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Älvängen

Green Village är på gång 
vid Keillers damm i Surte.

Keillers 
damm nästa!
SURTE. Green Village 
har tagit ett steg när-
mare sina framtidsbostä-
der vid Keillers damm i 
Surte.

Green Village tog med kommunled-
ningens hjälp ett första spadtag för 
nästa stora bostadsområde i Surte. 
Det ekologiska tänkandet är påtag-
ligt och energieffektivitet står högt 
på dagordningen. Totalt planeras för 
86 lägenheter.

Läs sid 7

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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FAT FÖR FESTEN! 
Skinkfat, grillfat, exotiskt fat. Beställ på tel: 0303-975 04

SALE
50%

– Din skobutik för hela familjen

Göteborgsvägen 99 A, 0303-74 62 75, Vard 9.30-18.00, Lörd 9.30-14.00 TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15
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Vi firar att Ale Arena har öppnat!

298:-
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Lödöse 0520-66 00 10 /kg

Tomater

T o m 22/1-12

Spanien

Dansa med Funkykidz! 
Sveriges största dansskola för barn
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Boka danskursen idag!
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Tel: 0771-444 100

Funkykidz! 
a för barn
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UPP TILL 
50% RABATT 
PÅ MÄNGDER AV VAROR

Lisbeth Börjesson och hela Surte lever upp igen. När bandylaget åter är i ropet finns det få som ler som Veckans profil!    Läs sid 12

Ett surtehjärta 
som klappar
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www.axums.se

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

Konvektorelement
Ord pris 398:- 149:-



alekuriren  |   nummer 2  |   vecka 3  |   2012

Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Enkäten om vad ale-
borna anser att Ale 
kommun ska priori-

tera i kommande satsning-
ar fram till 2025 var inte 
helt oväntat skola och äld-
reomsorg. Det som möjli-
gen förvånade var att stude-
ra de olika åldersgruppernas 
fokus. De äldre föresprå-
kade skolsatsningar och de 
yngre valde att stryka under 
vikten av mötesplatser och 
idrottsanläggningar. En av 
huvudfrågorna som kom-
munledningen gärna ville ha 
svar på var huruvida alebor-
na kan tänka sig att rekom-
mendera andra att flytta till 
kommunen. Resultatet 6,1 
på en tiogradigskala är helt 
okej och stämmer bra över-
ens med vad SCB tidigare 
kommit fram till. Det finns 
således en positiv grundton 
hos aleborna. Vi tror på vår 
kommun. Den gäller det na-
turligtvis att värna om och i 
förra veckan reste förtroen-
devalda, ledande kommuna-
la tjänstemän och ett antal 
särskilt inbjudna från bland 
annat det lokala näringslivet 
ner till Varberg för att under 
tre dagar diskutera hur Ale 
ska utvecklas. Förhoppning-
en är att detta arbete ska 
leda till en gemensam mål-
bild, en vision, att sträva 
efter med tidsperspektivet 
2025. För att inte denna ska 
bli en hyllvärmare ska mate-
rialet brytas ner till mindre 
handlingsplaner. Innan detta 
blir verklighet ska ”prototy-

pen” som resultatet nu kallas 
diskuteras i fokusgrupper, 
där föreningsliv och nä-
ringsliv är två hörnstenar. 

Jag misstänker att det 
kan bli huggsexa om de 
lokala sponsorerna när det 
gäller byggnation av konst-
gräsplaner i Ale. Såväl 
Älvängens IK som Ahla-
fors IF har nu startat igång. 
Skepplanda BTK är i full 
färd med planeringen. Plöts-
ligt kan kommunen som inte 
hade en enda konstgräsplan 
ha tre. Innan mandatperio-
den är slut får kanske mode-
raten Peter Kornesjö trots 
allt rätt, då han i valspurten 
faktiskt lovade fyra konst-
gräsplaner.

Jag är ingen vän av varken 
snö eller kyla, men som sann 
alebo kan jag faktiskt tänka 
mig att acceptera ett par mi-
nusgrader bara för att få se 
snökanonerna sprida snö i 
Alebacken. Det gör verkli-
gen ont att åka förbi backen 
i januari och se hur den lyser 
grönt. Det stora ideella en-
gagemanget som har ut-
vecklat backen till en 
modern och kom-
plett skidanlägg-
ning de senas-
te åren är fak-
tiskt värda 48 
timmar med 
ett par mi-
nusgrader. 
Det är näm-
ligen vad 

som krävs föratt Aleback-
en åter ska kunna öppna och 
slå vakt om positionen som 
kommunens största turist-
attraktion.

I veckans tidning kan ni 
upptäcka ert Ale i ord och 
siffror. Ta del av det som 
präglar kommunen, vilka 
föreningar och företag som 
är störst, vad våra gäster 
helst besöker, hur naturen 
ser ut och inte minst vilka vi 
själva är. Sidan är en repris 
på en liknande artikel som 
tidningen publicerade för 
tretton år sedan och jag kan 
onekligen konstatera att det 
har hänt en del.

Kan leva med minus

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. 

www.mittiale.se 

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

Ändrade telefontider
för Församlingsexpeditionen

Måndagar 
Tisdagar 
Onsdagar 
Fredagar
(Torsdagar stängt)

9.00-12.00

0303-444 004

SPF 
SKEPPLANDA-HÅLANDA

Årsmöte
Torsdag 26 januari kl 15.00

i Skepplanda Bygdegård
Utöver sedvanliga 

årsmötesförhandlingar medverkar
Professor Rolf Ekman som 

föreläser om vår hjärna

Tillfälle att betala medlemsavgiften. 
Alla medlemmar är välkomna

/Styrelsen

Ö

TYGLADAN
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2 p

KAPPA MED ÖLJETTER 50:-/m

HISSGARDINER 139-219:- (100-160 cm)

RIPSLÖPARE 69:-/st

Barnoveraller 229-399:-
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

Två lediga målare

Kontakta Urban, 0705-25 02 34

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

F-skatt finns.

ALE SCHACKKLUBB
NU STARTAR VI UPP VÅRSÄSONGEN!

Onsdag 18/1 kl 18.30
i Älvängens Folkets Hus

Både nybörjare & proffs, 
gamla eller unga, alla är välkomna! 

Carl Tuvskog tel 0303-74 08 14.
(Mobil 0736-102 754)

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.
ale_schack@excite.com

www.ale.schack.se

Varmt välkomna!
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ÅRSMÖTE
SÖNDAG 5 FEB
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BOHUS. Eka Chemicals 
ska enligt beslut i Mil-
jödomstolen sanera 
två markområden och 
bygga en skyddsbarriär 
längs älvkanten.

För att säkerställa 
vilken saneringsmetod 
som lämpar sig bäst 
har företaget inlett en 
provsanering.

– I maj ska vi pre-
sentera en plan för 
myndigheten hur 
domen ska verkställas 
och sedan har vi 15 år 
på oss att genomföra 
åtgärderna, säger Marii 
Engberg, platschef på 
Eka i Bohus.

Det var i slutet av maj 2011 
som Högsta Domstolen be-
stämde att inte ta upp Eka 
Chemicals överklagan. Det 
betyder att miljödomen från 
november 2010 ligger fast. 
Den innebär att företaget 
bland annat ska uppföra en 
skyddsbarriär längs fabriks-
områdets älvkant och sanera 
två utpekade markområden. 
Det ena ligger söder om Eka 
och har använts för utfyll-
nadsmassor, det andra är om-
rådet där den tidigare klorfa-
briken låg. För att veta vad 

marken innehåller, hur föro-
renad den är, samt hur man 
bäst ska ta hand om de histo-
riska föroreningarna har Eka 
Chemicals inlett en omfat-
tande provsanering.

– Det krävs enormt mycket 
planering och projektet är av-
ancerat. All tillgänglig exper-
tis är inkopplad, både våra in-
terna resurser och en hel del 
konsulter arbetar med att ta 
fram en genomförandeplan. 
En tidigare 
kalkyl visade 
att åtgärder-
na kommer 
att kosta runt 
450 Mkr, men 
den siffran får 
vi säkert juste-
ra uppåt, säger 
Marii Eng-
berg.
Miljödomen 
är historisk 
och har varit 
föremål för 
många dis-
kussioner. Eka 
C h e m i c a l s 
överklagade så 
långt det gick, 
men har nu ac-
cepterat fakta.

– Vi har 
varit kritiska 
till att vi tving-

as sanera marken där det idag 
pågår verksamhet. Det gör 
arbetet särskilt svårt. Skydds-
barriären längs älvkanten 
har vi inga synpunkter på. 
Den är viktig med tanke på 
översvämningsrisken och det 
faktum att Göta älv är Göte-
borgs dricksvattentäkt, säger 
Marii Engberg.
Provsaneringen är förhopp-
ningsvis klar i januari och 
utgör då en viktig del i det för-

slag till plan som Eka Chemi-
cals kommer att lämna in till 
Miljödomstolen i maj. Däref-
ter väntar beslut om hur sa-
neringen ska genomföras och 
hur barriären ska byggas.
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LEDIGA TJÄNSTER

ÅRSMÖTE
SKEPPLANDA

SOCKENS
BYGDEGÅRDSFÖRENING

kallar sina medlemmar och 
intresserade till årsmöte

Tisdag 24/1 kl. 19.00
i Skepplanda Bygdegård.

Kaffeservering

Välkomna!
Styrelsen

Eka Chemicals 
provsanerar marken
– I maj startar genomförandet av miljödomen

Miljödomstolens beslut från november 2010 innebär att Eka Chemicals ska bygga en skyddsbarriär längs älvkanten för att 
skydda Göta älv tillika Göteborgs vattentäkt. Företaget ska också sanera två markområden.

Foto: Göran Andersson, Eka Chemicals

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Onsdag 25 januari kl. 18.30 -21.00 
Östra Roten, kommunhuset
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Anmäl dig senast 23 januari till 
kajsa.jernqvist@lillaedet.se

Varmt välkommen!
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LILLA EDETS KOMMUN

VI SÖKER NU
Servicetekniker som kan arbeta 
självständigt, gillar kundkontakt och är 
serviceminded. Bil ingår i jobbet och 
den sociala kompetensen är mycket 
viktig för tjänsten. Göta Älvdalen och 
Göteborgsområdet är arbetsplatsen och 
uppdragen är mindre entreprenader.

För mer info
Janne 0706-33 43 90 • janne@jio.se

JiO Eltjänst startade 1990  
och vi är idag 19 medarbetare.  
Vi är verksamma i Götaälvdalen 
och Göteborgsområdet. Service, 
entreprenad samt styr & regler  
är våra verksamhetsområden.

Sedan 1/11-11 ingår ÄIAB  
i företaget. Här bedrivs arbete  
inom industriell installation.
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Vänsterpartiet höll sin 
39:e kongress i Upp-
sala. Fyra medlem-

mar från Ale var närvaran-
de. Johnny Sundling var där 
som ombud för Älvsborgs 
distrikt, Birgitta Andersson 
var med som veterandelegat. 
Ingmarie Torstensson och 
Christer Pålsson var med 
som åhörare. Det var en 
kongress med god stämning 
och trevlig inramning. 

Vi valde Jonas Sjöstedt 
till vår nya partiledare. Han 
och de övriga kandidaterna 
har rest landet runt för att 
svara på alla medlemmars 
frågor. Det är första gången 
ett parti har ett så öppet för-
farande vid ett partiledarval. 
Jonas höll ett mycket upp-
skattat tal (det finns att se 
på youtube)vid kongressens 
avslutande. 

Några viktiga beslut 
under kongressen. Vi beslöt 
att verka för att förstatliga 
skolan och gymnasium, detta 
kommer att innebära en mer 
likvärdig och jämlik skola för 
alla Sveriges skolelever. Vi 
tog även beslut om att fort-
sätta verka för världens bästa 
välfärd utan vinstintressen. 
Detta borde många kunna 
hålla med om. Speciellt nu 
när man ser hur privata före-
tag inom vård och omsorg 
men även inom skolsektorn 
helt sätter vinst förre en god 
vård och elevernas utbild-
ning. 

Ett annat beslut var att 
Vänsterpartiets heltidspoli-
tiker nu kommer att betala 
en partiskatt som gör att de 
kommer att tjäna max ca 
27500kr per månad på sina 
uppdrag.  Ingen ska längre 
sitta på samma parlamenta-
riska uppdrag i mer än tre 
mandatperioder. Detta ser vi 
som en självklarhet då man 

inte ska se politiken som en 
karriär eller ett sätt att bli rik 
utan som ett förtroendeupp-
drag. Det gör även att man 
inte distanseras från den 
vanliga medborgaren.

Vi kommer att även i fort-
sättningen verka för 6 tim-
mars arbetsdag. Vi kommer 
därför att ta fram en strategi 
innan valet 2014 som visar 
hur vi vill genomföra det. 
När man genomförde 8 tim-
mars arbetsdag ansåg en del 
att Sverige aldrig skulle klara 
av det och landet därmed 
skulle gå i konkurs. 

Sedan beslutade vi om att 
avskaffa bemanningsföre-
tag. Det vill vi göra för att 
skydda den svenska model-
len. Vi anser att alla ska 
kunna känna en trygghet på 
svenska arbetsplatser. Dag-
lönarverksamhet är en något 
vi borde lämnat kvar i början 
av förra århundradet.  

”Friheten för riskkapital-
bolaget är vår mormors ofri-
het på det vanskötta äldrebo-
endet där blöjorna vägs och 
de outbildade timvikarierna 
inte ges tid att vara mänsk-

liga. För allas frihet krävs 
en politik för rättvisa” från 
Jonas tal. Därför kommer 
vi även i fortsättningen att 
arbeta mot lagen om offent-
lig valfrihet. Vårt alterna-
tiv är inflyttande där vår 
medborgare är brukare inte 
kunder. Man ska ha en större 
möjlighet att välja inom den 
kommunala omsorgen. 

Att Jonas är en stor mil-
jökämpe vet många och 
ett annat citat från hans tal 
är, Om klimatet hade varit 
en bank så hade det varit 
räddat nu. Det ligger en stor 
sanning i det uttalandet. Det 
går att göra stora insatser 
för miljön men det krävs en 
vilja och en insikt om att den 
nuvarande vägen vi vandrar 
på inte längre är möjlig.  

Vi är mycket hoppfulla 
och tror att vi har god en 
möjlighet att göra ett bättre 
val 2014. 

Politik är att vilja och 
detta är vår vilja. Vi inbjuder 
likasinnade att dela sin vilja 
med oss.

Vänsterpartiet Ale

Vänsterpartiets kongress

Johnny Sundling, Ingmarie Torstensson, Birgitta Andersson 
och Christer Pålsson var Ales representanter på V-kongressen.

Buss körde i diket

Årets första snöfall medförde att en buss körde i diket på E45 mellan Älvängen och 
Skepplanda. Olyckan inträffade strax efter klockan fem på måndagseftermiddagen. 
Räddningstjänstens personal från Nol samt ambulans var snabbt på plats. Bussen 
blockerade ett körfält norrut och vägen stängdes av för all trafik under cirka en timma 
då bärgningsarbetet pågick. Inga kända personskador rapporteras.

Foto: Christer Grändevik   Text: Jonas Andersson

PANTKNAPP 
HOS ICA KVANTUM, ALE TORG

Vill ditt företag också hjälpa 
till i det drogförebyggande 

arbetet i Ale kommun?
Kontakta Thomas Berggren på 0704-320 220 

eller thomas.berggren@ale.se

Vi har nu startat ett 
nytt år – ett år då 
nya försämringar för 

sjuka redan genomförts.
Den 1 januari  genomför-

des en höjning av högkost-
nadsskydden för sjukvård 
och läkemedel med totalt 
600 kr (200+400). Det 
innebär en kraftig höjning 
på totalt 22% för de som är 
drabbade, ofta av långvarig 
eller kronisk sjukdom. I 
Alekuriren nr 41 kunde vi 
läsa om KDs argument för 
höjningen men jag tycker att 
det saknas den sjukes per-
spektiv i resonemanget. 

I en tid då många rappor-
terar om ett ökat hjälpbehov 
i vårt samhället , inte minst 
diakoni- och kyrkoarbe-
tarna, känns det mycket 
märkligt att KD så ivrigt 
argumenterar för denna 
försämring som slår mot de 
sjuka samtidigt som pengar 
har funnits till stora skat-
tesänkningar för de som är 
friska. 

Men de höjda medicin- 
och läkemedelkostnaderna 
är inte den enda försämring 
av de sjukas ekonomiska 
situation som KD och 
Alliansen genomdrivit. För 
den som blir sjuk har det 
dessutom blivit en lägre 
ersättning + en högre skatt. 
Förra mandatperioden 
sänktes Sjukpengen med 
3 – 8 % (SGIn 3% samt 5 % 
efter 365 dagar vid ”förlängd 
sjukskrivning”). När någon 
blir sjuk skall personen 
dessutom betala en högre 
procentuell skatt än när man 
arbetade (jobbavdraget för-
svinner). Det innebär i dags-
läget upp till ca: 1800 kr mer 
i skatt per månad för den 
som drabbats av sjukdom 
än om man fått in samma 
summa från lön. 

Att sjuka skall få en lägre 
ersättning och sedan skat-
tediskrimineras på detta 
sätt är mer än märkligt! 
Det känns som en ”omvänd 
Robin Hood-politik” och en 

ytterligare bestraffning i en 
för många redan besvärlig 
ekonomisk situation. Varför 
skall de som drabbats av 
sjukdom gång på gång drab-
bas av ekonomiska försäm-
ringar ? Vilka andra grupper 
hade accepterat detta ? Tror 
Kristdemokraterna att män-
niskor blir friskare för att de 
får mindre pengar att leva på 
? - Sanningen är nog snarare 
tvärtom. KD borde omgå-
ende tänka om även om det 
innebär att ni får samverka 
med andra partier. Tänk 
nytt – prioritera de sjuka 
- lägg förslag att nivån på 
sjukpengen återställs(höjs), 
att man inte får en skat-
tehöjning när man blir sjuk 
(jobbavdraget avskaffas och 
ett likvärdigt grundavdrag 
införas för alla) och att hög-
kostnadsskyddet för läkeme-
del och sjukvård omgående 
återställs till tidigare lägre 
nivå. 

Vän av rättvisa

Försämring för sjuka

KAN MAN ”GOOGLA” DITT FÖRETAG?
Internet växer och är idag världens näst största media, bara TV är större.
Vill man hitta något idag så ”googlar” man, telefonkatalogernas tid är sedan länge förbi.
Du kanske redan går i tankarna på att skaffa en hemsida men inte gjort slag i saken ännu?

Låt oss hjälpa dig med din exponering på nätet.
Vi utformar en hemsida efter din verksamhet och får er att synas.

Intressant? Kom upp på en kopp kaffe! Alternativt slå Adam eller Emil en signal
så berättar vi mer och svarar på dina frågor.

Du når Adam på 0303-333 734 och Emil på 0303-333 736.

(Och du, det kostar inte skjortan att skaffa en ny hemsida!)
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Januari

Ale H2O 
– Stor satsning om dricksvatten 
och hälsa i Ale kommun

Vill du vara med i en av de största studierna 
någonsin om dricksvatten och hälsa?

I januari 2012 inleder Ale kommun i samarbete med Livsmedelsverket 
och Chalmers Tekniska Högskola studien Ale H2O, en studie om vår 
konsumtion av dricksvatten och vår hälsa. Studien genomförs i hela 
landet med hjälp av marknadsundersökningsinstitutet Synovate, med en 
fördjupad undersökning i vår kommun.

Många i Ale kommun kommer att bjudas in att delta i studien. Ytterligare 
information fi nns på Ales webbplats www.ale.se. Studien går även att 
följa på www.facebook.se/AleH2O. Välkommen till ett spännande 
forskningsprojekt!

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 Handelsplats 
Älvängen inom Starrkärr 1:42 mfl . 
Ale kommun, Västra Götalands län
                     
Miljö – och byggnämnden
 (nuvarande Samhällsbyggnads-
nämnden) beslutade 2010-08-26 
att ge miljö- och bygg-
förvaltningen (nuvarande Sektor 
Samhällsbyggnad) i uppdrag 
att upprätta förslag till detalj-
plan. Planändringens syfte är att 
tillskapa byggrätter för handel. 
Detaljplanen handläggs med 
enkelt planförfarande enligt 
reglerna i PBL 5:28.

Under 2011 var planförslaget ute 
på samråd. Kommunen har 
därefter upprättat ett 
kompletterande PM beträff ande 
trafi kbuller. 

Eventuella synpunkter framförs 
skriftligt till Samhällsbyggnads-
nämnden, Ale kommun, 449 80 
Alafors, senast den 1februari. 
Den som inte framfört skriftliga 
synpunkter senast under denna 
tid kan förlora rätten att senare 
överklaga beslutet om att anta 
detaljplanen.

Kompletta planhandlingar fi nns på 
Sektor Samhällsbyggnad och på 
kommunens hemsida, 
www.ale.se/bygga, bo och miljö/
planer och byggprojekt/
pågående planer. Vill du ha 
ytterligare information eller har 
frågor till oss, är du välkommen att 
ringa till Erik Wikström på 
tel: 0303-33 02 43.

LONGKALSONG- LIVE!
Svängig musik med mycket humor, 
fantasi och glädje.
LongKalsong är gruppen som 
sedan 2003 turnerat över hela 
Sverige. Med sina tre skivor och 
över 600 spelningar i bagaget 
bjuder de på underfundiga och 
trallvänliga låtar som tilltalar både 
barn och vuxna. Barnen i publiken 
bjuds in att sjunga med och röra 
sig till låtarna. 
>> Lördag 28 Januari kl 14.00
Teatern Ale gymnasium, Nödinge
Pris 50 kr. Biljetter sälj på biblioteket 
i Nödinge.

DA TWISTED FEET
Kulturskolan presenterar: 
Dansworkshop med da twisted 
feet , som vunnit SM i Street 
dance och syns fl itigt i TV senast 
på Rosa Bandet galan. För Dig på 
högstadiet och gymnasiet. 
>> Fredag 20 Januari 17:30 till 
19:30 och 
lördag 21 januari 15:00 till 18:00
200 kr för båda dagarna, 
fortsättningskurs på lördagen. 
Biljetter säljs på biblioteket i 
Nödinge.

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 sofi e.nenonen@ale.se 
eller på telefon 0303-33 02 16.

SLÄKTFORSKARHJÄLP 
MED ALE SLÄKT-
FORSKARE
>>Onsdagar 18 januari och 
28 mars kl. 16.00 – 18.30.

>>Lördagar 4 februari, 3 mars, 21 
april kl. 10.30 – 13.00.
Plats: Ale bibliotek i Nödinge
 

FOTOUTSTÄLLNING
Fotogruppen Ale ställer ut på tema 
skog och natur.
>> 9 januari – 5 februari.
Skepplanda bibliotek  

PÅ GÅNG I ALE

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

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

Märkestagning:
Onsdagar kl 15.00-17.00. 
Pris 250 kr.
Köanmälan på tel 0303-33 05 09
Morgonbad
Onsdagar kl 07.00-09.00

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

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

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

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

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen 
den 30 januari 2012 kl 18.00 på Medborgarhuset, Alafors.

Bland punkterna märks följande:

• Allmänhetens frågestund. 

• Upphörande av arbetsordning för Rådet för hälsa och trygghet

• Taxa för simskolan i Skepplandahallen

• Omdisponering av investeringsmedel för grundskolans 
en-till-en-satsning

• Riktlinjer för avstånd mellan hästhållning och bostäder

• Uppsägning av samarbetsavtal mellan Kungälv och Ale 
kommuns räddningstjänst

Föredragningslistan fi nns på ale.se. Ale-Kungälvs närradioförening 
direktsänder på frekvenserna 91,4 och 95,4 MHz. Mötet är öppet för 
allmänheten.

Välkommen! 
Klas Nordh, Kommunfullmäktiges ordförande

Kom till kommunfullmäktige
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDEN

Tisdag 10 januari

Olaga hot
En polispatrull blir beordrad till 
en adress i Bohus där det pågår 
ett lägenhetsbråk. En man 
hotar sin sambo vid upprepade 
tillfällen och är nu misstänkt 
för olaga hot.

Inbrott på byggarbetsplat-
sen vid Bohus förskola. Diverse 
arbetsmaskiner tillgrips.

Torsdag 12 januari

Villainbrott
Villainbrott i Nol. Tjuvarna 
plockar ur ett fönster och tar 
sig in i bostaden. Diverse gods 
tillgrips, bland annat smycken 
och datorer.

Fredag 13 januari

Inbrott i Kollanda
Kilanda Cementgjuteri i Kol-
landa rapporterar om ett 
inbrott. Diverse verktyg samt 
diesel tillgrips.

Inbrott i ett trapphus på Käl-
larliden i Bohus. Två gipstavlor 
stjäls.

Antalet anmälda brott under 
perioden 9/1 – 16/1: 28. Av dessa 
är fyra bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

ALE. Trenden håller i 
sig.

Antalet anmälda 
brott i Ale kommun 
fortsätter att minska.

– Det är naturligtvis 
väldigt positivt, säger 
polisman Tom Henric-
son.

Brottsligheten i Ale mins-
kade kraftigt under 2010. 
Färsk statistik från polismyn-
digheten i Västra Götaland 
visar att trenden håller i sig 
även 2011. Totalt noterades 1 

593 brott i fjol vilket var 182 
anmälningar färre än året 
innan.

– Vi hade en väldigt lugn 
inledning på 2011. Vintern 
och den stränga kylan var 
säkert en bidragande orsak 
till det, förklarar Tom Hen-
ricson.

Vid en mer djupgående 
analys av statistiken visar 
det sig att bilbrottsligheten 
är den parameter som mins-
kar mest. De bilrelaterade 
brotten var tidigare ett stort 
bekymmer i Ale.

– Nya bilar är betydligt 
svårare att stjäla och göra 
inbrott i. Det är en förkla-
ring. Polisens informations-
kampanj inom detta specifika 
område har förhoppnings-
vis också gjort sitt till, säger 
Henricson.

Ungdomsbrott
En minskning ses också 
i kolumnen för antalet 

anmälda skadegörelser, 
som är ett typiskt ung-

domsbrott.
– Samarbetet 

inom SSPF (Skola, 
Sociala, Polis och 
Fritid) kan inte 

nog framhävas. 
Det sker på 

många platser inom Nord-
ostpolisen, men Ale har ett av 
de SSPF som fungerar bäst, 
säger David Centerwall 
som tjänstgör i Angereds-
polisens ungdomsen-
het.

– Det arbete som görs 
inom Vakna och uppstarten 
av Mötesplats Ungdom är 
också värt att nämna i sam-
manhanget, säger Lotti 
Klug, brotts- och säkerhets-
handläggare i Ale kommun.

Under 2010 förekom 
en hel del klotter på 

offentliga platser, 
vilket upprörde 

a l l m ä n h e t e n . 
Polisen lycka-

des emeller-
tid få fast 

gärnings-
m ä n -
nen, som 
kommer 
att få 
a v t j ä n a 
sitt straff 
efter en 
fä l l ande 

dom. 

– Att vi lyckas klara upp 
brott har en preventiv effekt, 
det avskräcker andra ungdo-
mar att göra likadant, beto-
nar Tom Henricson.

Tidigare var buskörning 
med mopeder ett problem 
i Ale, hur ser ni på det?

– Det har lugnat ner sig 
betydligt. Däremot har Epa-
traktorer blivit allt mer van-
ligt, framförallt i Älvängen. 
Vi fick en hel del påring-
ningar i somras och måste 
följa den utveckling som 
sker, säger Henricson.

Vad i årsbokslutet för 
2011 bekymrar er mest?

– Antalet villainbrott 
sticker ut i negativ bemär-
kelse, säger Henricson.

– Oerhört tråkigt sam-
tidigt som det är glädjande 
att hela 23 nya grannsam-
verkansföreningar startats 
upp under 2011. Det visar 
att Aleborna är aktiva och 
tar sitt ansvar i det brotts-
förebyggande arbetet, säger 
Lotti Klug.

2011 var också det år som 
poliskontoret på Ale Torg 
försvann. Före semestern 
plockades skylten ner och 
numera är all verksamhet 
koncentrerad till stationen i 
Angered.

– I och med att kommun-
ledningen valde att säga upp 
avtalet med polisen har den 
allmänna servicen försämrats 
en aning. Den polisiära när-
varon i kommunen är ändå 
god. Det finns ett avtal med 
Ale kommun och polismyn-
digheten som efterlevs till 
fullo, säger Tom Henricson.

Några nyheter att rap-
portera om för 2012?

– Från årsskiftet gäller 
en rad nya lagar och för-
ordningar. En av nyheterna 
gäller rattfylleri i trafiken. 
Som alternativ till återkal-
lelse av körkortet vid ratt-
fylleribrott införs ett system 
med innehav av körkort med 
villkor om alkolås. Systemet 
har prövats under en tid och 
har nu permanentats. Vill-
korstiden ska som huvudre-
gel vara ett år, avslutar Tom 
Henricson.

Brottsligheten i Ale fortsätter minska
– Polisen hyllar samarbetet inom SSPF

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Glädjande siffror. Polisman Tom Henricson och Lotti Klug, brotts- och säkerhetshandläggare 
i Ale kommun, kan konstatera att antalet anmälda brott i Ale fortsätter att minska.

Ica Kvantum på Ale Torg råkade ut för två spektakulära inbrott under fjolåret där en hjullas-
tare användes som murbräcka vid det första tillslaget i höstas. I övrigt rapporterar polis-
myndigheten i Västra Götaland om ett relativt lugnt 2011.         Arkivbild: Christer Grändevik

BROTTSSTATISTIK

Bilbrottslighet
2011: 361
2010:  428
Övriga tillgrepp
2011:  212
2010:  239
Ungdomsbrottslighet
2011: 71
2010:  72
Misshandel
2011: 129
2010: 119
Olaga hot
2011:  193
2010: 194
Narkotika/speciallagstiftning
2011:  126
2010:  107
Skadegörelse
2011:  133
2010:  153
Villainbrott
2011:  65
2010:  56

Under 2011 har 1593 allvarliga 
brott anmälts i Ale, vilket är en 
minskning med 182 brott jämfört 
med år 2010 då 1775 brott anmäl-
des. Där av är 1124 brott så kall-
lade förmögenhetsbrott och de 
har minskat med 158 brott jämfört 
med 2010 då siffran för förmögen-
hetsbrotten var 1282. 

Välkommen till ett jubileumsår med 
ABF Sydvästra Götaland

Jubileumserbjudande! Avgiftsfria cirklar!

Alla våra cirklar och kulturarrangemang hittar du på vår hemsida.  
Ring oss skickar vi ett program hem till dig.

Välkommen till vårt kunskapscenter i Kungälv på Utmarksvägen 3.

Tel 0303 - 161 55   www.svg.abf.se
ABF SYDVÄSTRA GÖTALAND

Ale, Kungälv, Lerum, Mölndal, Orust, Partille, Stenungsund, Tjörn, Öckerö

SYDVÄSTRA GÖTALAND

Vi har flera nya ämnen att erbjuda; 
Latin på distans, Att gå i pension - planera pensionsuttagen rätt,  
Halv åtta hos ABF - mat, Kalligrafi, Akvarell, Måleri & teckning,  

Scrapbooking m.m.

Vi fortsätter också med; 
Livet är ditt - ABF´s hälsoskola, Data för skräckslagna, Datorn på  

djupet, Photoshop, Börja med Facebook, Akustisk gitarr, Orientalisk dans,  
Bröllopsvals & vals, Spanska, Engelska, Silversmide, Smyckefusing m.m.

Delta i kampen mot klimathotet: 
Tre kvällar för miljön, Tre kvällar om klimatsmart mat. 

Rättvisemärkning - Fair Trade.
Pröva på flera roliga cirklar under sportlovet v7!

 Måleri & teckning, Scrapbooking, Smyckefusing, Skrivarglädje 
och Kalligrafi.

Cirkelstart
vecka 8

• Vilka tecken skall man titta efter?

• Blir pupillen större eller mindre?

• Hur använder man cannabis?

• Hur förändras den som röker cannabis?

öökkaarr  bbllaaanndd uunngggdddoommmaarr 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…
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SURTE. Green Village 
förverkligar sina planer 
på ett nytt bostadsom-
råde vid Keillers damm.

Första spadtaget 
togs i tisdags.

– Helt rätt för oss 
i Ale. Bostäderna 
kommer att ha en 
tydlig miljöprägel och 
det stämmer väl över-
ens med vår ambition 
om att uppfattas som 
en grön och modern 
kommun, förklarade 
kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) när han 
greppade spaden till-
sammans med repre-
sentanter från Green 
Village och byggföreta-
get FO Petersson.

Totalt handlar det om 86 
lägenheter, 21 radhus och 
9 villor som ska placeras i 
naturskön omgivning med 
skog och vattendrag som när-
maste granne.

– Det är ett fantastiskt 
område som jag blev oer-
hört förtjust i första gången 
jag var här. När vi sedan fick 
veta att det skulle byggas en 
motorväg och att Surte skulle 
förses med en pendeltågssta-
tion fanns det inget att tveka 
på, förklarar Hans Wiliö, 
marknadsansvarig på Green 
Village.

– Redan från den första 
kontakten har vi upplevt ett 
väldigt positivt samarbete 
med Ale kommun. Det fung-
erar bra på alla nivåer och till-
sammans ska vi kunna locka 
nya invånare till Surte, säger 
Wiliö.

I höstas genomfördes en 
marknadsföringskampanj 
under två veckors tid i Nord-
stan. 280 intresseanmälningar 

kom in och ett första infor-
mationsmöte hölls på Scandic 
Europa i förra veckan.

– Målgruppen är barn-
familjer och naturälskande 
människor från Storgöte-
borg, men även från Surte, 
säger Wiliö.

I första skedet sker bygg-
nation av radhus och villor. 
Inflyttning är planerad att äga 
rum successivt runt årsskiftet. 
Nästa vår är tanken att arbe-
tet med lägenheterna ska ta 
sin början.

– Nu har vi tagit det första 
spadtaget, nästa steg är att 
avverka valda delar av skogen, 
påbörja sprängningsarbe-
ten, flytta jordmassor och så 
vidare. Vi kommer att sätta 
ner husen som gäster i natu-
ren. Vi vet att detta är en 

populär plats för rekreation 
och byggnationen innebär 
att området blir ännu mer 
tillgängligt. Kommunen har 
lovat oss att vara behjälpliga i 
det avseendet.

Mitt i naturen
Green Village kommer att 
ha energi, arkitektur/design 
och kommunikation som 
sina främsta försäljningsargu-
ment.

– Att kunna bo mitt i natu-
ren och sedan nå stadskärnan 
inne i Göteborg på knappa 
kvarten, oavsett om du väljer 
att ta bilen eller pendeltåget, 
är ett argument som väger 
väldigt tungt, säger Hans 
Wiliö.

Det ekologiska tänket är 
också påtagligt. Green Vil-

lage eftersträvar nivån guld 
enligt klassningen Miljö-
byggnad.

– Klimatsmarta lösningar 
eftersträvas för att få ner 
boendekostnaden. Vi blir det 
första området som kommer 
att nyttja tre olika energikäl-
lor, nämligen vindkraft, sol-
energi och bergvärme, avslö-
jar Hans Wiliö.

– Vi kommer att tillämpa 
bostadsrätt och äganderätt. 
Som prisexempel kan nämnas 
en trerumslägenhet på 88 
kvadrat där månadskostna-
den blir 6 350 kronor med en 
kontantinsats på 15 %.

I förra veckan togs det första spadtaget för det nya bostads-
området vid Keillers damm i Surte. Erik Lidberg, kommun-
chef, Mikael Berglund, kommunalråd, Hans Wiliö, marknads-
ansvarig Green Villige, Jonas Steen, vd FO Peterson, Sven 
Steen, styrelseordförande FO Peterson och Niclas Wiliö, 
Green Village, hjälptes åt med grävandet.

En vy över hur det är tänkt att se ut vid Keillers damm i Surte. Green Village planerar att uppföra 86 lägenheter, 21  radhus och 9 villor i området.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nordostpolisen vill infor-
mera om varför ingen eva-
kuering gjordes förra tors-
dagen när ett föremål, som 
misstänktes vara en bomb, 
hittades i Nödinge.

Poliserna på plats som 
såg det misstänkta föremålet 
gjorde bedömningen att 
föremålet, om det var en 
bomb, var så pass litet att 
en eventuell smäll skulle ha 

kunnat orsaka skador på en 
dörr, men inte att ett hus 
skulle ha raserat. Därför 
evakuerades ingen, men 
området spärrades av och 
man såg till att personer 
höll sig inomhus. Föremålet 
hämtades av bombtekniker 
och insatsen avslutades tidig 
förmiddag. 

❐❐❐

Polisen förklarar 
sitt agerande

En hemmagjord bomb hittades i Nödinge förra torsdagen.

Funderar du också 
på en ny bil?

med din nästa bil-, båt- eller husvagnsaffärV
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0303-33 48 50
Göteborgsvägen 70, Älvängen alvangen@handelsbanken.se

ÄLVÄNGEN

Första spadtaget vid Keillers damm
– Nytt bostadsområde i naturskön miljö
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Utgångspris: 595 000:-
Boarea: 65 kvm
Avgift: 3.551:-/mån inkl värme, VA,
Kabel-Tv
Adress: Alkalievägen 5 A, 2 tr
Visas sön 22/1 13.30-14.00
Sms:a: FB 5410-3161 till 72456 för
beskrivning

Mycket fräsch, ljus och trivsam
lägenhet. Välplanerad och med en
härlig balkong. Bra läge med
närhet till skola, förskola, service
och kommunikationer. Endast
ca.15 minuter till Göteborg.
Tel: 0303-74 62 50, 0708-111 889.
Webbnr: 5410-3161.

3:A BOHUS

Utgångspris: 1 795 000:-
5 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 113 kvm, biarea: 5 kvm
Tomt: 229 kvm Plan
Byggt: 1974
Adress: Gustav Larssons Väg 60
Visas sön 22/1 12.00-12.45
och tis 24/1 17.00-17.45
Sms:a: FB 5410-3112 till 72456 för
beskrivning

Drömmen om det röda huset.
Hemtrevligt hus med perfekt
planlösning i bra skick. Beläget i
ytterdelen av populära Maden
med gångavstånd till all tänkbar
service såsom förskolor, skolor
och kommunikationer.
Barnvänligt med bilfria bygator.
Tel: 0303-74 62 50, 0708-111 889.
Webbnr: 5410-3112.

ÄLVÄNGEN MADEN
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Du når oss på 0303-33 24 00 eller via vår hemsida, www.aleel.se. 
Du är också alltid hjärtligt välkommen till Lunnavägen 2 i Alafors. 

Vi bjuder på kaffe och kaka måndagar till fredagar kl. 07:00–16:00.

OBSERVERA att vid telefon- och dörrförsäljning gäller Distans och 
hemförsäljningslagen. Det ger dig alltid 14 dagars ångerrätt.

Vi har blivit uppmärksammade på att dörrförsäljare har 
utgett sig för att komma ifrån Ale El eller att de samarbetar 

med Ale El. Det är inte sant!

Dörrförsäljare 
kommer inte från Ale El.

Kontakta oss direkt 
när du vill ha ett bra elpris.

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

”Ting i andra hand”

Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180

Vi öppnar för 
nya säsongen

Välkommen 
att fynda!

lördagen den 21 januari kl 10-13

Inlämning av varor 
tisdagar kl. 18-21

LILLA EDET. Beskedet 
slog ner som en bomb.

I förra veckan förkun-
nade ägarbolaget Knauf 
Danogips att 

Inland Kartongfabrik 
ska stängas.

En företagsepok från 
1896 går därmed i 
graven.

85 personer riskerar att mista 
sina arbeten när kartongbru-
ket i Lilla Edet klappar igen. 
Lönsamhetsproblem uppges 
vara den huvudsakliga orsa-
ken till beslutet. 2011 var 
ett dystert år då förlusterna 
skenade.

För de allra flesta kom tis-
dagens besked som en total 
överraskning. Ledningen för 
bolaget hade inte förvarnat 
de anställd och när nye vd:n 
Jesper B Jørgensen besökte 
fabriken för första gången 
var syftet allt annat än ange-
nämt.

Stämningen på Inland var 
givetvis dämpad sedan per-
sonalen mottagit informa-
tionen om att enheten i Lilla 

Edet ska avvecklas.
– Pappersindustrin går 

mot färre, men större enhe-
ter. Eftersom vi ligger på en 
ö mitt i älven finns det dess-
utom en gräns för hur stort 
Inlands kartongbruk kan bli. 
Även om vi investerar idag 

kan bruket visa sig vara för 
litet bara om några år igen 
och då kan vi inte bygga ut 
mer, säger Inlands platschef 
Åke Andersröd i en kom-
mentar till TTELA.

Vi återkommer med ytter-
ligare information om kar-

tongbrukets nedläggning i 
nästa veckas tidning.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I förra veckan kom beskedet att Inland Kartongfabrik ska stängas. 85 anställda riskerar att 
förlora sina jobb.

Inland Kartongfabrik 
lägger ner
– 85 jobb i fara när företagsepoken från 1896 går i graven

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren
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Sparande för stora 
och små!

att hitta rätt sparform för rätt ändamålV
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0303-33 48 50
Göteborgsvägen 70, Älvängen alvangen@handelsbanken.se

ÄLVÄNGEN

ÄLVÄNGEN. För snart 
två år sedan fick 
tolvåriga Kristoffer 
Johnsson sitt första 
krampanfall som senare 
visade sig vara epilepsi. 

Han har lärt sig att 
leva med sitt dolda 
handikapp och vill 
berätta om det för att 
öka förståelsen hos 
andra.

Nu försöker hans 
mamma Camilla starta 
upp en epilepsiförening 
i Ale.

Orsakerna till epilepsi är 
många och det är svårt att 
med säkerhet veta varför 
vissa personer drabbas. I 
Kristoffers fall har man kon-
staterat att han lider av grov 
epilepsi, men varför han fått 
det kan ingen svara på. 

Själv minns han inte så 
mycket av sitt första kramp-
anfall som kom helt plötsligt 
när han låg i sin säng. Famil-
jen förstod direkt att allt inte 
stod rätt till så det blev till att 
åka ambulans till Östra sjuk-
huset. 

Under den närmsta tiden 
efteråt fick han stora anfall 
varje dag och blev till slut 
inlagd på sjukhus. 

Snart två år har gått sedan 
dess och med hjälp av rätt 
medicinering har antalet 
anfall minskat.

Idag lever Kristoffer som 
vilken tolvåring som helst 
och tycker inte att folk ska 
behöva oroa sig för honom, 
även om han är medveten om 
att ett anfall kan komma när 
som helst. 

Stor okunskap
För att kunna få hjälp när 
oturen väl är framme är 

det viktigt att omgivningen 
informeras om hans dolda 
handikapp.

– Vi upplever att det finns 
en stor okunskap och folk 
tror att det är mer obehag-
ligt än vad det egentligen 
är. Man får också ibland 
känslan av att epilepsi skulle 
vara något skamligt som det 
sällan pratas om, trots att det 
är vanligare än diabetes. Folk 
har till och med frågat om 
det smittar, vilket det natur-
ligtvis inte gör, säger Camilla 
Johnsson.

När någon drabbas av ett 
epileptiskt krampanfall är 
det viktigt att i första hand 
skydda personen så att den 
inte skadar sig. 

– Man ska inte försöka 
avbryta ett krampanfall utan 
först vänta 3-5 minuter och 
se om det går över, annars får 
man ringa ambulans.

Förutom de stora 
krampanfallen kan Kristof-
fer ibland få kortare frånva-
roattacker som varar i några 
sekunder, men utan att han 
faller ihop.

– Det kan hända om jag till 
exempel bara går i skogen. 
Då kan jag plötsligt stanna 
till och sedan minns jag inte 
vad som hände, men efteråt 
är jag som vanligt igen, 
berättar han.

Starta förening
De som känner honom har 
lärt sig att känna igen teck-
nen och vet hur de ska hjälpa 
till, men familjen Johnsson 
skulle önska att det pratades 
mer om epilepsi.

Camilla har varit i kontakt 
med Svenska epilepsiförbun-
det om att eventuellt starta 
upp en lokal förening i Ale. 
Responsen har enbart varit 

positiv och nu håller hon på 
att undersöka om det finns 
intresse. Nästa steg blir att 
få tag på en lokal och försöka 
hitta finansiella lösningar, 
något som inte riksorgani-
sationen har möjlighet att 
hjälpa till med.

– Jag tror att det finns ett 
stort behov här i kommunen 
eftersom föreningen i Kung-
älv nu flyttat sin möteslokal 
till Uddevalla och på den 
här sidan älven finns ingen 
alls. Om man öppnar en dörr 
kanske fler hänger med.

Genom en naturlig sam-
lingsplats skulle de få chans 
att träffa personer i samma 
situation. Camillas förslag är 
att man skulle kunna träffas 
1-2 gånger i månaden. Hon 
tror även att det skulle vara 
bra om bara de anhöriga 
träffas ibland för att ventilera 
sina tankar utan att få dåligt 
samvete.

– Jag skulle gärna vilja 
träffa kompisar som också 
har epilepsi och som vet hur 
det är, säger Kristoffer.

Alekuriren tog kontakt 

med Ann-Marie Thun-
berg, anhörigkonsulent i Ale 
kommun. Hon berättade då 
att det just nu pågår en dis-
kussion om att starta upp en 
lokal anhörigförening.

– Inom den kan det finnas 
flera olika grupper och det är 
tänkbart att epilepsi skulle 
kunna vara en av dem, men 
ännu är inget klart.

Familjen Johnsson vill 
lyfta fram epilepsi i ljuset, 
dels för att slå hål på gamla 
myter och fördomar, dels för 
att öka kunskapen som kan 

innebära skillnaden mellan 
liv och död.

Runt halsen bär Kristoffer 
en guldkedja med en berlock 
föreställande en ljuslåga. 
Det är Svenska epilepsiför-
eningens logotyp som ska 
informera om att han har 
epilepsi, men vad hjälper det 
om omgivningen ändå inte 
vet vad det innebär?

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Vågar berätta. Kristoffer Johnsson, 12, fick epilepsi för snart två år sedan. Nu vill hans mamma Camilla starta upp en lokal 
epilepsiförening i Ale.

”Det finns en stor okunskap”
– Camilla Johnsson vill starta epilepsiförening i Ale

SKÄNK DIN PANT!

NYTT SAMARBETE MED

Använd pantknappen på ICA Kvantum, Ale Torg 
och skänk din pant til Vaknafonden
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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften    Bodelningar    Bouppteckningar    Deklarationer    Energideklara-
tioner    Fastighetsförmedling    Gåvobrev    Lösöreauktioner     Röjning och städning    Samboavtal    Skatteberäkningar  
Testamenten    Äktenskapsförord och övrig familjejuridik

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

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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SKEPPLANDA. Det blir 
ingen mer sjukgymnas-
tik i Skepplanda vård-
central.

Den uppfattningen 
delar nu även de mest 
engagerade och förban-
nade ortsborna.

I tisdags fick ”pro-
teströrelsen” en fördju-
pad förklaring av Jan-
Åke Simonsson (S), 
ordförande i Hälso- och 
sjukvårdsnämnd 4.

Sju skepplandabor träffade 
Jan-Åke Simonsson i Regio-
nens hus i Vänersborg. Syftet 
var att få en mer detaljerad 
bild av varför sjukgymnasti-
ken i Skepplanda lades ner i 
december.

– Vi har nu fått klart för 
oss hur allt hänger ihop och är 
självklart fortfarande mycket 
besvikna över beslutet, men 
det är lättare att förstå när 
bakgrunden förtydligats. 
Det som retar oss mest just 
nu är att våra folkvalda regi-
onpolitiker med förankring i 
Ale inte stod upp bättre. De 
försvarade inte sjukgymnasti-
ken i Skepplanda och de visste 
dessutom mer än de sa när det 
första stormötet arrangerades 
i november, hävdar Jan Svan-
ström.

På den punkten får han 
inget medhåll av regionpoli-

tiker Jim Aleberg (S).
– Innan mötet i Skepplan-

da hade jag aldrig hört talats 
om att sjukgymnastiken var 
hotad. Jag har inte suttit på 
mer information än den som 
jag har givit. Det här handlar 
om en rad olyckliga omstän-
digheter och det gick väldigt 
snabbt, men jag personligen 
har aldrig ägt frågan. Däre-
mot har jag försökt påverka 
andra, svarar Aleberg när lo-
kaltidningen ringer upp.

Det är regionens sparkrav 
som har medfört att Hälso- 
och sjukvårdsnämnd 4 mins-
kat sin beställning av vård, 
vilket i sin tur betydde att 
sjukgymnastiken i Skepplan-
da försvann. Nu hänvisas alla 
i behov av sjukgymnastik i Ale 
till Älvängen och Bohus, där 

Praktikertjänst på uppdrag 
av regionen driver sin verk-
samhet.

– Sammanfattningsvis kan 
sägas att Västra Götalandsre-
gionen knappast kan vara den 
mest kostnadseffektiva orga-
nisationen. Det är så många 
parallella nämnder och sty-
relser med tjänstemän och 
förtroendevalda högt som 
lågt att det inte är ett dugg 
förvånande att det saknas 
pengar till sjukgymnastik i 
Skepplanda, konstaterar Jan 
Svanström.

Sista kapitlet om sjuk-
gymnastiken i Skepplanda

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

lotteri där marknadsbesökar-
na kunde vinna diverse fina 
alster.

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

SKEPPLANDA. Hoppet 
är definitivt ute.

Sjukgymnastiken i 
Skepplanda upphör.

Stängningen sker 
redan på onsdag i nästa 
vecka.

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

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

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

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

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

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

Det är en klen tröst för 

skepplandaborna, som upp-
rörs över beslutet.

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

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

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

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

Nämndens argument att 
prioritera barnpsykiatrin 
köper man inte.

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

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

Svanström.
– Vi är oerhört besvikna 

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

JONAS ANDERSSON

Hoppet är ute!
– Sjukgymnastiken i Skepplanda stänger

Snart är det färdigtränat på vårdcentralen i Skepplanda. Den 14 december stänger sjukgym-
nastiken och brukarna hänvisas istället till Älvängen och Bohus.

Faksimil Alekuriren vecka 49, 2011.

ALE. Ett nytt debite-
ringssytem för vatten-
räkningarna har skapat 
problem.

En del kunder har inte 
fått med sin senaste 
avläsning.

– Det är en inkör-
ningsperiod som har 
medfört en del bekym-
mer, men på sikt ska 
det bli bättre, säger 
Kerstin Svärd, ekono-
miassistent på Ales 
VA-enhet.

Vid årsskiftet bytte VA-
kontoret debiteringssystem 

och den senaste vattenräk-
ningen är den första som går 
via detta. Helt felfritt gick 
inte övergången. Uppmärk-
samma alebor kunde i vissa 
fall se att avläsningen som 
skickades in i september inte 
fanns med.

– Tyvärr har det skett 
en del olycksfall, i vissa fall 
på grund av den mänskliga 
faktorn ibland av tekniska 
orsaker. Vi beklagar detta 
och det här ser vi över nu. 
Det kommer att bli rätt nästa 
gång, säger Kerstin Svärd.

De alebor som bevisligen 
har fått en för hög vattenräk-

ning har fått hjälp med en ny.
– Självklart hjälper vi till 

där det har blivit ett större 
fel. Har vi tid justerar vi även 
de mindre felaktigheterna. 
Tyvärr får man räkna med 
att det är en viss inkörnings-
period när man byter ett 
så omfattande system. Vår 
bedömning är att med tiden 
vinner alla på det här. Det 
moderna systemet kommer 
att vara väldigt exakt, avslutar 
Kerstin Svärd.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Strul med VA-räkningar i Ale

Mycket mer än så sa varken 
Berglund eller kommunche-
fen Erik Lidberg om de tre 
dagar långa seminariet i Var-
berg. Skälet är en överens-
kommelse om att först testa 
"prototypen", förslaget, i ett 
antal fokusgrupper.

– Vi har diskuterat fram 
och tillbaka i ett stort antal 
grupper för att i en kreativ 
process försöka komma över-
ens om vad vi vill med Ale 
kommun. Med oss hem har 
vi en tänkbar målbild, vision, 
men vi behöver självklart 
kommunicera den med män-
niskor i föreningsliv, närings-

liv, ungdomsråd, pensionärs-
råd med mera. Vi har säkert 
missat något och innan slut-
formuleringen sitter bör allt 
få mogna. I maj hoppas vi vara 
färdiga och då ska vi offent-
liggöra för alla alebor hur vi 
tänker, säger Mikael Berg-
lund som säger att det var 
diskussioner med högt i tak.

– Det var inte enkelt, men 
jag trodde nog att det skulle 
bli ännu svårare. Vi är i grun-
den alla måna om Ales bästa, 
det är bara vägen dit som skil-
jer sig åt.

Minienkät
Som ett led i arbetet med att 
skapa en framtidsbild för Ale 
genomfördes 
en minienkät 
på kommu-
nens hemsi-
da i decem-
ber. 350 sva-
rande, flest i 
åldern 35-44 
år, gav en 
tydlig bild av 
att Ale främst 
bör prioritera grundskola, 

äldreomsorg, bostäder och 
idrottsanläggningar.

– Det finns en positiv 
grundsyn hos aleborna. De 
verkar vilja medverka och 
bidra till en fortsatt utveck-
ling av kommunen. Likaså 
gav oss dagarna i Varberg 
mycket ny energi, där vi som 
tjänstemän och förtroende-
valda tillsammans började 
en ny vandring, menar kom-
munchef Erik Lidberg.

Enkäten visade också att 
en majoritet av aleborna kan 
rekommendera vänner att 
flytta till Ale. När de svarande 
fick sätta ord på Ale förekom 
nära och natur många gånger.

Bekräftelse
– Enkäten gav oss både in-
spiration på nya saker, men 
framför allt bekräftade den 
mycket som vi redan visste 
och det är också viktigt, säger 
Mikael Berglund.

Under målbildsarbetet i 
Varberg bjöds representan-

ter från nä-
ringslivet in. 
Marii Eng-
berg, plats-
chef hos Eka 
Chemicals i 
Bohus, var 
en av de fö-
redragande.

– Det 
kändes väl-

digt bra att ha henne på plats. 

Det är efter Ale kommun vår 
största enskilda arbetsgiva-
re. Eka visar stort intresse av 
att närma sig skolarbetet och 
verkar vilja synliggöra sig mer 
i samhället. Det ska vi försöka 
ta vara på, säger Erik Lidberg.

Arena för tillväxt, intres-
seorganisationen som utser 
årets tillväxtkommun, fanns 
också på plats i Varberg.

– Deras synpunkter är vik-
tiga. De tittar på Ale utifrån 
och ser självklart saker som 
vi på insidan inte alltid upp-
täcker så lätt. För att kunna 
formulera en bra målbeskriv-
ning är det angeläget att först 
göra en så detaljerad nulä-
gesanalys som möjligt,hur 
ser det ut idag och vilka ut-
maningar står vi inför, menar 
Lidberg.
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Hopp om en 
god skogsaffär?
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Älvängen 0303-33 48 50 Göteborgsvägen 70, Älvängen E-post: alvangen@handelsbanken.se

med investeringar i skog och lantbruk

lansforsakringar.se/alvsborg

Bli Guldkund
spara 1000-lappar.
Enkelt och lönsamt.

Ring oss på 0520-49 49 00

Lunnavägen 4, Alafors 0303-74 06 00
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Positiv enkät om Ale – ett led i målarbetet

Marii Engberg, platschef på Eka Chemicals i Bohus, föredrog 
om företagets verksamhet och roll i Ale kommun.

Mikael Berglund (M), Kom-
munstyrelsens ordförande.

Erik Lidberg, kommunchef i 
Ale sedan 1 november 2011.

–Gemensamt arbete för att staka ut kursen mot 2025

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

ALE. Vad ska prägla Ale 2025?
Tjänstemän och politiker i Ale kommun har 

under tre dagar kommit överens om färdrikt-
ningen och har också skapat en gemensam mål-
bild, men hur den ser ut avslöjas inte än.

– Det var en mycket givande övning med många 
kreativa diskussioner, säger Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Berglund (M).

I maj hoppas vi vara 
färdiga och då ska vi 
offentliggöra hur vi 

tänker.
Mikael Berglund (M)

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren
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NU ÄR JAG TILLBAKA I ÄLVÄNGEN.
Från och med februari hittar ni mig i Andrums lokaler 
på Torggatan 1 i Älvängen (ovanför La Plaza).

Detta firar jag med att ge alla kunder

20% RABATT 
HELA FEBRUARI

Gälller endast hos Sarah Ström
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FÖR BOKNING RING 

0707-54 77 72
Torggatan 1, Älvängen

I sitt kära Surte är hon född och uppvuxen.
Hon är ett välkänt ansikte på bandymatcherna där hon serverar pauskaffe.

Lisbeth Börjesson är ”bruksongen” som trivs där hon är.

Hur kommer det sig att 
du blev så engagerad i 
Surte BK?
– Jag är född och uppvuxen 
i Surte och redan som barn 
var man med och tittade på 
matcherna. Mycket kretsade 
kring bandyn och det blev 
en naturlig mötesplats för 
alla som bodde här. Utbu-
det av aktiviteter var inte så 
stort på den tiden.
Många känner igen dig 
från bandymatcherna 
där du än idag serve-
rar kaffe i pausen. Hur 
länge har du gjort det?
– Det kan jag inte komma 
ihåg, sedan 70-talet någon 
gång tror jag. På den tiden 
ordnade jag och min bästa 
väninna Agneta Jonsson 
även bussresor när laget 
skulle iväg på bortamatcher. 
Du har jobbat som 
tandsköterska hela ditt 
yrkesliv och har inte 

slutat än. Vad är det 
bästa med jobbet?
– Jag arbetar fortfarande 
ihop med K G Olsson som 
varit min chef i 50 år på 
praktiken i Surte. När man 
jobbat så länge på samma 
ställe får man en fin rela-
tion med patienterna. En 
del har man fått följa genom 
hela uppväxten och det är ju 
alltid roligt. Det är en väl-
digt trevlig arbetsmiljö. Nu 
hyr vi in oss på en praktik i 
Guldheden där jag jobbar 
1-2 dagar i veckan.
Du är även studieorga-
nisatör i Bruksongar. 
Vad betyder föreningen 
för dig?
– Den sociala biten bety-
der mycket och det är kul 
när man pratar om Surte 
och glasbruket för det är 
alltid någon som kommer 
ihåg lite mer än jag själv och 
allt eftersom nystas histori-

erna upp. 
Vad minns du från Sur-
teraset 1950?
– Vi bodde i den andra delen 
av Surte och där förstör-
des inget. Jag minns egentli-
gen inte så mycket förutom 
att man gick bort och tittade 
på husen som hade rasat. 
Min mamma satt på ett tåg 
klockan åtta på morgonen 
den 29 september på väg till 
jobbet när de plötsligt stan-
nade och konduktören sa att 
”Surte rasar i älva”. Ingen 
kunde tro att det var sant.
Vad ser du mest fram 
emot under 2012?
– Att jag och en väninna pla-
nerar en resa till Rom nu 
till våren. Eventuellt ska 
jag även åka till New York 
i höst, men inget är helt 
bestämt ännu. Jag älskar att 
resa, trots att jag är flygrädd.

JOHANNA ROOS
Foto: Allan Karlsson

VECKANS 

PROFIL

Namn: Lisbeth Börjesson
Ålder: 67
Bor: Surte
Gör: Engagerad pensionär
Intressen: Resa, förenings-
liv, umgås med familj och 
vänner, gå på teater och 
opera
Stjärntecken: Tvilling
Smultronställe i Ale: Surte
Så ser en lyckad kväll ut: 
”Middag och teater eller 
opera med en väninna och 
sedan avsluta med ett glas 
vin på något trevligt ställe.”

Öppet Hus-Textilt Hantverk 
Lördagen den 11 februari kl 11-14
Prova på att: Sticka, Virka, Tova, smycken mm
Plats: Trolledalens Hantverk, Hålanda 

Stickning för nybörjare 
Start: måndag 20 februari kl 18–20.30
Pris: 650 kr ex material 3 träffar
Ledare: Ingela Berndtsson
Plats: Trolledalens Hantverk, Hålanda

Amigurumi-virka figurer
Start: onsdag 22 feb kl 18-20:30, 3 träffar
Pris: 650 kr ex material
Ledare: Ingela Berndtsson
Plats: Trolledalens Hantverk, Hålanda

Spinn ditt garn-på lätt sätt
Start: måndag 12 mars kl 18-20:30, 3 träffar
Pris: 650 kr ink material
Ledare: Ingela Berndtsson
Plats: Trolledalens Hantverk, Hålanda

Sticka och tova-tova din stickning
Väskor, tofflor, mössor, skålar mm
Start: onsdag 14 mars kl 18-20:30, 3 träffar
Pris: 650 kr ex material
Ledare: Ingela Berndtsson
Plats: Trolledalens Hantverk, Hålanda

Silversmide nybörjare, fortsättning
Lär Dig olika tekniker att tillverka smycken. 
Start: v8
Pris: 800 kr / 5 träffar (material ingår ej)
Lokal: Göta, i ledarens verkstad 
Ledare: Linda Zwamp  (www.silverbrost.se) 

Oljemålning  
Start: 23 januari kl 10:00-12:30
Pris: 100 kr,  ta med eget material
Plats: Nol, Folkets Hus
Ledare: Birgitta Robertsson

Höns i trädgård - Hur gör man?
Start: torsdag 12 april, kl 18:00
Pris: 200 kr
Ledare: Hanna Nyqvist
Plats: Göteborgsvägen 94, Älvängen

Starrkärrsdialekten
Start mån 6 februari kl 10:00
Ledare: Inga-Britt Karlbom
Plats: Prästalund Starrkärr

Kreativt skrivande 
För dig som skriver och vill dela dina texter och diskutera 
dem. Vi leker med ord och tankar. Skrivövningar och 
textspeglingar. Vid behov eller önskemål diskuterar vi 
skrivandets byggklossar. Passar utmärkt som fortsättning 
till ”Kom igång och skriv”.
Start: onsdag 14 feb kl 18:30 5 träffar
Pris: 470 kr 
Ledare: Soli Rosendahl
Plats: Ale bibliotek, Nödinge

SKRIV tävling 2012
”Att detta kunde hända iAle”

www.ale.se/bibliotek

Gitarr fortsättning
Start: Tisdag 14 feb kl 18:00-20:45 
Pris: 550 kr - 3träffar
Ledare: David Erlandsson
Plats: Ale gymnasium, ta med egen gitarr

Godman förvaltare eller förmyndare 
Redovisning, förteckning och årsräkning  mm 
Litt : ”God man eller förvaltare” av K Fälldin
Start: tis 24 jan 18:30  
Pris: 750 kr 4 ggr (inkl material)
Ledare: Boel Holgersson
Plats: Ale gymnasium, Nödinge

Mindfulness
-förmågan att vara närvarande i nuet.
Ett sätt att förhålla sig till livet som motverkar oro och 
stress
samt lär oss hantera svårigheter och den otillfredsställelse 
vi ibland möter. Mindfulness eller medveten närvaro är 
österländsk kunskap
kombinerad med ett västerländskt synsätt. Genom träning 
kan vi inta en accepterade och icke dömande hållning till 
oss själva och livet. Vi blir stegvis mer lyhörda för andra 
och mer närvarande i relationer.
Start: tis 31 januari 18:00-19:30 6 träffar, 
Pris: 430:-
Ledare: Nonni Bjorgvinsson
Plats: SV:s exp. Göteborgsv.94, Älvängen

Mindfulness
Start: tis 7 feb18:00-19:30 6 träffar, 
Pris: 430:-
Plats: SV:s exp. Göteborgsv.94, Älvängen
Ledare: Ann Franzen

Fika med Schysta bönor
Det bjuds på provsmakning, filmvisning, räkneexempel 
diskussioner Kaffe är för svenskarna en viktig dryck den är 
också viktig för de miljoner människor som producerar vårt 
kaffe. Det är kopplingen däremellan den här cirkeln tar upp.
Pris: 100 kr
Ledare: Inga-Britt Karlbom

Föreningsteknik grund/Ett steg till
Vad gör man i en förening och hur gör man det lättast?
Start: efter överenskommelse 1- 3 träffar
Pris: 100 kr
Ledare: Hanna Nyqvist

Mobiltelefon för rädda
samarbete med Ale bibliotek i projektet Digidel 2013

Digidel-data
Digidel är en nationell kampanj för ökad digital delaktighet. 
Kampanjens mål är att bidra till att fler människor vågar, vill 
och kan ta del av samhällets digitala tjänster. Kampanjen 
vill även bidra till att de som redan är på nätet blir ännu 
bättre på att ta tillvara de möjligheter som Internet 
erbjuder. Kurserna löper hela våren anmäl ditt intresse till SV
Ett samarbete med Ale bibliotek i projektet Digidel 2012

Social medier och internet, 
Lena Wingbro och Maj Holmström guidar dig genom 
den digitala djungeln av facebook, ramminnen, google, 
SVT play, bloggar, Spotify, webbläsare och annat 
obegripligt. Föreläsningen avslutas med information om 
internetbank.
Onsdag 15/2 kl 14-17  gästas av Handelsbanken 
Onsdag 14/3 kl 14-17  gästas av Swedbank
Onsdag 11/4 kl 14-17 gästas av Swedbank
Onsdag 25/4 kl 14-17  gästas av Handelsbanken
Plats: Ale Bibliotek i Nödinge
Obs begränsat antal platser, 
anmälan till SV 0303-748502  ale@sv.se
Ett samarbete med Ale bibliotek i projektet Digidel

Författarfrukost med Marie 
Hermansson
Frukost står framdukat från 09.30. Marie10.00.
lördag 21april, Ale Bibliotek Nödinge 
Arrangör: Ale kommun, Studieförbundet Vuxenskolan 

Titt-in, måndagsgemenskap
Kom och var med oss: lösa korsord, handarbeta, sjunga 
en sång vi fångar stunden tillsammans. 
Träffarna är i Skepplanda församlingshem.
Ojämna veckor med start måndag den 9 jan tom 16 april,   
kl 09.30-11.30, avslutning 7 maj.

Vävning
Biodling

Blomsterbindning

mm

Studiecirklar våren 2012

www.sv.se/vast   -   telefontid mån-ons 9-16   -   kontoret bemannat efter överenskommelse

Telefon 0303-74 85 02
Göteborgsvägen 94, Älvängen

E-post: ale@sv.se
Telefon 0303-74 85 02

Göteborgsvägen 94, Älvängen
E-post: ale@sv.se
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FÖRETAG

EKONOMI

UTBILDNING

FÖRENINGAR

NATUR

POLITIK

Registrerade företag den 9 decem-
ber 2011: 2205 (inkl filialer förde-
lade på arbetsställen), varav 508 
AB i april 2011
De flesta (ca 25 %) finns i Älvängen.
Nystartade företag under 2010: 170
Gick i konkurs under 2010: 10 
Största arbetsgivaren: Ale kommun
Största privata företag: Eka Che-
micals med 492 anställda

Företagarföreningar
•  Företagarna Ale (ingår i Företa-

garna, riksorganisationen)
• Företagarföreningen Ale Torg
• Företagarföreningen Älvängen
• Surte - Bohus Företagarförening
Källa: Jerry Brattåsen, 
näringslivsstrateg Ale kommun

Genomsnittlig månadslön i 
Ale kommun
Män:26 500 
Kvinnor: 24 900 
Totalt: 25 200

Skattesats 2012
Skattesats i kommun: 21,87
Skattesats i landsting: 10,88
Totalt: 32,75
Källa: scb 12 januari 2012

Högsta utbildningsnivå inom 
åldersgruppen 25-64 år (Totalt 13 
991 personer)
Förgymnasial utbildning, folkskole-
utbildning: 3%
Grundskoleutbildning: 14 %
Gymnasial utbildning, högst 2 år: 32%
Gymnasial utbildning, högst 3 år: 22 %
Eftergymnasial utbildning, kortare 
än 3 år: 13 %
Eftergymnasial utbildning, minst 
3 år: 16 %
Källa: scb 1 jan 2011

Aktiva föreningar: 180
Flest antal medlemmar
1. Surte bandyklubb
2. Ahlafors IF 
3. Ale innebandyförening
Mest verksamhet för ungdomar 
7-20 år
1. Ale innebandyförening
2. Älvängens IK
3. Ahlafors IF
Källa: Redovisade föreningar till 
Ale fritids kontor

Vanligaste
Skogsslaget: Barrskog
Trädslaget: Gran
Blomma: Vitsippan (inte helt 
säkert)
Fisksorten: Abborre
Fågelsorten: Lövsångare och 
bofink är vanligast i Sverige och 
troligen också i Ale.

Största sjön: Vanderydsvattnet har 
störst vattenareal, trots att största 
delen ligger i Trollhättans kommun.
Antal naturreservat: 11 varav 2 
delvis ligger i andra kommuner. 
Störst är Kroksjöreservatet i Risveden.
Källa: Göran Fransson, 
kommunekolog

Kommunfullmäktiges ordförande: Klas 
Nordh (FP)
Kommunstyrelsens ordförande: Mikael 
Berglund (M)
Oppositionsråd: Paula Örn (S)

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

ALE. Vad kan du egent-
ligen om Ale kommun?

Ofta kan vi mer om 
platser på andra sidan 
jordklotet än om den 
egna hemkommunen. 

Här serveras därför 
en liten buffé med 
Ale-fakta som förhopp-
ningsvis ska ge smak 
av både nytta och nöje. 

Vår kommuns 318 kvadrat-

kilometer ruvar på många 
minnen och berättelser. Det 
första kapitlet om Ale skrevs 
för länge sedan och just arvet 
är något aleborna är mycket 
stolta över. Det märks inte 
minst på de välbesökta mu-
seerna runt om i kommunen 
där såväl repslagarbanor som 
vikingafynd och ett glasbruk 
har bevarats för att föra sagan 
vidare. Dessa ställen har även 
blivit populära turistmål och 
genom att ta reda på anta-

let museibesökare får man 
en fingervisning om hur stor 
turismen är. 

Den orörda naturen är 
också något att vara stolt över 
och i kommunen finns hela 
elva naturreservat där gam-
melskogens rika växt- och 
djurliv får vara ifred. Kommu-
nekologen Göran Fransson 
menar att de betade strand-
ängarna längs älven är unika 
och här förekommer även 
arter som är mycket sällsynta.

Det är inte bara naturen 
som blomstrar i våra trakter.  

Utmärkande för Ale är ett 
rikt föreningsliv som engage-
rar många. 

Detta är bara en bråk-
del av allt som finns att ut-
forska i denna kommun och 
många kapitel har ännu inte 
skrivits…

M: 11
C: 2
FP: 3

KD: 2
S: 17
V: 3

MP: 2
SD: 3
AD: 6

Mandatfördelning i valet 2010

Göran Fransson om Ales natur
"Älven i sig är unik eftersom det är Sveriges 

största och fiskrikaste vattendrag med drygt 
40 fiskarter. Sedan finns det ett antal säll-

synta och hotade arter som har några 
av sina största förekomster just i Ale, 

bland annat växterna klockgentiana 
och vattenstånds och fjärilen alkon-

blåvinge Det finns också ett antal 
helt unika stammar av lax bland 
annat i Grönån.”

Ales totala 
yta: 318 km2

"Jag är den genomsnittliga alebon".

Kroksjön

Foto: Allan Karlsson

Vättlefjäll

Surtesjön

Hej, jag heter Ale!

Jag är en man i mina 
bästa år, närmare be-
stämt 38 år. 

Jag bor tillsammans med 
min familj i Nödinge, där 
vår dotter även går i förskola.

Det har gått bra för mig 
fastän jag bara läste en tvåår-
ig gymnasieutbildning. 

Mitt arbete är inom den 
kommunala sektorn och jag 

är nöjd med min lön på 26 
500 kronor. Många av mina 
kompisar jobbar på Eka Che-
micals i Bohus. 

Vår son spelar innebandy 
i Ale IBF som vi tycker har 
mycket aktiviteter för ung-
domarna.

På fritiden är vi ofta ute 
och vandrar i Risveden och 
tittar på fåglar. Lövsångare 

och bofinkar finns det gott 
om där och på våren brukar 
det krylla av vitsippor.

Vi åker ofta till Älvängen 
och går på Repslagarmuseet, 
man är ju såklart stolt över 
att kommunen har så många 
anor kvar från förr i tiden.
Fotnot. Ale är framtagen utifrån dags-
aktuell statistik och symboliserar den 
genomsnittliga alebon.

Göran Fransson, kommunekolog.

BEFOLKNING

ARBETSLÖSHET

TURISM

Befolkning
Folkmängd: 27 565
Varav män: 13 988
Varav kvinnor: 13 577
Källa: scb 1 nov. 2011

Befolkningens medelålder 
Män: 38.9
Kvinnor: 40.2
Totalt: 39.6
Källa: scb 31 december 2010

Här bor flest invånare
1. Nödinge
2. Älvängen
3. Nol
4. Skepplanda
5. Bohus
6. Surte
7. Alafors
8. Starrkärr, Kilanda, Ryd
9. Hålanda
10. Alvhem

Befolkningsfakta 2010
Födda: 291
Döda: 220
Födelseöverskott: 71
Inflyttade: 1407
Utflyttade: 1431
Nettoflyttning: -24
Befolkningsökning: 42

Barnomsorg
Antal förskolor: 22 
Antal inskrivna förskolebarn: 1480

Arbetslösa i november 2011
16-64 år: 4,9 % (riket: 6,3)
Ungdomar 18-24 år: 9,8 % (riket: 10,2)

Antal besökare under 2011
Repslagarmuseet: ca 9000
Glasbruksmuseet: ca 6500
Ale Vikingagård: ca 6300
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I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.
Intill riksväg 42 m. Alingsås och Trollhättan.
www.prhusbilar.com • Tel 0322-832 10

KÖPA HUSBIL 
PÅ SÖNDAG?

Öppet söndag kl 12-15

4.95% 
RÄNTA.

Vi visar 70st 
fräscha beg. 

husbilar!

Premiär 
Rapido 891F 
(helintegrerad) 
fr 695.000:-

KÖP NU - 
LEVERANS TILL VÅREN.

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

NÖDINGE. En investe-
ring som på sikt skonar 
både miljön och klubb-
kassan.

Nödinge SK instal-
lerade nyligen sex 
luftvärmepumpar i Ale-
hallen.

– Det var absolut 
nödvändigt för att få 
ner uppvärmnings-
kostnaden, säger Hans 
Ulriksson i NSK:s sty-
relse.

100 000 kronor om året. Så 
mycket har Nödinge SK 
tvingats betala i uppvärm-
ningskostnad för Alehallen 
under de två senaste åren.

– Det har varit extremt 
kalla vintrar och då har upp-
värmningskostnaden skju-
tit i höjden. Vi var tvungna 
att göra något, säger Hans 
Ulriksson.

När Alehallen byggdes 

1999 valdes för den tiden 
det mest energisnåla upp-
vä rmningsa l t e rna t i ve t . 
Nu har man installerat sex 
luftvärmepumpar för att 
modernisera anläggningen 
och minska elkostnaden. 
Nödinge SK sökte och fick 
bidrag ur Energifonden, 
som grundats av E.ON och 
Svenska Fotbollsförbundet.

– Vi hade tagit ett beslut 
om investeringen när jag 
kollade upp möjligheten att 
få bidrag till projektet. Jag 
skickade in en ansökan till 
Svenska Fotbollförbundet 
och några veckor senare fick 
vi besked om att vi erhållit 25 
000 kronor, berättar Ulriks-
son.

Totalkostnaden uppgår till 
125 000 kronor, vilket inne-
bär att klubbens hallbolag 
skjutit till resterande del av 
beloppet.

– Vi tror att vi ska räkna 
hem den här investeringen 

på tre-fyra år. Det sägs att 
energibesparingen kan bli 
upp till 50-60 %, men blir 
det bara hälften av det så är 
vi nöjda. De senaste åren har 
det varit svårt att få ekono-
min i balans när det gäller 
uthyrning kontra driftskost-
naden, förklarar Ulriksson.

Svenska Fotbollsförbun-
det bedriver ett långsiktigt 
miljöarbete och inom detta 
är omställningen till en mer 
hållbar energiförsörjning av 
anläggningar högt priorite-
rad. Sedan flera år är E.ON 
partner till SvFF och bidrar 
med bolagets samlade kun-
skap om energi och energi-
effektivisering till att hjälpa 
klubbarna att ställa om till en 
mer hållbar energiförbruk-
ning. Under 2012 kommer 

fotbollsföreningarna fort-
sätta att kunna söka medel ur 
Energifonden.

– E.ON ser Energifonden 
som en möjlighet att nå ut 
till klubbarna och hjälpa dem 
i deras långsiktiga arbete för 
en mer hållbar energian-
vändning. Det är tack vare 
klubbarnas engagemang som 
projekten blir verklighet och 
det ska verkligen bli spän-
nande att fortsätta arbetet 
in i 2012, säger Christina 
Thörnvall, sponsringschef 
på E.ON.

Innebär modernise-
ringen av Alehallen att 
Nödinge SK givit upp tan-
karna på en fullstor konst-
gräsplan?

– Absolut inte! Vi är 
intresserade av en konstgräs-

plan på samma villkor som 
övriga fotbollsklubbar i Ale 
fått presenterat för sig, avslu-
tar Hans Ulriksson.

Investering som ska sänka driftskostnaden
– Värmepumpar installerade i Alehallen

I ALEHALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hans Ulriksson berättar om 
den investering som gjorts i 
Alehallen med sex nya luft-
värmepumpar.

Alehallen i Nödinge stod färdig 1999. Anläggningen har moderniserats under årens lopp, 
bland annat byttes konstgräset ut för tre år sedan och nu sker en energieffektivisering av 
hallen.

ENERGIFONDEN
Energifonden ska uppmuntra land-
bygdsföreningar att ta initiativ till 
energibesparande åtgärder. Bakom 
fonden står E.ON och SvFF. Sats-
ningen ligger i linje med SvFF:s vision 
om ”En förening i varje by – fotboll 
för alla” och E.ON är sedan länge 
en partner till SvFF med stor kun-

skap om energifrågor. E.ON och SvFF 
har gemensamt lagt in tre miljo-
ner kronor i fonden och en klubb kan 
maximalt få 25 000 kr ur fonden, per 
år. Ansökningar hanteras och god-
känns av SvFF. För mer informa-
tion se www.eon.se/fotboll och www.
svff.se
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Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

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

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

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

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

klassas  som miljöbil vilket ger 
dig 5 års fri fordonsskatt. 

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

Uppgradera till  

TDI 170 GT DSG  
endast 30.000 kr

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

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

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

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

Nya Audi Q3. 

Snabb  
leverans!

Passat TDI 140 
Variant och Masterspaket på köpet

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

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

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

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

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

från

259.900:-
prislån från 
2.599 kr/mån*

Yrkes-SM finns för alla Sve-
riges gymnasier med yrkes-

program. I fredags skedde 
den lokala uttagningen i Ale 

gymnasium där tre tvåman-
nalag från årskurs 3 tävlade 
mot varandra.

– Detta ger eleverna moti-
vation i sitt lärande, skapar 
yrkesstolthet och är dess-
utom bra branschreklam, 
säger Britt-Mari Palmestål 
lärare på omvårdnadspro-

grammet.
Kommunmästerskapet 

avgjordes i Ale gymnasiums 
teatersalong. Lagen var ove-
tande om den uppgift som 
väntade dem. Turordningen 
lottades och sedan hade 
paren vardera fem minuter 
på sig att ta del av den infor-
mation som delgavs dem i 
tävlingssalongen.

– Lagen bedöms av en 
oberoende jury, professionell 
vårdpersonal som vi kallat 
in just till detta ändamål. 
Kriterierna som domarna 
granskar är bland annat 
kommunikation med vårdta-
garna, samarbete, problem-
lösningsförmåga, ergonomi, 
hygien, planering av arbetet 
och så vidare, förklarar Britt-
Marie Palmestål.

Tävlingsuppgiften bestod 
i ett hembesök hos två gamla 
bröder, Peter och Anders, 
81 respektive 82 år gamla. 
Peter, en datanörd med 
halvsidesförlamning, ast-
maproblem och afasi. Sto-
rebror Anders, en fotbolls-
fantast med högt blodtryck. 
Nedbäddade i var sin säng 
behövde bröderna hjälp med 
diverse vardagsbestyr.

– Tävlingsmomentet sker 
på tid och inför publik, det 
gör situationen lite speciell. 
Jag tycker att samtliga lag 
gjorde riktigt bra ifrån sig, 
säger Britt-Marie.

Den duo som imponerade 
mest på juryn var Ida Johans-
son och Maram Dakhlalla 
som nu får äran att represen-
tera Ale gymnasium i region-
finalen. Skulle man lyckas ta 
sig vidare ytterligare ett steg 
väntar SM-final i Malmö i 
slutet av maj.

– Drömmen vore natur-
ligtvis att få med ett lag i VM 
i Leipzig, säger Britt-Mari.

Lokaltidningen ber att få 
önska lycka till i det fortsatta 
tävlandet.

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alla landets gymnasieskolor med yrkesprogram inbjuds att tävla i Yrkes-SM. I fredags avgjordes kommunmästerskapet för 
Ale gymnasiums omvårdnadselever i årskurs 3. Segrade gjorde Ida Johansson och Maram Dakhlalla (t v), som här ses till-
sammans med sina medtävlare Amanda Franzén/Linda Larsson samt Kristoffer Karlborg/Ahmec Nawar.

Amanda Franzén och Linda Larsson på hembesök hos 
Peter som behöver hjälp upp ur sängen.

Premiär!
Nu öppnar vi Mekonomen Bilverkstad 
på AB Kongahälla Bilcity i Kungälv.

Öppningserbjudande:

10% 
rabatt 
på Service hela Januari

Originaldelar

med 3-års
garanti

AB Kongahälla Bilcity
Filaregatan 7
44215 Kungälv
Tel 0303-208610

Vi bjuder de 50 första kunderna 
på 5 l koncentrerad spolarvätska.   
(Lahega) Värde 175:-
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Grundservice-
erbjudande*

*Gäller fyrcylindriga motorer.

från

1.390:-

Maram och Ida klara för regionfinal
– Omvårdnadselever tävlade i Ale gymnasium 
NÖDINGE. Kommunmästerskapet är avgjort.

Nu väntar regionfinal i Vänersborg den 24 
januari.

Ida Johansson och Maram Dakhlalla från Ale 
gymnasiums omvårdnadsprogram hoppas att gå 
hela vägen i årets Yrkes-SM.

2012  |   vecka 3  |   nummer 2  |   alekuriren 17SPORT

GÖTEBORG. Man behö-
ver inte nödvändigtvis 
två händer för att nå 
stora framgångar på 
handbollsplanen.

Det är Peter Welin, 
en av Ale HF:s mest 
hyllade målskyttar, ett 
levande bevis på.

Chalmeristen från 
Älvängen väljer att se 
möjligheter istället för 
hinder.

Han har bara en termin kvar 
på sin treåriga utbildning 
på Chalmers där han läser 
till kemiingenjör. Närmast 
väntar examensarbete och 
till sommaren hoppas han på 
att få jobb, helst i Göteborgs-
området. 

Intresset för handboll, 
eller egentligen sport över 
huvudtaget, föddes redan på 
lågstadiet och han var med 
från början när handbolls-
laget startade i Älvängen. 
Han har även spelat mycket 
badminton och tog hem flera 
turneringar innan han la 
racketen på hyllan. Fotboll 
är också ett stort intresse.

Peter Welin beskriver sig 
själv som en riktig tävlings-
människa, även om han med 
tiden säger sig fått mer dis-

tans till allting.
På grund av en med-

född skada, dysmeli, saknar 
han nästan helt fingrar på 
högerhanden, men tack vare 
tumme och lillfinger kan han 
ändå få ett grepp.

Försökt operera
– När jag var liten försökte 
de operera ett par gånger, 
men det blev aldrig av att jag 
tränade upp det ordentligt. 
Hade jag fötts idag tror jag 
att man hade kunnat göra 
mer. Från början var jag 
högerhänt, men på grund av 
skadan var jag tvungen att 
träna mig på att använda vän-
stern istället, så min handstil 
kanske inte är den bästa, 
säger han och skrattar.

På handbollsplanen är 
det ingen som bryr sig om 
varken handstil eller avsak-
nad av fingrar. Han är en av 
Ale HF:s vassaste spelare och 
från högerkanten har Peters 
vänsterhand dunkat många 
bollar i nät.

– Det blev en fördel när 
man gick upp i juniorklassen 
och fick börja använda klis-
ter som underlättar när man 
fångar bollen. Jag har aldrig 
låtit mitt handikapp hindra 
mig från att göra det jag vill. 

Vid sidan om bollspor-
terna har han även flera 
andra passioner, däribland 
musik. I sitt studentrum står 
fler än en gitarr uppställda 
längs väggen. Han har spelat 
i många år och som yngre 
brukade han skriva låtar ihop 
med kompisar. 

Gitarrspelet är även bra 
för att träna upp greppet i 
högerhanden.

– Jag spelar både ackord 
och plock med tummen och 
kan även ta tvåsträngsackord 
med hjälp av det andra fing-
ret, så det är inga problem. 

Han är van vid att få 
frågor om handen och berät-
tar gärna, men som yngre 
var det jobbigare att behöva 
förklara.

– Om man undrar är det 
bättre att fråga rakt ut. Jag 
tänker att har man väl tagit 
mod till sig att fråga så berät-
tar jag gärna. Mitt handikapp 
har gjort att jag fått mer för-
ståelse för andra. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

FOTO

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Vass vänster. Ale HF:s Peter Welin låter inte handikappet hindra honom från att göra det han 
vill och på handbollsplanen är han en hyllad målskytt.

Ale HF:s magiska hand
– Peter Welin låter inte handikappet hindra honom



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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Fotvård, hudvård & Friskvård
i Bohus Centrum

���
	�������������� 295 :-

495 :-

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

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

BOHUS. Två uddamåls-
segrar och Surte BK är 
på väg mot division ett.

Första steget är 
avklarat av en unik lag-
sammansättning.

I fredags ställde 
Surte BK till exempel 
upp med en trio Ber-
gestig.

När det stod klart att det inte 
skulle spolas någon is i Ale 
Arena var det få som trodde 
att klubben ens skulle få ihop 
ett A-lag. Nu 
är Surte BK:s 
hopkok på väg 
mot division 
ett. Genom 
att vinna divi-
sion två mitt 
väntar nu tuffare motstånd 
mot topplagen i övriga divi-
sion två serier. Seger även där 
och Surte får spela i division 
ett nästa säsong.

– Vi gör vad vi ska, men 
flera av våra killar har svårt 
för att spela mot den här 
typen av ostrukturerate mot-
stånd. De går inte på våra 
finter och beter sig inte som 
väntat på plan. Jag tror det 
kan bli bättre när vi möter 
mer organiserade lag, säger 
Surtetränaren Olavi Koske-
lainen.

Fredagens hemmamöte 
med Mölndal blev onödigt 
dramatiskt. Surte hade egent-

ligen redan kört över gäster-
na i första halvlek och ledde 
med 4-1 i paus. Ändå slutade 
matchen med uddamålsseger.

– Vi fick dålig utdelning 
och i förhållande till antalet 
chanser borde vi vunnit med 
större marginal, anser Koske-
lainen.

Publiken i Ale Arena, 
176 till antalet, fick se något 
unikt. Surte ställde dagen till 
ära upp med en brödratrio. 
Patrik, Fredrik och Tommy 
Bergestig har återförenats i 

Surte.
– Vi snack-

ade ihop oss i 
somras, då det 
plötsligt upp-
stod en möj-
lighet att fak-

tiskt spela tillsammans. Även 
om vi har pratat om det tidi-
gare så har det känts avläg-
set, säger Tommy, älds med 
sina 26 år. Fredrik är 23 och 
Patrik 20.

– Det är killar med stora 
surtehjärtan och de bidrar 
starkt till våra fina gemen-
skap, säger Olavi Koskelai-
nen.

Tommy Bergestig uteslu-
ter inte att det kan bli fler 
från släktträdet.

–Tja, om farsan kan tänka 
sig att slipa skridskor så ska 
vi väl även kunna hitta en roll 
för farfar...

Tommy och Fredrik har 

varit bandylediga ett år, men 
har innan de återvände till 
Surte spelat för Slottsbron 
respektive norska Mjörnda-
len.

– Egentligen var det bara 
den här säsongen vi tänkte på, 
men nu känner vi oss inspire-
rade att fortsätta satsa, säger 
Tommy utan att lova något.
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BANDY

HANDBOLL

Division 2-3 mitt
Surte BK – Mölndal 6-5
Mål SBK: Fredrik Thelaus 2, Sebas-
tian Ingebro, Marius Marthinussen, 
Adam Rohr, Jonas Albinsson. 
Matchens kurrar: Adam Rohr 3, Arvid 
Pearson 2, Christoffer Berg 1.
SK Höjden – Surte BK 2-3 (1-0)
Mål SBK: Fredrik Thelaus 2, Adam 
Rohr.  Matchens kurrar: Fredrik 
Thelaus 3, Robin Adolfsson 2, Martin 
Östling 1.
Surte BK  10
Kållereds BK  7
Mölndal B  4
SK Höjden  1
Nu går Surte vidare och spelar en 
serie med Oskarström, Frillesås AIK 
och Hemsjö. Vinnaren där spelar i 
division ett nästa säsong.

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Banér 37-22 (19-10)
Mål Ale: Joakim Samuelsson 8, Peter 
Welin 6, Mikael Wahlgren 6, Nick-
las Ericsson 5, Niclas Svensson 3, 
Andreas Johansson 2, Kim Sand-
berg 2, Rickard Bäckström 2, Mat-
tias Johansson 2, Anton Thunberg. 
Matchens kurrar: Peter Welin 2, 
Mikael Wahlgren 1.
Division 2 västsvenska västra
Nödinge SK – HK Drott 15-22
Mål NSK: Nathalie Löfvendahl 4, 
Sofia Olofsson 2, Caroline Karls-
son 2, Sara Andréasson 2, Jessica 
Edler 2, Elina Mathiasson 2, Gorana 
Vlahov. Matchens kurrar: Nathalie 
Löfvendahl 2, Elina Mathiasson 1.
INNEBANDY
Division 1 södra damer
Ale IBF – IBF Älvstranden 1-7
Mål Ale: Jennie Hedberg. Matchens 
kurrar: Pernilla Pettersson 3, Ann-
Sofie Johansson 2, Emma Asplund 1.

Anmälan görs via info@aleibf.se 
eller till Hans Westerlind tel. 0303-74 29 45

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

Fredag-söndag 17-19 februari i Ale Gymnasium

SKOLCUP
Innebandy

För 15:e 

året i rad

skolcupen2012@aleibf.se senast 3/2. 

Första steget avklarat för Surte
– Fortsatta framgångar kan innebära spel i bandyettan redan nästa säsong

Triss i Bergestig. Patrik, Fredrik och Tommy har återförenats i Surte BK. Något de aldrig 
trodde skulle bli möjligt. Nu är de med och försöker spela upp bandyklubben till rätt nivå 
igen.                  Foto: Allan Karlsson

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Adam Rohr, kaptenen som 
gör skäl för bindeln, mål-
skytt och pådrivare.

BANDY
Div 2 mitt
Surte BK – Mölndal 6-5 (4-1)
SK Höjden – Surte BK 2-3 (1-0)
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Det var toppen mot botten 
och resultatet överraskade 
knappast någon, men saken 
är den att siffrorna inte rik-
tigt speglade matchbilden. 

Älvstranden hade som väntat 
mest boll fast efter en period 
var det målmässigt jämnt. 
Gästerna ledde bara med 1-0 
och Ale bjöd bra motstånd 

även i mittpe-
rioden.

– Det är lite 
synd att de får 
in två strunt-
mål i slutet av 

perioden. Vi var med, men 
när de dessutom gjorde 0-4 
i början av tredje tog det 
emot. Vi reducerade till 1-4 
och hade bud på mer fast då 
hade de fått vind i seglet och 

sprang ifrån oss, summerar 
Ralph Gustavsson.

Totalt sett, bortsett från 
siffrorna, fanns det mycket 
att glädjas åt i Alelägret.

– Tjejerna visar en bra 

glöd och en proffsig inställ-
ning. Fortsätter vi så här har 
vi inte tagit våra sista poäng 
i division ett, menar Ralph 
Gustavsson och tillägger:

– Just nu tittar vi mer på 
hur vi spelar och bryr oss 
inte så mycket om resultatet. 
Varje match mot division ett 

motstånd är en lektion. Vi lär 
oss en massa nytt hela tiden 
och det kommer vi ha glädje 
av längre fram. Det viktigas-
te just nu är att hålla uppe 
humöret och idag kändes det 
som att tjejerna hade kul även 
om vi förlorade.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

SKARPE NORD
IFK KUNGÄLV-BOLLNÄS

Tisdag 24 jan kl 19.00

ELITSERIEBANDY!EEEEEEEEEELLLLLLIITSERIEBANDY!

Ale IBF förlorade stort

NÖDINGE. Nödinge SK:s 
handbollsdamer föll tungt 
i årets första hemma-
match.

Drott vann utan att 
förta sig.

– Vi har en del att prata 
om, sa en besviken NSK-
tränare i Marcus Bengts-
son.
Det var ett märkbart viljelöst 
Nödinge SK som kom till spel 
mot Halmstadtjejerna och när 
viljan syntes närma sig saknades 
orken. Det blev ett platt fall och i 
NSK-lägret fanns inga svar.

– Så här får det inte se ut. Folk 
tar ju sig hit för att se oss kämpa 
för våra färger, men idag visar vi 
varken hjärta eller själ. Inställning-
en var bedrövlig och helt oaccep-
tabel, menade Marcus Bengtsson.

Trots en vissen insats från start 
till mål gavs NSK många chanser 
att komma in i matchen. I början 
av andra halvlek sprang Drott iväg 

och ledde som mest med sju mål. 
Plötsligt tände Nödinge till och 
genom fyra snabba mål av Caro-
line Karlsson och Sara André-
asson fick hemmalaget kontakt. 
Nathalie Löfvendahl sköt 13-15 
och poängvittring-
en borde ha spritt sig 
i laget. Istället blev 
det en ny kollaps och 
tavlan visade 15-22 
när domaren blåste 
av.

– Även om vi inte visade det utåt 
idag, så var vi rejält besvikna efter-
åt. Vi får prata vidare om det här, 
men framför allt ska vi ta en snabb 
revansch mot Alingås på torsdag, 
lovade Marcus Bengtsson.

Det fanns ändå ett glädjeämne 
i Nödinge. Elina Mathiasson var 
tillbaka efter en långresa och gjorde 
sin första match för säsongen.

– Hon har bara tränat en gång 
med oss och var mest med för att 
komma igång. Hon kommer själv-
klart att tillföra mycket när hon 
blir varm i kläderna, summerade 

Marcus Bengtssson.
Sofia Hvenfeldt saknades 

på grund av spel i stadslaget och 

faktum är att 15-åringens frånva-
ro märktes.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Orkeslöst och viljelöst i NSK

Elina Mathiasson är tillbaka i den blå matchtröjan efter en långresa.

Sara Andreasson i ett genombrott.

NÖDINGE. Det blev ånyo förlust för Ale IBF:s 
damer i division 1 södra.

Hemmalaget bjöd länge motstånd, men när 
matchen gick in i sitt avgörande skede var serie-
ledande IBF Älvstranden för starka.

– Inget att säga om, sa Aletränaren Ralph Gus-
tafsson som trots förlusten var nöjd med tjejer-
nas insats.

INNEBANDY
Division 1 södra damer
Ale IBF – IBF Älvstranden 1-7
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Jennie Hedberg, ensam målskytt i Ale IBF.

Ann-Sofie Johansson, ankaret i Ale som alltid levererar.

Linda Karlsson, Surte IBK:s tidigare forward nu i Älvstran-
den, i kamp med Ales Malin Bernhardsson.

�

- Älska handboll

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

Handbollsskolan 
i Skepplanda:

ÄR FLYTTAD 
TILL ÄLVÄNGENS 

KULTURHUS!
Torsdagar 17.00-18.30

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra
Nödinge SK - HK Drott 15-22

www.laget.se/nodingesk
Huvudsponsorer

VECKANS MATCHER
 

Torsdag 19 januari
Ddiv2V 19:45 Nödinge - Alingsås HK

Söndag 22 januari
F01 12:00 Nödinge - Aranäs gul
P98 13:00 Nödinge - Trollhättan

Välkomna!

MATCHSPONSOR

��������

��������
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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

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!

NÖDINGE. Det var ett 
revanschsuget Ale HF 
som körde över BK 
Banér i Ale gymnasium.

– Det fick räcka med 
uddamålsförluster nu, 
sa Peter Welin, en av 
Ales främsta aktörer.

Redan i halvlek ledde 
Ale med nio bollar.

Utklassningssegern berodde 
dels på en helgjuten insats av 
hemmalaget dels  på grund av 
att motståndet var en aning 
sargat. För att få ihop fullt 
lag tvingades Banér ta med 
två femtonåringar.

– Det blir lite speciellt när 
de sätter in så unga spelare. 
Man kan inte riktigt med att 
satsa fullt då, menade Peter 
Welin.

Nu behövde inte Ale gå in 
i varje duell, redan efter en 
kvart var ledningen betryg-
gande sju mål. Hemmala-
gets vapen var främst giftiga 
kantavslut, där Peter Welin, 
Mikael 
Wahlgren 
och Joakim 
Samuels-
son svarade 
för samman-
lagt 20 mål. Överhuvudtaget 
kunde Ale vara nöjda med att 
ha flera bra alternativ på varje 
position.

– Idag kändes det verkli-
gen så. Vi lyckade hålla uppe 
spelnivån oavsett uppställ-
ning. Det är ju synd att vi för-
lorar mot det här laget i första 
mötet. Vi är ju så mycket 
bättre och var lika överlägs-
na då, men knöt inte ihop 

säcken, sa spelmotorn Rick-
ard Bäckström.

Efter fyra raka förlus-
ter, varav tre med uddamå-
let, kom så Ales fjärde seger 
för året. Redan på tisdag (läs 

idag) väntar 
serietvå-
an Fjärås på 
bortaplan.

– Det blir 
en svår nöt 

att knäcka. De är riktigt bra, 
men vi får försöka göra en så 
bra insats som möjligt och se 
hur långt det räcker, sa Peter 
Welin.

Första mötet med Fjärås 
slutade med seger för Kungs-
backalaget med 31-24.

Ale HF bröt trenden
– Krossade Banér hemma

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Banér 37-22 (19-10)

Full satsning. Niklas Ericsson tillhörde Ale HF:s allra främsta när laget tog sin första seger 
på fem matcher.

ÄLVÄLVÄLVÄLVÄLVÄLVÄLVÄNGÄNGÄNGÄNGÄNGÄNGÄNGENENENENENENEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60 • NNNNNNNÖDIÖDIÖDIÖDIÖDIÖDIÖDINGENGENGENGENGENGENGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00 • KKKKKUUUUUNGÄNGÄNGÄNGÄNGÄLVLVLVLVLV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303 - 938 21 
KKKKKKKUUUUUUUNGÄNGÄNGÄNGÄNGÄNGÄNGÄLVLVLVLVLVLVLV CCCCCC CENENENENENENENTRUTRUTRUTRUTRUTRUTRUMMMMMMM VÄSTRA GATAN 71, TEL 0303-199 40 LILILILILILILILLLLLLLLLLLLLLA EA EA EA EA EA EA EDDDDDDDEEEEEEETTTTTTT BBBBBBBADHADHADHADHADHADHADHUSUSUSUSUSUSUSEEEEEEETTTTTTT MAJORSGATAN 11, TEL 0520-65 11 34 • LILILILILILILILLLLLLLLLLLLLLA EA EA EA EA EA EA EDDDDDDDEEEEEEET VT VT VT VT VT VT VÄÄÄÄÄÄÄRDSRDSRDSRDSRDSRDSRDSHUSHUSHUSHUSHUSHUSHUSEEEEEEETTTTTTT 

SKANSENVÄGEN 34, 463 39 LILLA EDET, TEL 0520-65 16 16 •••• SNSNSNSNSNSNSNARTARTARTARTARTARTART 101010101010 100 K0 K0 K0 K0 K0 K0 KLLLLLLLUBBUBBUBBUBBUBBUBBUBBARARARARARARAR I SI SI SI SI SI SI SVEVEVEVEVEVEVERIRIRIRIRIRIRIGEGEGEGEGEGEGE • WWW.SPORTLIFE.SE

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:
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Nordtysklands kust
4 dagar på strandhot ell i Sierksdorf
Hof Sierksdorf   
I Holsteinische Schweiz kul-
liga och sjörika landskap bjuder 
naturen på fl era möjligheter till 
cykelturer och vandringar i ett 
naturskönt område. På detta 
strandhotell bor man i egen väl-
utrustad lägenhet – en förträff-
lig utgångspunkt för en lyckad 
semester i Tyskland med sitt 
läge alldeles nere vid Östersjö-
stranden. Strandpromenaden 
lockar till rogivande spatserturer 
medan ni kopplar bort vardagens 
alla stressmoment. Njut av bad- 
och spa-paradiset Ostsee-therme 
(12 km) eller upplev slottet och 
sjön i staden Plön samt Lübeck. 

Pris per person i lägenhet 

1.649:-
Pris utan reskod 1.799:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag
• 1 x välkomstdrink i baren
• Slutstädning

Ankomst: 
Tors och sön t.o.m. 1/4 samt 
12/4, 15/4, 22/4, 6/5 och 
13/5 2012.

OBS: Vid ankomst 6/5 & 13/5 be-
talas kuravgift på 2,10 EUR per 
person/dygn direkt på hotellet.

2 barn 
4-15 år 

½ priset 

Vid ankomst i 
jan-feb inkl. 

vistelsen även 3 x kaffe & kaka

Weekend i Danmark
3 dagar i Gentoft  e 

Gentofte Hotel   
På 1600-talet var krogen bland danska kungafamiljens favoriter. 
Hotellet har 350 års erfarenhet för gästfrihet, charmig atmosfär, gratis 
parkering, nära till tåg och specialbutiker och 10 km till Köpenhamn 
med bl.a. Nyhavn och Ströget.

Kronborg

Extranatt inkl. frukost 
Endast 499:- 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 22/6 
samt valfri fl era helgdagar  2012 
– ring & hör!

Pris per person i dubbelrum 

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x 3-rätters middag inkl. 

välkomstdrink lördag

Smålands idyll
3 dagar i Gislaved

Hotell Nissastigen   
I Emil i Lönnebergas Småland med älgar, vidsträckta skogar och 
sjöar, fält och röda hus med vita knutar ligger ert charmerande 
stadshotell mitt i Gislaved centrum vid Stortorget med personlig 
prägel och gedigen historia. Ullared knappt en timme ifrån!

749:-
Pris utan reskod 899:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  Fri entré till badhus
•  Fri träning på Motion och 

Hälsa

Ankomst: Valfri 1/4-1/6 och 
31/8-18/12 2012. 

Pris per person i dubbelrum
2 barn 
6-14 år 

½ priset 

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

Ny skrivartävling i Ale

Tio lyckliga vinnare bland rekordmånga 
korsordslösningar har dragits. En triss-
lott kommer med posten.

Vinnare:
Elisabeth Kastelic, Nödinge
Sylvi Jenevall, Bohus
Mikael Rundberg, Nol
Eva Benjaminson, Alafors
Erik Hällsten, Nödinge
Maj Kinnvall, Älvängen
Ida Swanström, Nol
Eva Andersson, Nygård
Inger Svensson, Nödinge
Magdalena Carlén, Älvängen

Adventskrysset 2011

I Alekuriren vecka 51 utlyste researrangör 
Happy Days en tävling, där vinsten är en
sexdagarsvistelse på Sporthotel Schulen-
berg i Tysklands kanske vackraste delstat, 
Harz i Mittyskland. Rätt svar var att jultom-

ten bor i Nordpolen enligt sägerna.

Vinnaren är: Jan-Erik Johansson, Nol
Kontakta: Kent Hylander, Alekuriren, 

kent@alekuriren.se eller 0704-38 52 58
för mer information.

Vinnare Happy Days 
julklappsresa!
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Torsdag 26 januari blir det 
skötseltips för orkidéälskare 
med Lena Andersson.

Orkidétips  + resa

99:-*fr

G Ö T E B O R G  –  F R E D E R I K S H A V N

Läs mer och boka på stenaline.se 
eller 031-704 00 00. Bokningsavgift 
tillkommer vid personlig service.

Så mycket för så lite! Läs mer om hela 
veckans program på 
stenaline.se/danmarkoverdagen

*Gäller Stena Danica avg. kl 09.00 helgfri 
måndag–fredag i perioden 2/1–21/6 och 
20/8–28/12 2012. Orkidétips avser 26/1.

Prat & 
pyssel
om orkidéer!

ALE. Skrivklåda?
Då ska du fatta pennan eller 

placera dig vid datorn och börja 
skriva.

En ny skrivtävling är utlyst.

Temat för den andra tävlingen i ord-
ningen är "Att det här kunde hända i 
Ale!" En berättelse om max sex A4-si-
dor ska lämnas in till något av Ales bibli-
otek senast 31 januari. En jury bestående 
av författaren Sigun Melander, biblio-
tekarie Soli Rosendahl och chefredak-
tör Per-Anders Klöversjö kommer att 
bedöma verken anonymt. Vinnaren of-
fentliggörs först 26 april.

Bakom arrangemanget står Studieför-

bundet Vuxenskolan i 
samarbete med bib-
lioteken i Älvängen 
och Skepplanda samt 
Bibliotekens vänner i 
Norra Ale och Surte-
Bohus biblioteks och 
kulturförening.

I fjol vanns tävling-
en av Erika Lind-
qvist-Lundegard från 
Surte med bidraget 
"Ska det vara en Tom 
Collins före maten?"
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Ales hemliga författare
Hon skriver i smyg, inte bara noveller, utan faktiskt på en deckare.

Erika Lindqvist-Lundegard vann nyligen en skrivartävling i Ale.
Lägg namnet på minnet!

Hur ofta skriver du?
– Jag har alltid gillat att 
skriva, men har aldrig tid-
gare tävlat. Jag skriver när 
lusten faller på.
Vad skriver du då?
– Att skriva tal är väldigt 
roligt, men faktum är att jag 
faktiskt skriver på en deck-
are. Handlingen utspelar sig 
lokalt i Kungälv-Ale, fast 
när och om den någonsin 
blir klar vet jag inte. Det är 
en dröm jag har, att någon 
gång få deckaren färdig.

När bestämde du dig 
för att vara med i skri-
vartävlingen?
– Jag såg en annons i Aleku-
riren och tänkte direkt att 
"där ska jag vara med". Det 
är alltid bra att ha ett skäl att 
skriva.

Ska det vara en Tom 

Collins före maten? Var 
fick du den idén ifrån?
– Det är ett skämt vi har, jag 
och min bästa väninna. Hela 
handlingen handlar egentli-
gen om oss. 
Vår uppväxt 
i Nödinge 
och hur vi 
tittar till-
baka på 
orten såsom 
den var när 
vi växte upp. 
Året är 2064 och vi bor båda 
på äldreboendet i Fridhem i 
Surte. Vi minns bland annat 
Helges kiosk och Sällbergs 
livs.
Vad betyder det att 
juryn valde din berät-
telse?
– Det är ett jättefint bevis på 
att jag har skrivit något bra. 
Jag blev väldigt förvånad, 
men också stolt. Det ger 
mig självklart inspiration att 

fortsätta skriva.
Skrev du mycket i 
skolan också?
– Skolan var egentligen inte 
min grej, men en gång lyck-

ades jag fak-
tiskt få en 
femma och 
det var när 
vi fick skriva 
om andra 
världskri-
get. Man 
fick skriva i 

berättandeform och det pas-
sade mig. Det glömmer jag 
aldrig, för femmor tillhörde 
inte vardagen...

Lycka till med deckaren!

VECKANS 

PROFIL

Erika Lindqvist-Lundegard vann årets Skrivartävling med sin novell; Ska det vara 
en Tom Collins före maten?. Kulturvetare Sigun Melander läste juryns motivering.

Namn: Erika Lindqvist-
Lundegard.
Ålder: 37.
Bor: Surte.
Familj: Gift, en dotter och tre 
bonusbarn.
Yrke: Administratör på ett 
inspektionsbolag för oljefar-
tyg.
Stjärntecken: Jungfru.

Det är en dröm jag har, 
att någon gång få 
deckaren färdig.

I JURYN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Faksimil Alekuriren vecka 18, 2011.

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren
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Varmt
välkomna!

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

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

NÖDINGE. En garante-
rad skrattfest inleder 
teaterföreningens vår-
program.

123 Schtunk gästar 
Ale gymnasium ons-
dagen den 29 februari 
med föreställningen 
Kung Lear.

– Folk har redan hört 
av sig till oss och vill 
köpa biljetter, förklarar 
Ale Teaterförenings 
ordförande Margareta 
Nilson.

En tjuvstart av vårens kul-
turprogram i Ale gymnasium 
sker redan den 23 februari då 
Ale Teaterförening, med sina 
267 registrerade medlem-
mar, har sitt årsmöte. 

– Som alltid kommer vi 
att bjuda på en hemlig före-
ställning. I fjol hade vi Helge 
Skoog på besök vilket var 
väldigt uppskattat. Jag utlo-
var ett bra program den här 
gången också, säger Marga-
reta Nilson.

Biljetterna till Kung Lear 
släpps på Ale bibliotek den 8 
februari. Att det skulle bli en 
fullsatt teatersalong är ingen 
utopi.

– 123 Schtunk är oerhört 
populära och deras tidigare 
tolkningar av Shakespeare 
har varit enormt underhål-
lande, säger Margareta.

Kung Lear är en berättelse 
om monarken som på sin 
ålders höst ska dela riket och 
makten mellan sina döttrar, 
men som istället lyckas skapa 
en aldrig skådad förvirring 
och oreda.

Nästa programpunkt
Måndagen den 5 mars står 
nästa programpunkt för 
dörren. Jag är en grön bänk 
i Paris är en rolig, rörande, 
sorglig och inspirerande 
föreställning om den kvinn-
liga medelåldern, base-
rad på Kerstin Thorvalls 

texter och med Ann-Sofie 
Kylin och My Holmsten på 
scenen.

Göteborgsoperans Sköv-
descen sätter punkt för våren 
med en musikföreställning 
om Charlie Cahplin av Leo 
Cullborg, onsdagen den 18 
april.

– Det blir delvis musik av 
Charlie Chaplin som han har 
gjort själv. Chaplin känner 
alla till och förhoppningsvis 
ska det locka en bred publik, 
säger Margareta Nilson.

Barnteater
En barnteater inryms i pro-
gramutbudet. Längre än 
längst är en rymdteater med 
ensemblen Yria.

– Det är en sportlovsfö-
reställning där vi är medar-
rangörer till Kulturverket. 

Arrangemanget vänder sig 
till barn i åldern 5-9 år.

Vad i höstens program 
blev mest lyckosamt?

– Om vi bortser från jul-
konserten med Svante Thu-
resson, som vi visste skulle 
bli en succé, så var det musik-
föreställningen Anita Lind-
blom x 3. Jag tycker också 
att countrybluesframträdan-
det med Serve You Right To 
Suffer var en höjdare. Detta 
program lockade dessutom 
en ny publik, många män 
som vi tidigare haft svårt att 
attrahera med vårt kultur-
utbud, avslutar Margareta 
Nilson.

Rolig inledning på teatervåren
– Skrattfest utlovas med 123 Schtunk

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

123 Schtunk inleder vårens kulturprogram i Ale gymnasium med föreställningen Kung Lear, 
som visas onsdagen den 29 februari.
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BOHUS. Det har tagits 
ett politiskt beslut om 
att starta upp mötes-
platser för kommunens 
pensionärer.

Verksamheten star-
tar idag (läs tisdag) i 
Bohus servicehus.
– På sikt kommer vi 

att erbjuda verksam-
het fyra dagar i veckan 
på olika ställen i Ale, 
förklarar Ellinor Seth, 
v e r k s a m h e t s c h e f 
hälso- och sjukvård. 

Det är ett efterlängtat behov 
som nu tillgodoses för Ales 
äldre befolkning. En välbe-
sökt invigning ägde rum i 
julveckan, men det är först 
nu som verksamheten startar 
upp ordentligt.

– Detta är en öppen verk-
samhet som är till för alla. 
Syftet är att skapa en mötes-
plats för våra pensionärer, ge 
dem en möjlighet att träffa 
andra människor och på så 
sätt motverka ensamhet och 
isolering, säger Ellinor Seth.

Äldrepedagog Carina 

Wallström kommer att 
ansvara för verksamheten. 
Till sin hjälp kommer hon 
att ha hemtjänstpersonal 
från respektive område där 
träffpunkt implementeras.

– Vi kommer att vara 
i Bohus servicehus varje 
tisdag. Älvängens aktivitets-
hus är också ett ställe som vi 
beslutat om, men tidpunk-
ten är ännu inte fastställd. 
Var vi ska förlägga de två 
andra träffarna återstår att 

se. Vi tittar bland annat på 
en lämplig plats i Nödinge, 
säger Ellinor och tillägger:

– Träffpunkterna behöver 
inte vara statiska utan kan 
flyttas över tid. Vi kommer 
att bedriva verksamhet där 
vi anser behovet vara som 
störst.

Carina Wallström är 
entusiastisk och ser verkli-
gen fram emot att få komma 
igång med de öppna mötes-
platserna.

– Jag 
brinner för 
detta och 
tycker verk-
ligen att det 
skall bli jät-
tekul, säger 
Carina och 
fortsätter:

– Det är 
del tagarna 
själva som 
k o m m e r 
att få styra 
upplägget . 
Fokus ligger 
på den soci-
ala gemen-
skapen. Om 
programmet 
utgörs av 
promenader, 
gympa eller 
b a k n i n g 
återstår att 
se. Något 
hantverksar-
bete blir det 
emel ler t id 
inte tal om.

Klockan tio utgör sam-
lingstid för träffarna. Kaffe 
kommer att serveras och 
förhoppningen är att senare 
på dagen kunna erbjuda del-
tagarna lunch från Ale Mat-
service.

– Vi tittar på möjlighe-
terna och tror att det ska gå 
att genomföra.

Kommunen har också en 
ambition om att ytterligare 
utveckla samarbetet med 
Ales olika frivilligorganisa-
tioner.

– Frivilligarbetarna gör 
en fantastisk insats och själv-
klart vill vi involvera dem 
även på våra träffpunkter, 
avslutar Ellinor Seth.

Träffpunkt för pensionärer
– Efterlängtat behov tillgodoses i Ale

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nu finns möjlighet till social samvaro och gemenskap när Ale kommun beslutat om att införa 
öppen dagverksamhet, så kallad träffpunkt, för pensionärer.         Arkivbild: Jonas Andersson

Äldrepedagog Carina Wall-
ström kommer att ansva-
ra för träffpunkternas verk-
samhet.
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1 februari öppnar Ulla Krafft, 
Medicinsk Fotvårdsterapeut, 

mottagning i Älvängen.

Öppningserbjudande
feb-mars 350 kr

(ord. 400 kr)

 Tel: 0707-53 51 13
 Göteborgsvägen 94
 Älvängen

Året som gick blev ett 
nytt framgångsrikt år för 
Smyrna Second Hand. 
Över 280 000 kronor 
kunde sändas ut till behjär-
tansvärda bistånds- och 
katastrofinsatser i olika 
delar av världen. Sedan 
verksamhetens start har 
därmed cirka 3,7 miljoner 
kronor kunnat förmedlas.

Vissa lördagar har för-
säljning skett till förmån 
för speciella insamlings-
aktioner, som exempelvis 
Världens Barn-insamlingen 
i oktober och avslutnings-
lördagen, då försäljningen 
gick till PMU-Interlifes 
projekt för stöd till romska 
barns skolgång i Serbien.

Under vårmarknaden 
i Älvängen skedde för-
säljningen till förmån för 
Vakna-projektet i Molda-
vien. I juni och augusti 
gjordes speciella aktioner 
för insamlingar till svält-
drabbade på Afrikas horn. 
Andra länder som fått hjälp 
är bland annat Sri Lanka, 
Uganda, Tanzania, Zambia, 
Vitryssland och Indien. 

Alla dessa insatser har 
möjliggjorts genom att 
bygdens folk frikostigt 
skänkt överblivna pryd-
nads- och nyttosaker, 
kläder, skor, böcker, möbler 
med mera, många gånger 
riktiga dyrgripar som andra 
nöjda köpare burit hem. 
Men inte minst tack vare 
ett 30-tal eldsjälar från flera 
församlingar som troget 
ställer upp ideellt för att 
verksamheten ska kunna 
fortleva.

Vi är tacksamma för 
Alebornas fortsatta stöd. 
På grund av utrymmesbrist 
har vi inte möjlighet att 
ta emot mer skrymmande 
möbler. Inlämning sker 
i butiken tisdagskvällar 
mellan

kl 18-20.
Nu på lördag öppnar vi 

på nytt och har fyllt upp 
butiken med nya intres-
santa prylar. Så vi hälsar 
Aleborna välkomna att 
fortsätta fynda och sam-
tidigt göra en insats för 
behövande medmänniskor.

Daniel Höglund

Smyrna Second 
Hand inför nytt år

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Nu börjar 

Bibel och Bön 
Vi läser Lukasevangeliet och 

ber tillsammans för oss själva 
och för församlingen. 

Start: 19 januari kl. 19.00-21.00 
och därefter varannan vecka. 

Plats: Starrkärrs församlingshem 
Ledare: Björn Nilsson 
och Ingela Fransson 

Samarrangemang mellan 
Starrkärr-Kilanda församling och 

Älvängens Missionsförsamling
Frågor? Ring Ulrika L Andersson:

0303-444 022

STICKCAFÉ 
Älvängens Blå kyrka

onsdag 18 januari kl 19.00-21.00
 

Gillar du att ha något för händerna? 
Fika, prata och umgås? 

Ta med dig ditt handarbete eller 
kom som du är och fika gott 

tillsammans med andra. 
Alla är välkomna, 

även du som inte stickar...
 

Fika 20 kr
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LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT
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Predikoturer
Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 17/1 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen. Onsd 
18/1 kl 18-19, Bön. Torsd 
19/1 kl 10-12.30, Smyrna-
Caféet. Kl 15, Andakt på 
Vikadamm. Lörd 21/1 kl 
10-13, Second Hand. Kl 
9.30-16, Inspirationsdag för 
barn- och ungdomsledare, 
anmälan till Elias Berg, 
0709-996101, senast 18/1. 
Sönd 22/1 kl 11, Gudstjänst, 
Marie Nordvall. Äventyret 
(3-12 år). Kyrkkaffe. Tisd 
24/1 kl 8-9, Bön. Lörd 28/1 
kl 15, Pensionärernas janua-
rifest; Vi sjunger tillsammans 
med Smyrnakören, äter och 
umgås! Anmälan till Marie 
Nordvall, 0706-647375, 
senast 25/1.

Nödinge församling
Lörd 21/1 kl 15, Nödinge 
kyrka Dopkonsert ”Väl-
kommen till Jorden” R 
Bäck. 22/1 3:e ef Tretton-
dag jul. Kl 11, Surte kyrka 
Gudstjänst R Bäck. Kl 13, 
Surte kyrka Finsk Guds-
tjänst  L Sorvoja. Kl 15, 
Bohus Servicehus Mässa R 
Bäck. Kl 17, Nödinge kyrka 
Musikgudstjänst R Bäck. 
Onsd 25/1 kl 10, Nödinge 
kyrka Vardagsgudstjänst R 
Bäck. Kl 19, Surte kyrka 
Ekumenisk bön H Hultén.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 18/1 Älvängens kyrka 
kl 19, Stickcafé kl 19-21 
(se annons). Sönd 22/1, 3 e 
trettondedagen Starrkärrs 
kyrka kl 11, Mässa An-
dersson. Nols kyrka kl 11, 
Mässa Nordblom. Älväng-
ens kyrka kl 18, Förböns-
gudstjänst Andersson.

Guntorps missionskyrka
Onsd 18/1 kl 18.30, Tonår 
& ÄventyrarScout Termins-
start. Sönd 22/1 kl 13.30, 
SMU:s Årsmöte. Sönd 22/1 
kl 16, GUDSTJÄNST 
AnneMarie Svenninghed 
m.fl . Onsd 25/1 kl 18.30 
SpårarScout & UpptäckarS-
cout Terminsstart.

Fuxerna kyrka
Lörd kl 16, Mässa, Kris-
tensson. Sönd kl 10, Hög-
mässa, Norberg. Sönd kl 
17, Ekumenisk gudstjänst, 

Ek. Tisd kl 8:30, Mässa i 
församlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18:30, Mässa, 
Nordblom.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 26/1 kl 18, Musik-
café, Ohlins. Sönd 29/1 kl 
14, Administrationsmöte

Surte missionskyrka
Onsd 18/1 kl 18:30, Tonår.
Onsd 18/1 21:00. Inneban-
dy i Surteskolan. Sönd 22/1 
kl 17, "Någonstans bland 
alla skuggorna står Jesus". 
Tingbratts presenterar sitt 
bildspel. Enkelt kyrkfi ka. 
Månd 23/1 kl 19, Musikkå-
ren, Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar. Tisd 24/1 kl 
18:30, Tonårs-scout. Onsd 
25/1 kl 18:30, Tonår. Onsd 
25/1 kl 19, Ekumenisk 
bönesamling i Surte kyrka. 
Onsd 25/1 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Filadelfi aförsamlingen i 
Bohus
Onsd 18/1, sång bibbelläs-
ning och bön. Sönd 22/1 kl 
11, Leif Karlsson och sång.

Älvängens missionskyrka
Tisd 17/1 kl 9, Tillsam-
mans i bön. Kl 19, styrel-
sen. Torsd 19/1 kl 19.30, 
Körövning. Sönd 22/1 kl 
11, gudstjänst AnneMa-
rie Svenninghed. Sång: Jea-
nette Rehn. Söndagsskola. 
Kl 18, tonår. Kl 18, gem. 
gudstjänst i Blå kyrkan. 
AM Svenninghed. Månd 
23/1 kl 18, Nyingscout. Kl 
18.30, Scout. Tisd 24/1 kl 
9, Tillsammans i bön. Kl 
10, Tisdagscaf´é. Onsd 25/1 
kl 12, babymassage start. 
Torsd 26/1 kl 19.30, köröv-
ning.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 22/1 
kl 10, Familjegudstjänst 
Skredsvik, kyrkkaffe. Onsd 
25/1 kl 18.30, Vecko-
mässa i Församlingshem-
met. Hålanda sönd 22/1 
kl 12, Gudstjänst Broman. 
S.t Peder sönd 22/1 kl 10, 
Mässa Broman. Ale-Skövde 
sönd 22/1 kl 12, Familje-
gudstjänst Skredsvik, kyrk-
kaffe.Tunge, se ovanstå-
ende.

Ralf Almqvist, Nödinge har 
avlidigt. Född 1943. Efter-
lämnar makan Laila. Barnen 
Thomas, Patrik och Therese 
med familj samt syskon med 
familj som närmast sörjande. 

Erik Johanson, Nödinge 
har avlidit. Född 1916 och 
efterlämnar barn med famil-
jer som närmast sörjande.

Evert Gunnarsson, Bohus 
och Nödinge har avlidit. 
Född 1926 och efterläm-
nar makan Lillemor samt 
dottern Ann-Christine med 
familj som närmast sörjande.

Dödsfall

Min älskade Maka
Vår kära lilla Mamma
Mormor och Farmor

Britt-Marie
Andrén
* 18/3 1943

har i dag lämnat oss
i sorg och saknad.

Hålanda
19 december 2011

LARS
PETER med familj

HANS
DANIEL

Jenny med familj
Tina med Barnen

Margareta och Lars-Ove
med Barnen

Ditt goda hjärta, Ditt 
ljusa sinne

Hos oss skall leva           
i tacksamt minne

Vad Du gjort skall
aldrig bli glömt

Begravningen har ägt
rum i kretsen av

de närmaste.

Jordfästningar
Christer Ekström. I 
Lundby gamla kyrka hölls 
måndagen 9 januari begrav-
ningsgudstjänst för Christer 
Ekström, Nol. Offi ciant var 
komminister Alf Öster-
ström.

Monika Kjell. I Nödinge 
kyrka hölls onsdagen 11 ja-
nuari begravningsgudstjänst 
för Monika Kjell, Göteborg. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Evert Gunnarsson. I Surte 
kapell hölls torsdagen 12 
januari begravningsguds-
tjänst för Evert Gunnarsson, 
Nödinge. Offi ciant var kom-
minister Reine Bäck.

Uno Johansson. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 13 
januari begravningsguds-
tjänst för Uno Johansson, 
Nödinge. Offi ciant var 
kyrkoherde e.m Renny 
Olausson.

Bengt Johansson. I Starr-
kärrs kapell hölls fredagen 
13 januari begravningsakt 
för Bengt Johansson, Ala-
fors. Offi ciant var Stina-
Kajsa Melin.

Inga Krafft. I Surte kapell 
hölls fredagen 13 januari be-
gravningsgudstjänst för Inga 
Krafft, Surte. Offi ciant var 
komminister Reine Bäck.

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.

TackDöda

Tack

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Älskade

Inga Wiik
vid hennes bortgång, för

alla vackra blommor i
kyrkan och till hemmet,

telefonsamtal samt
minnesgåvor vill vi

framföra vårt varma och
innerliga tack.

Ammi med familj

En romersk officer 
kommer fram till 
Jesus och ber honom 

att göra hans sjuke tjäna-
re frisk. 

Evangelisten Matteus 
berättar för oss att Jesus blir 
förvånad över officerens 
starka tro. 

Vad är det som gör att 
officeren har en stark tro? 
Kan det vara att han har en 
”position” i samhället? Eller 
att han har en förhållandevis 
hög inkomst? Eller att han 
som inte är jude ändå vågar 
närma sig Jesus? 

Nej, inget av detta har 
egentligen med trons liv att 
göra. 

När mannen kommer till 
Jesus och har berättat om sin 
sjuke tjänare så frågar Jesus 
om officeren vill att Jesus 
ska gå med honom hem och 
bota tjänaren där. Officeren 
svarar att det inte behövs 
och det är då han säger till 
Jesus: ”Säg bara ett ord så blir 
pojken frisk.” 

Han litar på att Jesus kan 
bota hans tjänare utan att 
vara fysiskt närvarande. Han 
har förstått vem Jesus är helt 
enkelt. En starkare tro kan 
inte finnas hos någon män-
niska än den tro som har 
förstått att Jesus är Guds son 
och att Han har all makt i 

himlen och på jorden. Jesus 
är ständigt närvarande över-
allt på en och samma gång. 

”Säg bara ett ord så blir 
pojken frisk.” Jesus brukar 
i kyrkan kallas Guds ord. 
Det är samma ord som från 
början har skapat allt som 
finns. Jesus skapar fortfa-
rande i varje barn som föds, 
i varje löv som spricker ut på 
träden och i varje tussilago 
som vi nu längtar efter. Jesus 
vill också ständigt omskapa 
oss på nytt i vår inre män-
niska. Vi ber till honom: 
”Skapa i mig ett nytt hjärta 
och gör mig på nytt frimodig 
och stark.” Han vill gärna 
göra det när vi öppnar oss 
för honom och låter honom 
skapa. Han vill göra det både 
med dig och mig precis som 
han botade den unge tjäna-
ren för länge sedan. Jesus 
upphör aldrig att vilja det 
som är gott och rätt för oss. 

”Barmhärtighetens och trös-
tens Gud, förbarma dig över 
vår svaghet, så att vi får kraft 
att tro på dina löften och kan 
leva trygga under ditt mäktiga 
beskydd. Amen.”

Välkommen till kyrkan 
för att lyssna till och ta emot 
Guds ord! 

Björn Nilsson 
Kyrkoherde i Starrkärr-

Kilanda församling

Betraktelse

”Säg bara ett ord”

Ett varmt tack till Er
alla som med blommor,
besök, brev och telefon-
samtal stöttat oss under
min älskade Maka och

vår kära Mammas

Gerd
Martinsson
sjukdomstid och

bortgång. Tack också för
de vackra blommorna i

kapellet samt för minnes-
gåvor. Ett stort tack även
till hemsjukvården i Ale
kommun och till avd. 5,

Kungälvs sjukhus.

KENTH
BARNEN med familjer

Administrationsmöte
Söndag 12/2

Pingstkyrkan i Bohus
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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

SÄLJES

Akustisk Levin gitarr med nr 
227396. 800 :-
tel. 0723-00 50 46

Torr Björkved! 60 liter (ca 
30kg). Pris: 80kr. Fri hemleve-
rans vid köp av minst 10 säckar.
tel. 0764-21 75 17
brabrasved@gmail.com

Torr björk- eller blandved.
tel. 0722-66 77 79

Ö HYRA

Jag önskar hyra ett mindre 
åretrunt hus eller en lägenhet 
med tillgång till trädgård.
Söker tillsvidare uthyrning
tel. 0736-242800

Robban

I somras cyklade vi förbi Live-
red där Lila Express tog slut 
och äventyret började. Vi blev 
så förtjusta i landskapet och 
när nu en stark önskan att hyra 
ett torp eller stuga i Livered 
med omnejd på årsbasis för fri-
tidsbruk. Vet du om något som 
skulle passa oss, kontakta oss 
gärna!
tel. 0704-71 65 34

Rum med kokvrå med tillgång 
till tvättmaskin, dusch i Göte-
borg.
tel. 0768-26 22 02

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30. 9/1, 7/2, 
8/3, 6/4, 6/5, 4/6, 3/7, 2/8, 31/8, 
30/9, 12/10, 29/10. Info via:
moderjordnatverket@gmail.com

www.barnahjalpen.se
Tar emot dina överblivna 
grejor även dödsbon, allt till-
varatas.
tel. 0520-38 800

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

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

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

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

Allt inom trädfällning och 
undanröjning. Stort som smått.
Låga priser.
F-skatt & försäkring.
tel. 0765-76 17 29

Hushållsnära tjänster
Allt i städ. Privat och företag. 
Flera år i branchen. Inne-
har F-skattsedel, kolektivavtal, 
ansvarsförsäkring. Kontakt:
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se
www.spev.se

Frisörstol uthyres hel/deltid.
tel. 0762-38 60 40

Akupunktur/akupressur.
Akupunktur är en 5000 år 
gammal kinesisk behandling som 
bl.a. kan behandla migrän och 
astma. Akupressur har samma 
effekt som akupunktur.
tel. 0761-08 87 08

Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:
Alekuriren, Göteborgsv 94

446 33 Älvängen
senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Vem känner du som snart fyller?
Skicka in din grattisannons idag!
Alekuriren, Göteborgsvägen 94

446 33 Älvängen

Grattis
Daniel

6 år den 12/1
önskar

Mamma, Pappa, Sara, 
Mormor & Morfar

Grattis
Lilla Ebba

på din 2-årsdag 15 januari
önskar

Mormor & Morfar

Snart är det dags 
att från arbetet gå hem

På lördag blir Lars-Inge 65
Du behöver inte längre 

tänka på hammare och spik
Kan tillbringa mer tid med 

"Smarren", din egen tik
Ni kan vandra, gå i skogen 

och plocka bär
Det finns många fördelar 

med att vara pensionär
Vi önskar Dig en trevlig 

födelsedagskväll
som ska avnjutas flott med 

middag och hotell
Stort grattis säger vi

och hoppas att vistelsen i 
staden underbar ska bli

"Släktningarna"

Vi vill gratulera 
Eddy Krafft

som fyller 60 år den 24 jan. 
Vi som grattar är

Gun, Emma o Emil

Ett stort grattis till dig
Peter Landin
på din 7-årsdag 
den 18/1 2012

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

Mormor

Joel 2 År &
Liam 4 År

Grattis kramar
Mamma & Pappa

Grattis
Susanne Eriksson

som tar ett kliv närmare 30... 
27 bast den 21/1,

hurra hurra hurra!
Puss o kram från

dina nära och kära

All ev uppvaktning på min 
födelsedag den 2/2 undan-
bedes vänligen.

Stig Johansson, Nol

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Sven Jonsson, Rösbacka

Veckans ros 
Till Personalen på Björk-
liden för ert fantastiska 
arbete.

Anna Larsson & barn

Veckans ris 
Till Älvängens Vårdcentral
för allt strul när jag behövde 
en läkarundersökning i 
samband med att jag skulle 
ta körkort, 6 månaders 
"väntetid" är inte ok, samma 
undersökning blev avklarad 
på mindre än 1 vecka i Nol.

K-Å Larsson

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

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

5 2 1 8 3
4 7 6

7 3 5 2 1

2 4 5
1 4 3 8

9 7 2

8
9 5 7 1 2

6 3 9

6 1 4
9 5 8 1 6

8 2

3 5 9
2 5 8

4 6 9 3 1

45:-Stor fräsch FRUKOSTBUFFÉ inkl. gröt
mån-fred 7.30-10.30, lör 8.00-10.30

SPELAS
BOLL PÅ

STILIG

INNEHAR
NÅGOT

EN
KOFI

SNATTA

ÅTRÄDEN

HÅRT
VIRKE

SITTER
IHOP SKA

TE

STALL-
FLICKA

BÖR MAN
HÅLLA
SIG I

SMILA

SPÅR
EFTER
PLOG-
BILEN

FÖR-
SÄMRAR
SIKTEN

KVAST

HÄLSOROT
FRÅN
KINA

SKOGS-
FÅGEL

SLÅS
INFINNS

KOMMER
EKOT

RÄCKA

PLANTE-
RAS I

HELIG

DJUR-
FETT

TUDELAD

STYR

UPPDÄMDA
VATTEN-
FLÖDEN

ÖVER-
SÄTTARE

HÖRS
DEN

TRÖTTE

I KYRKA
Å PÅ ÄNG

HÖRS VID
SPELBORD

ERBIUM

KORTFORM
AV ASTRID

VIKTIG
LED

VIGDE

LÄKARE

DANSAR-
FAMILJ

GÖR HÅL

ANLED-
NINGEN

ÄNGLA-
STADEN

VILL
INGET
GÖRA

DRIV-
KRAFT

RÖRA

TIDIG
MORGON

JAG

FYLLER
MAN

FLÖT
LÅNGT

OFFRADE
NIO

SÖNER

ONDSINT
FÖLJER

MUSIKER

KAN
TRAPPA

FÅGEL
PÅ

KIND

VÄNTA

BÖNA

ANA

SNURRAT
RUNTFÖDA

PUH-
KOMPIS

ANTIK LAVIN FÅR MAN
TA NYA

LEVER I
DJUNGELN

KALLA
KAN MAN

HÄST

TORDÖNHÄR SLÅR
MAN UT

VARKEN
MINI EL-
LER MAXI

ÄR INTE
AVIG

FLINT-
SKALLIG

SISU I
FINLAND

FÅR DEN
SOM

LEVER

GUMSE

I MÅNGA
KAR
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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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