EDETS KOMMUNFULLMÄKTIGE

SÅ FÖRDELADES RÖSTERNA I KOMMUNALVALET

Nr 7 |  vecka 8 | År 14 |  2010

LILLA EDET. Invignings-
yran varade i en hel 
vecka.

Nu har verksamhe-
ten i nya Folkets Hus 
kommit igång på allvar.

– Vi har fått ett nytt 
kulturhus som ger oss 
oanade möjligheter, 
säger kommunalrådet 
Bjarne Färjhage (C).

Aktiviteterna avlöste varan-
dra under den vecka som in-
vigningen av Folkets Hus 
firades. Sång och musik, 
konstutställning, 3D-bio är 
ingredienser som kryddat 
premiärdagarna. Glädjen och 
stoltheten över de nyrenove-
rade lokalerna går inte att ta 
miste på.

– Det är jätteskoj att höra 

alla positiva kommentarer 
från besökarna, säger Fol-
kets Hus-chefen Tommy 
Hallenberg.

Det enda som kom att 
grumla glädjeyran var namn-
diskussionen som plötsligt 

flöt upp till ytan. Kulturhu-
set Eden eller Folkets Hus är 
frågan?

– Namnfrågan får inte 
överskugga det positiva vi 
känner inför den föränd-
ring som skett. Vi är i prin-

Lyckad invigningsvecka för Folkets Hus
– Nu fortsätter utvecklingen av centrum

Folkets Hus är nu invigt och verksamheten snurrar på till 
Lilla Edet-bornas stora förtjusning.

Lunchgästerna har återvänt till Folkets Hus där det serveras husmanskost till lunch varje 
vardag.  

Positivt bokslut för Lilla Edets kommun
– Fjolåret gav ett överskott på 4,3 miljoner

cip överens i frågan, säger 
Färjhage.

Om Alekuriren tolkar 
kommunalrådet rätt så 
kommer fastigheten snart att 
kompletteras med namnangi-
velsen Kulturhuset Eden.

Bjarne Färjhage ser nya, 
fräscha Folkets Hus som ett 
led i en trestegsraket för cen-

kli D fö

ALVHEM. Inte ens 
ösregn i två akter hin-
drade premiären av 
Guldtunnan från en 
succé.

Kulturföreningen Tea-
tervinden har skapat 
ett nytt mästerverk 
– och en ny genre.

Guldtunnan är allt på 
en och samma gång, 
lustspel, musikal och 
bygdespel.

Utomhusspel innebär alltid 
en risk. Det visste Teatervin-
den innan och de fick redan 
under lördagens premiär en 
bekräftelse på vad det kan 
innebära. Likt ett straff från 
vädergudarna vräkte regnet 
ner i båda akterna.

– Det var uppehåll i tjugo 
minuter och då var det paus, 

niskor, från pigan Lovisa till 
kung Gustav III. I huvudrol-
len ser vi Johanna Hector 
agera som Anna-Margareta 
Ahlströmer som har ärvt 
miljoner och vid 16-års ålder 
anses gammal nog för att gå 
till altaret. Friarna står på 
rad, både seriösa och mindre 
seriösa. Själv är hon mest 
intresserad av att spela teater 
och att lära godsfolket att 
läsa. Från att inledningsvis 
ha känts lite stel och fyrkan-
tig växer ”Guldtunnan” till 
en human, osjälvisk och kär-
leksfull ung dam. 

Minst lika engagerande 
är pigan Lovisas kärleks-
öde. Hon spelas av Lindha 
Thörnqvist och rollpresta-
tionen får publiken att känna 
stor empati. Hennes otäcka 
upplevelse i skogsbrynet 

Petterssons goa minspel 
som brännvinsbrännaren 
Enar tar plats på scen..

Gästskådespelare
Gunilla Poppe är gästskå-
despelare av rang. I rollen 
som husfru Karin är hon 
magnifik. Det känns att 
hennes erfarenhet och stora 
lass professionellt kunnande 
har givit hela föreställningen 
en stabilitet. Med Poppe på 
scen kantrar aldrig skeppet 
och det är heller aldrig nära. 
Trots två och en halv timmas 
underhållning har de publi-
kens uppmärksamhet i ett 
järngrepp. För Teatervin-
dens trogna publik är det en 
ny teaterform som levereras 
– en vacker sådan. Musiken, 
sångerna, texterna och klä-
derna ger Guldtunnan en 

tekul. Publikens respons har 
varit fantastisk och det är då 
man förstår varför man orkar 
hålla på, sa Kent Carlsson till 
lokaltidningen.

Tidsenliga kläder
Christel Olsson-Lind-
strand, manusförfattare till-
sammans med Kent, och en 
av sömmerskorna.

– Vi har sytt in i det sista. 
Att skapa alla dessa tidsenliga 
kläder har varit en utmaning, 
men en kul sådan. Det bidrar 
starkt till att höja föreställ-
ningen och alla som har varit 
engagerade ska ha en eloge.

Guldtunnan ges i ytterli-

Guldtunnan – ett nytt mästerverk!

Husfru Karin (Gunilla Poppe) 
i samspråk med prosten 
(Patrik Lekman).

Ett stäm-
ningsfullt ut-
omhusspel 
som livas upp 
av Rö-Oskars 
magnifika till-
lika bibliska 
kunskaper.

Beundransvärda huvudrolls-
innehavare. Pigan Lovisa 
spelad av Lindha Törnqvist 
och Anna-Margareta Ahl-
strömer av Johanna Hector.

Brännvinsbrän-
naren Enar av 
Kjell Pettersson 
är självklar i ett 
spel från 1780-
talet.

Alicia Salafranca 
som Zigenerskan. 

Ni hittar också ett inslag om 
Guldtunnan på Alekurirens 
webb-tv och ännu fler bilder.
www.alekuriren.se
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Nr 13  |  vecka 14  |  2010  |  År 15  |  100% täckning  |

Färdigjublat! Surte IS IBK
lägger ner elitsatsningen i
innebandy.

Dråpslaget!
SURTE. Energin har tagit
slut. Surte IS IBK orkar 
inte fortsätta sin elit-
satsning i daminnebandy

I onsdags lämnade styrelsen ett tun
besked till tjejerna i Surte IS IBK:s div
sion ett lag. Det blir ingen fortsättni
nästa säsong. Klubben har begärt a
laget flyttas ned till division två. Os
kerheten kring spelarnas framtid
klubben och en svag organisatio
runt laget ligger bakom beslutet.

Läs sid 1

Surtes brandstation invigd

Alebacken officiellt invigd

Plusresultat för Ale kommun 2009
– Ett dramatiskt år slutade till sist positivt
ALE. Finanskris och lågkon-
junktur skapade oro.

Skatteprognoserna pekade 
på stora negativa föränd-
ringar.

När Ale kommun presen-
terar sitt bokslut för 2009 
redovisas ändå ett plusre-
sultat på dryga 25 miljoner 
kronor.

– Situationen såg dyster ut första 
halvåret, men med aktivt arbete 
och fokus på möjligheter har re-
sultatet väsentligt förbättrats, säger 
kommunstyrelsens ordförande, Jarl 
Karlsson (S). Nämndernas kraftful-
la omställningsarbete har givit resul-
tat och samtliga nämnder, med un-
dantag för Utbildning- och kultur, 
ligger på ett resultat nära budget. 
Detta ger en mycket god grund att 
stå på i vårt tvååriga budgetsystem. 
Ale har en stark och välskött eko-
nomi.

Ett annat skäl till det stora över-
skottet är också skattehöjningen 
som skedde inför 2009 med 30 öre. 
Det gav en förstärkning på drygt 14 
Mkr.

– Det ekonomiska läget var osä-
kert och vår ambition att ha en be-
redskap för att motverka en ökad ar-
betslöshet gjorde att vi valde att höja 
skatten. Det var rätt beslut, säger 
Jarl Karlsson.

Bättre prognoser
Skatteprognoserna förbättrades 
successivt under andra halvan av 
2009, men stannade på hela 22 mil-
joner lägre än när budgeten antogs

– Vi har valt att amortera av på 
låneskulden och den är nu extremt 
låg jämfört med kommuner i samma 
storlek. Vi har gått från över 200 till 
62 Mkr. Det beror dels på ett gynn-
samt ekonomiskt läge dels på att en 
del större investeringar har skjutits 
fram, säger ekonomichef Helene 
Ramert.

Uteblivna investeringar
Investeringarna under 2009 stanna-
de vid 54 Mkr, vilket var hälften av 
vad som budgeterats. Ale kommun 
kommer dock att behöva ha ett låne-
utrymme de kommande åren.

– Flera planerade insatser är 
kopplade till väg- och järnvägsut-
byggnaden. De står för dörren nu, 
säger Ramert.

Andra tunga investeringar 
kommer att ske i skolor och för-
skolor.

– Totalt talar vi om 300 Mkr de 
närmaste åren. En ny grundskola i 
Nödinge och minst en förskola till i 
Älvängen, berättar Jarl Karlsson.

Arbetet med Bohushallen, en helt 
ny idrottshall, inleds också nu i vår.

Kommunledningen är noga med 
att understryka att inga nämnder 
tvingats till besparingar. Alla verk-
samheter har fått behålla sina till-
delade ramar.

– Däremot har vi ständigt påpe-
kat  vikten av att inte göra slut på 
pengar som inte finns. Traditionen 
att gå med underskott försöker vi nu 
byta mot ett seriösare förhållnings-
sätt, säger kommundirektör Stig 
Fredriksson. kulturnämnden enligt vår senaste 

rapport från ledningsgruppen säger
främst till grund för det positiva re-
sultatet Ale kommun visar på ne-

skolan, infrastruktur, miljö/natur 
och fritid Exempel på de sist-

Jarl Karlsson (S), kommunstyrelsens ordförande och nybliven 60-årsjubilar, kunde glädja sig extra mycket åt 
ett starkt bokslut för 2009. 35,2 Mkr plus inklusive en budgeterad pensionsavsättning på 10 Mkr är inte illa i 
tider av finanskris och lågkonjunktur. Dock höjdes kommunalskatten med 30 öre inför 2009, vilket bidrar till 
överskottet.           Arkivbild: Allan Karlsson
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Älvängen

Lunchgäster.

Sopplunch på 
museet
ÄLVÄNGEN. i fredags 
var det företagarlunch 
på Repslagarmuseet i 
Älvängen med ett drygt 
30-tal personer på plats.

Arbetsförmedlingen stod som värd för 
februari månads sopplunch. Michael 
Leufkens, arbetsförmedlingschef för 
Göteborgsregionen, förmedlade en 
hoppfull framtidsbild.

Läs sid 3

Ale-Surte BK förlorade lördagens seriefinal mot IF Boltic med klara 10-3. Förutsättningarna var enkla – segrande lag gick till elitserien. Med tanke på mat-
chens betydelse var det beklämmande att de yttre omständigheterna spelade en central roll. Boltic behärskade snökaoset på klassiska Tingvalla bäst, men 
får nu anledning att skynda på hallplanerna. Det finns dock fler saker att se över inför återkomsten i högsta serien. Truppen och ekonomin är två bärande 
faktorer som måste förstärkas radikalt för att ge klubben en är ärlig chans att överleva avancemanget. För Ale-Surtes del blir det ytterligare en säsong i all-
svenskan och med handen på hjärtat är det kanske lika bra?                Läs sid 15
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Här tar det roliga slut

Innertaks – kampanj 
Elittaket 

Vit Topp & Vit Struktur 

620 1200 mm

VI FIRAR 30-ÅRSJUBILEUM I ÅR!

KANONPRISER 
PÅ KVARVARANDE 2009:OR
Passa på och gör en bra affär!

ÄLVÄNGEN. Arkitek-
tyrket ärvde han av sin 
far, men den sociallibe-
ralistiska övertygelsen 
hittade han själv. 

Klas Nordh (FP) är 
kommunfullmäktiges 
nya ordförande men 
själv ser han sig i 
första hand som buss-
förare. 

Med ryggsäcken full 
av erfarenheter tar han 
nu ödmjukt över klub-
ban.

Att människor ”går sin egen 
väg” är ett uttryck som 
använts så många gånger att 
det ofta blir mer kliché än 
sanning. Men den vägen som 
Klas Nordh valt att vandra på 
är ingen motorväg fram till 
ett sedan länge utstakat mål. 
Den är slingrig och emel-
lanåt har han även stött på en 
del farthinder. Att bli vald till 
ordförande i kommunfull-
mäktige var ingenting han 
väntade sig.

– Jag är hedrad och ser 
med spänning fram emot 
uppdraget. Jag är med i 
politiken för att göra skill-
nad och på ordförandepos-
ten blir man delaktig på ett 
annat sätt. Det blir lättare att 
påverka den informella poli-
tiken och jag är en person 
som märks.

Pratar mycket
Klas Nordh säger själv att 
han pratar mycket, men så 
har det inte alltid varit.

Som liten var han blyg 
på de flesta plan utom när

han Folkpartiet och gick 
tidigt med i deras ungdoms-
förbund. 

Med politiken vid sidan 
om arbetade han många år 
som arkitekt och stormtriv-
des. I slutet av åttiotalet star-
tade han upp sin egen firma, 
men branschen gick upp och 
ner. Till slut bestämde han 
sig för att göra ett tvärkast 
och börja om – som bussfö-
rare. På bussbolaget Nobina 
är han dessutom både sam-
ordnande arbetsplatsombud 
och huvudskyddsombud. 
Detta innebär att han har 
hand om fackliga frågor samt 
representerar arbetstagarna i 
säkerhetsfrågor. 

Gillar sitt jobb
– Jag tycker mycket om mitt 
arbete, särskilt eftersom det 
är så socialt. Nu när jag är 
ordförande i kommunfull-
mäktige blir det nog mer folk 
som känner igen mig och det 
är roligt. 

Klas Nordh tycker inte 
bara om att umgås med män-
niskor, utan är även en sann 
djurvän. Tidigare höll han på 
mycket med hästar. Han har 

både kört ekipage och tävlat i 
hoppning och dressyr. Även 
om han inte äger några egna 
idag så finns intresset kvar. 

På frågan om vad som är så 
speciellt med just hästar blir 
svaret aningen oväntat, fast 
ändå inte.

– Samarbetet med det jät-
testora djuret som jämfört 
med människan är så mycket 
starkare är fascinerande. 
Det ligger lite i sociallibera-
lismen. Man vill nå ett mål 
men inte tvinga, utan istäl-
let inspirera till samarbete. 
Att kunna stävja väldigt stora 

krafter med mjuka medel och 
egenskaper engagerar mig.

Som kommunfullmäkti-
ges ordförande handlar det 
just om att ta kommandot 
och hålla ihop en stor grupp. 

– Man kan inte påverka 
besluten i sig och det är 
viktigt att den verkliga åsik-
ten, den som har majoritet, 
kommer fram. Men däremot 
har man som ordförande 
möjlighet att påverka dis-

kussioner i förberedelserna, 
säger han.

Med mycket erfarenhet 
inom olika områden tar Klas 
Nordh över klubban med 
varsam hand. Vart den resan 
slutar återstår att se. Men 
något man vet säkert är att 
många kommer att resa med 
honom, mellan olika håll-
platser.

KLAS NORDH
Ålder: 54
Bor: Skönningared
Familj: Gift med Joanna Wolodavska 
Nord, barnen Jessika 17, Robin 19, 
Kristofer 21 och styvdottern Hanna, 
15. Två hundar och en katt tillhör 
också familjen.
Yrke: Bussförare samt arkitekt som 
sidoyrke
Intressen: Politik, föreningsliv, 

Vad anser du är det viktigaste 
för att skapa en framgångsrik 
kommun?
– Samarbete, öppenhet och pres-
tigelöshet
Hur tror du att Ale kommun 
kommer att förändras under den 
närmsta tiden?
– Den politiska förändringen 
kommer att vitalisera kommunen. 
Man kommer jobba i olika konstel-

Klas Nordh är numera inte bara bussförare, utan ska också ratta kommunens högsta beslutande organ – kommunfullmäktige.

En pratglad förare rattar fullmäktige
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– Klas Nordh ordförande i kommunens högsta beslutande organ
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Visionen blir verklighet
– Byggstart för ny handelsplats i Älvängen redan i sommar

Trafikverket och fastighetsägaren Bengt Bengtsson är överens efter en segdragen förhandling som sträcker sig många år tillbaka i tiden. Nu blir fastighe-
ten med tidigare Alebaren i inlöst och därmed har det också skapats förutsättningar för Bengtsson med investerare och intressenter att förverkliga vision 
"Handelsplats Älvängen". Det är en anläggning om 7500 kvm med livsmedel och detaljhandel i, men inriktningen ska också ligga mot servicebranscher som 
hud och närvård gärna med Apotek Byggstart är planerat till sommaren 2011 Affärskonsulten Vidar Rasmusson bekräftar också att Willys kommer att

Kommundirektör Stig Fredriksson sparkas
NÖDINGE. Kommundi-
rektör Stig Fredriksson, 
59, fick sparken i fre-
dags.

Detaljerna kring 
skälen är få och den 
politiska ledningen vill 
använda andra ord.

– Vi har valt ett nytt 
spår och behöver då en 
ny ledning, säger kom-
munstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund 
(M).

Det är uppenbart att ärendet 
försöks skötas så snyggt som 
möjligt, men det står utan 
tvivel att kommundirektör 
Stig Fredriksson inte lyckats 
övertyga den nya politiska 
ledningen om sin kompetens. 

Parterna kommer därför att 
gå skilda vägar. Förhandling-
en är inledd och Fredriksson 
är entledigad från sitt upp-
drag. I ett fåordigt pressmed-
delande menar kommunsty-
relsens ordförande att det är 
ett naturligt skeende när en 
kommun ska utvecklas i en ny 
riktning.

– Vi behöver en ny typ av 
ledare och har därför bett Stig 
Fredriksson att kliva åt sidan. 
Det här var det minst dåliga 
tillfället att ta beslutet. För 
övrigt har jag inga kommen-
tarer, då vi precis har inlett 
en förhandling med Stig 
Fredriksson. Det är också en 
människa vi talar om, inte en 
sak, säger Mikael Berglund 
och tillägger:

– Några andra personal-
förändringar är inte planera-
de i kommunledningen.

Anser du att Stig Fre-
driksson har fått sparken?

– Jag vill inte använda det 
ordet. Vi har en bra dialog.

Lokaltidningen når Stig 
Fredriksson på måndagsför-
middagen.

– Den nya politiska led-
ningen har bestämt sig för 
att byta chef för tjänste-
mannaorganisationen. Jag 
är därför entledigad. Beske-
det kom hastigt, men jag har 
inga vidare kommentarer till 
det, säger han.

Är du besviken?
– Jag har som sagt inga 

kommentarer. Det här är 
spelreglerna för en kommun-

direktör och det visste jag om 
när jag tog jobbet.

Vad tar du med dig från 
dina fem år i Ale?

– Mycket positivt. Det 
finns många engagerade 
medarbetare som gör ett fan-
tastiskt bra jobb.

Kommunledningen 
kommer att utse en till-
förordnad kommundirek-
tör under veckan.Huruvida 
tjänsten kommer att bli kvar 
eller ej är inte helt klart.

– Nu ska vi utvärdera och 
fundera kring vad som är bäst 
för Ale, säger Mikael Berg-
lund.

Tillträdande oppositions-
råd, Paula Örn (S), kom-
menterar Stig Fredrikssons 
avsked så här:

– Det finns ännu inget 
formellt ärende och jag har 
inte mer information än den 
media har fått idag på mor-
gonen. Spontant kan jag säga 
att vi inte delar deras uppfatt-
ning och vi har fullt förtroen-
de för Stig Fredriksson.

Beskedet om kommundi-
rektörens entledigande slog 
ner som en bomb på Medbor-
garkontoret i måndags, men 
ingen som lokaltidningen har 
varit i kontakt med vill kom-
mentera händelsen.

– Den nya politiska ledningen vill ha en ny chef

Beslutet kan kosta fyra miljoner

Att göra sig av med en 
kommundirektör är kost-

samt. Det vet inte minst 
Ale kommun som i tät följd 

gjorde sig av med Eva Hå-
kansson (2002), och Pia Lil-
jeblad Ryberg (2004). Efter 
denna turbulens hyrdes Ione 
Oscarsson in för att bringa 
ordning och reda. Stig Fre-
driksson tillträdde sommaren 
2005. Drygt fem år senare får 
även han packa ihop. Pia Lil-
jeblad Rybergs avsked är det 
dyraste hittills med 36 må-
nadslöner. Med tillhöran-
de sociala avgifter blir pris-
lappen åtskilliga miljoner. 
Enligt jurister som tidning-
en talat med kommer Stig 
Fredriksson, om inte särskil-

rande Mikael Berglund (M) 
kommenterar prislappen.

– Vi har inte räknat på det, 
eftersom vi först ska ha en 
förhandling. Jag vet att två år 
är praxis, men det är ändå den 
här vägen vi har valt att gå.

Det har än så länge varit 
omöjligt att bringa klarhet i 
om det finns några argument 
för kommundirektörens has-
tiga avsked. Saknas dessa blir 
som nämnts prislappen saftig.

För Stig Fredriksson är 
framtiden oviss. Han säger 
sig vilja landa innan han tar 
beslut om han tänker söka 
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Kommundirektör Stig Fre-
driksson fick med omedel-
bar verkan lämna sin tjänst i 
måndags. Nu väntar en för-
handling som kan innebä-
ra tre årslöner om 900 000 
kronor.

NÖDINGE. Beslutet att göra sig av med Stig Fre-
driksson kommer med stor sannolikhet att kosta 
skjortan.

Två till tre årslöner är ingen utopi i dessa sam-
manhang.

Det innebär i så fall en kostnad på upp till fyra 
miljoner kronor.

Elräkningen som chockar alla
– 5,5 miljoner i obetald el för Ale Arena
BOHUS. Här är elräkningen 
som chockar en hel kommun 
och som skapar stor förvir-
ring.

5,5 miljon kronor i obetald 
el sedan hösten 2006.

Faktureringen för förbruk-
ningen i Ale Arena har inte 
fungerat, men varför har 
ingen reagerat?

Räkningen från elbolaget Kraft & 
Kultur slog ner som en bomb i Ale 
kommun. Elförbrukningen i Ale 
Arena och Jennylunds isstadion, 
som anläggningen hette innan, har 
inte fakturerats sedan hösten 2006. 
Det gav en imponerande summa om 
5,5 miljon kronor när väl fakturan 
gick iväg.

– Vi har självfallet bestridit faktu-
ran för att utreda vad som har hänt. 
Våra efterforskningar visar att delar 
av elförbrukningen inte har fakture-
rats oss, men varför vet vi inte än. 
Vad vi känner till är att hela områ-
det sanerades från gamla elmäta-
re för att ersättas med en ny. Detta 
gjordes hösten 2006 och efter det har 

och att det kräver en omfattande in-
ternutredning för att bringa klarhet 
i ärendet.

– Vidare finns det ju ett avtal med 
bandyklubben om hur elkostnaderna 
ska regleras. Frysning av is i augus-
ti är kanske inte så billigt som man 
först har trott. Den kostnaden är ex-
empelvis helt och hållet klubbens, 
eftersom kommunen bara står för 
tiden då allmänheten erbjuds skrid-
skoåkning. Det är många delar att ta 
hänsyn till, säger Stig Fredriksson.

När Ale Arena byggdes var ett av 
de bärande argumenten att elför-
brukningen drastiskt skulle sänkas, 
men riktigt så billigt blev det alltså 
inte. Driftskostnaderna för de fyra 
senaste säsongerna ska adderas 
med 5,5 Mkr, men Ale Arena har 
bara varit verksamt sedan novem-
ber 2007.

– Jag är övertygad om att vi har 
sänkt våra kostnader, men eftersom 
vi plötsligt har fått nya kort på bordet 
så får vi syna dem innan vi bringar 
klarhet i vad anläggningen kostar i 
drift, säger Ale-Surte BK:s ordföran-
de Leif Larsson som blev tagen på 

Livsgnistan har återvänt till fören-
ingen och vi har nu bestämt oss för 
att satsa mot elitserien. Då vill man 
inte att det ska flyta upp gamla el-
räkningar. Vi vill satsa framåt, suckar 
Leif Larsson.

Klubben är väl medveten om vill-
koren. Ale kommun står för elför-
brukningen under säsongen för all-
mänhetens åkning, vilket betyder 
att augusti till oktober är Ale-Surtes 
ansvar. Det spekuleras i att 1,5 Mkr 
av de totalt 5,5 Mkr i obetald el kan 
komma att belasta klubben.

Avbetalning
– Det är självklart inga pengar som 
klubben har på något konto. Vår 
inställning kommer även fortsätt-
ningsvis vara att vi ska göra rätt för 
oss och så vitt jag förstod på kom-
munledningen vill de hitta en bra 
överenskommelse. Jag hoppas att 
det i så fall innebär en skälig avbe-
talningsplan, säger Leif Larsson.

Enligt förvaltningschef, Annika 
Sjöberg, har Ale kommun påpekat 
för elbolaget Kraft & Kultur att de 
saknat fakturor för Ale Arena, men 

här. Vår jurist kommer självklart att 
reda ut ansvarsbiten, säger Stig Fre-
driksson.

Frågorna är många. Elförbruk-
ningen är en isanläggnings största 
enskilda kostnad. Borde därför inte 
någon ha reagerat när fakturan ute-
blev? För Ale kommun som står som 
abonnent för elmätaren borde det ha 
blivit mycket pengar över i drifts-
budgeten, då den annars så dyra 
elen plötsligt försvann? Om man ti-
digare har vidarefakturerat Ale-Sur-
te BK för delar av elförbrukningen 

Ansvarsfrågan blir inte lätt att 
utreda och det blir inte heller bud-
geten som nu kraftigt förändras för 
både Ale kommun och Ale-Surte 
BK. Det var inte gratis att göra is 
inomhus heller. Tyvärr.

– Räkningen hamnar på Barn- 
och ungdomsförvaltningens bord, 
men vi kan inte klara den kostnaden 
i vår budget. Det är helt orimligt att 
vi ska hitta sådana belopp i vår verk-
samhet. Det får lösas på annat sätt. 
Hur det blir framöver vet jag inte, 
men om driften av Ale Arena är så 

Vad kostar det att göra is i Ale Arena? Det har ingen vetat eftersom 
den dyraste råvaran, elen, inte har blivit fakturerad på 3,5 år.

Fo
to

: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

NÖDINGE. Fesitval-
borg 2010 blev en stor 
succé.

780 ungdomar sam-
lades i Ale gymnasium 
för att bland annat ge 
idolstjärnan, Erik Grön-
vall, sitt livs spelning.

Det här slår ut allt. 
Vilken härlig publik, 

suveränt, konstaterade kom-
munstyrelsens ordförande 
Jarl Karlsson (S) när han 
gästade Festivalborg på fre-
dagskvällen.

Han var inte ensam vuxen 
bland de 780 ungdomarna. 
Totalt jobbade över 80 per-
soner under hela arrang-
emanget. Skola, fritid och 
socialtjänst fanns alla på

både fylla och skadegörelse 
att ta hand om. Det slipper 
vi nu, säger projektledaren, 
Thomas Berggren, nöjt 
under kvällen.

Klockan 22 riktades alla 
blickar mot scenen. Det 
stora dragplåstret, idolvin-
naren 2009, Erik Grönvall, 
gjorde entré. Under nästan 
en timme höll han p bliken i

med affischer, t-shirts och 
allt runt omkring. Jag är så 
imponerad, sa en strålande 
glad Erik Grönvall när han 
skrev autografer, kramade 
fans och lät sig fotograferas.

Sabahudin Sabani och 
Linn Sikström var två av 
dem som hade äran att serva 
stjärnan före och efter spel-
ningen

Idolen 
gjorde 
succé!

– En ödmjuk Erik Grönvall tog aleungdomarna med storm
Festivalborg 2010 med Erik Grönvall slog alla rekord. Med ett framträdande av bästa märke gjorde han arrangemanget till en stor publiksuccé.

TORSDAG 6/5

SKEPPLANDA. Som-
marpartyt i Skepplanda 
har lockat över 7 000 
besökare under sina 
fem år.

Någon sjätte upplaga 
blir inte av – nu lägger 
Skepplanda BTK ner 
det populära sommar-
arrangemanget.

– Vi orkar inte 
stångas med kommu-
nen längre. De ger oss 
inget stöd, utan har 
bara försökt stoppa oss 
och nu har de lyckats, 
suckar partygeneralen 
Magnus Dahlqvist.

I samband med Skepplanda 
BTK:s populära korpcup har 
klubben arrangerat ett som-
marparty på lördagkvällen. 
Från början var det tänkt som 
en festlig avslutning för spe-
lare och ledare i cupen, men 
allt eftersom artisterna blev 
mer namnkunniga lockades 
publik från hela kommunen.

– Vi har haft mellan 1000 
och 1500 besökare varje år. 
Det är det största arrang-
emanget i Ale under som-

hur dåligt vi har skött arrang-
emanget, berättar Dahlqvist.

Vad klagar de på?
– För mycket ungdoms-

fylla, stök och bråk – utanför! 
Självklart tar vi ansvar för 
alla inne på partyområdet, 
men nu ska 
vi också ta 
föräldrarnas 
ansvar för 
barnen på 
utsidan. Det 
känns helt 
o r i m l i g t . 
Vilken krog 
på Avenyn i 
Göteborg tar 
ansvar för vad som händer 
utanför dörren? Självklart 
drar ett publikt arrangemang 
som sommarpartyt till sig 
gäster som vi måste neka 
entré, men ska det samtidigt 
betyda att vi måste ta ansvar 
för dem? Kraven som ställs 
på klubben är orimliga och i 
år har vi inte ens bemödat oss 
med att söka serveringstill-
stånd, säger Dahlqvist.

Du låter bitter och 
besviken?

– Självklart är jag det. 

ett stort bekymmer för kom-
munen och den enda lös-
ningen som de verkar köpa 
är att vi lägger ner arrang-
emanget, menar Dahlqvist.

Hade han själv suttit på 
kommunens sida hade han 

a p p l å d e r a t 
s a t sn ingen 
och frågat 
vad kommu-
nen kan bidra 
med för att 
utveckla eve-
nemanget.

– Om 
det nu finns 
en oro för 

att ungdomar som inte har 
åldern inne drar sig hit vore 
det väl lämpligt att ha lite 
personal på plats och kanske 
erbjuda ett attraktivt alter-
nativ i närheten. Nu drabbas 
alla som sköter sig och som 
varje sommar ser fram mot 
ett kändisparty på hemmap-
lan. Det tycker jag är väldigt 
olyckligt, men som sagt vi 
har inte fått ett enda positivt 
tillrop från Ale kommun och 
är vi ett så stort bekymmer är 
det bättre att lägga kraft på 

Sommarpartyt läggs ned

Nu drabbas alla 
som sköter sig och som 
varje sommar ser fram 
mot ett kändisparty 

på hemmaplan.
Magnus Dahlqvist

– Skepplanda BTK orkar inte stångas med kommunen längre

EV Adapts vd, Håkan Sandberg, var lättad över att äntligen få leverera sina två första elbilar som Ale kommun beställt. Kommunstyrelsens ordförande, Jarl Karlsson (S), var också på ett 
strålande humör. Det var tveklöst en stor dag i Ales näringsliv.

Så blev det då äntligen dags 
för den första leveransen av 
den första serietillverkade 
elbilen i Sverige. Det blev 
varken Saab eller Volvo som 
fick sola sig i glansen. Ev 
Adapt i Nödinge hann först. 
Med sin produktidé att el-
konvertera Fiat 500 har de 
skaffat sig ett försprång på 
marknaden och kunderna 
tå d i kö

och jag tror det finns utrym-
me för många fler tillverkare, 
men visst är det roligt att vara 
först. Väldigt roligt, summe-
rar Sandberg.

Fascinerande bil
Först är också Ale kommun 
som tog emot de två första 
bilarna. Salma Abou Ramia 
på hemtjänsten i Nödinge 
fi k kö iä t d

Energiteknikcentrum i sam-
band med batterifabriken 
Tudors avveckling för mer än 
tio år sedan har givit valuta.

– Det visade sig snabbt att 
batteriernas tid inte var slut 
i Sverige. Tillsammans med 
landets ledande högskolor, 
företag som Vattenfall och 
Göteborgs Energi har vi sett 
möjligheter i ny teknik. Ut-

kli Li j b tt i

Nu kör Ale kommun elbil
– En i hemtjänsten och en i en gemensam bilpool

Den elkonverterade Fiat 500 
EV i profil.

NÖDINGE. I torsdags levererades de två första 
elbilarna från EV Adapt i Nödinge.

Ale kommun stod som första kund och väntade 
tålmodigt.

– Det här är en viktig dag, en dag med stolthet 
och glädje, inte bara för företaget EV Adapt utan 
också för Ale kommun. Köpet av dessa två elbilar 
är en tydlig markering gällande kommunens mil-
jöprofil. Vi snackar inte, vi menar allvar, sa kom-
munstyrelsens ordförande, Jarl Karlsson (S).

ALE. I konkurrens 
med leveransen av 
den första elbilen var 
utgången i valet den 
största enskilda hän-
delsen i Ale och Lilla 
Edet kommuner 2010.

I Ale tog Alliansen 
över makten med stöd 
av Aledemokraterna, 
men i Lilla Edet var det 
Socialdemokraterna 
som gick fram starkast.

Året avslutades med 
att den nya politiska 
ledningen i Ale spar-
kade kommundirektör 
Stig Fredriksson.

Folkets Hus i Lilla Edet in-
vigde sina nyrenoverade lo-
kaler som bland annat inne-
håller en 3D-bio.

Bygdespelet Guldtunnan av 
och med Kulturföreningen 
Teatervinden spelades under 
sommaren vid Kungsgården 
i Alvhem. Skådespelerskan 
Gunilla Poppe medverkade 
och pjäsen sågs av ett par 
tusen åskådare.

En efterlängtad ny brand-
station i Surte kunde invigas 
under våren 2010. En dröm 
som gick i uppfyllelse genom 
ett bra samarbete mellan 
fastighetsägaren Rune 
Sporre och Ale kommun.

Alebacken med två parallel-
la liftar invigdes formellt av 
dåvarande kommunalrådet 
Jarl Karlsson (S) i slutet av 
januari.

Ale kommun redovisade ett 
imponerande resultat om 
25 Mkr för 2009 och 2010 
dubblades resultatet.

Ale-Surte BK vägde lätt i 
den helt avgörande seriefi-
nalen mot Boltic på Tingval-
la i Karlstad. Förlusten inne-
bar att Vildkatterna slutade 
trea och inte ens fick kvala 
till elitserien.

Klas Nordh (FP) valdes till 
kommunfullmäktiges ordfö-
rande, men hann knappt till-
träda innan medierna av-
slöjade en brokig privateko-
nomi. Det blåste snålt, men 
Nordh fick sitta kvar.

Före jul presenterades en 
uppgörelse mellan Tra-
fikverket och fastighetsä-
garen Bengt Bengtsson som 
medför att visionen om en 
ny handelsplats i Älvängen 
kan förverkligas.

Kommundirektör Stig Fre-
driksson fick sparken.

I april damp chockade en el-
räkning både Ale kommun 
och Ale-Surte Bandyklubb. 
Elbolaget Kraft & Kultur 
kräver 5,5 Mkr för obetald 
el. På grund av nyinstallera-
de elmätare hade företagets 
faktureringsrutiner kommit 
i otakt. Hur stor del av fak-
turan som ska belasta ban-
dyklubben är ännu idag inte 
utrett.

Idolvinnaren Erik Grönvall 
gjorde succé på Festivalborg.

Skepplanda BTK orkade inte 
driva vidare det populära 
Sommarpartyt. Reglerna för 
serveringstillstånd och lik-
nande ansågs för komplicerat.

I mars kunde Håkan Sand-
berg och EV Adapt levere-
ra de två första seriekon-
verterade elbilarna till Ale 
kommun.

– Det här är en viktig dag, 
en dag med stolthet och 
glädje, inte bara för företa-
get EV Adapt utan också för 
Ale kommun. Köpet av dessa 
två elbilar är en tydlig mar-
kering gällande kommunens 
miljöprofil. Vi snackar inte, 
vi menar allvar, sa kommun-
styrelsens ordförande, Jarl 
Karlsson (S).

Bjarne Färjhage (C) förlorade överraskande makten i Lilla 
Edet. Istället blev det Socialdemokraterna med Ingemar Ot-
tosson (S) i spetsen som jublade högst.
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Målfest även utan skyttekung
– Fredrik Rexin tar gärna över på topp
BOHUS. Det blev mål-
fest även utan skytte-
kungen Lasse Karlsson.

Erik Olovsson, Fredrik 
Rexin och Adam Rohr 
var hetare än någonsin.

– Jag har absolut 
inget emot att spela 
på topp, säger Fredrik 
Rexin efter tre mål på 
nygamla positionen.

Ingen Lasse Karlsson, Kalle 
Ahlgren (skadad) eller Johan 
Grahn (tenta). Tre fruktade 
målskyttars frånvaro skulle 
ställa till problem för vilket 
allsvenskt bandylag som 
helst, men inte för Ale-Surte.

– Vi har en bred trupp 
och flera användbara spelare. 
Rexin har gjort det fantastiskt 
bra som halv hela säsongen, 
men visar idag att han funge-
rar mer än väl som anfallare, 
berömde surtetränaren Peter 
Rönnqvist.

Jumbolaget Åtvidabergs 
BK hade som väntat inte 
mycket att sätta emot, men 
de få tillfällen de skapade ut-
nyttjade gästerna.

– Vi visste att de inte skulle 
orka, men visst är det lite frus-
trerande att de till och med 
leder matchen vid ett tillfäl-
le. Killarna visade dock ingen 
tvekan, utan jobbade på efter 
mallen. Efter paus släppte det 
och när Åtvidabergs ork tog 
slut blev det riktig lekstuga, 
menade Rönnqvist.

Hur tycker du att ni på-

verkades av Lasse Karls-
sons frånvaro?

– Inte alls. Gruppen har 
svetsats samman och som trä-
nare känns det underbart att 
verkligen veta vilka spelare 
som vill något på riktigt. De 
som var på isen idag visar att 
de har ett hjärta för klubben.

Det var idel glada miner 
efter matchen. Fredrik Rexin 
var ett enda stort solsken.

– Det var 
riktigt kul att 
spela i anfal-
let igen och 
det är alltid 
lika roligt 
att göra mål. 
Spelet blir lite annorlunda 
när inte Lasse är med. Väl-
digt mycket har ju gått ut på 
att hitta honom med bollar-
na, sa Rexin.

Med Johan Grahn tillbaka 
i laget pekar det mesta mot att 
tremålsskytten Rexin får kliva 
ner ett par positioner.

– Äh, det spelar inte så stor 
roll, men jag har spelat i an-
fallet nästan hela livet och 
tycker självklart att det är väl-
digt roligt. Får jag välja så är 
det där jag känner mig mest 
hemma.

Det fanns ytterligare en 
tremålsskytt 
i Ale Arena. 
Rexins anfall-
skollega, Erik 
Olovsson, var 
på ett sprud-
lande humör 

och var bara en ribbträff från 
att bli noterad även för ett 
fjärde mål. I slutet av match-
en ramlade han dessvärre så 
illa att han slog upp ett ögon-
bryn. Blodflödet skapade dra-
matik, men Olovsson kunde 
snabbt lugna alla.

– En motståndare tappa-
de skäret och i fallet träffade 
han mig oavsiktligt med klub-
ban. Det blev ett jack på ok-
benet och näsan. Jag känner 
mig fortfarande lite blåsla-
gen, men idag ska jag träna 
för fullt, säger Erik Olovsson 
på måndagseftermiddagen.

Han gläds åt att spelgläd-
jen är tillbaka efter en tids 
turbulens.

– I omklädningsrummet 
har stämningen varit bra hela 

tiden, men vi har varit lite 
ängsliga på isen. Idag kändes 
det bättre och hela laget 
verkar vara på gång. Vi har 
stort förtroende för det jobb 
som den nya styrelsen gör 
nu. Vår målsättning ligger 
fast, vi ska vinna allsvenskan, 
sen är det tråkigt och ganska 
förvånande att inte Lasse 
Karlsson ville vara kvar, men 
chockad är fel ord att använ-
da. Spelarövergångar mitt 
under säsong har kommit till 
bandyn för att stanna, precis 
som i övriga sporter.

Gais gick på pumpen borta 
mot Tranås och därmed kan 
Ale-Surte snart återta serie-

ledningen om inget oförut-
sett inträffar.

Lasse Karlsson till Hammarby
BOHUS. Allsvenskans 
och Ale-Surte BK:s 
skyttekung, Lasse 
Karlsson, lämnar för 
spel i elitserien och 
Hammarby.

Affären blev klar 
precis innan fönstret 
för spelarövergångar 
stängde.

Beskedet gladde 
långt ifrån alla.

– Jag hoppas det finns någon 
i klubben som han kan ta 
Lasse i hand efter det här. 
Mig kommer han aldrig att 
kunna se i ögonen i alla fall, 
sa tidigare vännen och träna-

ren Peter Rönnqvist.
Är du besviken?

– Besviken? Det är ju Lasse 
som har sett till att jag är 
här. Han är initiativtagaren 
bakom hela satsningen och 
flera av årets nyförvärv ligger 
han också bakom – och sen 
väljer han själv att gå så fort 
"storpojkarna" ringer. Det är 
klart att jag är besviken.

Lasse Karlsson spelade för 
Hammarby i elitserien sä-
songerna 2007-2009. Efter 
två år i moderklubben Ale-
Surte bestämde sig Lasse för 
att bejaka en förfrågan från 
vännerna på Söder. Ham-
marby har dragits med ska-

debekymmer och var i stort 
behov av en fruktad målskytt. 
Lasse har på tolv matcher i 
allsvenskan svarat för 36 mål. 
Inte konstigt att telefonen 
ringde hemma hos Karlsson 
i Bohus.

Lokaltidningen har pratat 
med den fruktade måltjuven, 
men han ber omgående om 
förståelse för att han har 
valt att inte tala med media. 
Lasse Karlsson menar att det 
är svårt för alla att förstå hans 
beslut, då de inte har all fakta 
och han vill inte säga något 
som kan skada föreningen. 
Därför är det bättre att inte 
säga något.

Ale-Surte BK hade själv-
klart hoppats på att få bra 
betalt för sin skyttekung, 
men när Lasse Karlsson själv 
ville lämna och klubbens 
ekonomi är i akut behov av 
intäkter blev förhandlingen 
mycket speciell. Enligt tid-
ningens källa är affären in-
delad i tre steg. En mindre 
summa har Hammarby reg-
lerat i samband med över-
gången, vidare får Ale-Sur-
te ytterligare ett belopp om 
"Bajen" når en semifinal och 
en tredje insättning vid en 
eventuell final.

– Många har uttryckt att 
vi fick för dåligt betalt, men 

man måste också ta med i be-
räkningen att vi faktiskt slip-
per betala lön till Lasse. Våra 
kostnader sjunker och det är 
positivt med tanke på den si-
tuation som klubben befin-
ner sig i. Jag tror också att det 
här leder till att andra spelare 
lyfter sig och kliver fram, sa 
Ale-Surtes styrelseledamot 
Lars-Ove Hellman.

Sportsligt är förlusten av 
skyttekungen kännbar, men 
sett ur ett helhetsperspektiv 
kan det vara en del av rädd-
ningen för klubbens finanser. 

Lasse Karlsson har redan 
hunnit träna på Zinkens-
damm och gör sin första 

match mot Broberg på tisdag 
kväll.

Till alla surtefans glädje 
kan noteras att Lasse Karls-
son har lovat att återvän-
da till Ale-Surte redan nästa 
säsong och då vara ansva-
rig för ungdomssektionen. 
Han har inte helt uteslu-
tit en säsong i A-laget, men 
medger att en försäsongsträ-
ning inte lockar för tillfäl-
let. Återstår att se om Lasse 
Karlsson ändå anses vara ett 
tillskott. Han snittar trots allt 
tre mål per match... 

BANDY
Allsvenskan södra
Ale-Surte – Åtvidaberg 10-2 (3-2)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Erik Olovsson i omklädningsrummet efter matchen. Ett jack 
på okbenet och näsan förorsakade visst blodflöde.

ALLSVENSK TOPPBANDY

Ale Arena
Lördag 22 januari kl 1400

vs
BLÅSUT

ALE-SURTE BK

Fredrik Rexin jublar efter sina tre fullträffar mot Åtvidaberg. Den forne anfallaren som i år 
har spelat halv i Ale-Surte flyttades upp på topp, då skyttekungen Lasse Karlsson hastigt 
sålts till Hammarby och Johan Grahn hade tenta.            Foto: Allan Karlsson

Tar gärna över. Adam Rohr och Fredrik Rexin var de två som 
tillsammans med Erik Olovsson visade att de gärna tar över 
målfabrikationen i Ale-Surte som förlorade sin skyttekung 
Lasse Karlsson till Hammarby i veckan.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Boka tid
Tel. 0303-33 61 20

ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?
ÄR DU RÄDD 
OM DIN BIL?

Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen
Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

0709-699 075
0709-699 079
0709-699 060
0709-699 061

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-96 000

ALE TAXI
Ring!

för person- och
budtransporter

Ett auktoriserat taxibolag

Dam & Herr

Tel. 0303-97 220
Tidsbeställning & Drop In

Vardagar kl 10-19
Lördag kl 10-15

DAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

Allt för brud o brudgum
Balklänningar, Smokingar, 
Dopklänningar

Husbilar
Husvagnar

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallationKilanda

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

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

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

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

10:00 F00            NSK – IK Sävehof
10:50 FA             NSK – Torslanda AIK
11:50 Dam div3    NSK – KHK Crocodiles
13:05 Herr div 6  NSK – Byttorps IF

Veckans matcher
Ale Gymnasium Söndag 23 Januari

Inte den riktiga 
annonsen

Sugen att prova på handboll? Kolla 
in vår hemsida 
www.klubben.se/nodingesk
för träningstider och 
kontaktpersoner .

Bohus centrum • Tel: 031 – 98 22 98���������������������
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��Medicinsk fotvård
förhårdn.-liktorn-vårtor-nagelsvamp

��Ansiktsbehandling
��Massage
��Vaxning

��Färgning / formning
frans- och bryn

��Manikyr / predikyr
��Nagelförlängning
”Bio Sculpture Gel” - Geleér som är 
snälla mot dina egna naglar

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.

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

Nu lyfter 
vi Ale!

www.ale.nu

PK SECOND HAND
Älvvägen 13, Älvängen

Södra infarten mot Jysk, 
granne med Z-tryck

0707-34 05 52

ÖPPET 

TIS-FRE 11-18
LÖR-SÖN 10-14

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

Rödjans väg 13, NÖDINGE 0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

PIZZA • KEBAB • SALLADER 
FALAFEL • PASTA • GRILL

Öppettider: mån-fre 11-21, lör-sön 12-21
Ale Torg 10, Nödinge. 0303-96 267

Vill du spela 
fotboll med oss?
- Kom upp till ALE-hallen

P98/99 Måndag 18:30-19:30
P01 Tisdag 17:30-18:30
P00 Onsdag 17:30-19:00
P98/99 Torsdag 17:30-19:00
PF04 Söndag 09:00-10:00
P02 Söndag 11:00-12:30
Ale J Söndag 12:30-14:00
Ale U Söndag 14:00-15:30
PF03 Söndag 15:30-17:00

• Byggvaror 
• Uterum 
• Golv 
• Fönster/dörrar

RING 0303-
500 30
Hedsvägen 2, Kode

ALLT I BYGGNADSMATERIAL 
OCH TRÄVAROR

0520-49 80 02

Välkomna till
Lilla Edets 
Fisk & 
Skaldjur

ÄLVÄNGEN. Ale HF:s 
kräftgång i division tre 
fortsätter.

Paradoxen är att Ale 
HF spelar bra, men 
ändå förlorar.

– Det är frustrerande, 
erkänner lagledaren 
Frank Wahlqvist.

En gedigen laginsats i 50 mi-
nuter. Flera lägen att skaffa 
sig ett stadigt övertag i mål-
protokollet slutade istället 
med några individuella miss-
tag och plötsligt var Fjärås 
ifatt och förbi.

– Vi har inte marginaler-
na på vår sida. Det är stolpe 
ut och dessvärre har vi haft 
domarna emot oss den se-
naste tiden. När matcherna 
är så jämna blir deras dom-
slut helt avgörande, suckar 
Frank Wahlqvist.

Resultatet till trots fick 
publiken 
i Älväng-
ens kultur-
hus uppleva 
handbollsdra-
matik under 
i stort sett 
hela match-
en. Lagen följdes åt i mål-
protokollet och strax före 
paus vände Ale HF till led-
ning genom två mål av Niklas 
Ericsson.

Hemmalaget drygar ut 
ledningen i andra halvlek och 
har flera chanser att gå ifrån. 
Torbjörn Mattsson stor-

spelar i målet, men returerna 
studsar ofta fel och kontrings-
spelet saknade spets.

– Vi led av att Kim Wahl-
gren inte var med idag. Det 
är kanske vår främsta kon-

tringsspelare, 
säger Frank 
Wahlqvist.

Ale sak-
nade även 
lite tyngd, 
då spelare 
som Chris-

toffer Engström och Matti-
as Wahlqvist inte fanns med. 
Däremot imponerade skytten 
Michael Strigelius som med 
sina sex mål starkt bidrog till 
att Ale hängde med. Att för-
söka växla upp Strigelius och 
dra än mer nytta av dennes 
skottstyrka borde vara en 

punkt för nästa träningspass.
– Jag skulle helst vilja att 

vi inför nästa säsong tränar 
spänst. Våra skyttar orkar 
inte lyfta i samma utsträck-
ning som våra motståndare 
gör, menar Frank Wahlqvist.

Efter åtta raka förluster är 
en seger ett måste för Ale HF, 
inte minst för självförtroen-
det. På lördag finns möjlighe-
ten, då Majornas IK väntar på 
bortaplan. Det var för övrigt 
mot just Majorna som Ale HF 
tog sin senaste seger –  den 31 
oktober förra året.
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m.lifeclub.se

”Inspirera till medvetna val som leder till ökad livskvalitet”

Light Life har 4 huvudmål:

   1. Kosthållning/God energi
   2. Träning/motivation
   3. Mental träning/Stresshantering
   4. Bestående viktreduktion/  
 Livsstilsförändring

V I L L  D U  G Å  N E R  I  V I K T ?
Vi hjälper dig att nå dina mål med Light Life

Ring på en gång till vårt Light Life kontor 
031-26 22 22 

eller anmäl ditt intresse på hemsidan för att få 
en konsultation/rådgivning (kostnadsfritt)

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 11 
januari deltog 7 par. Medel var 48 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson  57
2. Torsten Johansson/Rune Ögren   56
3. Ingrid Andersson/Ronny Andersson  53
4. Nils Lindström/Göte Olsson         49
5. Lilly Karlbom/Elsa Persson          48

ÄLVÄNGEN. Trots att 
kung Bore fortfa-
rande drar sitt strå 
till stacken i form av 
snötäckta fotbollspla-
ner, är förberedelserna 
inför kommande säsong 
inledda.

Älvängens IK tog på 
torsdagskvällen tillfäl-
let i akt och presente-
rade sin nya tränare, 
Tommy Svensson från 
Kungälv.

Ett 25-tal spelare 
hade hörsammat inbju-
dan och fick ta del av 
den nye ”slavdriva-
rens” önskemål.

Den 21 januari inleds 
säsongen med lite lätt övning 

för att sedan bygga upp man-
skapet med olika aktivite-
ter. Början görs i Alehallen, 
Nödinge.

Från säsongen 2009 har 
Niklas Ahlbom återkom-
mit från Ytterby och vidare 
är Axel Lindergren hungrig 
på läderkulan efter en tids 
utlandsvistelse.

Duktige Jonas Rhodén 
tar steget till Ahlafors IF för 
att pröva lyckan i division 3 

Ett tiotal träningsmat-
cher är spikade, där de flesta 
avverkas på Lextorps konst-
gräsplan.

Tommy Svensson från 
Kungälv tränar ÄIK

Älvängens nye tränare, Tommy Svensson, hoppas på en 
framskjuten placering vid återkomsten till division 5.

BANDY

HANDBOLL

Allsvenskan södra
Ale-Surte – Åtvidaberg 10-2
Mål Ale-Surte: Erik Olovsson 3, 
Fredrik Rexin 3, Adam Rohr 2, .Johan 
Malmqvist och Martin Östling. 
Matchens kurrar: Erik Olovsson 3, 
Fredrik Rexin 2, Frerik Korén 1.

Gais Bandy 14 96 22
Ale-Surte 13 56 21
Gripen/Trollhättan 14 22 18
IFK Motala 13 17 18
Tranås BOIS 13 26 15
Lidköpings AIK 13 10 15
Blåsut BK 13 1 14
Nässjö IF 13 -12 13
Jönköping 13 -25 11
Mosseruds GOIF 13 -50 6
Otterbäckens BK 13 -62 4
Åtvidaberg           13       -79         1

Division 3 västsvenska västra 
Ale HF – Fjärås HK
Mål Ale: Michael Strigelius 6, 
Hafstein Hafsteinsson 5, Fredrik 
Berggren 5, Andreas Johansson 4, 
Niklas Ericsson 4, Anton Thunberg 
och Fredrik Johansson 1. Matchens 
kurrar: Torbjörn Mattsson 2, Andreas 
Johansson 1.

Rosendals IK 15 121 26
IK Nord 14 75 26
Hisingen/Backa 15 68 23
Fjärås HK 15 75 21
Rya HF 15 1 18
Ale HF 15 6 12
ÖHK Göteborg 15 -34 12
IK Baltichov 15 -32 11
ÖHK 2002 15 -77 10
BK Banér 14 -53 8
Jugo Swed IF 15 -64 8
Majornas IK           15      -86         3

Division 3 Göteborg damer
Onsala HK - Nödinge SK 18-24
Mål NSK: Elina Mathiasson 7 , Caro-
line Karlsson  6, Catrine Aronsson 
4, Michaela Sjöstrand 4, Sandra 
Josefsson  2, Jessica Pettersson 1 
Matchens kurrar: Elina Mathiasson 
2, Michaela Sjöstrand 1.

Bjurslätts IF 10 85 20
BK Banér 11 30 18
Crocodiles 10 57 14
Nödinge SK 11 -6 14
Heidlös 9 25 12
HP Warta 11 -13 10
HK Varberg 11 -34 8
Onsala HK 11 -8 6
Kortedala HC 12 -35 4
Kungälvs HK 2 10 -101 0

Divison 4 damer
Sporttjejerna - Nödinge SK 2 
(18-8)
Matchens kurrar: Matilda Justesen 
2, Sofia Olsson 1.

A-pojkar
Ale HF – Redbergslid 21-21

DU25
ST Helena – Ale Basket 53 34

Tappert Ale HF förlorade igen

Magnifik. Linjespelaren Andreas Johansson var en av många 
tappra spelare i Ale HF som ändå förlorade knappt hemma 
mot Fjärås.               Arkivbild: Allan Karlsson

HANDBOLL
Div 3 västsvenska västra
Ale HF – Fjärås HK 26-29 (14-13)
Hisingen/Backa – Ale HF 20-18

BASKET

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

- Älska handboll

�������������

www.klubben.se/alehf

��������
startar igen 19 januari 
Älvängens kulturhus
kl 17.00 - 18.00

Mer info hittar du på hemsidan

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se
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Bilsemester med

www.happydays.nu 
eller ring 020 79 33 84 Telefonerna är öppna 

vardagar kl. 8-15.30.

BESTÄLL NU PÅ:

Teknisk arrangör:

4 dagar på 3-stjärnigt hotell i Grevesmühlen

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudanden. 
Uppge reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

Ringhotel am See ★★★   
Strax utanför Grevesmühlens 
centrum beläget precis vid sjön 
Vielbecker See ligger ert hotell, en 
röd, vacker byggnad som är behag-
ligt och komfortabelt inrett inuti. 
Grevesmühlen stammar ända från 
1226, vilket gör staden till en av 
Mecklenbrug-Vorpommerns äldsta 
städer. Dess kännetecken är den 
gamla väderkvarnen som ligger 
knappt 600 m ifrån er, samt den 
gamla maltfabriken som båda är 
värda ett besök – staden är även 
full av gamla byggnader och kyr-
kor. Härifrån har ni utgångspunkt 
för upplevelser av alla sorter, men 
framför allt är ni placerade mitt 
bland de största sevärdheterna i 
Nordtyskland, och för den historiein-
tresserade är detta en skattkista: Det 
otroligt vackra Schweriner Schloss.

Ankomst: 
Fredagar t.o.m. 29/4 2011.

På upptäcktsfärd 
i Umbrien

Hotel Cavalieri ★★★

På en sluttning med utsikt över 
Italiens fjärde största sjö Trasimeno 
ligger Hotel Cavalieri några få 
kilometer utanför den lilla staden 
Passignano sul Trasimeno. Hotellet 
har ett stort poolområde med sol-
sängar och parasoller som ni kan 
använda fritt, där ni kan njuta av den 
italienska sommarvärmen. Umbrien 
kallas också för Italiens gröna hjärta 
och bjuder på ett lite mer vilt och 
frodigt landskap än många andra 
platser i landet. Dessutom gränsar 
Umbrien upp till Toscana, som bl.a. 
är berömt för en mängd av utsökta 
viner som Chianti eller det ytterst 
delikata Brunello som produceras 
omkring Montalcino (76 km) på en 
av de många vingårdarna. 

Ankomst:
Lördagar 28/5-30/7 2011.

Pris per person i dubbelrum

1.499:-

Pris per person i dubbelrum från

3.249:-
8 dagar på 3-stjärnigt hotell 
vid Trasimeno-sjön, Italien

Småstadsliv 
i Nordtyskland

Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. 
Expeditionsavgift 79:- tillkommer.

 
(vid 2 betalande vuxna):

Max. 1 barn 0-5 år gratis 
i förälders säng.

Max. 1 barn 6-14 år ½ pris 
i förälders rum.

 
(vid 2 betalande vuxna):

1:a barnet 0-7 år gratis i för-
älders säng. 2:a barnet 0-7 år 
½ pris i förälders rum. Max. 
2 barn 8-12 år 40 % rabatt i 
förälders rum. Max. 2 extra-

sängar totalt per rum.

Ringhotel am See

Hotel Cavalieri

Kom ihåg reskoden: Alekuriren

Året som gick blev ett nytt 
framgångsrikt år för Smyrna 
Second Hand. Över 280 000 
kronor kunde förmedlas till 
behjärtansvärda bistånds- 
och katastrofinsatser i olika 
delar av världen.

Vissa lördagar har för-
säljning skett till förmån för 
speciella insamlingsaktioner, 
som till exempel Världens 
Barn-insamlingen i oktober 
och avslutningslördagen, då 
försäljningen gick till PMU-
Interlifes projekt för skolor 

i södra Sudan, där man just 
nu folkomröstar om att få 
bli en suverän stat. I detta 
land är andelen barn som får 
chans att gå i skolan bland 
den allra lägsta i världen och 
utbildning är oerhört vitalt 
för landets utveckling.

Andra länder som fått 
hjälp är bland andra Sri 
Lanka, Uganda, Tanzania, 
Haiti, Vitryssland och Pa-
kistan. 

Alla dessa insatser har 
möjliggjorts genom att byg-

dens folk frikostigt skänkt 
överblivna prydnads- och 
nyttosaker, kläder, skor, 
böcker, möbler med mera, 
många gånger riktiga dyr-
gripar, som andra nöjda 
köpare burit hem. Men inte 
minst tack vare ett 25-tal 
eldsjälar från flera försam-
lingar som troget ställer upp 
ideellt för att verksamheten 
ska kunna fortleva.

Vi är tacksamma för Ale-
bornas fortsatta stöd. På 
grund av utrymmesbrist 

har vi för tillfället dock 
inte möjlighet ta emot mer 
skrymmande möbler. Inläm-
ning sker i butiken på tis-
dagskvällar.

Lördagen den 22 janu-
ari öppnar vi på nytt och 
har fyllt upp butiken med 
nya intressanta prylar. Så vi 
hälsar Aleborna välkomna 
att fortsätta fynda och sam-
tidigt göra en insats för be-
hövande medmänniskor.

Daniel Höglund

Smyrna Second Hand stöder skolprojekt i Sudan

ÄLVÄNGEN. Repslagarmu-
seet hänger med i svängarna 
och följer med i de senaste 
trenderna. Nu startar hand-
arbetscafé.

Till träffarna tar man 
med sig handarbete man har 
på gång. Ingen föranmälan 
behövs. Vi diskuterar, testar 
nya roliga sätt att skapa med 
händerna och byter olika 
idéer. Caféet med fikastun-

den är en träffpunkt för dag-
lediga och samtidigt hälso-
vård för många. Man har 
möjlighet att träffa männis-
kor som alla har ett gemen-
samt intresse.  

Vårens träffar startar tors-
dagen den 27 januari. Alla är 
hjärtligt välkomna till en ny 
termin med spännande ska-
pande!

❐❐❐

Öppet handarbetscafé i Älvängen

Torsdagen den 27 januari startar handarbetscafé på Rep-
slagarmuseet i Älvängen.

HÅLANDA. Efter många 
års spelande ger 
musikgruppen Helm ut 
sin första EP.

En av bandets med-
lemmar är Lars Netzel 
från Hålanda.

– Det känns riktigt 
stort och samtidigt lite 
pirrigt, säger Lars till 
Alekuriren.

Helm har sitt ursprung i Es-
kilstuna. Samtliga fem grupp-
medlemmar har sina rötter i 
Södermanlands centralort. 
Numera bor dock tre av grab-
barna på västkusten. 

– Jag har sällskap av Peter 
Marchione och Arash 

Maghdori i Göteborg. Mi-
chael Strandtoft och sånger-
skan Ulrika Palmström bor 
kvar i Eskilstuna. Av den an-
ledningen krävs det lite pla-
nering för att få ihop spel-
ningar. När det gäller nya 
låtar använder vi oss av datorn 
och skickar filer mellan var-
andra, förklarar Lars Netzel.

Studier och arbete förde 
Lars Netzel till Göteborg och 
senare till Hålanda, där han 
bor i ett nyrenoverat torp. 
Fritiden ägnar han musiken 
och har så gjort sedan tidig 
barndom.

– Vi hade en väldigt bra 
musikskola hemma i Eskil-
stuna och i likhet med många 
av mina kamrater kom jag 

med där. Jag spelade piano 
och saxofon, berättar Lars.

– Jag tröttnade dock när 
jag skulle lära mig noter. Jag 
tyckte bara det var idiotiskt 
med en sådan regel.

Levererat det bästa
Glädjen till musiken återfick 
Lars när hans pappa köpte en 
synthesizer till honom. 

– Jag satt i källaren och 
spelade, minns Lars.

1998 bildades Helm. I 
närmare 15 år har gruppen 
spelat melankolisk elektro-
nisk musik med inspiration 
från Depeche Mode, Portis-
head och Massive Attack.

– Vi har alltid varit väl-
digt seriösa med våra musik-

projekt och alltid levererat 
det bästa vi kan, säger Peter 
Marchione.

Nu är tiden mogen för 
Helms första officiella skiv-
släpp. Bitter EP innehåller 
fyra låtar. Produktionen har 
skett tillsammans med skiv-
bolaget Wonderland Records 
med release den 9 februari på 
Spotify och iTunes.

– Vi är jättenöjda med re-
sultatet, både med låtarna 
men även rent produktions-
mässigt, avslutar Lars Netzel.

FOTNOT. Mer om Helm 
på www.helm-music.com

Helm släpper sin första EP
– Musik som för tankarna till Depeche Mode

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lars Netzel från Hålanda och barndomskompisen Peter Marchione är två av medlemmarna i gruppen Helm, som släpper sin 
första EP den 9 februari. Musiken har influenser från Depeche Mode, Portishead och Massive Attack.

2011  |   vecka 3  |   nummer 2  |   alekuriren 19

ÄLVÄNGEN. I söndags 
var det vernissage på 
Repslagarmuseet.

Isabellé Samuelsson 
hade premiär för sin 
fotoutställning Pacha-
mama.

En personlig rese-
skildring som omfattas 
av ett 40-tal fotogra-
fier.

Isabellé Samuelsson går sista 
året på Hulebäcksgymnasiet. 
Under närmare tre augusti-
veckor genomförde hon ett 
specialprojekt för ungdomar 
mellan 16-19 år. Isabellé ar-
betade tillsammans med ar-
keologer. Förutom volontär-
arbete fick hon också besöka 
ruiner och de sista dagarna på 
resan tillbringades i Cuszo.

– Det var roligt att få upp-
leva en helt ny kultur och 
samtidigt få träffa männis-
kor från olika delar av värl-
den, säger Isabellé som gärna 
återvänder till Peru.

– Absolut! Jag vill verkli-
gen tillbaka, gärna under en 
längre period och i projekt-
form på något sätt. Det finns 

så himla mycket fint att titta 
på.

Som ett led i projektar-
betet ingick att dokumen-
tera resan. Det har Isabellé 
gjort. Över 1 600 bilder blev 
tagna under vistelsen i Peru. 
Av dessa har hon valt ut 40 
stycken som nu visas på Rep-
slagarmuseet i Älvängen.

– Jag har valt att fokusera 
på natur och ruiner, förklarar 
Isabellé.

Att Repslagarmuseet blev 
platsen för utställningen var 
tack vare att bekanta till fa-
miljen tipsade om lokalens 
förträfflighet.

– Faktum är att jag varit 
här tidigare och spelat teater 
med Teatervinden. Det känns 
roligt att vara tillbaka.

Utställningen på Repsla-
garmuseet pågår till och med 
den 20 februari. Den 25 ja-
nuari föreläser Isabellé Sam-
uelsson om sin resa till Peru.

Personlig reseskildring visas på Repslagarmuseet
– Vackra bilder från Peru

PÅ REPSLAGARMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se I söndags hade Isabellé Samuelsson vernissage för sin fotoutställning Pachamama.

Lördag 29/1 på scen:
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AFTER WORK 
Varje fredag 17- 20

MISSA INTE 
DETTA!

Kom i tid!

Fredag 4/2 
på scen:



alekuriren  |   nummer 2  |   vecka 3  |   201120

Inga Ahrnberg, Surte har 
avlidit. Född 1924 och ef-
terlämnar sonen Stefan med 
Carina, barnbarn med famil-
jer samt syskon med familjer 
som närmast sörjande.

Börje Börjeson, Älvängen 
har avlidit. Född 1920 och 
efterlämnar dottern Kerstin 
med make Manfred som 
närmast sörjande.

Christer Landgren, 
Älvängen har avlidit. Född 
1942 och efterlämnar 
makan Eva-Britt samt barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Lennart Andersson, Surte 
har avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar makan Barbro 
som närmast sörjande.

Najda Svensson, Nol har 
avlidit. Född 1946 och 
efterlämnar maken Kjell-
Åke samt barnen Carina och 
Thomas med familjer som 
närmast sörjande.

Kerstin Blomquist, Nol 
har avlidit. Född 1927 och 
efterlämnar barnen Leif, 
Arne och Ninni med famil-
jer som närmast sörjande.

Dödsfall Döda

Erik Svensson. I Nödinge 
kyrka hölls tisdagen 11 ja-
nuari  begravningsgudstjänst 
för Erik Svensson, Nödinge. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Inez Ekenberg Molan-
der. I Starrkärrs kyrka 
hölls onsdagen 12 januari 
begravningsgudstjänst för 
Inez Ekenberg Molander, 
Alafors. Offi ciant var kyrko-
herde Björn Nilsson.

Elsa Persson. I Hålanda 
kyrka hölls torsdagen 13 ja-
nuari begravningsgudstjänst 
för Elsa Persson, Göteborg 
och Hålanda. Offi ciant var 
komminister Bengt Broman.

Erik Andreasson. I Lundby 
nya kyrka hölls torsdagen 
13 januari begravningsguds-
tjänst för Erik Andreasson, 
Ölanda och Klockarängen. 
Offi ciant var komminister 
Måns Christensen.

Min älskade Make
Vår käre

Pappa, Svärfar
och Morfar

Gerhard
Larsson

* 6/1 1935

har i dag efter en tids
sjukdom lämnat oss i

sorg och saknad

Blinneberg
3 januari 2011

ULLA
HELÉNE och BENGT

David
Syster med familj

Övrig släkt och vänner

Jag drömmer jag
vandrar i skog och
mark

Jag drömmer jag åter är
frisk och stark

Jag vill inte vakna ur
dröm så skön

Ack låt mig få sova, det
är min bön

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen
27 januari kl. 13.00 i

Skepplanda kyrka. Efter
gravsättningen inbjudes

till minnesstund i
församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
tisdagen 25 januari. Lika
välkommet som blommor

är en gåva till
Cancerfonden

tel. 020-59 59 59.

Betraktelse

Ett gott nytt år!
Så skrev vi på julkor-

tet, kanske av gammal 
vana. Men om vi 

tänker efter är det ju det 
bästa vi kan önska varandra. 
Har det nya året börjat bra, 
har vi mycket att tacka Gud 
för. Gåvan som födes i Bet-
lehem vill ju vara med oss 
hela året, även när vi inte 
kan se Hans närhet, finns 
det hopp ändå. Söndagens 
bibeltext handlar om tron på 
Jesus, Matt. 8:5-13. Den ro-
merska officeren hade hört 

att Mästaren var på väg in i 
Kapernaum, han gick fram 
och begärde hjälp för sin tjä-
nare som var sjuk och för-
lamad. Skall jag då komma 
och bota honom? fråga-
de Jesus lite avvisande. Tron 
växte i officerens hjärta när 
han i ödmjukhet säger: Bara 
ett ord från dig räcker, så 
blir min tjänare frisk. Jesus 
blir förvånad över tron hos 
mannen, inte ens bland sina 
egna hade han sett något 
liknande. Du kanske inte be-

söker kyrkan så ofta? Pröva 
den enkla bönen i Jesu 
namn, kanske du får samma 
svar på bönen som office-
raren. Som du tror skall 
det ske dig. I samma stund 
blev tjänaren frisk. Aposteln 
Paulus skriver: Jag skäms 
inte för evangeliet, det är en 
Guds kraft som räddar var 
och en som tror. Rom 1:16.

Pastor Leif Karlsson
Filadelfiaförsamlingen Bohus

Vår kära lilla Mamma
Farmor och Mormor

Kerstin
Blomquist

* 18/11 1927

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Nol
10 januari 2011

LEIF och HEIDI
Annica

Karin och Bernie
Lena
Robin
ARNE

Jonas och Terese
NINNI och EGON
Malin och Marcus

Mattias
Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Mors trötta huvud har 
lagt sig till ro

Tankar och oro fått 
vika

Nu har Du gått till ett 
sällare bo

Att med Far                
tillsammans få vila

Men vi som stod Dig 
nära

Vår saknad den är stor
Från alla Dina kära
Vårt tack och sov i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen
1 februari kl. 14.00

i Bergsalen, Kungälv.
Efter akten inbjudes

till minnesstund
i Kyrkstugan. O.s.a till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
fredagen 28 januari.

0303-444 000
Först med det senaste?
Nyhetsbrev på www.mittiale.se

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

Sång och rytm är något som de fl esta 
gillar och som mycket små barn kan ta till 
sig redan i magen. Därför inbjuds Du och 
Ditt barn till SjungaGunga. 

Gruppen vänder sig till barn som är ca 
2-9 månader. Vi sjunger gamla och nya 
sånger, både kristna och andra och prövar 
lite rytmik. 
Du vet väl att Ditt barn tycker att Du har 
världens vackraste sångröst ?

Ny grupp startar 25 januari! 
Vi träffas 12 gånger på tisdagar 9.30-11.00 
i Starrkärrs församlingshem. 
Max 12 deltagare. Enkel fi ka à 10 kronor.

Välkommen med frågor och anmälan till: 
Solveig Markebo Sandersson 
0303-444033, 
solveig.markebo@svenskakyrkan.se

NÅGRA FÅ PLATSER KVAR!OBS!

Jan Berglund. I Starrkärrs 
kyrka hölls torsdagen 13 
januari begravningsguds-
tjänst för Jan Berglund, Nol. 
Offi ciant var komminister 
Andreas Pervik. 

Ingvar Järeman. I Skepp-
landa kyrka hölls fredagen 
14 januari begravningsguds-
tjänst för Ingvar Järeman, 
Båstorp. Offi ciant var kyrko-
herde Vivianne Wetterling.

Jordfästningar

ÄLVÄNGEN. Ett akti-
vitetshus i dess rätta 
bemärkelse.

Före detta dagcentra-
len i Älvängen är den 
givna mötesplatsen för 
många pensionärer.

Det nya året inled-
des med en välbesökt 
grötfest.

Brukarrådet och pensionärs-
föreningarna ser till att det 
är liv och rörelse på aktivi-
tetshuset i Älvängen. Caféet 
håller öppet varje vardags-

förmiddag och besökarna är 
många.

– Det utgör en naturlig 
träffpunkt för en hel del pen-
sionärer och den sociala as-
pekten kan inte nog framhål-
las, säger Märta-Stina Dahl-
berg.

Sex gånger om året bjuder 
brukarrådet in till fest. 2011 
inleddes på traditionsenligt 
vis med grötfest. Förutom 
risgrynsgröt serverades gäs-
terna skinksmörgås med till-
hörande kaffe och kaka. Som 
grädde på moset hade ar-

rangören ordnat med levan-
de musik.

– Det är verkligen uppskat-
tat. Vi har räknat till drygt 60 
besökare, mer folk får inte tas 
in i lokalen, förklarar Märta-
Stina Dahlberg.

Nästa arrangemang som 
brukarrådet planerar inför är 
årets semlefest. Tidpunkten 
är ännu inte fastställd, men 
inbjudan kommer i vanlig 
ordning att sättas upp på ak-
tivitetshusets anslagstavla.

JONAS ANDERSSON

Välbesökt grötfest på aktivitetshuset…

I torsdags var det grötfest på aktivitetshuset i Älvängen. Här är det Britt-Marie som servar 
gästerna med skinksmörgås.

…men biblioteket för en anonym tillvaro
ÄLVÄNGEN. FÅ Alebor 
känner till att det 
finns två bibliotek i 
Älvängen.

Förutom det stora 
biblioteket i Arosenius-
skolan finns en utlå-
ningsstation i aktivi-
tetshuset.

– Utlåningsstationen 
är i första hand avsedd 
för pensionärer, förkla-
rar Anita Nilsson.

Ale kommun har ett avtal 
med SPF Alebygdens Pen-
sionärsförening som innebär 
att föreningen åtagit sig att 
sköta biblioteksverksamhe-
ten i aktivitetshuset. Ansva-
ret vilar idag på ett tiotal av 
SPF:s kvinnliga medlemmar.

– Vi har öppet två dagar i 
veckan, berättar Anita.

Bibliotekslokalen är 
ganska liten, men utnyttjas 
effektivt med böcker högt 
som lågt.

– Vi har ungefär tusen 
olika titlar i våra hyllor. Vår 
huvudman är biblioteket 

i Nödinge, som byter ut 
böcker hos oss två gånger per 
år, säger Anita och tillägger:

– Är det någon speciell 
titel man önskar, bok eller 
band, som vi inte har så går 
det bra att beställa.

Aktivitetshusets statistik 
visar att cirka 300 böcker 
lånas ut varje år.

– Jag tror inte att alla 
känner till den här verksam-

heten. Det är en fantastiskt 
bra service och vi hade gärna 
sett fler besökare, säger Anita 
Nilsson.

Det behövs inget särskilt 
lånekort när man ska låna 
böcker i aktivitetshuset. Till-
läggas bör att utlåningssta-
tionen i Älvängen även servar 
sina låntagare med talböcker 
och storstilsböcker.

JONAS ANDERSSON

Anita Nilsson är en av de SPF-kvinnor som ser till att utlå-
ningsstationen i Älvängens aktivitetshus kan hålla öppet. En 
service som i första hand vänder sig till pensionärer.

Elimförsamlingen
Alafors pingstkyrkan
Torsd 27/1 kl 18, Musik-
café,  Ohlins.

Starrkärr-Kilanda
församling
Söndag 23/1, 3 e tretton-
dedagen Nols kyrka kl 11, 
Mässa Andersson. Starr-
kärrs kyrka kl 11, Mässa. 
Älvängens kyrka kl 18, 
Taizémässa Andersson.

Guntorps missionskyrka
Onsd 19 jan kl 18.30, 
Tonår/ÄventyrarScout 
Terminsstart. Sönd 23 jan. 
kl 11, Ledarträff SpårarS-
cout/UpptäckarScout. Kl 
14, SMU:s Årsmöte. Kl 16, 
LOVSÅNGSANDAKT 
AnneMarie Svenninghed. 
Onsd 26 jan kl 18.30, Spå-
raScout/UpptäckarScout  
Terminsstart.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Isacson. Kl 13, Finsk guds-
tjänst. Kl 18, Ekumenisk 
gudstjänst, Pingstkyrkan. 
Tisd kl 8:30, Mässa i för-
samlingshemmet. Onsd kl 
18:30, Mässa, Isacson.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 23 jan kl 
10, Famgtj Broman. Onsd 
26 jan kl 18.45, Vecko-
mässa i församlingshemmet. 
Hålanda sönd 23 jan kl 12, 
Mässa Broman. S:t Peder 
sönd 23 jan kl 10, Famgtj 
Skredsvik, kyrkkaffe. Ale-
Skövde sönd 23 jan kl 12, 
Famgtj Skredsvik, kyrk-
kaffe. Tunge sönd 23 jan, se 
ovanstående.

Smyrnaförsamlingen
i Älvängen
Tisd 18 jan kl 8-9, Bön. 
Kl 14,  Bibelsamtalsgrup-
pen – terminsstart. Kl 19, 
Planering Greenhouse. 
Torsd 20 jan kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 15, 
Andakt på Vikadamm. Kl 
18, Planering Hobby. Fred 
21 jan kl 19, Greenhouse 
(åk 7 och uppåt). Kl 20.30, 
Effect – Café & Öppet hus 
för ungdomar. Lörd 22 jan 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Kl 15, Pensionärernas 
januarifest med Gospelbrö-
derna, anmälan senast 19/1 
till pastor Marie Nordvall, 

tfn 0303-746 687 eller 
0706-647375. Sönd 23 jan 
kl 11, Gudstjänst, Marie 
Nordvall. Äventyret (3-12 
år). Kyrkkaffe. Tisd 25 jan 
kl 8-9, Bön. Lörd 29 jan 
– Sönd 30 jan Inspirations-
helg på temat: ”Följ mig! 
– Om lärjungaskap i den yt-
tersta tiden”, undervisning 
av pastor Owe Lindeskär, se 
www.kerygma.se 
lörd kl 18.00 & 21.00 och 
sönd kl 11.00.

Älvängens missionskyrka
Tisd 18 jan kl 10-13, Tis-
dagscafé. Kl 18, Smultron. 
Torsd 20 jan kl 18.30, 
Tillsammans i bön. Lörd 22 
jan kl 9.30-16, Miniretreat 
med Gun & Arne Gustafs-
son, lunch, fi ka. Anmälan 
0705-44 26 29. Sönd 23 jan 
kl 11, Gudstjänst Gun & 
Arne Gustafsson. AM Sven-
ninghed. Söndagsskola. Kl 
19, Tonår. Månd 24 jan kl 
18.30, Scout. Tisd 25 jan kl 
10-13, Tisdagscafé. Kl 18, 
Nyingscout. Onsd 26 jan 
kl 15.30, Konfi rmanderna. 
Torsd 27 jan kl 15, Dagle-
digträff. "Djur och natur i 
östafrika, Tor Herngren.

Filadelfi aförsamlingen-
Bohus Pingstkyrkan
Onsd 19/1 kl 19, Bibelläs-
ning, sång och bön. Sönd 
23/1 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson, sång. Onsd 26/1 
kl 19, bibelläsning, sång 
och bön.

Nödinge församling
23 januari 3: ef Trettondag 
jul kl 11, Nödinge kyrka 
Gudstjänst Reine. Kl 15, 
Bohus Servicehus Guds-
tjänst Reine. KL 17, Surte 
kyrka Mässa Reine.

Surte missionskyrka
Tisd 18/1 kl 18.30, Scout. 
Onsd 19/1 kl 18.30, Tonår. 
Sönd 23/1 kl 11, Gudstjänst 
Ragne Fransson. Sång. Li-
sen Kihl. Kyrkkaffe. Månd 
24/1 kl 11, Kommiten för 
Församlingsblad. Kl 18.30, 
Samtalskväll för alla. Kl 19, 
Musikkåren. Tisd 25/1 kl 
18.30, Scout. Onsd 26/1 
kl 18.30, Tonår. Fred 28/1 
kl 18.30, Spelkväll för alla 
åldrar.
www.surtemissionskyrka.se

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

Surte
Göteborgsvägen 66
Tel 031-98 32 50

Älvängen
Kapellvägen 1

Tel 0303-33 33 99

Lödöse

Tel 0520-66 12 33

DYGNET RUNT

• TRYGGHET •   
• OMSORG •   

• KOMPETENS •

Med anor från 1932

Predikoturer

Vårt varmaste tack till 
alla er som på olika sätt 

visat omtanke och hedrat 
minnet av vår Älskade

Rolf Carlsson
i samband med hans 

sjukdom och bortgång. 
Tack för blommor, 

brev, samtal, minnes-
gåvor och närvaro vid 

begravningen.
Vi vill också framföra 
ett tack till kyrkoherde 
Björn Nilsson, organist 

Sabina Nilsson och solist 
Johan Ekstedt samt till 
Ale Älvdalens Begrav-
ningsbyrå som gjorde 

begravningen och 
minnesstunden till ett 

ljust och vackert minne.

ANN-MARIE, 
MARIA med familj 

FRED

Tack

Döda

Vår käre
Pappa och Svärfar

Börje Börjeson
* 14 augusti 1920

har lämnat oss i djup
sorg och saknad

Älvängen
9 januari 2011

KERSTIN och
MANFRED

Övrig släkt och vänner

Vad rätt du tänkt, vad 
du i kärlek vill,

vad skönt du drömt, 
kan ej av tiden 
härjas,

det är en skörd, som 
undan honom bärgas,

ty den hör evighetens 
rike till

Viktor Rydberg

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 28

januari kl. 11.00 i
Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast
tisdagen 25 januari.

Röda Korsets
verksamhet låg Börje

varmt om hjärtat. I stället
för blommor hedra gärna
hans minne med en gåva

till Starrkärrs Röda
Korskrets pg. 18 43 78 - 8.

Min älskade Make
Vår Käre

Christer
Landgren

* 13 oktober 1942

har hastigt lämnat oss i
oändlig sorg och

saknad.

Älvängen
8 januari 2011

EVA-BRITT
MARIA, KLAS, PIA

MED FAMILJER
Inger med familj

Släkt och många vänner

Ditt hjärta som klappat 
så varmt för de Dina

Och ögon som vakat 
och strålat så ömt

Har stannat och 
slocknat till sorg för 
oss alla

Men vad Du har gjort 
skall aldrig bli glömt

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 2

februari kl. 11.00 i
Skepplanda kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.

För alla bevis på varmt
deltagande vid vår kära

Mammas

Margit Jonsson
bortgång, för alla vackra

blommor samt
minnesgåvor till

Cancerfonden från släkt,
vänner och grannar

framför vi vårt varma
tack. Ett särskilt tack till

officiant Per-Martin
Andersson, solist Johan

Ekstedt samt till våra
barn för hjälp och stöd.

RUNE, ELSY och ROLF

Min älskade Maka
Vår kära Mamma
Svärmor, Mormor

Farmor
och Gamlamormor

Najda Svensson
* 20/5 1946

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Nol
12 januari 2011

KJELL-ÅKE
CARINA och SUNE

Björn och Linda
Melvin, Denize
Peter och Elin

Tommy, Susanne
THOMAS

och THERESE
Alvin, Maja

Billy och Ingela
Övrig släkt och vänner

Det hem som Du älskat 
där blommorna spira

Det lämnar Du nu för en 
skönare värld

Den sorg som vi känner 
kan ord ej beskriva

Vårt tack för det goda 
Du sått på Din färd

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
4 februari kl. 11.00
i Starrkärrs kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.
Lika välkommet som
blommor är en gåva

till Hjärt-Lungfonden
per tel. 0200-88 24 00.

Allas vår Älskade

Inga Ahrnberg
* 4 april 1924

har i dag stilla insomnat  
och lämnat oss i sorg och saknad.

Surte 
7 januari 2011

STEFAN och CARINA
PIERRE 

ERIKA och JONAS 
Vera 

PATRIK och JEANETTE 
Rasmus, Sebastian

CARINA och SÖREN 
Jessica och Mikael 

Pernilla 
ERLAND

Syskon med familjer 
Övrig släkt och vänner

Ditt hjärta som klappat så varmt för oss alla 
Och ögon som vakat och strålat så ömt 

Har stannat och slocknat till sorg för oss alla 
Men vad Du har gjort skall aldrig bli glömt

Begravningsgudstjänsten äger rum onsdagen 
26 januari kl. 13.00 i Surte kapell. Efter akten  

inbjudes till minnesstund i församlingshemmet. 
Svar om deltagande till Ale Begravningsbyrå  
tel. 031-98 32 50 senast måndagen 24 januari.
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt dödsbon.
tel. 0322-107 79

el. 0705-95 79 00

Bilar köpes fr. 500-50000-kont. 
Allt av intresse. Äv. husvagn. 
Skåpbil. Hämtas
tel. 0303-22 30 62
el. 0737-42 90 92
el. 0732-49 85 16

Ved köpes privat. Kan hämta 
själv. Gärna ett par kubikmeter 
men även mindre av intresse.
tel. 0705-67 54 44

SÄLJES

Utbyte av köksluckor. 
Marknadens bästa priser.
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

UTHYRES

Fritidshus uthyres i Härjeda-
len. 8 bäddar. 10 min till Björnrike 
skidanläggning. Lörd - Lörd.
tel. 031-98 37 04
Bodil

SÖKES

Anställning sökes av man 45 

år. Har ABECDE-körkort. Chauf-
för, butik, montering eller annat. 
Hel/deltid. Anställningsstöd kan 
ev lösas.
tel. 0705-67 54 44

ÖVRIGT

Snyggaste naglarna gör du i 
Nödinge hos Kikkis naglar. Bra 
pris.
tel. 0736-81 48 26

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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Fönsterputs? Abonnera på 
utvändig fönsterputs. Avdrag för 
hushållsnära tjänster. F-skatt. 
KCAB.
tel. 0709-32 44 59 Kent

Datorhjälp på plats. Virussane-
ring, uppkoppling till internet,
installation av programvara,
seg dator eller totalkrasch,
ominstallation, utbildning,
optimering av hårddisk.
tel. 076-245 33 44 Tomas
www.datatomas.se

Husmålning halva priset! 
ROT-avdraget betalar resten. 
Sista året? Hög kvalitet, låga 
priser.
tel. 0730-27 06 50

Bokföringshjälp?
Löpande bokföring, momsre-
dovisning, löner, bokslut samt 
deklarationer. Innehar F-skatt 
sedel. ME Consult bokföring KB.
tel. 0703-00 16 46

STÄD
Passa på att utnyttja avdrag på 
hushållsnära tjänster. Flyttstäd, 
veckostäd, storstäd, byggstäd, 
kontorsstäd, trappstäd, fönster-
puts m.m. Goda referenser kan 
anges. Innehar F-skattsedel. 
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Minigrävare - Minidumper
Uthyres. Från 2 till 16 ton.
tel. 0705-22 08 32
el. 0303-33 75 45

Service el hushållsmaski-
ner, spis, alla fabrikat. Jour, lång 
vana, lågpris, fri resa. Spara 
annonsen. Ring för råd eller rep.
tel. 070-658 20 29

Hyr65plus.se
Hyr en pensionär av oss!
Snöskottning, bygg, måleri, 
golv, el-behörighet, städ, träd-
gård. Ring:
tel. 0738-14 04 57

Hyr65plus.se söker seniorer 
inom snickeri, målning, murning 
och trädgård mm. Ring:
tel. 0738-14 04 57

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, Dräne-
ringar.
Trädfällning, Beskärning av Träd 
o Buskar.
Nyanläggning och Höststäd av Er 
Trädgård.
Tel. 0768-81 60 10

Hemservice Kungälv
Hushållstjänster, hem-,flytt-,
kontorsstäd, tvätt, fönster,
trädgård. 
tel. 0303-57 900
www.hemservicekungalv.se

Totalentrepenad
Allt inom bygg, vvs och värme-
pumpar till fasta bra priser. Ring 
för rådgivning. Fri offert.
tel. 0303-91 337
el. 0709-39 71 70
VML Rotpartner
www.vmlrotpartner.se

Rebbens Städservice AB
Hushållsnära tjänster.
Privat & Företag.
Alla priser på privata tjänster 
inkl. RUT avdrag.
Tel. 0303-74 70 02
el. 0703-65 66 24

Veterinär Värkstan och Hund-
konsult i Väst erbjuder
Hundkurser och problemhunds 
konsultationer i Nödinge med 
omnejd. Rullande kursstart var 
6:e vecka. Kurserna bedrivs 
inomhus under vinter/vår. Täv-
lingslydnadskurs, valpkurs, all-
mänlydnadskurs. Enskild trä-
ning eller problemhundskonsul-
tationer. Utbildad SBK instruk-
tör samt tävlingsförare sedan 
22 år. Erfarenhet av tjänste-
hundsutbildning. Utbildad pro-
blemhundsinstruktör. För upp-
födare erbjuder vi även hembe-
siktningar av valp/kattungekul-
lar. Kontakta oss för mer infor-
mation. F-skatt bevis.
Tel. 0735-00 70 78
www.veterinarvarkstan.se

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdra-
get. Vi utför allt inom branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
0705-92 37 15
0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

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

Nu rabatterar vi ut våra åter-
stående platser på våran popu-
lära familjeskidresa med mycket 
gemenskap till Österrike och 
Bagdastein v 7.
tel. 0706-97 25 00
Lars Alerås

Sluta stressa 2011?
Sänk Din inre spänning och må 
bättre.Kursstart, Aktiv avspän-
ning 3 gånger varannan vecka
Start ons 2 febr, tis 8 febr kl 17, 
cd ingår i kursen.
Läs gärna mer på 
www.laraochhalsa.se
maia Alverby, Lära och Hälsa 
tel. 0303-12 195 
Mejl: info@laraochhalsa.com 
Vi tar emot Friksvårdsku-
ponger

För 120 kronor kan du annonsera under den här vinjetten.
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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Vigda 

Anna Oscarsson
och

Robert Lucchesi
Vigdes 21 augusti 2010

i Skepplanda kyrka.
Tack alla för en

oförglömlig dag!

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Nancy Andersson

Grattis
Ebba

10 år 2011-01-11
Stor kram från

Mormor & Morfar
Vi älskar dig

Grattis
Emmy

på 7-årsdagen 20/1
Stor kram från

Farmor & Farfar

Partypinglan "Fisen" på 
Kyrkbacken har fyllt 20

grannarna ber att få gratta i 
efterskott

Grattis 
Susanne Eriksson

på 26-årsdagen
den 21 januari!

"Skapa dig den bästa dagen!"
Önskar Kurrarna

Grattis
vår älskling

Philip
som fyller 16 år 21/1

Mamma, Hampus, Mikaela
Mormor & Morfar

Grattis våran goe kille
Peter Landin
på din 6-årsdag 
den 18/1 2011

Många grattiskramar från
Mamma, Pappa, Yerker, 
Ricky, Martin, Robin & 

Mormor

Den 21/1 blir det fest 
och yra

Lars-Inge Andersson
fyller 64.

Grattis önskar släktingarna

Grattis
My

på din 18-årsdag
önskar kusinerna...

Veckans ros 
Ett jättestort fång med rosor till alla er som sysslar med 
snöröjning på olika sätt! Tack för att ni finns, och kämpar 
dygnet runt för att alla vi andra ska kunna ta oss fram!

Fam. Hylén i Surte

Födda

Födda

Välkommen vår 
älskade son

Shaihn
som är född 6:e november

5140g, 56cm. Tack Borås BB
önskar dina syskon Emil, 
Anton, Hampus, Wil-

liam, Alexander & Charlie. 
Mamma & Pappa

Det blev som vi ville
vår tredje kille

Välkommen till världen
Troj

Loke & Viggos lillebror
Mathias Abrahamsson

Maria Sjögren
NÄL 5/11-10

Tack till bm. Juanita Bjursell

Till Älvängens hemtjänst 
på vilket sätt de tar hand 
om våra gamla och även 
kommunens policy för vår 
äldrevård.

Tatjana & Kjell Brattfors

...till Rickard Forsberg och 
Lennart Zackrisson i Alafors 
som kom till undsättning i 
den sena kvällstimmen när 
jag glidit av vägen.

Tacksam bilist
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT

��

p
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

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

9 3 7 5 4
8 1 4 2 5 7

6 1
2 6 7 4

3 8 7 2
7 1 3 9 5

9 1
8 4 3 5 2 9
7 6 8

4 8 3 6
5 9 2 8

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

2 6 5

Veckans film

1 för 29:-
2 för 40:-
3 för 50:-

De senaste filmerna
till låga priser!

HYR FILMERNA HOS OSS
Alltid det senaste från

Filmen hämtas och betalas i kassan

Älvängen alla dagar 8-22

2011  |   vecka 3  |   nummer 2  |   alekuriren 23PYSSEL



ÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLVÄVÄVÄVÄVÄVÄVÄVÄVÄNGNGNGNGNGNGNGNGNGENENENENENENENENEN  NNNNNNNNNNNNNNÖDÖDÖDÖDÖDÖDÖDÖDÖDÖDÖÖDÖDÖDÖDIIIIIIIIIIIIIIINGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGEEEEEEEEEEEEEE LILILILILILILILILILILILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAA EDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEEEEEEEEEEETTTTTTTTTTT EDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEDEEEEEEEEEEETSTSTSTSTSTSTSTSTSTSTS VVVVVVVVV V VÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDRDHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUHUSSSSSSSSSSS 
KUKUKUKUKUKUKUKUKUNGNGNGNGNGNGNGNGNGÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLVVVVVVVVV KUKUKUKUKUKUKUKUKUKUNGNGNGNGNGNGNGNGNGNGÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLVVVVVVVVVV CCCCCCCCC CENENENENENENENENENENTRTRTRTRTRTRTRTRTRTRUMUMUMUMUMUMUMUMUMUM  WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW.SPSPSPSPSPSPSPSPSPSPORORORORORORORORORORTTTTTTTTTTLLLLLLLLLLIFIFIFIFIFIFIFIFIFIFEEEEEEEEEE SSSSSSSSS.SEEEEEEEEEE

 G

LÄ
DJE  NYTTA  ENERGI 

 GEM
ENSKAP  PASSION 

 FA
M

IL
JÄ

RT

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

KURSSTART V.5 FÖR
 I NÖDINGE!

KR
/MÅN

Kortet gäller lokalt

TRÄNA ALLA AKTIVITETER

Lördag: kl 12.00-12.45, 6 år
Lördag: kl 13.00-13.45, 7-8 år
 Söndag: kl 11.00-11.45, 2-3 år
Söndag: kl 12.00-12.45, 4-5 år
Söndag: kl 13.00-13.45, 9-11 år
Söndag: kl 14.00-14.45, 4-5 år

rr
årår
årr
år

DU SOM MEDLEM HAR HELA 55 STYCKEN 
GRUPPTRÄNINGSPASS ATT VÄLJA MELLAN. 
Ni har väl inte missat att vi har Zumba & IndoorWalking! 
-Gå in på www.sportlife.se för att planera din 
träning under våren.


