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Naturfotografen Martin 
Falklind gästar Ale.

Med fisken i 
fokus
NÖDINGE. Naturfotogra-
fen Martin Falklind före-
läser i Ale gymnasium 
måndag 16 januari.

Fisken står i centrum när naturfoto-
grafen Martin Falklind kommer till Ale. 
Hans många skarpa och unika bilder 
visas upp i ett underhållande föredrag 
och oavsett fiskeintresse rekommen-
deras att gästa Ale gymnasium.

Läs sid 11

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

BUGGA I ALAFORS
    Medborgarhuset

Startar 
Torsdag 19 jan

Nybörjare 18.30-19.45

 Fortsättn. 19.30-21.00

Torsdagar, 10 ggr - 50:-/kväll. Alternativt 400:-/termin              

SE ANNONS INNE I TIDNINGEN!

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

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

REA

30%-70%
på alla utgående 

träningskläder, träningsskor, 
och joggingsskor.

Hjälp oss göra plats för nyheterna 
som kommer nästa vecka!

Gilla “Team Sportia Ale Torg” 
på Facebook.

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

ÖGONLYSNING

Boka nu!
Tisdag 24 januari
kl 16-20

�

Lödöse 0520-66 00 10
/st

Rågform

Mot kupong, t o m 15/1-12

Fazer
Ord.pris 23.90:-/st

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

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

Bilreparationer på 

alla bilmodeller!

www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 0063% RABATT
CA

Konvektorelement
Ord pris 398:- 149:-

Bandyjubel i Ale Arena – igen!

Isen ligger återigen blank i Ale Arena. Ale kommun och Surte BK har kommit överens om ett skötselavtal som gjorde det möjligt att släppa in en skridskosu-
gen allmänhet på årets första dag. Surte BK har också hunnit spela en toppmatch i division 2-3 Mitt mot Kållered. Givetvis blev det seger under den nygam-
le tränaren Olavi Koskelainen.                       Arkivbild: Allan Karlsson
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– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Vi har stängt böcker-
na för 2011 och kan 
nu blicka framåt. 

2012 är ett stort år för Ale 
kommun, ett efterlängtat år. 
Under lång tid är det just 
2012 som har varit målet 
eller närmare bestämt 12:e 
i 12:e kl 12.12. Då ska Tra-
fikverket sätta 
punkt för det 
gigantiska in-
frastruktur-
projektet i 
Götaälvdalen 
mellan Troll-
hättan och 
Göteborg. 
Alependeln 
gör då sin första tur och 
med detta tillskott förändras 
hela bilden av vår kommun. 
Med tydligt förbättra-
de kommunikationer såväl 
söder- som norrut börjar en 
ny epok. Det är i alla fall vad 
som har förutspåtts och vad 
alla bedömare förväntat sig. 
Det är med stor sannolikhet 
väldigt sant, men inte ens i 
den bästa av världar går livet 
bara vidare. Det kommer 
även framöver att krävas 
planering och strategier för 
att ta vara på de möjligheter 
som nu öppnar sig. Ale och 
även Lilla Edet kommun 
har fått ett antal unika verk-
tyg att förverkliga framtids-
kommunen. Det innebär 
inte med automatik, bara för 
att Götaälvdalen har försetts 
med dubbelspår och fyrfälts-
väg, att framtiden är vår. Nu 
måste exploateringen ta fart, 
nya bostäder byggas och den 

offentliga samt kommersi-
ella servicen måste utveck-
las. Det går inte av sig själv 
bara för att pendeln går. Det 
krävs genomtänkta och mål-
medvetna strategier, men 
framför allt måste det finnas 
handlingskraft. Det tror 
jag våra förtroendevalda är 

medvetna 
om och det 
ska därför bli 
spännande att 
följa utveck-
lingen i hela 
Götaälvdalen. 
Staten har 
satsat nästan 
14 miljarder 

på att skapa goda förutsätt-
ningar för tillväxt, återstår 
att se vad vi gör med det. Jag 
hoppas bara att vi är överens 
om att 2012 inte är ändhåll-
platsen, snarare början på en 
ny epok.

För lokaltidningens del 
innebär det nya året en fort-
satt satsning på framtidens 
digitala medier, hand i hand 
med det mesta etablerade 
och kraftfulla mediet – den 
tryckta papperstidningen 
hemburen till alla brev-
lådor i spridningsom-
rådet. Vi har idag 
en webbavdelning 
med två unga 
kreatörer på 
redaktionen. 
Det är minst 
sagt spän-
nande att 
bara få stå 
vid sidan 

av och se vad den moderna 
tekniken kan skapa. Det är 
ett fantastiskt komplement 
till de traditionella informa-
tionskanalerna, men det är 
än så länge bara ett komple-
ment. Alekurirens hemsida 
är välbesökt, särskilt när 
något särskilt är i ropet, men 
antalet läsare av papperstid-
ningen är fortfarande helt 
överlägset. Direktresponsen 
på den digitala upplagan är 
ett av dess främsta argument 
och ni som väljer att kom-
mentera våra artiklar på 
hemsidan ska uppleva en 
förbättring i år. Nya rutiner 
ska förbättra både hastighet 
och kvalité.

Väl mött 2012!

2012 är inte ändstationen

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. 

Handarbetscafé
på Glasbruksmuseet

Startar igen

Torsdag 19/1 
kl 9.30 - 12.00

Kostnadsfritt
Fika finns att köpa.

Kvarnvägen 6 i Surte

ALE BOXNING & ATLET CLUB 

Bohus Centrum

Onsdag 11 januari 
från kl 16.00 startar vi med 

en ny säsong
Inskrivning av nya samt gamla medlemmar

VILL DU BÖRJA 

TRÄNA
BOXNING

bottenplan (gamla 
bingohallen)

031-98 24 00, 070 310 86 87

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

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

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

(60% bärhalt). 
Säljes från lastbil LÖRDAG 14/1: 

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

Lilla Edet Järn & Trä 15. Nästa tur 13/2.

 0708-26 61 34

����������������
�������
Års- och

administrationsmöte
Söndagen den 29/1 2012 kl 1400

Nu måste exploateringen 
ta fart, nya bostäder 

byggas och den 
offentliga samt 

kommersiella servicen 
måste utvecklas.

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

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

ÅRSMÖTE

ALE MHF
Onsdag 1 februari

Paradisgården i Bohus kl 18.00

ALE Trial Klubb 18.00

MHF 18.30

MHF/U 19.00

Välkomna, Styrelsen Vi tömmer butiken på Kapellv. 7 Älvängen

Nu tömmer 
vi butiken!

Lördag 14/1, kl: 10-15
Armaturer, radiatorer, glödlampor, 
vitvarutillbehör, elmaterial m.m.

Allt skall bort!
Vi bjuder på kaffe och kaka

Välkomna Janne & Mikael
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– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Vi har stängt böcker-
na för 2011 och kan 
nu blicka framåt. 

2012 är ett stort år för Ale 
kommun, ett efterlängtat år. 
Under lång tid är det just 
2012 som har varit målet 
eller närmare bestämt 12:e 
i 12:e kl 12.12. Då ska Tra-
fikverket sätta 
punkt för det 
gigantiska in-
frastruktur-
projektet i 
Götaälvdalen 
mellan Troll-
hättan och 
Göteborg. 
Alependeln 
gör då sin första tur och 
med detta tillskott förändras 
hela bilden av vår kommun. 
Med tydligt förbättra-
de kommunikationer såväl 
söder- som norrut börjar en 
ny epok. Det är i alla fall vad 
som har förutspåtts och vad 
alla bedömare förväntat sig. 
Det är med stor sannolikhet 
väldigt sant, men inte ens i 
den bästa av världar går livet 
bara vidare. Det kommer 
även framöver att krävas 
planering och strategier för 
att ta vara på de möjligheter 
som nu öppnar sig. Ale och 
även Lilla Edet kommun 
har fått ett antal unika verk-
tyg att förverkliga framtids-
kommunen. Det innebär 
inte med automatik, bara för 
att Götaälvdalen har försetts 
med dubbelspår och fyrfälts-
väg, att framtiden är vår. Nu 
måste exploateringen ta fart, 
nya bostäder byggas och den 

offentliga samt kommersi-
ella servicen måste utveck-
las. Det går inte av sig själv 
bara för att pendeln går. Det 
krävs genomtänkta och mål-
medvetna strategier, men 
framför allt måste det finnas 
handlingskraft. Det tror 
jag våra förtroendevalda är 

medvetna 
om och det 
ska därför bli 
spännande att 
följa utveck-
lingen i hela 
Götaälvdalen. 
Staten har 
satsat nästan 
14 miljarder 

på att skapa goda förutsätt-
ningar för tillväxt, återstår 
att se vad vi gör med det. Jag 
hoppas bara att vi är överens 
om att 2012 inte är ändhåll-
platsen, snarare början på en 
ny epok.

För lokaltidningens del 
innebär det nya året en fort-
satt satsning på framtidens 
digitala medier, hand i hand 
med det mesta etablerade 
och kraftfulla mediet – den 
tryckta papperstidningen 
hemburen till alla brev-
lådor i spridningsom-
rådet. Vi har idag 
en webbavdelning 
med två unga 
kreatörer på 
redaktionen. 
Det är minst 
sagt spän-
nande att 
bara få stå 
vid sidan 

av och se vad den moderna 
tekniken kan skapa. Det är 
ett fantastiskt komplement 
till de traditionella informa-
tionskanalerna, men det är 
än så länge bara ett komple-
ment. Alekurirens hemsida 
är välbesökt, särskilt när 
något särskilt är i ropet, men 
antalet läsare av papperstid-
ningen är fortfarande helt 
överlägset. Direktresponsen 
på den digitala upplagan är 
ett av dess främsta argument 
och ni som väljer att kom-
mentera våra artiklar på 
hemsidan ska uppleva en 
förbättring i år. Nya rutiner 
ska förbättra både hastighet 
och kvalité.

Väl mött 2012!

2012 är inte ändstationen

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. 

Handarbetscafé
på Glasbruksmuseet

Startar igen

Torsdag 19/1 
kl 9.30 - 12.00

Kostnadsfritt
Fika finns att köpa.

Kvarnvägen 6 i Surte

ALE BOXNING & ATLET CLUB 

Bohus Centrum

Onsdag 11 januari 
från kl 16.00 startar vi med 

en ny säsong
Inskrivning av nya samt gamla medlemmar

VILL DU BÖRJA 

TRÄNA
BOXNING

bottenplan (gamla 
bingohallen)

031-98 24 00, 070 310 86 87

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

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

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

(60% bärhalt). 
Säljes från lastbil LÖRDAG 14/1: 

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

Lilla Edet Järn & Trä 15. Nästa tur 13/2.

 0708-26 61 34
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Års- och

administrationsmöte
Söndagen den 29/1 2012 kl 1400

Nu måste exploateringen 
ta fart, nya bostäder 

byggas och den 
offentliga samt 

kommersiella servicen 
måste utvecklas.

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

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

ÅRSMÖTE

ALE MHF
Onsdag 1 februari

Paradisgården i Bohus kl 18.00

ALE Trial Klubb 18.00

MHF 18.30

MHF/U 19.00

Välkomna, Styrelsen Vi tömmer butiken på Kapellv. 7 Älvängen

Nu tömmer 
vi butiken!

Lördag 14/1, kl: 10-15
Armaturer, radiatorer, glödlampor, 
vitvarutillbehör, elmaterial m.m.

Allt skall bort!
Vi bjuder på kaffe och kaka

Välkomna Janne & Mikael

Titta gärna in på vår Facebook-sida. Där svarar vi på dina 
frågor, tar emot dina förslag och lyssnar på dina klagomål. 
Förhoppningsvis gör det snökaoset en smula lättare att 
uthärda. Vi hörs!

Vintern är här.
Då hänger vi på Facebook.
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Jag älskar min katt...
Det är självklart för mig att göra allt för  
att den skall ha det så bra som möjligt!

Vi har kattkampanj 9 januari - 30 mars! Paket-
pris på kastrering, vaccination och chipmärkning 
av han- och honkatter till reducerat pris. Dess-
utom får du gratis produkter till din katt. 

För mer info titta in på vår hemsida
www.smadjursakuten.se

Ingeborgsgatan 6 | 416 59 Göteborg | Tel. 031-21 40 40
Utmarksvägen 20 | 442 39 Kungälv | Tel. 0303-184 00
www.smadjursakuten.se

I mellandagarna debat-
terades på ett extrain-
satt kommunfullmäktige 

de nya ägardirektiven från 
kommunen till Leifab, det 
kommunala fastighetsbo-
laget, där kommunen upp-
drar åt Leifab att bygga den 
nya centrumbyggnaden och 
förvärva det av Folkets Hus 
ägda Torgbacken 19.

Vi vill understryka att 
vi önskar en utveckling av 
de centrala delarna av Lilla 
Edet. Centrumprojektet 
påbörjades av den förra 
majoriteten, bestående av 
(C), (M), (FP), (KD) och 
(MP). Dessvärre gick det 
inte att då, tillsammans med 
de intressenter som tillsam-
mans med kommunen arbe-
tade för att realisera detta, 
få en ekonomisk kalkyl som 

höll. Vi hoppas att den nuva-
rande kalkylen håller för en 
närmare granskning så att 
byggnationen denna gång 
kan genomföras.

Vi är nu oroade för att 
kommunen åtar sig något 
som i grunden leder till att 
pengarna skall tas från kom-
munens kärnverksamheter, 
det vill säga pengar som 
skall gå till skola, vård och 
omsorg. Detta är inte bara 
felaktigt att använda skatte-
medel på ett sådant sätt; det 
är också olagligt. Det är att 
betrakta som olagligt stats-
stöd (FEUF, Fördraget om 
Europeiska Unionens funk-
tionssätt). Eftersom EU:s 
medlemsstater organiserar 
sig på olika sätt går alla lik-
nande stöd, även kommunalt 
stöd, under benämningen 

olagligt statsstöd. Detta för 
att försäkra sig om att okun-
niga och klåfingriga politiker 
i vilket land det vara månde 
inte riskerar skattepengar 
som skall gå till kärnverk-
samheter.

Det intressanta är dock 
om den nuvarande majori-
teten (S, V och FP) riskerar 
skattebetalarnas pengar till 
att subventionera lägen-
heter i stället för att satsa 
dem på barn och gamla i vår 
kommun. Då man i grund 
och botten inte förändrat 
kalkylerna utan bara strukit 
texter som innehållit löften 
om kommunala subven-
tioner så har situationen i 
grunden inte förändrats. Vi 
vill därför pröva laglighe-
ten i projektet och önskade 
därför tillägget ”Under 

förutsättning att finansiering 
och genomförande kan ske i 
enlighet med lagar och för-
ordningar”. Vi gläds åt att vi 
politiskt kunnat vara överens 
om denna skrivning och att 
representanter från såväl 
(S) – kommunstyrelsens ord-
förande Ingemar Ottosson 
- som (V) förtydligat att det 
då omfattar EU:s statsstöds-
bestämmelser.

Kan en objektiv bedöm-
ning visa att projektet kan 
bära sig utan kommunal 
finansiering så är vi, (M), 
(C), (MP) och (KD) de 
första att välkomna detta.

Camilla Waltersson Grönvall (M)
Jörgen Andersson (C)

Tommy Nilzén (MP)
Marie-Louise Nielsen (KD)

Så har det hänt igen. 
En stor ruta till för-
samlingshemmet var 

krossad när vi kom på mor-
gonen. Men det märkliga 
och typiska var att inget av 
värde hade tagits. Till synes 
helt meningslös förstörel-
se och det är inte första 
gången. Häromdagen var 
det en ljusslinga som stu-
lits. En ljusslinga som på 
ett enkelt sätt vill lysa upp 
i mörkret. Listan kan göras 
längre med stulna trädgårds-
möbler, transportvagn, red-

skap och fontänpumpen 
på Högstorps kyrkogård. 
Bara senaste halvåret. Även 
om vi polisanmäler drab-
bas ändå vi alla både indirekt 
och direkt. Diakonin behö-
ver mer pengar, inte mindre. 
Och varför skall delar av be-
gravningsavgiften som vi 
alla betalar gå till personer 
som inte vill köpa sin egen 
fontänpump? För det är inte 
de sämst bemedlade som tar. 
Det är de som drabbas.

Carl-Henrik Karlsson
Informationsansvarig

Fuxerna-Åsbräcka församling, 
Lilla Edet

Riskeras skattemedel för ny centrumbyggnad i Lilla Edet?

Det är vi alla som drabbas

Ansök till Komvux nu!

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

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

Är du intresserad av yrkesutbildningar besök www.grvux.se

www.ale.se
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Årets sista månadsmö-
te inleddes traditions-
enligt med glögg. Vår 

ordförande Sture, iklädd 
tomteluva, påminde oss om 
att sätta på mobilerna när vi 
så småningom skulle lämna 
stora salen.

Efter någon minuts för-
väntansfull tystnad fylldes 
salen med ”Sankta Lucia” 
och ett 40-tal Lucior, tomte-
nissar, stjärngossar och pep-
parkaksgubbar från Sand-
backaskolans förskoleklasser 
tågade in på scenen. 

Plötsligt kommer tomten 
inrullande på en sparkcykel 
mellan långborden med 

säcken på ryggen. Efter 
ett kort enkät om barnens 
och seniorernas reflexva-
nor i vintermörkret (de 
sistnämnda var bäst, om de 
nu höll sig till sanningen) 
tyckte en av tomtenissarna 
att det var dags för tom-
tens egentliga uppdrag och 
ställde frågan: Är det godis i 
påsarna?

Efter barnen kom Kung-
älvs Lucia och hennes sex 
tärnor. 280 aktiva seniorer 
njöt av de vackra visorna. 
Årets framförande var stäm-
ningsfullt på en hög musika-
lisk nivå och belönades med 
en mycket lång applåd och 
pengar i tärnornas bössor.

Efter denna högtidsstund 
smakade det gott med kaffe, 
härliga skinksmörgåsar och 
pepparkakor.

Därefter var det dags att 
hylla segraren Max i bow-
lingsektionens hösttävling. 

Bengt informerade om 
alla resor som är på gång 
under 2012, allt från Värm-
land till Tibet. 

Mötet avslutades med att 
Sture fick en fin julgrupp 
och en applåd som tack för 
allt arbete han lägger ner 
som ordförande i fören-
ingen.

Ulf Lundqvist

Traditionsenlig avslutning 
hos Aktiva Seniorer

Kurs i 
rovdjursspårning
Kursledare: Bertil Andersson
Kursstart: vecka 3 
Anmälan senast fredag 13 januari 
till Studiefrämjandet 0303 - 196 96 
eller 0727-27 20 80.

SPF Alebygden gästades 
för tredje året av kören Kära 
nå’n. Ett 80-tal medlemmar 
fick lyssna till proffsigt fram-
förda lucia- och julsånger. 
Kören är mycket driven 
och har vunnit ett flertal 
priser. Kontaktkommittén i 
Nol-Alafors stod för arrang-
emanget med Anita och 
Preben Jensen i spetsen. 

Trots att hela kommittén 
var ny för året skilde de sig 
från uppdraget med heder. 
De delikata smörgåsarna 
var hemgjorda. Vinsterna i 
lotteriet var inslagna i jul-
klappspapper. Nästa aktivitet 
är årsmötet den 8 februari i 
Medborgarhuset.

Lennart Mattsson 

Körsång hos SPF Alebygden

Troligen sattes det nytt rekord av fyrverkerier och rake-
ter som avlossades i Älvängen på nyårsafton. På bilden 
ses några av alla dem som lyste upp centrum.

Foto: Allan Larson

Fyrverkeripjäser lyste upp centrum
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Jag älskar min katt...
Det är självklart för mig att göra allt för  
att den skall ha det så bra som möjligt!

Vi har kattkampanj 9 januari - 30 mars! Paket-
pris på kastrering, vaccination och chipmärkning 
av han- och honkatter till reducerat pris. Dess-
utom får du gratis produkter till din katt. 

För mer info titta in på vår hemsida
www.smadjursakuten.se

Ingeborgsgatan 6 | 416 59 Göteborg | Tel. 031-21 40 40
Utmarksvägen 20 | 442 39 Kungälv | Tel. 0303-184 00
www.smadjursakuten.se
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OROLIG?
Är du bekymrad över din eller 
någon anhörigs alkoholdrick-
ande eller droganvändande?

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

Vuxenenheten Individ-och  
familjeomsorgen
Besöksadress:  
Brattåsstigen 6 I Surte

Garagebyggnad och container säljes

Garagebyggnad ( l 11 m x b 5 m x h 4,2 inv. mått ) och container (6 m x 2,5 m utv. mått) säljes i 
befintligt skick för avflyttning. Köparen ansvarar för och bekostar ev. nedmontering och flytt. 
Byggnaderna säljes var och en för sig till högstbjudande. Sista dag för inkomna anbud är 2012-01-31. 
För mer information och anbudshandlingar kontakta Linda Karlsson på telefon 0303-33 00 26.

Vill du lära dig babymassage?
Babymassage är ett sätt att med
medveten och kärleksfull beröring
fördjupa och stärka kontakten
mellan dig och ditt barn, träna
er i lyhördhet för varandra samt
medverka till att ge ditt barn en bra
start i livet. Kursen innehåller både
praktiska och teoretiska moment
och leds av legitimerad 
sjuksköterska
och certifierad intruktör för
babymassage Birgitta Liljeqvist.
Lämplig ålder är cirka 1–6 månader.

Anmälan: Senast en vecka före 
kursens startdatum.
Avgift: 350:- inkl material (6ggr)
Ale kommun har subventionerat 
del av avgiften.

Dag: Onsdagar. Start 25 januari
Tid: 12.00 - ca 13.30
Plats: Älvängens Missionskyrka

För info och anmälan:
Birgitta Liljeqvist, tel 0704-61 08 41

Öppettider på 
biblioteken i Ale

Huvudbiblioteket Nödinge
Måndag 08.30-19.00
Tisdag 08.30-19.00
Onsdag 10.00-19.00
Torsdag 08.30-19.00
Fredag 10.00-15.00
Lördag 10.00-14.00
 
Skepplanda bibliotek
Måndag 14.00-19.00
Tisdag 10.00-15.00
Torsdag 10.00-16.30
 
Surte bibliotek
Tisdag 14.00-19.00
Onsdag 10.00-16.30
Torsdag 10.00-15.00
 
Älvängens bibliotek
Måndag 10.00-16.30
Onsdag 14.00-19.00
Torsdag 10.00-15.00

Kungörelse
Detaljplan för Bostäder inom 
fastighet Skårdal 1:70, Bohus
Miljö- och byggnämnden har 
den 15 december 2010 antagit 
detaljplanen.
Beslutet vann laga kraft den  
13 januari 2011.

Detaljplan för Bostäder på Utby 
1:108
Miljö- och byggnämnden har 
den 15 december 2010 antagit 
detaljplanen.
Beslutet vann laga kraft den  
13 januari 2011.

Detaljplan för Industriverksamhet 
inom Nol 18:73
Kommunfullmäktige har den 31 
januari 2011 antagit detaljplanen
Beslutet vann laga kraft den  
3 mars 2011.

Detaljplan för Handel och 
verksamheter i Svenstorp, 
Svenstorp 1:3, 1:5, 1:15,  1:16, 
1:30 m.fl. Älvängen
Kommunfullmäktige har den 30 
maj 2011 antagit detaljplanen.
Beslutet vann laga kraft den  
5 juli 2011.

Ändring av detaljplan för 
bostäder inom Skårdal 7:99
Samhällsbyggnadsnämnden 
har den 22 juni 2011 antagit 
detaljplanen.
Beslutet vann laga kraft den  
21 juli 2011.

Detaljplan för 2b med ändring 
av Dpl 1 Nödinge, detaljplan för 
Börjessons Mekaniska AB, dpl 
2 Nol Syd, dpl 3 Nol-Alafors och 
detaljplan för Nol.
Miljö- och byggnämnden har den 
22 juni 2011 antagit detaljplanen.
Beslutet vann laga kraft den  
27 juli 2011.

Detaljplan för bostäder, del av 
Nödinge-Stommen 1:261, vid 
Backa Säteri i Nödinge
Kommunfullmäktige har den 
30 november 2009 antagit 
detaljplanen.
Beslutet vann laga kraft den  
15 december 2011.
 
Den som vill ha ersättning 
för skador p g a detaljplanen 
måste väcka talan om det vid 
fastighetsdomstolen inom två år 
enligt 15:e kapitlet plan- och
bygglagen. Tiden räknas från det 
datum planen vann laga kraft. Om 
skadan rimligen inte kunde förutses 
inom den tiden får talan väckas 
senare.

BEBISSAGOSTUNDER
För bebisar mellan 4-8 månader och deras föräldrar. Vi 
läser sagor och ramsar.

SURTE BIBLIOTEK
>> Start torsdagen den 26 januari kl. 9.30. 
Fem gånger. 
Anmäl dig till sara.dahl@ale.se eller på telefon 0303-
33 01 71.

NÖDINGE BIBLIOTEK
>> Start tisdag den 7 februari kl. 11.00. 
Fem gånger.
Anmäl dig till sofie.nenonen@ale.se eller på telefon 
0303-33 02 16.
 

SAGOSTUNDER PÅ 
SURTE BIBLIOTEK
Alla barn och föräldrar som är lediga på 
eftermiddagarna kan komma och träffa Draken 
Albin på Drakonsdagen varannan onsdag kl. 14.30.
>> Start onsdag 18 januari. 
Övriga datum 1/2, 15/2, 29/2, 14/3, 28/3, 11/4, 25/4, 
9/5, 23/5.
Välkommen!

SAGOSTUNDER PÅ 
ÄLVÄNGENS BIBLIOTEK
Varje onsdag kl. 10.00 för barn från 3 år
>> Start 18 januari

Älvängens bibliotek hittar du i Aroseniusskolan med 
ingång från norr.
Välkommen!

PRATA BÖCKER PÅ 
SKEPPLANDA BIBLIOTEK
Är du intresserad av böcker och är mellan  
11 och 14 år?
Kom på Bokfika på Skepplanda bibliotek.
Vi pratar om böcker vi läst och fikar tillsammans.  
Tag gärna med din favoritbok och tipsa om den.
Varje måndag kl 17.00
>> Start 16 januari kl. 17.00

PÅ GÅNG I ALE

Missa inte vårt

ÖPPET 
HUS på 

Ale Gymnasium

14 
JANUARI 

kl 10-14
Kontakt: 0303 33 00 69 

alegymnasium.se
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Älvängen

Kooperativa 
hyresrättsföreningen

 
  

 
 

 
 

ALE. Ett sammanhål-
let nät mellan Partille, 
Göteborg och Ale.

Det är en bidragande 
faktor till att fjärr-
värmepriset i den här 
regionen är lägre än 
riksgenomsnittet.

– Vi har lyckats väl-
digt väl i våra långsik-
tiga satsningar och det 
krävs om man ska få en 
gynnsam prisutveckling 
när det gäller fjärrvär-
me, säger Lars Larsson, 
vd för Ale Fjärrvärme. 

Det gemensamma fjärrvär-
menätet för Partille, Göte-
borg och Ale byggdes ihop 
i slutet av 2006. Den senaste 
investeringen i nätet skedde 
under det gångna året då 
respektive pumpstationer i 
Bohus och Nol preparerades 
för värmeöverföring från Gö-
teborg.

– Vi har avvecklat nästan 
alla förbränningscentraler 
i Ale. Häljered använder vi 
bara när det är riktigt kallt, 
upp mot tio minusgrader. 
Den enhet som ännu inte är 
sammankopplad med led-
ningsnätet är den i Skepp-
landa, här används fortfaran-
de pellets och olja. Fortsätter 
Göteborgsregionen att ex-
pandera är det bara en tids-
fråga innan nätet i Skepplan-
da också ingår i det befint-
liga fjärrvärmenätet, säger 
Lars Larsson.

Styrkan
När kostnaden för andra en-
ergikällor gick berg-och-dal-
bana under 2011 låg fjärrvär-
mepriset i Ale relativt kon-
stant. Lars Larsson förkla-
rar varför.

– Det beror på att vi inte 
har alla ägg i samma korg. 
När ett bränsle sticker i väg 

i pris använder vi oss av ett 
annat. Det är styrkan i vårt 
fjärrvärmesystem, att vi kan 
parera den utveckling som 
sker på energimarknaden. Vi 
använder oss av alla bränsle-
källor förutom kol.

Nyligen kom resultatet 
från den Nils Holgersson-
undersökning som gjorts för 
2011. Det är en rapport gjord 
av ett oberoende konsultbo-
lag på uppdrag av HSB Riks-
förbund, Hyresgästförening-
en Riksförbundet, Riksbyg-
gen, SABO och Fastighetsä-
garna Sverige vars syfte är att 
jämföra alla kommunala nyt-
tigheter i landet, som bland 
annat vatten, renhållning, 
fjärrvärme och så vidare.

– Av 255 företag som ana-
lyserades landande vi på 22:a 
plats nerifrån, det vill säga 
som en av de billigaste fjärr-
värmeleverantörerna i landet. 
Undersökningen baseras på 
företagskunder. Faktum är 
att vi inte har höjt priser-
na nästan någonting för vare 
sig företags- eller privatkun-
der de senaste åren, vilket är 
en styrka, säger Lars Larsson.

– Jämfört med prisnivån 
2008 så har priset faktiskt 
sänkts till företagskunderna.

Idag finns närmare 360 
fjärrvärmekunder i Ale 
kommun. Den siffran tror 
Lars Larsson ska stiga när 
väg- och järnvägsutbyggna-
den är klar.

– Ale är en kommun som 
kommer att växa och vi försö-
ker hålla oss framme där det 
byggs nya områden. Vi har 
en fjärrvärmeledning som 
går ända upp till Älvängen, 
så rent strategiskt finns inget 
att klaga på.

Kan alla alebor få till-
gång till fjärrvärme?

– Vi nekar inte någon att 
ansluta sig, men det kan bli 

Gynnsam utveckling för fjärrvärmekunderna i Ale
– Snittpriset lägre än i övriga landet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

ALE. Nu inleder Ale 
kommun, i samarbete 
med Livsmedelsver-
ket och Chalmers 
Tekniska Högskola, 
studien Ale H2O. 

Det blir en av de 
största studierna 
någonsin om dricks-
vatten och hälsa.

– Resultatet kan 
bli viktigt för den 
framtida samhällspla-
neringen. Vi hoppas 
att så många alebor 
som möjligt vill vara 
med och delta i under-
sökningen, säger 
projektledaren Jonas 
Toljander.

Sverige har under det 
senaste året drabbats av 
två stora vattenburna sjuk-
domsutbrott. Det gör att 
forskarna vill veta mer 
om hur det står till med 
dricksvattnet i Sverige. 
Syftet med studien i Ale 
är att undersöka om varia-
tioner i vattenkvalitet och 
den mängd vatten som vi 
dricker påverkar risken att 
bli magsjuk.

– Det blir även attityd-
frågor, om vad aleborna 
tycker om sitt dricksvatten, 
berättar Jonas Toljander. 

Studien omfattar hela 
landet med en fördju-
pad undersökning i Ale 
kommun, där en del av 
befolkningen kommer att 
följas under ett helt år. 

– Ale är intressant efter-
som hushållen i delar av 
kommunen får grund-
vatten genom kranarna, 
medan man i andra delar 
får sitt kranvatten från 
ytvatten. En hel del hushåll 
har också egen brunn istäl-
let för kommunalt vatten. 
Eftersom alla inte har 
samma dricksvatten, så blir 
det lättare att undersöka 
hur variationer i vattenkva-
liteten i kommunen påver-
kar hälsan, säger Jonas Tol-

jander.
Ale kommun är en bra 

plats att studera då den är 
nära genomsnittet i landet 
vad gäller kommunstorlek 
och bakgrundsnivå av mag-
sjuka i befolkningen.

– Resultatet som vi får 
fram kommer att vara 
representativt för landets 
alla kommuner, förklarar 
Jonas Toljander.

– Vi kommer att ha ett 
samarbete med marknads-
undersökningsinstitutet 
Synovate, som påbörjar 
sina telefonintervjuer i 
slutet av den här månaden. 
När telefonintervjuerna är 
avslutade hoppas vi få ihop 
en panel, bestående av ett 
par tusen personer, som via 
sina mobiltelefoner svarar 
på enkla frågor via sms. 
Varje person som är med 
i panelen kommer under 
året att få ett sms ungefär 
en gång per månad där 
han/hon får besvara frågor 
om hur mycket vatten man 
dricker och om personen 
varit magsjuk den senaste 
månaden, avslutar Jonas 
Toljander.

väldigt dyrt och få orimliga 
proportioner om fastigheten 
ligger för långt ifrån ledning-
en. Det bästa är om man bor 
i ett område, samlar ett antal 
grannar och sedan tar kon-
takt med oss, avslutar Lars 
Larsson.

Lars Larsson, vd för Ale 
Fjärrvärme.

Hur står det till med dricks-
vattnet i Ale – och Sverige?

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

En fördjupad undersök-
ning om dricksvattnet i Ale 
kommun kommer att ge-
nomföras under 2012. 

ALE H2O
Ale H2O är en del ett större treårigt 
EU-projekt som ska minska samhäl-
lets sårbarhet för vattenburen virus-
smitta i ett förändrat klimat. Projek-
tet heter Virus i vatten – Skandina-
visk Kunskapsbank (VISK) och invol-
verar 18 forskningsinstitutioner, myn-

digheter och kommuner i Sverige, 
Norge och Danmark. Alla delprojekt i 
VISK är lokaliserade kring Skagerak- 
och Kategatt, varav flera i Göteborg 
med omnejd. Ale H2O finansieras av 
EU Interreg IV A och Myndigheten för 
Samhällsskydd och Beredskap.

NOMINERINGSMÖTE
Onsdag 18 januari Kl.18.30

i Nols Folkets Hus vån 2

 Ur dagordningen:

 •  Nomineringar till uppdrag för 
sektion 47

 • Sektion 47 verksamhetsplan

 • Aktuellt från Kommunal

Det är du och dina kamrater som väljer de 
fackliga företrädarna. Så tag chansen och 

kom med förslag på namn.

Välkomna!
Hälsningar styrelsen i sektion 47.

VÄST
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Måndag 16 januari 
Teaterlokalen, Ale Gymnasium
Tid: kl.19–21  Entré: 50:-

Fri entré för alla under 18 år. 
Gratis fi ka för ungdomar, vuxna 20:-
Alla intäkter går till fi skevård och ungdomsaktiviteter 
i Ale kommun.

Varmt välkomna!

Vackra bilder!

Filmsignering!

Galna fi skehistorier!

Spännande fi lmklipp!

med Martin Falklindmed
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDEN

Tisdag 3 januari

Narkotikabrott
Två män i 20-årsåldern grips i 
Starrkärr, misstänkta för bland 
annat narkotikabrott.

Vid 23-tiden går larmet om 
en garagebrand i Älvängen. 
Räddningstjänsten rycker ut 
för att släcka elden.

Ett företag i Älvängen 
utsätts för skadegörelse. 
Någon skjuter, förmodligen 
med ett luftgevär, mot fastig-
heten. Sex rutor förstörs.

Torsdag 5 januari

Villainbrott
Villainbrott i Nol. Ett fönster 
bryts upp och tjuvarna tar 
sig in i bostaden. Kontanter 
tillgrips.

Måndag 9 januari

Datorstöld
Inbrott på vårdcentralen i 
Älvängen. Gärningsmännen 
bryter upp ytterdörren och tar 
sig in i fastigheten. En dator 
tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 2/1 – 9/1: 23. Av dessa 
är fyra relationsbetingade 
misshandlar och två biltill-
grepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

NÖDINGE. Stor drama-
tik utspelade sig på 
Norra Klöverstigen i 
torsdags morse.

Vid sex-tiden upp-
täckte en lägenhetsin-
nehavare ett paket som 
satt fasttejpat på en 
ytterdörr.

Paketet visade sig 
vara en mindre hem-
magjord bomb som inte 
detonerat.

Ett tiotal polispatruller skick-
ades till Nödinge på torsdags-
morgonen, däribland bomb-
tekniker.

Polisen gjorde bedöm-
ningen att det inte gick att 
utesluta att paketet som hit-
tats kunde innehålla något 
farligt föremål. Området 
spärrades därför av och de 
boende evakuerades.

Polisens bombtekniker an-
lände och förberedde sig för 

att gå fram med roboten till 
paketet. Vid halv tio-tiden 
hävdes avspärrningarna och 

en förundersökning gällande 
olaga hot inleddes.

Klockan 13.15 var under-
sökningen av paketet klart. 
Innehållet var en mindre 
hemmagjord bomb som inte 
detonerat.

– Dörrknackning och 
förhör med de boende i den 
aktuella trappuppgången har 
inte lett oss närmare motivet. 
Nu ska det ske spårsäkring av 
den beslagtagna hemmagjor-
da bomben, säger polisens 
presstalesman Thomas Fux-
borg till Alekuriren.

Hemmagjord bomb funnen på Klöverstigen
– Tiotal polispatruller skickades till Nödinge

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Polisens bombtekniker skickades till Nödinge för att ta hand 
om paketet.

Ett område på Norra Klöverstigen spärrades av och de 
boende evakuerades.

En villabrand inträffade på Göteborgsvägen i Surte, fre-
dagen den 29 december. Räddningstjänsten fick larmet 
klockan 17.38. Branden visade sig vara mycket svår-
släckt och styrkor från Surte, Nol och Kode arbetade hela 
natten med att bekämpa elden. Inga personskador rap-
porterades.

Foto: Christer Grändevik    Text: Jonas Andersson

Villabrand i Surte

NYGÅRD. En villa i 
Nygård totaltförstör-
des i en våldsam brand 
natten mot lördagen.

Senare under helgen 
fann polisens tekniker 
två kroppar, som antas 
vara det äldre par som 
bodde i huset.

– En tragisk händelse, 
säger Kalle Kivistö, 
insatsledare på rädd-
ningstjänsten i Lilla 
Edet.

Det var strax före klock-
an två på natten som larmet 

gick. När räddningstjänstens 
personal kom till platsen var 
villan helt övertänd och det 

fanns inget för brandmännen 
att göra.

– Villan var totalförstörd 
och vi kunde bara bevaka 
området och hindra sprid-
ning, säger Kalle Kivistö till 
Alekuriren.

Polisens tekniker fann 
senare kvarlevorna av två per-
soner i det nedbrunna huset. 
Deras identitet är ännu inte 
fastställd, men allting tyder 
på att det är det äldre paret 
som bodde i huset. De var 
inte bortresta vid olyckstill-
fället och bilen stod parkerad 
utanför huset.

Vad som orsakade hel-
gens brand i Nygård är ännu 
oklart.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

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

Ett äldre par omkom i den villabrand som inträffade i Nygård 
natten mot lördag.                            Foto: Räddningstjänsten

Villabrand i Nygård
– Två personer omkom i lågorna

• Vilka tecken skall man titta efter?

• Blir pupillen större eller mindre?

• Hur använder man cannabis?

• Hur förändras den som röker cannabis?

öökkaarr  bbllaanndd uunngggdddooommmaarr ii AAlle

Föreläsning med Mattias Gullberg
Mattias Gullberg är auktoriserad socionom. Han arbetar med 
rådgivning/behandling på Mini-Maria Hisingen i Göteborg.

Välj föreläsningstillfälle:
Torsdag 26 januari Kl.18.30-20 Alegymnasium teatern
Torsdag 9 februari Kl 18.30-20 Aroseniusskolan aulan

Ingen föranmälan och föreläsningen är gratis.

TA TILLFÄLLET ATT LÄRA DIG MER…Tinnitus?
Om det tjuter i öronen. 

Om du har frågor.

Om du behöver någon 
att tala med.

Tinnitusjouren
tel 0200-22 11 00

Vardagar kl 19-22 
– helt gratis.

Hörselskadades Riksförbund  
www.hrf.se
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borg till Alekuriren.

Hemmagjord bomb funnen på Klöverstigen
– Tiotal polispatruller skickades till Nödinge

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Polisens bombtekniker skickades till Nödinge för att ta hand 
om paketet.

Ett område på Norra Klöverstigen spärrades av och de 
boende evakuerades.

En villabrand inträffade på Göteborgsvägen i Surte, fre-
dagen den 29 december. Räddningstjänsten fick larmet 
klockan 17.38. Branden visade sig vara mycket svår-
släckt och styrkor från Surte, Nol och Kode arbetade hela 
natten med att bekämpa elden. Inga personskador rap-
porterades.

Foto: Christer Grändevik    Text: Jonas Andersson

Villabrand i Surte

NYGÅRD. En villa i 
Nygård totaltförstör-
des i en våldsam brand 
natten mot lördagen.

Senare under helgen 
fann polisens tekniker 
två kroppar, som antas 
vara det äldre par som 
bodde i huset.

– En tragisk händelse, 
säger Kalle Kivistö, 
insatsledare på rädd-
ningstjänsten i Lilla 
Edet.

Det var strax före klock-
an två på natten som larmet 

gick. När räddningstjänstens 
personal kom till platsen var 
villan helt övertänd och det 

fanns inget för brandmännen 
att göra.

– Villan var totalförstörd 
och vi kunde bara bevaka 
området och hindra sprid-
ning, säger Kalle Kivistö till 
Alekuriren.

Polisens tekniker fann 
senare kvarlevorna av två per-
soner i det nedbrunna huset. 
Deras identitet är ännu inte 
fastställd, men allting tyder 
på att det är det äldre paret 
som bodde i huset. De var 
inte bortresta vid olyckstill-
fället och bilen stod parkerad 
utanför huset.

Vad som orsakade hel-
gens brand i Nygård är ännu 
oklart.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

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

Ett äldre par omkom i den villabrand som inträffade i Nygård 
natten mot lördag.                            Foto: Räddningstjänsten

Villabrand i Nygård
– Två personer omkom i lågorna

• Vilka tecken skall man titta efter?

• Blir pupillen större eller mindre?

• Hur använder man cannabis?

• Hur förändras den som röker cannabis?

öökkaarr  bbllaanndd uunngggdddooommmaarr ii AAlle

Föreläsning med Mattias Gullberg
Mattias Gullberg är auktoriserad socionom. Han arbetar med 
rådgivning/behandling på Mini-Maria Hisingen i Göteborg.

Välj föreläsningstillfälle:
Torsdag 26 januari Kl.18.30-20 Alegymnasium teatern
Torsdag 9 februari Kl 18.30-20 Aroseniusskolan aulan

Ingen föranmälan och föreläsningen är gratis.

TA TILLFÄLLET ATT LÄRA DIG MER…Tinnitus?
Om det tjuter i öronen. 

Om du har frågor.

Om du behöver någon 
att tala med.

Tinnitusjouren
tel 0200-22 11 00

Vardagar kl 19-22 
– helt gratis.

Hörselskadades Riksförbund  
www.hrf.se
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Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

LÖDÖSE. 2011 blev året 
då hundbussen kom till 
byn. 

Maria Drakbrink, som 
driver hunddagiset 
45:ans tassar, både 
hämtar och lämnar 
dagligen sina fyrbenta 
besökare. 

Klockan halv sju på morgo-
nen sitter hon bakom ratten 
i minibussen och åker ut från 
gården som är belägen mellan 
Lödöse och Göta. Med sig 
har hon burar som hundar-
na får åka i.

Första stoppet är Ale Torg 
där hon plockar upp de första 
resenärerna, för att sedan 
fortsätta till Älvängens buss-
station och slutligen Statoil-
macken i Lödöse. En timme 
senare är hon tillbaka på 
hunddagiset och det har blivit 
dags för dagens första prome-
nad. Än så länge har hon tre 
kunder som använder sig av 
hundbussen, men idén är ny-
kläckt och hon tror att efter-
frågan kommer att öka. 

– Jag har inte hört talas om 
att något annat hunddagis 
erbjuder sig att hämta hun-
darna. Idén fick jag och min 
man Tommy i somras. Vi vill 
kunna möta allas behov och 
anpassar oss efter våra kunder. 
Några nappade direkt och det 
känns som att det finns ett 
stort behov av den här typen 
av tjänst. Den riktar sig till de 
som jobbar dagtid och kanske 

har svårt att hinna lämna sin 
hund själva.

Större buss
Tanken bakom att de lagt 
turen i Ale är att underlätta 
för de som jobbar i Göteborg 
och därför åker åt motsatt håll 
från hunddagiset. 

Än så länge finns det plats 
för fem hundar i bussen, men 
om efterfrågan ökar kommer 
de att köpa en större. 

Varje dag vistas omkring 15 
hundar på 45:ans tassar. För-
utom de som endast är där 
under dagtid bor oftast några 
på pensionatet. Över jul och 

nyårshelgen har de haft en 
del hundar boende hos sig 
när deras ägare varit bortresta. 

Flera gånger om dagen ska 
hundarna rastas och det finns 
även tillgång till löpband för 
den som vill träna lite extra.

När klockan hunnit bli sex 
på kvällen lastar Maria in hun-

darna i bussen igen och beger 
sig söderut för att lämna till-
baka dem till sina ägare. 

– Det är inga problem att 
köra dem, de brukar vara väl-
digt lugna och fina. 

Hundbussen stannar här och där

PÅ HUNDDAGIS

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Chaufför. Maria Drakbrink, som tillsammans med sin man Tommy driver hunddagiset 45:ans tassar, både hämtar och lämnar 
med hundbussen.

– Hämtar och lämnar de fyrfota på dagis

Storslagen natur. 
Smultronställen. Livet runt 
omkring oss. Hjälp till att 
bevara vår natur och miljö 
för framtida generationer.

Bli medlem i Svenska Natur-
skyddsföreningen eller stöd 
vårt arbete med en gåva.
För privatpersoner finns flera 
olika stödformer och som före-
tag kan ni bli Företagsfadder.

Läs mer på www.snf.se

* Stickande brännässlor
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FRÄSCH 40-TALIST
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SKEPPLANDA. På lördag 
åker Elina Waegle-Karle-
son iväg på sitt livs resa. 

Under fem veckor ska 
hon och sonen Mikael 
delta i Ankarstiftelsens 
hjälparbete för Colombias 
fattiga.

Med sig har de bland 
annat kläder som de ska 
skänka till en fotbolls-
skola. 
Det var i februari förra året som 
hon fick syn på en artikel i Ale-
kuriren om att Daniel Kind-
bom, drivande i hjälporganisa-
tionen Ankarstiftelsen, skulle 
komma och föreläsa i Guntorps 
missionskyrka. 

Väl på plats blev både Elina 
och Mikael Waegle-Karleson be-
rörda av berättelserna om hur or-
ganisationen hjälper till med allt 
från skolbyggen till sjukvård och 
vattenrening. 

Ankarstiftelsen har bland 
annat uppmärksammats genom 
att flera kända artister gjort kon-
serter för att samla in pengar 
till hjälparbetet. Bland dessa 
namn hittar vi bland andra Lill-
Babs, Lasse Holm och Per-Er-
ik Hallin.

– Daniel Kindbom var väldigt 
entusiasmerande och jag kände 
direkt att detta var något jag 
ville göra. Det vi framför allt re-

agerade på var deras otroligt låga 
administrativa kostnader, som 
ligger på under en procent. Ef-
tersom alla som åker med bekos-
tar både resa och boende själva 
kan nästan alla pengar de samlar 
in gå direkt till hjälparbetet, säger 
Elina.

De kommer att besöka tre 
olika ställen i Colombia under 
de fem veckorna. Första stoppet 
blir i landets sydligaste del i när-
heten av staden Leticia, för att 
sedan fortsätta till västkusten ut-
anför Medelling, som är landets 
näst största stad. Sista besöket 
blir i Santa Marta i norr. 

Skänker fotbollsutrustning
Sammanlagt är det 30 personer 
som åker ner och de har redan 
nu blivit indelade i olika grup-
per. Elina, som kommer att delta 
i sjukvårdsgruppen, vet ännu inte 
exakt hur arbetet kommer att gå 
till, men ser det som en fördel att 
inte veta precis allt innan.

– Jag behöver inte veta så 
mycket före resan utan tar det 
som det kommer och jag är säker 
på att erfarenheterna från detta 
äventyr kommer att betyda oer-
hört mycket. Jag vill få reda på 
hur människorna där lever, men 
framför allt hur ett sådant här 
hjälparbete går till. Det är inget 
jag gjort tidigare och det ska bli 
jättespännande.

I Colombia lever många barn 
på gatan där såväl droger som 
prostitution är utbrett. 

För att kunna förbättra för-
utsättningarna för dessa barn är 
skolan en viktig del, att få chans 
att utbilda sig, men även fritidsin-
tressen är av stor betydelse.

– Det startas hela tiden nya 
fotbollsskolor, och därför be-
stämde jag mig för att försöka 
samla in fotbollsutrustning och ta 
med mig ner. Tack vare Joakim 
Karlson, som är styrelseordfö-

rande i Qviding FIF, har jag nu 
fått en hel väska full med tröjor. 
Om det är någon mer fotbolls-
klubb som vill skänka utrustning 
så tas det tacksamt emot.

Hon ser nu med spänning 
fram emot att vara en av de 30 
som åker till Colombia för att 
bidra till en bättre tillvaro för 
landets befolkning. 

Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften    Bodelningar    Bouppteckningar    Deklarationer    Energideklara-
tioner    Fastighetsförmedling    Gåvobrev    Lösöreauktioner     Röjning och städning    Samboavtal    Skatteberäkningar  
Testamenten    Äktenskapsförord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80    Ytterby 0303-925 00    Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Fredrik 
Hellberg

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!
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Colombia nästa!
– Elina ser fram emot att 
delta i hjälparbetet

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Gåva till fotbollsskolorna. Elina Waegle-Karleson tar med sig en hel 
väska full med fotbollskläder till barnen i Colombia. Det är Qviding 
FIF som skänkt tröjorna.
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SKEPPLANDA. På lördag 
åker Elina Waegle-Karle-
son iväg på sitt livs resa. 

Under fem veckor ska 
hon och sonen Mikael 
delta i Ankarstiftelsens 
hjälparbete för Colombias 
fattiga.

Med sig har de bland 
annat kläder som de ska 
skänka till en fotbolls-
skola. 
Det var i februari förra året som 
hon fick syn på en artikel i Ale-
kuriren om att Daniel Kind-
bom, drivande i hjälporganisa-
tionen Ankarstiftelsen, skulle 
komma och föreläsa i Guntorps 
missionskyrka. 

Väl på plats blev både Elina 
och Mikael Waegle-Karleson be-
rörda av berättelserna om hur or-
ganisationen hjälper till med allt 
från skolbyggen till sjukvård och 
vattenrening. 

Ankarstiftelsen har bland 
annat uppmärksammats genom 
att flera kända artister gjort kon-
serter för att samla in pengar 
till hjälparbetet. Bland dessa 
namn hittar vi bland andra Lill-
Babs, Lasse Holm och Per-Er-
ik Hallin.

– Daniel Kindbom var väldigt 
entusiasmerande och jag kände 
direkt att detta var något jag 
ville göra. Det vi framför allt re-

agerade på var deras otroligt låga 
administrativa kostnader, som 
ligger på under en procent. Ef-
tersom alla som åker med bekos-
tar både resa och boende själva 
kan nästan alla pengar de samlar 
in gå direkt till hjälparbetet, säger 
Elina.

De kommer att besöka tre 
olika ställen i Colombia under 
de fem veckorna. Första stoppet 
blir i landets sydligaste del i när-
heten av staden Leticia, för att 
sedan fortsätta till västkusten ut-
anför Medelling, som är landets 
näst största stad. Sista besöket 
blir i Santa Marta i norr. 

Skänker fotbollsutrustning
Sammanlagt är det 30 personer 
som åker ner och de har redan 
nu blivit indelade i olika grup-
per. Elina, som kommer att delta 
i sjukvårdsgruppen, vet ännu inte 
exakt hur arbetet kommer att gå 
till, men ser det som en fördel att 
inte veta precis allt innan.

– Jag behöver inte veta så 
mycket före resan utan tar det 
som det kommer och jag är säker 
på att erfarenheterna från detta 
äventyr kommer att betyda oer-
hört mycket. Jag vill få reda på 
hur människorna där lever, men 
framför allt hur ett sådant här 
hjälparbete går till. Det är inget 
jag gjort tidigare och det ska bli 
jättespännande.

I Colombia lever många barn 
på gatan där såväl droger som 
prostitution är utbrett. 

För att kunna förbättra för-
utsättningarna för dessa barn är 
skolan en viktig del, att få chans 
att utbilda sig, men även fritidsin-
tressen är av stor betydelse.

– Det startas hela tiden nya 
fotbollsskolor, och därför be-
stämde jag mig för att försöka 
samla in fotbollsutrustning och ta 
med mig ner. Tack vare Joakim 
Karlson, som är styrelseordfö-

rande i Qviding FIF, har jag nu 
fått en hel väska full med tröjor. 
Om det är någon mer fotbolls-
klubb som vill skänka utrustning 
så tas det tacksamt emot.

Hon ser nu med spänning 
fram emot att vara en av de 30 
som åker till Colombia för att 
bidra till en bättre tillvaro för 
landets befolkning. 

Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften    Bodelningar    Bouppteckningar    Deklarationer    Energideklara-
tioner    Fastighetsförmedling    Gåvobrev    Lösöreauktioner     Röjning och städning    Samboavtal    Skatteberäkningar  
Testamenten    Äktenskapsförord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80    Ytterby 0303-925 00    Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

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!

��
��
�

��
��
�

���
���
�

���
���
���
���
�

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

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

����������������	��

�����
������	

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

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

��
���
��

��������
���
����
���

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

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

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

��
��
� ���
�
������
������

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

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

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

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

�������	����
��������	

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

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

�����������
���������
���	

��������������	��	�����������

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

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

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

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

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

Colombia nästa!
– Elina ser fram emot att 
delta i hjälparbetet

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Gåva till fotbollsskolorna. Elina Waegle-Karleson tar med sig en hel 
väska full med fotbollskläder till barnen i Colombia. Det är Qviding 
FIF som skänkt tröjorna.
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NÖDINGE. Måndag den 
16 januari blir det en 
riktig högtidsstund 
för dig som tycker om 
natur, foto, film och 
fiske. 

Då kommer naturfo-
tografen och sportfis-
keprofilen Martin Falk-
lind till teaterlokalen i 
Ale gymnasium för att 
berätta om sina även-
tyr bakom kulisserna 
under inspelningen av 
sin tv-film ”Gentleman-
nafisken”. 

Miljölarmen är 
många, inte minst när 
det handlar om våra 
vattenmiljöer, men det 
finns vackra historier 
också.

– Ja, det är det som är det 
bästa med den här historien. 
Det går alldeles utmärkt att 
vända en trend, och att till 
och med tjäna pengar på att 
bevara naturen. Det hand-
lar om hållbar utveckling 
och förnyelsebart nyttjande 
av en resurs. Då menar jag 
inte på andra sidan jorden, 
utan här hemma, på vår egen 

bakgård. Många blir nog för-
vånade och förhoppningsvis 
även inspirerade av de posi-
tiva exempel som visas upp 
i föredraget, säger Martin 
Falklind.

Han har många strängar 
på sin lyra. Till vardags är 
han chefredaktör på tid-
ningen Fiskejournalen, men 
för gemene man är han nog 
mest känd för sina interna-
tionellt prisbelönade natur-
filmer om ekofiske tillsam-
mans med WWF och SVT.

Fascinerade platser
Just nu är Martin Falklind 
aktuell för sin föredragsturné 
i Bohuslän tillsammans med 
Studiefrämjandet, där han 
berättar om sitt arbete om 
öringen och dess livsmiljöer. 
Det är ett över tre år långt 
projekt som tagit honom till 
fascinerande platser såväl i 
Sverige som avlägsna och 
otillgängliga platser på andra 
sidan jorden. Resultatet är 
bland annat naturdokumen-
tären Gentlemannafisken 
för Sveriges Television och 
en stillbildsdokumentation 
för det europeiska projektet 

Wild Wonders of Europe, 
som görs i samarbete med 
National Geographic.

Det var under arbetet med 
tv-filmen Gentlemannafis-
ken som Wild Wonders of 
Europe fick upp ögonen för 
Martin. Därmed blev han en 
av de 69 utvalda fotografer 
som fick uppdraget att doku-
mentera Europas natur- och 
djurliv. Martins jobb blev att 
dokumentera öringen. 

Snart ska Europas 700 
miljoner invånare, och där-
efter resten av världen, få 
ta del av artiklar i National 
Geographic, böcker samt 
utomhusutställningar i flera 
europeiska huvudstäder.

– Genom att visa den 
fantastiska naturen vi har i 
Europa hoppas vi att fler blir 
inspirerade att skydda den 
genom ett mer långsiktigt 
nyttjande, säger Martin. 

Inspirerande
Även filmen Gentleman-
nafisken har ett tydligt 
budskap. Det handlar om 
öringen – en fisk som går en 
mycket ljusare framtid till-
mötes än många av sina fen-
prydda släktingar. Just för att 
den har så många vänner.

Under sitt filmarbete 
mötte Martin allt från van-
liga människor i små klubbar 
som med enkla medel lyckas 
övervinna miljöförstöring, 
till forskare som utvecklar 
nya avancerade skyddsmeto-
der och affärsmän som satsar 
astronomiska summor på 
bevarande och restaurerings-
arbete. 

– Det är oerhört det inspi-
rerande att se hur olika arter 
kan hjälpas till överlevnad. 
De positiva exemplen i fallet 
med öringen, inte minst här 
på Västkusten, är oändligt 
många och kan översättas till 

både andra fiskar och djur. 
Allt detta visas i föredraget 

som är en mix av underhåll-
ning och inspiration, allvar 
och komiska dråpligheter. 

– Man kommer garanterat 
att bli fiskesugen, och så blir 
det bilder och filmsekvenser 
som aldrig visats förr, utlovar 
Martin Falklind.

❐❐❐

GRATIS
Prova-på-
vecka! v.3

Enligt schema på 
hemsidan

För anmälan ring

Helena Urdal
0733-81 49 64

Torggatan, Älvängen

KURSSTART V.4

Gå in på www.andrum.in 
och skriv ut vårens schema.

Meditation
Afrodans • Tonårsyoga

Yoga
Träning för kropp & själ!
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50%

RABATT PÅ 
MÄNGDER AV VAROR

UPP TILL

Star tar torsdag 12 januari
������������������� �����

Torsdag 9-19 Fredag 9-18 Lördag 9-14

Känd naturfotograf gästar Ale gymnasium
– Martin Falklind berättar om sina äventyr

Martin Falklind kommer till 
Nödinge för att berätta om 
sina äventyr bakom kulisser-
na under inspelningen av sin 
tv-film ”Gentlemannafisken”. 
           Foto: EcoFilm

Naturfotografen Martin Falklind kommer till Ale gymnasium 
måndagen den 16 januari.                 Foto: EcoFilm

Martin Falklind in action.

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook

facebook.com/alekuriren
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För mer info: www.absshowkidz.se

NU STARTAR VI

SCHEMA FÖR DANSKURSERNA I NÖDINGE, START V.5
Abs.showkidz 2-3 år  lördagar 11.15-12.00
Abs.showkidz 2-3 år    söndagar 11.15-12.00
Abs.showkidz 4-5 år   lördagar 12.15-13.00
Abs.showkidz 4-5 år    söndagar 12.15-13.00
Abs.showkidz 6-8 år  tisdagar 16.15-17.00
Abs.showkidz 6-8 år       lördagar 13.15-14.00 Ett fåtal platser kvar!

Abs.showkidz 9-12 år Street        torsdagar 17.00-17.45 Ett fåtal platser kvar!

  SCHEMA FÖR DANSKURSERNA I ÄLVÄNGEN, START V.8
Killgruppen 7-9 år   fredagar 16.30-17.15
Abs. Show kidz Street 9-12 år  lördagar 12.00-12.45
Abs. Show kidz 4-5 år  söndagar 11.15-12.00
Abs. Show kidz 6-8 år  söndagar 11.15-12.00

KR /kurs

KR /kurs 

(för dig som är Sportlifemedlem)

Det senaste inom barndans

PRIS:

BOHUS. Fyra kvällar 
under årets sista vecka 
anordnades annorlunda 
aktiviteter på Ale-Jen-
nylunds ridklubb. 

Inbjudna gäster 
visade upp allt ifrån 
dekorativ hästvård till 
westernridning.

Temaveckan var mycket upp-
skattad bland ridskoleeleverna. 

Det intygar ridskolechefen 
Liz Stivner, som är nöjd med 
upplägget.

Eleverna fick både ta del 
av imponerande uppvisningar 
och olika ”clinics”, där de fick 
prova på själva. 

Bland gästerna hittade man 
bland annat Camilla Ahl-
berg, landslagskusk från Ale, 
som både berättade om kör-
ning och bjöd på en stundvis 
fartfylld uppvisning.

Även Synnöve Carlsson, 
som är något av Ales ”grand 
old lady” inom hästsporten, 
besökte ridklubben för att dela 
med sig av sina berättelser och 
varma entusiasm. Hon visade 
även upp grunderna i western-
ridning, och lät även eleverna 
testa själva. 

Stallet var fullt av barn som 
ville lära sig dekorativ häst-
vård, som hölls av bland annat 
instruktören Marie Olofs-
son. Dessutom demonstrerade 
hästterapeuten Carina Hult-

man hur man kan jobba med 
stresspunkter för att få mer väl-
mående hästar.

Uppvisningar i både dres-
syr och gymkhana hörde även 
veckan till. Gymkhana är en 
form av stafettlekar till häst, 

en fartfylld gren som eleverna 
själva fick prova på.

Nu ser Ale-Jennylunds 
ridklubb fram emot en repris 
av den lyckade temaveckan 
nästa år.

JOHANNA ROOS

NÖDINGE. På Ica Kvan-
tum i Nödinge kan man 
nu välja att skänka sin 
pant till Vakna – till-
sammans mot droger.

Man trycker bara på 
den gula knappen.

– Det känns bra att kunna 
hjälpa till i närområdet 
där folk vet vart pengar-
na hamnar. Innan kunde 
man skänka panten till Röda 
korset, men på grund av att 
de fått dåligt rykte har förtro-
endet för dem sjunkit, säger 
Mikael Sagström, butiks-
chef/frys.

Han tror att den nya Vak-
na-knappen kommer att upp-
muntra fler till att skänka 
pantpengarna.

Det är något som Thomas 
Berggren från Vakna håller 
tummarna för. 

– Det är ett fantastiskt ini-

tiativ och ännu ett steg i vårt 
samarbete med Ica Kvantum. 

Försäljningen av Vakna-
påsen, som butiken införde 
2005, har hittills inbringat 

närmare 1,3 miljoner kronor 
till föreningens drogförebyg-
gande arbete.

Vakna har fått pantknapp

TRYCKER GULT!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Mikael Sagström och 
Thomas Berggren hjälptes i 
måndags åt att fästa de nya 
dekalerna på pantmaskiner-
na.

Spännande hästaktiviteter
– Temavecka på Ale-Jennylunds RK

Landslagskusken från Ale, Camilla Ahlberg, visade upp sina talanger.       Foto: Emelie Bergstrand

Ales ”grand old lady” inom hästsporten, Synnöve Carlsson, 
lät eleverna prova på westernridning. 

Veckan bjöd på många spännande uppvisningar – allt från 
dressyr till gymkhana.
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Följ oss på Facebook.

Kontakta oss idag så har du chans att visa din 
bostad vid ”Sveriges största visningshelg”. 
Hitta din mäklare och starta en riktigt bra 
bostadsaffär på svenskfast.se

Årets bästa säljtillfälle.

PRIS 2 490 000 kr/bud. TOMT 957 kvm. VISAS Lö 14/1
12.00-12.30. Trädgårdsvägen 32c. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE SURTE 7 rok, 148 + 89 kvm
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PRIS 1 695 000 kr/bud. TOMT 1 525 kvm. VISAS Lö 14/1
15.00-15.30. Älebräckevägen 9. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE ALAFORS 5 rok, 94 + 68 kvm
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PRIS 1 895 000 kr/bud. TOMT 879 kvm. VISAS Lö 14/1
13.00-13.30. Alekärrsvägen 20. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE SURTE 5 rok, 100 + 70 kvm
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PRIS 595 000 kr/bud. AVGIFT 2 600 kr/månad
VISAS Sö 15/1 11.00-11.30. Skolallén 1b. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NOL 2 rok, 54 kvm
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PRIS 530 000 kr/bud. AVGIFT 3 444 kr/månad
VISAS Sö 15/1 12.00-12.30. Skolvägen 3a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 53 kvm
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PRIS 1 595 000 kr/bud. AVGIFT 5 195 kr/månad
VISAS Sö 15/1 13.00-14.00. Ring för tidsbokning.
Bohushöjdsvägen 32. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 6 rok, 131 kvm
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PRIS 3 195 000 kr/bud. TOMT 913 kvm. VISAS Sö 15/1
12.00-12.30. Krokängsvägen 3. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE NOL 7 rok, 136 kvm
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PRIS 2 895 000 kr/bud. TOMT 424 kvm. VISAS Lö 14/1
11.00-11.30. Ring för tidsbokning. Westmarks Gränd 1. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 4 rok, 115 + 10 kvm
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PRIS 2 975 000 kr/bud. TOMT 2 658 kvm. VISAS Lö 14/1
12.00-13.00. Ring för tidsbokning. Lunnavägen 20b. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALAFORS 5 rok, 158 kvm
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PRIS 3 450 000 kr/bud. TOMT 728 kvm . VISAS Lö 14/1
14.00-14.30. Stomvägen 20b. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE NÖDINGE 5 rok, 117 kvm
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PRIS 2 400 000 kr/bud. TOMT 732 kvm. VISAS Lö 14/1
16.00-16.30. Genvägen 1b. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE ALAFORS 5 rok, 136 kvm
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PRIS 1 325 000 kr/bud. TOMT 198 kvm . VISAS Lö 14/1
13.45-14.15. Ring för tidsbokning. Kärrvägen 115. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NOL 4 rok, 108 kvm
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PRIS 1 495 000 kr/bud. TOMT 696 kvm . VISAS Lö 14/1
15.00-15.30. Ring för tidsbokning. Odalvägen 78. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE SKEPPLANDA 4 rok, 109 + 24 kvm
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PRIS 525 000 kr/bud. AVGIFT 3 586 kr/månad
VISAS Sö 15/1 15.00-15.30. Ring för tidsbokning. Byvägen
22a. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 3 rok, 65 kvm
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WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

Årets bästa säljtillfälle.
Ta chansen att hitta ditt drömboende bland 
alla hus vi visar under visningshelgen.
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För mer info: www.absshowkidz.se

NU STARTAR VI

SCHEMA FÖR DANSKURSERNA I NÖDINGE, START V.5
Abs.showkidz 2-3 år  lördagar 11.15-12.00
Abs.showkidz 2-3 år    söndagar 11.15-12.00
Abs.showkidz 4-5 år   lördagar 12.15-13.00
Abs.showkidz 4-5 år    söndagar 12.15-13.00
Abs.showkidz 6-8 år  tisdagar 16.15-17.00
Abs.showkidz 6-8 år       lördagar 13.15-14.00 Ett fåtal platser kvar!

Abs.showkidz 9-12 år Street        torsdagar 17.00-17.45 Ett fåtal platser kvar!

  SCHEMA FÖR DANSKURSERNA I ÄLVÄNGEN, START V.8
Killgruppen 7-9 år   fredagar 16.30-17.15
Abs. Show kidz Street 9-12 år  lördagar 12.00-12.45
Abs. Show kidz 4-5 år  söndagar 11.15-12.00
Abs. Show kidz 6-8 år  söndagar 11.15-12.00

KR /kurs

KR /kurs 

(för dig som är Sportlifemedlem)

Det senaste inom barndans

PRIS:

BOHUS. Fyra kvällar 
under årets sista vecka 
anordnades annorlunda 
aktiviteter på Ale-Jen-
nylunds ridklubb. 

Inbjudna gäster 
visade upp allt ifrån 
dekorativ hästvård till 
westernridning.

Temaveckan var mycket upp-
skattad bland ridskoleeleverna. 

Det intygar ridskolechefen 
Liz Stivner, som är nöjd med 
upplägget.

Eleverna fick både ta del 
av imponerande uppvisningar 
och olika ”clinics”, där de fick 
prova på själva. 

Bland gästerna hittade man 
bland annat Camilla Ahl-
berg, landslagskusk från Ale, 
som både berättade om kör-
ning och bjöd på en stundvis 
fartfylld uppvisning.

Även Synnöve Carlsson, 
som är något av Ales ”grand 
old lady” inom hästsporten, 
besökte ridklubben för att dela 
med sig av sina berättelser och 
varma entusiasm. Hon visade 
även upp grunderna i western-
ridning, och lät även eleverna 
testa själva. 

Stallet var fullt av barn som 
ville lära sig dekorativ häst-
vård, som hölls av bland annat 
instruktören Marie Olofs-
son. Dessutom demonstrerade 
hästterapeuten Carina Hult-

man hur man kan jobba med 
stresspunkter för att få mer väl-
mående hästar.

Uppvisningar i både dres-
syr och gymkhana hörde även 
veckan till. Gymkhana är en 
form av stafettlekar till häst, 

en fartfylld gren som eleverna 
själva fick prova på.

Nu ser Ale-Jennylunds 
ridklubb fram emot en repris 
av den lyckade temaveckan 
nästa år.

JOHANNA ROOS

NÖDINGE. På Ica Kvan-
tum i Nödinge kan man 
nu välja att skänka sin 
pant till Vakna – till-
sammans mot droger.

Man trycker bara på 
den gula knappen.

– Det känns bra att kunna 
hjälpa till i närområdet 
där folk vet vart pengar-
na hamnar. Innan kunde 
man skänka panten till Röda 
korset, men på grund av att 
de fått dåligt rykte har förtro-
endet för dem sjunkit, säger 
Mikael Sagström, butiks-
chef/frys.

Han tror att den nya Vak-
na-knappen kommer att upp-
muntra fler till att skänka 
pantpengarna.

Det är något som Thomas 
Berggren från Vakna håller 
tummarna för. 

– Det är ett fantastiskt ini-

tiativ och ännu ett steg i vårt 
samarbete med Ica Kvantum. 

Försäljningen av Vakna-
påsen, som butiken införde 
2005, har hittills inbringat 

närmare 1,3 miljoner kronor 
till föreningens drogförebyg-
gande arbete.

Vakna har fått pantknapp

TRYCKER GULT!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Mikael Sagström och 
Thomas Berggren hjälptes i 
måndags åt att fästa de nya 
dekalerna på pantmaskiner-
na.

Spännande hästaktiviteter
– Temavecka på Ale-Jennylunds RK

Landslagskusken från Ale, Camilla Ahlberg, visade upp sina talanger.       Foto: Emelie Bergstrand

Ales ”grand old lady” inom hästsporten, Synnöve Carlsson, 
lät eleverna prova på westernridning. 

Veckan bjöd på många spännande uppvisningar – allt från 
dressyr till gymkhana.
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Följ oss på Facebook.

Kontakta oss idag så har du chans att visa din 
bostad vid ”Sveriges största visningshelg”. 
Hitta din mäklare och starta en riktigt bra 
bostadsaffär på svenskfast.se

Årets bästa säljtillfälle.

PRIS 2 490 000 kr/bud. TOMT 957 kvm. VISAS Lö 14/1
12.00-12.30. Trädgårdsvägen 32c. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE SURTE 7 rok, 148 + 89 kvm
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PRIS 1 695 000 kr/bud. TOMT 1 525 kvm. VISAS Lö 14/1
15.00-15.30. Älebräckevägen 9. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE ALAFORS 5 rok, 94 + 68 kvm
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PRIS 1 895 000 kr/bud. TOMT 879 kvm. VISAS Lö 14/1
13.00-13.30. Alekärrsvägen 20. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE SURTE 5 rok, 100 + 70 kvm
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PRIS 595 000 kr/bud. AVGIFT 2 600 kr/månad
VISAS Sö 15/1 11.00-11.30. Skolallén 1b. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NOL 2 rok, 54 kvm
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PRIS 530 000 kr/bud. AVGIFT 3 444 kr/månad
VISAS Sö 15/1 12.00-12.30. Skolvägen 3a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 53 kvm
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PRIS 1 595 000 kr/bud. AVGIFT 5 195 kr/månad
VISAS Sö 15/1 13.00-14.00. Ring för tidsbokning.
Bohushöjdsvägen 32. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 6 rok, 131 kvm
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PRIS 3 195 000 kr/bud. TOMT 913 kvm. VISAS Sö 15/1
12.00-12.30. Krokängsvägen 3. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE NOL 7 rok, 136 kvm
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PRIS 2 895 000 kr/bud. TOMT 424 kvm. VISAS Lö 14/1
11.00-11.30. Ring för tidsbokning. Westmarks Gränd 1. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 4 rok, 115 + 10 kvm
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PRIS 2 975 000 kr/bud. TOMT 2 658 kvm. VISAS Lö 14/1
12.00-13.00. Ring för tidsbokning. Lunnavägen 20b. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALAFORS 5 rok, 158 kvm
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PRIS 3 450 000 kr/bud. TOMT 728 kvm . VISAS Lö 14/1
14.00-14.30. Stomvägen 20b. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE NÖDINGE 5 rok, 117 kvm
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PRIS 2 400 000 kr/bud. TOMT 732 kvm. VISAS Lö 14/1
16.00-16.30. Genvägen 1b. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE ALAFORS 5 rok, 136 kvm

S
M
S
:A

4
8
7
4
9

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 1 325 000 kr/bud. TOMT 198 kvm . VISAS Lö 14/1
13.45-14.15. Ring för tidsbokning. Kärrvägen 115. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NOL 4 rok, 108 kvm
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PRIS 1 495 000 kr/bud. TOMT 696 kvm . VISAS Lö 14/1
15.00-15.30. Ring för tidsbokning. Odalvägen 78. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE SKEPPLANDA 4 rok, 109 + 24 kvm
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PRIS 525 000 kr/bud. AVGIFT 3 586 kr/månad
VISAS Sö 15/1 15.00-15.30. Ring för tidsbokning. Byvägen
22a. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 3 rok, 65 kvm
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WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

Årets bästa säljtillfälle.
Ta chansen att hitta ditt drömboende bland 
alla hus vi visar under visningshelgen.
������������������������������������������
�������������
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NÖDINGE. Tillhör du 
dem som vid tolvslaget 
optimistiskt uttalade 
löften om ett hälso-
sammare liv? 

Då är du inte ensam.
På Sportlife i Nödinge 

har träningskunderna 
ökat märkbart sedan 
årsskiftet och plats-
chefen Anna Petterson 
är mån om att de ska 
stanna kvar.

Efter jul- och nyårshelger-
na med mycket soffmys och 
godsaker i överflöd har det 
blivit dags att ta nya tag. Såväl 
gymmet som grupptränings-
passen på Sportlife i Nödinge 
är som allra mest välbesökta 
den här tiden på året. Förut-
om bekanta ansikten har även 
många nya kunder hittat till 
anläggningen.

– Det är många julklapp-
skort som används för första 

gången. Alla passen är popu-
lära och en del är fullbokade 
redan en vecka i förväg. Ef-
terfrågan på introduktioner i 
gymmet har också ökat sedan 
nyår, säger Anna Pettersson, 
platschef.

I grunden är hon person-
lig tränare och kostrådgivare. 
Hon har tidigare studerat till 
kost- och friskvårdspedagog, 

en utbildning på tre år och 
har dessutom en magisterex-
amen i kostvetenskap. 

Hon menar att det vanli-
gaste misstaget man gör som 
nybörjare är att gå ut för hårt. 
För att träningen ska bli lång-
siktig gäller det istället att 
lägga upp en hållbar plane-
ring.

– Vi försöker leda in kun-
derna på ett spår som passar 
dem själva och hjälper till att 
sätta upp rimliga mål. Risken 
med att gå ut för hårt är att 
man skadar sig eller åker på 
förkylningar eftersom im-
munförsvaret blir sämre. Det 
är viktigt att skapa sig en bra 
träningsvana, annars tappar 
man lätt intresset.

Rik erfarenhet
För Anna Pettersson har trä-
ning alltid varit en stor del av 
vardagen, speciellt ridning 
som hon hållit på med sedan 

barnsben.  
– Jag är en riktig hästtjej 

och just nu har jag två egna, 
så det är fullt upp. Jag jobba-
de mycket i stall som yngre 
och eftersom jag fick rygg-
problem av det tunga arbe-
tet började jag att rehabilite-
ringsträna på gym. Det var så 
jag fick upp intresset för det 
jag arbetar med idag. 

2007 började hon jobba på 
Sportlife i Alingsås och den 
12 september förra året till-
trädde hon som platschef i 
Nödinge, men resan dit har 
inte varit lätt hela vägen. 

Hon har nyligen återhäm-
tat sig från en längre sjuk-
domstid, något man som 
utomstående aldrig skulle 
kunna ana. 

– I januari förra året visade 
det sig att jag hade en cysta 
i hjärnan och jag operera-
des i mars. Efter det har jag 
varit tvungen att träna upp 
min högersida igen, men det 
har gått jättebra och redan 
i juni kunde jag börja jobba 
lite igen. Jag försöker att inte 
göra en alltför stor sak av det, 
men man har fått lite andra 
perspektiv. Innan planera-
de jag mycket för framtiden, 
men nu tar jag mer varje dag 
som den kommer.

Seniorpass nyhet
På Sportlife i Nödinge är 
planeringen inför våren i full 
gång och Anna Pettersson 
tippar att en av årets stora 
trender blir träningsformen 
TRX, där man tränar upp 
sin styrka och kondition med 
hjälp av gummiband och den 
egna kroppsvikten. Övning-
arna utförs gruppvis ute i 
gymmet under ledning av en 
instruktör. 

– Nu i veckan startar vi 
även upp seniorpass för per-
soner över 60 år. Det blir ett 
lugnare kombinationspass 
med både stations- och kon-
ditionsträning.

ALE. Det är ännu 
oklart om Lagen om 
valfrihet (LOV) inom 
hemtjänsten ska infö-
ras i Ale kommun. 

Ingmarie Torstens-
son, (V), som är stark 
motståndare, över-
klagar nu ett beslut i 
Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden 
som innebär ett fort-
satt arbete för ett 
införande.

Med sig i överklagandet till 
förvaltningsrätten har hon 
ytterligare fyra personer 
som även de tillhör Vän-
sterpartiet.  

Den 14 december togs 
ett beslut i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
om att godkänna ett för-
slag till nämndplanen som 
innehåller ett fortsatt arbete 
med att införa LOV:en i Ale.

Samtliga representanter 
från de rödgröna reserve-
rade sig mot beslutet, men 
överklagan skrevs enbart 
under av vänsterpartister, 
något som Ingmarie Tor-
stensson är upprörd över.

– Det verkar som att de 
andra väntar med att över-
klaga tills det riktiga beslu-
tet kommer, men varför inte 
börja redan nu i förarbetet. 

Tänk om vi missar tåget? 
Jag ser det som naturligt att 
avbryta arbetet eftersom jag 
anser att LOV:en inte finns 
med i verksamhetsplanen 
som togs i kommunfull-
mäktige den 31 oktober.

Olika uppfattningar
Bakgrunden till de många 
turerna är att det råder 
olika uppfattning om vad 
som hände med försla-
get när alliansen tillsam-
mans med Aledemokrater-
na fick avslag på sin verk-
samhetsplan med tillhö-
rande budget. De rödgröna 
gick då in och strök punk-
ten, och menar därför att 
ett införande av LOV:en 
strider mot beslutet i kom-
munfullmäktige.

De borgliga är av motsatt 
uppfattning och menar att, 
eftersom de rödgröna inte 
över huvudtaget hade med 
punkten i sin verksamhets-
plan, är det fritt att fortsät-
ta arbetet.  

– Även om vi inte får rätt 
i detta blir det en symbolik 
för att vi utifrån vår ideolo-
giska övertygelse gjort det 
vi kan, säger Ingmarie Tor-
stensson.

Beslut om LOV:en 
överklagas

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

”Skapa en bra träningsvana”
– Anna Pettersson hjälper kunderna att hålla nyårslöftet

PÅ SPORTLIFE

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Vårens stora trend. Anna Pettersson, platschef på Sportlife i Nödinge instruerar en kollega i 
träningsformen TRX, där man använder sig av gummiband.

ANNA PETTERSSON

Ålder: 25
Bor: Alingsås
Gör: Platschef på Sportlife i 
Nödinge
Familj: Mamma, pappa, storebror, 
två hästar och två hundar
Intressen: Träning och hästarna
Tränar helst: Gym, bodypump 
och ridning
Nyårslöfte: ”Jag avlägger inga 
nyårslöften utan tar varje dag som 
den kommer.”

ANNAS 5 BÄSTA 
TRÄNINGSTIPS
• Sätt rimliga mål.
•  Gör det mesta av tiden när du är 

på gymmet.
• Ät bra i samband med träning.
•  Vila. Sömn är en del av tränings-

resultaten.
•  Våga ställ krav på ditt gym för 

att få rätt hjälp och vägledning.

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

49 kr

NU HAR VI LADDAT 
VÄXTHUSET MED 

VÅRENS BLOMMOR

Svenska 
tulpaner 10-p

NU HAR VI FÅTT 
IN FRÖERNA!
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– Ja, det gjorde det. Vi 
skeppade ut de sista 
backarna på onsdagen i 
julveckan och ganska snart 
därefter tog det slut på Sys-
tembolaget.

Vad betydde det att 
Ahle Julöl fick högsta 
betyg i GP:s Två dagar?

– Det är svårt att mäta. 
Aleborna är så inkörda på 
vårt julöl ändå, men det 
är klart att toppbetyget 
gav ytterligare fart åt för-
säljningen. Varumärket 
Ahlafors Bryggerier stärks 
också när vi nämns i sådana 
sammanhang.

Hur vill du samman-
fatta det gångna året?

– Förmodligen som det 
bästa någonsin om vi ser 
rent lönsamhetsmässigt för 
företaget. Vi har inte fått 
det exakta resultatet ännu, 
men det känns så.

Något nytt att presen-
tera inför 2012?

– Vi inväntar vår bland-
ningsmaskin som kommer 
att underlätta produktionen 
av cider. Vi har redan fått 
årets första order på 7 000 

flaskor till Skottland. Även 
intressenter från Kuala 
Lumpur och Brasilien har 
hört av sig till oss.

Kommer produktio-
nen av öl och cider att 
öka?

– Ja, definitivt! Med den 
nya maskinen undanröjs 
de logistikproblem som vi 
upplever idag. I och med 
att cidertillverkningen fri-
görs ges vi möjligheten att 
ta fram en ny specialbrygd 
under året.

Stämmer det att era 
produkter numera är 
rikstäckande?

– På sätt och vis kan man 
säga att så är fallet. Sys-
tembolaget har bestämt att 
de produkter som lanseras 
i det lokala sortimentet 
också ska kunna beställas 
av kunder i övriga delar av 
landet. Det är Systembola-
get själva som kommer att 
sköta distributionen.

...Christer ”Cralle” 
Sundberg på Ahlafors 
Bryggerier.

Sålde Ahle 
Julöl slut?

Hallå där...

ALAFORS. Den milda 
vintern har omöjliggjort 
skidåkning i Alebacken.

Säsongspremiären 
låter vänta på sig.

– Vi behöver några 
dygn med rejäl kyla, 
säger Niklas Helin i 
Alebackens SK.

Den nya värmestugan är redo 
att invigas och beträffande 
snösystemet fungerar allt som 
det ska.

– Nu vill vi att det ska bli 
vinter. Regn och plusgrader 
har vi haft tillräckligt av, säger 
Niklas Helin.

Alebacken har alltid som 
målsättning att dra igång lif-
tarna på juldagen. Fjolårssä-
songen blev emellertid be-
tydligt mycket längre än vad 
någon hade kunnat drömma 
om. 

– Då hade vi snö i backen 
redan i början av decem-
ber och stängde inte förrän 
i mars. Det var en fantastisk 
vinter som vi upplevde, förkla-
rar Niklas.

Natten till i måndags gick 
det nya snösystemet för hög-
tryck. Ytterligare ett par dagar 
med rejäl kyla skulle genere-
ra en vit pist och samtidigt ge 
klartecken för skidåkning.

– Långtidsprognoserna 
ändras hela tiden. Väderlä-
get är väldigt osäkert och det 
är svårt att sia om framtiden, 
säger Niklas.

Det behövs bara två till tre 
minusgrader för att snökano-
nerna ska starta snötillverk-
ningen. Blir det upp mot tio 
grader ökar effektiviteten be-
tydligt.

– Fördelen med det nya 
systemet är att kanonerna går 
igång automatiskt. Förr om 
åren har vi i personalen varit 
tvungna att ställa klockan, 
åka till backen och sedan dra 
ut slangarna. Den här investe-
ringen var nödvändig för Ale-
backens fortsatta överlevnad.

Ni känner ingen panik 
över att vintern hittills har 
lyst med sin frånvaro?

– Nej, ingen panik men dä-
remot är det tråkigt. Vi önskar 
att det hade varit kallare och 
att vi hade kunnat öppna 
backen för allmänheten.

Är ni i behov av natursnö?

– Egentligen inte. Kyla är 
det som krävs och faktum är 
att hållbarheten för sprut-
snö är 7-8 gånger längre än 
riktig snö. Det som är förde-
len med natursnö är att folk 
börjar tänka på skidåkning. 
Det gör man inte om det är 
grönt i trädgården.

Observanta trafikanter har 

säkert noterat att Alebacken 
fått upp en ljusskylt i anslut-
ning till den nya värmestugan.

– Det är en så kallad LED-
skylt. Här är tanken att vi ska 
ge information om öppettider, 
kommande skidtävlingar och 
så vidare. Skylten ska också 
framhäva våra sponsorer på 
ett bra sätt. Läget är det bästa 

tänkbara då tavlan vetter ut 
mot E45 och lokalkörbanan.

Information om Aleback-
ens öppethållande finns också 
att få på hemsidan.

Motionsdans
����������������������

Barndans - Torsdagar
Startar torsdag 19 januari  2012 - 10 ggr

2-4 år kl 17-17.30 4-6 år kl 17.30-18.15
Information/anmälan 0303-33 86 21 el. 0303-74 85 87

Motionsdans
��������������

Torsdagar 
Medborgarhuset i Alafors

Startar torsdag 19 januari 2012
10 torsdagar 

Bugg för nybörjare
Kl. 18.30 - 19.45

Bugg fortsättning
Kl. 19.30 – 21.00

400:-/10 kvällar eller 50:-/kväll

Anmälan: Sten/Britt 0303-33 86 21
www.dfkorkskruven.com

I samarbete med:

Söndagar kl. 17-20
Bygdegården i Skepplanda

Startar söndag 15 januari 2012
12 söndagar  – 50:-/kväll

Måndagar kl 19-22
Folkets hus i Älvängen

Startar måndag 16 januari 2012
12 måndagar – 50:-/kväll

Grunddanser fr kl 19
Även nybörjare - Anmälan

Mera varianter - Gillesdanser fr kl 20

Information: Margareta  0303-74 85 87
www.dfkorkskruven.com

 I samarbete med:

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Försenad skidpremiär i Alebacken
– Men första snön har redan sprutats

I ALEBACKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Årets första snö har sprutats i Alebacken och nu hoppas föreningens eldsjälar på ytterligare några kalla dagar för att pisten 
ska bli helt vit och kunna prepareras för skidåkning. 

Barnens Dansforum 
i Kungälv, Kärna & Ale
Barndans Balett Jazz Show

TERMINSSTART 22-27 JANUARI 
Välkommen på en provlektion!

Information och bilder hittar du på 
www.barnensdansforumikungalv.se

Hälsningar Elisabeth Wolf, 0707-48 36 86

Hos oss får du pröva innan du betalar!

VUXNA och UNGDOMAR
Måndagar - start 23/1

Vattengympa 19.45-20.45
Skepplanda Simhall. Ledare: Ammi Westlund/Liselott Persson

Tisdagar - start 24/1
Afropass 19.00-20.00 

Garnvindeskolan Skepplanda. Ledare: Ammi Westlund 

Torsdagar - start 26/1
Medelpass 19.00-20.00

Höjdpunkten i Nygård. Ledare: Liselott Persson

Söndagar - start 29/1
Latin Moves 19.00-20.00

Hålanda Bygdegård. Ledare: Anki Olsson

BARNGYMNASTIK
Måndagar - start 23/1

Hopp- och lekgympa, 4-6 år 18.15-19.00
Hålanda Bygdegård. Ledare: Mari-Louise Nilsson

Torsdagar - start 26/1
Dansinspirerat pass med mycket lek, 6-7 år 18.00-18.45

Hålanda Bygdegård. Ledare: Klara Olsson

Torsdagar - start 26/1
Dansinspirerat pass, 8-9 år 19.00-19.45

Hålanda Bygdegård. Ledare: Klara Olsson

Under v. 4 och 5 kan du prova våra pass utan kostnad. 
Avgift: Vuxna och ungdomar 475kr, barn 200kr för 12v.

Ingen föranmälan!
Mer info på vår hemsida, www.halandasimtrim.se

Hålanda 
Sim & Trim

Våren 2012
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NÖDINGE. Tillhör du 
dem som vid tolvslaget 
optimistiskt uttalade 
löften om ett hälso-
sammare liv? 

Då är du inte ensam.
På Sportlife i Nödinge 

har träningskunderna 
ökat märkbart sedan 
årsskiftet och plats-
chefen Anna Petterson 
är mån om att de ska 
stanna kvar.

Efter jul- och nyårshelger-
na med mycket soffmys och 
godsaker i överflöd har det 
blivit dags att ta nya tag. Såväl 
gymmet som grupptränings-
passen på Sportlife i Nödinge 
är som allra mest välbesökta 
den här tiden på året. Förut-
om bekanta ansikten har även 
många nya kunder hittat till 
anläggningen.

– Det är många julklapp-
skort som används för första 

gången. Alla passen är popu-
lära och en del är fullbokade 
redan en vecka i förväg. Ef-
terfrågan på introduktioner i 
gymmet har också ökat sedan 
nyår, säger Anna Pettersson, 
platschef.

I grunden är hon person-
lig tränare och kostrådgivare. 
Hon har tidigare studerat till 
kost- och friskvårdspedagog, 

en utbildning på tre år och 
har dessutom en magisterex-
amen i kostvetenskap. 

Hon menar att det vanli-
gaste misstaget man gör som 
nybörjare är att gå ut för hårt. 
För att träningen ska bli lång-
siktig gäller det istället att 
lägga upp en hållbar plane-
ring.

– Vi försöker leda in kun-
derna på ett spår som passar 
dem själva och hjälper till att 
sätta upp rimliga mål. Risken 
med att gå ut för hårt är att 
man skadar sig eller åker på 
förkylningar eftersom im-
munförsvaret blir sämre. Det 
är viktigt att skapa sig en bra 
träningsvana, annars tappar 
man lätt intresset.

Rik erfarenhet
För Anna Pettersson har trä-
ning alltid varit en stor del av 
vardagen, speciellt ridning 
som hon hållit på med sedan 

barnsben.  
– Jag är en riktig hästtjej 

och just nu har jag två egna, 
så det är fullt upp. Jag jobba-
de mycket i stall som yngre 
och eftersom jag fick rygg-
problem av det tunga arbe-
tet började jag att rehabilite-
ringsträna på gym. Det var så 
jag fick upp intresset för det 
jag arbetar med idag. 

2007 började hon jobba på 
Sportlife i Alingsås och den 
12 september förra året till-
trädde hon som platschef i 
Nödinge, men resan dit har 
inte varit lätt hela vägen. 

Hon har nyligen återhäm-
tat sig från en längre sjuk-
domstid, något man som 
utomstående aldrig skulle 
kunna ana. 

– I januari förra året visade 
det sig att jag hade en cysta 
i hjärnan och jag operera-
des i mars. Efter det har jag 
varit tvungen att träna upp 
min högersida igen, men det 
har gått jättebra och redan 
i juni kunde jag börja jobba 
lite igen. Jag försöker att inte 
göra en alltför stor sak av det, 
men man har fått lite andra 
perspektiv. Innan planera-
de jag mycket för framtiden, 
men nu tar jag mer varje dag 
som den kommer.

Seniorpass nyhet
På Sportlife i Nödinge är 
planeringen inför våren i full 
gång och Anna Pettersson 
tippar att en av årets stora 
trender blir träningsformen 
TRX, där man tränar upp 
sin styrka och kondition med 
hjälp av gummiband och den 
egna kroppsvikten. Övning-
arna utförs gruppvis ute i 
gymmet under ledning av en 
instruktör. 

– Nu i veckan startar vi 
även upp seniorpass för per-
soner över 60 år. Det blir ett 
lugnare kombinationspass 
med både stations- och kon-
ditionsträning.

ALE. Det är ännu 
oklart om Lagen om 
valfrihet (LOV) inom 
hemtjänsten ska infö-
ras i Ale kommun. 

Ingmarie Torstens-
son, (V), som är stark 
motståndare, över-
klagar nu ett beslut i 
Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden 
som innebär ett fort-
satt arbete för ett 
införande.

Med sig i överklagandet till 
förvaltningsrätten har hon 
ytterligare fyra personer 
som även de tillhör Vän-
sterpartiet.  

Den 14 december togs 
ett beslut i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
om att godkänna ett för-
slag till nämndplanen som 
innehåller ett fortsatt arbete 
med att införa LOV:en i Ale.

Samtliga representanter 
från de rödgröna reserve-
rade sig mot beslutet, men 
överklagan skrevs enbart 
under av vänsterpartister, 
något som Ingmarie Tor-
stensson är upprörd över.

– Det verkar som att de 
andra väntar med att över-
klaga tills det riktiga beslu-
tet kommer, men varför inte 
börja redan nu i förarbetet. 

Tänk om vi missar tåget? 
Jag ser det som naturligt att 
avbryta arbetet eftersom jag 
anser att LOV:en inte finns 
med i verksamhetsplanen 
som togs i kommunfull-
mäktige den 31 oktober.

Olika uppfattningar
Bakgrunden till de många 
turerna är att det råder 
olika uppfattning om vad 
som hände med försla-
get när alliansen tillsam-
mans med Aledemokrater-
na fick avslag på sin verk-
samhetsplan med tillhö-
rande budget. De rödgröna 
gick då in och strök punk-
ten, och menar därför att 
ett införande av LOV:en 
strider mot beslutet i kom-
munfullmäktige.

De borgliga är av motsatt 
uppfattning och menar att, 
eftersom de rödgröna inte 
över huvudtaget hade med 
punkten i sin verksamhets-
plan, är det fritt att fortsät-
ta arbetet.  

– Även om vi inte får rätt 
i detta blir det en symbolik 
för att vi utifrån vår ideolo-
giska övertygelse gjort det 
vi kan, säger Ingmarie Tor-
stensson.

Beslut om LOV:en 
överklagas

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

”Skapa en bra träningsvana”
– Anna Pettersson hjälper kunderna att hålla nyårslöftet

PÅ SPORTLIFE

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Vårens stora trend. Anna Pettersson, platschef på Sportlife i Nödinge instruerar en kollega i 
träningsformen TRX, där man använder sig av gummiband.

ANNA PETTERSSON

Ålder: 25
Bor: Alingsås
Gör: Platschef på Sportlife i 
Nödinge
Familj: Mamma, pappa, storebror, 
två hästar och två hundar
Intressen: Träning och hästarna
Tränar helst: Gym, bodypump 
och ridning
Nyårslöfte: ”Jag avlägger inga 
nyårslöften utan tar varje dag som 
den kommer.”

ANNAS 5 BÄSTA 
TRÄNINGSTIPS
• Sätt rimliga mål.
•  Gör det mesta av tiden när du är 

på gymmet.
• Ät bra i samband med träning.
•  Vila. Sömn är en del av tränings-

resultaten.
•  Våga ställ krav på ditt gym för 

att få rätt hjälp och vägledning.

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

49 kr

NU HAR VI LADDAT 
VÄXTHUSET MED 

VÅRENS BLOMMOR

Svenska 
tulpaner 10-p

NU HAR VI FÅTT 
IN FRÖERNA!

2012  |   vecka 2  |   nummer 1  |   alekuriren 15

– Ja, det gjorde det. Vi 
skeppade ut de sista 
backarna på onsdagen i 
julveckan och ganska snart 
därefter tog det slut på Sys-
tembolaget.

Vad betydde det att 
Ahle Julöl fick högsta 
betyg i GP:s Två dagar?

– Det är svårt att mäta. 
Aleborna är så inkörda på 
vårt julöl ändå, men det 
är klart att toppbetyget 
gav ytterligare fart åt för-
säljningen. Varumärket 
Ahlafors Bryggerier stärks 
också när vi nämns i sådana 
sammanhang.

Hur vill du samman-
fatta det gångna året?

– Förmodligen som det 
bästa någonsin om vi ser 
rent lönsamhetsmässigt för 
företaget. Vi har inte fått 
det exakta resultatet ännu, 
men det känns så.

Något nytt att presen-
tera inför 2012?

– Vi inväntar vår bland-
ningsmaskin som kommer 
att underlätta produktionen 
av cider. Vi har redan fått 
årets första order på 7 000 

flaskor till Skottland. Även 
intressenter från Kuala 
Lumpur och Brasilien har 
hört av sig till oss.

Kommer produktio-
nen av öl och cider att 
öka?

– Ja, definitivt! Med den 
nya maskinen undanröjs 
de logistikproblem som vi 
upplever idag. I och med 
att cidertillverkningen fri-
görs ges vi möjligheten att 
ta fram en ny specialbrygd 
under året.

Stämmer det att era 
produkter numera är 
rikstäckande?

– På sätt och vis kan man 
säga att så är fallet. Sys-
tembolaget har bestämt att 
de produkter som lanseras 
i det lokala sortimentet 
också ska kunna beställas 
av kunder i övriga delar av 
landet. Det är Systembola-
get själva som kommer att 
sköta distributionen.

...Christer ”Cralle” 
Sundberg på Ahlafors 
Bryggerier.

Sålde Ahle 
Julöl slut?

Hallå där...

ALAFORS. Den milda 
vintern har omöjliggjort 
skidåkning i Alebacken.

Säsongspremiären 
låter vänta på sig.

– Vi behöver några 
dygn med rejäl kyla, 
säger Niklas Helin i 
Alebackens SK.

Den nya värmestugan är redo 
att invigas och beträffande 
snösystemet fungerar allt som 
det ska.

– Nu vill vi att det ska bli 
vinter. Regn och plusgrader 
har vi haft tillräckligt av, säger 
Niklas Helin.

Alebacken har alltid som 
målsättning att dra igång lif-
tarna på juldagen. Fjolårssä-
songen blev emellertid be-
tydligt mycket längre än vad 
någon hade kunnat drömma 
om. 

– Då hade vi snö i backen 
redan i början av decem-
ber och stängde inte förrän 
i mars. Det var en fantastisk 
vinter som vi upplevde, förkla-
rar Niklas.

Natten till i måndags gick 
det nya snösystemet för hög-
tryck. Ytterligare ett par dagar 
med rejäl kyla skulle genere-
ra en vit pist och samtidigt ge 
klartecken för skidåkning.

– Långtidsprognoserna 
ändras hela tiden. Väderlä-
get är väldigt osäkert och det 
är svårt att sia om framtiden, 
säger Niklas.

Det behövs bara två till tre 
minusgrader för att snökano-
nerna ska starta snötillverk-
ningen. Blir det upp mot tio 
grader ökar effektiviteten be-
tydligt.

– Fördelen med det nya 
systemet är att kanonerna går 
igång automatiskt. Förr om 
åren har vi i personalen varit 
tvungna att ställa klockan, 
åka till backen och sedan dra 
ut slangarna. Den här investe-
ringen var nödvändig för Ale-
backens fortsatta överlevnad.

Ni känner ingen panik 
över att vintern hittills har 
lyst med sin frånvaro?

– Nej, ingen panik men dä-
remot är det tråkigt. Vi önskar 
att det hade varit kallare och 
att vi hade kunnat öppna 
backen för allmänheten.

Är ni i behov av natursnö?

– Egentligen inte. Kyla är 
det som krävs och faktum är 
att hållbarheten för sprut-
snö är 7-8 gånger längre än 
riktig snö. Det som är förde-
len med natursnö är att folk 
börjar tänka på skidåkning. 
Det gör man inte om det är 
grönt i trädgården.

Observanta trafikanter har 

säkert noterat att Alebacken 
fått upp en ljusskylt i anslut-
ning till den nya värmestugan.

– Det är en så kallad LED-
skylt. Här är tanken att vi ska 
ge information om öppettider, 
kommande skidtävlingar och 
så vidare. Skylten ska också 
framhäva våra sponsorer på 
ett bra sätt. Läget är det bästa 

tänkbara då tavlan vetter ut 
mot E45 och lokalkörbanan.

Information om Aleback-
ens öppethållande finns också 
att få på hemsidan.

Motionsdans
����������������������

Barndans - Torsdagar
Startar torsdag 19 januari  2012 - 10 ggr

2-4 år kl 17-17.30 4-6 år kl 17.30-18.15
Information/anmälan 0303-33 86 21 el. 0303-74 85 87

Motionsdans
��������������

Torsdagar 
Medborgarhuset i Alafors

Startar torsdag 19 januari 2012
10 torsdagar 

Bugg för nybörjare
Kl. 18.30 - 19.45

Bugg fortsättning
Kl. 19.30 – 21.00

400:-/10 kvällar eller 50:-/kväll

Anmälan: Sten/Britt 0303-33 86 21
www.dfkorkskruven.com

I samarbete med:

Söndagar kl. 17-20
Bygdegården i Skepplanda

Startar söndag 15 januari 2012
12 söndagar  – 50:-/kväll

Måndagar kl 19-22
Folkets hus i Älvängen

Startar måndag 16 januari 2012
12 måndagar – 50:-/kväll

Grunddanser fr kl 19
Även nybörjare - Anmälan

Mera varianter - Gillesdanser fr kl 20

Information: Margareta  0303-74 85 87
www.dfkorkskruven.com

 I samarbete med:

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Försenad skidpremiär i Alebacken
– Men första snön har redan sprutats

I ALEBACKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Årets första snö har sprutats i Alebacken och nu hoppas föreningens eldsjälar på ytterligare några kalla dagar för att pisten 
ska bli helt vit och kunna prepareras för skidåkning. 

Barnens Dansforum 
i Kungälv, Kärna & Ale
Barndans Balett Jazz Show

TERMINSSTART 22-27 JANUARI 
Välkommen på en provlektion!

Information och bilder hittar du på 
www.barnensdansforumikungalv.se

Hälsningar Elisabeth Wolf, 0707-48 36 86

Hos oss får du pröva innan du betalar!

VUXNA och UNGDOMAR
Måndagar - start 23/1

Vattengympa 19.45-20.45
Skepplanda Simhall. Ledare: Ammi Westlund/Liselott Persson

Tisdagar - start 24/1
Afropass 19.00-20.00 

Garnvindeskolan Skepplanda. Ledare: Ammi Westlund 

Torsdagar - start 26/1
Medelpass 19.00-20.00

Höjdpunkten i Nygård. Ledare: Liselott Persson

Söndagar - start 29/1
Latin Moves 19.00-20.00

Hålanda Bygdegård. Ledare: Anki Olsson

BARNGYMNASTIK
Måndagar - start 23/1

Hopp- och lekgympa, 4-6 år 18.15-19.00
Hålanda Bygdegård. Ledare: Mari-Louise Nilsson

Torsdagar - start 26/1
Dansinspirerat pass med mycket lek, 6-7 år 18.00-18.45

Hålanda Bygdegård. Ledare: Klara Olsson

Torsdagar - start 26/1
Dansinspirerat pass, 8-9 år 19.00-19.45

Hålanda Bygdegård. Ledare: Klara Olsson

Under v. 4 och 5 kan du prova våra pass utan kostnad. 
Avgift: Vuxna och ungdomar 475kr, barn 200kr för 12v.

Ingen föranmälan!
Mer info på vår hemsida, www.halandasimtrim.se

Hålanda 
Sim & Trim

Våren 2012



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...FackGuiden

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

AleKuriren FackGuiden (jee 100830)

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

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

BETONGHÅLTAGNING
Sågning • Borrning • Bilning • Rivning 

Asbestsanering • Vajersågning
Betong- och bergtätning

www.alebetongborrning.se

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

Ring 0303-74 86 11 eller 
besök oss på Göteborgsvägen 94 i Älvängen

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

Lediga 
platser!

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

E-post: lars@sturesspisar.se

STURES 
SPISAR AB

Braskaminer, vedspisar, 
kakelugnar, installationer...

AUKTORISERD 
MAN-VERKSTAD

...och är ackrediterade av Swedac för efterkontroll 
och släckning av 2:or från bilprovningen.

PERSONBILAR • LASTBILAR • SLÄPVAGNAR • TRAILERS

Vi utför service av AC samt 
alla typer av reparationer...

RING! 0303-749218 • ztryck.se • ÄLVÄNGEN

500 KUVERT MED TRYCK!
Billigast i Sverige?

Gäller C5-kuvert enfärgstryck exkl moms

RING! 0303-749218 • RING! 0303-749218 • RING! 0303-749218 • ztryck.seztryck.seztryck.se • ÄLVÄNGEN

500 KUVERT 500 KUVERT 500 KUVERT MED TRYCK!MED TRYCK!MED TRYCK!

Gäller C5-kuvert enfärgstryck exkl moms
Gäller C5-kuvert enfärgstryck exkl moms
Gäller C5-kuvert enfärgstryck exkl moms480:-

Bildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

Colorama i Älvängen

- En butik för 
både proffs och 

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

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

Öppet: mån-tors 9-18, fre 9-16, lunchstängt 12-13

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

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

Just nu!
Lediga platser!

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

Just nu!
Lediga platser!

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

www.mecaalvangen.se
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Olavi – räddaren i nöden
Det blågula hjärtat har alltid klappat hos Olavi Koskelainen.
När Surte Bandyklubb hamnar i nöd ställer han alltid upp.

Nu gör ”Olle” sin fjärde tränarsejour för kommunens bandystolthet.

Vad fick dig att bli trä-
nare för ”Vildkatterna” 
igen?

– Känslan av att det ska bli 
jäkligt roligt. Det var själv-
klart att tacka ja när Per 
Andersson och några andra 
trogna entusiaster bestämt 
sig för att starta upp ett 
seniorlag igen. Jag vill att 
bandyn ska få en chans att 
leva upp igen. Det finns en 
tradition som verkligen är 
värd att bevara.
Vilken status har Surte 
BK om fem år?
– Jag hoppas att man lägger 
sig på en nivå som klubben 
mäktar med. Var man befin-
ner sig om fem år står skri-
vet i stjärnorna. Jag tror och 
hoppas att seniorlaget ligger 
i toppen av division 1.
Beskriv dig själv som trä-

nare?
– En del kan nog tycka att 
jag är gammalmodig. Jag vill 
att spelarna utmanar direkt, 
på så sätt blir det fart i spelet. 
Vissa saker i mitt ledarskap är 
jag väldigt noga med. Det ska 
givetvis finnas en röd tråd i 
vårt sätt att spela, men allt jag 
säger är inte rätt. Saker kan 
hända under matchen och då 
måste spelarna vara så starka 
att de kan hantera situationen 
själva ute på isen.
Vilka är de bästa spelarna 
du tränat eller spelat till-
sammans med?
– Det har varit så många 
olika typer man upplevt 
genom åren. Lars Ång-
ström är en av dem, kanske 
inte så konstigt eftersom han 
blev världsmästare. Gösta 
Rahm var duktig, Ulf Ahrn-

berg en härlig fighter och 
naturligtvis Tommy Ros-
berg, en utpräglad målskytt 
och en skön kille. Av de spe-
lare jag har haft förmånen att 
träna är väl Evgenij ”Oppy” 
Opytov den bästa bandyspe-
laren, som människa säger 
jag målvakten Gert Svens-
son. Det var ett äventyr att 
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Ditt bästa ögonblick i 
karriären?
– Den här omstarten värmer 
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när jag hörde att man var 
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Vad engagerar dig för-
utom bandyn?
– Sommarstugan i Fjällbacka.

JONAS ANDERSSON

VECKANS 

PROFIL

Namn: Olavi Koskelainen.
Ålder: 60.
Bor: Surte.
Arbete: Ramkompaniet i 
Mölndal.
Stjärntecken: Skytt.
Karriär: Spelade i Ale-Surte 
1973-82. Går in på sin fjärde 
sejour som tränare i klubben.

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or
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VOLVO NÄRSERVICE ALE

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

0303-74 60 41 / 0706-36 78 41

Ställverksvägen 3
Älvängen

Öppettider: 
mån-fre 16-18, lör 10-13

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

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Vi är ett lokalt städbolag i Ale 
som förutom traditionell 
städservice även erbjuder 
olika sorters kringservice.

- Vi levererar städning 
 till högsta kvalité
- Vi arbetar i Ale,
 Kungälv och 
 Lilla Edets kommun.

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

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

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

Alekuriren AB
Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen

0303-74 99 40 • www.alekuriren.se

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

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



Trasig vindruta?

Fri lånebil & 
Gratis torkare 

vid byte av vindruta

Älvängen Nödinge

Glasmästeri
Hålstensvägen 22, 446 37 Älvängen 
0303-74 67 00 jourtel. 0303-74 67 00

Stenskottslagning 0-200:-

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

0303-459 000

Ale Taxi Ditt lokala 
taxibolag

Vi kör även för Taxi Väst och Sverigetaxi men 
det är fortfarande samma chaufförer från 

trakten som sitter i bilen.

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

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

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

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-
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God Jul &
Gott Nytt år

0303-109 60 
www.resekompaniet.com

Alltid personlig service.
Välkommen in till vår butik 

på Nytorget 1 i Kungälv.

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Nödinge SK Fotboll Kansli: 0303-229883
E-post: nskfotboll@telia.com Hemsida: www.laget.se/nskfotboll

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag 
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

Högtryckstvätt
Målning
Blästring
Sanering

Klottersanering

0303-77 55 69 / 070-666 06 76

Tack för alla insatser under 2011. 
Nu tar vi nya tag!

KOM OCH VAR MED DU OCKSÅ
Pojke eller flicka, ung eller gammal

Vill du
Spela fotboll eller heja fram våra lag

Bli en av våra duktiga ledare eller en hjälpande hand

KOM UPP TILL OSS - ALLA BEHÖVS
Vi finns på Vimmervi IP vid Vimmersjön. Där finns flera planer, 

både gräs och grus och en inomhushall med konstgräs.

VI ÄR ALLA MED – SÅ KLART
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HANDBOLL

INNEBANDY

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Särökometerna 28-29
Mål Ale: ingen uppgift.
Matchens kurrar: Torbjörn Mattsson 
2, Kim Sandberg 1.

Rosendals IK 11 115 20
Fjärås HK 11 93 20
Hisingen/Torslan. 11 80 14
Särökometerna 11 40 14
Rya HF 11 44 13
Västra Frölunda 11 22 13
IK Baltichov 11 -23 8
Ale HF 11 -21 6
BK Banér 11 -98 6
Kärra HK 11 -9 4
ÖHK Göteborg 11 -243 0

Division 1 södra damer
Ale IBF – Pixbo Wallenstam 1-7
Mål: Malin Bernhardsson.
Östra SK Jönköping – Ale IBF 7-4 
(2-1,1-0,4-3)
Mål Ale: Jennie Hedberg 2, Emma 
Asplund, Hanna Berglund. Matchens 
kurrar: Malin Bernhardsson 3, Mika-
ela Ögren 2, Ann-Sofie Johansson 1.

Södra Dal 13 38 31
Älvstranden 13 35 30
Warbergs IC 12 59 28
Fröjereds IF 13 11 27
Kalmarsund 13 19 24
Hovshaga 13 4 19
Pixbo Wallenstam 12 -2 19
Olofströms IBK 13 -14 16
Östra SK Jönköp 13 -39 13
Malmhaug 13 -29 8
Tvååkers IBK 13 -35 7
Ale IBF 13 -47 4

Division 2-3 Mitt
Surte Kållered 6-2
Mölndal B – Surte BK 5-16

BOHUS. Så kom då Ale 
kommun och Surte 
Bandyklubb överens 
om ett skötselavtal för 
Ale Arena.

Den 1 januari låg 
isen spegelblank och 
200 premiärbesökare 
jublade.

– Det känns under-
bart och nu blickar vi 
enbart framåt, säger 
föreningens kassör 
Peter Lilja.

Han är en av många eldsjä-
lar som slitit under jul- och 
nyårshelgen. Det har gått ett 
år sedan kaoset kring ban-
dyklubben och Ale Arena 
uppdagades. Sedan dess har 
mycket hänt. Ale kommun 
tog över 
driften och 
Ale-Sur-
te BK som 
klubben då 
hette tving-
ades efter sä-
songen av-
bryta sin 
elitsatsning. 
Det fanns 
helt enkelt 
inte eko-
nomi eller några sportsli-
ga förutsättningar, då kom-
munen förklarat att det sak-
nades pengar för att spola is 
till hösten. Utan is har ban-
dyklubben förlorat tre ung-
domslag, men lyckades i sista 
stund anmäla ett senior-
lag till division 2-3 som har 
spelat två matcher på arenor 
utanför kommunen. På tors-

dag gör laget nypremiär i Ale 
Arena mot Kållered.

– Helt suveränt, killar-
na har testkört isen och givit 
klartecken. Nu ska vi kämpa 
för att försöka ta oss upp 
till ettan så snart som möj-
ligt. Truppen är på 30 spela-
re, en del gamla rävar och så 
de ungdomsspelare som blev 
kvar när vi inte kunde starta 
upp i höstas, säger Peter Lilja.

Nytt skötselavtal
Dagarna före jul underteck-
nade såväl Ale kommun som 
Surte BK ett nytt skötselavtal 
för Ale Arena.

– Det är lite tillbaka till 
hur det en gång var när klub-
ben drev Jennylunds isbana. 
Kommunen sköter all ad-
ministration och bokning 

av arenan, 
medan vi tar 
hand om det 
praktiska med 
isspolning, 
vaktmästeri, 
grovstädning 
och fram-
för allt all-
mänhetens 
åkning, be-
rättar Peter 
Lilja som ut-

trycker en stor belåtenhet.
– Med tanke på allt som 

har varit känns det oerhört 
bra just nu. Vi får lära av miss-
tagen och starta om på nytt. 
Förutsättningarna känns väl-
digt bra och dialogen med 
Ale Fritid är positiv. Glädjen 
är på väg tillbaka och vi ska 
nog hämta oss ännu en gång.

Skötselavtalet om 900 000 

kronor per år betalas inte ut 
till klubben utan pengarna 
sitter på ett konto hos kom-
munen. Härifrån dras fören-
ingens utgifter, med ett vik-
tigt incitament.

– Vid årets slut görs en av-
stämning. Har vi inte förbru-
kat hela beloppet betalas de 
resterande pengarna ut till 
föreningen. Det betyder att 
ju mer vi gör ideellt, ju större 
blir belöningen. En stor del 
av pengarna täcker dock våra 
lönekostnader till vaktmästa-
re och administration, berät-
tar Peter Lilja.

Allmänhetens åkning 
drog igång i söndags och 
under premiärdagen gästa-
des arenan av drygt 200 per-
soner. Även grannklubbar-
na Gais, IFK Kungälv och 
Kareby IS har hört av sig och 
vill hyra tid.

– Intresset är förstås stort 
när vintern är grön. Gais 
ville till och med ha spelat 
sin nästa hemmamatch här, 
men arenan är inte ännu helt 
godkänd för publika eve-

nemang. Utrymningsvä-
gar och trappor på läktaren 
vid caféet måste färdigställas 
först. Enligt kommunen ska 
det vara klart runt den 15 ja-
nuari, säger Peter Lilja.

Turbulent tid över
En turbulent tid ser ut att 
vara över och en stor tung 
ryggsäck med bekymmer har 
hängts av från klubbens axlar. 
Kvar finns dock medlemslå-
net om cirka 700 000 kronor.

– Vi har begärt och fått an-
stånd med första återbetal-
ningen och börjar istället att 
beta av skulden om ett halvår. 
Får vi bara igång verksamhe-
ten igen kommer vi att klara 
det och vi har lärt läxan av att 
elitsatsa. Nu är vårt mål att 
bygga ett nytt A-lag som ba-
seras på hjärta och själ med 
killar främst från de egna 
leden.

Tors 24 januari 

kl: 19.30

Motioner lämnas

senast 10 januari

ÅRSMÖTE
på Forsvallen

www.skepplanda.se

Is i Ale Arena
– 200 skridskosugna väntade ivrigt

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Peter Lilja, kassör i Surte BK, visar glatt upp skötselavtalet 
mellan Surte BK och Ale kommun.

Isen ligger blank i Ale Arena.

Helt suveränt, killarna 
har testkört isen och 

givit klartecken. Nu ska 
vi kämpa för att försöka 
ta oss upp till ettan så 

snart som möjligt.
Peter Lilja

www.laget.se/nodingesk
Huvudsponsorer

HELGENS MATCHER 
I ALE GYMNASIUM

Söndag 15 januari
P01 9:30 Nödinge - Baltichov blå
F01 10:20 Nödinge - Sävehof 2
F00 11:10 Nödinge - Alingsås
F99 12:00 Nödinge - Önnered svart
FA 12:50 Nödinge - Sävehof 3
HDiv6V 14:15 Nödinge - Härryda HK
DDiv2V 15:45 Nödinge - HK Drottt

Välkomna!

MATCHSPONSOR
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- Älska handboll

ÄLVÄNGENS KULTURHUS 
Dam div 4, söndag 15 jan 13.40 

Ale HF - GBG FINEST

Matchsponsorer:

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

ALE GYMNASIUM
Herr div 3,  söndag 15 jan 17.00 

Ale HF - Banér

Älvängen

BANDY



SKRIDSKO- & 
BANDYSKOLAN 
HAR BÖRJAT

Söndagar kl 13.30 - 15.00 i Ale Arena

Surte BK | www.surtebandy.se

Surte BK, Box 121, tel: 031-98 04 71
e-post: kansli@surtebandy.se

alekuriren  |   nummer 1  |   vecka 2  |   2012SPORT20

Vi vill tacka 
våra sponsorer:
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BOHUS. Två sköna skal-
per ger Surte Bandy-
klubb hopp om snabbt 
avancemang från spor-
tens bakgård.

Spelare med Surte-
hjärtan ansluter nu 
från alla håll.

Nygamle tränaren 
Olavi Koskelainen kan i 
dagarna – med största 
sannolikhet – räkna in 
både Martin Östling 
från Mölndal och Johan 
Janebrink från Fril-
lesås.

Surte BK har startat om i di-
vision tre, men redan om ett 
par veckor spelar laget tro-
ligtvis i division två. Serie-
indelningen görs om mitt 
under säsongen och de främ-
sta lagen från distriktets di-
vision tre serier bildar då 
en division två serie. Surtes 
mål är inte bara att hamna 
där, utan att vinna även den 
serien och därmed kvalifice-

ra sig för spel i bandyettan 
till nästa säsong. Laget som 
består av både unga talanger 
och erfarna skyttekungar som 
Fredrik Thelaus imponera-
de i veckan som gick. Serie-
ledande Kållered besegrades 
i årets första riktiga hemma-
match i Ale 
Arena med 
6-2. I lör-
dags väntade 
Mölndal B 
på Åby issta-
dion. Trots 
underläge med 4-2 efter 35 
minuter vann Surte BK till 
sist med hela 16-5. Siffror 
som årsfärske och nygamle 
tränaren Olavi Koskelainen 
var mycket nöjd med.

Hafsig inledning
– Jag var inte med själv, men 
har fått veta att vi efter en 
hafsig inledning rättade till 
en del brister och gjorde vad 
vi skulle efter paus. Till stora 
delar är det ett helt nytt lag 

vi försöker spela ihop. Det 
känns fantastiskt att vi är på 
gång igen. Jag är så oerhört 
imponerad av den insats som 
särskilt de äldre killarna i trup-
pen bidrar med. De lägger nu 
grunden för en bandyframtid 
i kommunen, menar Olavi 

Koskelainen.
Av de ru-

tinerade och 
mer namnkun-
niga spelarna 
i årets Surte 
BK märks för-

utom Fredrik Thelaus också 
Mikael Fischer, Stefan 
Nilsson och Jonas Kihl. 
Redan den här veckan anslu-
ter troligtvis också Johan Ja-
nebrink och Martin Östling 
som har behållit formen ban-
dyallsvenskan.

– Det finns fler killar som 
känner starkt för klubben och 
som gärna vill tillbaka. Jag 
tror det är viktigt att vi hittar 
en balans i truppen, där ton-
vikten självklart ska vara våra 

ALE. Ale IBF:s damer 
sejour i division ett ser 
ut att bli kortvarig.

Laget är fast i 
botten.

Trots många bra 
insatser har utdel-
ningen varit mager och 
allt som oftast har det 
slutat med bittra och 
knappa förluster.

Före jul stod Pixbo Wallen-
stam för motståndet i Ale 
gymnasium. Denna gång 
visade Mölnlyckes stolt-
het bra klass och vann med 
klara siffror. Tuffare mot-
stånd bjöd däremot Ale IBF 
när laget reste till Jönköping 
förra veckan. Det blev en 
jämn drabbning med Östra 
SK Jönköping som är det 
enda laget som Ale besegrat 
under säsongen.

– Tjejerna krigade på 
och det blev som så många 
gånger tidigare en hedersam 
förlust. Vi låg under med 3-1 
efter halva matchen, men 

lyckades kvittera och var 
rejält på gång. Då fick Jön-
köping hål på oss två gånger 
om och en ny uppförsbacke 
väntade. Vi reducerade till 
4-5, men orkade inte hela 
vägen. De kontrade in sexan 
och satte 7-4 i tom kasse, be-
rättar Aleträ-
naren, Ralph 
Gustavsson.

Förlusten 
innebär att 
Ale i princip 
är avhängda, 
även om det finns en teo-
retisk chans att rädda kon-
traktet.

– Vi har det inte i egna 
händer i alla fall. Nu får vi 
försöka rikta in oss på att 
hålla humöret uppe. Det 
kommer en ny säsong nästa 
år och vi vill ju att tjejer-
na ska fortsätta spela inne-
bandy, därför är det fokus 
på glädje nu. Det finns en 
enorm potential i den här 
truppen och kunnandet är 
det egentligen inget fel på. 

Det vi saknar är främst rutin. 
Kanske gick vi upp ett par år 
för tidigt, men sådant kan du 
inte styra över. När det här är 
över har vi trots allt lärt oss 
otroligt mycket, såväl spela-
re som ledare, menar Ralph 
Gustavsson.

På lördag 
väntar topp-
laget Älv-
stranden i 
Ale gymna-
sium. Här 
återfinns en 

rad bekanta ansikten hos 
de från Surte IS IBK flykta-
de spelarna Malin Petters-
son, Sofia Gäfvert, Linda 
Karlsson, Caroline Karls-
son och Jonnas Leek. 

– Vi kan fortfarande bli 
en obehaglig överraskning 
för samtliga lag i den här 
serien. Får vi en dag när allt 
klaffar kan vi slå alla, säger en 
hoppfull Ralph Gustavsson.

www.laget.se/aleibf

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

Div 2 herrar: 
Söndag 15/1 kl 18.15
Ale IBF - Guldhedens IK

Plats: Bohushallen

Matchvärd:

MÅNDAGAR:

Kl 17.30–18.45 ålder 7-9 år (födda 2005-2003)

Kl 18.45–20.15 ålder 10 år och uppåt (födda 2002 – tidigare)

ONSDAGAR:

Kl 17.30–18.45 ålder 7-9 år (födda 2005-2003)

Kl 18.45–20.15 ålder 10 år och uppåt (födda 2002 – tidigare)

LÖRDAGAR:

Kl 09.30–10.45 ålder 5-6 år (födda 2007-2006)

Kl 11.00–12.30 ålder 7-9 år (födda 2005-2003)

Kl 11.00–12.30   ålder 10 år och uppåt (2002 – tidigare)

Bohus IF Friidrott träningstider 
Fr o m 9 januari i Bohushallen:

www.bohusfriidrott.se

Fortsatt tungt för Ale IBF:s damer

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

INNEBANDY
Division 1 Södra
Ale IBF – Pixbo Wallenstam 1-7
Östra SK Jönköping – Ale IBF 7-4

BANDY
Division 2-3 Mitt
Surte BK - Kållered 6-2
Mölndal B - Surte BK 5-16

Surte BK radar upp segrar
– Målet är att redan i år avancera till ettan

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

yngre killar. Innan de är redo 
att ta över är vi dock beroen-
de av våra rutinerade eldsjä-
lar. Målet är att bygga lång-
siktigt, säger Olavi Koskelai-
nen.

Till helgen avgörs första 
rundan av årets seriespel. 
På fredag väntar Mölndal B 
hemma i Ale Arena och på 
söndag väntar SK Höjden 
borta. Två segrar och Surte 
går in i nästa fas med möjlig-
het att nå division ett.

Fredrik Thelaus visade gryende form och noterades för fyra 
mål mot serieledande Kållered.       Arkivbild: Allan Karlsson



SKRIDSKO- & 
BANDYSKOLAN 
HAR BÖRJAT

Söndagar kl 13.30 - 15.00 i Ale Arena

Surte BK | www.surtebandy.se

Surte BK, Box 121, tel: 031-98 04 71
e-post: kansli@surtebandy.se
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Vi vill tacka 
våra sponsorer:
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BOHUS. Två sköna skal-
per ger Surte Bandy-
klubb hopp om snabbt 
avancemang från spor-
tens bakgård.

Spelare med Surte-
hjärtan ansluter nu 
från alla håll.

Nygamle tränaren 
Olavi Koskelainen kan i 
dagarna – med största 
sannolikhet – räkna in 
både Martin Östling 
från Mölndal och Johan 
Janebrink från Fril-
lesås.

Surte BK har startat om i di-
vision tre, men redan om ett 
par veckor spelar laget tro-
ligtvis i division två. Serie-
indelningen görs om mitt 
under säsongen och de främ-
sta lagen från distriktets di-
vision tre serier bildar då 
en division två serie. Surtes 
mål är inte bara att hamna 
där, utan att vinna även den 
serien och därmed kvalifice-

ra sig för spel i bandyettan 
till nästa säsong. Laget som 
består av både unga talanger 
och erfarna skyttekungar som 
Fredrik Thelaus imponera-
de i veckan som gick. Serie-
ledande Kållered besegrades 
i årets första riktiga hemma-
match i Ale 
Arena med 
6-2. I lör-
dags väntade 
Mölndal B 
på Åby issta-
dion. Trots 
underläge med 4-2 efter 35 
minuter vann Surte BK till 
sist med hela 16-5. Siffror 
som årsfärske och nygamle 
tränaren Olavi Koskelainen 
var mycket nöjd med.

Hafsig inledning
– Jag var inte med själv, men 
har fått veta att vi efter en 
hafsig inledning rättade till 
en del brister och gjorde vad 
vi skulle efter paus. Till stora 
delar är det ett helt nytt lag 

vi försöker spela ihop. Det 
känns fantastiskt att vi är på 
gång igen. Jag är så oerhört 
imponerad av den insats som 
särskilt de äldre killarna i trup-
pen bidrar med. De lägger nu 
grunden för en bandyframtid 
i kommunen, menar Olavi 

Koskelainen.
Av de ru-

tinerade och 
mer namnkun-
niga spelarna 
i årets Surte 
BK märks för-

utom Fredrik Thelaus också 
Mikael Fischer, Stefan 
Nilsson och Jonas Kihl. 
Redan den här veckan anslu-
ter troligtvis också Johan Ja-
nebrink och Martin Östling 
som har behållit formen ban-
dyallsvenskan.

– Det finns fler killar som 
känner starkt för klubben och 
som gärna vill tillbaka. Jag 
tror det är viktigt att vi hittar 
en balans i truppen, där ton-
vikten självklart ska vara våra 

ALE. Ale IBF:s damer 
sejour i division ett ser 
ut att bli kortvarig.

Laget är fast i 
botten.

Trots många bra 
insatser har utdel-
ningen varit mager och 
allt som oftast har det 
slutat med bittra och 
knappa förluster.

Före jul stod Pixbo Wallen-
stam för motståndet i Ale 
gymnasium. Denna gång 
visade Mölnlyckes stolt-
het bra klass och vann med 
klara siffror. Tuffare mot-
stånd bjöd däremot Ale IBF 
när laget reste till Jönköping 
förra veckan. Det blev en 
jämn drabbning med Östra 
SK Jönköping som är det 
enda laget som Ale besegrat 
under säsongen.

– Tjejerna krigade på 
och det blev som så många 
gånger tidigare en hedersam 
förlust. Vi låg under med 3-1 
efter halva matchen, men 

lyckades kvittera och var 
rejält på gång. Då fick Jön-
köping hål på oss två gånger 
om och en ny uppförsbacke 
väntade. Vi reducerade till 
4-5, men orkade inte hela 
vägen. De kontrade in sexan 
och satte 7-4 i tom kasse, be-
rättar Aleträ-
naren, Ralph 
Gustavsson.

Förlusten 
innebär att 
Ale i princip 
är avhängda, 
även om det finns en teo-
retisk chans att rädda kon-
traktet.

– Vi har det inte i egna 
händer i alla fall. Nu får vi 
försöka rikta in oss på att 
hålla humöret uppe. Det 
kommer en ny säsong nästa 
år och vi vill ju att tjejer-
na ska fortsätta spela inne-
bandy, därför är det fokus 
på glädje nu. Det finns en 
enorm potential i den här 
truppen och kunnandet är 
det egentligen inget fel på. 

Det vi saknar är främst rutin. 
Kanske gick vi upp ett par år 
för tidigt, men sådant kan du 
inte styra över. När det här är 
över har vi trots allt lärt oss 
otroligt mycket, såväl spela-
re som ledare, menar Ralph 
Gustavsson.

På lördag 
väntar topp-
laget Älv-
stranden i 
Ale gymna-
sium. Här 
återfinns en 

rad bekanta ansikten hos 
de från Surte IS IBK flykta-
de spelarna Malin Petters-
son, Sofia Gäfvert, Linda 
Karlsson, Caroline Karls-
son och Jonnas Leek. 

– Vi kan fortfarande bli 
en obehaglig överraskning 
för samtliga lag i den här 
serien. Får vi en dag när allt 
klaffar kan vi slå alla, säger en 
hoppfull Ralph Gustavsson.

www.laget.se/aleibf

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

Div 2 herrar: 
Söndag 15/1 kl 18.15
Ale IBF - Guldhedens IK

Plats: Bohushallen

Matchvärd:

MÅNDAGAR:

Kl 17.30–18.45 ålder 7-9 år (födda 2005-2003)

Kl 18.45–20.15 ålder 10 år och uppåt (födda 2002 – tidigare)

ONSDAGAR:

Kl 17.30–18.45 ålder 7-9 år (födda 2005-2003)

Kl 18.45–20.15 ålder 10 år och uppåt (födda 2002 – tidigare)

LÖRDAGAR:

Kl 09.30–10.45 ålder 5-6 år (födda 2007-2006)

Kl 11.00–12.30 ålder 7-9 år (födda 2005-2003)

Kl 11.00–12.30   ålder 10 år och uppåt (2002 – tidigare)

Bohus IF Friidrott träningstider 
Fr o m 9 januari i Bohushallen:

www.bohusfriidrott.se

Fortsatt tungt för Ale IBF:s damer

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

INNEBANDY
Division 1 Södra
Ale IBF – Pixbo Wallenstam 1-7
Östra SK Jönköping – Ale IBF 7-4

BANDY
Division 2-3 Mitt
Surte BK - Kållered 6-2
Mölndal B - Surte BK 5-16

Surte BK radar upp segrar
– Målet är att redan i år avancera till ettan

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

yngre killar. Innan de är redo 
att ta över är vi dock beroen-
de av våra rutinerade eldsjä-
lar. Målet är att bygga lång-
siktigt, säger Olavi Koskelai-
nen.

Till helgen avgörs första 
rundan av årets seriespel. 
På fredag väntar Mölndal B 
hemma i Ale Arena och på 
söndag väntar SK Höjden 
borta. Två segrar och Surte 
går in i nästa fas med möjlig-
het att nå division ett.

Fredrik Thelaus visade gryende form och noterades för fyra 
mål mot serieledande Kållered.       Arkivbild: Allan Karlsson
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Måndag 19:00 Core Nödingeskolan

Tisdag 19.00* Stavgång Furulund
 20.00 Medel Ledet

Onsdag 19.00 Styrkabas Nödingeskolan

Tordag 19.00 Bas med hopp Älvängens Kulturhus
 19.30 Skivstång Nödingeskolan

Söndag 16.00 Hoppis&Skuttis Sporthallen Nödinge
 19.00 Medel Älvängens Kulturhus

* Fr. o. m. 13 Mars

Terminsstart
Måndag 16 januari 2012

GRATIS
prova på hela första veckan

I vår erbjuder vi

Hoppis&Skuttis
För barn 2-6 år i följe med förälder

Bas Styrka
Jympa med mer utrymme för  

styrketräning

Core 
Funktionell träning med fokus på  

bålstabilitet

Skivstång
Effektiv och utmannade styrketräning

Medel
Jympa med en del hopp och högre tempo

Stavgång
Träna ute med stavar

Kraft • Lust • Glädje
träna med oss

Vi har något för alla!
Äldre • Unga 

Program 16/1 - 29/4

Läs mer om passen och om oss på

www.friskissvettis.se/ale
Telefon: 0702-902 757

PRISER 
Jympa (termin)

Vuxen/ungdom/barn

750 kr/400 kr
/200 kr 

Stavgång
300 kr

Medlemskap 
Vuxen/Ungdom

100 kr/helår
Barn

50 kr/helår

Deltagare: Ales skolklasser år 1-9. Mixade lag med 5 spelare 
(ingen målvakt) varav 2 pojkar och 2 flickor på planen  samtidigt. 
Obegränsat antal avbytare.

Prisindelning

1:a pris:  2.000:-  årskurs 7-9
 1.500:- årskurs 4-6
 1.200:- årskurs 1-3
2:a pris:   800:-  alla årskurser
Prispengarna går oavkortat till 
klassen, ex skolresa

Preliminära 
speltider
Fredag 15.00-22.00

Lördag 07.00-22.30

Söndag 07.00-19.00

till skolcupen2012@aleibf.se senast 3/2. Information och övriga 

SKOLCUP
Innebandy

ÄLVÄNGEN. Tre raka bakslag med 
minsta möjliga marginal.

Ale HF har en svit de gärna hade 
varit utan.

Två jämna matcher mot Särökome-
terna slutade båda gångerna med 
uddamålsförlust.

På elva försök har det bara blivit tre segrar för 
Ale HF:s herrar. Det gör att söndagens kom-
mande möte med Banér är av yttersta vikt. För 
att undvika bottenstriden behöver Ale en seger 
– och om inte annat så revansch för den bittra 
uddamålsförlusten före jul.

– Nu handlar det om överlevnad, så några 
problem med laddningen bör det inte vara, 
säger lagledare Frank Wahlqvist och tillägger:

– Vi förlorade första mötet med dem, trots 
att vi hade ledningen under större delen av 
matchen. Det måste vara vår tur nu.

Mötet med Särökometerna blev ännu en i 
raden av sura förluster. Ale hade chansen att 
greja en pinne i matchens absolut sista sekun-
der, men tog inte vara på den möjligheten.

I efterhand kan det ändå konstateras att Ale 
faktiskt svarade för en imponerande insats med 
tanke på skadeläget. På frånvarolistan står nu 
Marcus Hylander och Mikael Forsberg. 
Dessutom saknades Rikard Bäckström och 
Joakim Samuelsson av andra skäl.

– Det blir lite ont om alternativ när så många 
är borta samtidigt, men vi är trots allt bara ett 
mål ifrån en poäng. All heder till alla spelare 
som kämpade tappert, säger Frank Wahlqvist.

Ale kunde glädja sig åt att Kim Sandberg 
var tillbaka i spel. Han och målvakten Torbjörn 
Mattsson fick kvällens överbetyg.

Förlust med uddamålet 
– En otäck vana för Ale HF

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kim Sandberg är tillbaka i Ale HF efter en 
tids skada. Vänsternian imponerade i sin co-
meback, men sin vana trogen föll hemmala-
get med uddamålet.  Arkivbild: Allan Karlsson

SKARPE NORD
IFK KUNGÄLV-SANDVIKEN AIK

Måndag 16 jan kl 20.00

IFK KUNGÄLV-BOLLNÄS
Tisdag 24 jan kl 19.00

ELITSERIEBANDY!EEEEEEEEEELLLLLLIITSERIEBANDY!
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ALE. Hiphopgruppen De 5:e 
Elementet från Ale släppte 
vid årsskiftet sitt första 
album, ”Tills vi ses igen”.

I somras tog de hem 
segern i GP-scen och har 
under hösten arbetat med 
inspelningen av skivan. 

Nu är planeringen för vårens 
spelningar i full gång. 

Hiphopgruppen De 5:e Elemen-
tet, som tillhör det större kollek-
tivet Broshan Crew, har skördat 
stora framgångar under 2011. 

Bland de åtta spåren som nu 
är inspelade och klara finns låten 
”Upp mot toppen”, som de vann 
Göteborgs-Postens musiktävling 
GP-Scen med. 

De har valt att inte ge ut en 
fysisk skiva, utan istället lägga upp 
musiken för nedladdning på Inter-

netsidor som Kingsize Magazine, Itunes 
och Spotify. 

– Vi har fått mycket respons och det 
känns riktigt bra. Efter bara några dagar 
har 1300 personer tankat ner albumet 
och även våra musikvideos på Youtube 
har många visningar. Om en till två 
veckor hoppas vi på ännu fler. Vi har valt 
att ge ut musiken gratis för att fler män-
niskor ska få tillgång till den och vilja 
komma på våra spelningar, säger Simon 
Jimenez, som är en av gruppens fem 
medlemmar.

Inom kort kommer de att hålla en 
releasefest på Henriksberg i Göteborg 
och därefter har de flera spelningar 
inbokade.

Låtarna speglar deras egna liv och 
handlar om allt från politik till kärlek. 
Albumets titel ”Tills vi ses igen” ger en 
hint om att det inte är den första skivan 
de kommer att spela in tillsammans.

JOHANNA ROOS

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96. 

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

Söndag 22/1.Matiné. Kl 15

Smurfarna 3D

Söndag 22/1. Kl 18
Onsdag 25/1. Kl 19

The Girl With 
The Dragon Tattoo

Söndag 29/1. Kl 18
Onsdag 1/2. Kl 19

Mission Impossible
Ghost Protocol

www.alefolketshus.se

Kommande

Hamilton
I nationens intresse
Söndag 15/1 kl 18.00
Onsdag 18/1 kl 19.00

Entré 80 kr. Från 11 år

Nu har vi även
popcorn och 
snacks!

Köp ett presentkort hos oss!

Skivsläpp för 
De 5:e Elementet
– Stora framgångar för hiphop-
gruppen från Ale

De 5:e Elementet består av Dado Jovanovic (Deuce), Patrik Eriksson (PE), Albert Qerimi (Abbe Loo), Sam Alfaro (Broshan) 
och Simon Jimenez (Talento).          Pressfoto: Andreas Milder

ÄLVÄNGEN. Hemslöjden fyller 100 
år i år och det ska firas. På Repslagar-
museet innebär det att handens kraft 
blir temat för detta utställningsår. Vi 
börjar firandet med att inviga två ut-
ställningar på en och samma dag, sön-
dagen den 22 januari. Utställningar-
na är Kvinnlig Form med Julia Hög-
berg och Ur ett annat perspektiv med 
Eva Gabris.

Kostymmakaren och designern 
Julia Högbergs utställning visar his-
toriska dräkter och modiga korsetter 
med betonig på hur korsetten forma-
de kvinnors kroppar förr, och hur vi 
gör oss kvinnliga idag.

Julia driver ett eget företag inom 
kostymmakeri och design. När hon 
tillverkar korsetter för teater handlar 
det mycket om praktiska aspekter, så 

som att plagget skall indikera en his-
torisk epok, men också vara bekväm 
att arbeta i och kunna tvättas. 

Stickning kan användas till mycket 
annat än mössor, vantar, sockor och 
tröjor. Detta ser vi prov på i Eva 
Gabris otroligt vackra dukar, pryd-
nadsföremål med mera. Konststick-
ning på högsta nivå!

Eva föddes 1958 i före detta Jugo-
slavien av ungerska föräldrar. Redan 
som barn tyckte hon om att handar-
beta, precis som sin mamma och sto-
rasyster. Först var det broderi som in-
tresserade henne, men så småning-
om blev det stickning. Som alla andra 
stickade hon mössor och tröjor. 

Hennes stora intresse för konst-
stickning kom flera år senare då 
hon av ren slump fick tag i tidning-

en Burda special med tema 
konststickning. Sedan dess är 
det konststickning som gäller. 

Nu har turen kommit till 
Älvängen och vi får chansen 
att njuta av hennes fantastiskt 
vackra, fina och välarbetade 
konststickningar.
Utställningarna på Repslagar-
museet pågår till och med den 
26 februari.

❐❐❐

Hemslöjd i fokus på Repslagarmuseet

Vill tacka alla er som sponsrar vår 
verksamhet. Gunilla, Maj-Lis och 
Johanna.�Tack!

Vackra Stockholm
3 dagar i centrum

First Hotel Amaranten 
Mitt bland Stockholms alla fi na och kända kvarter; Gamla Stan, 
Vasastaden, Östermalm och Södermalm, placerat helt i centret av 
”Nordens vackraste storstad”, ligger ert hotell på Kungsholmen.   
Ett mycket stilfullt inrett hotell med bl.a. spa och pool.

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé

 

Ankomst: Fre-lör 6/1-9/6 och 
24/8-15/12 samt valfri 11/6-
18/8 2012. 

1 barn 
6-13 år 

½ priset

Förtrollande Schwerin

Europa Hotel Schwerin   
Schwerin ligger vackert omgivet av både skog, sjö, kultur och natur 
i Nordtyskland. Hotellet har ett spa och ligger 8 km från centrum. 
Upplev renässansslottet, den gamla stadsdelen med torg eller 
shoppa i alla butiker. 

Pris per person i dubbelrum

1.349:-
Pris utan reskod 1.499:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag/buffé

Ankomst: Valfri t.o.m. 19/12 
2012. 

4 dagar i Nordtyskland

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

Medeltidskänsla 
i Alsace
6 dagar i Mulhouse, Frankrike
Holiday Inn Mulhouse 

Mulhouse kallas ofta ”det fran-
ska Manchester” och ”staden 
med de 100 skorstenarna” 
– och det är inte så konstigt då 
det mesta av stadens rustika 
och charmiga hus är byggda i 
fransk-engelsk stil. Mulhouse 
är en medeltidsstad med vin-
tavernor lite överallt, men som 
omväxling bor man på ett myck-
et modernt, fräscht och ungt 
hotell i utkanten av staden. Här 
kan man skämma bort sig själv 
rikligt i hotellets spaavdelning 
med inomhuspool.

Pris per person i dubbelrum

2.899:-
Pris utan reskod 3.199:- 

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

Brasserie Flo
•  1 flaska vatten & 1 cola 

på rummet vid ankomst

 
Ankomst: 
Valfri 23/6-26/8 2012.

OBS: Turistskatt på 0,65 EUR
per person per dygn ska betalas 
direkt på hotellet. 

H
oliday Inn Mulhous

e 

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-15.30 och helger kl. 10-15.

BESTÄLL NU PÅ:
Expeditionsavgift på 79:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

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

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren
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ALE. Hiphopgruppen De 5:e 
Elementet från Ale släppte 
vid årsskiftet sitt första 
album, ”Tills vi ses igen”.

I somras tog de hem 
segern i GP-scen och har 
under hösten arbetat med 
inspelningen av skivan. 

Nu är planeringen för vårens 
spelningar i full gång. 

Hiphopgruppen De 5:e Elemen-
tet, som tillhör det större kollek-
tivet Broshan Crew, har skördat 
stora framgångar under 2011. 

Bland de åtta spåren som nu 
är inspelade och klara finns låten 
”Upp mot toppen”, som de vann 
Göteborgs-Postens musiktävling 
GP-Scen med. 

De har valt att inte ge ut en 
fysisk skiva, utan istället lägga upp 
musiken för nedladdning på Inter-

netsidor som Kingsize Magazine, Itunes 
och Spotify. 

– Vi har fått mycket respons och det 
känns riktigt bra. Efter bara några dagar 
har 1300 personer tankat ner albumet 
och även våra musikvideos på Youtube 
har många visningar. Om en till två 
veckor hoppas vi på ännu fler. Vi har valt 
att ge ut musiken gratis för att fler män-
niskor ska få tillgång till den och vilja 
komma på våra spelningar, säger Simon 
Jimenez, som är en av gruppens fem 
medlemmar.

Inom kort kommer de att hålla en 
releasefest på Henriksberg i Göteborg 
och därefter har de flera spelningar 
inbokade.

Låtarna speglar deras egna liv och 
handlar om allt från politik till kärlek. 
Albumets titel ”Tills vi ses igen” ger en 
hint om att det inte är den första skivan 
de kommer att spela in tillsammans.

JOHANNA ROOS

Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96. 

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D
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Söndag 22/1. Kl 18
Onsdag 25/1. Kl 19

The Girl With 
The Dragon Tattoo

Söndag 29/1. Kl 18
Onsdag 1/2. Kl 19

Mission Impossible
Ghost Protocol

www.alefolketshus.se

Kommande

Hamilton
I nationens intresse
Söndag 15/1 kl 18.00
Onsdag 18/1 kl 19.00

Entré 80 kr. Från 11 år

Nu har vi även
popcorn och 
snacks!

Köp ett presentkort hos oss!

Skivsläpp för 
De 5:e Elementet
– Stora framgångar för hiphop-
gruppen från Ale

De 5:e Elementet består av Dado Jovanovic (Deuce), Patrik Eriksson (PE), Albert Qerimi (Abbe Loo), Sam Alfaro (Broshan) 
och Simon Jimenez (Talento).          Pressfoto: Andreas Milder

ÄLVÄNGEN. Hemslöjden fyller 100 
år i år och det ska firas. På Repslagar-
museet innebär det att handens kraft 
blir temat för detta utställningsår. Vi 
börjar firandet med att inviga två ut-
ställningar på en och samma dag, sön-
dagen den 22 januari. Utställningar-
na är Kvinnlig Form med Julia Hög-
berg och Ur ett annat perspektiv med 
Eva Gabris.

Kostymmakaren och designern 
Julia Högbergs utställning visar his-
toriska dräkter och modiga korsetter 
med betonig på hur korsetten forma-
de kvinnors kroppar förr, och hur vi 
gör oss kvinnliga idag.

Julia driver ett eget företag inom 
kostymmakeri och design. När hon 
tillverkar korsetter för teater handlar 
det mycket om praktiska aspekter, så 

som att plagget skall indikera en his-
torisk epok, men också vara bekväm 
att arbeta i och kunna tvättas. 

Stickning kan användas till mycket 
annat än mössor, vantar, sockor och 
tröjor. Detta ser vi prov på i Eva 
Gabris otroligt vackra dukar, pryd-
nadsföremål med mera. Konststick-
ning på högsta nivå!

Eva föddes 1958 i före detta Jugo-
slavien av ungerska föräldrar. Redan 
som barn tyckte hon om att handar-
beta, precis som sin mamma och sto-
rasyster. Först var det broderi som in-
tresserade henne, men så småning-
om blev det stickning. Som alla andra 
stickade hon mössor och tröjor. 

Hennes stora intresse för konst-
stickning kom flera år senare då 
hon av ren slump fick tag i tidning-

en Burda special med tema 
konststickning. Sedan dess är 
det konststickning som gäller. 

Nu har turen kommit till 
Älvängen och vi får chansen 
att njuta av hennes fantastiskt 
vackra, fina och välarbetade 
konststickningar.
Utställningarna på Repslagar-
museet pågår till och med den 
26 februari.

❐❐❐

Hemslöjd i fokus på Repslagarmuseet

Vill tacka alla er som sponsrar vår 
verksamhet. Gunilla, Maj-Lis och 
Johanna.�Tack!

Vackra Stockholm
3 dagar i centrum

First Hotel Amaranten 
Mitt bland Stockholms alla fi na och kända kvarter; Gamla Stan, 
Vasastaden, Östermalm och Södermalm, placerat helt i centret av 
”Nordens vackraste storstad”, ligger ert hotell på Kungsholmen.   
Ett mycket stilfullt inrett hotell med bl.a. spa och pool.

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé

 

Ankomst: Fre-lör 6/1-9/6 och 
24/8-15/12 samt valfri 11/6-
18/8 2012. 

1 barn 
6-13 år 

½ priset

Förtrollande Schwerin

Europa Hotel Schwerin   
Schwerin ligger vackert omgivet av både skog, sjö, kultur och natur 
i Nordtyskland. Hotellet har ett spa och ligger 8 km från centrum. 
Upplev renässansslottet, den gamla stadsdelen med torg eller 
shoppa i alla butiker. 

Pris per person i dubbelrum

1.349:-
Pris utan reskod 1.499:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag/buffé

Ankomst: Valfri t.o.m. 19/12 
2012. 

4 dagar i Nordtyskland

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

Medeltidskänsla 
i Alsace
6 dagar i Mulhouse, Frankrike
Holiday Inn Mulhouse 

Mulhouse kallas ofta ”det fran-
ska Manchester” och ”staden 
med de 100 skorstenarna” 
– och det är inte så konstigt då 
det mesta av stadens rustika 
och charmiga hus är byggda i 
fransk-engelsk stil. Mulhouse 
är en medeltidsstad med vin-
tavernor lite överallt, men som 
omväxling bor man på ett myck-
et modernt, fräscht och ungt 
hotell i utkanten av staden. Här 
kan man skämma bort sig själv 
rikligt i hotellets spaavdelning 
med inomhuspool.

Pris per person i dubbelrum

2.899:-
Pris utan reskod 3.199:- 

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

Brasserie Flo
•  1 flaska vatten & 1 cola 

på rummet vid ankomst

 
Ankomst: 
Valfri 23/6-26/8 2012.

OBS: Turistskatt på 0,65 EUR
per person per dygn ska betalas 
direkt på hotellet. 

H
oliday Inn Mulhous

e 

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-15.30 och helger kl. 10-15.

BESTÄLL NU PÅ:
Expeditionsavgift på 79:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

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

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren
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Min älskade Livskamrat
Min älskade Pappa

Vår Käre

Haakon
Sölvberg
* 4/12 1934

har i dag efter många
års sjukdom lämnat oss i

sorg och saknad.

Lilla Edet
28 december 2011

SOLVEIG
CHRIS

Kate och Olof
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Syskon

Släkt och vänner

Engång blir allting stilla
Engång får allting ro
Ej något skall förvilla
min själ på kvällens bro

Pär Lagerkvist

Du är alltid med oss

Begravningsakten äger
rum måndagen 16

januari kl. 11.00 i Surte
kapell. Akten avslutas i

kapellet. lika välkommet
som blommor är en gåva
till Alzheimerfonden tel.

020-30 11 30.

Ett speciellt tack till
personalen på Dalen för
kärleksfull omvårdnad.

Dödsfall

Döda

Döda

Älskade Mamma
Svärmor, Mormor
och Gamlafarmor

Ella Mattsson
* 6 maj 1921

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Surte
31 december 2011

LENA och MOGENS
Mattias och Therese

Ammi, Adam
Övrig släkt och vänner

Vi alla som känt Dig 
och vet hur Du var

önskar så att Du bland 
oss fanns kvar

Men nu när Du gått dit 
vi alla ska gå

med glädje vi minns allt 
det fina ändå

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen
18 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 16 januari.

Ett varmt tack till
personalen på

Björkliden, avd. Syrénen
för god och kärleksfull

omvårdnad.

Det var i princip fullsatt när Blue´n Joy Gospelkör och The 
Real Groove bjöd på sin årliga julkonsert i Nödinge kyrka på 
fjärde advent. Rubriken för framträdandet var ”Himlen i min 
famn”, en låt signerad Carola Häggqvist vilken också fram-
fördes av körmedlemmarna. Vidare fick publiken lyssna till 
sköna gospeltoner och svängig julmusik. 
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Varmt
välkomna!

VÅRA ÖPPETTIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

Svängig julkonsert i Nödinge kyrka

Reine Modigh, Göteborg har avlidit. 
Född 1939 och efterlämnar systern Ma-
rita samt vänner som närmast sörjande.

Margareta Lindström, Bohus har avli-
dit. Född 1915 och efterlämnar sönerna 
Ronny och Per med familjer, syster 
med familj samt barnbarn med familjer 
som närmast sörjande.

Bengt Johansson, Alafors har avlidit. 
Född 1933 och efterlämnar brorsbarn 
med familj som närmast sörjande.

Lilian Thorstensson, Skepplanda 
har avlidit. Född 1931 och efterlämnar 
maken Bengt, sonen Dan med familj, 
systrar med familjer samt svägerskor 
som närmast sörjande.

Rune Gustafsson, Haj och Skepplanda 
har avlidit. Född 1926 och efterlämnar 
barn med familjer samt syskon med 
familjer som närmast sörjande.

Inger Isberg, Bohus har avlidit. Född 
1938 och efterlämnar maken Kurt, 
barn med familjer samt Mamma som 
närmast sörjande.

Erik Wallström, Nol har avlidit. Född 
1929 och efterlämnar makan Birgit 
samt barn med familjer som närmast 
sörjande.

Ella Mattsson, Surte har avlidit. Född 
1921 och efterlämnar dottern Lena 
med familj som närmast sörjande.

Erik Johansson, har avlidit. Född 1916 
och efterlämnar barnen Lennart, Maj-
Britt, Ingrid, Ingemar och Allan med 
familjer som närmast sörjande.

Min älskade Maka
Vår kära Mamma
Svärmor, Mormor

och Dotter

Britt-Marie
Lundqvist
* 10 april 1948

har i dag hastigt
lämnat oss i oändlig

sorg och saknad.

Skepplanda
31 december 2011

ANDERS
KRISTIN och KRISTER

Jacob, Julia, Jasmine
EMMA och JARMO

Gustav, Vilmer, Nicella
MAMMA

Ingela och Dick
Mattias med familj
Släkt och vänner

Svårt att mista,      
svårt att förstå

Ett hjärta av godhet 
har slutat att slå

Du ville oss alla så 
innerligt väl

Du månade om oss   
med hela Din själ

Du gav oss det bästa
som livet kan ge

Du gav oss Din trygga
och varma hand

Så snar till hjälp så ofta
den hann

Tack för all godhet, all
kärlek vi fick

Tack för all ömhet vi
såg i Din blick

vi ville så gärna behålla
Dig kvar

Men Din stund på
jorden fullbordad var

Plötsligt en dag något
oväntat sker

Och livet blir aldrig
detsamma mer

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
27 januari kl. 11.00

i Skepplanda kyrka.
Efter akten inbjudes

till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
onsdagen 25 januari.

Vår Käre

Erik Johansson
* 10/10 1916

har i dag, nöjd med sitt
liv stilla insomnat och

lämnat oss i sorg
och saknad

Nödinge
6 januari 2012

LENNART och
BIRGITTA

MAJ-BRITT och
HÅKAN

INGRID och TORE
INGEMAR och ULLA
ALLAN och KERSTIN

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

När krafterna sakta 
domna

och ögat sin glans har 
mist

Så skönt att från allt   
få somna

och vilan finna till sist
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

24 januari kl. 11.00 i
Nödinge kyrka. Efter

gravsättningen inbjudes
till minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
fredagen 20  januari.

Hedra gärna minnet av
Erik med en gåva till

Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.

Ett varmt tack till
personalen på Vikadamm

för kärleksfull
omvårdnad.
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Haakon Sölvberg, Lilla 
Edet har avlidit. Född 1934 
och efterlämnar makan Sol-
veig, dottern Chris med fa-
milj samt syskon som när-
mast sörjande.

Sven Alexandersson, Bo-
hus har avlidit. Född 1933 
och efterlämnar dottern 
Emma med familj och sys-
kon med familjer som när-
mast sörjande.

Bernt Karlsson, Bohus har 
avlidit. Född 1943 och ef-
terlämnar makan Gun-Britt, 
barnen Lotta och Anna med 
familjer samt syskon med fa-
miljer som närmast sörjan-
de.

Monika Kjell, Göteborg 
har avlidit. Född 1948 och 
efterlämnar mamma med fa-
milj samt syskon med famil-
jer som närmast sörjande.

Britt-Marie Lundqvist, 
Skepplanda. Född 1948 och 
efterlämnar maken Anders, 
barnen Kristin och Emma 
med familjer, mamma samt 
syster med familj som när-

mast sörjande.

Gerd Martinsson, Älväng-
en har avlidit. Född 1949 
och efterlämnar maken 
Kenth samt barn med famil-
jer som närmast sörjande.

Uno Johansson, Nödinge 
har avlidit. Född 1942 och 
efterlämnar makan Birgitta, 
barn med familjer samt sys-
kon som närmast sörjande.

Marita Carlsson, Lödöse 
har avlidit. Född 1945 och 
efterlämnar maken Kjell, 
barn med familjer samt 
syskon med familjer som 
närmast sörjande.

Inga Krafft, Surte har 
avlidit. Född 1913 och efter-
lämnar barnbarn med famil-
jer som närmast sörjande.

Christer Ekström, Nol har 
avlidit. Född 1948 och efter-
lämnar makan Inger, barn 
med familjer samt mor och 
far som närmast sörjande.

Vår kära Vän och Medarbetare

Britt-Marie Lundqvist
har lämnat oss i stor sorg

Vi saknar Dig!

Arbetskamraterna och tidigare kollegor
Björklövens och Båtsmans förskolor



Ja, då är julen förbi och vi 
har hunnit några dagar 
in i ett nytt år. Julsaker-

na skall strax ner i sina lådor 
för att gömmas på vinden 
tills det är dags igen. Sång-
erna om barnet i krubban 
och Frälsaren som är född 
har klingat ut och Jesus åter-
tar sin plats som icke-rele-
vant i det svenska samhället. 
Men kanske har julens bud-
skap trängt lite djupare hos 
någon än den gulliga be-
rättelsen om barnet som 
föds i ett stall. Kanske har 
någon ytterligare upptäckt 
att barnet blev vuxet och 
inte längre ryms i en låda på 
vinden. Att julens firande är 
upptakten till ett förvand-
lat liv som aldrig blir sig likt. 
Att Gud har kommit för 
att stanna, för att dela både 
vardag och fest.
Det fick Jesus vänner vara 
med om på en bröllops-
fest i den lilla judiska bergs-

byn Kana för många år sen. 
När vinet, som är den själv-
klara drycken vid det judis-
ka bröllopet, tar slut är inte 
Jesus sen att gripa in. För att 
rädda festen, och även brud-
gummens rykte, tvekar han 
inte att använda sig av gu-
domliga krafter. Som ett av 
sina första under gör Jesus 
mängder av det allra godas-
te vin av vanligt vatten (Joh 
2:1-11).
Undret i Kana talar om en 
Gud som ger av det som är 
gott i överflöd – en nåd som 
aldrig kan förtjänas. När 
julen är förbi och allt åter-
går till det vanliga vill Jesus 
finnas kvar i ditt och mitt 
liv. För att dela vår vardag 
och ge av sin nåd som varar 
både ”in till påska” och hela 
året om. 

Marie Nordvall
Pastor 

Smyrnakyrkan, Älvängen 

Min älskade Dotter

Inger Isberg
* 1/4 1938

har i dag stilla insomnat.

Bohus
1 januari 2012

MAMMA
Moster Ella

En tröst för den som
lämnats kvar

är hoppet som ens
hjärta har

trots tårarna man
gråter

För himlens eget löfte
är

att älskar man
varandra här

så möts man en gång
åter

Begravningsakten äger
rum måndagen 23

januari kl. 11.00 i Surte
kapell. Akten avslutas i

kapellet. Lika välkommet
som blommor är en gåva

till Cancerfonden tel.
020-59 59 59.
Valfri klädsel.

Min älskade Maka 
Vår kära Mamma 
Svärmor, Farmor 

och Dotter

Marita Carlsson
* 24 november 1945

har i dag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad.

Lödöse 
21 december 2011

KJELL
JONAS och DOROTEA 

Oliver, Daniella 
ANDERS och EMMA 

PAPPA 
Släkt och Vänner 

Du var så god, 
Du var så glad

Du lämnar bara 
vackra minnen

Så svår är ändå 
denna dag

Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt 

vad Du oss skänkt
Vi vet Du på oss 

alltid tänkt
Tack för alla lyckliga år 

tillsammans

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen 
19 januari kl. 11.00 
i S:t Peders kyrka. 

Efter akten inbjudes 
till minnesstund 

i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

till Ale Begravningsbyrå 
tel. 0520-66 12 33 senast 

tisdagen 17 januari. 
Lika välkommet som 
blommor är en gåva 

till Cancerfonden 
tel. 020-59 59 59.

Döda

Jordfästningar
Gösta Carlsson. I Skepp-
landa kyrka hölls tisdagen 20 
december begravningsguds-
tjänst för Gösta Carlsson, 
Älvängen. Offi ciant var 
komminister Bengt Broman.

Jan-Robert Svensson. I 
Nödinge kyrka hölls tisda-
gen 20 december begrav-
ningsgudstjänst för Jan-
Robert Svensson, Nödinge. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Rolf Sahlberg. I Surte 
kyrka hölls onsdagen 21 
december begravningsguds-
tjänst för Rolf Sahlberg, 
Bohus. Offi ciant var kom-
minister Reine Bäck.

Magnus Lundsten. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 
22 december begravnings-
gudstjänst för Magnus 
Lundsten, Alafors. Offi ciant 
var komminister Mikael 
Nordblom.

Susanne Hålsjö. I Nödinge 
kyrka hölls torsdagen 22 

Min älskade
Livskamrat och Maka

Vår kära Mor
Svärmor och Farmor

Lilian
Thorstensson

* 10 juli 1931

har i dag efter en tids
sjukdom lämnat oss
i sorg och saknad.

Skepplanda
28 december 2011

BENGT
DAN och SOFIA

Pelle, Ebba
Systrar med familjer

Svägerskor
Övrig släkt och vänner

Från smärta och oro Du 
somnade bort

Vi stod vid Din sida så 
hjälplösa blott

Låt oss minnas de 
soliga dagar

Då sorg och smärta   
oss fjärran var

Låt oss minnas de 
glädjedagar

Då vi tillsammans var

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen
18 januari kl. 11.00

i Skepplanda kyrka.
Efter akten inbjudes

till minnesstund
i församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
måndagen 16 januari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden på
tel. 020-59 59 59.

Vår kära lilla Mamma
Syster och Farmor

Margareta
Lindström

* 27/6 1915

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Bohus
28 december 2011

RONNY och MAI
PER och NINA

Marita med familj
Barnbarn med familjer
Övrig släkt och vänner

Du ville oss alla så 
innerligt väl

Du månade om oss med 
hela Din själ

Du sparade aldrig Dig 
själv för de Dina

Minnena av Dig är så 
ljusa och fina

Tack för våra lyckliga år 
tillsammans

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 27

januari kl. 11.00 i Surte
kapell. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 031-98 32 50 senast
onsdagen 25 januari.

Betraktelse

Mitt i livet hela året?!

Min älskade Make
och Livskamrat

Vår käre Pappa, Svärfar
Farfar, Morfar

Uno Johansson
* 20/4 1942

har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad.

Nödinge
20 december 2011

BIRGITTA
KENT och ELISABETH
STEFAN och CAMILLA

ANN-SOFIE och
SEBASTIAN

Barnbarn
Syskon

Släkt och Vänner

Allt vad Du lidit vi nog
   ej förstått
Vi stod vid Din sida så
   hjälplösa blott
Du ville oss alla så
   innerligt väl
Du månade om oss av
   hela Din själ
Vi ville så gärna behålla
   Dig kvar
Men Din stund på
   jorden nu fullbordad
   var

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
13 januari kl. 11.00
i Nödinge kyrka.

Efter akten inbjuds till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
onsdagen 11 januari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden på
tel. 020-59 59 59.

Till minne 

Vår käre
Dotter och Syster

Carina Zackrisson
* 13/6 1958

† 12/1 2011

Ett år har gått
i Sorg och saknad.

I våra hjärtan och minnen 
finns du alltid hos oss.

Älskade Carina

Mamma & Conny
Peter, Dennis & Cecilia

december begravningsguds-
tjänst för Susanne Hålsjö, 
Nödinge. Offi ciant var kom-
minister Reine Bäck.

Lars-Göran Rydberg. 
I Nödinge kyrka hölls 
onsdagen 28 december 
begravningsgudstjänst för 
Lars-Göran Rydberg, Nol. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Folke Andersson. I Surte 
kapell hölls onsdagen 28 
december begravningsguds-
tjänst för Folke Andersson, 
Bohus. Offi ciant var kyrko-
herde Harry Hultén.

Inga Wiik. I Nödinge kyrka 
hölls torsdagen 29 december 
begravningsgudstjänst för 
Inga Wiik, Bohus. Offi ciant 
var komminister Reine Bäck.

Gerd Martinsson. I Surte 
kapell hölls måndagen 2 
januari begravningsakt för 
Gerd Martinsson, Älvängen. 
Offi ciant var Johan Ekstedt.

Einar Mårtensson. I Surte 
kapell hölls tisdagen 3 janu-
ari begravningsakt för Einar 
Mårtensson, Surte. Offi ciant 
var Inga-Lill Andersson.

Älskade Pappa 
Svärfar och Morfar

Sven Alexandersson
* 27 april 1933

har i dag stilla lämnat oss i sorg och saknad.

Bohus 30 december 2011

EMMA och JOHAN
Noah

Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner

Gråt ej vid min grav 
Jag finns ej där 

Jag finns i solens spegelblänk på havet 
Jag finns i vindens lek över sädesfälten 

Jag finns även i höstens stilla regn 
och i vintergatans stjärnehär

Och när Du en tidig morgon väcks av fåglar 
kan det vara min röst Du hör

Gråt inte, vi träffas snart igen
John Hall

Då när det är värst och inget hjälper, 
brister som i jubel trädets knoppar, 
då, när ingen rädsla längre håller, 

faller som i glitter kvistens droppar, 
glömmer att de skrämdes av det nya, 
glömmer att de ängslades för färden 

känner en sekund sin största trygghet, 
vilar den i tillit, som skapar världen.

Karin Boye

Begravningsgudstjänsten äger rum torsdagen 
19 januari kl. 11.00 i Surte kapell. 

Efter akten inbjudes till minnesstund 
i församlingshemmet. Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå tel. 031-98 32 50 senast 

tisdagen 17 januari. Hedra gärna minnet av Sven 
med en gåva till Ottenby fågelstation pg. 19 94 99-5 

eller via www.ottenby.se
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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
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Predikoturer
Älvängens missionskyrka
Onsd 11/1 kl 18.30, Ung-
domsstyrelsen. Torsd 12/1 
kl 18.30, SMU:s årsmöte. 
Sönd 15/1 kl 11, gudstjänst 
Ted Manfredsson. Tisd 17/1 
kl 9, Tillsammans i bön. Kl 
19, Styrelsen. Torsd 19/1 kl 
19.30, Körövning.

Filadelfi aförsamlingen 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 11/1 kl 19, Sång, bibel-
läsning och bön. Sönd 15/1 
kl 11, Gudstjänst Leif Karls-
son, sång. Onsd 18/1 kl 19, 
Sång, bibelläsning och bön.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 15/1 kl 10, 
Gudstjänst Broman. Hålanda 
sönd 15/1 kl 12, Mässa Bro-
man. S:t Peder sönd 15/1 kl 
10, Mässa Skredsvik. Tisd 
17/1 kl 18, Mässa. Kl 18.30, 
Fördjupningskväll. Ale-Sköv-
de sönd 15/1 kl 12, Mässa 
Skredsvik. Tunge sönd 15/1, 
se ovanstående.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
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, 
SmyrnaCaféet. 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. Kyrk-
kaffe. Tisd 17/1 kl, 8-9 Bön.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Westergaard. Tisd kl 8:30, 
Mässa i församlingshemmet, 
Norberg. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Norberg.

Guntorps missionskyrka
Onsd 11/1 kl 18.30, Ung-
domsråd Plats Kyrkan. Lörd 
14/1, RUT samlas. Kontakt-
person Sofi a Segerström. 
Onsd 18/1 kl 18.30, Tonår - 
ÄventyrarScout Terminsstart.

Surte missionskyrka
Onsd 11/1 21:00. Innebandy 
i Surteskolan. Torsd 12/1 kl 
18:30, Alphakurs/Nyfi ken 
på kristen tro. Välkommen. 
Sönd 15/1 kl 11, Gudstjänst. 
Per Kjellberg. Lisa Hylén. 
Enkelt kyrkfi ka. Månd 16/1 
kl 19, Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band, övar. 
Tisd 17/1 kl 18, Samtalskväll. 
Onsd 18/1 18:30. Tonår. 
Onsd 18/1 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Elimförsamlingen
Torsd 12/1 kl 18 Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 15/1 kl 
11 Gudstjänst, Ohlins.

Nödinge församling
15/1 2:a ef Trettondag jul kl 
11, Nödinge kyrka Mässa H 
Hultén. Kl 15, Bohus Servi-
cehus H Hultén. Kl 17, Surte 
kyrka Gudstjänst H Hultén. 
15/1 2:a ef Trettondag jul kl 
11, Nödinge kyrka Mässa H 
Hultén. Kl 15, Bohus Servi-
cehus H Hultén. Kl 17, Surte 
kyrka Gudstjänst H Hultén. 
Tisd 17/1 kl 11, Trollevik 
Gudstjänst R Bäck.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 11/1 Starrkärrs kyrka 
kl 19, Bön för församlingen. 
Torsd 12/1 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa Nord-
blom. Lörd 14/1 Älvängens 
kyrka kl 16, Finsk gudstjänst. 
Sönd 15/1 Älvängens kyrka 
kl 11, Mässa Andersson. Nols 
kyrka kl 11, Mässa Nilsson. 
Kilanda kyrka 18.00 Mässa 
Andersson

Vår käre 
Pappa, Morfar, 
Gammelmorfar, 

Svärfar och Svåger

Gunnar Leyon
* 27 juli 1914

har lämnat oss i stor sorg
och saknad men i ljust

minne bevarad.

Kyrkobacka, Prässebo 
20 december 2011

Maj och Roland
Carina och Susanne 

med familjer
Bo och Lena 

med familj

Yngve och Birgit
Bertil 

Ett verksamt liv har
slocknat ut

En flitig hand har domnat
Din arbetsdag har nått

sitt slut
Ditt trötta huvud somnat

Från alla Dina kära
Vårt tack och sov i ro 

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdag 18/1 kl.
11.00 Ale-Skövde kyrka,
där samling sker. Efter
akten inbjudes till en
minnesstund i försam-
lingshemmet. Svar om
deltagande önskas till
Lilla Edets Begravnings-
byrå tel. 0520-650139
senast fredag 13/1. Lika
välkommet som blommor
är en gåva till Cancer-
fonden tel. 020-59 59 59.

Ett varmt tack till
personalen i Hemtjänsten,
Pilgården och Solebo för
god vård och omsorg. 

Reine Modigh
* 6/12 1939

har idag stilla insomnat.

Göteborg
18 december 2011

MARITA
Karin med familj
Bertil och Lena

Vännerna i
Balkandansarna

Vännerna i
Saronkyrkan

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
20 januari kl. 11.00

i Saronkyrkan.
Efter akten inbjudes

till minnesstund. Svar om
deltagande till

Ale Begravningsbyrå
tel. 031-98 32 50 senast
onsdagen 18 januari.
Lika välkommet som

blommmor är en gåva till
Läkare Utan Gränser

tel. 010-199 33 00.

Döda

Vår Käre

Bengt
Johansson

* 12/7 1933

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Alafors
29 december 2011

KÅRE och MONICA
Jessica, Anders, Jonas

med familjer
Släkt och vänner

Det kom en dag en  
stilla vind

Som smekte ömt Din 
trötta kind

Liksom ett ljus som 
blåstes ut

Din levnadsdag har  
nått sitt slut

Begravningsakten äger
rum fredagen 13 januari

kl. 11.00 i
Starrkärrs kapell.

Min käre Make
Vår Pappa, Morfar
Farfar och Svärfar

Erik Wallström
* 1/4 1929

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

NOL
3 januari 2012

BIRGIT
HELÉN och

PER-ANDERS
LENNART och CARINA
GÖRAN och BIRGITTA

KARIN och BÖRJE
BRITT och BJÖRN

ANNA och MIKAEL
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Släkt och vänner

I minnet Du lever,       
Du finns alltid kvar

I minnet vi ser Dig, 
precis som Du var

Vila i frid

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
27 januari kl. 13.00
i Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes
till minnesstund

i församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

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

blommor är en
minnesgåva till

valfri fond.

Vår älskade Pappa
Morfar och Farfar

Rune
Gustafsson

* 20/2 1926

har i dag lämnat oss
i oändlig sorg och

saknad.

Haj och Skepplanda
27 december 2011

ING-MARIE
KERSTIN och BENGT

Martin och Tove
Robert

DAG och CARINA
Oscar och Emma

Viktor
Syskon med familjer

Övrig släkt och vänner

Du gav oss det bästa
som livet kan ge

Du gav oss Din trygga
och varma hand

Tack för all godhet, all
kärlek vi fick

Tack för all ömhet vi
såg i Din blick

Tack från Barnbarnen
kära

som stod Dig så nära
Vi ville så gärna behålla

Dig kvar
Men Din stund på

jorden fullbordad var

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen
24 januari kl. 11.00

i Skepplanda kyrka.
Efter gravsättningen

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas Ale
Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
fredagen 20 januari.

Ett varmt tack till
personalen på

Klockareängen för god
och fin omvårdnad.

Min älskade Make
Vår käre Pappa

Morfar och Svärfar

Bernt Karlsson
* 16/8 1943

har i dag stilla insomnat
och lämnat oss i stor

sorg och saknad

Bohus
1 januari 2012

GUN-BRITT
LOTTA med familj
ANNA med familj

Syskon med familjer
Övrig släkt

och många vänner

Du var så god, Du var 
så glad

Du lämnar bara vackra 
minnen 

Så svår är ändå denna 
dag

Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt vad 

Du oss skänkt
Vi vet Du på oss alltid 

tänkt
Tack för alla lyckliga år 

tillsammans

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
20 januari kl. 11.00 i

Nödinge kyrka.
Efter akten inbjudes till

minnesstund i
församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravnigsbyrå

tel. 031-98 32 50 senast
onsdagen 18 januari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden

tel. 020-59 59 59.

Ett varmt tack till
personalen på Lung-

onkologen och avd. 19
på Sahlgrenska samt
Birgitta och Berit på

Hemsjukvården för den
omsorgsfulla vård Ni gav

Bernt den sista tiden
i livet.

Till alla Er som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Käre

Magnus
Lundsten

vid hans bortgång,
för alla de vackra

blommorna i kyrkan,
minnesgåvor och till

Er alla som deltog och
gjorde denna dag till ett
ljust och vackert minne,

vill vi framföra vårt
varma och innerliga tack

Kristian & Lena

Till alla er som på olika
sätt hedrade minnet av

vår kära

Susanne Hålsjö
vid hennes bortgång, för

all omtanke,
minnesgåvor och alla

vackra blommor, vill vi
framföra vårt varma och

innerliga
tack.

LENNART
JOHNNY

Tack
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Ja, då är julen förbi och vi 
har hunnit några dagar 
in i ett nytt år. Julsaker-

na skall strax ner i sina lådor 
för att gömmas på vinden 
tills det är dags igen. Sång-
erna om barnet i krubban 
och Frälsaren som är född 
har klingat ut och Jesus åter-
tar sin plats som icke-rele-
vant i det svenska samhället. 
Men kanske har julens bud-
skap trängt lite djupare hos 
någon än den gulliga be-
rättelsen om barnet som 
föds i ett stall. Kanske har 
någon ytterligare upptäckt 
att barnet blev vuxet och 
inte längre ryms i en låda på 
vinden. Att julens firande är 
upptakten till ett förvand-
lat liv som aldrig blir sig likt. 
Att Gud har kommit för 
att stanna, för att dela både 
vardag och fest.
Det fick Jesus vänner vara 
med om på en bröllops-
fest i den lilla judiska bergs-

byn Kana för många år sen. 
När vinet, som är den själv-
klara drycken vid det judis-
ka bröllopet, tar slut är inte 
Jesus sen att gripa in. För att 
rädda festen, och även brud-
gummens rykte, tvekar han 
inte att använda sig av gu-
domliga krafter. Som ett av 
sina första under gör Jesus 
mängder av det allra godas-
te vin av vanligt vatten (Joh 
2:1-11).
Undret i Kana talar om en 
Gud som ger av det som är 
gott i överflöd – en nåd som 
aldrig kan förtjänas. När 
julen är förbi och allt åter-
går till det vanliga vill Jesus 
finnas kvar i ditt och mitt 
liv. För att dela vår vardag 
och ge av sin nåd som varar 
både ”in till påska” och hela 
året om. 

Marie Nordvall
Pastor 

Smyrnakyrkan, Älvängen 

Min älskade Dotter

Inger Isberg
* 1/4 1938

har i dag stilla insomnat.

Bohus
1 januari 2012

MAMMA
Moster Ella

En tröst för den som
lämnats kvar

är hoppet som ens
hjärta har

trots tårarna man
gråter

För himlens eget löfte
är

att älskar man
varandra här

så möts man en gång
åter

Begravningsakten äger
rum måndagen 23

januari kl. 11.00 i Surte
kapell. Akten avslutas i

kapellet. Lika välkommet
som blommor är en gåva

till Cancerfonden tel.
020-59 59 59.
Valfri klädsel.

Min älskade Maka 
Vår kära Mamma 
Svärmor, Farmor 

och Dotter

Marita Carlsson
* 24 november 1945

har i dag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad.

Lödöse 
21 december 2011

KJELL
JONAS och DOROTEA 

Oliver, Daniella 
ANDERS och EMMA 

PAPPA 
Släkt och Vänner 

Du var så god, 
Du var så glad

Du lämnar bara 
vackra minnen

Så svår är ändå 
denna dag

Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt 

vad Du oss skänkt
Vi vet Du på oss 

alltid tänkt
Tack för alla lyckliga år 

tillsammans

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen 
19 januari kl. 11.00 
i S:t Peders kyrka. 

Efter akten inbjudes 
till minnesstund 

i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

till Ale Begravningsbyrå 
tel. 0520-66 12 33 senast 

tisdagen 17 januari. 
Lika välkommet som 
blommor är en gåva 

till Cancerfonden 
tel. 020-59 59 59.

Döda

Jordfästningar
Gösta Carlsson. I Skepp-
landa kyrka hölls tisdagen 20 
december begravningsguds-
tjänst för Gösta Carlsson, 
Älvängen. Offi ciant var 
komminister Bengt Broman.

Jan-Robert Svensson. I 
Nödinge kyrka hölls tisda-
gen 20 december begrav-
ningsgudstjänst för Jan-
Robert Svensson, Nödinge. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Rolf Sahlberg. I Surte 
kyrka hölls onsdagen 21 
december begravningsguds-
tjänst för Rolf Sahlberg, 
Bohus. Offi ciant var kom-
minister Reine Bäck.

Magnus Lundsten. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 
22 december begravnings-
gudstjänst för Magnus 
Lundsten, Alafors. Offi ciant 
var komminister Mikael 
Nordblom.

Susanne Hålsjö. I Nödinge 
kyrka hölls torsdagen 22 

Min älskade
Livskamrat och Maka

Vår kära Mor
Svärmor och Farmor

Lilian
Thorstensson

* 10 juli 1931

har i dag efter en tids
sjukdom lämnat oss
i sorg och saknad.

Skepplanda
28 december 2011

BENGT
DAN och SOFIA

Pelle, Ebba
Systrar med familjer

Svägerskor
Övrig släkt och vänner

Från smärta och oro Du 
somnade bort

Vi stod vid Din sida så 
hjälplösa blott

Låt oss minnas de 
soliga dagar

Då sorg och smärta   
oss fjärran var

Låt oss minnas de 
glädjedagar

Då vi tillsammans var

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen
18 januari kl. 11.00

i Skepplanda kyrka.
Efter akten inbjudes

till minnesstund
i församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
måndagen 16 januari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden på
tel. 020-59 59 59.

Vår kära lilla Mamma
Syster och Farmor

Margareta
Lindström

* 27/6 1915

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Bohus
28 december 2011

RONNY och MAI
PER och NINA

Marita med familj
Barnbarn med familjer
Övrig släkt och vänner

Du ville oss alla så 
innerligt väl

Du månade om oss med 
hela Din själ

Du sparade aldrig Dig 
själv för de Dina

Minnena av Dig är så 
ljusa och fina

Tack för våra lyckliga år 
tillsammans

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 27

januari kl. 11.00 i Surte
kapell. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 031-98 32 50 senast
onsdagen 25 januari.

Betraktelse

Mitt i livet hela året?!

Min älskade Make
och Livskamrat

Vår käre Pappa, Svärfar
Farfar, Morfar

Uno Johansson
* 20/4 1942

har idag lämnat oss
i stor sorg och saknad.

Nödinge
20 december 2011

BIRGITTA
KENT och ELISABETH
STEFAN och CAMILLA

ANN-SOFIE och
SEBASTIAN

Barnbarn
Syskon

Släkt och Vänner

Allt vad Du lidit vi nog
   ej förstått
Vi stod vid Din sida så
   hjälplösa blott
Du ville oss alla så
   innerligt väl
Du månade om oss av
   hela Din själ
Vi ville så gärna behålla
   Dig kvar
Men Din stund på
   jorden nu fullbordad
   var

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
13 januari kl. 11.00
i Nödinge kyrka.

Efter akten inbjuds till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
onsdagen 11 januari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden på
tel. 020-59 59 59.

Till minne 

Vår käre
Dotter och Syster

Carina Zackrisson
* 13/6 1958

† 12/1 2011

Ett år har gått
i Sorg och saknad.

I våra hjärtan och minnen 
finns du alltid hos oss.

Älskade Carina

Mamma & Conny
Peter, Dennis & Cecilia

december begravningsguds-
tjänst för Susanne Hålsjö, 
Nödinge. Offi ciant var kom-
minister Reine Bäck.

Lars-Göran Rydberg. 
I Nödinge kyrka hölls 
onsdagen 28 december 
begravningsgudstjänst för 
Lars-Göran Rydberg, Nol. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Folke Andersson. I Surte 
kapell hölls onsdagen 28 
december begravningsguds-
tjänst för Folke Andersson, 
Bohus. Offi ciant var kyrko-
herde Harry Hultén.

Inga Wiik. I Nödinge kyrka 
hölls torsdagen 29 december 
begravningsgudstjänst för 
Inga Wiik, Bohus. Offi ciant 
var komminister Reine Bäck.

Gerd Martinsson. I Surte 
kapell hölls måndagen 2 
januari begravningsakt för 
Gerd Martinsson, Älvängen. 
Offi ciant var Johan Ekstedt.

Einar Mårtensson. I Surte 
kapell hölls tisdagen 3 janu-
ari begravningsakt för Einar 
Mårtensson, Surte. Offi ciant 
var Inga-Lill Andersson.

Älskade Pappa 
Svärfar och Morfar

Sven Alexandersson
* 27 april 1933

har i dag stilla lämnat oss i sorg och saknad.

Bohus 30 december 2011

EMMA och JOHAN
Noah

Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner

Gråt ej vid min grav 
Jag finns ej där 

Jag finns i solens spegelblänk på havet 
Jag finns i vindens lek över sädesfälten 

Jag finns även i höstens stilla regn 
och i vintergatans stjärnehär

Och när Du en tidig morgon väcks av fåglar 
kan det vara min röst Du hör

Gråt inte, vi träffas snart igen
John Hall

Då när det är värst och inget hjälper, 
brister som i jubel trädets knoppar, 
då, när ingen rädsla längre håller, 

faller som i glitter kvistens droppar, 
glömmer att de skrämdes av det nya, 
glömmer att de ängslades för färden 

känner en sekund sin största trygghet, 
vilar den i tillit, som skapar världen.

Karin Boye

Begravningsgudstjänsten äger rum torsdagen 
19 januari kl. 11.00 i Surte kapell. 

Efter akten inbjudes till minnesstund 
i församlingshemmet. Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå tel. 031-98 32 50 senast 

tisdagen 17 januari. Hedra gärna minnet av Sven 
med en gåva till Ottenby fågelstation pg. 19 94 99-5 

eller via www.ottenby.se
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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
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Predikoturer
Älvängens missionskyrka
Onsd 11/1 kl 18.30, Ung-
domsstyrelsen. Torsd 12/1 
kl 18.30, SMU:s årsmöte. 
Sönd 15/1 kl 11, gudstjänst 
Ted Manfredsson. Tisd 17/1 
kl 9, Tillsammans i bön. Kl 
19, Styrelsen. Torsd 19/1 kl 
19.30, Körövning.

Filadelfi aförsamlingen 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 11/1 kl 19, Sång, bibel-
läsning och bön. Sönd 15/1 
kl 11, Gudstjänst Leif Karls-
son, sång. Onsd 18/1 kl 19, 
Sång, bibelläsning och bön.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 15/1 kl 10, 
Gudstjänst Broman. Hålanda 
sönd 15/1 kl 12, Mässa Bro-
man. S:t Peder sönd 15/1 kl 
10, Mässa Skredsvik. Tisd 
17/1 kl 18, Mässa. Kl 18.30, 
Fördjupningskväll. Ale-Sköv-
de sönd 15/1 kl 12, Mässa 
Skredsvik. Tunge sönd 15/1, 
se ovanstående.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
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, 
SmyrnaCaféet. 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. Kyrk-
kaffe. Tisd 17/1 kl, 8-9 Bön.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Westergaard. Tisd kl 8:30, 
Mässa i församlingshemmet, 
Norberg. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Norberg.

Guntorps missionskyrka
Onsd 11/1 kl 18.30, Ung-
domsråd Plats Kyrkan. Lörd 
14/1, RUT samlas. Kontakt-
person Sofi a Segerström. 
Onsd 18/1 kl 18.30, Tonår - 
ÄventyrarScout Terminsstart.

Surte missionskyrka
Onsd 11/1 21:00. Innebandy 
i Surteskolan. Torsd 12/1 kl 
18:30, Alphakurs/Nyfi ken 
på kristen tro. Välkommen. 
Sönd 15/1 kl 11, Gudstjänst. 
Per Kjellberg. Lisa Hylén. 
Enkelt kyrkfi ka. Månd 16/1 
kl 19, Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band, övar. 
Tisd 17/1 kl 18, Samtalskväll. 
Onsd 18/1 18:30. Tonår. 
Onsd 18/1 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Elimförsamlingen
Torsd 12/1 kl 18 Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 15/1 kl 
11 Gudstjänst, Ohlins.

Nödinge församling
15/1 2:a ef Trettondag jul kl 
11, Nödinge kyrka Mässa H 
Hultén. Kl 15, Bohus Servi-
cehus H Hultén. Kl 17, Surte 
kyrka Gudstjänst H Hultén. 
15/1 2:a ef Trettondag jul kl 
11, Nödinge kyrka Mässa H 
Hultén. Kl 15, Bohus Servi-
cehus H Hultén. Kl 17, Surte 
kyrka Gudstjänst H Hultén. 
Tisd 17/1 kl 11, Trollevik 
Gudstjänst R Bäck.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 11/1 Starrkärrs kyrka 
kl 19, Bön för församlingen. 
Torsd 12/1 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa Nord-
blom. Lörd 14/1 Älvängens 
kyrka kl 16, Finsk gudstjänst. 
Sönd 15/1 Älvängens kyrka 
kl 11, Mässa Andersson. Nols 
kyrka kl 11, Mässa Nilsson. 
Kilanda kyrka 18.00 Mässa 
Andersson

Vår käre 
Pappa, Morfar, 
Gammelmorfar, 

Svärfar och Svåger

Gunnar Leyon
* 27 juli 1914

har lämnat oss i stor sorg
och saknad men i ljust

minne bevarad.

Kyrkobacka, Prässebo 
20 december 2011

Maj och Roland
Carina och Susanne 

med familjer
Bo och Lena 

med familj

Yngve och Birgit
Bertil 

Ett verksamt liv har
slocknat ut

En flitig hand har domnat
Din arbetsdag har nått

sitt slut
Ditt trötta huvud somnat

Från alla Dina kära
Vårt tack och sov i ro 

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdag 18/1 kl.
11.00 Ale-Skövde kyrka,
där samling sker. Efter
akten inbjudes till en
minnesstund i försam-
lingshemmet. Svar om
deltagande önskas till
Lilla Edets Begravnings-
byrå tel. 0520-650139
senast fredag 13/1. Lika
välkommet som blommor
är en gåva till Cancer-
fonden tel. 020-59 59 59.

Ett varmt tack till
personalen i Hemtjänsten,
Pilgården och Solebo för
god vård och omsorg. 

Reine Modigh
* 6/12 1939

har idag stilla insomnat.

Göteborg
18 december 2011

MARITA
Karin med familj
Bertil och Lena

Vännerna i
Balkandansarna

Vännerna i
Saronkyrkan

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
20 januari kl. 11.00

i Saronkyrkan.
Efter akten inbjudes

till minnesstund. Svar om
deltagande till

Ale Begravningsbyrå
tel. 031-98 32 50 senast
onsdagen 18 januari.
Lika välkommet som

blommmor är en gåva till
Läkare Utan Gränser

tel. 010-199 33 00.

Döda

Vår Käre

Bengt
Johansson

* 12/7 1933

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Alafors
29 december 2011

KÅRE och MONICA
Jessica, Anders, Jonas

med familjer
Släkt och vänner

Det kom en dag en  
stilla vind

Som smekte ömt Din 
trötta kind

Liksom ett ljus som 
blåstes ut

Din levnadsdag har  
nått sitt slut

Begravningsakten äger
rum fredagen 13 januari

kl. 11.00 i
Starrkärrs kapell.

Min käre Make
Vår Pappa, Morfar
Farfar och Svärfar

Erik Wallström
* 1/4 1929

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

NOL
3 januari 2012

BIRGIT
HELÉN och

PER-ANDERS
LENNART och CARINA
GÖRAN och BIRGITTA

KARIN och BÖRJE
BRITT och BJÖRN

ANNA och MIKAEL
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Släkt och vänner

I minnet Du lever,       
Du finns alltid kvar

I minnet vi ser Dig, 
precis som Du var

Vila i frid

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
27 januari kl. 13.00
i Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes
till minnesstund

i församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

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

blommor är en
minnesgåva till

valfri fond.

Vår älskade Pappa
Morfar och Farfar

Rune
Gustafsson

* 20/2 1926

har i dag lämnat oss
i oändlig sorg och

saknad.

Haj och Skepplanda
27 december 2011

ING-MARIE
KERSTIN och BENGT

Martin och Tove
Robert

DAG och CARINA
Oscar och Emma

Viktor
Syskon med familjer

Övrig släkt och vänner

Du gav oss det bästa
som livet kan ge

Du gav oss Din trygga
och varma hand

Tack för all godhet, all
kärlek vi fick

Tack för all ömhet vi
såg i Din blick

Tack från Barnbarnen
kära

som stod Dig så nära
Vi ville så gärna behålla

Dig kvar
Men Din stund på

jorden fullbordad var

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen
24 januari kl. 11.00

i Skepplanda kyrka.
Efter gravsättningen

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas Ale
Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
fredagen 20 januari.

Ett varmt tack till
personalen på

Klockareängen för god
och fin omvårdnad.

Min älskade Make
Vår käre Pappa

Morfar och Svärfar

Bernt Karlsson
* 16/8 1943

har i dag stilla insomnat
och lämnat oss i stor

sorg och saknad

Bohus
1 januari 2012

GUN-BRITT
LOTTA med familj
ANNA med familj

Syskon med familjer
Övrig släkt

och många vänner

Du var så god, Du var 
så glad

Du lämnar bara vackra 
minnen 

Så svår är ändå denna 
dag

Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt vad 

Du oss skänkt
Vi vet Du på oss alltid 

tänkt
Tack för alla lyckliga år 

tillsammans

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
20 januari kl. 11.00 i

Nödinge kyrka.
Efter akten inbjudes till

minnesstund i
församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravnigsbyrå

tel. 031-98 32 50 senast
onsdagen 18 januari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden

tel. 020-59 59 59.

Ett varmt tack till
personalen på Lung-

onkologen och avd. 19
på Sahlgrenska samt
Birgitta och Berit på

Hemsjukvården för den
omsorgsfulla vård Ni gav

Bernt den sista tiden
i livet.

Till alla Er som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Käre

Magnus
Lundsten

vid hans bortgång,
för alla de vackra

blommorna i kyrkan,
minnesgåvor och till

Er alla som deltog och
gjorde denna dag till ett
ljust och vackert minne,

vill vi framföra vårt
varma och innerliga tack

Kristian & Lena

Till alla er som på olika
sätt hedrade minnet av

vår kära

Susanne Hålsjö
vid hennes bortgång, för

all omtanke,
minnesgåvor och alla

vackra blommor, vill vi
framföra vårt varma och

innerliga
tack.

LENNART
JOHNNY

Tack
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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

Barnfamilj söker fristående 
villa eller gård i Nödinge. Minst 
4 rok, gärna stor biarea/tomt. 
Inflytt flexibel. Ring Jan och 
Therese.
tel. 070-65 83 675

SÄLJES

Billiga beg. vinterdäck till bilar. 
Dina gamla i byte? Även fälgar 
och sommardäck. Jag balanse-
rar med. Privat. 
tel. 0709-22 95 82

Dubbade vinterdäck. MB 300 
123-kaross -90. 600:-
tel. 0303-96 508
el. 0707-21 14 65

Rörstrands jultallrik 1968 +69, 
2000:-. Molions cykel, 500:-
tel. 0520-66 81 14
el. 0322 - 11 823

Ö HYRA

Mindre bostad önskas hyra. 
Gärna lantligt.
tel. 0768-15 74 90

SÖKES

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

Hundvan person som kan 
tänkas att gå ut med våran 
Boxer några gånger i veckan 

vid luchtid. Vi finns i Nol. Ersätt-
ning diskuteras vid överenskom-
melse.
tel. 0706-10 16 96
Lotta o Niklas

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

Starkman åtager sig att 
utföra; snöskottning, flytta 
möbler, flyttstädning, trädgårds-
göremål, handgrävning. Detta 
till förmånligt pris. Var god att 
spara annonsen.
tel. 0760-99 88 16

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

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

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

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden.
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar finns.
Gå in på vår hemsida för att 
läsa en del av vad vi erbjuder.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

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

Datorhjälp på plats. 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

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

Hyr65plus.se
Använd rotavdraget - 50%
Bygg, måleri,tapetsering, golv, 
el-behörighet, städ, trädgård 
m.m. Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

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

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

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.

tjänstertjännnssstttteeerrrrrr

Axel 1 år
Grattis våran lille prins.
Grattis mamma Rosita 
som fyller några år till.
Kramar från Farmor & 

Farfar tillika svärföräldrar

Vår älskade
Erika

11 år den 14/1-12
Ett jättegrattis önskar

Mamma & Pappa

Grattis
Tilda

på 9-årsdagen
den 9 januari

Många kramar från
Mormor & Morfar

Grattis på födelsedagen 
den 11 januari önskar

Herrmiddagskompisarna

Vill gratulera våran pappa 
Alf Jigfelt

 som fyller 90 år den 16 jan.
Han firar sin dag den 15 jan 
på Vikadamm efter kl 14.00. 

Vi som grattar är barn, 
barnbarn, barnbarnsbarn och 

makan Maj-Britt.

Grattis Monica
på 50-årsdagen!

Önskar
Robin, Pepsi
Erik, Emmie

Elina & Niklas

Grattis till båda våra tjejer
på eran gemensamma 
födelsedag den 8/1. 

Amelie 24 år och Saga 1 år.
Kramar från pappa Andreas 

och mormor Ninni

Grattis
Isabella 10 år 6/1 -2012
Tilde 6 år 24/1 -2012

önskar Mormor & Morfar

Grattis Yousif önskar din 
älsklingsmamma och 

dottern Batol, mormor, 
morfar, morbröderna Anass 
och Haydar, moster Hadeel 

och hennes dotter Aja. 
Vi älskar dig!

Födda

Babylycka 1
2 Nov fick Lisa och Peter en 
liten Hedda på SÖS, lilla-
syster till Walter och Elsa 
önskar Mormor & Bengt i 

Grunne

Babylycka 2
20 Nov på morgonen fick 
Karin och Tommy en liten 
Alicia på Mölndals BB,

 lillasyster till Alvin önskar 
Morfar & Margareta i Grunne

Babylycka 3
20 Nov på kvällen fick Sara 

och Magnus en liten 
Emma på Danderyds BB,
 lillasyster till Sofia önskar 
Mormor & Bengt i Grunne

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Elvy Särholm

till alla våra gäster som till-
sammans med oss i många 
år firat nyår i Hålanda byg-
degård och tack också för de 
vackra blommorna.

Festkommitén

Tack

Veckans ris 
Till dig som tog min lyckta 
som var placerad utanför 
min bostad i Trollevik

"Besviken"

Veckans ros 
Tusen rosor till 2 av mina 
kunder tisdagen den 27/ 12 
och personalen på Team 
Sportia, som tack för all 
hjälp jag fick när jag skadade 
mig.

Kristiina på Nols färg
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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

Barnfamilj söker fristående 
villa eller gård i Nödinge. Minst 
4 rok, gärna stor biarea/tomt. 
Inflytt flexibel. Ring Jan och 
Therese.
tel. 070-65 83 675

SÄLJES

Billiga beg. vinterdäck till bilar. 
Dina gamla i byte? Även fälgar 
och sommardäck. Jag balanse-
rar med. Privat. 
tel. 0709-22 95 82

Dubbade vinterdäck. MB 300 
123-kaross -90. 600:-
tel. 0303-96 508
el. 0707-21 14 65

Rörstrands jultallrik 1968 +69, 
2000:-. Molions cykel, 500:-
tel. 0520-66 81 14
el. 0322 - 11 823

Ö HYRA

Mindre bostad önskas hyra. 
Gärna lantligt.
tel. 0768-15 74 90

SÖKES

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

Hundvan person som kan 
tänkas att gå ut med våran 
Boxer några gånger i veckan 

vid luchtid. Vi finns i Nol. Ersätt-
ning diskuteras vid överenskom-
melse.
tel. 0706-10 16 96
Lotta o Niklas

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

Starkman åtager sig att 
utföra; snöskottning, flytta 
möbler, flyttstädning, trädgårds-
göremål, handgrävning. Detta 
till förmånligt pris. Var god att 
spara annonsen.
tel. 0760-99 88 16

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
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Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden.
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar finns.
Gå in på vår hemsida för att 
läsa en del av vad vi erbjuder.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

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

Datorhjälp på plats. 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

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

Hyr65plus.se
Använd rotavdraget - 50%
Bygg, måleri,tapetsering, golv, 
el-behörighet, städ, trädgård 
m.m. Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

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

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

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.

tjänstertjännnssstttteeerrrrrr

Axel 1 år
Grattis våran lille prins.
Grattis mamma Rosita 
som fyller några år till.
Kramar från Farmor & 

Farfar tillika svärföräldrar

Vår älskade
Erika

11 år den 14/1-12
Ett jättegrattis önskar

Mamma & Pappa

Grattis
Tilda

på 9-årsdagen
den 9 januari

Många kramar från
Mormor & Morfar

Grattis på födelsedagen 
den 11 januari önskar

Herrmiddagskompisarna

Vill gratulera våran pappa 
Alf Jigfelt

 som fyller 90 år den 16 jan.
Han firar sin dag den 15 jan 
på Vikadamm efter kl 14.00. 

Vi som grattar är barn, 
barnbarn, barnbarnsbarn och 

makan Maj-Britt.

Grattis Monica
på 50-årsdagen!

Önskar
Robin, Pepsi
Erik, Emmie

Elina & Niklas

Grattis till båda våra tjejer
på eran gemensamma 
födelsedag den 8/1. 

Amelie 24 år och Saga 1 år.
Kramar från pappa Andreas 

och mormor Ninni

Grattis
Isabella 10 år 6/1 -2012
Tilde 6 år 24/1 -2012

önskar Mormor & Morfar

Grattis Yousif önskar din 
älsklingsmamma och 

dottern Batol, mormor, 
morfar, morbröderna Anass 
och Haydar, moster Hadeel 

och hennes dotter Aja. 
Vi älskar dig!

Födda

Babylycka 1
2 Nov fick Lisa och Peter en 
liten Hedda på SÖS, lilla-
syster till Walter och Elsa 
önskar Mormor & Bengt i 

Grunne

Babylycka 2
20 Nov på morgonen fick 
Karin och Tommy en liten 
Alicia på Mölndals BB,

 lillasyster till Alvin önskar 
Morfar & Margareta i Grunne

Babylycka 3
20 Nov på kvällen fick Sara 

och Magnus en liten 
Emma på Danderyds BB,
 lillasyster till Sofia önskar 
Mormor & Bengt i Grunne

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Elvy Särholm

till alla våra gäster som till-
sammans med oss i många 
år firat nyår i Hålanda byg-
degård och tack också för de 
vackra blommorna.

Festkommitén

Tack

Veckans ris 
Till dig som tog min lyckta 
som var placerad utanför 
min bostad i Trollevik

"Besviken"

Veckans ros 
Tusen rosor till 2 av mina 
kunder tisdagen den 27/ 12 
och personalen på Team 
Sportia, som tack för all 
hjälp jag fick när jag skadade 
mig.

Kristiina på Nols färg
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT

��

p
y

SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

5 1 8 4
4 2 9 7 1 6

2 9

3 8 1 4 7
7 9 2 3 8

2 4

8 4 2
4 3 6

1 6 3 8 9

6 7 8 1
8 4

3 5 6 9 2

1 3 6
3 6 5 4

6 1

5 1 3
2 9 3 1

8 2 4

45:-Stor fräsch FRUKOSTBUFFÉ inkl. gröt
mån-fred 7.30-10.30, lör 8.00-10.30
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BBBBOOOONNNNUUUUSSSSPPPPAAAAKKKKEEEETTTT FFFFÖÖÖÖRRRR 2222333300000000 KKKKRRRROOOONNNNOOOORRRR IIIINNNNGGGGÅÅÅÅRRRR!!!!
Du får: träningsväska, vattenflaska, sporthandduk, 
5 st giveaway-cards och sol- & massagekort.
Totalt värde 2300 kr.

Seniorkortet

KR/MÅN
Träna alla aktiviteter, 
regionalt dagkort.

FR.

SENIORKLUBBEN – MÖTESPLATSEN FÖR 60+
Fika ingår alltid!

GÄLLER PÅ ALLA SVERIGES SPORTLIFEKLUBBAR!

GYMKORT 

KR
/MÅN
18 MÅN

BEGRÄNSAT 
ANTAL KORT!

 KR

TRÄNA PÅ 80 SPORTLIFE- 

KLUBBAR I HELA SVERIGE!

RESPASS INGÅR!

– SPARA TUSENLAPPAR!
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