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Älvängen

Inland i Lilla Edet.

Hoppet lever 
hos Inland
LILLA EDET. Kampen går 
vidare.

Arbetarna på Inlands 
kartongbruk har inte 
givit upp.

Två veckor efter koncernledningens 
besked om att lägga ner verksam-
heten lever fortfarande hoppet om 
att verksamheten ska kunna räddas, 
åtminstone hos personalen.

Läs sid 18

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

Nr 3  |  vecka 4  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

Se mer info på vår hemsida
www.aleveterinaren.se

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

Från och med lördag 4 februari börjar vi 
med lördagsöppet. Telefonen är öppen 

för tidsbeställning lördagar kl 9-14

Lördagsöppet 
varje vecka!

www.axums.se

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

Brandfilt Släckspray Ord pris 149:-

79:- 119:-
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UPP TILL 
50% RABATT 
PÅ MÄNGDER AV VAROR

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

VINTERREA
START ONSDAG 10:00
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DIDRIKSONS SHANNON
Damstorlek 36-46. Endast svart
ORD PRIS. 1599 KR

Gilla “Team Sportia Ale Torg” 
på Facebook.

NU 
799:-

Årets populäraste 
damjacka till halva priset

FLER ERBJUDANDEN I BUTIK

�

Lödöse 0520-66 00 10 /st

Toalettpapper

Gäller mot kupong
T o m 29/1-12

24-pack, ICA

Ord.pris 69.90:-/st

FAT FÖR FESTEN! 
Skinkfat, grillfat, exotiskt fat. 
Beställ på tel: 0303-975 04

Christoffer Aidesjö är Sveriges yngsta elitdomare i bandy. Surtepojken har redan debuterat i elitserien som huvuddomare och han räds inte uppgiften. Aleku-
riren har träffat rättvisans man där han trivs som bäst, i Ale Arena.             Läs sid 25

Yngst i 
klassen!
– 20 år och elitdomare
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Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Till slut skippades 
rättvisa. Aleback-
en är åter vit och 

öppnar inom kort. Glada 
äro alla entusiaster och skid-
uthyrare. Med minusgra-
der finns det nog också en 
och annan klädhandlare som 
pustar ut. Betänk vilka kon-
sekvenser en grön vinter 
får… Som sagt var allt för-
beredelsearbete i Alebacken 
inte förgäves. Det blev en vit 
vinter till sist, hur länge den 
varar återstår att se.

Larmrapporterna i årets 
första upplagor av Alekuri-
ren om hur missbruket av 
cannabis har ökat måste tas 
på allvar. När man googlar 
och läser om cannabis är det 
långt ifrån en rolig läsning. 
Jag tror inte det har nått 
fram till unga hur cannabis 
påverkar hjärnan och att de 
riskerar sin intellektuella 
utveckling. Ingen vill väl bli 
korkad, eller? Å andra sidan 
kan man ju alltid fråga sig 
hur begåvad en individ är 
som väljer missbrukets väg. 
Fast det finns som alltid 
förmildrande omständighe-
ter och det är naivt att tro 
att någon frivilligt svänger 
in på drogbanan. Det kan 
självklart vara i brist på 
bättre vetande, men ofta är 
det kopplat till en flykt från 
en otäck vardag. Det är där 
du och jag som medmän-
niskor alltid har ett ansvar. 
Ett särskilt ansvar har vi för 
våra tonåringar som inte kan 

luta sig mot erfarenheter 
och kunskap. Vem av oss har 
inte någon gång blivit vilse-
ledd? Därför måste vi ha en 
öppen debatt om droger. Vi 
måste ha forum där föräldrar 
vågar prata, men kanske 
ännu hellre mötesplatser 
för ungdomar som behöver 
stöd. Just mötesplatser har 
ungdomar i Ale skrivit högt 
upp på önskelistan. Nu delar 
jag inte uppfattningen att 
det skulle råda brist på detta, 
men uppenbarligen lyckas vi 
inte locka eller övertyga den 
yngre generationen om dess 
förträfflighet. Ale kommun 
satsar nu på information 
till föräldrar om cannabis. 
Föreläsningen äger rum 26 
januari i Ale gymnasium och 
9 februari i Aroseniusskolan. 
Oavsett om man är direkt 
berörd eller ej bör man som 
förälder ta del av informa-
tionen, om inte annat så i 
förebyggande syfte alterna-
tivt för att kunna bistå en 
nödställd.

Det är tveklöst mycket 
tråkigt och sorgligt när 
anrika fabriker och företag 
tvingas till nedläggning. 
Inland i Lilla Edet är en 
klassiker som jag trodde 
skulle överleva ännu 
ett stålbad, men så 
tycks inte bli fallet. 
Vi stänger i så fall 
boken för en epok 
i Lilla Edets 
näringsliv 
och vi gör 

det med respekt för alla som 
drabbas.

I min artikel om Eka Che-
micals provsaneringsarbete 
uppgavs att hela åtgärds-
programmet som företaget 
är dömda att utföra uppgår 
till 450 Mkr. Det var en 
felaktig siffra. Den korrekta 
siffran är 650 Mkr, men det 
är fortfarande en uppskattad 
siffra. Skyddsbarriären längs 
älvkanten är för att förhindra 
läckage av markföroreningar 
att gå ut i Göta älv, men det 
ska också som det uppgavs 
i artikeln utredas om det 
går att bygga den så att den 
motverkar framtida över-
svämningar.

Att all fakta blir rätt är 
viktigt med tanke på att 
företaget är börsnoterat 
och minsta felaktighet kan 

påverka 
aktiekur-
sen i fel 
riktning.

Ta larmet på allvar!

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. 
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Vänsterpartiet i Ale håller

ÅRSMÖTE 
lördag 28 februari kl 14
i Folkets hus i Nol

•  Erik Lidberg, vår nya kommunchef 
inleder

•  Sedvanliga årsmötesförhandlingar

• Kongressrapport
 
Något matnyttigt 
blir det som  
vanligt.

Välkomna!

Ö

TYGLADAN
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2 p

KAPPA MED ÖLJETTER 50:-/m

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

RIPSLÖPARE 69:-/st

Barnoveraller 229-399:-Surte Swingers

Prova på Linedance
Tisdag 31/1 kl 19.00

i Surte kulturhus
För info: Ann-Gret 0303-965 67
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Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

Välkommen till 
DocMorris i Bohus!

Hos oss kan du göra alla 
dina apoteksärenden.

Öppettider
Vardagar 08-19
Lördagar 10-16

Du vet väl att du 
kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?
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– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Till slut skippades 
rättvisa. Aleback-
en är åter vit och 

öppnar inom kort. Glada 
äro alla entusiaster och skid-
uthyrare. Med minusgra-
der finns det nog också en 
och annan klädhandlare som 
pustar ut. Betänk vilka kon-
sekvenser en grön vinter 
får… Som sagt var allt för-
beredelsearbete i Alebacken 
inte förgäves. Det blev en vit 
vinter till sist, hur länge den 
varar återstår att se.

Larmrapporterna i årets 
första upplagor av Alekuri-
ren om hur missbruket av 
cannabis har ökat måste tas 
på allvar. När man googlar 
och läser om cannabis är det 
långt ifrån en rolig läsning. 
Jag tror inte det har nått 
fram till unga hur cannabis 
påverkar hjärnan och att de 
riskerar sin intellektuella 
utveckling. Ingen vill väl bli 
korkad, eller? Å andra sidan 
kan man ju alltid fråga sig 
hur begåvad en individ är 
som väljer missbrukets väg. 
Fast det finns som alltid 
förmildrande omständighe-
ter och det är naivt att tro 
att någon frivilligt svänger 
in på drogbanan. Det kan 
självklart vara i brist på 
bättre vetande, men ofta är 
det kopplat till en flykt från 
en otäck vardag. Det är där 
du och jag som medmän-
niskor alltid har ett ansvar. 
Ett särskilt ansvar har vi för 
våra tonåringar som inte kan 

luta sig mot erfarenheter 
och kunskap. Vem av oss har 
inte någon gång blivit vilse-
ledd? Därför måste vi ha en 
öppen debatt om droger. Vi 
måste ha forum där föräldrar 
vågar prata, men kanske 
ännu hellre mötesplatser 
för ungdomar som behöver 
stöd. Just mötesplatser har 
ungdomar i Ale skrivit högt 
upp på önskelistan. Nu delar 
jag inte uppfattningen att 
det skulle råda brist på detta, 
men uppenbarligen lyckas vi 
inte locka eller övertyga den 
yngre generationen om dess 
förträfflighet. Ale kommun 
satsar nu på information 
till föräldrar om cannabis. 
Föreläsningen äger rum 26 
januari i Ale gymnasium och 
9 februari i Aroseniusskolan. 
Oavsett om man är direkt 
berörd eller ej bör man som 
förälder ta del av informa-
tionen, om inte annat så i 
förebyggande syfte alterna-
tivt för att kunna bistå en 
nödställd.

Det är tveklöst mycket 
tråkigt och sorgligt när 
anrika fabriker och företag 
tvingas till nedläggning. 
Inland i Lilla Edet är en 
klassiker som jag trodde 
skulle överleva ännu 
ett stålbad, men så 
tycks inte bli fallet. 
Vi stänger i så fall 
boken för en epok 
i Lilla Edets 
näringsliv 
och vi gör 

det med respekt för alla som 
drabbas.

I min artikel om Eka Che-
micals provsaneringsarbete 
uppgavs att hela åtgärds-
programmet som företaget 
är dömda att utföra uppgår 
till 450 Mkr. Det var en 
felaktig siffra. Den korrekta 
siffran är 650 Mkr, men det 
är fortfarande en uppskattad 
siffra. Skyddsbarriären längs 
älvkanten är för att förhindra 
läckage av markföroreningar 
att gå ut i Göta älv, men det 
ska också som det uppgavs 
i artikeln utredas om det 
går att bygga den så att den 
motverkar framtida över-
svämningar.

Att all fakta blir rätt är 
viktigt med tanke på att 
företaget är börsnoterat 
och minsta felaktighet kan 

påverka 
aktiekur-
sen i fel 
riktning.

Ta larmet på allvar!

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. 
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Vänsterpartiet i Ale håller

ÅRSMÖTE 
lördag 28 februari kl 14
i Folkets hus i Nol

•  Erik Lidberg, vår nya kommunchef 
inleder

•  Sedvanliga årsmötesförhandlingar

• Kongressrapport
 
Något matnyttigt 
blir det som  
vanligt.

Välkomna!

Ö

TYGLADAN
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2 p

KAPPA MED ÖLJETTER 50:-/m

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

RIPSLÖPARE 69:-/st

Barnoveraller 229-399:-Surte Swingers

Prova på Linedance
Tisdag 31/1 kl 19.00

i Surte kulturhus
För info: Ann-Gret 0303-965 67
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Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

Välkommen till 
DocMorris i Bohus!

Hos oss kan du göra alla 
dina apoteksärenden.

Öppettider
Vardagar 08-19
Lördagar 10-16

Du vet väl att du 
kan kolla ditt nya 
elpris på aleel.se?

DÄRFÖR BEHÖVER DU EN HEMSIDA!

KLICKA GÄRNA IN PÅ NÅGRA AV VÅRA KUNDERS NYA HEMSIDOR

www.aleel.se www.alefolketshus.se www.larsered.com
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Vi hjälper er att snabbt skissa fram en hemsida efter era behov.
Du väljer själv funktioner, innehåll och hur sidan ska uppdateras.

INTRESSERAD?
Låt oss räkna på saken!

Kom upp på en kopp kaffe, alternativt slå 
Adam eller Emil en signal så berättar vi mer 

och svarar på dina frågor!

hemsida@alekuriren.se
0303-333 736

www.alekuriren.se

VILL DU HA HJÄLP MED EN 
FILM TILL HEMSIDAN?

Kontakta Adam för mer information

VI HJÄLPER DIG ÄVEN MED:
Sociala medier, sökmotoroptimering,

mobilanpassning, internetmarknadsföring
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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
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ÄLVÄNGEN. Förra helgen var 
det hög utdelning på stryk-
tipset.

En spelare som lämnat in 
sitt 32-raderssystem hos 
Allans i Älvängen vann hela 1 
700 377 kronor.

– Vinnaren har inte gjort sig 
till känna ännu, så vi väntar 
fortfarande på smörgåstår-
tan, skrattar köpman Gunnar 
Larson.
Miljonvinster tillhör inte ovanlighe-
terna för Allans. Det har blivit några 
stycken under årens lopp. 

– Fast nu var det några år sedan. 
Det är alltid lika kul när det inträf-
far, säger Gunnar och visar upp det 
vinstogram som Svenska Spel sänt till 
butiken.

– Historiskt sett så tror jag att vi 
har haft 5-6 stycken miljonvinster i 
olika former. De största vinsterna är 

på två miljoner, men det är längese-
dan. En gång skedde det på måltipset 
och en annan gång var det ett 16-ra-
derssystem på stryktipset som satt, be-
rättar Gunnar.

Om vinnaren är hemmahörande på 
orten eller inte har inte framkommit. 
Gunnar Larson hoppas emellertid att 
det är en av spelbutikens stamkunder.

– Det vore roligt om så var fallet. 
Att pricka in den rätta raden på ett 
32-raderssystem gör mig mäkta im-
ponerad. Det var en svår omgång 
dessutom. Det är bara att lyfta på 
hatten och gratulera.

Har kunderna börjat återvända 
efter den minst sagt bökiga trafik-
omläggningen genom Älvängen?

– Det har blivit bättre, men det är 
inte alls som det var innan projektet 
satte igång. Våra spelkunder på freda-
gar och lördagar har delvis hittat till-
baka, men på vardagarna är det fort-
farande dött.

Vad säger du om parke-

ringsmöjligheterna?
– Vi får leva med den saken. Tyvärr 

är platserna alldeles för få och de 
fickor som finns utanför min butik är 

oftast upptagna, inte minst av perso-
ner som ska till bankomaten på andra 
sidan gatan.

JONAS ANDERSSON

Vann 1,7 miljoner på stryktipset

Gunnar Larson på Allans i Älvängen visar upp det vinstogram från Svenska 
Spel som förkunnar att butiken sålt en vinst på stryktipset som gav vinna-
ren 1 700 377 kronor.
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NÖDINGE. Återvinningssta-
tionen bredvid Bättre Bil i 
Nödinge togs bort i början 
av januari, men ännu har 
ingen ny upprättats. 

– Inom en mycket snar 
framtid ska den nya stå 
klar vid pendelparkeringen 
söder om Ale gymnasium, 
säger Lennart Johansson, 
miljöingenjör på renhåll-
ningen.

Den ursprungliga platsen hyrde 
kommunen av Bättre Bil och när 
kontraktet sades upp blev man 
tvungen att flytta omedelbart. 
Därför hann man inte med att få 
klart den nya.

Tills vidare hänvisas alla 
nödingebor till återvinnings-
stationen på Rödjans väg, intill 
Norra Kilandavägen.

Vid den nya platsen bredvid 
pendelparkeringen söder om 
gymnasiet har man än så länge 

bara hunnit påbörja ett tråd-
stängsel, men Lennart Johansson 
utlovar en ny återvinningsstation 
inom en mycket snar framtid.

– Så fort det är färdigt lägger vi 
ut en nyhet på hemsidan.

På den tomma ytan vid Bättre 
Bil kommer det nu byggas en bil-
tvättanläggning.

Ny återvinningsstation klar inom kort

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Påbörjat. Den nya återvinningsstationen kommer att ligga vid pendel-
parkeringen söder om Ale gymnasium.
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Fredag 27 januari kl 15.00 - 18.00 
samt lördag 28 januari 

kl 8.30 - 14.00 är alla medlemmar 
välkomna till Folkets hus i Nol.

På fredagen gästas vi av 
Karl-Petter Thorwaldsson.

Anmäl dig på sap.ale@telia.com 
eller på 0303-74 21 13

VARMT VÄLKOMMEN!

Vårupptakt

Elkraft vill vi alla ha
miljövänlig det skall den 
va

men drabbas när den produceras
nej, nej, det tål att diskuteras

Vindkraften är bra men stör oss 
från och till
trots att den av många anses 
mest stå still
dessutom ger den markägare 
betalt, rätt bra
det är ju inte rättvist, så får det 
inte va

Och kol, ved, olja och annan 
fossil energi
ger rök, förpestar luft, 
den får vi låta bli
men elda i kamin och spis för 
egen del
anses ej av var och en som något fel

Vattenkraft av många anses 
bästa energislag
men drabbar skönhet och miljö i 
varje vattendrag
ser till att fiskens yngel tappar 
farten
i slutändan kanske tar död på 
arten

Men solens värme då, den kan 
väl alla gilla
den ger oss elkraft, ställer inte 
till och stör
värme, varmvatten till både 
lägenhet och villa
för dålig kapacitet, stäms upp av 
folk i samlad kör

Vad har vi kvar, 
jo kärnkraften förstås, den har 
ju verkat funka
det är bara att varann på 
ryggen dunka
atomskrot kan man alltid spara
lösa det får våra barnbarn klara

Men framför allt – inga kraft-
verk nära oss
då mangrant ställer alla upp 
och slåss
i vår bygd, där får ni inget röra
producera el får faktiskt någon 
annan landsdel göra

Som sagt, elkraft vill vi alla ha – 
men elkraftverk är inget bra

Kurt Jannesson

Den el-ländiga 
elproduktionen!
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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
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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.
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ÄLVÄNGEN. Förra helgen var 
det hög utdelning på stryk-
tipset.

En spelare som lämnat in 
sitt 32-raderssystem hos 
Allans i Älvängen vann hela 1 
700 377 kronor.

– Vinnaren har inte gjort sig 
till känna ännu, så vi väntar 
fortfarande på smörgåstår-
tan, skrattar köpman Gunnar 
Larson.
Miljonvinster tillhör inte ovanlighe-
terna för Allans. Det har blivit några 
stycken under årens lopp. 

– Fast nu var det några år sedan. 
Det är alltid lika kul när det inträf-
far, säger Gunnar och visar upp det 
vinstogram som Svenska Spel sänt till 
butiken.

– Historiskt sett så tror jag att vi 
har haft 5-6 stycken miljonvinster i 
olika former. De största vinsterna är 

på två miljoner, men det är längese-
dan. En gång skedde det på måltipset 
och en annan gång var det ett 16-ra-
derssystem på stryktipset som satt, be-
rättar Gunnar.

Om vinnaren är hemmahörande på 
orten eller inte har inte framkommit. 
Gunnar Larson hoppas emellertid att 
det är en av spelbutikens stamkunder.

– Det vore roligt om så var fallet. 
Att pricka in den rätta raden på ett 
32-raderssystem gör mig mäkta im-
ponerad. Det var en svår omgång 
dessutom. Det är bara att lyfta på 
hatten och gratulera.

Har kunderna börjat återvända 
efter den minst sagt bökiga trafik-
omläggningen genom Älvängen?

– Det har blivit bättre, men det är 
inte alls som det var innan projektet 
satte igång. Våra spelkunder på freda-
gar och lördagar har delvis hittat till-
baka, men på vardagarna är det fort-
farande dött.

Vad säger du om parke-

ringsmöjligheterna?
– Vi får leva med den saken. Tyvärr 

är platserna alldeles för få och de 
fickor som finns utanför min butik är 

oftast upptagna, inte minst av perso-
ner som ska till bankomaten på andra 
sidan gatan.

JONAS ANDERSSON

Vann 1,7 miljoner på stryktipset

Gunnar Larson på Allans i Älvängen visar upp det vinstogram från Svenska 
Spel som förkunnar att butiken sålt en vinst på stryktipset som gav vinna-
ren 1 700 377 kronor.
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NÖDINGE. Återvinningssta-
tionen bredvid Bättre Bil i 
Nödinge togs bort i början 
av januari, men ännu har 
ingen ny upprättats. 

– Inom en mycket snar 
framtid ska den nya stå 
klar vid pendelparkeringen 
söder om Ale gymnasium, 
säger Lennart Johansson, 
miljöingenjör på renhåll-
ningen.

Den ursprungliga platsen hyrde 
kommunen av Bättre Bil och när 
kontraktet sades upp blev man 
tvungen att flytta omedelbart. 
Därför hann man inte med att få 
klart den nya.

Tills vidare hänvisas alla 
nödingebor till återvinnings-
stationen på Rödjans väg, intill 
Norra Kilandavägen.

Vid den nya platsen bredvid 
pendelparkeringen söder om 
gymnasiet har man än så länge 

bara hunnit påbörja ett tråd-
stängsel, men Lennart Johansson 
utlovar en ny återvinningsstation 
inom en mycket snar framtid.

– Så fort det är färdigt lägger vi 
ut en nyhet på hemsidan.

På den tomma ytan vid Bättre 
Bil kommer det nu byggas en bil-
tvättanläggning.

Ny återvinningsstation klar inom kort

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Påbörjat. Den nya återvinningsstationen kommer att ligga vid pendel-
parkeringen söder om Ale gymnasium.
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Fredag 27 januari kl 15.00 - 18.00 
samt lördag 28 januari 

kl 8.30 - 14.00 är alla medlemmar 
välkomna till Folkets hus i Nol.

På fredagen gästas vi av 
Karl-Petter Thorwaldsson.

Anmäl dig på sap.ale@telia.com 
eller på 0303-74 21 13

VARMT VÄLKOMMEN!

Vårupptakt

Elkraft vill vi alla ha
miljövänlig det skall den 
va

men drabbas när den produceras
nej, nej, det tål att diskuteras

Vindkraften är bra men stör oss 
från och till
trots att den av många anses 
mest stå still
dessutom ger den markägare 
betalt, rätt bra
det är ju inte rättvist, så får det 
inte va

Och kol, ved, olja och annan 
fossil energi
ger rök, förpestar luft, 
den får vi låta bli
men elda i kamin och spis för 
egen del
anses ej av var och en som något fel

Vattenkraft av många anses 
bästa energislag
men drabbar skönhet och miljö i 
varje vattendrag
ser till att fiskens yngel tappar 
farten
i slutändan kanske tar död på 
arten

Men solens värme då, den kan 
väl alla gilla
den ger oss elkraft, ställer inte 
till och stör
värme, varmvatten till både 
lägenhet och villa
för dålig kapacitet, stäms upp av 
folk i samlad kör

Vad har vi kvar, 
jo kärnkraften förstås, den har 
ju verkat funka
det är bara att varann på 
ryggen dunka
atomskrot kan man alltid spara
lösa det får våra barnbarn klara

Men framför allt – inga kraft-
verk nära oss
då mangrant ställer alla upp 
och slåss
i vår bygd, där får ni inget röra
producera el får faktiskt någon 
annan landsdel göra

Som sagt, elkraft vill vi alla ha – 
men elkraftverk är inget bra

Kurt Jannesson

Den el-ländiga 
elproduktionen!

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

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 finns på Ales webbplats www.ale.se. Studien går även att 
följa på www.facebook.se/AleH2O. Välkommen till ett spännande 
forskningsprojekt!

·  Få en visning av ditt bibliotek och 
information om vad biblioteket kan erbjuda

·  Veta hur man söker i bibliotekets 
mediekatalog

·  Komma igång med en skoluppgift

·  Veta hur du söker information om ett 
specialintresse

·  Få hjälp att skaffa en e-postadress

·  Veta hur man söker i bibliotekets 
databaser efter till exempel stipendier eller 
tidningsartiklar

·  Få möjlighet att ladda ner talböcker. Gäller 
endast för personer med  läsnedsättning

·  Eller något annat

Kontakta biblioteket så bestämmer vi en tid tillsammans: 
e-post: bibliotek@ale.se, telefon: 0303-33 02 16

After Work för 
kvinnor mitt i livet
 
Välkommen till en filmkväll. Vi ser ”Timmarna”  med 
Nicole Kidman, Meryl Streep och Julianne More.
Filmen väver samman tre kvinnors liv från tre olika 
epoker. Vi äter sedan något lätt tillsammans och 
reflekterar över filmen.
>> Måndag 6 februari kl 18.30, 
Starrkärrs Församlingshem
 
Boka även in 5 mars och 16 april. 
Träffarna är ett samarrangemang  mellan
Starrkärrs Församling och Ale kommun.

Start av ny 
föräldrakurs i Nödinge
I februari startar en COPE-kurs på dagtid för 
Föräldrar med barn 2-9 år. Kan passa de daglediga 
och föräldralediga som har äldre barn i förskolans 
15-timmarsverksamhet.
 
Välkommen 28 februari kl 10.00-12.00
Trollevik, Nödinge
 
Anmälan till Eva Gundahl 0737-73 12 50, 
eva.gundahl@ale.se
Anna-Carin Gunnarsson, 0303-33 01 61, eller 
Birgitta Freden, 0704-32 07 11, Birgitta.freden@ale.se

Justering 
av felaktiga 
vattenräkningar
Vi har fått en del frågor om hur kostnaderna på de 
felaktiga vattenräkningarna ska justeras. Vi beklagar 
att felen har uppstått. Problemet är datatekniskt 
och vår leverantör arbetar med att rätta det. Den 
räkning som du har fått är baserad på den preliminära 
årsförbrukningen. När problemet är löst kommer vi 
att korrigera felaktigheter så att ingen får betala för 
mycket.

Missa inte LongKalsong!   
- för barn från tre år! 

Vill du veta mer! Vill du ställa frågor! 
Vill du träffa andra som kan och vet 
och undrar!

Anhöriga/närstående inbjudes till

Tematräffar kring 
Neuropsykiatriska 
diagnoser
Temaområde Skola, Skolgång, Fritid för 
barn och ungdomar 7-16 år

>> Onsdagen 8/2 kl. 18 – 20
Älvängens aktivitetshus (Carlmarks väg 4)
Medverkande: specialpedagoger, talpedagog och 
socialpedagoger i Ale
Ingen kostnad, Fika, 

Anmälan och/eller frågor till anhörigkonsulent 
Ann-Marie Thunberg 0303-37 12 54 
ann-marie.thunberg@ale.se

Samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Välkommen!

BEBISSAGOSTUNDER
För bebisar mellan 4-8 månader 
och deras föräldrar. Vi läser sagor 
och ramsar.
>> Surte bibliotek,  
start torsdagen den 26 januari  
kl. 9.30. Fem gånger. 
Anmäl dig till sara.dahl@ale.se eller 
på telefon 0303-33 01 71.

>> Nödinge bibliotek,  
start tisdag den 7 februari kl. 
11.00. Fem gånger.
Anmäl dig till sofie.nenonen@ale.se 
eller på telefon 0303-33 02 16. 

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

PÅ GÅNG I ALE

Boka en bibliotekarie på Ale bibliotek
Nu kan du boka en bibliotekarie för personlig handledning.
Tjänsten vänder sig till både allmänhet och studerande. 

Du kanske vill…

Teatern, Ale gymnasium lördag 28 januari kl 14.00.
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ALE 
TRIVSAM SMÅSTADSIDYLL NÄRA STORSTADEN
– BRF ALEÄNG. 
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VÄLKOMMEN PÅ MARKVISNING!
TID: SÖNDAG 29 JANUARI, KL 12.00-13.00
PLATS: TORKELS KULLE. ANMÄLAN TILL 
CLAES HELLSTRÖM, TEL 0707-14 80 50 

INFLYTTNING: HÖSTEN 2012

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:
Länsförsäkringar
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LGH A 1301, 3 ROK, 82 KVM
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DM

BALKONG

WC/D

VARDAGSRUM

SOVRUM 1

SOVRUM 2

HALL

KLK

KÖK
TM

TT

b=ca 400 mm

b ca 1600 mm

Avnjut frukosten på 
den sköna balkongen

Sovrum, gästrum, kontor  
����������������������������

många möjligheter

Gott om plats för 
säsongernas alla kläder

Rymligt sovrum med 
bra förvaring

Bjud in vännerna 
���������������������
gott om plats att 
umgås

MARKVISNING!

3 ROK
8091*

 KR

EXEMPEL 
BOENDE-
KOSTNAD
PER MÅNAD:

GRUNDPRIS�������������������
MÅNADSAVGIFT�������������
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NYA HEM MED SOLIGT VÄSTERLÄGE.

*Månadskostnaden är ungefärlig och beräknad på 15 % i kontantinsats samt 3,75 % bunden ränta i 3 år, baserat på ränteläget den 20 januari 2012

NÖDINGE. Nästan ett 
år har gått sedan Ale 
gymnasium möttes 
av chockbeskedet 
att färre elever än 
någonsin hade sökt till 
skolan.

En ny ledning tillsat-
tes och inför 2012 års 
gymnasieval hoppas 
nu verksamhetschefen 
Hans Enckell på att det 
hårda arbetet för att 
vända trenden ska ha 
gett resultat.

Oron för gymnasiets framtid 
var stor när förra årets pre-
liminära intagningsbesked 
kom, men trots att antalet 
behöriga elever landade på 
under 100 startades hela sju 

program, vilket blev möjligt 
genom att samköra ämnen. 

Tillsammans med nytill-
trädda rektorn Lola Odén 
tog sig Hans Enckell an upp-
draget med att försöka rädda 
det sjunkande skeppet, något 
han såg som en utmaning.

Efter en strävsam höstter-
min med många olika delar 
att ta hänsyn till och för-
bättra vågar han nu påstå att 
intresset för Ale gymnasium 
har ökat. 

– Vi hade betydligt fler 
besökare på gymnasiemässan 
och får hela tiden nya för-
frågningar, berättar han och 
avslöjar sedan sina förvänt-
ningar på stundande gymna-
sievalet:

– Om antalet ansökningar 
ökar med minst 25 % så är 
jag nöjd, men självklart för-
väntar jag mig mer. Vi försö-
ker vända tio års nedgång till 
framgång och det är en tuff 
process. Man kan aldrig vara 
säker men det känns som att 
vi är på väg åt rätt håll. 

Konkurrenskraft
Det fria gymnasievalet, att 
fritt kunna välja skola i regio-
nen samt ett allt större utbud 
av friskolor med specialpro-
gram har öppnat upp för fler 
valmöjligheter för eleverna. 
Utvecklingen har slagit hårt 

mot de kommunala skolorna, 
men Hans Enckell tror att 
Ale gymnasium har konkur-
renskraften som vinner i 
längden.

– Det pågår en sam-
hällsdebatt om friskolorna 
eftersom det visat sig finnas 
brister, bland annat har vissa 
elever inte fått gå klart den 
utbildning de påbörjat. Vi 
garanterar att alla elever som 
börjar på Ale gymnasium får 
fullfölja sin utbildning. Ale 
gymnasium är en seriös och 
trygg skola där vi strävar 

efter att hålla hög kvalitet på 
utbildningarna. Här har vi 
även betydligt fler behöriga 
lärare än riksgenomsnittet.

Få program
Han har redan från början 
varit tydlig med att skolan ska 
profileras genom få program 
med hög kvalitet. Bredden 
ska istället finnas inom varje 
utbildning.

– Det har varit uppe på 
förslag att vidga program-
utbudet, men jag hävdar att 
det är fel. Det visade sig till 

exempel att eleverna svek de 
yrkesförberedande program-
men. Därför drev jag frågan 
att inte starta upp det plane-
rade el- och energiprogram-
met och nämnden tog sedan 
beslutet att inte göra det. 

Under hösten har man 
även lagt krut på att nå ut 
med sitt budskap och en 
större summa än tidigare 
har lagts på marknadsföring. 
Skolledningen besökte bland 
annat ortsmötet i Nödinge 
och olika aktiviteter har ord-
nats. Att besökarna lyste med 

sin frånvaro på Öppet hus är 
därför inget som oroar verk-
samhetschefen. 

– Vi hade en del arrang-
emang innan och kände att vi 
redan nått ut till många. Det 
var fel timing helt enkelt. 

Med drygt en vecka kvar 
tills sista ansökningsdagen 
den 1 februari är det en orga-
nisation med stärkt själv-
förtroende som väntar på 
domen. 

Hoppas vinna tillbaka eleverna

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Hans Enckell, verksamhets-
chef.

På rätt väg. Skolledningen på Ale gymnasium hoppas att det hårda arbetet under året ska leda till att vända den negativa 
trenden och få tillbaka eleverna. 

– Ale gymnasium håller andan inför ansökningen
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   Positiva tongångar bland boende trots långa restider

På grund av arbeten med att 
stabilisera marken stängs kors-
ningen vid Stora Viken för in-
fart lördagen och söndagen den 
28–29 januari. Vändtrafi ken 
till Jordfallsbron kommer att 
kunna passera med begränsad 
framkomlighet. Trafi ken kom-
mer att dirigeras av vakter och 
kortare stopp kan förekomma. 
Trafi kanter till lokalväg 233 hän-
visas till korsningen i Lilla Viken.

Under de kommande månader-
na kommer trafi ken vid infarten 
till Älvängen centrum att läggas 
om ett par gånger. Detta görs för 
att byggnation av väg, vatten och 
avlopp ska kunna slutföras.

”Kvartstrafi k på 
Alependeln!”

Västtrafi k meddelade innan jul 
att de har fattat beslut om att det 
blir kvartstrafi k på Alependeln 
redan från och med trafi köpp-
ningen i december nästa år. 

Västtrafi k börjar köra 
Alependeln i samband med att 
det nya dubbelspåret mellan 
Göteborg och Trollhättan öpp-
nar för trafi k i december 2012 
och för att möta den förväntade 
ökningen av resenärer har de 
beslutat om kvartstrafi k under
högtrafi k redan från start. Mer 
information om den framtida 
pendeltågstrafi ken fi nns på 
www.vasttrafi k.se.

Trafi kverket har arbetat med 
LED-belysning i över 10 år. En 
viktig faktor som påverkar valet 
av belysning är antalet fordon 
som passerar på vägen.

– Med den trafi kmängd som 
E45 har och med tanke på att 
lokalvägen och gång- och cykel-
banan är avskild, så har vi bedömt 
att LED-belysning passar bra, 
säger Bo Björklund, projekter-
ingsansvarig BanaVäg i Väst.

Extra belysning förstärker
LED-belysningen placeras på 
mitträckesstolparna med ett 
avstånd på cirka 50 meter och 
lyser i båda färdriktningarna. 
Som stöd för trafi kanten fi nns 

också refl exer på sidoräckena. 
På platser där det är mycket 

folk i rörelse, som till exempel vid 
pendeltågsstationerna, förstärks 
belysningen ytterligare med be-
lysningsstolpar placerade i väg-
ens mitt. 

Även avfarter förstärks med 
vanlig gatubelysning precis som 
lokalväg, gång- och cykelbana 
och cirkulationsplatser. 

– Mellan Nödinge och Nol 
kan man redan nu få en bild av 
hur den nya belysningen funger-
ar, men förhoppningsvis blir 
upplevelsen ännu bättre när 
slutlig belysning är tagen i drift 
längs hela sträckan, säger Bo 
Björklund.

Färgat sken
Belysningen 
längs vägen 
har ett vitt 
sken. För att 
förtydliga är 
skenet gult 
vid avfarter 
och på ramp-

broarna. Rött sken på baksidan 
markerar felaktig färdriktning. 

– E45 blir säkrare med om-
byggnaden. Att vi har fullgod 
belysning är en viktig del, men 
kanske ännu viktigare är att vi 
sätter upp mitträcken, bygger 
bort plankorsningar och separ-
erar lokalväg och gång- och 
cykelbana från E45, avslutar han.

Framkomligheten står i fokus för de som 
påverkas av projekt BanaVäg i Väst. 
Det visar resultatet från den kun-
skaps- och attitydundersökning som 
projektet genomförde bland boende 
i Ale, Lilla Edet och Trollhättan i 
december. Under byggtiden upplever 
många att de påverkas av längre restider 

och svårigheter att ta sig fram. Samtidigt 
nämner de fl esta just bättre framkom-

lighet som den mest påtagliga eff ekten 
av projektet när det väl står färdigt. 
Bättre framkomlighet och säkrare 
vägar är också anledningen till att 

majoriteten av de tillfrågade säger sig 
vara positivt inställda till utbyggnaden.

Begränsad framkom-
lighet i Stora Viken

Trafi komläggningar 
vid Älvängen C

På gång Hallå där...

Ansvarig utgivare: Sara Distner

BanaVäg i Väst
Projektaktuellt januari 2012  

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

Låg energiförbrukning
med LED-belysning
LED-belysningen som används längs nya E45 drar mindre energi och är 
mer skonsam för miljön än traditionell gatubelysning. Men trafi ksäker-
heten är det som är allra viktigast vid valet av belysning på nya vägar.

Foto: Em
elie Lorné Idenstedt
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Vid den nya trafi kplatsen i 
Nol fi nns både LED-belysning 
och belysningsstolpar.

Hur ser tidsplanen ut?
– Spårbyggnation med till-
hörande signal-, el- och tele-
arbeten kommer att pågå inten-
sivt hela tiden fram till och med 
mitten av november. Därefter 
görs en omfattande drift- och 
kapacitetsbelastning på spåret 
innan det tas i full drift i 
december.

Vilka arbeten ligger närmast 
i tiden?
– Spåren i Velanda södra ska
byggas ihop, elinstallation-
er ska göras i Varpemossen 
och allteftersom mark-
entreprenörerna är klara 
sätts kontaktledningsstolpar 
upp. Det sista längre trafi k-
avbrottet, som är i sommar vecka 
28 till 32, kommer att användas 
till förberedande arbeten i an-
slutning till befi ntligt spår.

Vad ser du som den största 
utmaningen?
– Tiden. Entreprenören, som 
bygger själva spår- och kontakt-
ledningsanläggningen, får till-
träde till hela sträckan först 
den 1 april och har då drygt sju 
månader på sig att bygga cirka 
1,4 mil dubbelspår.  Att mark-
entreprenaderna blir klara i tid  
är därför en viktig milstolpe. 
Eftersom det är snäva byggtider  
är alla som är inblandade i bygg-
et tacksamma för det hittills ute-
blivna vintervädret. 

Vad är roligast med jobbet 
som projektledare?
– Att få vara delaktig i de beslut 
som fattas och att få vara med i 
utformningen och styrningen av 
projektet och bygget.

... Mikael 
Fischer
ny projektledare för 
deletappen Velanda–
Prässebo.
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Hela rapporten 
från kunskaps- och 

attitydundersökningen 
kan du läsa på

www.banavag.se.

Foto: Kasper D
udzik

Bo Björklund
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NÖDINGE. Ett nytt äld-
reboende håller på att 
uppföras på Klockare-
vägen.

Den 1 september ska 
bygget vara klart.

– Projektet förlöper 
smärtfritt och vi ligger 
faktiskt före utsatt 
tidplan, säger Skan-
skas projektchef Lars 
Wejrum.

Det nya äldreboendet på 
Klockarevägen ersätter Trol-
levik vars hygienutrymmen 
dömts ut av Socialstyrelsen.

– Kommunen skapar ett 
modernt och mycket att-
raktivt boende i Nödinge. 
Byggnaden är anpassad för 
äldre med funktionshinder 
och demenssjukdom. För-
delningen på platserna är 
inte bestämt i dagsläget utan 
beror på behovet som finns. 
Totalt inryms 40 lägenheter, 
på varje enhet finns möjlig-
het att skapa äkta make-rum, 
säger Eva Lans Samuels-
son, en av enhetscheferna i 
Ale kommun.

Äldreboendet ska bestå av 
fyra avdelningar fördelat på 
två plan. Plan ett kommer 
även att innehålla en stor 
samlingslokal och ett tillag-
ningskök.

– Maten kommer att till-

lagas på plats till alla som bor 
i huset. Nämnas bör också 
att vi har skapat utrymme för 
fotvård och hårvård, säger 
kommunens projektledare 
Alma Delic.

– Vi strävar efter ett 
boende med hemkänsla för 
lägenhetsinnehavarna. Den 

institutionskänsla som långa 
korridorer kan skapa har 
byggts bort.

Klockarevägens äldrebo-
ende blir det första i sitt slag 
med att kunna erbjuda varje 
lägenheten en tvättmaskin 
med tillhörande torkmöj-
ligheter. Varje lägenhet är 

försedd med dusch, som 
kompletteras med ett särskilt 
badrum i fastigheten.

– Utöver ett rum med 
badkar ska vi också iord-
ningställa ett ljusrum. Vidare 
kommer det att beredas 
plats för kommunens fri-
villigorganisationer. Sam-
lingsrummet ska i framtiden 
även kunna nyttjas till olika 
dagverksamheter, säger Eva 
Lans Samuelsson.

Sinnenas trädgård utgör 
också en del av projektet och 
bör framhävas.

– Det blir en utomhusträd-
gård med sittbänkar, pergola, 
vattenspel och växter som 
ska harmonera med varandra 
under året. Det ska anläggas 
ett gångstråk runt hela bygg-
naden, så att man kan njuta 
av den fina miljön året om, 
säger Eva.

Vilka kommer att bere-

das plats på det nya äldre-
boendet?

– Beslut om särskilt 
boende görs av respektive 
biståndshandläggare på 
den ort där personen bor. 
Biståndshandläggarna når 
man via kommunens växel.

Inflyttning i lägenheterna 
beräknas starta i mitten av 
september.

Nytt äldreboende byggs i Nödinge
– Inflyttning sker till hösten

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ett nytt äldreboende med plats för 40 lägenheter håller på att växa fram på Klockarevägen i Nödinge. Skanskas produktionschef Ted Wingård och Ale kom-
muns företrädare, äldreomsorgschef Ann-Sofie Borg och enhetschef Eva Lans Samuelsson, kan konstatera att projektet förlöper som planerat. 1 september 
ska bygget vara klart med inflyttning några veckor senare.

NÖDINGE. Västra 
Götalandsregionen har 
tagit fram ett doku-
ment med tydliga rikt-
linjer för lokala avtal 
och överrenskommel-
ser om ungdomsmot-
tagningarna. 

– Även om mycket 
är självklart så är 
det bra att få det på 
pränt, säger Ylva 
Fälth, kurator på Ale 
ungdomsmottagning.

Syftet är att dokumentet ska 
vara gemensamt för Västra 
Götalandsregionen och 
länets 49 kommuner. 

– Ungdomsmottagning-
arna har inte varit så orga-
niserade tidigare, men nu 
har vi ett klarare uppdrag. 
Det är bra med gemen-
samma riktlinjer, även om 
vi går under samma nämnd, 
säger Ylva Fälth. 

Dokumentet innebär 
inga konkreta förändringar, 
utan utgör mer allmänna 

riktlinjer för bland annat 
uppdrag, mål, kompetens 
och samverkan.

Det kan handla om allt 
från bemötande till vilka 
huvudområden som ingår 
och hur uppföljningar ska 
redovisas. 

Ale ungdomsmottagning 
ingår i organisationen för 
södra Bohuslän och sam-
verkan sker i första hand 
med Kungälv.

JOHANNA ROOS

Riktlinjer för ungdomsmottagningar
Sparande för stora 
och små!

att hitta rätt sparform för rätt ändamål
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0303-33 48 50
Göteborgsvägen 70, Älvängen
alvangen@handelsbanken.se
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Det nya äldreboendet på 
Klockarevägen ersätter Trol-
levik vars hygienutrymmen 
dömts ut av Socialstyrelsen.

– Kommunen skapar ett 
modernt och mycket att-
raktivt boende i Nödinge. 
Byggnaden är anpassad för 
äldre med funktionshinder 
och demenssjukdom. För-
delningen på platserna är 
inte bestämt i dagsläget utan 
beror på behovet som finns. 
Totalt inryms 40 lägenheter, 
på varje enhet finns möjlig-
het att skapa äkta make-rum, 
säger Eva Lans Samuels-
son, en av enhetscheferna i 
Ale kommun.

Äldreboendet ska bestå av 
fyra avdelningar fördelat på 
två plan. Plan ett kommer 
även att innehålla en stor 
samlingslokal och ett tillag-
ningskök.

– Maten kommer att till-

lagas på plats till alla som bor 
i huset. Nämnas bör också 
att vi har skapat utrymme för 
fotvård och hårvård, säger 
kommunens projektledare 
Alma Delic.

– Vi strävar efter ett 
boende med hemkänsla för 
lägenhetsinnehavarna. Den 

institutionskänsla som långa 
korridorer kan skapa har 
byggts bort.

Klockarevägens äldrebo-
ende blir det första i sitt slag 
med att kunna erbjuda varje 
lägenheten en tvättmaskin 
med tillhörande torkmöj-
ligheter. Varje lägenhet är 

försedd med dusch, som 
kompletteras med ett särskilt 
badrum i fastigheten.

– Utöver ett rum med 
badkar ska vi också iord-
ningställa ett ljusrum. Vidare 
kommer det att beredas 
plats för kommunens fri-
villigorganisationer. Sam-
lingsrummet ska i framtiden 
även kunna nyttjas till olika 
dagverksamheter, säger Eva 
Lans Samuelsson.

Sinnenas trädgård utgör 
också en del av projektet och 
bör framhävas.

– Det blir en utomhusträd-
gård med sittbänkar, pergola, 
vattenspel och växter som 
ska harmonera med varandra 
under året. Det ska anläggas 
ett gångstråk runt hela bygg-
naden, så att man kan njuta 
av den fina miljön året om, 
säger Eva.

Vilka kommer att bere-

das plats på det nya äldre-
boendet?

– Beslut om särskilt 
boende görs av respektive 
biståndshandläggare på 
den ort där personen bor. 
Biståndshandläggarna når 
man via kommunens växel.

Inflyttning i lägenheterna 
beräknas starta i mitten av 
september.

Nytt äldreboende byggs i Nödinge
– Inflyttning sker till hösten

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ett nytt äldreboende med plats för 40 lägenheter håller på att växa fram på Klockarevägen i Nödinge. Skanskas produktionschef Ted Wingård och Ale kom-
muns företrädare, äldreomsorgschef Ann-Sofie Borg och enhetschef Eva Lans Samuelsson, kan konstatera att projektet förlöper som planerat. 1 september 
ska bygget vara klart med inflyttning några veckor senare.

NÖDINGE. Västra 
Götalandsregionen har 
tagit fram ett doku-
ment med tydliga rikt-
linjer för lokala avtal 
och överrenskommel-
ser om ungdomsmot-
tagningarna. 

– Även om mycket 
är självklart så är 
det bra att få det på 
pränt, säger Ylva 
Fälth, kurator på Ale 
ungdomsmottagning.

Syftet är att dokumentet ska 
vara gemensamt för Västra 
Götalandsregionen och 
länets 49 kommuner. 

– Ungdomsmottagning-
arna har inte varit så orga-
niserade tidigare, men nu 
har vi ett klarare uppdrag. 
Det är bra med gemen-
samma riktlinjer, även om 
vi går under samma nämnd, 
säger Ylva Fälth. 

Dokumentet innebär 
inga konkreta förändringar, 
utan utgör mer allmänna 

riktlinjer för bland annat 
uppdrag, mål, kompetens 
och samverkan.

Det kan handla om allt 
från bemötande till vilka 
huvudområden som ingår 
och hur uppföljningar ska 
redovisas. 

Ale ungdomsmottagning 
ingår i organisationen för 
södra Bohuslän och sam-
verkan sker i första hand 
med Kungälv.

JOHANNA ROOS

Riktlinjer för ungdomsmottagningar
Sparande för stora 
och små!
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0303-33 48 50
Göteborgsvägen 70, Älvängen
alvangen@handelsbanken.se

ÄLVÄNGEN
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Vinnare Etapp 2
Ingela Hansson 
500:- valfri fond i Swedbank

Lis-Marie Ohlsson 
500:- hos ICA, Älvängen

Älvängenkortet
Betala med bankkort när du handlar
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www.lansfast.se 

Länsdeklarerad betyder att 
bostaden är besiktad innan 
försäljning

Vi nu erbjuda er ett rymligt Älvsbyhus med lantligt läge och 
med hänförande utsikt över åkrar och ängar. Stor härlig altan 
i sydväst som ger sol hela dagen. Är man hästintresserad är 
detta hus perfekt då möjlighet finns att hyra stallplatser hos de 
närmaste grannarna. 

BOAREA CA 150 M², 6 RUM
TOMTAREA 1 530 M²
VISNING 29/1 
KL 14.00-15.00 BOKA TID

MÄKLARE LASSE KNAVING 
0727-180120
PRIS 2 395 000 KR/BUD

VILLA - SKÅR

Med centralt och bra läge kan vi nu erbjuda ett trevligt hus i 
populära Älvängen. Här har du skogen som närmaste granne 
och affärer, skolor och kommunikationer har du inom bekvämt 
gångavstånd. Smakfullt renoverat under senare år. Helkaklat 
badrum, fint Marbodalkök, härlig braskamin samt ett stort 
garage. Huset är energideklarerat.

RANNEBERGSVÄGEN 8
BOAREA 98 + 65 M², 4 ROK.
TOMTAREA 1 580 M².
VISNING 29/1. BOKA TID

MÄKLARE LASSE KNAVING 
0727-180120
PRIS 1 695 000 KR/BUD.

VILLA - ÄLVÄNGEN

Välplanerad lägenhet om 3 rok på tredje våningen. Lägenheten 
har två bra sovrum varav det ena något större. Öppen 
planlösning mellan matplats och vardagsrum vilket ger ett 
ljust och öppet intryck. Bostadsrätten ligger i efterfrågat 
område med närhet till affärer, kommunikationer skolor och 
till naturområden. Bra pendelmöjligheter till både Kungälv och 
Göteborg.

BYVÄGEN 18 B
BOAREA CA 70,5 M², 3 ROK.
VISNING KONTAKTA 
MÄKLARE

MÄKLARE KARIN  
BREDEGÅRD 0322-785 53
PRIS 635 000 KR/BUD

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - BOHUS

Äntligen kan vi nu erbjuda er en fin och välhållen 
tvårumslägenhet i populära Älvängen, centralt belägen i 
omtyckt område. Bra planlösning med mycket ljusinsläpp som 
ger en härlig känsla. Stor balkong i väster med utsikt. Här bor 
du nära skolor och dagis och med gångavstånd till centrum 
med affärer och kommunikationer. 

GRUVÅSVÄGEN 40
BOAREA CA 69,1 M², 2 ROK.
VISNING 29/1 KL 12:15-
13:00 BOKA TID

MÄKLARE LARS KNAVING 
0727-180120
MÅNADSAVGIFT 3 910 KR.
PRIS 1 095 000 KR/BUD

BOSTADSRÄTTSLÄGENHET - ÄLVÄNGEN

BOHUS. Ett nytt passe-
ringssystem har införts 
till återvinningscentra-
len på Sörmossen.

Den röda papperslap-
pen har ersatts med ett 
plastkort som berätti-
gar till tio avgiftsfria 
besök.

– De som ännu inte 
har fått kortet kan fylla 
i en blankett när de 
kommer till Sörmossen 
alternativt skriva ut 
en ansökningsblankett 
från kommunens hem-
sida, förklarar Lennart 
Johansson på renhåll-
ningskontoret.

Det nya ÅVC-kortet, som 
liknar ett traditionellt kre-
ditkort, började gälla på 
Sörmossen den 5 december. 
Kortet har skickats ut till 
renhållningsabonnenter i 
kommunen.

– Det gjordes för ungefär 
ett år sedan. Vi gick efter den 
då gällande kundlistan, det 
vill säga alla villaägare i Ale 
med sophämtning, berättar 
Lennart Johansson.

Således har inte ÅVC-
kortet skickats ut på automa-
tik till lägenhetsinnehavare 
eller till personer med tillfäl-
ligt sommarboende.

– Alebor som saknar kort, 
men som ändå måste besöka 
Sörmossen kan göra det. Man 
kallar på personalen, som 
öppnar bommen och över-
lämnar en blankett att fylla 
i. Ansökningshandlingen tas 
omhand och det nya kortet 
skickas sedan med post. Ett 
besök är då registrerat, säger 
Lennart Johansson.

Kortet ger tio fria besök 
per kalenderår. Vid varje 
årsskifte fylls kortet automa-
tiskt på med tio nya fribesök. 
För kommunens företagare 
gäller ett separat kort där 
varje besök faktureras med 
200 kronor.

– Det finns flera orsaker 
till varför vi infört det här 
nya systemet. Tyvärr såg vi 
att många överutnyttjade 
Sörmossen, bland andra före-
tagare som hade med sig en 

röd lapp och besökte återvin-
ningscentralen hur många 
gånger som helst. Det gällde 
även privatpersoner. Återvin-
ningscentralerna är inte gratis 
utan finansieras av den ren-
hållningstaxa som finns, säger 
Lennart Johansson.

Väl tilltaget
– Tio avgiftsfria besök 
tycker vi ändå är väl tilltaget. 
Responsen vi fått från ale-
borna har varit övervägande 
positiv.

Möjligheten finns också 
att utöka det nya systemet, 
så att ÅVC-kortet också ska 
fungera på andra återvin-
ningscentraler i Göteborg 
med omnejd.

– Sannolikheten att det 
blir så är väldigt stor, säger 
Johansson.

 – Vi ligger lite efter med 
registreringen av nya kort 
varför tre veckor är ungefär-
lig väntetid.

Sörmossens återvinnings-

central byggdes om 2000 
och därefter har besökanta-
let successivt ökat. De allra 
flesta brukare sköter sig 
exemplariskt anser Lennart 
Johansson.

– Det man skulle kunna 
önska är att folk märker upp 
sitt farliga avfall om inne-
hållet hällts över från sin 
ursprungliga flaska till en 
annan behållare. Önskvärt är 
också att man som besökare 
tömmer ut säckar när man 
lämnar ris och trädgårdsav-
fall, avslutar Lennart Johans-
son.
FOTNOT. ÅVC-kortet följer med 
kunden vid flyttning inom kommu-
nen. Kortet är en värdehandling 
som inte får överlåtas. Renhåll-
ningskontoret vill att personer 
anmäler flyttning så att de kan 
ändra adressen på kortet alterna-
tivt spärra detsamma.

Nytt kort gäller på Sörmossen
– Tio avgiftsfria 
besök per år

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lennart Johansson viserar upp de nya kort som gäller för 
privatpersoner respektive företag vid besök på Sörmossens 
återvinningsstation i Bohus. Det nya systemet började gälla 
i december. Privatpersoner har tio fria besök per kalenderår.
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Vi har köpare 
som söker boende!               
Ska du sälja din bostad framöver?

Välj en mäklare som varit med förr.

Erfarenhet ger försprång. Våra 27 år i Ale kommun har gett oss gedigen kunskap av 

bostadsmarknaden i kommunen, vilket är av stort värde för dig som skall sälja din bostad.

Vi genomförde tillsammans med säljare och köpare en mycket 

framgångsrik Visningshelg den 14/15 januari och har nu ytterligare 

fyllt på vår kundbank med potentiella köpare.

Vi söker säljare i hela kommunen!

 

Besök oss i bobutiken på Ale Torg eller ring på 0303-749000.

Varmt välkommen!

Lars-Erik Eriksson 
0303-74 90 02

Marie Aronsson 
0303-74 90 04

Therése Karlsson 
0303-74 90 00

Monica Carlsson 
0303-74 90 03

Sebastian Krigholm 
0303-74 90 01

Daniel Eriksson 
0303-74 90 06

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

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

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDEN

Måndag 16 januari

Hot mot tjänsteman
En anmälan om hot mot tjäns-
teman inkommer till polisen. 
Händelsen utspelar sig i Skepp-
landa.

Onsdag 18 januari

Skadegörelse
En hållplatskur utsätts för 
skadegörelse på Albotorget i 
Skepplanda.

Fredag 20 januari

Stenkastning
Socialkontoret i Nödinge får en 
sten kastad genom rutan.

Garageinbrott rapporteras 
från en adress i Surte. Diverse 
gods tillgrips.

Lördag 21 januari

Inbrott
Inbrott i en företagsbarack på 
Göteborgsvägen i Surte. Dato-
rer tillgrips.

Söndag 22 januari

Narkotikabrott
En person grips i Surte miss-
tänkt för narkotikabrott, eget 
bruk.

Antalet anmälda brott under 
perioden 16/1-23/1: 30. Av dessa 
är två biltillgrepp och två 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren

Staten hade under 2011 ansla-
git drygt 43 miljoner kronor 
för bebyggda områden där 
risken för naturolyckor är 
särskilt stor. Av dessa har Ale 
kommun fått 300 000 kronor 
för att ta fram underlag för 
hur älvstranden längs Älväng-
ens västra industriområde ska 

kunna säkras. Här föreligger 
enligt bedömare en stor rasrisk. 
Det krävs ett gediget material 
för att ansöka om vattendom. 

204 000 kronor har Ale 
kommun beviljats av MSB för 
att ta fram geotekniska under-
sökningar inför det faktum att 
fastighetsägarna skall utföra 

förstärkningsarbeten i området 
Asp- och Rönnvägen.

I båda fallen uppgår bidraget 
till 60% av kostnaden. Resten 
ska fastighetsägare och Ale 
kommun avtala om att gemen-
samt finansiera.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Bidrag för geotekniska utredningar
ÄLVÄNGEN. Flera områden i Ale kommun har 
geotekniskt instabil mark. 

Ale kommun har beviljats totalt 504 000 
kronor av Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) för fortsatta utredningar.

De aktuella områdena är Älvängens västra 
industriområde (Carlmarks) samt Asp- och 
Rönnvägen i Alafors.
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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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ALE. Var femte kille och 
var sjunde tjej i årskurs 
2 på gymnasiet har 
någon gång provat nar-
kotika.

Det framgår av den 
nationella drogvaneun-
dersökning som CAN 
(Centralförbundet för 
alkohol och narkotika-
upplysning) har gjort.

På torsdag föreläser 
Mattias Gullberg om 
drogen cannabis, som 
sprids oroväckande 
snabbt bland Ales ung-
domar.

Nu finns ett tillfälle för för-
äldrar i Ale att få lära sig mer 
om cannabis och cannabis-
liknande preparat, den drog 
som ökar mest i kommunen. 
Det är Mattias Gullberg, 
auktoriserad socionom som 
arbetar med rådgivning/
behandling på Mini-Maria 
i Göteborg, som kommer 
till Ale gymnasium och 
senare även Aroseniussko-
lan, för att berätta mer om 
sina erfarenheter inom detta 
område. Initiativet har tagits 
av Vakna.

– Det är en skrämmande 
utveckling som vi ser. Som 
drogförebyggare i kommu-
nen kände jag att vi måste ta 

vårt ansvar och göra någon-
ting, därav dessa båda före-
läsningar. Förhoppnings-
vis ska medvetandegraden 
öka hos föräldrarna, säger 
Thomas Berggren.

– Ungdomars syn och 
förhållande till droger har 
förändrats. Många unga 
människor tycker inte det är 
farligt att röka på och jämför 
cannabis med alkohol. För-
äldrarna måste förstå den 
vaneföreställning som finns, 
menar Berggren.

Ungdomar bekräftar
I sin yrkesroll träffar han 
många ungdomar som 
bekräftar den bild som CAN 
nyligen presenterade.

– Jag vill inte säga att situa-
tionen är bättre i Ale, snarare 
tvärtom. Så illa är det, ingen 
anledning att hymla om det, 
säger Berggren.

Vad är orsaken till den 
utveckling som vi ser?

– Det finns inget enkelt 
svar att ge på den frågan, 
men vad vi kan konstatera är 
att det förekommer mycket 
droger. Det finns folk som 
tjänar stora pengar på detta. 
Tyvärr upplever jag att synen 
på droger har blivit betydligt 
mer liberal på senare år. Titta 
hur det ser ut i filmvärlden, 
och media överhuvudtaget, 

där ungdomarna ständigt 
matas med stjärnor som 
nyttjar droger. De som borde 
vara förebilder för våra unga 
är inte det på det sätt som 
man kunde önska sig.

Arbetet med Vakna star-
tade 2004. Thomas Berg-
gren har ansvarat för verk-
samheten sedan begynnelsen 
och han anser att problemet 
med cannabis och cannabis-
liknande preparat har eska-
lerat under de senaste två-tre 
åren.

"Det är inte så farligt"
– Det är den upplevelsen jag 
får när jag pratar med kom-
munens ungdomar. Argu-
mentet ”det är inte så farligt” 
gör mig både ledsen och 
upprörd.

Vad gör cannabis till en 
farlig drog?

– Cannabisanvändande 
skapar ett beroende. Andra 
saker i tillvaron, som tidigare 
upplevdes som väldigt vik-
tiga, får konkurrens. Perso-
ner som missbrukar cannabis 
blir ofta inåtvända och egois-
tiska, de har svårt att få saker 
och ting gjorda. De lovar 
saker som inte hålls. Ofta 
får det konsekvenser när det 
gäller skolarbetet, umgänget 
med kamrater, fritidssyssel-
sättning och så vidare.

Vad är rådet till de för-
äldrar som upptäckt att 
deras son eller dotter röker 
cannabis eller använder 
någon liknande drog?

– Våga sök hjälp, det är 
inte lätt att lösa utan stöd. 
Ett tips är att ta kontakt med 
kuratorn eller elevvårdstea-
met på den skola som pojken 
eller flickan går. Man kan 
också vända sig till social-

tjänsten i Ale. Jag kan också 
rekommendera FMN (För-
äldraföreningen Mot Nar-
kotika).

Föreläsningarna i Ale 
gymnasium (26 januari) och 
Aroseniusskolan (9 februari) 
är gratis och ingen föranmä-
lan krävs.

– Drogutvecklingen i 
samhället är för jäklig och 
sätter vi inte stopp så vet jag 

inte var detta ska sluta. Till-
sammans måste vi agera och 
visa att det inte är okej att 
röka på. Vi måste hjälpas åt 
för våra ungdomars bästa, 
avslutar Thomas Berggren.

Otäck spridning av cannabis
– Föreläsningar ska öka medvetandegraden

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vakna och Föräldrastöd A-Ö står som arrangör till de föreläsningar om cannabis som arrang-
eras i Ale kommun. Nu på torsdag inbjuds föräldrar till Ale gymnasiums teatersalong och 
den 9 februari sker en repris av föredraget i Aroseniusskolans aula.

(Personerna på bilden har ingen koppling till artikeln)
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ERBJUDANDE

AVSLAPPNANDE

STENMASSAGE 

60 min

300:-
Ord pris 590:-

Unna dig en avslappnande sten-
massage med varma lavastenar 
och svala marina stenar.

Erbjudandet gäller t o m 2/3-12

Vi tar emot 
Friskvårdscheckar och 
Friskvårdskuponger

Satsa på

friskare personal!

NÖDINGE. Inför de 
nationella proven i 
höstas funderade lära-
ren Joakim Deling på 
hur han skulle kunna 
hjälpa sina elever i 
Ale gymnasium med 
matten även kvällstid. 

Svaret blev att starta 
en Facebook-sida där 
han svarar på deras 
frågor.

Med hjälp av en elektronisk rit-
bräda som kopplas till datorn 
löser han matteuppgiften sam-
tidigt som han förklarar. Film-
snutten läggs sedan ut på Face-
book-sidans nyhetsfält, som är 
öppet för alla att ta del av.

– Tanken från början var 
egentligen bara att ha öppet 
sidan veckan före provet, men 

eftersom jag märkte att elev-
erna uppskattade den bestäm-
de jag mig för att fortsätta. Jag 
hade nog trott att det skulle bli 
mer, men det är ännu ganska 
nytt. Innan proven vill jag att 
det ska gå upp, men jag testar 
och ser vad som händer.

Bland lärarna på Ale gym-
nasium är han inte ensam om 
att hjälpa eleverna hemifrån. 
Några av hans kollegor svarar 
på frågor genom chatten MSN 
eller Skype, där man kan föra vi-
deosamtal via Internet.

Inga måsten
Joakim Deling är noga med 
att Facebook-sidan enbart ska 
handla om mattehjälp och har 
därför valt att starta upp en ny 
”företagssida” istället för att an-
vända sin privata.

För eleverna innebär den 

nya tekniken helt andra möj-
ligheter att få hjälp även efter 
skoldagens slut, men det finns 
ändå några farhågor.

– Det får inte bli att lärarna 
känner att de måste ha en Face-
book-sida och hjälpa elever på 
kvällstid. Det är upp till varje 
person hur man vill göra och det 
är viktigt att kunna ha ett privat-
liv. Jag sitter redan mycket vid 
datorn på kvällarna eftersom jag 
redigerar foton. Att göra en film 
till sidan tar kanske tio minu-
ter och det känns bra att kunna 
hjälpa till. Skulle det däremot 
bli för mycket jobb med det 
så lägger jag ner, säger Joakim 
Deling och fortsätter:

– Ale gymnasium är en IT-
skola och det är kul att kunna 
använda sig av den nya tekniken.

JOHANNA ROOS

– Uppskattat bland elever i Ale gymnasium

Mattehjälp. Joakim Deling, lärare i matematik och fysik på Ale gymnasium, hjälper eleverna 
med matteuppgifter på Facebook.

Mattehjälp på Mattehjälp på 
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ALE. Utbildningsnämn-
den föreslår att 3 mil-
joner kronor i investe-
ringsmedel ska omdis-
poneras och läggas 
på att köpa in datorer 
till elever i en-till-en-
projektet.

– Målet är att alla 
grundskoleelever ska 
ha varsin dator vid års-
skiftet, säger Peter 
Madsen, verksamhets-
chef.

Utbildningsnämndens inves-
teringsanslag på samman-
lagt över 4 miljoner kronor 
var tänkt att användas till ett 
nytt yrkesförberedande pro-
gram på Ale gymnasium, men 
då det inte längre kommer att 
genomföras föreslås nu en 

omdisponering.
En-till-en-projektet, som 

startades under 2009, går ut 
på att alla elever i grundsko-
lan ska få tillgång till en egen 
dator under hela skoltiden. 

Än så länge har årskurs 1-4 
fått datorer och under våren 
planerar man även att införa 
dem för femmor och sexor. 
Om planen går i lås kommer 
även högstadiet ha fått dato-
rer innan 2013. 

– Vi har fått klartecken för 
att gå vidare, men det är inte 
bara pengar som behövs. Or-
ganisationen ska också hinna 
med i utslussandet och lärar-
na måste ha en grundläggan-
de utbildning. Eftersom Ale 
kommun ligger långt fram i 
projektet kan det även vara 
svårt att hitta fortbildnings-

möjligheter. Datorerna ska 
användas i lärande syfte och 
det tar tid att anpassa och 
hitta fungerande arbetssätt, 
säger Peter Madsen.

Datorerna behåller eleven 
i tre år innan de byts ut och i 
slutet av nian lämnas de till-
baka till skolan.

De långsiktiga målen med 
en-till-en är att anpassa ut-
bildningen efter den nya tek-
niken för att få en ännu effek-
tivare hävstångseffekt.

– Nästa steg blir att skräd-
darsy utrustningen efter elev-
erna, vilket kanske i första 
hand gäller gymnasiet. Be-
hovet av verktygen ser olika 
ut beroende på vilken utbild-
ning man går.

Datorer till alla grundskoleelever innan 2013

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Målet är att alla grundskoleelever ska ha varsin dator vid årsskiftet.

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v.04 • Tel 0303-975 04 • www.ica.se/ale

HÄLSA  – VI HAR ALTERNATIVEN!
Välkommen till en riktig matbutik!

LCHF – en kost med lite 
kolhydrater och hög fetthalt

Öppet alla dagar 8-22

Bananer

�13:-/kg�
Chiquita Klass 1

Mandelmjöl��

59:-/st
Sellton 500g,

jmf pris 118:-/kg

Ostsnacks  

3995/st 
Grok 60g, 

jmf pris 665,83:-/kg

Gojibär�

69:-/st
Sellton 300g,

jmf pris 230:-/kg
Vårt tips från Michael Zvorc!

GILLA OSS
PÅ FACEBOOK!

Fakta LCHF
Grundtanken i LCHF-kosten 
är genom att äta mycket 
fett och undvika socker och 
kolhydratrik mat får blodet en 
lägre blod-sockerhalt, vilket ger 
lägre insulinvärden och en ökad 
fettförbränning. Många kunder 
har frågat efter artiklar som är 
viktiga för den LCHF-frälsta, 
ni hittar dom i butiken.

Vi sponsrar Kvantumserien, 
OK Alehofs trevliga höstaktivitet 
för alla åldrar och träningsnivå 
Loppen är från 1,5 km till 10,2 km – promenad eller löpning.

För varje genomfört lopp får man ett kilo bananer.

Makaroner 

2 för 28:-
 Ideal, gammaldags, fullkorn eller 

ekologisk. Kungsörnen 750-1000g,
jmf pris 18,66-14,-/kg

Finstrimla bacon. Lägg i långpanna med smör 
i mindre klickar. Grädda i ugn, 225 grader, 
tills baconet är krispigt. Ta ut från ugnen och 
lägg på skivad ost. Vispa ägg med grädde och 
rör ner keson, som du sedan slår över osten. 
Lägg därefter ytterligare ett lager Gouda ost 
om så önskas. Grädda tills ytan är gyllenbrun. 
Servera med osockrade lingon eller sallad 
med dressing.

Kan både ätas kall som varm. Passar för alla 
tillfällen.

TALLRIKSMODELLEN

Varm pastasallad med falukorv 
4 portioner

4 portioner pasta
1 röd paprika
1/2 purjolök
500g falukorv
1 burk (340g) majs
1 msk smör eller margarin
65 g färsk spenat
salt & peppar
1 msk olivolja
1 tsk vinäger

TALLRIKSMODELLEN
Klassikern där tre 
fjärdedelar av tallriken 
ska vara fylld av mat från 
växtriket. Hälften ska vara 
potatis, pasta eller ris och 
bröd, hälften är kokta 
och/eller råa grönsaker 
samt gärna en frukt. 
Resterande fjärdedel 
består av kött, fi sk, ägg 
eller annan proteinrik mat. 

Vårt tips! 

1. Koka pastan enligt anvisning på 
paketet.
2. Dela och kärna ut paprikan.
3. Låt majsen rinna av.
4. Stek korven i en panna i matfettet. 
Blanda korven med nykokt pasta, 
paprika, purjolök, majs och spenat. 
Krydda med���tsk salt och 1 krm 
peppar.
5. Blanda olivolja och vinäger, 
smaksätt med salt och peppar. 

Vänd ner dressingen i pastasalladen 
och servera.

Falukorv

15:-/st
Scan 800g, jmf pris 18,75/kg
Finns laddat på ditt ICA kort

Max 2 per kund!

Vi ger dig livsglädje!

Citroner�

3 för 10:-
ICA pris per styck 5,95:-

Nyskördade
morötter  

290/st 
ICA 1 kg Klass 1

Kesella��

1195/st
Arla 250g

Jfr pris 47,80/kg

Så varför inte redan nu starta med långsiktig träning? Du är välkommen 
till OK Alehofs löpträning, i huvudsak intervallträning, på torsdagskvällar. 
Samling sker vid Nols IP kl 18.15. Du behöver inte var medlem för att deltaga. 
Kontakta Pelle: pelle@per-erik.se eller Danne: 0706-609870 
för mer information.

Maria Brandin, känd från 
mästarnas Mästare, bjuder på 
”Kryddig morotssoppa” 
och svarar på dina frågor om 
kost och motion på fredag 
kl 13-19.

Low Carb bröd
Nystart              Nystart blåbär

3295/st    3695/st
Carbzone 450g • jfr pris 73,22-82,11/kg

NYHET!

GI-metoden välj livsmedel med 
”långsamma kolhydrater”

Vår hälsocoach! 

LCHF-ungspannkaka
3 paket bacon
50 g smör
10 ägg
10 msk grädde (40 %)
Skivad ost (ex. färdig skivad Gouda)
250 g keso
Form ca 310 x 230 mm (tefl on)

Köp ett Low Carbzone bröd så 
bjuder vi och Sportlife på träning, 
du får ett frikort i kassan!

FRIKORTVälkommen att testköra någon av våra klubbar.Gym eller gruppträning? Du väljer själv.Gäller hos valfri Sportlife-klubb, 1 gång/person och år. Sportlife erbjuder bl a: 
Gym, gruppträning, vibrationsträning, massage, solarium, dietister och personliga tränare. 

 Frikort gäller ej befintliga medlemmar och inte på obemannade tider. Lokala avvikelser i utbudet kan förekomma. Gäller ej Sportlife Exclusive. Medtag legitimation.
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ERBJUDANDE

AVSLAPPNANDE

STENMASSAGE 

60 min

300:-
Ord pris 590:-

Unna dig en avslappnande sten-
massage med varma lavastenar 
och svala marina stenar.

Erbjudandet gäller t o m 2/3-12

Vi tar emot 
Friskvårdscheckar och 
Friskvårdskuponger

Satsa på

friskare personal!

NÖDINGE. Inför de 
nationella proven i 
höstas funderade lära-
ren Joakim Deling på 
hur han skulle kunna 
hjälpa sina elever i 
Ale gymnasium med 
matten även kvällstid. 

Svaret blev att starta 
en Facebook-sida där 
han svarar på deras 
frågor.

Med hjälp av en elektronisk rit-
bräda som kopplas till datorn 
löser han matteuppgiften sam-
tidigt som han förklarar. Film-
snutten läggs sedan ut på Face-
book-sidans nyhetsfält, som är 
öppet för alla att ta del av.

– Tanken från början var 
egentligen bara att ha öppet 
sidan veckan före provet, men 

eftersom jag märkte att elev-
erna uppskattade den bestäm-
de jag mig för att fortsätta. Jag 
hade nog trott att det skulle bli 
mer, men det är ännu ganska 
nytt. Innan proven vill jag att 
det ska gå upp, men jag testar 
och ser vad som händer.

Bland lärarna på Ale gym-
nasium är han inte ensam om 
att hjälpa eleverna hemifrån. 
Några av hans kollegor svarar 
på frågor genom chatten MSN 
eller Skype, där man kan föra vi-
deosamtal via Internet.

Inga måsten
Joakim Deling är noga med 
att Facebook-sidan enbart ska 
handla om mattehjälp och har 
därför valt att starta upp en ny 
”företagssida” istället för att an-
vända sin privata.

För eleverna innebär den 

nya tekniken helt andra möj-
ligheter att få hjälp även efter 
skoldagens slut, men det finns 
ändå några farhågor.

– Det får inte bli att lärarna 
känner att de måste ha en Face-
book-sida och hjälpa elever på 
kvällstid. Det är upp till varje 
person hur man vill göra och det 
är viktigt att kunna ha ett privat-
liv. Jag sitter redan mycket vid 
datorn på kvällarna eftersom jag 
redigerar foton. Att göra en film 
till sidan tar kanske tio minu-
ter och det känns bra att kunna 
hjälpa till. Skulle det däremot 
bli för mycket jobb med det 
så lägger jag ner, säger Joakim 
Deling och fortsätter:

– Ale gymnasium är en IT-
skola och det är kul att kunna 
använda sig av den nya tekniken.

JOHANNA ROOS

– Uppskattat bland elever i Ale gymnasium

Mattehjälp. Joakim Deling, lärare i matematik och fysik på Ale gymnasium, hjälper eleverna 
med matteuppgifter på Facebook.

Mattehjälp på Mattehjälp på 
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ALE. Utbildningsnämn-
den föreslår att 3 mil-
joner kronor i investe-
ringsmedel ska omdis-
poneras och läggas 
på att köpa in datorer 
till elever i en-till-en-
projektet.

– Målet är att alla 
grundskoleelever ska 
ha varsin dator vid års-
skiftet, säger Peter 
Madsen, verksamhets-
chef.

Utbildningsnämndens inves-
teringsanslag på samman-
lagt över 4 miljoner kronor 
var tänkt att användas till ett 
nytt yrkesförberedande pro-
gram på Ale gymnasium, men 
då det inte längre kommer att 
genomföras föreslås nu en 

omdisponering.
En-till-en-projektet, som 

startades under 2009, går ut 
på att alla elever i grundsko-
lan ska få tillgång till en egen 
dator under hela skoltiden. 

Än så länge har årskurs 1-4 
fått datorer och under våren 
planerar man även att införa 
dem för femmor och sexor. 
Om planen går i lås kommer 
även högstadiet ha fått dato-
rer innan 2013. 

– Vi har fått klartecken för 
att gå vidare, men det är inte 
bara pengar som behövs. Or-
ganisationen ska också hinna 
med i utslussandet och lärar-
na måste ha en grundläggan-
de utbildning. Eftersom Ale 
kommun ligger långt fram i 
projektet kan det även vara 
svårt att hitta fortbildnings-

möjligheter. Datorerna ska 
användas i lärande syfte och 
det tar tid att anpassa och 
hitta fungerande arbetssätt, 
säger Peter Madsen.

Datorerna behåller eleven 
i tre år innan de byts ut och i 
slutet av nian lämnas de till-
baka till skolan.

De långsiktiga målen med 
en-till-en är att anpassa ut-
bildningen efter den nya tek-
niken för att få en ännu effek-
tivare hävstångseffekt.

– Nästa steg blir att skräd-
darsy utrustningen efter elev-
erna, vilket kanske i första 
hand gäller gymnasiet. Be-
hovet av verktygen ser olika 
ut beroende på vilken utbild-
ning man går.

Datorer till alla grundskoleelever innan 2013

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Målet är att alla grundskoleelever ska ha varsin dator vid årsskiftet.
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HÄLSA  – VI HAR ALTERNATIVEN!
Välkommen till en riktig matbutik!

LCHF – en kost med lite 
kolhydrater och hög fetthalt

Öppet alla dagar 8-22

Bananer

�13:-/kg�
Chiquita Klass 1

Mandelmjöl��

59:-/st
Sellton 500g,

jmf pris 118:-/kg

Ostsnacks  

3995/st 
Grok 60g, 

jmf pris 665,83:-/kg

Gojibär�

69:-/st
Sellton 300g,

jmf pris 230:-/kg
Vårt tips från Michael Zvorc!

GILLA OSS
PÅ FACEBOOK!

Fakta LCHF
Grundtanken i LCHF-kosten 
är genom att äta mycket 
fett och undvika socker och 
kolhydratrik mat får blodet en 
lägre blod-sockerhalt, vilket ger 
lägre insulinvärden och en ökad 
fettförbränning. Många kunder 
har frågat efter artiklar som är 
viktiga för den LCHF-frälsta, 
ni hittar dom i butiken.

Vi sponsrar Kvantumserien, 
OK Alehofs trevliga höstaktivitet 
för alla åldrar och träningsnivå 
Loppen är från 1,5 km till 10,2 km – promenad eller löpning.

För varje genomfört lopp får man ett kilo bananer.

Makaroner 

2 för 28:-
 Ideal, gammaldags, fullkorn eller 

ekologisk. Kungsörnen 750-1000g,
jmf pris 18,66-14,-/kg

Finstrimla bacon. Lägg i långpanna med smör 
i mindre klickar. Grädda i ugn, 225 grader, 
tills baconet är krispigt. Ta ut från ugnen och 
lägg på skivad ost. Vispa ägg med grädde och 
rör ner keson, som du sedan slår över osten. 
Lägg därefter ytterligare ett lager Gouda ost 
om så önskas. Grädda tills ytan är gyllenbrun. 
Servera med osockrade lingon eller sallad 
med dressing.

Kan både ätas kall som varm. Passar för alla 
tillfällen.

TALLRIKSMODELLEN

Varm pastasallad med falukorv 
4 portioner

4 portioner pasta
1 röd paprika
1/2 purjolök
500g falukorv
1 burk (340g) majs
1 msk smör eller margarin
65 g färsk spenat
salt & peppar
1 msk olivolja
1 tsk vinäger

TALLRIKSMODELLEN
Klassikern där tre 
fjärdedelar av tallriken 
ska vara fylld av mat från 
växtriket. Hälften ska vara 
potatis, pasta eller ris och 
bröd, hälften är kokta 
och/eller råa grönsaker 
samt gärna en frukt. 
Resterande fjärdedel 
består av kött, fi sk, ägg 
eller annan proteinrik mat. 

Vårt tips! 

1. Koka pastan enligt anvisning på 
paketet.
2. Dela och kärna ut paprikan.
3. Låt majsen rinna av.
4. Stek korven i en panna i matfettet. 
Blanda korven med nykokt pasta, 
paprika, purjolök, majs och spenat. 
Krydda med���tsk salt och 1 krm 
peppar.
5. Blanda olivolja och vinäger, 
smaksätt med salt och peppar. 

Vänd ner dressingen i pastasalladen 
och servera.

Falukorv

15:-/st
Scan 800g, jmf pris 18,75/kg
Finns laddat på ditt ICA kort

Max 2 per kund!

Vi ger dig livsglädje!

Citroner�

3 för 10:-
ICA pris per styck 5,95:-

Nyskördade
morötter  

290/st 
ICA 1 kg Klass 1

Kesella��

1195/st
Arla 250g

Jfr pris 47,80/kg

Så varför inte redan nu starta med långsiktig träning? Du är välkommen 
till OK Alehofs löpträning, i huvudsak intervallträning, på torsdagskvällar. 
Samling sker vid Nols IP kl 18.15. Du behöver inte var medlem för att deltaga. 
Kontakta Pelle: pelle@per-erik.se eller Danne: 0706-609870 
för mer information.

Maria Brandin, känd från 
mästarnas Mästare, bjuder på 
”Kryddig morotssoppa” 
och svarar på dina frågor om 
kost och motion på fredag 
kl 13-19.

Low Carb bröd
Nystart              Nystart blåbär

3295/st    3695/st
Carbzone 450g • jfr pris 73,22-82,11/kg

NYHET!

GI-metoden välj livsmedel med 
”långsamma kolhydrater”

Vår hälsocoach! 

LCHF-ungspannkaka
3 paket bacon
50 g smör
10 ägg
10 msk grädde (40 %)
Skivad ost (ex. färdig skivad Gouda)
250 g keso
Form ca 310 x 230 mm (tefl on)

Köp ett Low Carbzone bröd så 
bjuder vi och Sportlife på träning, 
du får ett frikort i kassan!

FRIKORTVälkommen att testköra någon av våra klubbar.Gym eller gruppträning? Du väljer själv.Gäller hos valfri Sportlife-klubb, 1 gång/person och år. Sportlife erbjuder bl a: 
Gym, gruppträning, vibrationsträning, massage, solarium, dietister och personliga tränare. 

 Frikort gäller ej befintliga medlemmar och inte på obemannade tider. Lokala avvikelser i utbudet kan förekomma. Gäller ej Sportlife Exclusive. Medtag legitimation.
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ÄLVÄNGEN. Hardesjö 
Bilverkstad i Älvängen 
ingår nu ett omfattande 
samarbete med Sten-
dahls Bil.

Den totala Volvo-
servicen ska bli bästa 
tänkbara och kunden är 
den stora vinnaren.

Dessutom tar Sten-
dahls över bilförsälj-
ningen hos Hardesjö.

Företagen grundades nästan 
samtidigt och har en lång ge-
mensam historia. Hardesjö 
Bilverkstad i Älvängen har 
länge samarbetat med Sten-
dahls Bil i Lilla Edet, men 
först nu blir det på riktigt. 

– Vi har aldrig varit några 
konkurrenter och egentligen 
har vi alltid samverket på ett 
eller flera sätt. Vad vi gör nu 
är att förtydliga det, särskilt ut 
mot kund, säger Niclas Har-
desjö.

Partnerskapet innebär att 
Hardesjö Bilverkstad försäk-
rar sig om kompetens och en 
bättre tillgång till instrument. 
Dessutom innebär samarbe-
tet att Stendahls kommer att 
bemanna bilförsäljningen i 
Älvängen med en viss kon-
tinuitet.

– Tanken är att det ska un-

derlätta för alla parter. Part-
nerskapet medför att vi blir 
den första närserviceverksta-
den med personlig service-
tekniker efter Volvos modell. 
Det gör att alla våra kunder 
ska veta vem som servar bilen, 
säger Niclas Hardesjö som 
ser många fördelar.

Kenny Hansson, vd för 
Stendahls Bil sedan oktober 
2010, har ett förflutet både 
inom Volvo och Ale kommun. 
Under tidigt 80-tal sågs han i 
Ahlafors IF:s division fyra lag.

– Det är ljuva minnen så 
det är roligt att man får åter-
vända till trakten i positiva 
ärenden. Att vi nu ingår ett 
nära samarbete med Harde-
sjö innebär att våra kunder 
får närmare till verkstaden 
när garantiarbeten och servi-
ce ska utföras. Dessutom är 
jag övertygad om att vi kan 
utveckla Hardesjö i rätt rikt-
ning när de nu har bestämt sig 
för att införa personlig servi-
cetekniker. Detta är något jag 
har varit med och implemen-
terat hos andra Volvo åter-
försäljare i Sverige så där kan 
jag vara ett bra stöd, berättar 
Kenny Hansson.

Tankarna kring samarbetet 
har växt fram under en längre 
tid. Kenny Hansson kon-
sultade för att utveckla och 

Öppet: mån-fre 9.30-18.00 lör 9.30-14.00 
Göteborgsv 58 Älvängen Tel 0303-74 68 73

www.alvangenscykel.se
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EXTRAÖPPET 
SÖNDAG 29/1 KL 10-14

Slalomuthyrning

Hyr utrustningen 
hos oss!

Dags-, vecko- 
eller säsongshyra

SÄSONGSHYRA SLALOMSKIDSET 
Skidset=skidor, stavar, pjäxor. Gäller t o m 30 april 2012    

BARNSKIDSET 70cm-90cm 875:-
BARNSKIDSET 100cm-150cm 975:-
VUXENSKIDSET 1275:-

Hardesjö + Stendahls = sant!

Kenny Hansson, vd Stendahls bil, och Niclas Hardesjö,  ägare till Hardesjö Bilverkstad i Älvängen, berättar om ett utvecklat 
samarbete mellan företagen. Kundnyttan och verkstadens möjlighet att hänga med i utvecklingen har varit i fokus.

HARDESJÖ
BILVERKSTAD

Grundat: 1953
Personal: 8
Ägare: Niclas Hardesjö tog över 
företaget 1993 av Sven Hardesjö.
Verksamhet: Närserviceverkstad 
för Volvo och Renault samt bilför-
säljning av nytt och begagnat.
Bonusfakta: Utför cirka 4000 
Volvo- och Renaultservice om året.

STENDAHLS BIL
Grundat: 1955
Personal: 57
Omsättning: 300 Mkr
Antal sålda bilar: 1500 Volvo och 
Renault, personbilar och trans-
portbilar, nytt och begagnat.
Bonusfakta: 1997 hade företaget 
18 anställda, idag har den mer än 
tredubblats.

– Breddar sitt samarbete för att öka kundservicen

strukturera arbetet i Harde-
sjös verkstad för två år sedan. 
Nu möts de igen.

– Synergierna är många 
och det är tillfredsställan-

de att vi gör något som är 
bra både för oss och kun-
derna. Med jämna mellan-
rum kommer vi att arrangera 
Volvo-helger även i Älväng-

en, vilket gör det möjligt att 
köpa sin nya bil på hemmap-
lan eller åtminstone få prov-
köra. Nybilsförsäljningen är 
ju en förutsättning för att vi 

ska ha något att serva i fram-
tiden, säger Kenny Hansson 
och ler. TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BOHUS. Ridhuset på 
Ale-Jennylunds rid-
klubb har närmare 
40 år på nacken och 
åtgärder behövs göras.

I kommunens inves-
teringsbudget finns 10 
miljoner avsatta för 
ändamålet, men enligt 
projekteringsgruppen 
skulle kostnaden för 
ett nytt ridhus bli tre-
dubbel. 

– Kostnadsförslaget 
som de tagit fram har 
gått helt överstyr, 
säger ridskolechefen 
Liz Stivner. 
I höstas presenterades tre 
kostnadsförslag för Kultur- 
och fritidsnämnden på hur 
man skulle kunna genomfö-
ra de nödvändiga åtgärderna 
på Ale-Jennylunds ridklubb.                               

– De två första på 8 res-
pektive 9 miljoner kronor 
avser renovering av det 
gamla ridhuset. Det tredje 
förslaget som innebär att 
bygga ett helt nytt beräk-
nas uppgå till omkring 30 
miljoner, vilket skulle vara 
helt omöjligt, säger Isabell 
Korn (M), ordförande i 
Kultur- och fritidsnämnden. 

Liz Stivner, ridskolech-
ef, menar att projekterings-
gruppen inte utgått från 
budgeten utan enbart sett 
till behov och säkerhet. 

– Vi har inte haft en 
aning om hur projektgrup-
pen tyckt och kostnadsför-
slaget som de tagit fram har 
gått helt överstyr. Vi förstår 
ju själva att vi inte kan få 30 
miljoner, det är bara pinsamt 
om folk tror det.

Hon menar att kommu-
nikationen varit bristan-
de och ridklubben har inte 
själva fått lägga fram vad de 
egentligen behöver. 

– Tanken med ett nytt 
ridhus är också att kunna 
utöka tävlingsverksamhe-

ten, för som det ser ut nu kan 
vi bara ordna lokala tävling-
ar på lägsta nivå.

 
Nämnden uppdateras

Liz Stivner har nu varit i 
kontakt med Västergöt-
lands ridsportsförbund för 
att få hjälp med hur de ska 
gå vidare. 

– Det är svårt att få folk att 
förstå hur ridsporten funge-
rar och vi behöver ha fler 
möten med kommunen för 
att få fram vad vi egentligen 
behöver. 

Klas Arvidsson, verk-
samhetschef på Ale fritid, 
håller med om att det behövs 
mer tydlig information för 
att kunna komma vidare i 
ärendet.

– Eftersom detta påbörja-
des redan under förra man-
datperioden är inte alla helt 
med på vad som händer. I fe-
bruari drar vi därför hela his-
torien för den nya nämnden. 
Tillsvidare ligger bygget på 
is. 

Det ridhus som nu an-
vänds är inte utdömt, men 
takstolarna skulle behöva 
bytas ut och väggarna lutar. 

– Tanken att försöka bygga 
om det gamla känns långt 
borta. Det känns mer värt att 
jämna det med marken och 
bygga nytt, säger Liz Stivner.

JOHANNA ROOS

Ridhusbygge lagt på is
– Ale-Jennylunds RK har inte gett upp hoppet

Liz Stivner, ridskolechef.
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NÖDINGE. Långt eller 
kort? Mörkt eller ljust? 
Rakt eller lockigt?

Att välja frisyr kan 
vara klurigt, men Anita 
Lindeberg, som driver 
Klippstudion på Ale 
Torg, har svaret.

Hon har nyligen fått 
in ett tiotal peruker av 
äkta hår, ett mode som 
enligt henne ligger helt 
rätt i tiden.

Många känner nog igen för-
virringen som kan uppstå 
i frisörstolen. Hur vill jag 
egentligen ha mitt hår? 

Genom att prova peruker 
kan man snabbt se hur bra 
man passar i olika färger och 
frisyrer, men det är bara en 
av anledningarna till varför 
Anita Lindeberg valt att köpa 
in de äkta håren.

Tanken är att man även ska 
kunna hyra en peruk, i första 
hand över ett dygn, vilket 
passar den som vill förnya sig 
för en kväll utan att behöva ta 
till saxen. 

– Jag började fundera på 
det redan i våras och idén har 
malt sedan dess. Jag jobbar 
mycket efter min magkänsla 

och vad jag förstod på kun-
derna så verkade det finnas 
intresse. Perukerna är av 
det kända märket Toupéma 
Belgal och är handknutna av 
äkta hår, vilket gör att de inte 
känns varma till skillnad från 
syntethår som är täta.

Trenden att göra hårför-
längning med hjälp av exten-
sions håller i sig och Anita 
tror att peruken blir nästa 
steg. 

– Trenden växer sakta men 
säkert och då vill jag vara 
bland de första att kunna 
erbjuda det här sortimentet. 

Knyta kontakter
När det äkta fejkhåret väl 
sitter på plats kan man knap-
past ana att stråna faktiskt 
inte sitter fast på huvudet. 
Peruken kan dessutom stylas 
till önskad frisyr, med hjälp 
av exempelvis locktång och 
hårvårdsprodukter, för att 
sedan tvättas precis som ett 
riktigt hår. Det egna håret 
fästs fast inne i peruken med 
hjälp av en ficka i ett nylon-
liknande material och bandet 
runt om är elastiskt för att 
passa alla huvudstorlekar.

Det som många kanske 

främst förknippar med peruk 
är tunnhårighet och att man 
med hjälp av peruk vill ersätta 
den förlorade kalufsen. 

Landstinget har subven-
tioner på peruker för perso-
ner som av olika anledningar 
tappat sitt hår och Anita ska 
försöka få igenom att en sub-
vention läggs hos Klippstu-
dion. 

– Vad jag vet så finns detta 
i Göteborg, Borås och Karl-
stad, men inget här omkring. 
Min tanke är att åka ut och 
knyta kontakter med bland 
annat vårdcentralerna, men 
även med andra salonger för 
att se om man skulle kunna få 
till ett samarbete.

Anita brukar själv använda 
olika peruker när hon jobbar, 
dels för att inspirera kun-
derna, men även för att hon 
tycker om att förändra sig 
och testa nytt. 

Hon upplever redan att 
trenden börjar sprida sig på 
bygden och nu hoppas hon 
på att fler ska våga haka på 
trenden.

Peruk – nästa 
stora trend?

PÅ KLIPPSTUDION

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Hokus pokus… Med peruk går det att ändra frisyr på bara några sekunder utan att behöva ta 
till varken sax eller färgning.

Nytänkande. Anita Lindeberg, som driver Klippstudion i Nödinge tror på peruken som nästa 
stora trend. 
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ÄLVÄNGEN. Hardesjö 
Bilverkstad i Älvängen 
ingår nu ett omfattande 
samarbete med Sten-
dahls Bil.

Den totala Volvo-
servicen ska bli bästa 
tänkbara och kunden är 
den stora vinnaren.

Dessutom tar Sten-
dahls över bilförsälj-
ningen hos Hardesjö.

Företagen grundades nästan 
samtidigt och har en lång ge-
mensam historia. Hardesjö 
Bilverkstad i Älvängen har 
länge samarbetat med Sten-
dahls Bil i Lilla Edet, men 
först nu blir det på riktigt. 

– Vi har aldrig varit några 
konkurrenter och egentligen 
har vi alltid samverket på ett 
eller flera sätt. Vad vi gör nu 
är att förtydliga det, särskilt ut 
mot kund, säger Niclas Har-
desjö.

Partnerskapet innebär att 
Hardesjö Bilverkstad försäk-
rar sig om kompetens och en 
bättre tillgång till instrument. 
Dessutom innebär samarbe-
tet att Stendahls kommer att 
bemanna bilförsäljningen i 
Älvängen med en viss kon-
tinuitet.

– Tanken är att det ska un-

derlätta för alla parter. Part-
nerskapet medför att vi blir 
den första närserviceverksta-
den med personlig service-
tekniker efter Volvos modell. 
Det gör att alla våra kunder 
ska veta vem som servar bilen, 
säger Niclas Hardesjö som 
ser många fördelar.

Kenny Hansson, vd för 
Stendahls Bil sedan oktober 
2010, har ett förflutet både 
inom Volvo och Ale kommun. 
Under tidigt 80-tal sågs han i 
Ahlafors IF:s division fyra lag.

– Det är ljuva minnen så 
det är roligt att man får åter-
vända till trakten i positiva 
ärenden. Att vi nu ingår ett 
nära samarbete med Harde-
sjö innebär att våra kunder 
får närmare till verkstaden 
när garantiarbeten och servi-
ce ska utföras. Dessutom är 
jag övertygad om att vi kan 
utveckla Hardesjö i rätt rikt-
ning när de nu har bestämt sig 
för att införa personlig servi-
cetekniker. Detta är något jag 
har varit med och implemen-
terat hos andra Volvo åter-
försäljare i Sverige så där kan 
jag vara ett bra stöd, berättar 
Kenny Hansson.

Tankarna kring samarbetet 
har växt fram under en längre 
tid. Kenny Hansson kon-
sultade för att utveckla och 

Öppet: mån-fre 9.30-18.00 lör 9.30-14.00 
Göteborgsv 58 Älvängen Tel 0303-74 68 73

www.alvangenscykel.se
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Slalomuthyrning

Hyr utrustningen 
hos oss!

Dags-, vecko- 
eller säsongshyra

SÄSONGSHYRA SLALOMSKIDSET 
Skidset=skidor, stavar, pjäxor. Gäller t o m 30 april 2012    

BARNSKIDSET 70cm-90cm 875:-
BARNSKIDSET 100cm-150cm 975:-
VUXENSKIDSET 1275:-

Hardesjö + Stendahls = sant!

Kenny Hansson, vd Stendahls bil, och Niclas Hardesjö,  ägare till Hardesjö Bilverkstad i Älvängen, berättar om ett utvecklat 
samarbete mellan företagen. Kundnyttan och verkstadens möjlighet att hänga med i utvecklingen har varit i fokus.

HARDESJÖ
BILVERKSTAD

Grundat: 1953
Personal: 8
Ägare: Niclas Hardesjö tog över 
företaget 1993 av Sven Hardesjö.
Verksamhet: Närserviceverkstad 
för Volvo och Renault samt bilför-
säljning av nytt och begagnat.
Bonusfakta: Utför cirka 4000 
Volvo- och Renaultservice om året.

STENDAHLS BIL
Grundat: 1955
Personal: 57
Omsättning: 300 Mkr
Antal sålda bilar: 1500 Volvo och 
Renault, personbilar och trans-
portbilar, nytt och begagnat.
Bonusfakta: 1997 hade företaget 
18 anställda, idag har den mer än 
tredubblats.

– Breddar sitt samarbete för att öka kundservicen

strukturera arbetet i Harde-
sjös verkstad för två år sedan. 
Nu möts de igen.

– Synergierna är många 
och det är tillfredsställan-

de att vi gör något som är 
bra både för oss och kun-
derna. Med jämna mellan-
rum kommer vi att arrangera 
Volvo-helger även i Älväng-

en, vilket gör det möjligt att 
köpa sin nya bil på hemmap-
lan eller åtminstone få prov-
köra. Nybilsförsäljningen är 
ju en förutsättning för att vi 

ska ha något att serva i fram-
tiden, säger Kenny Hansson 
och ler. TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BOHUS. Ridhuset på 
Ale-Jennylunds rid-
klubb har närmare 
40 år på nacken och 
åtgärder behövs göras.

I kommunens inves-
teringsbudget finns 10 
miljoner avsatta för 
ändamålet, men enligt 
projekteringsgruppen 
skulle kostnaden för 
ett nytt ridhus bli tre-
dubbel. 

– Kostnadsförslaget 
som de tagit fram har 
gått helt överstyr, 
säger ridskolechefen 
Liz Stivner. 
I höstas presenterades tre 
kostnadsförslag för Kultur- 
och fritidsnämnden på hur 
man skulle kunna genomfö-
ra de nödvändiga åtgärderna 
på Ale-Jennylunds ridklubb.                               

– De två första på 8 res-
pektive 9 miljoner kronor 
avser renovering av det 
gamla ridhuset. Det tredje 
förslaget som innebär att 
bygga ett helt nytt beräk-
nas uppgå till omkring 30 
miljoner, vilket skulle vara 
helt omöjligt, säger Isabell 
Korn (M), ordförande i 
Kultur- och fritidsnämnden. 

Liz Stivner, ridskolech-
ef, menar att projekterings-
gruppen inte utgått från 
budgeten utan enbart sett 
till behov och säkerhet. 

– Vi har inte haft en 
aning om hur projektgrup-
pen tyckt och kostnadsför-
slaget som de tagit fram har 
gått helt överstyr. Vi förstår 
ju själva att vi inte kan få 30 
miljoner, det är bara pinsamt 
om folk tror det.

Hon menar att kommu-
nikationen varit bristan-
de och ridklubben har inte 
själva fått lägga fram vad de 
egentligen behöver. 

– Tanken med ett nytt 
ridhus är också att kunna 
utöka tävlingsverksamhe-

ten, för som det ser ut nu kan 
vi bara ordna lokala tävling-
ar på lägsta nivå.

 
Nämnden uppdateras

Liz Stivner har nu varit i 
kontakt med Västergöt-
lands ridsportsförbund för 
att få hjälp med hur de ska 
gå vidare. 

– Det är svårt att få folk att 
förstå hur ridsporten funge-
rar och vi behöver ha fler 
möten med kommunen för 
att få fram vad vi egentligen 
behöver. 

Klas Arvidsson, verk-
samhetschef på Ale fritid, 
håller med om att det behövs 
mer tydlig information för 
att kunna komma vidare i 
ärendet.

– Eftersom detta påbörja-
des redan under förra man-
datperioden är inte alla helt 
med på vad som händer. I fe-
bruari drar vi därför hela his-
torien för den nya nämnden. 
Tillsvidare ligger bygget på 
is. 

Det ridhus som nu an-
vänds är inte utdömt, men 
takstolarna skulle behöva 
bytas ut och väggarna lutar. 

– Tanken att försöka bygga 
om det gamla känns långt 
borta. Det känns mer värt att 
jämna det med marken och 
bygga nytt, säger Liz Stivner.

JOHANNA ROOS

Ridhusbygge lagt på is
– Ale-Jennylunds RK har inte gett upp hoppet

Liz Stivner, ridskolechef.
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NÖDINGE. Långt eller 
kort? Mörkt eller ljust? 
Rakt eller lockigt?

Att välja frisyr kan 
vara klurigt, men Anita 
Lindeberg, som driver 
Klippstudion på Ale 
Torg, har svaret.

Hon har nyligen fått 
in ett tiotal peruker av 
äkta hår, ett mode som 
enligt henne ligger helt 
rätt i tiden.

Många känner nog igen för-
virringen som kan uppstå 
i frisörstolen. Hur vill jag 
egentligen ha mitt hår? 

Genom att prova peruker 
kan man snabbt se hur bra 
man passar i olika färger och 
frisyrer, men det är bara en 
av anledningarna till varför 
Anita Lindeberg valt att köpa 
in de äkta håren.

Tanken är att man även ska 
kunna hyra en peruk, i första 
hand över ett dygn, vilket 
passar den som vill förnya sig 
för en kväll utan att behöva ta 
till saxen. 

– Jag började fundera på 
det redan i våras och idén har 
malt sedan dess. Jag jobbar 
mycket efter min magkänsla 

och vad jag förstod på kun-
derna så verkade det finnas 
intresse. Perukerna är av 
det kända märket Toupéma 
Belgal och är handknutna av 
äkta hår, vilket gör att de inte 
känns varma till skillnad från 
syntethår som är täta.

Trenden att göra hårför-
längning med hjälp av exten-
sions håller i sig och Anita 
tror att peruken blir nästa 
steg. 

– Trenden växer sakta men 
säkert och då vill jag vara 
bland de första att kunna 
erbjuda det här sortimentet. 

Knyta kontakter
När det äkta fejkhåret väl 
sitter på plats kan man knap-
past ana att stråna faktiskt 
inte sitter fast på huvudet. 
Peruken kan dessutom stylas 
till önskad frisyr, med hjälp 
av exempelvis locktång och 
hårvårdsprodukter, för att 
sedan tvättas precis som ett 
riktigt hår. Det egna håret 
fästs fast inne i peruken med 
hjälp av en ficka i ett nylon-
liknande material och bandet 
runt om är elastiskt för att 
passa alla huvudstorlekar.

Det som många kanske 

främst förknippar med peruk 
är tunnhårighet och att man 
med hjälp av peruk vill ersätta 
den förlorade kalufsen. 

Landstinget har subven-
tioner på peruker för perso-
ner som av olika anledningar 
tappat sitt hår och Anita ska 
försöka få igenom att en sub-
vention läggs hos Klippstu-
dion. 

– Vad jag vet så finns detta 
i Göteborg, Borås och Karl-
stad, men inget här omkring. 
Min tanke är att åka ut och 
knyta kontakter med bland 
annat vårdcentralerna, men 
även med andra salonger för 
att se om man skulle kunna få 
till ett samarbete.

Anita brukar själv använda 
olika peruker när hon jobbar, 
dels för att inspirera kun-
derna, men även för att hon 
tycker om att förändra sig 
och testa nytt. 

Hon upplever redan att 
trenden börjar sprida sig på 
bygden och nu hoppas hon 
på att fler ska våga haka på 
trenden.

Peruk – nästa 
stora trend?

PÅ KLIPPSTUDION

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Hokus pokus… Med peruk går det att ändra frisyr på bara några sekunder utan att behöva ta 
till varken sax eller färgning.

Nytänkande. Anita Lindeberg, som driver Klippstudion i Nödinge tror på peruken som nästa 
stora trend. 



alekuriren  |   nummer 3  |   vecka 4  |   2012MOTOR16

Från att ha varit intet-
sägande och slätstru-
ken under närmare 
trettio års tid så hände 
något radikalt med den 
åttonde generationens 
Honda Civic som hade 
premiär 2006. 

Tiden rullar fort när 
man har roligt och nu 
är det dags att presen-
tera en ersättare där 
i princip allt är nytt 
- ändå känns bilen så 
märkligt välbekant. 

Nya Civic har exem-
pelvis fått mer kvali-
tetskänsla, mer för-
finad design och mer 
personlighet. 

Med andra ord lite 
mer av allt. Frågan är 
om det räcker?

Honda Civic har byggts i 
sexton miljoner exemplar 
sedan introduktionen 1972 

och i Europa tillhör bilen 
bästsäljarna i klassen. Nu 
har engelsmännen återigen 
kavlat upp ärmarna och byggt 
en ny bil. 

Engelsmännen? Tja, 
glöm Sven Jerrings klassis-
ka idrottsreferat om ”japa-
ner, japaner och åter japa-
ner”. Hondas bilar som säljs 
här kommer nämligen från 
Swindon. 

Fräck design
Den yttre designen är något 
dämpad jämfört med sin 
oblyga föregångare – ändå 
känns formen extremt välbe-
kant. Sanningen är att åttio 
procent av alla karossplåtar 
är nya och längden har ökat 
med fem centimeter medan 
övriga mått är snarlika med 
gamlingen. 

Designen känns fräsch 
och bakdörrarna har fortfa-
rande dolda handtag medan 
de trekantiga avgaspiporna är 

borta. Att glida ner i framsto-
larna känns även det bekant 
då layouten är i princip den-
samma, fast ändå ny med 
bättre materialval. 

Genom ratten ser man 
den analoga varvräknaren 
och strax ovanför hittar vi 
en digital hastighetsmätare. 
Men att ha en ”vanlig” hand-
bromsspak känns varken mo-
dernt eller trendigt. Vi tryck-
er på den röda startknappen, 
vips sparkar motorn igång 
och vi backar ut från parke-
ringsfickan. 

Men det är ingen lätt upp-
gift då sikten fortfarande 
skyms av den läckra, men ack 
så höga, baken.

Kör i motvind
I baksätet färdas två personer 
bekvämt och bagaget rymmer 
477 liter, men som tidigare 
kan utrymmet växa. Anting-
en viks baksätets sittdynor 
upp som på biografstolar eller 
så kan man fälla ryggstöden 
och vips går det att stuva in 
1 378 liter. Motorerna består 
av varvvilliga bensinfyror på 
100 (171 900:-) respektive 
142 hästkrafter (188 900:-) 

samt en miljöklassad diesel 
på 150 (229 900:-). 

Vi provkörde den sist-
nämnda maskinen som gör 
noll till hundra på 8,5 sekun-
der, toppar 217 och dricker 
måttliga 0,42 liter milen. För 
att hålla soppasiffrorna nere 
så ingår start/stopp-system 
och förare med rent samvete 
kan trycka på en grön knapp 
till vänster om ratten. 

Vips så börjar såväl motorn 
som luftkonditioneringen att 
arbeta snålare och det känns 
lite som att köra i motvind. 
Honda Civic är en körglad 
rackare och på de spanska 
bergsvägarna runt Malaga 
suger sig däcken fast i asfal-
ten. 

Även om vår pärlgröna 
testkärra har fått mer av allt 
så kanske någon vill ha mer 
pulver under huven. Ja, då är 
det bara att invänta Type R 
som ska begåvas med en tur-
bosnurra på 210 hästar om 
skvallret stämmer. 

Då blir det genast ännu 
mer av allt! 

STAFFAN SWEDENBORG 
JOHANNES GARDELÖF

HONDA CIVIC COMFORT 2,2 I-DTEC
Motor: 4-cyl dieselmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar 
och fyra ventiler per cylinder. Max 
effekt: 150 hk vid 4 000 varv/minut. 
Max vridmoment: 350 Nm vid 2 000 
varv/minut. 
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 6-växlad manuell.   
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjä-
derben med undre triangellänkar. 
Bak: torsionsaxel.
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel: 11,2 meter.  
Bromsar: Skivbromsar fram och 

bak. ABS. ESP.
Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd 261, 
längd 429, bredd 177, höjd 147. Tjäns-
tevikt 1 363. Bränsletank 50 liter. 
Prestanda: Toppfart 217 km/h. 
Acceleration 0-100 km/h 8,5 sek. 
Förbrukning/Miljö: 4,2 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
110 g/km.
Pris: 229 900 kronor. 
Plus för: Snygg formgivning, kör-
egenskaperna, kvalitetskänslan, bra 
komfort
Minus för: Utseendet lovar mer än 
effekten, bakåtsikten.

Bjuder på mer av allt

Honda Civic Comfort 2,2 i-DTEC.

Volkswagens legendariska 
Typ 1 från 1938 kallas oftast 
för ”baggen” eller ”bubblan” 
och tillverkades i 22 miljo-
ner exemplar. Uppföljaren 
döptes till New Beetle och 
kom 1998, vilket ledde till 
att ytterligare en miljon 
bilar rullade ut på vägarna. 

Nu är det dags för tredje 
generationen och frågan är 

om den nya folkan är roliga-
re än sin föregångare?

Bubblar i kroppen
Ledningens order till formgi-
varna bakom nya Beetle gick 
inte att missförstå: ”formge 
ett nytt original”. Sagt och 
gjort – man har förvaltat arvet 
väl och inte en pryl från fö-
regångaren har flyttats över 

utan allt är nytt. 
Karossen har växt med 

femton centimeter på läng-
den och åtta på bredden sam-
tidigt som huven blivit längre, 
vindrutan flyttats bakåt och 
taklinjen dragits ut. Resul-
tatet får det att bubbla i hela 
kroppen och gränsen mellan 
kult och klatschigt är perfekt. 

Inredningen är elegant 
och det första man ser bakom 
ratten är de stora runda in-
strumenten. Man sitter be-
kvämt och även komforten i 
baksätet har blivit bättre, men 
att ta sig in är fortfarande en 
bökig historia med tanke på 
att bilen är tvådörrars. 

Bagaget har växt till sig och 
rymmer 310 liter – men fäller 
vi ryggstöden så ökas siffran 
till 905. Två olika utföranden 
finns: ”Design” och ”Sport”. 
Den förstnämnda bjuder 
på en instrumentpanel som 
är lackerad i karossfärgen 
medan sportversionen ska på-
minna om Herbie med kol-
fiberlook och skålade säten. 
Det fattas bara nummer 53 
på sidan.

I bara strumplästen
Motorerna består av turbo-
laddade bensinfyror på 105 
(169 900:-), 160 (194 900:-) 
respektive 200 hästkrafter 
(249 400:-). Sexväxlade ma-
nuella lådor är standard, för-

utom till den största maski-
nen som har en sexstegad 
dubbelkopplingslåda samt 
ett extremt rivigt motorljud. 

Tvåhundrahästaren arbe-
tar under huven på vår knall-
röda testkärra och gör folkan 
riktigt rapp: 0-100 rullar på 
7,5 sekunder samtidigt som 
toppfarten är 223. Är du ute 
efter en diesel? 

Ja, då erbjuds en miljöfyra 
på 105 hästkrafter men du får 
ge dig till tåls ett halvår. Till-
valslistan är lång och man kan 
exempelvis välja till xenonljus 
med lysdioder, öppningsbart 
panoramatak, navigations-
system eller varför inte en 
öronbedövande ljudanlägg-
ning på 400 watt från ameri-
kanska Fender?

Det har nu gått sexton år 
sedan comebacken och fort-

farande har ingen hört av sig 
angående bil nummer 1133, 
vilket är tur i oturen. Nya 
Beetle slår den nämligen med 
hästlängder. Köpebeviset är 

dock inramat och hänger på 
redaktionen - men strumpor-
na är för länge sedan utslitna!
STAFFAN SWEDENBORG 
JOHANNES GARDELÖF

”Baggens” nya skal

VOLKSWAGEN BEETLE TSI 200
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar 
och fyra ventiler per cylinder. Max 
effekt: 300 hk vid 5 100 varv/minut. 
Max vridmoment: 280 Nm mellan 
1 700-5 000 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 6-stegad dubbel-
kopplingslåda.
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjä-
derben och triangellänk. Bak: mul-
tilänkaxel.  
Styrning: Kuggstång med elmeka-
nisk servo. Vändcirkel 10,8 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och 

bak. ABS. ESP.  
Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 
253, längd 427, bredd 181, höjd 148. 
Tjänstevikt 1 329. Bränsletank 55 
liter.  
Prestanda: Toppfart 223 km/h. 
Acceleration 0-100 km/h 7,5 sek.
Förbrukning/miljö: 7,7 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
179 g/km. 
Pris: 249 400 kronor. 
Plus för: Klart lik sina föregångare, 
en riktigt trevlig motor, fina köreg-
enskaper, utmärkt kvalité.
Minus för: Bökigt insteg till baksä-
tet, strikt fyrsitsig.

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*

Den slog ner som en otrolig retrobomb på bilsa-
longen i Tokyo 1995. 

Efter att ha köat en timme gick vi därifrån med 
ett kontrakt som högtidligen garanterade ett köp 
av Volkswagen New Beetle med tillverkningsnum-
mer 1133. 

För att fira den historiska händelsen så bjussade 
tyskarna helt fantasilöst på strumpor och 1998 
var tiden inne för den storslagna comebacken. 

Nu är tredje generationens The Beetle här och 
vi ska undersöka vad som hänt när ”baggen” 
ömsat skal! 

Volkswagen Beetle TSI 200.
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Från att ha varit intet-
sägande och slätstru-
ken under närmare 
trettio års tid så hände 
något radikalt med den 
åttonde generationens 
Honda Civic som hade 
premiär 2006. 

Tiden rullar fort när 
man har roligt och nu 
är det dags att presen-
tera en ersättare där 
i princip allt är nytt 
- ändå känns bilen så 
märkligt välbekant. 

Nya Civic har exem-
pelvis fått mer kvali-
tetskänsla, mer för-
finad design och mer 
personlighet. 

Med andra ord lite 
mer av allt. Frågan är 
om det räcker?

Honda Civic har byggts i 
sexton miljoner exemplar 
sedan introduktionen 1972 

och i Europa tillhör bilen 
bästsäljarna i klassen. Nu 
har engelsmännen återigen 
kavlat upp ärmarna och byggt 
en ny bil. 

Engelsmännen? Tja, 
glöm Sven Jerrings klassis-
ka idrottsreferat om ”japa-
ner, japaner och åter japa-
ner”. Hondas bilar som säljs 
här kommer nämligen från 
Swindon. 

Fräck design
Den yttre designen är något 
dämpad jämfört med sin 
oblyga föregångare – ändå 
känns formen extremt välbe-
kant. Sanningen är att åttio 
procent av alla karossplåtar 
är nya och längden har ökat 
med fem centimeter medan 
övriga mått är snarlika med 
gamlingen. 

Designen känns fräsch 
och bakdörrarna har fortfa-
rande dolda handtag medan 
de trekantiga avgaspiporna är 

borta. Att glida ner i framsto-
larna känns även det bekant 
då layouten är i princip den-
samma, fast ändå ny med 
bättre materialval. 

Genom ratten ser man 
den analoga varvräknaren 
och strax ovanför hittar vi 
en digital hastighetsmätare. 
Men att ha en ”vanlig” hand-
bromsspak känns varken mo-
dernt eller trendigt. Vi tryck-
er på den röda startknappen, 
vips sparkar motorn igång 
och vi backar ut från parke-
ringsfickan. 

Men det är ingen lätt upp-
gift då sikten fortfarande 
skyms av den läckra, men ack 
så höga, baken.

Kör i motvind
I baksätet färdas två personer 
bekvämt och bagaget rymmer 
477 liter, men som tidigare 
kan utrymmet växa. Anting-
en viks baksätets sittdynor 
upp som på biografstolar eller 
så kan man fälla ryggstöden 
och vips går det att stuva in 
1 378 liter. Motorerna består 
av varvvilliga bensinfyror på 
100 (171 900:-) respektive 
142 hästkrafter (188 900:-) 

samt en miljöklassad diesel 
på 150 (229 900:-). 

Vi provkörde den sist-
nämnda maskinen som gör 
noll till hundra på 8,5 sekun-
der, toppar 217 och dricker 
måttliga 0,42 liter milen. För 
att hålla soppasiffrorna nere 
så ingår start/stopp-system 
och förare med rent samvete 
kan trycka på en grön knapp 
till vänster om ratten. 

Vips så börjar såväl motorn 
som luftkonditioneringen att 
arbeta snålare och det känns 
lite som att köra i motvind. 
Honda Civic är en körglad 
rackare och på de spanska 
bergsvägarna runt Malaga 
suger sig däcken fast i asfal-
ten. 

Även om vår pärlgröna 
testkärra har fått mer av allt 
så kanske någon vill ha mer 
pulver under huven. Ja, då är 
det bara att invänta Type R 
som ska begåvas med en tur-
bosnurra på 210 hästar om 
skvallret stämmer. 

Då blir det genast ännu 
mer av allt! 

STAFFAN SWEDENBORG 
JOHANNES GARDELÖF

HONDA CIVIC COMFORT 2,2 I-DTEC
Motor: 4-cyl dieselmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar 
och fyra ventiler per cylinder. Max 
effekt: 150 hk vid 4 000 varv/minut. 
Max vridmoment: 350 Nm vid 2 000 
varv/minut. 
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 6-växlad manuell.   
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjä-
derben med undre triangellänkar. 
Bak: torsionsaxel.
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel: 11,2 meter.  
Bromsar: Skivbromsar fram och 

bak. ABS. ESP.
Mått/Vikt: (cm/kg) Axelavstånd 261, 
längd 429, bredd 177, höjd 147. Tjäns-
tevikt 1 363. Bränsletank 50 liter. 
Prestanda: Toppfart 217 km/h. 
Acceleration 0-100 km/h 8,5 sek. 
Förbrukning/Miljö: 4,2 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
110 g/km.
Pris: 229 900 kronor. 
Plus för: Snygg formgivning, kör-
egenskaperna, kvalitetskänslan, bra 
komfort
Minus för: Utseendet lovar mer än 
effekten, bakåtsikten.

Bjuder på mer av allt

Honda Civic Comfort 2,2 i-DTEC.

Volkswagens legendariska 
Typ 1 från 1938 kallas oftast 
för ”baggen” eller ”bubblan” 
och tillverkades i 22 miljo-
ner exemplar. Uppföljaren 
döptes till New Beetle och 
kom 1998, vilket ledde till 
att ytterligare en miljon 
bilar rullade ut på vägarna. 

Nu är det dags för tredje 
generationen och frågan är 

om den nya folkan är roliga-
re än sin föregångare?

Bubblar i kroppen
Ledningens order till formgi-
varna bakom nya Beetle gick 
inte att missförstå: ”formge 
ett nytt original”. Sagt och 
gjort – man har förvaltat arvet 
väl och inte en pryl från fö-
regångaren har flyttats över 

utan allt är nytt. 
Karossen har växt med 

femton centimeter på läng-
den och åtta på bredden sam-
tidigt som huven blivit längre, 
vindrutan flyttats bakåt och 
taklinjen dragits ut. Resul-
tatet får det att bubbla i hela 
kroppen och gränsen mellan 
kult och klatschigt är perfekt. 

Inredningen är elegant 
och det första man ser bakom 
ratten är de stora runda in-
strumenten. Man sitter be-
kvämt och även komforten i 
baksätet har blivit bättre, men 
att ta sig in är fortfarande en 
bökig historia med tanke på 
att bilen är tvådörrars. 

Bagaget har växt till sig och 
rymmer 310 liter – men fäller 
vi ryggstöden så ökas siffran 
till 905. Två olika utföranden 
finns: ”Design” och ”Sport”. 
Den förstnämnda bjuder 
på en instrumentpanel som 
är lackerad i karossfärgen 
medan sportversionen ska på-
minna om Herbie med kol-
fiberlook och skålade säten. 
Det fattas bara nummer 53 
på sidan.

I bara strumplästen
Motorerna består av turbo-
laddade bensinfyror på 105 
(169 900:-), 160 (194 900:-) 
respektive 200 hästkrafter 
(249 400:-). Sexväxlade ma-
nuella lådor är standard, för-

utom till den största maski-
nen som har en sexstegad 
dubbelkopplingslåda samt 
ett extremt rivigt motorljud. 

Tvåhundrahästaren arbe-
tar under huven på vår knall-
röda testkärra och gör folkan 
riktigt rapp: 0-100 rullar på 
7,5 sekunder samtidigt som 
toppfarten är 223. Är du ute 
efter en diesel? 

Ja, då erbjuds en miljöfyra 
på 105 hästkrafter men du får 
ge dig till tåls ett halvår. Till-
valslistan är lång och man kan 
exempelvis välja till xenonljus 
med lysdioder, öppningsbart 
panoramatak, navigations-
system eller varför inte en 
öronbedövande ljudanlägg-
ning på 400 watt från ameri-
kanska Fender?

Det har nu gått sexton år 
sedan comebacken och fort-

farande har ingen hört av sig 
angående bil nummer 1133, 
vilket är tur i oturen. Nya 
Beetle slår den nämligen med 
hästlängder. Köpebeviset är 

dock inramat och hänger på 
redaktionen - men strumpor-
na är för länge sedan utslitna!
STAFFAN SWEDENBORG 
JOHANNES GARDELÖF

”Baggens” nya skal

VOLKSWAGEN BEETLE TSI 200
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar 
och fyra ventiler per cylinder. Max 
effekt: 300 hk vid 5 100 varv/minut. 
Max vridmoment: 280 Nm mellan 
1 700-5 000 varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, 
framhjulsdrift. 6-stegad dubbel-
kopplingslåda.
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjä-
derben och triangellänk. Bak: mul-
tilänkaxel.  
Styrning: Kuggstång med elmeka-
nisk servo. Vändcirkel 10,8 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och 

bak. ABS. ESP.  
Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 
253, längd 427, bredd 181, höjd 148. 
Tjänstevikt 1 329. Bränsletank 55 
liter.  
Prestanda: Toppfart 223 km/h. 
Acceleration 0-100 km/h 7,5 sek.
Förbrukning/miljö: 7,7 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
179 g/km. 
Pris: 249 400 kronor. 
Plus för: Klart lik sina föregångare, 
en riktigt trevlig motor, fina köreg-
enskaper, utmärkt kvalité.
Minus för: Bökigt insteg till baksä-
tet, strikt fyrsitsig.

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*

Den slog ner som en otrolig retrobomb på bilsa-
longen i Tokyo 1995. 

Efter att ha köat en timme gick vi därifrån med 
ett kontrakt som högtidligen garanterade ett köp 
av Volkswagen New Beetle med tillverkningsnum-
mer 1133. 

För att fira den historiska händelsen så bjussade 
tyskarna helt fantasilöst på strumpor och 1998 
var tiden inne för den storslagna comebacken. 

Nu är tredje generationens The Beetle här och 
vi ska undersöka vad som hänt när ”baggen” 
ömsat skal! 

Volkswagen Beetle TSI 200.
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Bultgatan 42, Rollsbo industriområde
Tel 0303-24 57 70  www.toyotakungalv.se
Mån - Fre 9-18, Lör 11-14 
Verkstad Mån - Fre 7-17

Premiärhelg 28-29 januari, kl 11-15
Provkör vår nya Diesel och få en trisslott!
Välkomna in till oss på Toyota i Kungälv.

Nya Toyota Avensis 2.0 diesel Kombi Business.
Pris: 249.900 kr. Fördelslån: 1.881 kr/mån*
Nu introducerar vi nya Toyota Avensis. Tystare, intelligentare och snålare än sin uppskattade föregångare. Både interiören och exteriören har fått ny
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
extra intressant – den kommer även som miljöbilsklassad diesel med utsläpp på endast 119 gram CO2, och är därmed befriad från fordonskatt i 5 år.
Välkommen in för en provkörning!

* TOYOTA FINANCIAL SERVICES: 36 MÅNADER, RÖRLIG RÄNTA 6,25% ( JAN-12), 35% KONTANTINSATS, 50% RESTSKULD. UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVGIFTER TILLKOMMER. EFFEKTIV RÄNTA 6,98 %. BRÄNSLEFÖRBRUKNING 
VID BLANDAD KÖRNING 4,5-7,0 L/100 KM, UTSLÄPP CO2 119-173 G/KM VID BLANDAD KÖRNING. MILJÖKLASS EURO 5. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. MED RESERVATION FÖR PRISÄNDRINGAR OCH TRYCKFEL. 30 ÅRS JUBILEUM

1982-2012

Bästa anseende bland 
återförsäljare i 
Göteborgsregionen 2011.
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FORTFARANDE 
SVÅRT ATT VÄLJA 
MÄKLARE?
MÄKLARHUSET LIGGER STADIGT KVAR I 
TOPPEN NÄR DET GÄLLER KUNDNÖJDHET 
ENLIGT SVENSKT KVALITETSINDEX ÅRLIGA 
MÄTNINGAR 2008 TILL 2011. 

MÄKLARHUSET 
Som din bopartner hjälper vi dig att byta din bostad
inte ditt hem. Vi har insikten att det är roligare att
bo än att flytta så därför vill vi göra processen så
smidig som möjligt. Hör av er till oss om ni också vill
bli nöjda! 0303-37 72 00

SURTE / GLASBLÅSAREGRÄND 

              SÅLD!

Pris: 1 100 000 kr / Boarea: 85 kvm
Biarea: 24 kvm / Tomtarea: 210 kvm
Visning: Såld
Mäklare: Hans Götestam, 0303-37 72 04

ÄLVÄNGEN / HÖVÄGEN 62

FRÄSCH 40-TALIST

Utgångspris: 1950 000 kr/ Boarea: 92 kvm
Biarea: 97 kvm / Tomtarea: 1530 kvm
Visning: Kontakta mäklaren for tidsbokning.
Mäklare: Hans Götestam, 0303-37 72 04

ÄLVÄNGEN / BLÅSIPPSVÄGEN 42

BÄST I RADEN

Utgångspris: 1 850 000 kr / Boarea: 106 kvm /
Biarea: 8 kvm / Tomtarea: 231 kvm / Rum: 5 rok.
Visning: Kontakta mäklaren för tidsbokning.
Mäklare: Hans Götestam, 0303- 37 72 04

VÄSTERLANDA / BALLABO 481

NYTT OCH FRÄSCHT 

Utgångspris: 1 775 000 kr / Boarea: 101.5 kvm /
Biarea: 44 kvm / Tomtarea: 1382 kvm
Rum: 3-5 rum. / Visning: 29/1. Ring för bokning. 
Mäklare: Magnus Abrahamsson, 0303-37 72 02

ÄLVÄNGEN / HÖVÄGEN 62B, TOMT

KLART ATT BYGGA

Utgångspris: 750 000 kr
Upplåtelseform: äganderätt / Tomtyta: 865 kvm
Visning: Kontakta mäklaren for tidsbokning.
Mäklare: Hans Götestam, 0303-37 72 04

VI ÄR FORTFARANDE MÄKLARHUSET. MEN 
MED INSIKTEN ATT DET ÄR ROLIGARE ATT BO 
ÄN ATT FLYTTA ÄR VI HÄRMED NÅGOT MER:

DIN

BOPARTNER.
 TEL: 0303-37 72 00 /WWW.MAKLARHUSET.SE

LILLA EDET. Det har 
gått två veckor sedan 
koncernledningen med-
delade avsiktsförkla-
ringen om att lägga ner 
Inlands kartongbruk.

Arbetarna på golvet 
vägrar dock att ge 
slaget förlorat.

– Det ser mörkt ut, 
men jag tror det löser 
sig på något sätt, säger 
Thomas Lundin, 61, 
som har arbetat på 
bruket sedan 1967.

Inlands kartongbruk starta-
de 1896. Snart kan den stolta 
företagsepoken gå i graven. 
Något klart besked om när 
produktionen ska upphöra 
har emellertid inte lämnats 
av koncernledningen.

– Vi trodde vi skulle få ett 
slutdatum presenterat för oss 
på den första förhandlings-
rundan, men beskedet ute-
blev, säger Reine Andreas-
son, avdelningsordförande 
på Pappers.

Många är de samtal som 
Reine Andreasson och hans 
fackliga kompanjon, Lennart 
Theliander, har haft med fö-
retagets anställda.

– En del känner förtvivlan, 

vi har haft medlemmar uppe 
på vårt kontor som har gråtit, 
medan andra känner ilska. Vi 
upplever hela spektrumet av 
känslor, vilket är fullständigt 
naturligt i en sådan här situ-
ation, säger Reine.

– Samtidigt måste jag säga 
hur imponerad jag är över alla 
som jobbar här. En timme 
efter att ledningen förkunnat 
sin avsiktsförklaring gick fa-
briken på högtryck igen. Om 
det är för att personalen vill 
vara lojal mot företaget eller 
om det handlar om självkäns-
la i att man vill göra ett gott 
jobb, det vet jag inte.

Kom som en chock
Höga råvarupriser, en ener-
gikrävande enhet och sämre 
nettoproduktion har ägarna, 
Knauf Danogips, lyft fram 
som skäl för att stänga Inlands 
kartongbruk. Trots dålig lön-
samhet kom ändå beskedet 
som en chock för de anställda.

– Det kändes ofattbart 
och till en början var det väl-
digt svårt att samla sig. Vi 
var medvetna om att fjolår-
et gått dåligt, men samtidigt 
visste vi att ledningen satsat 
för framtiden. För fyra måna-
der sedan anställdes en mark-
nadschef, en tjänst som inte 

funnits tidigare, med upp-
gift att titta på alternativa 
produkter utanför gipsski-
vebranschen, förklarar Reine 
Andreasson.

– Han har inte fått någon 
ärlig chans att vända skutan.

Är hoppet ute?
– Nej, det kan vi inte tro att 

det är. Hopp finns det alltid 
och vi ger inte upp förrän den 
dag då maskinerna har stan-
nat och det har slutat ryka ur 
skorstenen. Om det skulle 
kännas hopplöst hade jag inte 
gått hit, säger Reine.

Upplevt kriser tidigare
Av brukets 85 anställda är 
Thomas Lundin den som 
har arbetat längst på företa-
get. Han började den 9 janu-
ari 1967.

– Jag började som spring-
pojk och tanken från början 
var att jag skulle jobba på 
Inland i ett år. Det har dock 
blivit betydligt längre än så. 
Efter två år på kullagerverk-
staden bytte jag till utlast-
ningen där jag är nu, berät-
tar Thomas som har skakat 
av sig den värsta besvikelsen.

– Vi har upplevt kriser ti-
digare i företagets histo-
ria. 1985 hotades bruket av 
nedläggning, men det sluta-

de med att man stängde en 
maskin. Jag tycker mest synd 
om den yngre generationen 
som arbetar här och som ny-
ligen har bildat familj. För 
egen del är jag inte så orolig 
för framtiden.

Varför har du blivit kvar 
på samma arbetsplats i 45 
år?

– Jag tycker det är en bra 
arbetsplats att vara på, det är 
trivsamt och många härliga 
jobbarkompisar. Dessutom 
är det nära och bra, jag slip-
per resa.

Thomas Lundin är inte 
ensam om att känna så. 

Många ur personalen är hem-
mahörande i kommunen och 
samhörigheten på Inland är 
påtaglig.

– Vi är som en enda stor 
familj. Första lördagen efter 
att vi nåtts av avsiktsförkla-
ringen så var jag ledig. Jag 
satt hemma och åt frukost, 
men kände att jag ändå ville 
åka ner till bruket och snacka 
med kompisarna. Visst prata-
de vi om vad nedläggningen 
kunde innebära, fast sedan 
var det vanliga tugget igång 
om hur det hade gått i hock-
eyn och bandyn, vem som 
hade kokat det hemska kaffet 

och så vidare. Stämningen är 
sådan och har alltid varit på 
Inland, säger Reine.

Snart kan tillverkningen av 
gipsskivor upphöra på Inland 
kartongbruk om inte ägarna 
kommer på andra tankar.

– Vi har kopplat in en lön-
tagarkonsult och ska göra allt 
som står i vår makt för att för-
söka rädda produktionen här 
på Inland, avslutar Reine An-
dreasson. 

– Inlands personal kämpar vidare

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Thomas Lundin (t h) har arbetat på kartongbruket sedan 1967. Han vägrar tro att loppet är 
kört. Reine Andreasson, avdelningsordförande på Pappers, lever också på hoppet.

”Vi ger inte upp hoppet”
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Inklusive syntest 
Båge • Fodral

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

Västra gatan 68, Kungälv 
Tel 0303-101 58

Enkelslipade   400:-

Fr 800:-Dubbelslipade

Fr 1.800:-Progressiva

TORSDAG 
 26 JANUARI  

 kl. 17.00-21.00

Start
På torsdag 

märker vi om i 

butiken mellan 

kl. 10-17...

(då är butiken stängd)

17.00 slår vi upp 

dörrarna igen!!

Vi har då öppet 

17-21 för dig!!

Nytt fö
r i år

!ÖPPET

Välkommen in!  
   Lena med personal

Södra Gränden 1, Telefon 100 34  •  KUNGÄLV
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Tel. 0303-174 00 
Trädgårdsg. 24, mittemot fi skhandlar’n i Kungälv

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

SLUTREA Mån-fre: 10-18 • Lör: 10-15 
Västra Gatan 67, Kungälv , Tel: 0303-92415 

www.nillashop.se
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BONBONBONUSPUSPUSPAKEAKEAKET FT FT FÖRÖRÖR CACACA 2002002000 K0 K0 KR IR IR INNNGÅRGÅRGÅR!!!BONUSPAKET FÖR CA 2000 KR INGÅ
Vattenflaska, sporthandduk, 
5 st giveaway-cards och solkort. 
Totalt värde ca 2000 kr.

ÅRÅRÅRÅR!!!

N

GYMKORT

ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR - ALLTID NÄRA DIG!

VILL DU GÅ NER 10 KG 
PÅ 8 VECKOR? GÅ MED I 
VIKTMINSKNINGSKURSEN 
GOD BALANS!
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LILLA EDET. Vid ett 
extrainsatt fullmäk-
tigemöte i slutet av 
december beslutades 
om ett nytt särskilt 
ägardirektiv för Leifab.

Nu har Sverigede-
mokraterna överklagat 
beslutet.

Detta innebär att 
centrumprojektet i Lilla 
Edet är hotat.

– Ytterligare en käpp i hjulet!
Så uttrycker sig Leifabs 

t f ordförande Lars Ivarsbo 
(C) när han nås av beskedet 

att SD överklagat fullmäkti-
ges beslut om ett nytt särskilt 
ägardirektiv för det kommu-
nala fastighetsbolaget.

– Vi måste finna en lös-
ning på något sätt. Vi har ett 
anbud som går på övertid 
och på väg att förfalla, vi har 
även arbetat fram ett avtal för 
den del av fastigheten som 
ska avyttras. 

Projektet är redan försenat 
och tidschemat var att bygg-
nationen med nya lägenheter 
och affärslokaler i centrum 
skulle ta sin början i februari, 
förklarar Ivarsbo.

– Man underlättar ju inte 
för oss som utförare när man 
sätter käppar i tidsaxeln och 
lägger knepiga bollar i Lei-
fabs knä, men vi ger inte upp 
med tanke på all den kraft 
som lagts ner i detta projekt.

SD:s överklagan blir nu 
ett fall för förvaltningsrät-
ten. Återstår att se vad de 
kommer med för yttrande i 
ärendet.

– Det riskerar att dra ut på 
tiden. Jag kan inte se något 
olagligt i beslutstexten gäl-
lande ägardirektiven, avslu-
tar Lars Ivarsbo.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lars Ivarsbo (C) t f ordföran-
de i Leifab.

Centrumprojektet är hotat
– SD har överklagat
fullmäktiges beslut

Vad som händer med centrumprojektet återstår att se sedan Sverigedemokraterna överklagat fullmäktiges beslut om ett 
nytt särskilt ägardirektiv för Leifab.

LILLA EDET. En konst-
utställning pågår just 
nu på Lilla Edets bib-
liotek.

Det är Annika Wenn-
berg som visar vackra 
träreliefer och mål-
ningar.

– Konstnärskapet 
upptar nästan all 
min lediga tid, säger 
Annika till lokaltid-
ningen.

Annika Wennberg bor i Gö-
teborg, men har en tydlig 
koppling till Lilla Edets 
kommun. Hon har nämli-
gen ett torp alldeles norr 
om Lödöse, som också in-
rymmer en utomhusateljé.

– Jag är i torpet varje 
helg, men det händer att 
jag åker dit på vardagarna 
också. Förut jobbade jag, 
nu är det studier som gäller. 
Det betyder att jag får ännu 
mera tid över till konstnär-
skapet, förklarar Annika.

Konsten är ett medfött 
intresse, på samma sätt som 
hon kan tacka tidigare gene-

rationer att trä blivit mate-
rialet framför andra.

– Min far och min farfar 
skulpterade mycket i trä, så 
det är väl därifrån jag har 
fått min talang. Helst an-
vänder jag mig av lind, det 
är ett följsamt och bra ma-
terial. Jag skulpterar även en 
del i björk, det har vi gott 
om hemma på tomten.

Inspirationen hittar 
Annika Wennberg i histo-
riska bilder. I somras var 
hon och tittade på hällrist-
ningar som fångade hennes 
intresse.

– Jag använder gärna 
medeltida och vikingatida 
inslag i min konst, berättar 
Annika.

Annika Wennberg har 
tidigare haft utställning-
ar i Göteborg och i Dan-
mark, men arrangemang-
et på biblioteket är hennes 
första i Lilla Edet. Totalt är 
det tolv alster som visas upp 
för besökarna. Utställning-
en pågår till och med den 
15 februari.

JONAS ANDERSSON

Träreliefer på Lilla Edets bibliotek

Annika Wennberg visar vackra trereliefer på Lilla Edets 
bibliotek till och med den 15 februari.

LÖDÖSE. Kan Själv! är en 
upplevelse av natur för de 
allra minsta. Utställningen 
vänder sig till barn i åldern 
0-2 år och hade premiär på 
Lödösehus i söndags. Kan 
själv! passar de minsta bar-
nens sätt att utforska och 
undersöka. Dess innehåll 
och formgivning är inspire-
rat av naturen och de små 
barnens förhållningssätt till 
den. Utställningen är ett 
sätt att synliggöra de minsta 
barnen och deras rätt till 
kulturupplevelser.

De små barnen använder 
hela sin kropp för att lära 
sig om och utforska sin om-
givning. De skaffar sig er-
farenheter och upptäcker 
sammanhang och skillnader 
genom att använda alla sina 
sinnen. I det som vi vuxna 
kallar lek, lär de sig hur de 

ska förhålla sig till sin om-
värld.

Under ett halvårs tid har 
vi jobbat med en förstu-
die där vi tillsammans med 
barn från förskolorna Stor-
ken i Trollhättan och Viljan 
i Kungälv försökt ta reda på 
vad det är i naturen som in-
tresserar dem. Vi har också 
varit nyfikna på hur de 
minsta förhåller sig till natu-
ren och hur de möter den.

Den första upplagan av 
Kan själv! - en kulturhisto-
risk upplevelse för de allra 
minsta nominerades till 
Årets utställning 2011. Den 
andra upplagan med natur-
tema hade premiär på Lödö-
sehus i söndags, för att sedan 
turnera runt i Västra Göta-
landsregionen.

❐❐❐

Kan själv!
– En upplevelse på Lödösehus 

Kan själv! hade premiär på Lödösehus i söndags.
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På GåNG  i kommunen
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ta dig ur ditt 
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Vill du förbättra 
relationen till ditt barn?

Det fi nns platser kvar till 
en del av vårens kuser på 
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Biblioteket informerar

Stickträff
Torsdag 26/1, kl. 18-19.30, 
Lilla Edets bibliotek
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Du som företagare 
är välkommen till
Bokföringsinformation
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Lunch med Företagscentrum
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Loppis 
på Familjecentralen Eken

När? Fredag 27/1 kl 09.30 - 11.30  
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LILLA EDETS KOMMUN

Violinafton 
Musikskolan bjuder på 
violinafton i Fuxernaskolans 
aula onsdagen den 
8 februari kl. 19.00. 
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Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.

standardglasögon

Optikerfamilj i 80 år

Det personliga och snälla familjeföretaget

Även stort urval 
lågprisglasögon
Båge och Enstyrkeglas 

fr 480:-
Båge och Prog.glas 

fr 1570:-

Holland med 
Floriaden 

samt Amsterdam och Keukenhof
14-19/4 2012 6 dgr

7.000:-
Kielkryssning 

med shopping
Halvpension, buss ombord,2 bäddshytt. 

Vinprovn.19/2-21/2

1.495:-
Dansweekend 
med shopping i Burg

Dans till levande musik. Halvpension.10/3-11/3

1.295:-

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 Buss 0520-65 75 00 
Ring för info & reseprogram • www.lillaedetsbuss.se

Lilla Edets Buss

Läs mer info om våra resor 
på hemsidan eller ring för program

Vi ser till att ni lyckas!

www.waxthuset.nu

Göteborgsvägen 119
Lilla Edet.  Tel: 0520-44 10 29
Vardagar 09-18. Lörd/Sönd 10-15

www.facebook.com/Waxthuset

Tulpaner i 10-pack

2990
Fantastiskt pris!

        Nu fi nns 
   vårens alla 
fröer på plats!

Välj bland 
100-tals sorter

Vårprimula

Vid styckeköp 15:-

3 st 30:-



Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.

standardglasögon

Optikerfamilj i 80 år

Det personliga och snälla familjeföretaget

Även stort urval 
lågprisglasögon
Båge och Enstyrkeglas 

fr 480:-
Båge och Prog.glas 

fr 1570:-

Holland med 
Floriaden 

samt Amsterdam och Keukenhof
14-19/4 2012 6 dgr

7.000:-
Kielkryssning 

med shopping
Halvpension, buss ombord,2 bäddshytt. 

Vinprovn.19/2-21/2

1.495:-
Dansweekend 
med shopping i Burg

Dans till levande musik. Halvpension.10/3-11/3

1.295:-

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 Buss 0520-65 75 00 
Ring för info & reseprogram • www.lillaedetsbuss.se

Lilla Edets Buss

Läs mer info om våra resor 
på hemsidan eller ring för program

Vi ser till att ni lyckas!

www.waxthuset.nu

Göteborgsvägen 119
Lilla Edet.  Tel: 0520-44 10 29
Vardagar 09-18. Lörd/Sönd 10-15

www.facebook.com/Waxthuset

Tulpaner i 10-pack

2990
Fantastiskt pris!

        Nu fi nns 
   vårens alla 
fröer på plats!

Välj bland 
100-tals sorter

Vårprimula

Vid styckeköp 15:-

3 st 30:-

Din ICA handlare i Lilla Edet…

Patrik

BRA VAROR
till bra priser

nu är butiken fylld med

Vi har något som passar både till 
vardag och fest. Kom in till oss 
och låt er inspireras.

Välkommen in!
Patrik med personal

 Bohusfalu 
 Rybergs. Uddevalla.   600 g. 
  80 % kötthalt.  
 Jfr pris 49:91/kg.     

 
Nyhet! 

 Veckans specialvara !

  

 10k    /st 

  

 15k    /st 

  

 29  95  /st 

  

 12  90  /hg 

 Skinka 
 Valters.     Rökt, svartrökt, kokt.  
 Jfr pris 129:00/kg.     

 
I Deli’n! 

  

 19  95  /st 

 Limpa 
 500 g.     Nöt/Russin.  
 Jfr pris 39:90/kg.     

 
Från vårt bageri! 

  

 25k    /st 

 Potatis 
 Asterix.   10  kg.   Fast.  
 Jfr pris 2:50/kg.     

 Blockljus 
     Liljeholmens. 10 cm. 
Flera olika färger.       

 Blockljus 
     Liljeholmens. 15 cm. 
Flera olika färger.       

Öppet 8–22 alla dagar
www.icabostrom.se
facebook.com/icabostrom

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 29/1 -12. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

Prässebäckvägen 2 Lilla Edet

ÖPPET
VARDAGAR 07.00-17.30
LÖRDAGAR 09.00-13.00

Stort 
utbud
s m å 
priser!

Välkommen till

Västkustkök i Lilla Edet
Göteborgsvägen 22, Lilla Edet
Måndag 15-18, lördag 11-13
Mats: 0704-10 92 00  Dennis: 0766-33 93 99

www.vastkustkok.se
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7 februari – 24 februari
STICKADE KUDDAR
Medlemmar i sticknätet visar personligt stickade kuddar.
Prod. av Sticknätet i Västra Götaland och Slöjd i Väst. 

 

Torsdag 2 febrauri kl. 14-19
BOKBYTARDAG 
Kom och byt till dig böcker på Lödösehus!  
Prova på att göra papper och akvarellfärger av svamp.  
Arr: Lödöse bibliotek

Onsdag 8 februari kl. 19. Entré 100 kr.
TRÄNING & HÄLSA
Föredrag av Katarina Woxnerud som är en ledande profil inom 
träning och hälsa, liksom hur kroppen arbetar under rörelse.  
Arr. Lödöse museum i samarbete med SV Väst, Lilla Edet

Vecka 7.  14, 15 och 16 februari kl. 11-15.
SPORTLOV
Vi gör grottmålningar, amuletter och målar dinosaurier.
Kom och titta på några fossiler!  
Visning i medeltidsutställningen kl 15.  Arr: Lödöse museum

Lödösehus hittar du på
Museivägen 1, Lödöse. Välkommen hit!
0520-89701/03   www.lodosemuseum.se

Göteborgs medeltida föregångare.

22 januari – 20 mars  
KAN SJÄLV! 
En upplevelse av natur för de allra minsta. En utställning  
för barn i åldern 0 – 2 år. Prod. av Utställningen kommer – Västarvet

LÖDÖSE. På torsdag 
bär det iväg söderut.

Joel Carlström, Mats 
Baeöe och Thomas 
Marklund är tre elever 
från Elfhems gymna-
sium som tar sikte på 
Gambia.

Tre veckors 
utlandspraktik väntar 
ungdomarna.

Elfhems gymnasium sökte 
och fick pengar från det in-
ternationella programkonto-
ret. Inte lika mycket som man 
hade hoppats på, men ändå 
tillräckligt för att kunna för-
verkliga ambitionen att er-
bjuda årskurs 3-elever en ut-
landspraktik.

– Hade bidraget blivit 
större så hade fler elever 
kunnat åka med på resan, men 
förhoppningsvis kan detta ut-
vecklas på sikt. Nu genomförs 
projektet tillsammans med en 
skola i Kungsbacka, berättar 
Carl Nyström, rektor på El-
fhems gymnasium.

Mats Baeöe och Thomas 
Marklund studerar på bygg-
programmet medan Joel Carl-
ström går på barn- och fritids-
programmet. Trion ser fram 
emot utlandspraktiken med 
tillförsikt.

– Det ska bli roligt, framfö-
rallt att få se de olika byggsät-
ten, säger Mats.

Med på resan finns Carl 
Nyström och bygglärare Jon 
Arvidsson. Tillsammans med 
sina kollegor i Kungsbacka 

har de komponerat ett späck-
at schema.

– Vi ska besöka en teknisk 
högskola när vi kommer ner 
till Gambia, låta eleverna be-
kanta sig med ungdomarna 
som går där. De jobbar på un-
gefär samma sätt som oss och 
det blir intressant att jämfö-
ra förutsättningar för byggna-
tion, säger Jon Arvidsson.

Besök på byggarbetsplat-
ser, en tur på landsbygden 
samt diverse praktiska övning-
ar ryms också i programmet.

– Jag följer med på resan 
av den anledningen att jag 
vill fördjupa samarbetet med 
skolan och förhoppningsvis få 
elever från Gambia att komma 
till oss i framtiden, säger Carl 
Nyström.

– Förhoppningen är också 
att bredda utbytet till att om-
fatta flera olika program. Möj-
ligheten till lärarutbyte ska vi 

också titta på, säger Nyström.
Vad tänker ni göra på er 

lediga tid?
– Vi ska bland annat besöka 

en nationalpark där man kan 
se apor och fåglar. Vi ska na-
turligtvis försöka bada i At-
lanten och sedan finns det en 
krokodilpark som är värd ett 
besök, säger Nyström.

Ingen risk för hemläng-
tan?

– Nej, jag tycker bara det 
ska bli skönt att slippa Sveri-
ge, säger Joel Carlström och 
tillägger:

– Det ska bli intressant att 
se hur de lever utan att ha till-
gång till alla materiella ting 
som vi har. Det sägs också att 
det är ett väldigt givmilt folk. 
Där tror jag att vi har mycket 
att lära.

Gambia nästa!
– Lödöseelever åker på utlandspraktik

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På torsdag åker Thomas Marklund, Mats Baeöe och Joel 
Carlström från Elfhems gymnasium till Gambia för tre veck-
ors utlandspraktik.

Hade Jeanette Pettersson 
varit 20 år yngre hade hon 
säkert dykt upp i Idol. Nu 
söker Lilla Edet-sångerskan 
andra vägar för att göra sin 
röst hörd.

– Internet är suveränt! Spo-
tify är jättebra om man vill 

nå ut med sin musik på bred 
front, förklarar Jeanette vars 
karriär tagit ordentlig fart på 
senare år.

– Mitt första officiella fram-
trädande gjorde jag för fem-
sex år sedan, innan hade jag 
bara spelat gitarr och sjungit 

för mina vänner. Det var på 
en öppen scen i Göteborg. 
Det blev en jäkla kick, 
berättar Jeanette.

– Därefter blev jag 
ombedd att spela på ett 
kalas i Göta. Det var 
en kompis som gav 
bort mig i present till 

en som fyllde år. Jag 
gjorde ett fram-

trädande som 
blev väl-

d i g t 

uppskattat. Det gav mig 
blodad tand och på den vägen 
är det.

2010 kom hennes första cd. 
Låtmaterial till skivan fanns 
det gott om. Jeanette har näm-
ligen skrivit egna melodier 
sedan dess att hon gick i femte 
klass.

– Jag kan tycka att många av 
de låtar som jag skrev på den 
tiden fortfarande är riktigt bra. 

Att kategorisera Jeanette 
Pettersson som sångerska är 
inte lätt. En jämförelse med 
Jill Johnsson ligger dock 
nära till hands. Rockcountry 
beskriver bäst den genre som 
Jeanette representerar.

– Min senaste platta, ”Read 
my face”, är rockigare än mitt 
debutalbum. Jag bygger min 
musik på elgitarr, saxofon, bas 
och trummor. Samtidigt så 
trivs jag alldeles ypperligt att 
sitta med min gitarr och spela 
akustiskt.

Read my face är producerad 
av Thomas Persson, som likt 
Jeanette har sina rötter i Väs-
terlanda.

– Ett riktigt proffs! Han 
lägger ner otroligt mycket tid 
och engagemang och resul-
tatet blir därefter. Vi jobbar 
otroligt bra ihop.

– Tyvärr är budgeten 
begränsad, jag betalar allting 
själv och då är det svårt att få 
ekonomin att gå ihop. Folk 
köper inte skivor i lika stor 
utsträckning som tidigare. 
Målet nu är att få komma ut 

Kometkarriär i mogen ålder

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Rockcountry av bästa märke. Nyligen släppte Jeanette 
Pettersson från Lilla Edet sin andra skiva – Read my face.

LILLA EDET. Jeanette Pettersson har skrivit 
texter och gjort egna låtar sedan skolåldern.

Hennes första publika framträdande lät dock 
vänta på sig till vuxen ålder.

Nu har musikkarriären tagit full fart och nyligen 
släppte Jeanette sitt andra album på lika många år.

och spela och på så sätt göra 
musiken känd för en bred 
publik.

Tillsammans med Good 
News-bandet kommer Jea-
nette Pettersson att uppträda 
i Trollhättans Folkets Hus 
den 15 mars. Förhoppningsvis 
blir det fler spelningar vad det 
lider.

– Den här bandgrejen ser 
jag verkligen fram emot. Det 
ska bli oerhört kul att få upp-
träda ihop med God News-
bandet.

Har du någon egen favo-
ritmusik som du lyssnar på?

– Faktiskt inte. Jag lyssnar 
väldigt lite på musik, bara lite 
grann på Spotify. Jag äger inte 
en endaste cd-skiva. När jag 
kopplar av så är det gitarren 
som åker fram.

– Däremot måste jag säga 
att Sanne Salomonsen är 
något av en förebild. Hon 
är sådan som jag vill vara på 
scenen.

Hur ser du på din framtid 
som sångerska?

– Jag tycker att den ser ljus 
ut. På kort tid har det hänt 
väldigt mycket. Det gäller att 
ligga i eftersom jag numera får 
titulera mig mogen ungdom.

I torsdags samlades drygt 50 medlemmar från SPF Göta 
Älvdalsbygden till grötfest i Missionskyrkans cafélokal 
i Lilla Edet. Inbjuden föreläsare var Lars Hartelius som 
talade över ämnet ”Det märkliga talet sju”. Vice ordfö-
rande Gunilla Wallstedt tackade Lars för hans fängslande 
föredrag och kommittén för den goda förtäringen. Mats 
Berglund berättade om kommande studiecirklar. Mötet 
avslutades med sedvanlig lotteridragning.

Grötfest hos SPF i Lilla Edet

LÖDÖSE. I måndags höll 
Elfhems gymnasium 
öppet hus.

Elever och personal 
från skolan visade 
besökarna runt i loka-
lerna.

– Vi är en bra skola 
som vill växa, säger 
lärare Petra Isen-
stierna.
Samtliga elever i årskurs 9 på 
Fuxernaskolan i Lilla Edet 
respektive Tingbergsskolan i 
Lödöse var inbjudna att när-
vara på öppet hus-firandet. 
Informationsbroschyrer dela-

des ut där ungdomarna kunde 
läsa om de olika program som 
Elfhems gymnasium har att 
erbjuda.

– Tyvärr är det inte alla som 
känner till oss, vi behöver jobba 
med vår marknadsföring, säger 
Isenstierna.

– Lika viktigt som att syn-
liggöra vårt programutbud 
för blivande elever är det att 
fortsätta kontaktskapandet 
med företagare i området. Vi 
vill utveckla lärlingssystemet i 
bygden och det ska vara positivt 
att som företag ta emot en lär-
ling, avslutar Petra Isenstierna.

JONAS ANDERSSON

Öppet hus på Elfhems gymnasium
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I samarbete med Alebacken Sk & Ale Fritid 

Kom till Alebacken 3 FEBRUARI kl 18.00. 
Då får alla barn och ungdomar 
upp till 20 år åka gratis i backen.  

 • Gratis skidskola (min. ålder 7 år)
 • Cafeterian är öppen
 •  Se www.alebacken.nu för information om var du kan 

hyra skid & snowboardutrustning.

Vid osäkert väder kan arrangemanget ställas in. 
Se www.alebacken.nu eller vakna.ale.se
för aktuell information.

GRATIS!

ALEBACKEN ÖPPEN 

FÖR VAKNA ÅKARE!

FREDAG 3 FEBRUARI KL 18-21

Alebacken Sk och 
Friluftsfrämjandet 

erbjuder GRATIS 
skidskola!
(min.ålder 7 år)

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

Anmälningsavgift: 200:- Ale IBF Postgiro: 472 07 26-1 • Anmälan sker till skolcupen2012@aleibf.se senast 3/2. 
Information och övriga frågor: www.laget.se/skolcupen • Hans Westerlind 0739-027158

SPORTLIFE SKOLCUP

För 15:e 

året i rad

InnebandyNi har väl anmält er?

SURTE. Med sina 20 år 
är Christoffer Aidesjö 
från Surte en av de 
yngsta huvuddomarna 
på elitnivå någonsin. 

Rättvisa är något 
han håller högt och vid 
sidan om framgång-
arna på bandyplanen 
gror drömmar om att 
komma in på polishög-
skolan.

Han är en av endast 15 huvud-
domare på elitnivå i Sverige och 
minst tio år yngre än de andra. 

– Det är klart att spelarna 
testar en, men det är nog mest 
för att jag är ny och har nog 
inte så mycket med åldern att 
göra. Visst kan man bli retad av 
de andra domarna, men det är 
bara på skoj. Då retas jag till-
baka med att deras barn är lika 
gamla som mig.

Efter att ha dömt på 
distriktsnivå i tre år debuterade 
han i november som huvud-
domare i elitserien, något han 

egentligen inte hade tänkt sig 
från början. När han blev till-
frågad behövde han dock inte 
fundera särskilt länge och nu 
vill han utvecklas så mycket det 
går. 

– Jag är en riktig tävlings-
människa och det finns alltid 
saker som kan bli bättre. Det 
mesta lär man sig genom rutin 
så det är bara att fortsätta. Jag 
får även mycket bra hjälp av 
min coach från Svenska bandy-
förbundet. 

Domare är på många sätt 

en utsatt position där de avgö-
rande ögonblicken avlöser var-
andra, men trots att spelarna 
ibland kan ilskna till känner han 
sig trygg i rollen.

– Även om det inom all 
idrott förekommer hetsiga 
diskussioner ibland så är vi ju 
människor allihop. Om jag gör 
ett misstag eller blir osäker så 
erkänner jag det för spelarna 
och de brukar vara förstående. 
Man vinner mer respekt på att 
vara ärlig än att försöka hålla 
fast vid sin stolthet. 

Han har själv spelat i Surte 
bandyklubb i många år och 
tränar fortfarande en del. Även 
fotboll ligger honom varmt om 
hjärtat och som yngre drömde 
han om att bli fotbollsproffs, 
men när han inte blev uttagen 
till landslaget bestämde han sig 
för att ge upp och lägga krutet 
på bandy istället.

Hur många matcher han 
dömt sammanlagt har han svårt 
att minnas men på elitnivå är 
han uppe i 6-7 stycken.

– Det blir ungefär en i 
veckan och skillnaden från 
distriktsnivå är att det ofta blir 
lite längre resor. Sedan är det 
mycket professionellare på flera 
olika sätt.

Christoffer Aidesjö dömer 
såväl elitserien som allsvenskan 
och samma dag som Alekuri-
ren träffade honom i Ale Arena 
var han just hemkommen från 
Uppsala. 

En gemensam nämnare för 
både domarrollen och hans 
drömyrke är strävan efter att 
skipa rättvisa. 

– Alla killar ville väl bli polis 
när man var liten, men jag 
känner fortfarande att det är 
något jag vill göra. Jag har sökt 
till polishögskolan två gånger 
och ska söka nu igen i mars. 

En rättvisans man
– Christoffer är Sveriges yngsta huvuddomare i elitbandy

Fyller ut domardräkten. 20-åriga Christoffer Aidesjö från 
Surte debuterade som elitdomare i bandy i november förra 
året.

CHRISTOFFER AIDESJÖ

Ålder: 20
Bor: Surte
Jobbar med: Eventansvarig på Is 
på Heden
Intressen: Sport
Stjärntecken: Vädur
Aktuell: Sveriges yngsta elitdo-
mare i bandy 

I ALE ARENA

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Svårt att hänga med
i radiosporten?

Det är ännu svårare om man hör 
dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund
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7 februari – 24 februari
STICKADE KUDDAR
Medlemmar i sticknätet visar personligt stickade kuddar.
Prod. av Sticknätet i Västra Götaland och Slöjd i Väst. 

 

Torsdag 2 febrauri kl. 14-19
BOKBYTARDAG 
Kom och byt till dig böcker på Lödösehus!  
Prova på att göra papper och akvarellfärger av svamp.  
Arr: Lödöse bibliotek

Onsdag 8 februari kl. 19. Entré 100 kr.
TRÄNING & HÄLSA
Föredrag av Katarina Woxnerud som är en ledande profil inom 
träning och hälsa, liksom hur kroppen arbetar under rörelse.  
Arr. Lödöse museum i samarbete med SV Väst, Lilla Edet

Vecka 7.  14, 15 och 16 februari kl. 11-15.
SPORTLOV
Vi gör grottmålningar, amuletter och målar dinosaurier.
Kom och titta på några fossiler!  
Visning i medeltidsutställningen kl 15.  Arr: Lödöse museum

Lödösehus hittar du på
Museivägen 1, Lödöse. Välkommen hit!
0520-89701/03   www.lodosemuseum.se

Göteborgs medeltida föregångare.

22 januari – 20 mars  
KAN SJÄLV! 
En upplevelse av natur för de allra minsta. En utställning  
för barn i åldern 0 – 2 år. Prod. av Utställningen kommer – Västarvet

LÖDÖSE. På torsdag 
bär det iväg söderut.

Joel Carlström, Mats 
Baeöe och Thomas 
Marklund är tre elever 
från Elfhems gymna-
sium som tar sikte på 
Gambia.

Tre veckors 
utlandspraktik väntar 
ungdomarna.

Elfhems gymnasium sökte 
och fick pengar från det in-
ternationella programkonto-
ret. Inte lika mycket som man 
hade hoppats på, men ändå 
tillräckligt för att kunna för-
verkliga ambitionen att er-
bjuda årskurs 3-elever en ut-
landspraktik.

– Hade bidraget blivit 
större så hade fler elever 
kunnat åka med på resan, men 
förhoppningsvis kan detta ut-
vecklas på sikt. Nu genomförs 
projektet tillsammans med en 
skola i Kungsbacka, berättar 
Carl Nyström, rektor på El-
fhems gymnasium.

Mats Baeöe och Thomas 
Marklund studerar på bygg-
programmet medan Joel Carl-
ström går på barn- och fritids-
programmet. Trion ser fram 
emot utlandspraktiken med 
tillförsikt.

– Det ska bli roligt, framfö-
rallt att få se de olika byggsät-
ten, säger Mats.

Med på resan finns Carl 
Nyström och bygglärare Jon 
Arvidsson. Tillsammans med 
sina kollegor i Kungsbacka 

har de komponerat ett späck-
at schema.

– Vi ska besöka en teknisk 
högskola när vi kommer ner 
till Gambia, låta eleverna be-
kanta sig med ungdomarna 
som går där. De jobbar på un-
gefär samma sätt som oss och 
det blir intressant att jämfö-
ra förutsättningar för byggna-
tion, säger Jon Arvidsson.

Besök på byggarbetsplat-
ser, en tur på landsbygden 
samt diverse praktiska övning-
ar ryms också i programmet.

– Jag följer med på resan 
av den anledningen att jag 
vill fördjupa samarbetet med 
skolan och förhoppningsvis få 
elever från Gambia att komma 
till oss i framtiden, säger Carl 
Nyström.

– Förhoppningen är också 
att bredda utbytet till att om-
fatta flera olika program. Möj-
ligheten till lärarutbyte ska vi 

också titta på, säger Nyström.
Vad tänker ni göra på er 

lediga tid?
– Vi ska bland annat besöka 

en nationalpark där man kan 
se apor och fåglar. Vi ska na-
turligtvis försöka bada i At-
lanten och sedan finns det en 
krokodilpark som är värd ett 
besök, säger Nyström.

Ingen risk för hemläng-
tan?

– Nej, jag tycker bara det 
ska bli skönt att slippa Sveri-
ge, säger Joel Carlström och 
tillägger:

– Det ska bli intressant att 
se hur de lever utan att ha till-
gång till alla materiella ting 
som vi har. Det sägs också att 
det är ett väldigt givmilt folk. 
Där tror jag att vi har mycket 
att lära.

Gambia nästa!
– Lödöseelever åker på utlandspraktik

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På torsdag åker Thomas Marklund, Mats Baeöe och Joel 
Carlström från Elfhems gymnasium till Gambia för tre veck-
ors utlandspraktik.

Hade Jeanette Pettersson 
varit 20 år yngre hade hon 
säkert dykt upp i Idol. Nu 
söker Lilla Edet-sångerskan 
andra vägar för att göra sin 
röst hörd.

– Internet är suveränt! Spo-
tify är jättebra om man vill 

nå ut med sin musik på bred 
front, förklarar Jeanette vars 
karriär tagit ordentlig fart på 
senare år.

– Mitt första officiella fram-
trädande gjorde jag för fem-
sex år sedan, innan hade jag 
bara spelat gitarr och sjungit 

för mina vänner. Det var på 
en öppen scen i Göteborg. 
Det blev en jäkla kick, 
berättar Jeanette.

– Därefter blev jag 
ombedd att spela på ett 
kalas i Göta. Det var 
en kompis som gav 
bort mig i present till 

en som fyllde år. Jag 
gjorde ett fram-

trädande som 
blev väl-

d i g t 

uppskattat. Det gav mig 
blodad tand och på den vägen 
är det.

2010 kom hennes första cd. 
Låtmaterial till skivan fanns 
det gott om. Jeanette har näm-
ligen skrivit egna melodier 
sedan dess att hon gick i femte 
klass.

– Jag kan tycka att många av 
de låtar som jag skrev på den 
tiden fortfarande är riktigt bra. 

Att kategorisera Jeanette 
Pettersson som sångerska är 
inte lätt. En jämförelse med 
Jill Johnsson ligger dock 
nära till hands. Rockcountry 
beskriver bäst den genre som 
Jeanette representerar.

– Min senaste platta, ”Read 
my face”, är rockigare än mitt 
debutalbum. Jag bygger min 
musik på elgitarr, saxofon, bas 
och trummor. Samtidigt så 
trivs jag alldeles ypperligt att 
sitta med min gitarr och spela 
akustiskt.

Read my face är producerad 
av Thomas Persson, som likt 
Jeanette har sina rötter i Väs-
terlanda.

– Ett riktigt proffs! Han 
lägger ner otroligt mycket tid 
och engagemang och resul-
tatet blir därefter. Vi jobbar 
otroligt bra ihop.

– Tyvärr är budgeten 
begränsad, jag betalar allting 
själv och då är det svårt att få 
ekonomin att gå ihop. Folk 
köper inte skivor i lika stor 
utsträckning som tidigare. 
Målet nu är att få komma ut 

Kometkarriär i mogen ålder

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Rockcountry av bästa märke. Nyligen släppte Jeanette 
Pettersson från Lilla Edet sin andra skiva – Read my face.

LILLA EDET. Jeanette Pettersson har skrivit 
texter och gjort egna låtar sedan skolåldern.

Hennes första publika framträdande lät dock 
vänta på sig till vuxen ålder.

Nu har musikkarriären tagit full fart och nyligen 
släppte Jeanette sitt andra album på lika många år.

och spela och på så sätt göra 
musiken känd för en bred 
publik.

Tillsammans med Good 
News-bandet kommer Jea-
nette Pettersson att uppträda 
i Trollhättans Folkets Hus 
den 15 mars. Förhoppningsvis 
blir det fler spelningar vad det 
lider.

– Den här bandgrejen ser 
jag verkligen fram emot. Det 
ska bli oerhört kul att få upp-
träda ihop med God News-
bandet.

Har du någon egen favo-
ritmusik som du lyssnar på?

– Faktiskt inte. Jag lyssnar 
väldigt lite på musik, bara lite 
grann på Spotify. Jag äger inte 
en endaste cd-skiva. När jag 
kopplar av så är det gitarren 
som åker fram.

– Däremot måste jag säga 
att Sanne Salomonsen är 
något av en förebild. Hon 
är sådan som jag vill vara på 
scenen.

Hur ser du på din framtid 
som sångerska?

– Jag tycker att den ser ljus 
ut. På kort tid har det hänt 
väldigt mycket. Det gäller att 
ligga i eftersom jag numera får 
titulera mig mogen ungdom.

I torsdags samlades drygt 50 medlemmar från SPF Göta 
Älvdalsbygden till grötfest i Missionskyrkans cafélokal 
i Lilla Edet. Inbjuden föreläsare var Lars Hartelius som 
talade över ämnet ”Det märkliga talet sju”. Vice ordfö-
rande Gunilla Wallstedt tackade Lars för hans fängslande 
föredrag och kommittén för den goda förtäringen. Mats 
Berglund berättade om kommande studiecirklar. Mötet 
avslutades med sedvanlig lotteridragning.

Grötfest hos SPF i Lilla Edet

LÖDÖSE. I måndags höll 
Elfhems gymnasium 
öppet hus.

Elever och personal 
från skolan visade 
besökarna runt i loka-
lerna.

– Vi är en bra skola 
som vill växa, säger 
lärare Petra Isen-
stierna.
Samtliga elever i årskurs 9 på 
Fuxernaskolan i Lilla Edet 
respektive Tingbergsskolan i 
Lödöse var inbjudna att när-
vara på öppet hus-firandet. 
Informationsbroschyrer dela-

des ut där ungdomarna kunde 
läsa om de olika program som 
Elfhems gymnasium har att 
erbjuda.

– Tyvärr är det inte alla som 
känner till oss, vi behöver jobba 
med vår marknadsföring, säger 
Isenstierna.

– Lika viktigt som att syn-
liggöra vårt programutbud 
för blivande elever är det att 
fortsätta kontaktskapandet 
med företagare i området. Vi 
vill utveckla lärlingssystemet i 
bygden och det ska vara positivt 
att som företag ta emot en lär-
ling, avslutar Petra Isenstierna.

JONAS ANDERSSON

Öppet hus på Elfhems gymnasium
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I samarbete med Alebacken Sk & Ale Fritid 

Kom till Alebacken 3 FEBRUARI kl 18.00. 
Då får alla barn och ungdomar 
upp till 20 år åka gratis i backen.  

 • Gratis skidskola (min. ålder 7 år)
 • Cafeterian är öppen
 •  Se www.alebacken.nu för information om var du kan 

hyra skid & snowboardutrustning.

Vid osäkert väder kan arrangemanget ställas in. 
Se www.alebacken.nu eller vakna.ale.se
för aktuell information.

GRATIS!

ALEBACKEN ÖPPEN 

FÖR VAKNA ÅKARE!

FREDAG 3 FEBRUARI KL 18-21

Alebacken Sk och 
Friluftsfrämjandet 

erbjuder GRATIS 
skidskola!
(min.ålder 7 år)

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

Anmälningsavgift: 200:- Ale IBF Postgiro: 472 07 26-1 • Anmälan sker till skolcupen2012@aleibf.se senast 3/2. 
Information och övriga frågor: www.laget.se/skolcupen • Hans Westerlind 0739-027158

SPORTLIFE SKOLCUP

För 15:e 

året i rad

InnebandyNi har väl anmält er?

SURTE. Med sina 20 år 
är Christoffer Aidesjö 
från Surte en av de 
yngsta huvuddomarna 
på elitnivå någonsin. 

Rättvisa är något 
han håller högt och vid 
sidan om framgång-
arna på bandyplanen 
gror drömmar om att 
komma in på polishög-
skolan.

Han är en av endast 15 huvud-
domare på elitnivå i Sverige och 
minst tio år yngre än de andra. 

– Det är klart att spelarna 
testar en, men det är nog mest 
för att jag är ny och har nog 
inte så mycket med åldern att 
göra. Visst kan man bli retad av 
de andra domarna, men det är 
bara på skoj. Då retas jag till-
baka med att deras barn är lika 
gamla som mig.

Efter att ha dömt på 
distriktsnivå i tre år debuterade 
han i november som huvud-
domare i elitserien, något han 

egentligen inte hade tänkt sig 
från början. När han blev till-
frågad behövde han dock inte 
fundera särskilt länge och nu 
vill han utvecklas så mycket det 
går. 

– Jag är en riktig tävlings-
människa och det finns alltid 
saker som kan bli bättre. Det 
mesta lär man sig genom rutin 
så det är bara att fortsätta. Jag 
får även mycket bra hjälp av 
min coach från Svenska bandy-
förbundet. 

Domare är på många sätt 

en utsatt position där de avgö-
rande ögonblicken avlöser var-
andra, men trots att spelarna 
ibland kan ilskna till känner han 
sig trygg i rollen.

– Även om det inom all 
idrott förekommer hetsiga 
diskussioner ibland så är vi ju 
människor allihop. Om jag gör 
ett misstag eller blir osäker så 
erkänner jag det för spelarna 
och de brukar vara förstående. 
Man vinner mer respekt på att 
vara ärlig än att försöka hålla 
fast vid sin stolthet. 

Han har själv spelat i Surte 
bandyklubb i många år och 
tränar fortfarande en del. Även 
fotboll ligger honom varmt om 
hjärtat och som yngre drömde 
han om att bli fotbollsproffs, 
men när han inte blev uttagen 
till landslaget bestämde han sig 
för att ge upp och lägga krutet 
på bandy istället.

Hur många matcher han 
dömt sammanlagt har han svårt 
att minnas men på elitnivå är 
han uppe i 6-7 stycken.

– Det blir ungefär en i 
veckan och skillnaden från 
distriktsnivå är att det ofta blir 
lite längre resor. Sedan är det 
mycket professionellare på flera 
olika sätt.

Christoffer Aidesjö dömer 
såväl elitserien som allsvenskan 
och samma dag som Alekuri-
ren träffade honom i Ale Arena 
var han just hemkommen från 
Uppsala. 

En gemensam nämnare för 
både domarrollen och hans 
drömyrke är strävan efter att 
skipa rättvisa. 

– Alla killar ville väl bli polis 
när man var liten, men jag 
känner fortfarande att det är 
något jag vill göra. Jag har sökt 
till polishögskolan två gånger 
och ska söka nu igen i mars. 

En rättvisans man
– Christoffer är Sveriges yngsta huvuddomare i elitbandy

Fyller ut domardräkten. 20-åriga Christoffer Aidesjö från 
Surte debuterade som elitdomare i bandy i november förra 
året.

CHRISTOFFER AIDESJÖ

Ålder: 20
Bor: Surte
Jobbar med: Eventansvarig på Is 
på Heden
Intressen: Sport
Stjärntecken: Vädur
Aktuell: Sveriges yngsta elitdo-
mare i bandy 

I ALE ARENA

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Svårt att hänga med
i radiosporten?

Det är ännu svårare om man hör 
dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund



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

HJS 
FOTVÅRD

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

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. Gör även 
hembesök!
Nu har vi friskvårdskuponger

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com
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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

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. Gör även 
hembesök!
Nu har vi friskvårdskuponger

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com NÖDINGE. Ett steg 

framåt, men långt ifrån 
den nivå som Nödinge 
SK:s handbollsdamer 
gjort sig kända för.

Det räckte till en 
poäng i en svängig 
match mot serietvåan 
Alingsås HK.

Men redan på sönda-
gen tappade laget kon-
ceptet och förlorade.

Veckan som gick var av nyck-
elkaraktär för Nödinge SK:s 
handbollsdamer i division två. 
Dessvärre blev poängskörden 
bara en pinne av fyra möjliga. 
Därmed missade NSK chan-
sen att knappa in på toppla-
gen. Särskilt tung var förlus-
ten mot IK Baltichov som nu 
passerade i tabellen.

– Vi glömde tyvärr skorna 
hemma och var inte alls med 
på noterna. Vi har haft en 
period med ett tufft match-
schema och truppen består 
inte av fler än 13 spelare nu. 
Det sliter hårt på de som är 
med, analyserar NSK-träna-
ren Markus Bengtsson.

Blå eleganter
Helt klart går Nödiges blå 
eleganter kräftgång i damtvå-
an just nu. Spelet har uppen-
bart gått i baklås. Linjerna är 
otydliga och avsluten impro-
viserade. Dessutom ser fysi-
ken – eller rättare sagt bris-
ten på den – ut att kosta vik-
tiga poäng. Med bättre ork 
hade Nödinge inte missat 
chansen att avgöra kampen 
mot Alingsås. Vid ställning-
en 18-18 fick hemmalaget 
bollen, men kom inte ens till 
avslut. Återigen såg det ut 
som att det saknades en tanke 
om hur de ska agera.

– Det är riktigt att fysi-
ken inte är 
den bästa. Vi 
har mer att 
önska där. 
Problemet är 
att vi lämnar 
över ansvaret. 
Ingen kliver fram. Vi tvingas 
testa mängder av olika upp-
ställningar och mot Baltich-
ov fungerade inget, säger 
Markus Bengtsson.

I Nödingelägret talade 
man om en kollaps i borta-
mötet med Baltichov som 
aldrig var hotade. Torsdagens 
hemmamatch mot serietvåan 
Alingsås gav en poäng, men 
direkt efteråt var det med 
bitter eftersmak.

Betänketid
– Ja, det var tungt att vi 

inte lyckades gå ifrån i början 
av andra, å andra sidan kom 

vi tillbaka i 
matchen och 
nådde till sist 
en kvittering.

Med några 
dagars betän-
ketid kändes 

poängen mot Alingsås rik-
tigt bra.

– Det är en tämligen klar 
serietvåa vi möter och hade 
någon sagt till oss i början 

av säsongen att Nödinge 
kommer nog vara med och 
slåss bland de främsta plat-
serna i serien hade vi skrattat. 
Det är första året i tvåan och 
vi får ta lärdom, säger assiste-
rande tränaren Johan Flodin.

Glädjande för NSK är att 
Elina Mathiasson och även 
Catrine Aronsson har för-
stärkt truppen.

– Vi hade hoppats på Mi-
chaela Sjöstrand också, men 
hon har problem med ryggen. 
Vi får se hur det blir där. Sam-
tidigt gläds vi över att Catrine 
Aronsson har vaknat till liv. 
Det var en trevlig bekant-
skap med mycket energi. 
Precis vad vi behöver, menar 
Markus Bengtsson som också 
informerar om att Nathalie 
Löfvendahl har slutat.

– Vi lånade henne från BK 
Heid under tiden som bland 

andra Elina och Michaela var 
bortresta. Nathalie har bidra-
git med mycket, men tycker 
att det är lite långt att resa.

Även på söndag väntar det 
tuffa tag för Nödinges damer. 

Till Ale gymnasium kommer 
då serieledande Bjurslätt.
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HANDBOLL

INNEBANDY

Division 3 västsvenska västra
Fjärås – Ale HF 28-21

Rosendals IK 13 128 24
Fjärås HK 12 63 22
Rya HF 13 40 17
Hisingen 12 21 16
Särökometerna 12 -6 16
Frölunda 12 -8 15
Ale HF 13 16 8
Baltichov 13 -31 8
BK Banér 13 -144 6
Kärra HK 12 -19 4
ÖHK Göteborg 11 -243 0

Division 2 västsvenska västra dam
Baltichov – Nödinge SK 23-17 (11-9)
Mål NSK: Caroline Karlsson 4, Jes-
sica Edler 4, Gorana Vlahov 2, Sara 
Andréasson 2, Elina Mathiasson 2, 
Sofia Hvenfeldt, Johanna Bengts-
son, Catrine Aronsson 1 vardera. 
Matchens kurrar: Johanna Bengts-
son 2, Elina Mathiasson 1.

Nödinge SK – Alingsås HK 18-18 
(9-8)
Mål NSK: Jessica Edler 5, Sofia Olofs-
son 4, Caroline Karlsson 4, Elina 
Mathiasson 2, Sara Andréasson 2, 
Sofia Hvenfeldt 1. Matchens kurrar: 
Sofia Olofsson 2, Catrine Aronsson 1. 

Bjurslätt 11 91 20
Alingås HK 11 63 19
Drott 11 40 14
IK Baltichov 11 21 12
Nödinge SK 12 -6 12
Borås HK 84 11 -8 12
Torslanda 11 16 10
HP Warta 12 -47 9
Ulricehamn 11 -62 4
Kongelf 11 -108 0

Division 1 södra dam
IK Södra Dal – Ale IBF 11-1
Mål Ale: Självmål. Matchens kurrar: 
Jennie Hedberg 3, Emma Asplund 2, 
Pernilla Pettersson 1.

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!

Bohus IF Bordtennis

Tränare sökes!
Bohus IF söker dig som vill träna 
barn och ungdomar i bordtennis. 
Bohus IF har sedan i höstas startat upp sin 
bordtennisverksamhet. Vi får hjälp av Göteborgs 
bortennisförbund idag med tränare och ledare, 
men nu måste vi få in folk som kan ta över och driva 
verksamheten vidare. Du behöver inte ha erfarenhet 
av bordtennis, då du kommer att få stöd och råd från 
de tränare vi har idag under våren.

Känner du att du kan bidra och vill hjälpa till att 
träna barn och ungdomar en dag i veckan är det 
bara att höra av sig till vårt kansli på 031-98 26 22 för 
ytterligare information. 

Tungt för slitet Nödinge
– Bara en poäng av fyra möjliga

Sofia Hvenfeldt försökte mot svårspelade Alingsås HK. Det blev till sist en poäng hemma mot serietvåan. Ett resultat som 
NSK fick vara nöjda med. Kvitteringen kom först två minuter föreslutet.

HANDBOLL
Division 2 västsvenska dam
Nödinge – Alingsås 18-18
Baltichov – Nödinge 23-17

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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www.laget.se/aleibf

Div 2 herrar: 

Lördag 28/1 kl 12.15
Ale IBF - Marstrand IBK
Plats: Ale Gymnasium

 Div 1 södra damer: 
Söndag 15/1 kl 15.00
Ale IBF - Olofströms IBK
Plats: Ale Gymnasium

www.laget.se/aleibfww .lage se/ale

Ale IBF  Marstrand IMMaarstran IBKFBAle A Marstrand IMMaarstranIBF IBKFBAle
Plats: Ale GymnasiumAle GGymmnnasiumAs:atsPla

DDDDiv 1 södra dame1 södra ddamer:v 1iv

SSöönnddaagg 1155//111155//11agdaönSS  kl 15.00 kl 15.00
AA ee BBF - OO f tr  IBOl f BKFF IBAAlle F - OOlooffsströömms IBK- OOlloofströömms BKF 
PPllaattsssatP  AA ee GGyymmnnasi mmAAll  GGymmnasiums: 

Matchvärd:www.laget.se/nodingesk
Huvudsponsorer

VECKANS MATCHER
I ALE GYMNASIUM

 
Söndag 29 januari

P01 9:30 Nödinge - Alingsås 2        
F01 10:20 Nödinge - Baltichov vit    
F99 11:10 Nödinge - Sävehof 5        
P98 12:00 Nödinge - Torslanda        
FA 12:50 Nödinge - Lysekil               
Hdiv6V 14:15 Nödinge - Backa Skälltorp                           
Ddiv2V 15:45 Nödinge - Bjurslätt/Hisingen

Välkomna!

MATCHSPONSOR

��������

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 12 par. Medel var 110 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Anki Olofsson/Christer Olofsson    139
2. Elsa Persson/Rikard Johansson   131
3. Marcus Sandberg/Eiron Andersson  126
4. Bertil Hansson/Thomas Elfving  117
5. Åke Wänström/Conny Törnberg 114
6. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson   113

LÖDÖSE. Hockeytje-
jerna Jennifer Knuts-
son, 11, och Anja 
Björklund, 11, från LN 
70 ska spela final i 
GP-pucken som går av 
stapeln den 5 februari 
i Scandinavium. 
Laget består av spelare från 

hela Västra Götaland och 
det är första gången ett tjej-
lag deltar i GP-pucken. Jen-
nifer Knutsson från Skepp-
landa och Anja Björklund 
från Sålanda var med och 
tog laget hela vägen till 
final förra lördagen i Ram-
bergsrinken i Göteborg.  

Till vardags spelar de med 
LN 70 som har sin hemvist 
i Lödöse. 

Nu väntar den avgörande 
matchen mot Skåne i själv-
aste Scandinavium den 5 fe-
bruari.

Aletjejer till final i GP-pucken

LYCKA TILL!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

�

- Älska handboll

Matchsponsorer:

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

Handbollsskolan i Skepplanda:

ÄR FLYTTAD TILL 
ÄLVÄNGENS KULTURHUS!

Torsdagar 17.00-18.30

ALEGYMNASIUM!
Herr div 3v, söndag 29 jan 17.30 

Ale HF - IK Baltichov

För pojkar och flickor fördda -02, -03, -04,
mer info ring Sofia: 0768-50 25 01

Skepplanda 
Sportskyttar 
håller ordinarie

ÅRSMÖTE
Söndagen den 19 feb

kl 14.00 i klubbstugan, 
Hålanda.

Välkomna!�����������

IK Södra Dal gav 
Ale IBF en lektion

SURTE. Surte IS IBK:s 
damer är på gång igen.

Laget har startat 
om i fyran och man nu 
toppar.

Faktum är att Surte 
ännu inte har förlorat.

Efter elva omgångar är 
Surte IS IBK obesegrat i di-
vision 4 Göteborg. Störs-
ta segern kom mot Öckerö 

(22-1) och till helgen väntar 
jumbon Myggenäs. Det spe-
kuleras vilt i hur stor seger-
marginalen kan komma att 

bli. I Surte återses ett antal 
av de tidigare etablerade di-
vision ett spelarna, bland 
andra Carolina Björkner, 
Malin Eriksson och Sandra 
Svensson.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Surte toppar fyran

Storförlust. Ale IBF hade som väntat inget att hämta mot serieledande IK Södra Dal på bortaplan. Hemmalaget vann med 
11-1.                  Arkivbild: Allan Karlsson

LUND. En av de längsta 
bortaresorna blev 
också en av de tyngsta.

IK Södra Dal gjorde 
processen kort med Ale 
IBF:s damer.

Serieledarna vann 
med klara siffror.

Debuten i division 1 södra 
damer har blivit ett för själv-
förtroendet jobbigt äventyr. 
Ale IBF:s damer tvingades på 
nytt inkassera en storförlust. 
IK Södra Dal som nu toppar 
serien var framför allt det ag-
gressivare laget.

– Ja, vi förlorar mycket 
framför eget mål. Sedan har 
de en helt annan rutin och det 
är ju det vi saknar. Det är inget 
att säga om, vi förlorar mot 
ett bättre lag, säger Anders 
Isberg, assisterande tränare 
i Ale IBF.

Efter en dålig första period 
spelade gästerna upp sig, men 
några enkla misstag i slutet på 
mittperioden gjorde att Södra 
Dal kunde gå till sista pausvi-

lan med en betryggande led-
ning.

– Det är så det har varit hela 
säsongen. Vi straffas hårt för 
våra felbeslut, menar Anders 
Isberg.

På lördag väntar ett behag-
ligare motstånd. Olofström 
vann bara med uddamålet när 
lagen möttes tidigare i höstas.

– Det är absolut en mot-
ståndare som vi kan besegra, 
men det krävs självklart att alla 
är på tårna och gör säsongens 
bästa match, säger en hoppfull 
Anders Isberg som gärna ser 
att laget vänder förlustsviten.

– Det hade varit himla kul 
med en seger 
nu.

Samtidigt 
berättar Isberg 
om att åter-
växten är god. 
Två unga tjejer 
födda 1997 gjorde bra ifrån sig 
i B-laget.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

INNEBANDY
Division 1 södra damer
Södra Dal – Ale IBF 11-1
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ALE. Niklas Karlsson 
från Ale IBF P15 blev 
uttagen till Göteborgs 
stadslag som tog SM-
silver i slutspelet som 
gick av stapeln i Karl-
stad den 5-8 januari.

– Det är aldrig kul att 
förlora i finalen, men vi 
kämpade på bra och jag 
är ändå nöjd.

Han var en av de sammanlagt 
140 spelare som konkurerade 
om platserna till stadslaget, 
som plockades ut av Göte-
borgs innebandyförbund. 

I SM tog de sig igenom 
fyra gruppspel och tre slut-

spel innan de i finalen fick 
erkänna sig besegrade av 
Östergötland som plockade 
hem segern med 3-0. På 
delad tredjeplats kom Stock-
holm och Småland. 

– Östergötland var bättre 
än oss och vi var trötta efter 
mötet med Stockholm. Det 
var synd att vår center blev 
sjuk precis under slutspelet, 
men jag fick hoppa in lite då 
och då, säger Niklas Karls-
son, som ser fram emot att 
delta igen om två år.

Silver för Ale-spelare
– Niklas Karlsson deltog i SM med stadslaget

SM med Stadslaget. Niklas Karlsson från Ale IBF är nöjd med lagets insats. Foto: privat

Niklas Karlsson.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

SKRIDSKO- & 
BANDYSKOLA

Söndagar kl 13.30 - 15.00 i Ale Arena

Vi söker fl erVälkomna till oss och prova på 
bandy.Vi söker ungdomar i alla åldrar till våra lag 

För info kontakta:
mikael.bjorkestam@surtebandy.se

Surte BK | www.surtebandy.se

Surte BK, Box 121, tel: 031-98 04 71
E-post: bandyskolan@surtebandy.se
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– SPARA TUSENLAPPAR!

BOBOBOBONUNUNUNUSPSPSPSPAKAKAKAKETETETET FFF FÖRÖRÖRÖR 222 2303030300000 KRKRKRKRONONONONOROROROR III INGNGNGNGÅRÅRÅRÅR!!!!
Du får: träningsväska, vattenfl aska, sporthandduk, 
5 st giveaway-cards och sol- & massagekort.
Totalt värde 2300 kr.

KR
/MÅN
18 MÅN

BEGRÄNSAT 
ANTAL KORT!

TRÄNA PÅ 80 SPORTLIFE-

KLUBBAR I HELA SVERIGE!

RESPASS INGÅR!

GÄLLER ALE TORG OCH ÄLVÄNGEN • RIKTPRIS 550 KR

GYMKORT 

ÄLVÄLVÄLVÄLVÄLVÄNGÄNGÄNGÄNGÄNGENENENEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60 • NÖDNÖDNÖDNÖDNÖDINGINGINGINGINGEEEEE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00 • KUNKUNKUNKUNKUNGÄLGÄLGÄLGÄLGÄLVVVVV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303 - 938 21 
KUNGÄLV CENTRUM VÄSTRA GATAN 71, TEL 0303-199 40  • LILLILLALA EDEEDETT BADBADHUSHUSETET MAJORSGATAN 11, TEL 0520-65 11 34 

LILLILLILLALALA EDEEDEEDET VT VT VÄÄRDÄRDÄRDSHUSHUSHUSETSETSET SKANSENVÄGEN 34, 463 39 LILLA EDET, TEL 0520-65 16 16 • SNART 100 KLUBBAR I SVERIGE • WWW.SPORTLIFE.SE
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ÄLVÄNGEN. Nytt år och nya idéer! 
Handarbetscaféet på Repslagar-
museet öppnar för säsongen nu på 
torsdag. Vi stickar, virkar, broderar, 
eller reparerar och ändrar om. Vi 
diskuterar, testar nya roliga sätt att 
skapa och byter idéer.

Caféet med fikastunden är en 
träffpunkt för daglediga och sam-

tidigt hälsovård för många. Du har 
möjlighet att träffa människor som 
alla har ett gemensamt intresse. Till 
träffarna tar man med sig handarbete 
man har på gång. Ingen föranmälan 
behövs.

Alla hälsas hjärtligt välkomna till 
en ny termin med spännande ska-
pande.                                             ❐❐❐

Handarbetscafé på Repslagarmuseet
Handarbetscaféet på Repslagarmuseet öppnar på torsdag.

NÖDINGE. Vårens barnkulturpro-
gram är fastställt och utgivet.

Det första publika evene-
manget sker på lördag då fan-
tastisk musikglädje utlovas i Ale 
gymnasium.

LongKalsong spelar och 
sjunger för hela familjen.

Lördagens musikshow med Tompa 
och Mackan, alias LongKalsong, utgör 
startskottet för en späckad vår för barn-

kulturen i Ale kommun.
– Vi har ett fullmatat program för 

barn i olika åldrar, förklarar kulturse-
kreterare Lisa Haeger.

På sportlovet blir det rymdtema 
på kommunens bibliotek. Pyssel och 
sagostunder är att vänta på dagarna och 
veckan avrundas med en rymdteater i 
Ale gymnasium på söndagen.

– Vi får besök av Ensemble Yria som 
ger föreställningen Längre än längst. 
Det blir rymdmagi som innefattar 

sång, dans och teater, berättar Lisa 
Haeger.

Påsklovet i april går i spän-
ningens tecken. Barndetekti-
verna Lasse och Maja kommer 
att besöka samtliga kommunens 
bibliotek, förutom Nödinge även 
Surte, Älvängen och Skepplanda. 
Barnen får hjälpa dem att lösa 
deckargåtor.

– På lördagen den 14 
april sätter vi punkt med 
ett riktigt spökä-
ventyr i teatersa-
longen. Blodet 
droppar är en 
dramatiserad 
musikföre-
s t ä l ln ing 
av riktigt 
hög klass, 
säger Lisa.

I slutet av 
april ges barn i 
åldern 9-13 år chan-
sen att vara arkeolog för 
en dag. Vad finns det i 
marken egentligen? Kan 
det finnas något i min träd-
gård? Frågor som får sina 
svar Andreas Antelid 
låter besökarna vara med 
och gräva i jorden.

Sveriges yngsta 
40-åring, Alfons 
Åberg, hyllas med tea-
terföreställning sönda-
gen den 27 maj. Boule-
vardteatern dramatise-
rar boken ”Hur långt når Alfons?”.

Sista programpunkten i kalen-
dern blir Astons stenar som visas 
i Nödinge på självaste national-
dagen.

– Ett nytt grepp. Astons stenar 

är en ljuvlig föreställning med Teater 
Pero. Det handlar om Aston, som är ett 
barn i den typiska samlaråldern. Han 
samlar på stenar och samlingen blir bara 
större och större.

Som ett komplement till den all-
männa barnkulturen finns också ett 
särskilt skolprogram framtaget. Bland 
annat kan nämnas att alla elever i års-
kurs 8 kommer att få åka till Världskul-
turmuseet och femmorna har ett förfat-
tarbesök med Mårten Sandén att se 
fram emot.

JONAS ANDERSSON

LongKalsong sparkar igång barnkulturåret
– Mycket roligt väntar i vår

Det blir en vår fylld med barnkulturevene-
mang. Först ut är LongKalsong som bjuder 
på en färgsprakande musikshow i Ale 
gymnasium nu på lördag.

Weekend i Halmstad
3 dagar i Halland

First Hotel Mårtenson 
Hotellet ligger mitt i den halländ-
ska kuststaden nära sevärdheter, 
caféer och shopping. Utforska 
Hallands vackra västkust!

Pris per person i dubbelrum 

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x kaffe & kaka 
• 1 x drink i lobbyn lördag
•  1 x 2-rätters middag
• 1 x Halmstad shoppingkort
•  Gratis entré till hotellets 

nattklubb

Ankomst: 
Fredagar t.o.m. 30/3 2012. Valfri 
fl era helgdagar – ring & hör!

Extranatt inkl. frukost 
endast 499:- 

Tysklands Vadehavskust
3 dagar i Schles wig-Holstein

Hotel Arlau-Schleuse   
Området längs Vadehavskusten 
präglas av marsk och vallar. Strax 
ute vid den yttersta vallen ligger 
ert hotell med naturupplevelser 
alldeles utanför dörren. 

Pris per person i lägenhet 

1.149:-
Pris utan reskod 1.299:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag/buffé
•  1 entré till Schiffahrts-

museum i Husum
•  1 flaska vin på rummet 

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 30/5 2012. 

Hotel Arlau-Schleuse 

 EXTRA: T.o.m. 31/3 ersätts en av middagarna med en 5-rätters middag 

Sommar 
i Mühlbach
8 dagar i Österrike
Hotel Heinrichshof 
Är ni förtjusta i vandrarturer i 
Österrike eller vil uppleva några 
av landets stora sevärdheter? Så 
har ni en riktigt bra utgångspunkt 
på ert hotell som ligger i centrum 
av den lilla byn Mühlbach 850 
m.ö.h. vid foten av det mäktiga 
bergsmassivet Hochkönig. 

Alla priser & perioder: 
20/5-9/6:  2.899:-
10-23/6:  3.149:-
24/6-14/7:  3.299:-
15/7-11/8:  3.449:-
12/8-15/9:  3.299:-

 

Pris per person i dubbelrum FRÅN

2.899:-
Pris utan reskod från 3.199:- 

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 6 x lunchpaket
•  6 x eftermiddagskaffe/te 

& kaka
•  7 x 3-rätters middag/buffé 

inkl. drycker kl. 19-20
• Saftbar kl. 10-20
• 1 vandringstur med guide
• Kuravgift

2 barn 
4-11 år 
gratis 

Hotel Heinrichshof

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

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

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

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

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren ���������
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ÄLVÄNGEN. Nytt år och nya idéer! 
Handarbetscaféet på Repslagar-
museet öppnar för säsongen nu på 
torsdag. Vi stickar, virkar, broderar, 
eller reparerar och ändrar om. Vi 
diskuterar, testar nya roliga sätt att 
skapa och byter idéer.

Caféet med fikastunden är en 
träffpunkt för daglediga och sam-

tidigt hälsovård för många. Du har 
möjlighet att träffa människor som 
alla har ett gemensamt intresse. Till 
träffarna tar man med sig handarbete 
man har på gång. Ingen föranmälan 
behövs.

Alla hälsas hjärtligt välkomna till 
en ny termin med spännande ska-
pande.                                             ❐❐❐

Handarbetscafé på Repslagarmuseet
Handarbetscaféet på Repslagarmuseet öppnar på torsdag.

NÖDINGE. Vårens barnkulturpro-
gram är fastställt och utgivet.

Det första publika evene-
manget sker på lördag då fan-
tastisk musikglädje utlovas i Ale 
gymnasium.

LongKalsong spelar och 
sjunger för hela familjen.

Lördagens musikshow med Tompa 
och Mackan, alias LongKalsong, utgör 
startskottet för en späckad vår för barn-

kulturen i Ale kommun.
– Vi har ett fullmatat program för 

barn i olika åldrar, förklarar kulturse-
kreterare Lisa Haeger.

På sportlovet blir det rymdtema 
på kommunens bibliotek. Pyssel och 
sagostunder är att vänta på dagarna och 
veckan avrundas med en rymdteater i 
Ale gymnasium på söndagen.

– Vi får besök av Ensemble Yria som 
ger föreställningen Längre än längst. 
Det blir rymdmagi som innefattar 

sång, dans och teater, berättar Lisa 
Haeger.

Påsklovet i april går i spän-
ningens tecken. Barndetekti-
verna Lasse och Maja kommer 
att besöka samtliga kommunens 
bibliotek, förutom Nödinge även 
Surte, Älvängen och Skepplanda. 
Barnen får hjälpa dem att lösa 
deckargåtor.

– På lördagen den 14 
april sätter vi punkt med 
ett riktigt spökä-
ventyr i teatersa-
longen. Blodet 
droppar är en 
dramatiserad 
musikföre-
s t ä l ln ing 
av riktigt 
hög klass, 
säger Lisa.

I slutet av 
april ges barn i 
åldern 9-13 år chan-
sen att vara arkeolog för 
en dag. Vad finns det i 
marken egentligen? Kan 
det finnas något i min träd-
gård? Frågor som får sina 
svar Andreas Antelid 
låter besökarna vara med 
och gräva i jorden.

Sveriges yngsta 
40-åring, Alfons 
Åberg, hyllas med tea-
terföreställning sönda-
gen den 27 maj. Boule-
vardteatern dramatise-
rar boken ”Hur långt når Alfons?”.

Sista programpunkten i kalen-
dern blir Astons stenar som visas 
i Nödinge på självaste national-
dagen.

– Ett nytt grepp. Astons stenar 

är en ljuvlig föreställning med Teater 
Pero. Det handlar om Aston, som är ett 
barn i den typiska samlaråldern. Han 
samlar på stenar och samlingen blir bara 
större och större.

Som ett komplement till den all-
männa barnkulturen finns också ett 
särskilt skolprogram framtaget. Bland 
annat kan nämnas att alla elever i års-
kurs 8 kommer att få åka till Världskul-
turmuseet och femmorna har ett förfat-
tarbesök med Mårten Sandén att se 
fram emot.

JONAS ANDERSSON

LongKalsong sparkar igång barnkulturåret
– Mycket roligt väntar i vår

Det blir en vår fylld med barnkulturevene-
mang. Först ut är LongKalsong som bjuder 
på en färgsprakande musikshow i Ale 
gymnasium nu på lördag.

Weekend i Halmstad
3 dagar i Halland

First Hotel Mårtenson 
Hotellet ligger mitt i den halländ-
ska kuststaden nära sevärdheter, 
caféer och shopping. Utforska 
Hallands vackra västkust!

Pris per person i dubbelrum 

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x kaffe & kaka 
• 1 x drink i lobbyn lördag
•  1 x 2-rätters middag
• 1 x Halmstad shoppingkort
•  Gratis entré till hotellets 

nattklubb

Ankomst: 
Fredagar t.o.m. 30/3 2012. Valfri 
fl era helgdagar – ring & hör!

Extranatt inkl. frukost 
endast 499:- 

Tysklands Vadehavskust
3 dagar i Schles wig-Holstein

Hotel Arlau-Schleuse   
Området längs Vadehavskusten 
präglas av marsk och vallar. Strax 
ute vid den yttersta vallen ligger 
ert hotell med naturupplevelser 
alldeles utanför dörren. 

Pris per person i lägenhet 

1.149:-
Pris utan reskod 1.299:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag/buffé
•  1 entré till Schiffahrts-

museum i Husum
•  1 flaska vin på rummet 

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 30/5 2012. 

Hotel Arlau-Schleuse 

 EXTRA: T.o.m. 31/3 ersätts en av middagarna med en 5-rätters middag 

Sommar 
i Mühlbach
8 dagar i Österrike
Hotel Heinrichshof 
Är ni förtjusta i vandrarturer i 
Österrike eller vil uppleva några 
av landets stora sevärdheter? Så 
har ni en riktigt bra utgångspunkt 
på ert hotell som ligger i centrum 
av den lilla byn Mühlbach 850 
m.ö.h. vid foten av det mäktiga 
bergsmassivet Hochkönig. 

Alla priser & perioder: 
20/5-9/6:  2.899:-
10-23/6:  3.149:-
24/6-14/7:  3.299:-
15/7-11/8:  3.449:-
12/8-15/9:  3.299:-

 

Pris per person i dubbelrum FRÅN

2.899:-
Pris utan reskod från 3.199:- 

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 6 x lunchpaket
•  6 x eftermiddagskaffe/te 

& kaka
•  7 x 3-rätters middag/buffé 

inkl. drycker kl. 19-20
• Saftbar kl. 10-20
• 1 vandringstur med guide
• Kuravgift

2 barn 
4-11 år 
gratis 

Hotel Heinrichshof

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

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

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

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

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren ���������
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ALAFORS. Lördagen den 
16 maj 2013 ska pre-
miären av teaterföre-
ställningen Dansen på 
Furulund äga rum.

Samma år firar Ahla-
fors IF sitt 100-årsju-
bileum.

– Vi har ett väldigt 
flyt och manusskrivan-
det är i full gång, hälsar 
Christel Olsson Lind-
strand och Kent Carls-
son från Teatervinden.

Som ett led i Ahlafors IF:s 
100-årsjubileum har för-
eningen bestämt sig för att 
arrangera en utomhusteater 
i Furulundsparken. En över-
enskommelse har träffats med 
den rutinerade duon Christel 
Olsson Lindstrand och Kent 
Carlsson, som i och med detta 
gör sin sjunde produktion till-
sammans.

– Vi jobbar väldigt bra 
ihop, vi inspirerar varandra. 
Kent är lite mer ordningsam 
av sig medan jag är aningen 
slarvigare. Huvudsaken är att 
vi synkar, säger Christel.

I höstas genomfördes fem 
så kallade berättarkvällar i 
Ahlafors IF:s klubbhus på Sjö-
vallen. Folk kom för att dela 
med sig av sina historier till 
Christel och Kent.

– Berättarkvällarna utgör 
en viktig del i processen. Per-
soner med god lokalkänne-
dom berättar sina minnen för 
oss och vi får därigenom idéer 
till manusskrivandet, förkla-
rar Christel.

Ahlafors IF:s hedersmed-
lem Gunnar Andersson, 
som för övrigt fyller 90 år i 
år, har bidragit med många 
minnesvärda händelser från 
dansbanans begynnelse till 
nutid. Att storheter som Siw 
Malmqvist och Lill-Babs 
har gästat Alafors idylliska 
folkpark kommer inte att gå 
obemärkt förbi.

– Vi plockar en del ur det 
material som Gunnar lämnat 
över till oss, betonar Kent.

– Det är dansbanan och 
människorna i trakten som 
kommer att stå i centrum för 
föreställningen. Det blir ett 
musikaliskt spel med mycket 
sång och dans. Besökarna ska 
få ett stycke historia berättat 
för sig, men det ska ske på ett 
roligt sätt. Skratt utlovas och 
även en del dramatik, säger 
Kent.

Efter jul- och nyårsledig-
het har Christel och Kent 
återupptagit manusskrivan-
det. De träffas minst en gång 
i veckan för att få sina tankar 
på pränt.

– Vi känner en oerhörd 
entusiasm inför uppdraget 

och vi ligger helt i fas tids-
mässigt. Till sommaren ska 
manuset vara klart och till 
hösten börjar repetitionerna, 
förklarar Christel.

Hur rekryterar ni skåde-
spelare till pjäsen?

– Det är en hel del med-
lemmar från Teatervinden 
som har visat sitt intresse. 
Vi kommer också att ta kon-
takt med vår systerförening 
i Kungälv. Vi vet inte rik-
tigt hur många roller som vi 
kommer att behöva tillsätta, 
men är man intresserad av 

att vara med så är det bara att 
höra av sig, säger Christel och 
tillägger:

– Vad vi vet med all säker-
het är att det kommer behövas 
en hel del dansare och statis-
ter.

Beskriv själva spelplatsen 
Furulund?

– Det är en fantastisk plats. 
Första gången jag var här 
uttryckte jag min förtjusning 
och sade: Här vill jag spela 
teater! Nu blir det verklig-
het och det kommer att bli en 
oförglömlig upplevelse, säger 

Christel.
Totalt kommer arrangören 

att ge ett 20-tal föreställningar 
av ”Dansen på Furulund”.

Dansen på Furulund börjar ta form
– Christel och 
Kent skriver manus

PÅ FURULUND

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Christel Olsson Lindstrand och Kent Carlsson från Teatervinden skriver manuset till Dansen på Furulund, som kommer att ha premiär den 18 maj nästa år. 
Teaterföreställningen blir en del av Ahlafors IF:s 100-årsfirande.

– nu med extra allt.
Den 27 januari är det dags för årets första 
Cat Club. Förutom fortsatt hög stämning, 
trevligt sällskap, mat och dryck kan vi nu även 
presentera ett nytt häng för dig som inte kan få 
nog av tonartshöjningar; vår nya Schlagerbar!

Liveband: Global Veejays
DJ: Allas vår Tompa
Nyhet! Schlagerbaren i Fontin 
Entré inkl. buffé: 225 kr
Buffébiljetterna släpps 20 januari

Efterinsläpp från kl. 21.00: 125 kr
Åldersgräns: 20 år

 Torget 2,   442 31 Kungälv    
0303-109 70, www.farshatt.se

 

Varmt välkommen!
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Varmt
välkomna!

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

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

Underbara Italien – från 4.495:-*
18 fl yg- och bussresor till kultur, natur, storstad eller sol & bad.

* Prisexempel Rimini Direkt 9 d 9/6 från Malmö. Anslutningar från 120 orter. www.olvemarks.sewww.olllolveveeevemamamamamamama kkkrkrkrkrkrkrkrkssss.se
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MUSIKGUDSTJÄNST
i S:t Peders kyrka

Söndag 29 januari kl. 17.00

Medverkan av Korsdraget
 - en stor kör med sångare och musikanter

Präst: Vivianne Wetterling

VÄLKOMNA!
Lödöse församling

När jag kör till jobbet 
lyssnar jag ibland på 
radion. En dag förra 

veckan då jag satte på radion 
hörde jag en välkänd melodi: 
Vad skall jag tro på, tro på, 
tro på … när?

Thomas Di Leva skrev 
sången efter det att Olof 
Palme mördats och en 
otrygghet svept in över det 
svenska samhället. Finns det 
något som håller att tro på?

Sedan dess verkar det som 
att ekonomin och mark-
nadskrafterna försökt vara 
garanten för vår trygghet. 
Men även om dessa, inte 
minst under det senaste året, 
visat sig ganska opålitliga, 
så visar de i varje fall sam-
bandet mellan tro, hopp 
och handling. När vi tror på 
framtiden ger det oss hopp 
och vi agerar. 

Betraktelse

”Vad skall jag tro på?”
I evangelietexten berättas 

om att Jesus och lärjungarna 
var ute på sjön. Jesus sover. 
En stormby kom och båten 
var nära att sjunka. När lär-
jungarna väcker Jesus stillar 
han först stormen. Sedan 
vänder han sig till lärjung-
arna: ”Varför är ni rädda? 
Har ni ännu ingen tro?” Då 
grips lärjungarna av fruktan 
och säger till varandra: ”Vem 
är han? Till och med vinden 
och sjön lyder honom.”

Ja, vem är Han? Är han 

någon som jag vågar sätta 
mitt hopp till? 

Samtidigt funderar jag 
ibland på i vilken utsträck-
ning jag hoppas på honom. 
Är han enbart en beskyddare 
mot faror? Försöker jag då 
inte bara göra Gud till min 
tjänare som ska ta hand om 
mig?

Men helgens texter går 
längre än så. I episteltexten 
talar Paulus om den Gud 
som även uppväcker från det 
döda. Utmaningen för oss 

blir att tro på Gud, att sätta 
vårt hopp till honom, inte 
främst för vår skull, utan för 
att Han är den Han är. 

För att tro på honom 
och våga sätta vårt hopp 
till honom behöver vi lära 
känna honom allt mer. Goda 
vägvisare hittar vi i bibeln, 
bönen och kyrkornas guds-
tjänster.

Ingemar Carlsson
Starrkärr-Kilanda församling

Ordförande Hans Åström 
hälsade alla välkomna med 
att säga att SPF Alebygden 
bjudit in till den här träffen 
som uppskattning för allt 
arbete som funktionärerna 
utfört under året. Hans sade 
också att han är stolt över 
att ha haft förmånen att vara 
ordförande i en förening 
med så många idérika och 
aktiva medlemmar. Funktio-
närernas arbete är hjärtat i 
föreningen, de håller igång 

verksamheten med ett stort 
engagemang.

Gunnar Knutsson från 
Lökeberg hälsade också väl-
kommen och gav oss en in-
blick i Lökebergs historia 
från starten som sommar-
pensionat 1939 till dagens 
konferensanläggning med 
100 rum. 

Lunchen serverades i 
form av ett välkomponerat 
smörgåsbord där inget fatta-
des och allt var mycket gott.

Efter lun-
chen disku-
terades för-
eningens 
verksamhet. 
Både det 
gångna året 
och verk-
samheten 
framåt. Vad 

har fungerat bra och vad kan 
bli bättre?

Kassören Claes-Hugo 
Larsson presenterade det 
ekonomiska resultatet för 
2011, budget för 2012 och 
prognos för 2013. Hur för-
eningen ska få fler nya med-
lemmar diskuterades.

Till sist hade vi en liten 
övning i ”fritt tänkande”. 
Detta för att belysa att det 
föds idéer ur att först våga 
se möjligheterna istället för 
hindren.

Träffen avslutades med 
kaffe och kaka. Hans Åström 
tackade för dagens samarbe-
te  och hoppades att funktio-
närerna ska ha motivation 
att fortsätta sitt arbete med 
samma engagemang som ti-
digare. 

Ingelore Lindahl

Funktionärsträff på Lökeberg med SPF Alebygden
SPF:s funktionärer lät sig väl smaka av det smörgåsbord som serverades på Lökeberg.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

SjungaGunga
 i Starrkärr

Vill du sjunga och gunga med 
ditt barn?

Ny grupp startar 31 januari i 
Starrkärrs församlingshem.

Vi sjunger gamla och nya barnsånger, 
både kristna och andra, lär oss ramsor 

och tar oss en liten dans. Enkel fika.

För barn i ålder 2-10 månader.
Max 12 platser (ett fåtal kvar).

Frågor och anmälan till: 
Pernilla Olausson 0303-444 037

pernilla.olausson@svenskakyrkan.se

Förmiddagscafét 
26 januari kl 10.00-12.00 
Starrkärrs församlingshem

Sabina Nilssons musik- och lekäventyr!
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MUSIKGUDSTJÄNST
i S:t Peders kyrka

Söndag 29 januari kl. 17.00

Medverkan av Korsdraget
 - en stor kör med sångare och musikanter

Präst: Vivianne Wetterling

VÄLKOMNA!
Lödöse församling

När jag kör till jobbet 
lyssnar jag ibland på 
radion. En dag förra 

veckan då jag satte på radion 
hörde jag en välkänd melodi: 
Vad skall jag tro på, tro på, 
tro på … när?

Thomas Di Leva skrev 
sången efter det att Olof 
Palme mördats och en 
otrygghet svept in över det 
svenska samhället. Finns det 
något som håller att tro på?

Sedan dess verkar det som 
att ekonomin och mark-
nadskrafterna försökt vara 
garanten för vår trygghet. 
Men även om dessa, inte 
minst under det senaste året, 
visat sig ganska opålitliga, 
så visar de i varje fall sam-
bandet mellan tro, hopp 
och handling. När vi tror på 
framtiden ger det oss hopp 
och vi agerar. 

Betraktelse

”Vad skall jag tro på?”
I evangelietexten berättas 

om att Jesus och lärjungarna 
var ute på sjön. Jesus sover. 
En stormby kom och båten 
var nära att sjunka. När lär-
jungarna väcker Jesus stillar 
han först stormen. Sedan 
vänder han sig till lärjung-
arna: ”Varför är ni rädda? 
Har ni ännu ingen tro?” Då 
grips lärjungarna av fruktan 
och säger till varandra: ”Vem 
är han? Till och med vinden 
och sjön lyder honom.”

Ja, vem är Han? Är han 

någon som jag vågar sätta 
mitt hopp till? 

Samtidigt funderar jag 
ibland på i vilken utsträck-
ning jag hoppas på honom. 
Är han enbart en beskyddare 
mot faror? Försöker jag då 
inte bara göra Gud till min 
tjänare som ska ta hand om 
mig?

Men helgens texter går 
längre än så. I episteltexten 
talar Paulus om den Gud 
som även uppväcker från det 
döda. Utmaningen för oss 

blir att tro på Gud, att sätta 
vårt hopp till honom, inte 
främst för vår skull, utan för 
att Han är den Han är. 

För att tro på honom 
och våga sätta vårt hopp 
till honom behöver vi lära 
känna honom allt mer. Goda 
vägvisare hittar vi i bibeln, 
bönen och kyrkornas guds-
tjänster.

Ingemar Carlsson
Starrkärr-Kilanda församling

Ordförande Hans Åström 
hälsade alla välkomna med 
att säga att SPF Alebygden 
bjudit in till den här träffen 
som uppskattning för allt 
arbete som funktionärerna 
utfört under året. Hans sade 
också att han är stolt över 
att ha haft förmånen att vara 
ordförande i en förening 
med så många idérika och 
aktiva medlemmar. Funktio-
närernas arbete är hjärtat i 
föreningen, de håller igång 

verksamheten med ett stort 
engagemang.

Gunnar Knutsson från 
Lökeberg hälsade också väl-
kommen och gav oss en in-
blick i Lökebergs historia 
från starten som sommar-
pensionat 1939 till dagens 
konferensanläggning med 
100 rum. 

Lunchen serverades i 
form av ett välkomponerat 
smörgåsbord där inget fatta-
des och allt var mycket gott.

Efter lun-
chen disku-
terades för-
eningens 
verksamhet. 
Både det 
gångna året 
och verk-
samheten 
framåt. Vad 

har fungerat bra och vad kan 
bli bättre?

Kassören Claes-Hugo 
Larsson presenterade det 
ekonomiska resultatet för 
2011, budget för 2012 och 
prognos för 2013. Hur för-
eningen ska få fler nya med-
lemmar diskuterades.

Till sist hade vi en liten 
övning i ”fritt tänkande”. 
Detta för att belysa att det 
föds idéer ur att först våga 
se möjligheterna istället för 
hindren.

Träffen avslutades med 
kaffe och kaka. Hans Åström 
tackade för dagens samarbe-
te  och hoppades att funktio-
närerna ska ha motivation 
att fortsätta sitt arbete med 
samma engagemang som ti-
digare. 

Ingelore Lindahl

Funktionärsträff på Lökeberg med SPF Alebygden
SPF:s funktionärer lät sig väl smaka av det smörgåsbord som serverades på Lökeberg.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

SjungaGunga
 i Starrkärr

Vill du sjunga och gunga med 
ditt barn?

Ny grupp startar 31 januari i 
Starrkärrs församlingshem.

Vi sjunger gamla och nya barnsånger, 
både kristna och andra, lär oss ramsor 

och tar oss en liten dans. Enkel fika.

För barn i ålder 2-10 månader.
Max 12 platser (ett fåtal kvar).

Frågor och anmälan till: 
Pernilla Olausson 0303-444 037

pernilla.olausson@svenskakyrkan.se

Förmiddagscafét 
26 januari kl 10.00-12.00 
Starrkärrs församlingshem

Sabina Nilssons musik- och lekäventyr!
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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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RÖDA KORSET
KAN HJÄLPA.
MED DIN HJÄLP.
Ring 020 - 213 213

Predikoturer
Surte missionskyrka
Onsd 25/1 kl 18:30, Tonår.
Onsd 25/1 kl 19, Ekume-
nisk bönesamling i Surte 
kyrka. Onsd 25/1 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 
Torsd 26/1 kl 18:30, Alpha-
kurs/Nyfiken på kristen tro. 
Fred 27/1 kl 18:30, Spel-
kväll med fika och andakt. 
För alla åldrar. Lörd 28/1 kl 
18, Konsert med Solistkvar-
tetten (ekumeniskt arrang-
emang). Servering. Sönd 
29/1 kl 11, Ekumenisk 
gudstjänst. Pingstkyrkan, 
Bohus. Per Kjellberg. Sönd 
29/1 kl 17, SMU:s årsmöte. 
Månd 30/1 kl 19, Musikkå-
ren, Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar. Tisd 31/1 kl 
18, Samtalskväll. Onsd 1/2 
kl 18:30, Tonår. Onsd 1/2 
kl 21, Innebandy i Surte-
skolan.
www.surtemissionskyrka.se

Starrkärr-Kilanda för-
samling
Torsd 26/1 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa Nord-
blom. Sönd 29/1 Starrkärrs 
kyrka kl 11, Mässa Nord-
blom. Älvängens kyrka kl 
11, Familjemässa Anders-
son. Kantor Karin Bäck-
man hälsas välkommen! 
Nols kyrka kl 17, Förböns-
gudstjänst Nordblom. Onsd 
1/2 Starrkärrs kyrka kl 9.30, 
Vardagsgudstjänst Nilsson.

Guntorps missionskyrka
Onsd 25/1 kl 18.30, Spå-
rarScout & UpptäckarScout 
Terminsstart. Onsd 1/2 kl 
18.30, Tonår & ÄventyrarS-
cout.

Fuxerna kyrka
Lörd kl 16, Mässa, Kris-
tensson. Sönd kl 10, Hög-
mässa, Nordblom. Sönd 
kl 13, Högmässa på finska. 
Tisd kl 8:30, Mässa i för-
samlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18:30, Mässa, 
Nordblom. 

Åsbräcka kyrka
Sönd kl 18, Gudstjänst, 
Nordblom.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 29/1 kl 10, 
Gudstjänst Wetterling.
 Hålanda sönd 29/1 kl 12, 
Mässa Wetterling. Onsd 
1/2 kl 10, Gemenskapsträff. 

S.t Peder sönd 29/1 kl 17, 
Musikgudstjänst Wetter-
ling. Tisd 31/1 kl 18, Mässa 
med fördjupningskväll. Ale-
Skövde sönd 29/1, se ovan-
stående. Tunge sönd 29/1, 
se ovanstående.

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

Nödinge församling
Onsd 25/1 kl 10, Nödinge 
kyrka Vardagsgudstjänst R 
Bäck. Kl 19, Surte kyrka 
Ekumenisk bön H Hultén. 
Lörd 28/1 kl 18, Ekume-
nisk musikgudstjänst i Surte 
Missionskyrka. Besök av 
Solistkvartett. 29/1 4:e ef 
Trettondag jul kl 11, Eku-
menisk gudstjänst i Bohus 
pingstkyrka H Hultén. Kl 
17, Nödinge kyrka Mässa 
H Hultén. Onsd 1/2 kl 
11, Fridhem Gudstjänst H 
Hultén.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 24/1 kl 8-9, Bön. Onsd 
25/1 kl 18-19, Bön. Kl 19, 
Styrelsemöte. Kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 
26/1 kl 10-12.30, Smyrna-
Caféet. Kl 18.15, Hobby 
(7-12 år) – Terminsstart. 
Fred 27/1 kl 19, Green-
house (från åk 7 och uppåt). 
Kl 20.30, Effect – Café 
& Öppet hus för ungdo-
mar. Lörd 28/1 kl 10-13, 
Second Hand & Café. Kl 
15, Pensionärernas januari-
fest; Vi sjunger tillsammans 
med Smyrnakören, äter och 
umgås! Anmälan till Marie 
Nordvall, 0706-647375, 
senast 25/1. Sönd 29/1 
kl 11, Gudstjänst, Marie 
Nordvall; tema – beroende. 
Äventyret (3-12 år). Kyrk-
kaffe. Tisd 31/1 kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgruppen.

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 25/1 kl 19, Sång, 
bibelläsning och bön. Lörd 
28/1 kl 18, Surte missions-
kyrka Lärkarmissionen och 
Solistkvartetten. Sönd 29/1 
kl 11, Ekumenisk gudstjänst 
per Kjellberg, servering. 
Onsd 1/2 kl 19, Sång, bibel-
läsning och bön. Sönd 12/2 
kl 11, Års och administra-
tionsmöte.

Älvängens missionskyrka
Onsd 25/1 kl 12, Baby-
massage. Sönd 29/1 kl 11, 
Gudstjänst AnneMarie 
Svenninghed. Sång: Mat-
tias Larsson. Kl 18, Tonår. 
Månd 30/1 kl 18.30, Scout. 
Tisd 31/1 kl 9, Tillsammans 
i bön. Kl 18, Smultron övar. 
Onsd 1/2 kl 12, Babymas-
sage. Torsd 2/2 kl 19.30, 
Ekumenisk manskväll i Blå 
kyrkan. Matlagning.

Vår vän

Örjan Aleryd
vi saknar dig.

Vännerna på Solhaga By 

Till minne 

Till minne av vår Kära

Bengt Johansson
Alafors

Född 12/7 1933

somnade in på Kungälvs 
sjukhus 29/12 2011

Vi tänker på dig Bengt.

Du var en del av vår familj 
i många år.

Elsa
Henning, Mona, Sara, 

Petra, Joel, Wilma, 
Kenny mfl.

Elsie Krafft, Surte har avli-
dit. Född 1932 och efterläm-
nar maken Arne samt barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Lilian Björling, Nödinge 
har avlidit. Född 1945 och 
efterlämnar sambon Hans, 
barn med familjer samt bro-
der med familj som närmast 
sörjande.

Tage Johansson, Grön-
näs har avlidit. Född 1926 
och efterlämnar sambon 
Mary, Lisbeth samt Anette, 
Roberth och Håkan med 
familjer och syskonbarn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Haakon Sölvberg. I Surte 
kapell hölls måndagen 16 
januari begravningsakt för 
Haakon Sölvberg, Lilla 
Edet. Offi ciant var Inga-Lill 
Andersson.

Lilian Thorstensson. I 
Skepplanda kyrka hölls 
onsdagen 18 januari begrav-
ningsgudstjänst för Lilian 
Thorstensson, Skepplanda. 
Offi ciant var komminister 
Bengt Broman.

Ella Mattsson. I Surte 
kapell hölls onsdagen 18 ja-
nuari begravningsgudstjänst 
för Ella Mattsson, Surte. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Marita Carlsson. I S:t 
Peders kyrka hölls torsdagen 
19 januari begravningsguds-
tjänst för Marita Carlsson, 
Lödöse. Offi ciant var kyrko-
herde e.m Renny Olausson.

Sven Alexandersson. I 
Surte kapell hölls torsdagen 
19 januari begravningsguds-
tjänst för Sven Alexanders-
son, Bohus. Offi ciant var 
komminister Reine Bäck.

Reine Modigh. I Saronkyr-
kan hölls fredagen 20 januari 
begravningsgudstjänst för 
Reine Modigh, Göteborg. 
Offi ciant var Ingemar 
Fhager.

Bernt Karlsson. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 20 ja-
nuari begravningsgudstjänst 
för Bernt Karlsson, Bohus. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Min älskade Maka
Vår kära Mamma

Svärmor och Farmor

Elsie Krafft
* 3/5 1932

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Surte
14 januari 2012

ARNE
EDDY och GUN

Emma, Emil
DENNIS och KATHE

Marie, Jonas
Släkt och Vänner

Av sjukdom plågad,     
så trött Du var

Men utan klagan        
Du smärtan bar

Din kamp är slut,         
Du lider ej mer

Till ro och vila             
Du bäddas ner

Begravningsgudstjänsten
äger rum i stillhet.

Vår kära Sambo
Mamma, Svärmor
Farmor och Syster

Lilian Björling
* 7/7 1945

har i dag lämnat oss
i sorg och saknad.

Nödinge
16 januari 2012

HANS
MATHIAS och
JOSEPHINE

Jesper
HENRIK och SONJA

Gabriel, Josefine, Vanja
Johnny med familj

Övrig släkt och vänner

Vila i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
3 februari kl. 11.00
i Nödinge kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99
senast onsdagen

1 februari.

Vår Käre

Tage Johansson
* 22/10 1926

har i dag lämnat oss
i sorg och saknad.

Grönnäs
13 januari 2012

MARY
LISBETH

Anette, Roberth, Håkan
med familjer
Syskonbarn
med familjer

Du bäddas i              
hembygdens soliga 
famn

Där barndomens vagga 
har stått

Vid hembygdens kyrka 
Du kommit i hamn

Och där på dess stigar 
Du gått

Det är hembygdens 
klockor som ringa

Guds frid är den 
hälsning de bringa

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen den

1 februari kl. 11.00
i Skepplanda kyrka.

Efter akten inbjuds till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99, senast
måndagen 30 januari.

Ett varmt tack till
hemtjänsten och

växelboendet, Vikadamm
för god omvårdnad.

Döda
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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

STK BIlar 
Bilar & transportbilar köpes. 
Allt av intresse. Nås dygnet 
runt på:
tel. 0707-53 61 77

SÄLJES

Hundbädd BIA grå 70*80cm. 
400 kr. Ej använd 2 st Ektorps 
tvåsittssoffa, tyg, korndal grå. 
Köpta sep 2010. 4500 för båda.
tel. 0705-44 69 82

Datorskärm. Acer 19 tum
tel. 0702-49 33 32

Välaktad soffa och fotölj i 
skinn, -rygg och sits. Stomme 
i tyg. Färg: röd-brun skinn och 
offwight tyg. Bred: 210cm. Pris: 

600kr (hämtpris)
tel. 0705-45 86 33

Ö HYRA

Skötsam barnfamilj med 
ordnad ekonomi önskar hyra 
hus alternativt gård. Helst i Ale-
kommun. Referenser finns.
tel. 0705-85 12 22
Mikael

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 tillvaratas.
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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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

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

Hushållsnära tjänster utföres 
av nystartad företag, allt inom 
städ, flyttstäd, fönster puts m.m, 
nogrann. För mer info. ring efter 
16.00: 
tel. 0703-80 42 69

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.

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeeerrrrrr
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Vem känner du som snart fyller?
Skicka in din grattisannons idag!
Alekuriren, Göteborgsvägen 94

446 33 Älvängen

alekuriren.se

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Allan Modig, Nödinge

Tusen tack ALLA som var 
med och gjorde min 50-års 
fest till ett oförglömligt 
minne. Kramar till alla.

Susanne Svahn

Tack

Grattis på 50-årsdagen
Dan Ström
den 28 januari

Kram mamma och pappa

Grattis
till våra små godingar

Linnea 3 år 21/11 och 
Melvin 5 år 23/1

Pussar och kramar från
Mamma & Pappa

Grattis
Ari Välikangas
på din 46-årsdag

den 29/1
Önskar "kurrarna"

Grattis
Snygg-Kajsa!
22 år den 26/1

Önskar
en hemlig beundrare Grattis!

Yvonne Karlsson
35 år 28 januari

Grattis på födelsedagen!
Michael Blomfeldt

44 år 27 januari

Ales bästa tonåring i 
Skepplanda bor. Det är 

i varje fall vad hans mormor 
& morfar tror. Å nu vill ni 
säkert alla veta, vad denna 
käcka tonåring kan heta?

Hampus Jaanson
är vad denna kille heter.

Så vi hurrar till 
13 år den 24/1. 

Det är ju våra skyldigheter. 
P+K grattar också.

Gud kunde int
 finnas överallt, så då
skapade han mostrar.

Grattis älsklingsmoster
på 50-årsdagen!

Veckans ros 
Vill jag ge till Bengt 
Broman, som den 9/1 höll 
en Tingspredikan i Skepp-
landa kyrka, för anställda på 
Alingsås tingsrätt, domare, 
sekreterare,  nämndemän  
advokater åklagare och poli-
ser som tillhör distriktet. 
Tack för en god undervis-
ning med bibelordet som 
grund, detta som vi så väl 
behöver i vårt samhälle i 
dag.

Nämndekvinna

Veckans ros vill vi ge till alla 
som kom och visade intresse 
och lyssnade på Martin 
Falklind föredrag måndagen 
den 16:de januari.

Ledet FF och Studiefräm-
jandet
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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

STK BIlar 
Bilar & transportbilar köpes. 
Allt av intresse. Nås dygnet 
runt på:
tel. 0707-53 61 77

SÄLJES

Hundbädd BIA grå 70*80cm. 
400 kr. Ej använd 2 st Ektorps 
tvåsittssoffa, tyg, korndal grå. 
Köpta sep 2010. 4500 för båda.
tel. 0705-44 69 82

Datorskärm. Acer 19 tum
tel. 0702-49 33 32

Välaktad soffa och fotölj i 
skinn, -rygg och sits. Stomme 
i tyg. Färg: röd-brun skinn och 
offwight tyg. Bred: 210cm. Pris: 

600kr (hämtpris)
tel. 0705-45 86 33

Ö HYRA

Skötsam barnfamilj med 
ordnad ekonomi önskar hyra 
hus alternativt gård. Helst i Ale-
kommun. Referenser finns.
tel. 0705-85 12 22
Mikael

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 tillvaratas.
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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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

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

Hushållsnära tjänster utföres 
av nystartad företag, allt inom 
städ, flyttstäd, fönster puts m.m, 
nogrann. För mer info. ring efter 
16.00: 
tel. 0703-80 42 69

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.

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeeerrrrrr
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Vem känner du som snart fyller?
Skicka in din grattisannons idag!
Alekuriren, Göteborgsvägen 94

446 33 Älvängen

alekuriren.se

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Allan Modig, Nödinge

Tusen tack ALLA som var 
med och gjorde min 50-års 
fest till ett oförglömligt 
minne. Kramar till alla.

Susanne Svahn

Tack

Grattis på 50-årsdagen
Dan Ström
den 28 januari

Kram mamma och pappa

Grattis
till våra små godingar

Linnea 3 år 21/11 och 
Melvin 5 år 23/1

Pussar och kramar från
Mamma & Pappa

Grattis
Ari Välikangas
på din 46-årsdag

den 29/1
Önskar "kurrarna"

Grattis
Snygg-Kajsa!
22 år den 26/1

Önskar
en hemlig beundrare Grattis!

Yvonne Karlsson
35 år 28 januari

Grattis på födelsedagen!
Michael Blomfeldt

44 år 27 januari

Ales bästa tonåring i 
Skepplanda bor. Det är 

i varje fall vad hans mormor 
& morfar tror. Å nu vill ni 
säkert alla veta, vad denna 
käcka tonåring kan heta?

Hampus Jaanson
är vad denna kille heter.

Så vi hurrar till 
13 år den 24/1. 

Det är ju våra skyldigheter. 
P+K grattar också.

Gud kunde int
 finnas överallt, så då
skapade han mostrar.

Grattis älsklingsmoster
på 50-årsdagen!

Veckans ros 
Vill jag ge till Bengt 
Broman, som den 9/1 höll 
en Tingspredikan i Skepp-
landa kyrka, för anställda på 
Alingsås tingsrätt, domare, 
sekreterare,  nämndemän  
advokater åklagare och poli-
ser som tillhör distriktet. 
Tack för en god undervis-
ning med bibelordet som 
grund, detta som vi så väl 
behöver i vårt samhälle i 
dag.

Nämndekvinna

Veckans ros vill vi ge till alla 
som kom och visade intresse 
och lyssnade på Martin 
Falklind föredrag måndagen 
den 16:de januari.

Ledet FF och Studiefräm-
jandet
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HEMSIDA? FACEBOOKSIDA? SÖKMOTOROPTIMERING? MOBILANPASSAT? 
INTERNETMARKNADSFÖRING? PUBLICERINGSVERKTYG?

            FRÅGORNA ÄR MÅNGA - VI HAR SVAREN
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NU STARTAR VI

SCHEMA FÖR DANSKURSERNA I NÖDINGE, START V.5
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 Street  fredagar 16.30-17.15
Abs. Show kidz 9-12 år Street  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

Det senaste inom barndans

PRIS:

Abs. Show kidz 6 8 år  r söndagar 11.15 12.00

KR
/kurs

KR
/kurs

(för dig som är Sportlifemedlem)

DANSA MED OSS!

För mer info: 
www.absshowkidz.se


