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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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Mivitotal blir 
sportigare
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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-Påbörjat. Den nya återvinningsstationen kommer att ligga vid pendel-
parkeringen söder om Ale gymnasium.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!


