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Grävmaskinister har en ljus 
framtid.

Utbildning 
som ger jobb
KOLLANDA. Vill du säkra 
din framtid på arbets-
marknaden? Då har 
Komvux utbildningen för 
dig.

Lärlingsutbildningen för grävmaski-
nister och anläggare är framgångs-
rik. Av de 50 personer som hittills har 
utbildats har alla utom två fått jobb. 
Nu fortsätter satsningen.

Läs sid 10

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

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

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

Bilreparationer på 

alla bilmodeller!

SMÖRGÅSTÅRTOR 
FÖR ALLA SMAKER!
Beställ på tel: 0303-975 04 
eller prata med oss i butiken.

www.axums.se

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

Ord pris 899:- Ord pris 399:-
Hörselkåpa 
 med radio

Eldställ Invite Aska

NU 599:- NU 199:-

� �

Lödöse 0520-66 00 10 /st

Tösalt 5kg

Gäller mot kupong
T o m 5/2-12

”Väck med 
snö och is”

Ord.pris 39.90:-/st

I lördags öppnade Alebacken för säsongen. Drygt 800 personer gästade skidanläggningen och nu hoppas föreningen på fortsatt kyla.                      Läs sid 12

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

VINTERREAN 
FORTSÄTTER

Junior, dam och herr

Vi firar att Alebacken har öppnat

Gilla “Team Sportia Ale Torg” 
på Facebook.

20-50%
på alla alpinskidor 
och alpinpjäxor!

FLER ERBJUDANDEN I BUTIK

Välutbildade hästar
Individuell ridundervisning 

Ensam eller liten grupp max 3st/grupp

Nytt ridhus 
Terminstart vecka 6

STALL ALFHEM

Bethine Levin - utb. ridlärare, dipl. C–tränare i dressyr
Tel 070-591 85 18 • 0303-33 64 35 • www.stallalfhem.se

En lite annorlunda ridskola

Äntligen – 
full fart i backen!
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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!

En av Sveriges populä-
raste musiker och ar-
tister, Laleh Pourka-

rim, gästade Skavlan i fre-
dags kväll. Hon berätta-
de om sin uppväxt på flykt 
från Iran och vägen till firad 
stjärna. 

Framgångssagan som 
artist tillägnar hon den kom-
munala musikskolan. Hade 
Laleh inte fått chansen att 
testa ett instrument, att få 
tillgång till en gitarr, hade 
hon inte suttit hos Skavlan 
och inte heller fått mottaga 
alla utmärkelser som stor 
svensk musikproducent. 
Hennes berättelse satt som 
pricken över i då vi i början 
av förra veckan bestämde oss 
för att göra ett nedslag i Ales 
kulturskola. I Ale kommun 
har musikskolan blivit mer 
omfattande och utbudet gör 
att den med all rätt kallas 
för kulturskola. Laleh är ett 
levande bevis på att den här 
satsningen är helt rätt. Inte 
för att vi kan ta åt oss äran 
av hennes framgångar, men 
för att vi kan vara tämligen 
övertygade om att i framti-
den få se ett bekant ansikte 
med rötter i Ale uppträda på 
Sveriges stora scener.

Eldsjälen John Hansson 
blickar nöjt ut över Ale-
backen. Det räckte med 
några dagars ihållande kyla 
för att grönt skulle bli vitt. 
Med ett snödjup om 40 
cm öppnade Västra Göta-
landsregionens populäraste 
skidanläggning i lördags. 

John berättar gång på gång 
för medier och intresserade 
om hur backen, som inte 
för så länge sedan hade 
rep- och knapplift, nu har 
två parallella ankarliftar, 
helautomatiserade snökano-
ner, en stor värmestuga med 
eget café samt att han inte 
längre behöver övernatta i 
maskinrummet utan behövs 
han så meddelar systemet 
honom via ett SMS. Årets 
investeringar på 2,2 Mkr 
har skapat helt förändrade 
förutsättningar både för 
de ideella krafterna runt 
Alebacken och för alla dess 
besökare. Backen är nu 
ett bevis för vad som kan 
åstadkommas när eldsjälar, 
kommun, region, näringsliv 
och EU drar åt samma håll 
– samtidigt. Få kommuner i 
Västsverige har en attraktion 
som Alebacken. Publiciteten 
i de rikstäckande medierna 
är omfattande och sköna 
gröna Ale är plötsligt mer 
känd som den vita alpina 
kommunen. Vilka ambassa-
dörer vi har!

Goda ambassadörer är 
också våra repslagare. 
När Båtmässan slår 
upp sina portar till 
helgen möts besö-
karna snabbt 
av doften från 
tjärat rep. Rep-
slagarmuseet 
i Älvängen 
är numera 
en själv-
klarhet på 

Svenska Mässan. De visar 
upp den gamla traditionen 
– ett döende hantverk som 
bara hålls vid liv tack vare 
ett fåtal entusiaster – och 
de sätter framför allt Ale på 
kartan. Just nu medverkar 
de till att hjälpa sina norska 
vänner med att förverkliga 
sitt vikingaskepp, Harald 
Hårfager. Det tjärade garnet 
kommer självklart från 
Älvängen. Mer om detta och 
verksamheten i den levande 
industrihistorien, Carlmarks 
anrika repslagarbanan, 
möter ni på Båtmässan. Sök 
upp deras monter och landa 
mellan drömmarna om 
flytande, lyx- och miljonbå-
tar… Ales ambassadörer är 
guld värda!

Ales ambassadörer guld värda

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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Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

ÅRSMÖTE
Söndag 11/3 kl 18.00

i Skepplanda Simhall

Alla medlemmar hälsas 

välkomna!
www.alesimmarna.se

Årsmöte 
Kristdemokraterna i Ale

Måndag 6 februari kl 18.30
Skepplanda BTK:s klubbhus

• Penilla Günther, riksdagsledamot

• Sedvanliga årsmötesförhandlingar

• Rikstingsrapport

 Fika serveras

            Välkomna!

i Ale
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KALLELSE TILL 

ÅRSSTÄMMA
Bohus-Surte vägförening

kallar till årsstämma 
Tisdagen den 20 mars 2012, kl. 19.00

Plats: Bohus IF:s Klubbstuga, Jennylund

Årsmöteshandlingarna finns tillgängliga 
14 dagar före årsstämma på Surte Bibliotek. 

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 10 februari, 2012.

Välkomna!
- Styrelsen

Ö

TYGLADAN
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2 p

KAPPA MED ÖLJETTER 50:-/m

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

RIPSLÖPARE 69:-/st

Barnoveraller 229-399:-
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NOL. När en ny E45:a 
mellan Trollhättan och 
Göteborg började dis-
kuteras var Sara Dist-
ner inte ens född.

Nu är hon ny pro-
jektchef för Bana Väg 
i Väst.

 Det är ett fram-
gångsrikt projekt med 
en organisation som 
fungerar mycket bra. 
Jag tvekade aldrig, 
säger hon.

Om tio månader sätter Tra-
fikverket punkt för ett av 
Sveriges största pågående 
infrastrukturprojekt. För 
tillfället upptar faktiskt själva 
invigningen en del tid. Det 
är mycket som ska spikas och 
ännu är det inte klart med 
vilken dag som blir den offi-
ciella invigningen.

– Det blir någon gång 
mellan den 8-16 december 
så mycket vet jag. Dessutom 
vet vi att Alependeln börjar 
gå söndag 9 december, infor-
merar Sara Distner som från 
och med årsskiftet är ny pro-
jektchef för Bana Väg i Väst.

Den första tiden har hand-
lat om att skapa en bra hel-
hetssyn, en överblick av vad 
som händer och sker i pro-
jektet. Chefskapet och posi-
tionen som ytterst ansvarig 
stör henne inte.

– Jag tänkte självklart 
över erbjudandet noga. Du 
ska alltid ha respekt för den 
här typen av ansvarsfulla 
uppdrag, men det fanns 
så mycket positivt att luta 
beslutet mot. För det första 
finns Bo Larsson kvar inom 
räckhåll hos Trafikverket 
och sedan är det ju en orga-
nisation som redan fungerar 
mycket bra, säger Sara Dist-
ner.

Komplexa projekt
Bana Väg i Väst har hon 
dessutom varit en del av 
från tidig start. Från 2004 
har hon varit engagerad i 
de norra järnvägsetapperna 
och innan hon tog över som 
projektchef var Sara projekt-
ledare för järnvägsdeletap-
pen Velanda-Prässebo. Med 
andra ord en tjej som gillar 
väg, järnväg och infrastruk-
tur i allmänhet.

– Jag lockas av stora kom-
plexa projekt och trivs i roller 
där du är i kontakt med 
många människor, berättar 
Sara och det kan man minst 
sagt säga att hon har nu.

– Under högsäsong sys-
selsätter Bana Väg i Väst 
cirka 900 personer. I mitt 
jobb är det en enorm bredd 
på frågorna, allt från väldigt 

övergripande till små detalj-
frågor. Det fascinerar mig.

Att bygga en fyrfälts-
väg och dubbelspårig järn-
väg parallellt med befintlig 
trafik har varit en utmaning. 
Under hela projektet har 
det primära målet varit att 
minska störningarna för tra-
fikanterna. Själv pendlar hon 
varje dag från och till Kungs-
backa.

– Jag vet vilka problem 
pendlarna har utsatts för, 
men jag lovar att vi har gjort 
vårt bästa för att minimera 
problemen. Jag upplever 
dock att alla visar en stor för-
ståelse och ser nyttan med 
utbyggnaden av infrastruk-
turen. Nu är det dessutom 
inte långt kvar innan allt är 
klart och då blir det en dröm 
att bo i Ale.

Trafikplatsen vid Jord-
fallsbron är den mest avan-
cerade etappen, inte minst 
trafikmässigt.

– I maj ska tre av fyra 
ramper vara klara att tas i 
bruk, helt färdigt är det i 
november om allt går som 
det ska.

Att tvivla på det som sägs 
finns det inte skäl att göra. 
Än så länge har såväl kalkyler 
som tidplaner stämt perfekt 
och för 13,8 miljarder kronor 
har hela Götaälvdalen fått en 
framtid både som boende- 
och verksamhetsområde.

SARA DISTNER
Ålder: 38
Bor: Kungsbacka
Uppväxt: Karlshamn
Familj: Gift, två barn
Utbildad: Väg- och vatteningen-
jör vid Chalmers tekniska hög-
skola
Om att pendla: ”Ett bra till-
fälle att reflektera över det som 
komma skall samt summera det 
som har hänt”.
Intressen: ”Med två små barn 
styr det nästan allt du gör, men 
skidåkning och att motionera i all-
mänhet gillar jag”.
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TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Sara Distner ska styra 
Bana Väg i Väst i hamn

Sara Distner en ny projektchef för Bana Väg i Väst. Hon efterträdde Bo Larsson vid årsskif-
tet. Han är nu projektchef för Västlänken.

Tre av fyra ramper vid trafikplatsen Jordfallsbron ska vara klara i maj, helt färdig är den svävande rondellen först i november. 
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De rödgröna som styr 
Västra Götalands-
regionen presen-

terar nu ett krispaket eller 
”satsning med anledning av 
SAAB- konkursen”. Där i 
märks bland annat förstärkt 
pendling med expressbus-
sar till Göteborg och Volvo 
Torslanda. Det borde bättre 
kunna ske med pendeltåg 
och byte i Bohus för dem 
som skall till Volvo Tors-
landa. Sverigedemokrater-
na undrar varför det inte 
blir en riktig tågsatsning för 
Tvåstad när nu dubbelspå-
ret snart är färdigställt och 
Västtrafik köpt flera motor-
vagnståg. SD kritiserar de 
rödgröna för att bara satsa 
på den alltför korta relatio-
nen mellan Ale och Göte-
borg.

 När vi i somras arbetade 
fram vår första regionbud-
get såg vi att en kraftigare 
satsning på tågpendling 
behövdes inför SAAB:s 
totala nedläggning därför 
menar vi att det skulle vara 
klokt att göra Alependeln till 
en Trollhättependel redan 
från start 2012 och bygga en 
pendeltågsstationer i södra 
Trollhättan med hundratals 
parkeringsplatser. Det är 
även rimligt med några tåg 
som tar upp i Upphärad och 
Nygård, den senare skulle 
f.ö. Hålandaborna bättre 
kunna använda än Älvängen. 
SD säger att det är bättre 
att tågen har sin depå i 
Trollhättan och inte körs 
tomma upp från Göteborg 
till Älvängen innan de kan 
vända tillbaka till Göteborg 
med resenärer. Istället får 
man bättre beläggning i 
båda riktningar hela dygnet 

om Trollhättan blir start 
och slutpunkt. Trollhättan 
har ju avsevärt fler med tåg 
inpendlande göteborgare än 
Ale, inte minst Högskolan 
Väst har några ”lämmeltåg” 
av studenter varje morgon 
från stationen.

Med SAAB-konkursen 
som faktum ser man att vi 
har helt rätt i detta, SD:s 
politik ger alla tre kommu-
nerna Trollhättan, Lilla Edet 
och Ale lika goda förutsätt-
ningar för arbetspendling. 
På sikt vill SD även att den 
förut planerade stationen 
under NÄL och Skogshöj-
den också byggs, järnvägen 
går ju i en tunnel under sjuk-
huset. NÄL är en av regio-
nens riktigt stora arbetsplat-
ser och det är tidskrävande 
att nå sjukhuset med bil. 
Inte minst Aleborna skulle 
kunna glädjas av att resa till 
sjukhuset med tåg helt utan 
byte. De tåg Västtrafik kallar 
Regionaltåg (Vänersborg 
- Göteborg och Karlstad - 
Göteborg) vill vi stanna på 
högst ett ställe mellan Troll-
hättan och Göteborg lämp-
ligen Älvängen, de får alltså 
inte stanna i Lödöse och två 
stationer till som Västtrafik 
verkar luta åt, utan det skall 
pendeltåget göra istället. 
Regionaltågen måste alltså 
renodlas till en RegionalEx-
press som bara stannar på 
de stora stationerna. tycker 
vi i SD

Daniel Rondslätt
Regionfullmäktigeledamot

Sverigedemokraterna

Gör Alependeln till en 
Trollhättependel istället

I GP fredagen den 13 januari 
kunde vi läsa att Ahlafors fria 
skola jämte fyra andra skolor i 

Västsverige visat sig vara de mest 
generösa med betygen, när de na-
tionella proven rättades om. Sko-
lorna skall nu få besök av Skolin-
spektionen, som enligt Skolverkets 

beslut ska granska skolornas får-
måga att sätta rätt betyg.

Det är lätt att få beröm och vara 
duktig enligt statistik, men det 
måste naturligvis finnas täckning 
också, eller hur?

Rätt ska vara rätt

Rätt ska vara rätt

Förra veckan valdes 
IF Metalls ordföran-
de till partiordföran-

de för Socialdemokraterna. 
Ett val som jag gillar väldigt 
mycket. Naturligtvis var det 
viktigt att få fram ett gång-
bart namn, men det innebär 
också en prioriterad sats-
ning på jobb och åter jobb. 
I dagarna presenterades en 
forskningsrapport som säger 
”Det går inte att på ett tro-
värdigt sätt säga hur reger-
ingens jobbskatteavdrag har 

påverkat sysselsättningen”. 
Med tanke på att Modera-
terna har tagit 70 miljarder 
skattekronor till jobbskat-
teavdraget skulle man åt-
minstone kunna kräva att ef-
fekten ska vara mätbar. Re-
geringens åtgärd för att öka 
sysselsättningen visar sig 
inte ens kunna mätas. I ett 
annat försök sänktes restau-
rangmomsen.

Med en topplacering i 
EU vad gäller ungdoms-
arbetslöshet krävs det en 

fokusering på jobb och åter 
jobb i Sverige. Nu är frågan 
för oss i Ale hur vi ska vara 
med och bidra till att Västra 
Götaland ökar sin attrak-
tionskraft. Hur ska Ale bidra 
till tillväxten? Moderaterna 
och Aledemokraterna vill 
bara bygga bostäder i Ale 
med motiveringen att före-
tagande ”bara kostar pengar 
och ger inget tillbaka”. En 
syn på företagandet som vi 
måste vända. Med ett antal 
stora pågående bostadspro-

jekt måste vi nu fokusera på 
attraktiv mark för framtida 
företagsamhet i Ale. Det är 
helt avgörande om Ale ska 
bidra till att öka tillväxten 
i vår region – och det vill 
Socialdemokraterna i Ale 
tillsammans med Stefan 
Löfven.

Tyrone Hansson
Stolt facklig

socialdemokratisk
samhällsbyggare 

Arbete i fokus med Stefan Löfven

Anbud
Kanalrensning

För Bräcke Holkens 
Torrläggningsföretag i Ale 

Kommun, omfattande 5700 
meter utlämnas på entreprenad. 

Anbud lämnas till 
Robert Lämhed, Björbäck  

Oskarsgården 130, 449 90 Nol
senast 2012-02-23

Tel: 0707900311, 0739272973, 
0303744191, 0708408827.

Attention-träffar i Kungälv
Träffarna vänder sig till dig med neuropsykiatriska 
funktions nedsättningar. Även anhöriga är välkomna.
Vi träffas för att utbyta erfarenheter och för att ha en
trevlig samvaro. Vi bjuder på fika.

Träffar under våren i Kungälv
Vi träffas följande måndagar under våren: 7/2, 21/2, 6/3, 20/3, 3/4, 
17/4, 15/5, 29/5 och 5/6.
Plats: LYCKAN, Gamla Kungälvsvägen 17, 442 38 Kungälv.
Ingen föranmälan krävs och vi bjuder på fika.

Mer information finns på http://attention.vgl.se

LEDIGA TJÄNSTER

Suveräna säljare! 

Abelco Nordic AB 
0736 - 33 32 16        www. abelco.se        mb@abelco.se 

Su
Vi söker maskinsäljare 
till flera distrikt i landet.
Besök www.abelco.se för 
mer information. 

Ale Jaktvårdskrets kallar till

ÅRSMÖTE 

Tisdag 7 februari kl 19.00 
i Medborgarhuset i Alafors, sal B

Ale Jaktvårdskrets 
hälsar Er välkomna!

ALAFORS. En trafiko-
lycka inträffade på den 
nya lokalvägen mellan 
Älvängen och Alafors, i 
höjd med Himlaskolan, i 
fredags kväll. Larmet till 
SOS kom kvart över elva. 
Det var två bilar som hade 
kolliderat. Fem personer 
fick föras till sjukhus. En 
kvinna i 20-årsåldern satt 
fastklämd och räddnings-
tjänsten tvingades klippa 
upp taket till ett av fordo-
nen för att få loss henne.
JONAS ANDERSSON

Trafikolycka
i Alafors

I torsdags fylldes Skepp-
landa Bygdegård till brist-
ningsgränsen av intresserade 
medlemmar. Ordförande 
Laila Johansson hälsade 
välkommen och mötet 
startade med parentation, 
ett ljus tändes för varje bort-
gången medlem under 2011 
och en tyst minut hölls.

Professor Rolf Ekman 
hälsades välkommen och 
höll sedan ett bejublat före-
drag om våra hjärnor, även i 
vår ålder går det att vara ung 
i en gammal kropp.

Traditionella årsmötes-
förhandlingar hölls därefter, 

med Bo Björklund som 
mötets ordförande. Val-
beredningens förslag på 
ledamöter och funktionärer 
valdes enhälligt.

Efter detta smakade kaffet 
och goda smörgåsar gott. 
Blommor utdelades till de 
funktionärer som av olika 
anledning slutat sina upp-
drag.

Mötet avslutades efter att 
alla lotterivinster hittat till 
sina glada vinnare.

Nästa månadsmöte är den 
23 februari. Underhåller gör 
Flottans kavaljerer.

Olle Magnusson

Årsmöte i SPF Skepplanda Hålanda

Professor Rolf Ekman höll ett bejublat när SPF Skepplanda 
Hålanda höll sitt årsmöte i förra veckan.

Grattis
Vättle scoutkår 30 år!
Vi fi rar med öppet hus för 
gamla och nya ledare och 
scouter.

Lördag 25/2 kl. 13-16
i Furustugan, Alafors

Medtag matpåse, 
lägerbålsfi lt 
och sittunderlag.
Kläder efter väder.

Välkomna!

Hemsida? Snabbt och enkelt
Vi hjälper dig!

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

Februari

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

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

Märkestagning:
Onsdagar kl 15.00-17.00. 
Pris 350 kr.
Köanmälan på tel 0303-33 05 09
Morgonbad
Onsdagar kl 07.00-09.00

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

Massage
Massör Jessica Torin
Nyhet! Skepplandahallen 
erbjuder massagetider enligt 
överenskommelse. 
Bokning på tel 0303-33 05 09

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

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

VA-saneringen i AlvhemAle Arena öppet för 
allmänhetens åkning

Dag Förmiddag Eftermiddag

Måndag  09.00 - 12.30  13.30 - 17.00

Tisdag  09.00 - 12.30  13.30 - 17.00

Onsdag  09.00 - 12.00  13.30 - 17.00

Torsdag   14.00 - 17.00

Fredag  11.00 - 12.30  13.30 - 17.30

Lördag   16.00 - 19.00

Söndag   15.00 - 19.00

SOCIALA MEDIER 
OCH INTERNET 
- föreläsningar på 
Ale bibliotek, Nödinge
Lena Wingbro och Maj 
Holmström guidar dig 
genom den digitala djungeln 
av facebook, ramminnen, 
google, SVT play, bloggar, 
Spotify, webbläsare och annat 
obegripligt. Föreläsningen 
avslutas med information om 
internetbank.
>> Onsdag 15/2 kl 14-17  
gästas av Handelsbanken
>> Onsdag 14/3 kl 14-17  
gästas av Swedbank
>> Onsdag 11/4 kl 14-17 
gästas av Swedbank
>> Onsdag 25/4 kl 14-17  
gästas av Handelsbanken
Begränsat antal platser, anmälan 
till SV 0303-74 85 02. ale@sv.se
Ett samarbete mellan 
Studieförbundet Vuxenskolan och 
Ale bibliotek i projektet Digidel
 

UTSTÄLLNING 
PÅ SKEPPLANDA 
BIBLIOTEK
Agneta Gustavsson från Hålanda 
ställer ut tavlor i stengodslera på 
tema Kärlek.
>> 6/2 – 29/2  
Skepplanda bibliotek
 

SLÄKTFORSKAR-
HJÄLP MED ALE 
SLÄKTFORSKARE
>> Lördag 4 februari 
kl. 10.30 – 13.00
Plats: Ale bibliotek i Nödinge
 

BEBISSAGOSTUNDER
För bebisar mellan 4-8 månader 
och deras föräldrar. Vi läser sagor 
och ramsar.
>> Start tisdag den 7 februari 
kl. 11.00. 
Nödinge bibliotek. Fem gånger.
Anmäl dig till 
sofi e.nenonen@ale.se eller på 
telefon 0303-33 02 16.

PÅ GÅNG I ALE

I januari öppnade Ale Arena för 
allmänhetens åkning. 

Tiderna varierar lite vecka för 
vecka beroende på match- och 
träningstider. Nedan kan du se 
öppettiderna för vecka 5 2012. 

För mer info och öppettider se  
www.surtebandy.se

Vecka 5 påbörjas omläggningen 
av VA-ledningar. Arbetet kommer 
att pågå under hela 2012.  Nya 
ledningar läggs ner för att 
säkerställa dricksvattenleveransen 
och separera spillvattennätet.

Alvhem är det sista samhället 
i Ale som har kombinerat 
system. Det innebär att dag- 
och spillvattnet rinner i samma 
ledningar. Det skapar en stor 
belastning av spillvattennätet och 
pumpstationerna vid störtregn och 
ihållande regn.

Under 2012 kommer 
kommunen tillsammans med 
SVEVIA separera dagvattnet 
från spillvattenledningarna 
och samtidigt lägga ner nya 
dricksvattenledningar.

Fortlöpande information för de 
boende hittar du hos Svenssons 
Livs och på  www.ale.se
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ALAFORS. Traditionen 
hålls vid liv.

På fredag blir det 
Vaknakväll i Alebacken.

Barn och ungdomar 
upp till 20 år får åka 
gratis i pisten.

I helgen öppnade Alebacken 
för säsongen och redan på 
fredag är det dags för Vaknas 
årliga arrangemang i den 
snötäckta pisten.

– Idén väcktes hos mig när 
jag såg att det gick skridsko-
bussar till Jennylund. Jag tog 
kontakt med Thomas Berg-
gren på Vakna och föreslog 
en skidbuss till Alebacken. 
Tillsammans gjorde vi slag i 
saken och sedan har arrang-
emanget successivt utveck-
lats, berättar Niklas Helin i 
Alebackens SK.

Skidbussen skippades 
emellertid efter premiäråret. 
Ungdomarna valde annat 
färdsätt och då fanns det ingen 
anledning att köra bussar från 
Skepplanda och Surte.

– Intresset för denna akti-
vitet är stort. För två år sedan 
kom närmare 300 barn och 
ungdomar vilket är rekord. 
I fjol hade vi tyvärr otur 
med väderleken, kvicksilvret 
visade minus femton grader 
och det blåste kraftigt. Ändå 
kom 80-100 ungdomar, säger 
Niklas Helin.

Grillen tänd
Precis som tidigare år 
kommer Vakna att hålla gril-
len tänd och bjuda alla skidå-
kande ungdomar på korv 
med bröd. Alebackens nya 
kombinerade värmestuga 
och kafeteria tillhandahål-
ler också diverse godsaker 
eftersom anläggningen även 
välkomnar övrig allmänhet 
denna kväll.

– Något som jag verkligen 
vill lyfta fram är att vi i år har 
förberett med åtta skidlärare, 
som står beredda att ta sig an 
nybörjare, men också sådana 
åkare som ytterligare vill för-
bättra sin teknik. Det är en 

resurs väl värd att ta vara på. 
Skidskolan är från 7 år, säger 
Niklas Helin.

– Tilläggas bör också att 
vi på vår hemsida presen-
terar en rad olika alternativ 
för dem som behöver hyra 
skidor och pjäxor.

Thomas Berggren är 
mycket tillfreds med det 
samarbete som Vakna har 
med Alebacken och han 
hyllar föreningens sätt att 
bedriva sin verksamhet.

– Det är en samling idea-
lister som lägger ner hela sin 
själ i att få backen preparerad 
för skidåkning. Att vi en gång 
om året kan erbjuda gratis 
skidåkning för kommunens 
barn och ungdomar är fan-
tastiskt. Vi vet dessutom att 
det är väldigt uppskattat.

Locka ungdomar
Ale Fritid finns också med 
som en samarbetspartner. 
Deras roll handlar om att 
locka med ungdomar från de 
olika fritidsgårdarna.

– Vi är många vuxna som 
kommer att vara på plats i 
Alebacken på fredag kväll. 
Alebacken, Vakna och Ale 

Fritid är alla involverade i 
arrangemanget på olika sätt, 
avslutar Thomas Berggren.

Vaknakväll i Alebacken för fjärde året i rad

I ALEBACKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På fredag blir det Vaknakväll i Alebacken. Barn och ungdomar upp till 20 år erbjuds gratis 
skidåkning i den välpreparerade pisten. Arrangemanget är ett samarbete mellan Alebacken 
SK, Vakna och Ale Fritid. Från vänster Jonas Bergqvist, Ale Fritid, Thomas Berggren, Vakna, 
Niklas Helin, Alebacken, och Emely Hermansson, Ale Fritid.

– Gratis skidåkning för alla barn och ungdomar

I en ledareartikel i GP 
den 24 januari beröm-
des Ale kommuns nya 

glesbygdspolitik. Och under 
det år som har gått sedan 
de borgerliga partierna tog 
över rodret i Ale kommun 
märks omfattande föränd-
ringar på många håll men 
nog tydligast inom samhälls-
byggandet. Redan vid första 
mötet i Samhällsbyggnads-
nämnden fastställdes en pro-
gramförklaring som bland 
annat innebär:

 • Snabbare detaljplane-
handläggning
 • Förenklad bygglovs-
givning
 • Generösare regler för 
bygglov och boende i 
glesbygden
 • Revidering av gällande 
översiktsplan
 • Revidering av gamla de-
taljplaner
 • Vård av det offentliga 
rummet
 • Översyn av de enskilda 
huvudmannaskapen (dvs 
skötsel av gator och all-
männa platser)

Tack vare att den teknis-
ka förvaltningen av gator, 
vägar, vatten- och avlopp 
samt samhällsplaneringsav-
delningen  lades under vår 
nämnd har en mycket effek-
tivare samordning kunnat 
ske. Vi fattade bland annat 
omgående beslut om att dra 
fram nytt vatten- och av-
loppssystem till Alvhem. Ef-
fekten av det beslutet kom 
som ett brev på posten: 
Flera exploatörer dök upp 
med nya och intressanta 
byggprojekt i Alvhem som 
kommer att stärka Alvhems 

fortlevnad och utveckling. 
Synd bara att en del boende 
på orten överklagar och för-
senar utvecklingen av orten.

Nya riktlinjer
 för hästhållning

Det som verkligen föränd-
rats är riktlinjerna för häst-
hållningen i Ale kommun. 
Redan under förra mandat-
perioden liberaliserade vi 
regelverket men så kom ett 
antal domar i Miljööver-
domstolen som slog fast att 
bosätter man sig på landet 
så måste man helt enkelt 
tåla att där finns djur! Dom-
stolen fastställde begreppet 
”Ortsvanligheten” och det 
har varit utgångspunkten nu 
när vi fastställt nya riktlin-
jer. Det är nu med andra ord 
fritt fram för hästen i Ale 
kommun! 

Glesbygdsbyggandet un-
derlättas – och uppmuntras!

En del politiker på vän-
sterkanten och delar av 
tjänstemannakåren har i alla 
år förfäktat tanken att gles-
bygdsboendet är av ondo av 
flera skäl:

Okontrollerat byggande 
på landsbygden skapar stor 
efterfrågan på utökad kol-
lektivtrafik och skolskjutsar

Renhållning och annan 
service fördyras genom fler 
abonnenter på landsbygds-
turerna

Men det har aldrig blivit 
några problem! Sedan 1985 
uppskattar jag att minst 
1000 nya villor uppförts i 
glesbygden, betydligt fler 
än i de planlagda område-
na i tätorterna, och uppe-
mot 2000 barn, kanske fler, 
har fått uppleva lugnet på 

landet i sin uppväxt nära na-
turen, fritt från knark, kri-
minalitet, stress mm och 
minst lika många vuxna har 
hittat sitt liv utanför stor-
stadens jäkt, buller och pro-
blem i en lugn och harmo-
nisk miljö på landsbygden 
i Ale kommun.  Faktum är 
att folk vill bygga någor-
lunda nära annan byggna-
tion och känslan av säkerhet 
finns alltid med i bilden när 
man väljer boplats.  Byggna-
tionen koncentreras de facto 
redan idag i gamla eller 
nya bybildningar. Vi släp-
per inte fram ströbebyggelse 
hur som helst utan vill för-
stärka de byar och husan-
samlingar som finns i vår 
vackra glesbygd. Detta för-
stärker de gamla färdstråken 
vilket ger bättre underlag 
för redan befintlig kollek-
tivtrafik och skolskjutstra-
fik och det är så vi vill ha 
det!. Ett annat fenomen vi 
kan se är att många föräldrar 
på landsbygden kombinerar 
sin arbetspendling med att 
skjutsa barnen till förskolan/
skolan. Och många föräld-
rar på landsbygden väntar 
med att utnyttja förskolan 
till dess barnet blivit 2-3 år 
gammalt vilket ger mindre 
tryck på förskolesystemet. 
Så varför skulle vi avbry-
ta denna befolkningsutveck-
ling när det inte finns några 
problem? Och när folk vill 
ha det så?” 

Kommunstyrelsens bor-
gerliga majoritet gav förra 
veckan klartecken till detalj-
planeläggning för ett 20-tal 
nya villor i Båstorp-Grön-
näs. Att de rödgröna sa nej 
är ofattbart. Markägaren 

hade redan tidigare i sam-
förstånd med oss på egen 
bekostnad lagt ner nytt av-
loppssystem som anslutits 
till det kommunala för att 
försörja hela området och 
kollektivtrafik och skolskjut-
sar finns redan. I den revi-
dering av översiktsplanen 
för Ale kommun vi gör nu 
kommer vi att uppmuntra 
planläggning av mindre vil-
laområden utmed de natur-
liga stråken i Ale kommun, 
utanför tätorterna, till ex-
empel stråken Hålanda - 
Skepplanda, Kattleberg-Bå-
storp-Alvhem, Älvängen-
Skönningared-Skepplan-
da, Nödinge–Bohus. Men 
även i anslutning till tätor-
terna Alafors, Nol, Bohus 
och Surte.

Rödgrönt knorr
De rödgröna knorrar över 
ökad biltrafik, men den 
privata biltrafiken är och 
kommer med dagens per-
spektiv att förbli ryggraden 
i transportsystemet i vårt 
samhälle. Idag utgör kollek-
tivtrafiken endast 20% av 
trafikarbetet vad gäller ar-
betspendlingen. Målsätt-
ningen är att år 2020 skall 
andelen vara 40% men även 
om detta mycket optimistis-
ka mål skulle nås kommer 
ändå 60% av arbetspend-
lingen att ske med den egna 
bilen.  I själva verket är bilis-
men hela förutsättningen för 
att vårt samhälle skall kunna 
fungera och är och har också 
varit grunden för vårt väl-
stånd. Runt hörnet står nya 
tekniker som kommer att i 
grunden förändra bilismens 
kvarvarande negativa påver-

kan på vår närmiljö.Till dess 
ska vi se till att kollektivttra-
fiken moderniseras, även på 
landsbygden!

De rödgröna vill i stället 
kraftigt förstärka bostads-
byggandet genom förtät-
ningar i Älvängen och Nö-
dinge. Självklart ska vi för-
stärka våra båda tätorter 
men folk flyttar inte ifrån 
höghusområdena i Göte-
borgs utkanter för att bo-
sätta sig i höghus i Nö-
dinge och Älvängen. Vårt 
konkurrensmedel är pris-
värt boende och byggande 
med frisk luft och vår vackra 
natur inpå knutarna! Den 
politiska viljan att överhu-

vud taget diskutera en stryp-
ning eller rena förbud mot 
byggande och boende i gles-
bygden föreligger för när-
varande inte. Hela den bor-
gerliga majoriteten i nämn-
den har samma inställning 
och numera har också ett 
enhälligt kommunfullmäk-
tige godkänt detta! För att 
vara helt ärlig så står vän-
stern bakom de flesta av våra 
förslag, dock sällan Miljö-
partiet.

Jan A Pressfeldt (AD)
Ordförande Samhällsbyggnads-

nämnden i Ale kommun

Ales nya glesbygdspolitik får beröm i GP!

Jan A Pressfeldt (AD), ordförande Samhällsbyggnadsnämn-
den i Ale kommun.
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POLIS
RONDEN
Måndag 23 januari

Kabelstöld
Kabelstöld anmäls dels från 
Älvängen, dels från en byggar-
betsplats mellan Alvhem och 
Lödöse.

Tisdag 24 januari

Snatteri
En snattare som stjäl choklad 
ertappas på Ica Kvantum i 
Nödinge.

Inbrott och skadegörelse i 
ett förråd i Älvängen.

Onsdag 25 januari

Inbrott i Guntorp
Villainbrott i Guntorp. Ett föns-
ter bryts upp och gärningsmän-
nen tar sig in i bostaden. Kon-
tanter, datorer och smycken 
tillgrips. Viss spårsäkring sker 
på platsen.

Villainbrott i Nödinge. Ett tv-
spel och en laptop tillgrips.

Torsdag 26 januari

Skadegörelse
En villaägare i Nol anmäler 
skadegörelse då fastigheten 
sprayats och ett fönster utsatts 
för stenkastning. 

Nattligt villainbrott i 
Älvängen. Tjuvarna bryter upp 
en skjutdörr och därefter ett 
fönster. Kontanter, en kamera 
och smycken tillgrips.

Fredag 27 januari

Villainbrott
Villainbrott i Alafors. Diverse 
gods tillgrips.

Lördag 28 januari

Inbrottsförsök
Försök till lägenhetsinbrott i 
Älvängen. En närboende vaknar 
av oväsen i grannfastigheten 
och ser en misstänkt gärnings-
man försvinna från platsen. 
Händelsen inträffar vid halv 
fem-tiden på morgonen.

Två villainbrott rapporte-
ras från Älvängen. Smycken 
tillgrips.

Villainbrott i Skepplanda. 
Diverse gods tillgrips.

Söndag 29 januari

Inbrott på Shell
Larmet går på Shell i Nol. 
Någon tar sig in på kund-
toaletten och därifrån sågar 
gärningsmannen upp ett hål in 
till lagret. Det är okänt vad som 
tillgripits.

Inbrott i ett gruppboende 
i Krokstorp. Diverse gods 
tillgrips. Inga spår efter förö-
varna.

ÄLVÄNGEN. För den 
som kommer med 
bussen söderifrån in 
till Älvängen centrum 
blir den sista biten en 
krokig historia. 

När den väl svänger 
in på busscentralen, 
har fordonet ont om 
plats att vända.

Förra måndagen träf-
fades en 14-årig pojke 
av en svängande buss 
då han gick på trot-
toaren.

Han säger sig må bra under 
omständigheterna, även om 
han fortfarande har ont efter 
incidenten som kunde ha 
slutat riktigt illa.

Det var när bussen skulle 
svänga som bakdelen träffa-
de pojken i ryggen.

Efter att GP skrivit om 
händelsen i förra veckan be-
slutade sig kommunen för att 
se över platsen. 

– Vi har tagit bort håll-
platsläge A och även en refug 
så att bussarna får bättre plats, 
säger kommunens trafikin-
genjör Kenneth Gustavs-
son. 

Några fler åtgärder för att 
öka säkerheten vid Älvängens 
busscentral anses inte nöd-
vändigt i dagsläget. 

Eftersom bussarna nu 
svänger in från motsatt håll 
jämfört med tidigare är inte 
centralen anpassad och det är 
bara en tillfällig lösning.

Senast i december ska den 
nya bussterminalen stå klar 
nere vid pendelstationen och 

från tåget kommer det sedan 
att gå matarbussar mellan 
samhällena. 

Tillfällig rutt
Busstrafiken som kommer 
söderifrån in till Älväng-
en centrum går sedan en 
tid förbi hållplatserna vård-
centralen och Smedjeback-
en, men svänger sedan ut på 
45:an igen via Frälsegårdsvä-
gen för att komma in på Rep-
slagarvägen. 

Enligt Kenneth Gustavs-
son finns det två anledningar 
till varför man valt att göra så.

– När man bygger om 
korsningen vid Göteborgsvä-
gen/Starrkärrsvägen blir det 
inte tillgängligt för bussarna 
att svänga, utan det blir lätt-
tare att köra rakt fram. Sedan 
är inte ombyggnaden av Gö-
teborgsvägen helt klar ännu. 
Det som återstår är bland 
annat att bygga klart infarten 
till Tingsvägen och sedan ska 
Frälsegårdsgatan stängas ut 
mot 45:an och istället kopp-
las till lokalbanan. 

Efter att den nya pendel-
stationen är färdig kommer 
det fortfarande att gå busstra-

fik på Göteborgsvägen, men 
den gamla centralen kommer 
att försvinna. 

Kennnet Gustavsson 
vill dock poängtera att det 
kommer att bli en lugn tra-
fikström genom Älvängen 
centrum, där de oskyddade 

gångtrafikanternas säkerhet 
går först.
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– Busshållplats borttagen för att öka säkerheten

Mer plats. Sedan kommunen i fredags plockade bort en hållplats vid Älvängens busscentral har bussarna fått bättre plats 
att svänga på. 

Ont om svängutrymme

En medelålders kvinna körde sin bil rakt igenom husväg-
gen. Vad som orsakade torsdagskvällens olycka i Nol är 
fortfarande oklart. I t-korsningen Folketshusvägen/Kärr-
vägen gick färden rakt fram och bilen for in i husfasa-
den med våldsam kraft. Föraren kördes till sjukhus med 
okända skador. Enligt uppgift till lokaltidningen ska inga 
personer befunnit sig i det rammade huset.

Foto: Christer Grändevik  Text: Jonas Andersson

Husägare i Nol
fick oväntat besök

ALE. Arbetsmarknads-
enheten i Ale har fått 
klartecken för en IT-
satsning inom Europe-
iska investeringsfonden 
– ESF. 

Syftet är att arbets-
lösa ungdomars tek-
nikkunskaper ska tas 
tillvara på inom äldre-
omsorgen.

Projektet, som kommer att 
pågå under hela 2012, går ut 
på att arbetslösa ungdomar 
ska få användning av sina IT-
kunskaper. Syftet är också att 
öka ungdomars intresse för 
att jobba inom äldreomsor-
gen. 

Projektet innebär att såväl 
personal som brukare ska få 
ökad kunskap om till exempel 
Internetanvändning, samti-
digt som ungdomarna får en 
större chans att komma in på 
arbetsmarknaden. 

Arbetslösheten bland ung-
domar har gått ner något 
sedan i november och enligt 
verksamhetschefen Lennart 
Bergius kan förklaringen 
ligga i att fler jobbar extra 
över julen.

– Jag känner ingen direkt 
oro och det finns inte så 
mycket att säga egentligen. 
Nu väntar vi på klartecken för 
ännu ett ESF-projekt, som vi 
först fick nej på men nu väntar 

en omprövning. 
Under året kommer man 

även att satsa extra på att få 
ut arbetslösa personer med 
funktionshinder i arbetslivet.

IT-projekt för arbetslösa ungdomar

Tryggt sparande med 
fasträntekonto 3,15%*
Ett års bindningstid. Valfritt belopp, lägst 50 000 
kronor. Omfattas av insättningsgarantin. 

Ring mig på 0520-49 49 44
Kristian Lenhoff, Placeringsrådgivare

lansforsakringar.se/alvsborg

*räntesats 111223 3

FAKTA ARBETSLÖSHET
Arbetslösa i december 2011 i % (november månad inom parantes)

16-64 år:
Kungälv: 2,9 (3,0) 
Lerum: 2,7 (2,7)
Ale: 4,8 (4,9)
Lilla Edet: 6,1 (5,6)
Alingsås: 5,5 (5,3)
Göteborg: 6,7 (6,6)
Hela riket: 6,6 (6,3)

18-24 år:
Kungälv: 4,5 (5,0) 
Lerum: 5,0 (5,7)
Ale: 8,9 (9,8)
Lilla Edet: 10,4 (10,7)
Alingsås: 8,6 (9,3)
Göteborg: 7,9 (8,1)
Hela riket: 10,4 (10,2)
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HÅLAN. Hulans skola 
tog emot elever under 
åren 1915-37.

Därefter blev det för 
barnen att ta sig till 
Starrkärr eller Alafors.

Än idag står skol-
byggnaden kvar och 
utgör en samlingspunkt 
för boende i området.

Tomten där Hulans skola 
uppfördes skänktes av 
Anders Olausson. Murare 
Karl Gustavsson hämtade 

och högg stenen till grunden 
från skogsmarkerna kring 
skolan, sedan började han 
bygga grunden. Johan Jöns-
son i Snäckebäcken hjälpte 
till och när Karl Gustavsson 
blev sjuk ryckte Ivan Lars-
son från Hältorp in och slut-
förde arbetet.

– Samtidigt som Hulans 
skola blev till byggdes också 
skolorna i Starrkärr och 
Sannum. De ingick i samma 
upphandling till en kost-
nad av 32 000 kronor för 
alla tre, berättar Kurt Jan-
nesson tidigare engagerad 
i Hulans byggnadsförening 
och som tillsammans med 
Evy Zachrisson genom-
fört en studiecirkelverksam-

het med syfte att dokumen-
tera skolans historia och dess 
elever.

– Det var i slutet av 80-
talet som vi arrangerade cir-
keln. Vi hade väldigt trevligt 
och det var fantastiskt roligt 
att få träffa gamla elever som 
hade många intressanta his-
torier att berätta.

Protester
1937 lades skolverksamheten 
i Hulan ned. Tio år senare be-
stämde sig kommunen för att 
avyttra fastigheten.

– Men då blev det protes-
ter bland traktens invåna-
re. Kommunen lät behand-
la ärendet igen och bestäm-
de sig då för att skänka skol- byggnaden till byn. Det enda 

förbehållet var att byborna 
skulle bilda en förening som 
kunde förvalta huset. Så blev 
det också, berättar Kurt Jan-
nesson.

Styrelsen i Hulans bygg-
nadsförening var aktiva fram 
till 70-talet då det skedde en 
generationsväxling. Aktivite-
ten var låg vid detta tillfälle 
och huset hade börjat förfal-
la en aning.

– Då var vi ett nytt gäng 
som kom in i bilden, många 
av oss hade småbarn och såg 
möjligheterna med Hulans 
skola. Fastigheten försågs 
med wc och dusch, huset må-
lades och så vidare. Vi satsa-
de en del eget material och 
vår tid i projektet, men även 

kommunen var behjälplig 
med ett ekonomiskt bidrag.

För inte så länge sedan 
byttes fönstren ut, men alla 
ingrepp har skett med varsam 
hand. Den gamla stilen har 
bevarats.

– Vi har kvar den gamla ka-
tedern, svarta tavlan och ma-
terialskåpen som användes 
när skolan fanns. Det är en 
kulturskatt värd att bevara, 
anser Kurt.

Gamla foton
I lokalen finns också foton 
från svunna tider, som gamla 
elever delade med sig av när 
studiecirkeln ägde rum.

– Det är jättefina foton 
som vi tillvaratagit. Vi brukar 
plocka fram dem när vi får be-

sökare till skolan, säger Kurt.
I dagsläget har Hulans 

byggnadsförening cirka 100 
medlemmar, invånare från 
Uspastorp, Hältorp, Rished 
och Snäckebäcken.

– Det blir som ett litet 
byalag. Vi har en del gemen-
samma aktiviteter i skolan. 
Påskeld, luciafirande och 
kräftskiva är återkommande 
arrangemang.

– Hulans skola är en ut-
märkt festlokal och den hyrs 
ut, inte bara till medlemmar, 
avslutar Kurt Jannesson.

Kulturskatt som bevaras

I HULANS SKOLA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hulans skola lever vidare. Skolverksamheten lades emellertid ner redan 1937, därefter har 
Hulans byggnadsförening förvaltat fastigheten.

Kurt Jannesson visar bilder från svunna tider när Hulans 
skola fortfarande tog emot elever.

– Hulans skola fortfarande en samlingspunkt

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

NYGÅRD. Ove Parkås är 
Centerpartiets grupple-
dare i Lilla Edet.

På torsdag åker han 
för att träffa partileda-
ren Annie Lööf.

Det gör han tillsam-
mans med landets 
övriga centerpartis-
tiska gruppledare, kom-
munalråd och opposi-
tionsråd.

– Det ska bli roligt att tillsam-
mans med övriga partikamra-
ter dra upp riktlinjerna för vårt 
parti, säger Ove Parkås som ska 
närvara på kommundagarna i 
Västerås.

Samtidigt kan Ove Parkås 
meddela att Centerpartiet i 
Lilla Edet får celebert besök 
på årsmötet i Alegården mån-
dagen den 20 februari. Anders 
W Jonsson, gruppledare i riks-
dagen, kommer att närvara på 
mötet.

– Då planerar vi för ett 
arbetsplatsbesök någonstans i 
kommunen. Programmet är 
ännu inte helt fastställt, säger 
Parkås.

Hur ser du på framtiden 
för Lilla Edets kommun?

– Som gruppledare för Cen-
terpartiet tycker jag det är vik-

tigt att hela kommunen växer, 
inte bara den här delen i söder. 
Centrumprojektet är positivt 
och vi ser gärna en bostadsut-
byggnad även på landsbygden, 
i Västerlanda och Hjärtum.

Hur är det att driva poli-
tiska frågor när man sitter i 
opposition?

– Jag tycker det fungerar 
bra, vi har ett gott samarbete 
som jag upplever det. Åtmins-
tone gäller det inom Utbild-
ningsnämnden där jag sitter 
som vice ordförande. Vår 
gemensamma strävan är att 
lyckas med det påbörjade för-
ändringsarbetet inom skolan. 
Vi har en bättre skola än vad 
ryktet gör gällande, men själv-
klart finns det saker som kan 
bli bättre. Det råder ingen 
som helst tvekan om det, säger 
Parkås och fortsätter:

– Nu har vi tagit fram en 
handlingsplan som förhopp-
ningsvis ska ge goda resultat. Vi 
har inte råd att tappa fler elever 
som går ur grundskolan utan 
godkända betyg.

Trycka på knappen
När det gäller tillförskaffandet 
av fler platser inom förskole-
verksamheten har Ove Parkås 
sin åsikt klar.

– Planeringen måste vara så 

långt framme att vi bara kan 
trycka på knappen när inflytt-
ningen väl tar fart i den södra 
kommundelen. Vi hoppas att 
det ska ske nu när den nya järn-
vägen och vägen snart står klar.

På området infrastruktur 
kan nämnas att Lilla Edets 
kommun har bestämt sig för 
att förskottera pengar till Tra-
fikverket, så att den sista delen 
av väg 1996 genom Nygårds 
samhälle kan färdigställas.

– Jag hoppas att det ska vara 
upphandlat och klart under det 
här året, avslutar Ove Parkås.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. I förra 
veckans nummer kunde 
ni läsa att centrum-
projektet i Lilla Edet 
var hotat efter att 
Sverigedemokraterna 
överklagat fullmäktiges 
beslut.

Nu är emellertid alla 
orosmoln skingrade och 
det blir byggstart trots 
allt.

– Det stämmer. 
Första byggmötet 
kommer att ske redan 
på fredag, säger Lei-
fabs vd Owe Lång.

På ett styrelsemöte i förra 
veckan beslutade Leifabs 
styrelse om att låta centrum-
projektet komma igång, SD:s 
överklagan, som nu är ett fall 
för förvaltningsrätten, påver-
kar inte processen.

– Viljeinriktningen från 
fullmäktige kvarstår, det 
råder inga som helst tvivel om 
det. Utifrån den bakgrunden 
har styrelsen bestämt sig för 
att bygga centrumhuset, för-
klarar Leifabs t f ordförande 
Lars Ivarsbo (C).

Owe Lång har lämnat en 
beställning till Tommy Byg-
gare i Alingsås i enlighet 
med det upphandlings- och 
tilldelningsbeslut som finns 
sedan tidigare. Spaden sätts 
i jorden fortast möjligt och 
trots att projektet är ungefär 
en och en halv månad förse-
nat är ambitionen att verk-
samhetslokalerna ska vara 
inflyttningsklara till den 1 
december.

– I så fall blir det lagom till 
julhandeln och det är vad vi 
siktar på. Det sker i så fall på 
bekostnad av lägenheterna, 
där inflyttning kan ske först i 
månadsskiftet januari/febru-
ari, säger Owe Lång.

Lilla Edets kommunal-
råd, Ingemar Ottosson (S), 

beskriver sina känslor.
– Det är med oerhörd stor 

glädje som jag konstaterar att 
ärendet har kommit så långt 
att det äntligen kan börja 
byggas. Vi har hållit på i ett 
år att driva frågan framåt.

Vad det gäller det före 
detta kommunhuset, så är 
Leifabs tidplan att arbetet 
ska kunna komma igång 
i juni och med beräknad 
inflyttning runt årsskiftet. 
Det handlar om 19 lägenhe-
ter samt verksamhetslokaler.

Centrumprojektet påbörjas
– Byggstart inom kort

TEXT
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Lilla Edets kommunalråd, 
Ingemar Ottosson (S).

Leifabs vd, Owe Lång.

Parkås träffar Annie Lööf
– Centerpartiets kommundagar stundar

Ove Parkås, gruppledare för 
Centerpartiet i Lilla Edet.
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VÄNERSBORG. Det blev 
en silverplats för Ales 
omvårdnadselever när 
regionfinalen i årets 
Yrkes-SM avgjordes i 
Vänersborg.

Segern gick till Fal-
köping.

– Vår tävlingsduo, 
Amanda Franzén och 
Linda Larsson, gjorde 
jättebra ifrån sig, säger 
Britt-Mari Palmestål, 
lärare på omvårdnads-
programmet i Ale gym-
nasium.
Birger Sjöbergsgymnasiet 

stod som värd för regionfi-
nalen. Ale representerades 
av Amanda Franzén och 
Linda Larsson, som hade 
fått ersätta Ida Johansson 
och Maram Dakhlalla som 
vann kommunmästerskapet 
ett par veckor tidigare.

– Det blev en jämn final 
och våra tjejer föll på mål-
snöret. De har dock all 
anledning att vara nöjda med 
sin insats, berömmer Britt-
Mari Palmestål.

En jury bedömde hur 
lagen, bestående av två elever 
från respektive skola, klarade 
av ett hemtjänstbesök hos 

en man med stroke och en 
kvinna med diabetes.

Ales lag var ivrigt påhejade 
av elever från årskurs 2 och 
3 på omvårdnadsprogram-
met, som hade tagit sig till 
Vänersborg för att stötta sina 
kamrater.

– Nu räckte det inte hela 
vägen fram. Det är bara att 
gratulera Falköping och 
önska dem lycka till i SM-
finalen i Malmö i slutet av 
maj, säger Britt-Mari.

På delad tredje plats i regi-
onfinalen kom Vänersborg 
och Hagfors.

JONAS ANDERSSON

Jämn regionfinal i Yrkes-SM

Amanda Franzén och Linda Larsson representerade Ale gymnasium när regionfinalen 
i Yrkes-SM för omvårdnadselever avgjordes i Vänersborg. Det blev en andraplats efter 
segrande Falköping.

Insamlingen börjar den 
17 april, men redan nu kan 
vi se att barn valde vinrött, 
silver och cerise som årets 
majblommefärger. Majblom-
man har en viktig roll när 
det gäller att hjälpa barn som 
har det besvärligt, och med 
ökande klyftor följer ökade 
behov av bidrag för att få 
ihop vardagen.

Majblommans färg har 
presenterats och det är första 
glimten av årets verksam-
het som bygger på att barn 
hjälper barn. Barn samlar in 
pengar genom att sälja maj-
blommor och förra året blev 
det en rekordinsamling på 
52,5 miljoner kronor på två 

veckor. Men pengarna räcker 
inte till alla behov varför vi 
nu startar vår rekryterings-
kampanj för att entusiasmera 
fler skolor och barn att delta i 
årets insamling.

Majblommans betydelse 
är större än någonsin. Mer 
än 200 000 barn lever i en 
ekonomiskt utsatt familj i 
Sverige och klyftorna ökar 
mellan de som har och de 
som inte har. Majblom-
mans 700 lokalföreningar 
delar ut bidrag till glasögon, 
gympaskor, skridskor, som-
maraktiviteter, barnkalas, fri-
tidsaktiviteter, datorer, cyklar 
och mycket annat som gör att 
barn kan vara delaktiga med 

sina kamrater i skolan och på 
fritiden.

– Vi hoppas att allt fler 
skolor vill delta i årets 
insamling som är en kon-
kret pedagogisk handling 
i skolans värdegrundsarbete 
och dessutom ger majblom-
mepengar till skolan, säger 
Lena Holm, Majblommans 
generalsekreterare.

Genom alla tiotusentals 
bidragsansökningar som 
kommer till Majblomman 
ser vi många barnfamiljers 
vanmakt som handlar både 
om de ökade klyftorna och 
om kommuner och landsting 
som inte följer de lagar som 
är tänkta att skydda barn. 

Det handlar om skolor som 
avgiftsbelägger aktiviteter 
som ingår i utbildningen, till 
exempel idrottsdagar och det 
handlar om landsting som 
inte följer hälso- och sjuk-
vårdslagen med hjälpmedel 
till barn, till exempel glasö-
gon. Majblomman är oftast 
sista utvägen.

Att barn kommer till 
tals inom Majblomman är 
centralt och ett exempel på 
det är att det är barn som 
bestämmer färgen på maj-
blommorna. Först skapar 
barnen förslag via hemsidan, 
därefter går Svenska Mode-
rådet igenom alla tusentals 
förslag och väljer ut de 

färgkombinationer som blir 
kommande års modefärger. 
Ett tiotal varianter läggs 
sedan upp på hemsidan och 
barn går in och röstar fram 
sin favorit.

– Årets majblomma för 
tankarna till en färgstark 
vårprimula och gamla brode-
rirabatter. Den vinröda nyan-
sen har en skön 70-talsvibb, 
kul mixad med silver och den 
lilla cerisa tonen som pricken 
över i, säger Lotta Ahlvar, 
vd på Svenska Moderådet.

– Det är jätteroligt att 
kunna presentera årets maj-
blomma som är kraftfull både 
i färg och vad vi kan hjälpa 
barn med, säger Lena Holm.

Majblomman 2012 har lanserats

Årets majblomma.
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NÖDINGE. 34 miljarder 
kronor.

Så mycket satsas på 
infrastruktur i Västra 
Götalandsregionen 
fram till 2027.

Behovet av såväl 
grävmaskinister som 
anläggare är redan 
stort och kommer att 
växa.

På Komvux i Ale 
lägger man nu krut på 
lärlingsutbildningar 
inom branschen och i 
onsdags hölls en full-
späckad informations-
dag. 

Västra Götalandsregionen 
står inför flera omfattande 
infrastruktursprojekt som 

Lovande arbetsutsikter

TEXT
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sammanlagt beräknas kosta 
upp mot 34 miljarder kronor. 

Yrken inom anläggnings-
branschen ligger därför 
helt rätt i tiden, något som 
Komvux i Ale tagit med i 
beräkningen.

Just nu pågår en lärlings-
utbildning till förare av gräv-
maskiner och under våren 
kommer man även att starta 
en utbildning för vuxna inom 
anläggning, något som rek-
torn Inga-Lena Lindenau 
ser som ett stort plus. 

– Eftersom det bara finns 
tio platser vill vi försöka hitta 
de personer som verkligen 
är intresserade. Det bästa är 

om entreprenörerna själva 
kan rekommendera elever 
till utbildningen. Av de 
omkring 50 personer som vi 
utbildat hittills har alla utom 
två fått arbete. Med tanke 
på alla projekt som planeras 
kommer det att fattas hur 
mycket folk som helst. 

Tanken med lärlingsut-
bildningarna är att elev-
erna tidigt ska komma ut i 
arbetslivet. Efter genomförd 
grundutbildning innehåller 
veckorna fyra dagars prak-
tiskt arbete som varvas med 
en teoridag. 

– Att hitta entreprenörer 
som är villiga att ta emot 
dem ute på arbetsplatserna 
har inte varit några problem, 
tvärtom tar man chansen att 
rekrytera kompetent perso-
nal och några av eleverna har 
till och med fått jobb redan 
under utbildningens gång.

Lönsamma avtal
Grusgropen vid Kollanda 
Grus var under onsdagsför-
middagen en välbesökt plats. 
Såväl entreprenörer inom 
anläggningsbranschen som 
representanter från fackför-
bunden var med när elever 
från Komvux grävmaskinsut-
bildning visade upp sina fär-
digheter.

De 13 eleverna är inne på 
sin åttonde utbildningsvecka 
sedan starten i november 
och håller nu på att slussas 
ut på praktik, eller arbets-
platslärande som är den rätta 
benämningen. Sex av dem har 
redan hittat en plats.

Komvux har avtal med 
Göran och Arne Tilly som 
äger Kollanda Grus, om att 
få använda anläggningen som 
övningsplats. De hyr även ut 
maskiner, vilket gör att man 
kan hålla nere kostnaderna.

Informationsdagen fort-
satte under eftermiddagen i 
Ale gymnasiums matsal där 
Ann-Charlotte Pettersson 
från Maskinentreprenörerna 

och Per-Ove Andersson 
från SEKO berättade om 
Västsvenska infrastrukturpa-
ketet, som innefattar bland 
annat tågtunneln under 
Göteborg och omfattande 
utbyggnader av kollektiv- och 
biltrafiken i hela staden.

Även initiativtagaren och 
kursansvarige Tage Lind-
ström fanns på plats för att 
informera om utbildningen.

– Jag tycker att vi har hittat 
ett bra koncept och knutit 
användbara kontakter med 
företagen. Våra elever får 
göra skarpa jobb redan under 
utbildningen. Jag tror mycket 
på lärlingsutbildningarna och 
det är inte omöjligt att man 
kan starta upp fler även inom 
andra inriktningar. 

Till och med 2014 finns 
det statsbidrag att söka för 
lärlingsplatser för vuxna och 
Ale kommun tillsammans 
med Kungälv kommer att 
fortstätta söka.

På Ale gymnasium. Inga-Lena Lindenau, rektor, Tage Lindström, kursansvarig, Per-Ove An-
dersson, SEKO, Ann-Charlotte Pettersson, Maskinentreprenörerna, Nils Eriksson, lärare, 
Mikael Ekström, lärare.

– Fler grävmaskinsförare behövs när infrastrukturen växer

Läraren Mikael Ekström var också på plats.
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INFRASTRUKTURPROJEKT I VÄSTRA GÖTALAND

Västsvenska paketet innehåller sats-
ningar för 34 miljarder kronor på kol-
lektivtrafik, järnvägar och vägar i 
Västsverige.
Några av satsningarna är: 
•  Västlänken. En järnvägstunnel med 

stationer under centrala Göteborg 
som innebär att tågen inte behöver 
vända på Göteborgs central, som de 
måste göra i dag, utan direkt kan gå 
vidare mot andra destinationer.  

• Kollektivtrafikinvesteringar 
•  Delfinansiering av Göta Älvbron – 

den viktigaste kollektivtrafikförbin-
delsen över älven. Den befintliga 
bron är i dåligt skick och en ersät-
tare behövs.   

•  Marieholmstunneln. En vägtun-
nel under Göta älv i Göteborg som 
ska avlasta trafiken i Tingstadstun-
neln och minska sårbarheten i älv-
förbindelserna. Marieholmstunneln 
är en fortsättning på den så kallade 
Partihallsförbindelsen som binder 
samman E20 och E45.

Källa: www.vgregion.se

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

Henrik Börjesson, Göteborg, Sofia Svensson, Nygård, Flamur 
Musa, Partille och Leif Persson, Lerum tog sig en paus.
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Brasdag på Stures Spisar i Alafors 
Torsdag 2 februari har vi leverantörer på plats 

som svarar på era frågor om braskaminer. 

STURES 
SPISAR AB

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

e-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.se

Köp design & vinn design!

Vinn ägget!
Köp en eldstad från Scanspis och  
vinn designklassikern Ägget  
designad av Arne Jacobson 
(värde 53 000 kr). 

www.scanspis.seOriginalet Fritz Hansen Æg™ designad av Arne Jacobsen

Scanspis 64-4 
Nu 21 400:–
rek. ord. pris 23 900:-

Spara 

2 500:–
Just nu!

Scanspis 64-3 
Nu 18 400:–
rek. ord. pris 20 900:-

Spara 

2 500:–
Just nu!
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Gåva! Höganäs frukostset 
för 4 personer medföljer vid köp 
av kampanjkamin. Värde 1400:-
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Alla 7 kampanj-
modeller hittar 
Du på 
www.contura.se

Mer 
mys vid 
brasan

CONTURA 35T:1
Ord. pris 32.900:-

JUST NU 
31.900:-

Vårt bästa 
spartips.

Monterat och klart:
Spiskassett 510 P fr 00.000:–

I montaget ingår:

Gör din öppna spis till en pålitlig 
 värmekälla. Fler modeller på keddy.seSver iges mest så lda sp iskasse t t .

Monterat o klart 17.000:- 
Efter ROT-avdrag. Avser standardinstallation.

VÄLJ BLAND 7 
MODELLER OCH 

SPARA UPP TILL 

4800:-

NOL. Regionstyrelsens 
ordförande, Gert-Inge 
Andersson (S), gästade 
Socialdemokraternas 
medlemsmöte i fre-
dags.

I fokus för samtalet 
stod Saabkonkursen, 
arbetslösheten och 
regionens ekonomiska 
situation.

– Det är tuffa tider 
och jag önskar att det 
fanns en större förstå-
else för att regionen 
behöver mer pengar till 
vården, sa Gert-Inge 
Andersson.

När s-politikern Karl-Pet-
ter Thorwaldsson fick tacka 
nej till att besöka Ale, då han 
istället kallats till Stefan 
Löfvens informationsträff i 
Stockholm, fick Gert-Inge 
Andersson rycka ut. Det var 
självklart en värdig ersättare 
med tanke på den turbulenta 
utvecklingen i regionen, inte 
minst på arbetsmarknaden.

– I samband med Saabs 
konkurs stiger arbetslöshe-
ten från 7,3% till 8,3 % sett 
till hela Västra Götalands-

regionen. Vissa säger kanske 
att det ”bara” är en procent, 
men det rör många männis-
kor och det rör yrken som är 
svåra att ersätta. Nu måste 
vi skapa förutsättningar för 
att fyrbodal förblir en indu-
striregion.  Från regionens 
sida satsar vi nu 90 miljoner 
kronor i näringslivsutveck-
ling och förstärkt pendling. 
Det är vi politiskt överens 
om, vilket känns bra, berät-
tade Gert-Inge Andersson 
för ett välbesökt s-möte i 
Nols Folkets Hus. Pengarna 
ska fördelas jämnt för tre år.

– Dessutom har reger-
ingen lovat 75 miljoner 
kronor i ett särskilt stöd. 
Fortfarande lever dock 
hoppet om att hitta en 
köpare till Saab och att delar 
av verksamheten kan starta 
upp på nytt.

Gert-Inge Andersson 
talade också öppet om regio-
nens övriga utmaningar. Det 
krävs tuffa prioriteringar för 
att få ihop budgeten och får 
den inte gehör i juni, tänker 
han inte hymla om fortsätt-
ningen.

– Vinner vi inte fullmäk-
tiges förtroende och får 

majoritet för vår budget kan 
vi inte sitta kvar. Det krävs 
stöd från något av allianspar-
tierna, underströk han.

Det riktades också kritik i 
riktning mot Stockholm och 
regeringen Reinfeldt.

– Det hade varit intressant 
att se vad vi hade kunnat göra 
för de 120 miljarder kronor 
som regerings sänkta skat-
ter har inneburit från 2006. 
För så mycket pengar får 

man ganska mycket skola, 
vård och omsorg. Kamrater, 
vi måste bil bättre pedago-
ger och få väljarna att förstå 
att det krävs skatteintäkter 
för att rädda välfärden och 
för att skapa världens bästa 
skola.

En fråga om högkost-
nadsskyddet som många av 
landets regioner bestämt sig 
för att höja dök upp i slutet 
av mötet.

– Det kan nog bli så även 
i vår region.  I april ska vi ta 
ställning till förslaget att höja 
högkostnadsskyddet med 
200 kronor.

Gert-Inge Andersson 
uttryckte också en tydlig 
glädje över att IF Metalls 
ordförande Stefan Löfven 
tackat ja till uppdraget som 
partiledare för Socialdemo-
kraterna. Det gjorde även 
regionpolitikern Jim Ale-

berg (S).
– Det är en samhällsen-

gagerad och eftertänksam 
ledare som har en personlig-
het som kan samla laget. Vi 
kommer också få bästa tänk-
bara möjlighet att ta tillbaka 
jobbfrågan.

Tuffa tider för regionen
– Gert-Inge Andersson (S) 
talade för Ales s-medlemmar

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Gert-Inge Andersson (S), regionstyrelsens ordförande, talade för Socialdemokraternas medlemmar i Ale i fredags. Han berör-
de Saabkonkursen, regionens ekonomi och arbetslösheten.
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ALAFORS. 800 besö-
kare på två dagar.

Alebackens premiär-
helg gladde alla.

– Sex dagar till så 
har vi klarat driften 
och ytterligare sex 
veckor så har vi fixat 
investeringarna också, 
säger Alebackens ord-
förande, John Hans-
son.

Efter lång väntan kunde snö-
kanonerna äntligen gå för fullt 
i förra veckan. Lagom till i lör-

dags var Alebacken färdigpis-
tad och hela anläggningen sä-
kerställd.

– Det är en del att förbere-
da inför varje säsongsöppning. 
Jag fick ta ledigt i veckan för 
att hinna med. Ekonomin är 
beroende av varje dag vi kan 
hålla öppet så det var viktigt 
att hinna klart, säger John 
Hansson.

Förberedelserna har dock 
pågått längre än under den 
gångna veckan. Förening-
en har iordningställt en helt 
ny värmestuga och café med 

ALAFORS 800 besö- dags var Alebacken färdigpis-

800 premiärbesökare i Alebacken

• Vilka tecken skall man titta efter?

• Blir pupillen större eller mindre?

• Hur använder man cannabis?

• Hur förändras den som röker cannabis?

öökkaarr  bbllaaanndd uunngggdddoommmaarr ii AAlle

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

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

Ingen föranmälan och föreläsningen är gratis.

TA TILLFÄLLET ATT LÄRA DIG MER…

plats för 86 sittande, dessutom 
har sju automatkanoner instal-
lerats i backen. Dessa har ett 
modernt styrsystem som an-
svariga kan sköta via datorn 
hemma i soffan.

– Vi får också larm från sys-
temet om något skulle vara fel. 
Det sker via sms, rätt sjukt fak-
tiskt, säger John som tidigare 
har fått tillbringa nätterna i 
kontrollrummet vid backen.

– Nu behöver vi inte vara på 
plats och vaka över tempera-
turen. Blir det minus 2,5 grad 
startar snösystemet igång av 
sig själv. Vi har ett lika modernt 
system som flera av de stora 
skidanläggningarna i alperna. 
Vi samarbetar med TechnoAl-
pin som är en av världens störs-
ta leverantörer och stödet från 
dem har varit bästa tänkbara. I 
princip är alla som vi kommer 
i kontakt med väldigt generöst 
inställda till oss. De är impone-
rade av hur en liten ideell för-
ening kan hålla liv i en hel skid-
anläggning, berättar John.

De automatiska snökano-
nerna är effektivare och kvali-
tén på snön kan regleras allt ef-
tersom förutsättningarna för-
ändras.

– Luftfuktighet och hur 
många minusgrader det är 
styr möjligheten att lägga till 
exempel pudersnö.

Totalt har föreningen in-
vesterat 2,2 miljoner kronor 
i och runt Alebacken. Fören-
ingen har återinvesterat sitt 
eget kapital, men har också 
fått stöd av EU, regionen och 
kommunen.

– Alla har sett värdet av 
verksamheten. Vårt samar-
bete med Ale kommun är det 
som har lagt grunden för den 
här satsningen. Förutom ett 
bidrag om 500 000 kronor 
har vi också möjligheten att 

låna 1 miljon kronor räntefritt 
vid behov, säger John och visar 
sedan stolt upp värmestugan.

Här har föreningen tänkt 
till. Caféet är rationellt och 
gästen får sköta mycket själv. 
Allt för att få ett effektivt flöde.

– Vidare har vi källsorte-
ring och ett seriöst miljötänk i 
allt vi gör här inne. Vi hoppas 
också snart kunna bereda plats 
för ett 40-tal uteplatser. Nästa 

år hoppas vi kunna erbjuda en 
barnbacke, så föräldrarna kan 
sitta på verandan och se hur 
ungarna åker upp och ner.

I Alebacken är det däre-
mot bara uppåt. Riksmedier-
na rapporterade flitigt om den 
smått unika skidanläggningen 
i helgen.

– Det är bara positivt, vi är 
beroende av medierna. Många 
av besökarna kommer utifrån 

och det gäller att sprida bud-
skapet om backen så effektivt 
som möjligt. Gratisreklam 
gillar vi, skrattar John och 
knallar vidare.

Ny värmestuga och café. Uppskattat hos besökare.

Alebacken perfekt för nybörjare.

Balans i backen. John Hansson eldsjäl, ordförande Aleback-
en SK och teknisk dirigent.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se
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VI BREDDAR NU VÅRT SAMARBETE FÖR ATT ÖKA KUNDSERVICEN
Stendahls Bil och Hardesjö ingår nu ett omfattande samarbete för att den totala Volvoservicen ska bli 
den bästa tänkbara för dig som kund.  Dessutom tar Stendahls Bil över bilförsäljningen. Detta innebär att 
Hardesjö Bilverkstad försäkrar sig om kompetens och en bättre service. Samarbetet innebär också att 
Stendahls Bil kommer att bemanna bilförsäljningen i Älvängen med en viss kontinuitet.

ÖPPETHUS HOS HARDESJÖ I HELGEN

10% RABATT NÄR DU BOKAR SERVICE UNDER HELGEN. 
DÅ INGÅR ÄVEN DÄCKHOTELL FÖR EN SÄSONG.

HARDESJÖ+STENDAHLS!

RENAULT KANGOO EXPRESS

FRÅN: 113.200:- EXKL. MOMS

RENAULT TRAFIC

FRÅN: 149.900:- EXKL. MOMS

RENAULT MASTER

FRÅN: 220.400:- EXKL. MOMS

LÖRDAG 10-15
SÖNDAG 11-15

Göteborgsvägen 56
0303-74 61 79
www.hardesjobil.se

stendahlsbil.se

Med känsla för välbefinnande
Hon har ett brinnande intresse för hälsa och träning.

Sedan ett år tillbaka jobbar Jessica Torin på Skepplanda simhall.
Nu välkomnar hon alla att boka tid för en välgörande massage.

Du har jobbat i Skepp-
landa simhall sedan ett år 
tillbaka, vad gör du där? 

– Jag är anställd som sim- 
och idrottshallsarbetare. I 
mina arbetsuppgifter ingår 
allt från att bevaka simhallen 
och hålla i vattengymnas-
tik till städning och att stå 
i kiosken. Jag är även utbil-
dad massör och har hållit på 
en del med massage tidigare. 
Nu tar jag upp det igen och 
från och med i år kan man 
boka massage hos mig här 
på simhallen.
Är massage helt nytt i 
Skepplanda simhall?

– Vi har haft massörer som 
hyrt in sig innan, men nu 
startar vi massage i egen 
regi, så vi hoppas att det ska 
rulla igång snart. Kunderna 
kan välja mellan halv- och 
helkroppsmassage. 
Vilka erfarenheter har du 
sedan tidigare?

– Jag har jobbat inom frisk-
vård i elva år, bland annat 
som personlig tränare och 
med rehabilitering i bas-
säng. Jag har alltid gillat trä-
ning och dansade på balett-
akademien fram tills jag var 
femton år. Sedan började jag 
med aerobics och styrketrä-
ning. 
Är du en tävlingsmän-
niska?

– Nej, jag är nog mer indivi-
dualist. Lagsporter är ingen-
ting för mig utan det jag har 
hållit på med har varit dans, 
gym och annan träning man 
utövar själv. 
Du har även ett stort 
intresse för mat, berätta 
mer om det.

– Hälsa och träning ligger 
mig varmt om hjärtat och 
jag tycker också att det är 
kul med hälsosam mat. När 
man jobbar som personlig 
tränare faller sig den biten 

naturligt och jag tycker det 
är kul att gå på olika kurser 
och testa nya saker. Nu ska 
jag till exempel gå en kurs 
i ”raw food”, som inne-
bär att man enbart äter mat 
som hettats upp till max 40 
grader. Det kan låta kon-
stigt, men det finns mycket 
gott man kan göra, som 
olika sallader och smothies, 
det är mycket mixad mat. 
Även brownies går bra att 
göra. Jag tror att alla mår 
bäst av att hitta den mat som 
passar dem själva bäst.
Vilket är ditt drömres-
mål? 

– Jag reser inte så mycket, 
men i så fall tycker jag bäst 
om att upptäcka nya saker 
och vara där det händer 
mycket. Jag skulle vilja åka 
till Japan eller Nya Zeeland.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Jessica Torin
Ålder: 36
Bor: Skepplanda
Familj: Maken Robert, Naemi 
13, Benjamin 9 och katten 
Leja
Stjärntecken: Jungfru
Intressen: Hälsa och träning
Bästa träningsform: Styrke-
träning
Favoritmusik: Allätare, 
lyssnar på allt från r’n’b till 
hårdrock

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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SKEPPLANDA. I den bio-
aktuella filmen ”Simon 
och ekarna” skymtar 
såväl medlemmar som 
fordon från Skepplanda 
hemvärns- och kultur-
förening förbi.

Även i Jan Troells 
kommande produktion 
”Dom över död man” 
marscherar en trupp 
välkända ”militärer” 
framför kameran.

Åtta av medlemmarna möter 
upp lokaltidningen i förenings-
lokalen i Skepplanda. Alla är 
de klädda i militäruniformer, 
exakt likadana som den svenska 
armén hade på 1940-talet.  

Med stor inlevelse berättar 
de om museets alla stoltheter. 
Gamla vapen, veteranmotor-
cyklar och svartvita fotografier 
trängs bortanför den lilla kor-
ridoren.

I fotoalbumen som ligger 
uppslagna på bordet i sam-
lingsrummet finns bevisen på 
att Skepplanda hemvärns- och 
kulturförening har satt sina 
spår i svensk filmhistoria. 

För ungefär två år sedan 
blev de tillfrågade om de kunde 
tänka sig att ställa upp med ett 
pansarfordon till inspelningen 
av Simon och ekarna. Eftersom 
filmen utspelar sig i Göteborg 
på 40-talet passade det perfekt i 
sammanhanget. 

Sagt och gjort kördes for-
donet, som tillhör kategorin 
karosseri pansar, på en kärra 
in till centrala Göteborg. Även 
detta finns det bildbevis på. 

I en scen drar dessutom 
Mikael Andersson förbi på 
en veteranmotorcykel, en Ariel 
35. Den står nu åter uppställd 
inne på museet i Skepplanda.

Medlemmarna visar även 
Alekurirens reporter några 
andra bilder som än så länge 

är konfidentiella. De är från 
inspelningen av Jan Troells 
kommande film Dom över död 
man, som just nu håller på att 
klippas. Det är en berättelse 
om den kände journalisten och 
tillika redaktör för Göteborgs 
handels- och sjöfartstidning 
Torgny Segerstedts liv och 
hans kamp mot nazismen. Den 
spelades in i Göteborg i mars 
förra året och även här kan vi 
skymta Aleborna. 

– Här kommer vi marsche-
rande, utanför Trädgårdsför-
eningen som i filmen ska vara 
Segerstedts hus. Jan Troell fil-
made alla scener själv, berättar 

Gert Billingsdahl, och pekar 
på en fotografi föreställande 
tolv sammanbitna män i mili-
täruniform.

Enligt Svenska filminstitu-
tet har filmen premiär den 14 
december i år. 

Då kommer åtminstone 
en stolsrad i biosalongen vara 
reserverade för herrarna från 
Skepplanda hemvärns- och 
kulturförening, som med spän-
ning ser fram emot att återigen 
få pryda vita duken. 

Hemma på vita duken
– Skepplanda hemvärns- och kulturförening i filminspelningar

TILLBAKA PÅ 40-TALET

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Direkt från filmens värld. Gert Billingsdahl, Gunnar Gustafs-
son, Karl-Axel Axelsson, Mikael Andersson, Gunnar Ring-
holm, Per Helgesson, Åke Johansson och Kent-Arne Axels-
son. (Åke Larsson saknas på bild).

Som förr. I bioaktuella ”Simon och ekarna” drar Mikael Andersson förbi i en scen på en Ariel 
350 av 1942 års modell.

BOHUS. I 20 år har hon 
kokat ärtsoppa, lagat 
gröt och på annat sätt 
förgyllt vardagen för 
pensionärerna i Bohus.

Norma Pettersson 
jobbar i det tysta och 
gärna på egen hand.

– Hennes insatser 
är ovärderliga och kan 
inte beskrivas i ord, 
säger Klas Svensson, 
ordförande i brukar-
rådet på Bohus servi-
cehus.

Det är ett 20-årsjubileum 
väl värt att lyfta fram. Att 
Norma Pettersson, 76, under 
två decennier lagt ned otaligt 
med ideella arbetstimmar för 

att sätta guldkant på pensio-
närernas tillvaro i Bohus är 
sannerligen behjärtansvärt.

– Jag var här och vävde, 
det var så allting började. De 
första fem åren körde jag i 
egen regi, men sedan blev 
det som en del i brukarrå-
dets verksamhet, förklarar 
Norma.

Lokaltidningen hälsar på 
henne när det stundar gröt-
fest på servicehuset. Norma 
rör om i grötkastrullen sam-
tidigt som hon förbereder 
med skinkmackor, kaffe och 
kaka.

– Alla pensionärer som vill 
är välkomna hit. Det brukar 
komma 50-60 personer 
varje gång. Det är självkost-
nadspris som gäller, berättar 

Norma.
Det är Norma som fixar 

med alla ingredienser, 
inhandling och tillagning. 
Övriga representanter i bru-
karrådet finns med som en 
extra resurs.

– Vi brukar ha den här 
typen av sammankomst två 
gånger i månaden. Blir det 
pengar över ordnar vi med 
musikunderhållning, säger 
Norma.

Att Normas lunchanrätt-
ningar är uppskattade råder 
det ingen som helst tvekan 
om.

– Hon är fantastisk! Detta 
är väl friskvård om något, att 
få en stunds social samvaro 
samtidigt som vi äter gott, 
säger Nils Svensson när han 

äntrar servicehusets sam-
lingslokal.

Norma Pettersson vill 
tona ner sin egen roll och 
menar att deltagarnas tack-
samhet gör det värt att fort-
sätta.

– Det är roligt och jag 
får så mycket tillbaka, säger 
Norma och slår upp dagens 
första portion risgrynsgröt.

Besökarna hälsas väl-
komna och sorlet är igång. 
Besökarna låter sig väl smaka 
och hyllningarna till Norma 
är samstämmiga.

Norma en vardagshjälte i det tysta
– Sätter guldkant på pensionärernas tillvaro

I BOHUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Norma Pettersson kokar gröt till pensionärerna i Bohus ser-
vicehus. Det har hon gjort under 20 års tid.

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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Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

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

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

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

BETONGHÅLTAGNING
Sågning • Borrning • Bilning • Rivning 

Asbestsanering • Vajersågning
Betong- och bergtätning

www.alebetongborrning.se

Försäljning & service
Nyckeltillverkning
�����0303-74 86 11�������

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

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

Lediga 
platser!

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

E-post: lars@sturesspisar.se

STURES 
SPISAR AB

Braskaminer, vedspisar, 
kakelugnar, installationer...
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RING! 0303-749218 • ztryck.se • ÄLVÄNGEN

500 KUVERT MED TRYCK!
Billigast i Sverige?

Gäller C5-kuvert enfärgstryck exkl moms480:-

Bildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

Colorama i Älvängen

- En butik för 
både proffs och 

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

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

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

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

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

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

www.mecaalvangen.se

Minireningsverk 
för enskilda avlopp
Enkelt & driftsäkert • Tar liten plats

Ring oss på 0706-08 62 99
www.biovac.se

Snabba leveranser!

DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50
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Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

�������
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VOLVO NÄRSERVICE ALE

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

0303-74 60 41 / 0706-36 78 41

Ställverksvägen 3
Älvängen

Öppettider: 
mån-fre 16-18, lör 10-13

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

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

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

Alekuriren AB
Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen

0303-74 99 40 • www.alekuriren.se

GRAVYR
Plast, aluminium, rostfritt

Packtejp eller avspärrnings-
band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

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

ÅBY. Ett förstärkt Kål-
lereds SK besegrade 
Surte BK i en av fort-
sättningsseriens nyck-
elmatcher.

Trots ledning med 
både 5-2 och 6-3 vann 
hemmalaget med 9-7.

Fem matcher återstår 
och för avancemang till 
division ett krävs tro-
ligtvis seger i samtliga.

Det är en luttrad surteträ-
nare som lokaltidningen får 
tag på efter drabbningen 
mellan Surte BK och Kål-
lereds SK på Åby isstadion. 
Olavi Koskelainen har varit 
med förr och trots förlusten 
är han både nyanserad och 
optimistisk.

– Det är 
ingen bra start 
på fortsätt-
ningsser ien 
och den känns 
dessutom onödig, men sam-
tidigt är den ganska logisk. Vi 
har ingen försäsongsträning i 
benen och började träna på 
stor is i samband med att Ale 

Arena öppnade vid årsskiftet. 
Det tar ut sin rätt mot bättre 
motstånd. Vi kommer att bli 
bättre allt eftersom och det 
återstår fem matcher. Vinner 
vi dem avancerar vi, det lovar 
jag, säger Olavi Koskelainen. 

Kållered, farmarlag till 
Mölndal, jagar också en 
plats i bandyettan nästa år. 
Laget förstärktes därför med 
A-lagsspelare, däribland 
Martin Larsson som sva-
rade för sju av nio mål.

– Han är duktig, men det 
som fäller oss är våra egna 
misstag. Vi bjöd honom på 
flera av målen och hade vi 
istället spelat som vi kom 
överens om hade det aldrig 
hänt. Vid ledningen 6-4 

tog jag en 
timeout och 
vi bytte då 
taktik från att 
vara aggres-
siva till att 

backa hem. Det lyssnade 
inte alla på och vi fick stora 
avstånd mellan lagdelarna. 
Kållered utnyttjade vår tak-
tiska oförmåga, konstaterar 

Olavi Koskelainen.
Hemmalaget kröp snabbt 

närmare och tio minuter före 
slutsignalen var de ikapp – 
och ytterligare ett par minu-
ter senare förbi.

– De fick en straff till 7-6 
och sedan gjorde Martin 
Larsson 8-6. Det var tungt, 
men förhoppningsvis en 
nyttig näsbränna. Alla vill slå 

Surte. Vi har en fin historia 
och är fortfarande en skalp 
alla vill ta. Nu får vi tagga 
upp oss och vinna resterande, 
säger Koskelainen som 
öste beröm över målvakten 
Ludvig Östman.

– Han har varit otroligt 
bra och bidrog till att vi ledde 
med tre mål i halvlek.

Nu väntar återigen ett 

längre speluppehåll. Nästa 
match är först nästa onsdag, 
hemma mot Hemsjö.

– Lottningen kan jag verk-
ligen ha synpunkter på. Vi får 
försöka hålla uppe match-
tempot på träningarna, men 
det är absolut ingen fördel 
med dessa långa uppehåll.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

– Förlorade första matchen 
i fortsättningsserien

Tung start för Surte BK

BANDY
Fortsättningsserien
Kållereds SK – Surte BK 9-7 (2-5)

Surte BK förlorade första matchen i fortsättningsserien borta mot Kållered. Förlusten blev 
extra tung, då Vildkatterna var i ledningen med både 5-2 och 6-3.    Arkivbild: Allan Karlsson

Svenska Cupen är Lag- 
SM i badminton för ung-
domar, där tre tjejer och 
tre killar utgör ett lag. I 
år spelas Svenska Cupen 
samtidigt som Senior-SM i 
Uppsala 3-5 februari. Vår-
vindens BMK skickar i år 
ett lag som består av fyra 
stycken Ale ungdomar! De 
uttagna är Sofia Olsson 
(Surte) Jennie Kornesjö 
(Nödinge) Linus Olsson 
(Surte) och Linus Lilja 
(Skepplanda) övriga delta-
garen är Lisa Johansson 
och Fredrik Longnell från 
Göteborg. 

Vårvindens BMK håller 
till i Alelyckans Sportcen-
ter i Gamlestaden.  För dig 
som är nyfiken att prova 
på badminton så har vi vår 
badmintonskola på sön-
dagar. Därutöver så finns 
det träningsmöjligheter av 
högsta klass bland annat 
genom en av Sveriges abso-
lut bästa badmintontränare 
Mats-Lennart Hansson. 
Besök gärna Vårvindens 
hemsida för mer informa-
tion.

❐❐❐

Badminton-
framgångar
– Alespelare i Svenska 
Cupen för U15



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 välkomnar alla medlemmar till årsmöte 
den 22 februari kl 19:00  i klubbhuset Vimmervi. 

Extra punkter: Namnändring och förändring av stadgar
www.laget.se/nskfotboll Tel: 0303-229883

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

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
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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SKRIDSKO- & 
BANDYSKOLA

Söndagar kl 13.30 - 15.00 i Ale Arena
Välkomna 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

www.laget.se/nodingesk
Huvudsponsorer

VECKANS MATCHER
I ALE GYMNASIUM 

Tisdag 31 januari
Hdiv6V 20:00 Nödinge - Härryda HK        

Söndag 5 februari
F01 14:00 Nödinge - Kungälv        
F00 15:00 Nödinge - HF Orust        

Söndag 5:e februari spelar F02 
Minihandbollscup i Nödinge Sporthall, 

med start 09:00

Välkomna!
MATCHSPONSOR

��������

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 9 par. Medel var 72 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Torsten Johansson/Ole J Jensen    98
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           93
3. Nils Lindström/Stig Christensson  83
4. Karl-Axel Karlsson/Rolf Frössling   76
5. Elsa Persson/Rikard Johansson   75

BANDY

INNEBANDY

HANDBOLL

Fortsättningsserien
Kållereds SK – Surte BK 9-7 (2-5)
Mål SBK: Martin Östling 2, Jonas 
Eriksson 2, Fredrik Thelaus 2, Sebas-
tian Ingebro. 
Matchens kurrar: Ludvig Östman 3, 
Stefan Nilsson 2, Martin Östling 1.

Division 1 södra damer
Ale IBF – Olofströms IBK 5-6 
(1-2,3-2,1-1,0-1)
Mål Ale: Emma Asplund 2, Leoresa 
Haklay 2, Malin Bernhardsson 1. 
Matchens kurrar: Leoresa Haklay 3, 
Jennie Hedberg 2, Emma Asplund 1.

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – IK Baltichov 31-29 (19-18)
Mål Ale: Nicklas Ericsson 6, Joakim 
Samuelsson 5, Peter Welin 5, 
Andreas Johansson 4, Kim Sand-
berg 4, Anton Thunberg 3, Mattias 
Johansson 2, Fredrik Johansson, 
Rickard Bäckström 1 vardera. Match-
ens kurrar: Peter Welin 2, Torbjörn 
Mattsson 1. 

Division 2 västsvenska västra damer
Nödinge SK – Bjurslätt 18-26 (10-14)
Mål NSK: Jenny Jensdottir 4, Jes-
sica Edler 4, Catrine Aronsson 3, 
Johanna Bengtsson 2, Elina Mathias-
son 2, Sofia Olofsson, Sara André-
asson, Sofia Hvenfeldt 1 vardera. 
Matchens kurrar: Ulrika Carlsson 2, 
Jenny Jensdottir 1.

Herrjuniorer
Ale HF - Kristinehamn 30-28
Matchens kurrar: Markus Ahlbom 2, 
Tobias Ottosson 1.

�

- Älska handboll

EL FIXARNA I ALE

Matchsponsorer:

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

ÄLVÄNGEN KULTURHUS
Söndag 5 feb 

12.00 P-01, Ale HF - Nödinge SK

12.50 A-pojk, Ale HF - Aranäs

13.50 Herr div. 4, Ale HF - Nordpoolen

15.05 Dam div. 4, Ale HF - RYA

NÖDINGE. Serieledande 
Bjurslätt-Hisingen har 
bara förlorat en match i 
årets seriespel.

Det var mot Nödinge 
SK.

I söndags tog de en 
gruvlig revansch.

Gästerna gav aldrig hemmala-
get en chans. En tidig tvåmåls-
ledning växte till fem bollar i 
första halvlek, men Nödinge 
kom tillbaka efter en energikick 
av Catrine Aronsson. Det fy-
siska fenomenet driver på, ut-
manar, river och sliter samt tar 
avslut. Hon borde spela 60 mi-
nuter. 

När högersexan Jenny Jens-
dottir placerat 10-11 bakom 
Bjurslättskeepern radade NSK 
upp kvitteringslägen, men istäl-
let för mål bjöds gästerna på fina 
kontringslägen. Dessa förvalta-
de gästerna och i paus hade se-
rieledarna skaf-
fat sig en fyra-
målsledning.

– Det var 
onödigt att vi 
släppte taget i 
slutet av halvleken, men totalt 
sett var förlusten ett fall framåt. 
Inställningen var klart bättre än 
i de senaste matcherna. Vi led 
lite av att vår lagkapten Caro-
line Karlsson var sjuk, sum-
merar NSK-tränaren Markus 
Bengtsson sina intryck. 

I andra halvlek fick Nödinge 
aldrig känna doften av poäng. 
Avståndet var hela tiden tre mål 
eller större. Bjurslätt vann rätt-
vist med åtta mål och visade 
stundtals prov på taktisk hand-
boll med bra rörelse såväl med 
som utan boll. I NSK impone-
rade Ulrika Carlsson i målet 
och i första halvlek var hon 
nära att stänga butiken för gäs-
terna. Först när kontringar-
na kom allt tätare fick hon ge 

vika. Nödinge har nu fallit i ta-
bellen, men har fortfarande en 
tredjeplats inom räckhåll fast då 
krävs att laget börjar vinna. På 
söndag väntar en nyckelmatch 
borta mot Torslanda HK som 
har samma poäng.

Nödinge måste få ordning 
på sitt skytte för att bärga fler 
poäng. Målskörden från den på 
pappret alldeles utmärkta upp-
ställningen på nio meter har 
varit på tok för dålig de senaste 
matcherna.

– Det har varit lite oroligt 
i laget. Nathalie Löfvendahl 
har slutat och Catrine Aronsson 

har tillkommit. Vi är inte sam-
spelta än och vi tar lite felbe-
slut. Målet är fortfarande topp 
fem och det ska vi kämpa för att 
klara av, lovar Markus Bengts-
son som var mycket nöjd med 
sin målvakt Ulrika Carlsson 
som noterades för 20 kvalifice-
rade räddningar. 

Bjurslätt tog revansch på NSK
– De blå damerna faller i serien

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ulrika Carlsson storspelade i Nödinges mål och noterades 
för 20 räddningar.

Kantspelaren Johanna Bengtsson hängde in två mål för NSK.

FOTBOLL
Div 2 västsvenska västra damer
Nödinge SK – Bjurslätt 18-26 (10-14)
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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)

Inomhusturneringen ÄIK Cup avgjordes förra helgen med 
triumfer för två av kommunens fotbollsföreningar. Den 
yngsta klassen, P10, vanns av Ahlafors IF (bilden) och i 
P12 segrade värdklubben Älvängens IK. I pojkar 11 gick 
guldet till Stenungsunds IF och F-10/11 togs hem av Ro-
melanda.              Text: Jonas Andersson

Aleframgångar i ÄIK Cup

BORÅS. I helgen avgjordes 
Inomhus-DM i friidrott för 
Västergötland. Tingbergs 
AIS hade flera framgångar i 
de olika klasserna. I seniorer 
blev det guld för Krister 
Wernerliv i kula med en 
stöt på 11.42 m. Ceci-
lia Heine i höjd 1.35m. 
Robin Johansson i klassen 
P19 400m på 58.74.

Emma Kuutti, 14 år, 
slog nytt kommun rekord i 
stavhopp för kvinnor då hon 
tog hem ett silver på 2.25 m 
i klassen F15. På 1000 m fick 
Emma dra hela loppet och 
med ett bra avslutningsvarv 
blev det en silverplats med 

tiden 3.25.95 i klassen F15.
Peter Johansson sprang 

hem ett silver i seniorklassen 
på 400 m med tiden 56.08. 
Det blev även ett guld på 
800 m, då han fick dra själv 
hela loppet i klassen M40 
och tiden blev 2.09.28.

Marcus Hermansson 
vann kula i klassen M35 på 
8.38 m. Anna Kuutti, 13 år, 
tog nytt personrekord och 
slutade trea i tresteg med 
7.85 m. Josefin Nyqvist 
sprang hem ett brons i seni-
orklassen på 1500 m med 
nya personrekordet 5.54.93. 
En lyckad helg för Ting-
bergs AIS!  

Tio medaljer till TAIS vid DM i Borås

www.laget.se/aleibf

Div 1 södra damer: 

Onsdag 8/2 kl 20.00
Ale IBF - Fröjereds IF
Plats: Ale Gymnasium

 Div 2 herrar: 
Lördag 11/2 kl 12.15

Ale IBF - FBC Lerum�
Plats: Ale Gymnasium

Matchvärd:

www.laget.se aleibfw ww.lag se/ale

gggg
BF - Fröjereds IFF - FFrööjeeredAAlle IB IFBIBe A

Plats: Ale GymnasiumAle GGymnnasiu: tslatP

DDDDDD vv 2 2 h errar:iviv 222 herrar

Lörddagg 1111//2111/22aaggddaaöörrL  kkll 12.15 kkkll 12.15
AAle IBFF - FFBCC erumBBFF - FBBCC Lerummee IIAAll

PP aaattts: AAllee GymnasiumA e GGymnna iumtttsssPPPlllaaa sss:::  Ale Gymmn ssiumAA e Gyymnnaas umsss

Matchvhvää ::ärdd:tchMM

NÖDINGE. Första 
poängen sedan novem-
ber.

Ale IBF:s damer var 
dessutom ytterst nära 
full pott.

Olofströms IBK kvit-
terade sent och tog 
sedan bonuspoängen i 
förlängningen.

Ale IBF:s damer spelar nu för 
sin heder i division ett södra. 
Laget hade bara tagit poäng i 
två matcher innan lördagens 
uppgörel-
se med Olof-
ströms IBK. 
Årets facit 
speglar dock 
inte Ales insats 
under säsongen. I flertalet 
matcher har det varit både 
tätt och en strid på kniven. 
Orutinen har fällt avgöran-
det många gånger, inte ener-
gin och viljan att vinna.

Hemma mot Olofström 
var det Ale som höll i taktpin-

nen, åtminstone i målproto-
kollet. På plan var det möjli-
gen en liten favör för gästerna 
som också tog ledningen med 
1-0 efter knappt två minuter. 
Repliken från hemmalaget 
lät inte vänta särskilt länge. 
Emma Asplund gjorde sitt 
första av två mål för dagen. 
Det andra kom direkt i andra 
perioden och betydde 2-2. 
Sedan slog matchens lirare 
till två gånger om. Leoresa 
Haklay stötte in 3-2 och sköt 
distinkt 4-2 i en kontring.

– Vi visar att vi kan erbju-
da motstånd 
och även om 
poängskör-
den hittills är 
ganska mager 
gör vi inte 

bort oss. Alla får slita när de 
möter oss, sa aletränaren, 
Ralph Gustafsson.

Gästerna fick snabbt kon-
takt igen och reducerade två 
gånger om. Inte heller Malin 
Bernhardssons 5-4-mål 

All heder åt Ale IBF
– Men bonuspoängen stal Olofström

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kramkalas. Ales damer höll i taktpinnen under större delen 
av matchen, men förlorade bonuspoängen i förlängningen.

INNEBANDY
Division 1 södra damer
Ale IBF – Olofströms IBK 5-6

fick bli matchvinnande. När 
blott fem minuter återstod 
av kampen kvitterade Olof-
ström och drabbningen fick 
avgöras i förlängningen. Ale 
IBF satsade allt på ett kort och 
var ytterst nära ett segermål, 
då motståndarna utnyttjade 
en snabb och effektiv omställ-
ning. Bonuspoängen åkte ut 
från gymnasiet, men hedern 
stannade kvar.

– Vi ska avsluta snyggt. Nu 
väntar snart matcher mot lite 
beskedligare motstånd och då 
hoppas jag att vi kan renovera 
vårt självförtroende. Det vore 

kul om vi kunde få sätta punkt 
på serien med några fullpo-
ängare, menade Ralph Gus-
tafsson.

Trots att Ale IBF ligger 
ohjälpligt sist i tabellen går 
ingen motståndare säker i 
division ett. Återigen visade 
det unga laget att de inte bara 
kan störa, utan med en liten 
gnutta tur hade hemmalaget 
också tagit samtliga poäng i 
lördags.

NÖDINGE. Ale HF tog 
säsongens fjärde seger 
och därmed ett stort 
steg närmare ett nytt 
kontrakt.

Det var dock under 
stor dramatik som 
poängen säkrades.

Hemmamålvakten 
Torbjörn Mattsson blev 
stor matchhjälte med 
ett par avgörande frilä-
gesräddningar.

Ale HF såg ut att springa 
mot en tämligen säker seger 
i mötet med IK Baltichov, 
men en betryggande tre-
målsledning försvann hastigt 
och mindre lustigt i match-
ens slutskede.

Torbjörn Mattsson som 
vaktade Ales kasse fick dra 
nytta av allt sitt kunnan-
de och alla sina erfarenhe-
ter för att poängen skulle 
stanna på hemmaplan. Två 
dubbelräddningar gav Ale 

en ny chans att sätta press. 
Till sist orkade inte gäster-
na komma igen.

Totalt sett var det Ales lin-
jespel som övertygade, både 
Andreas Johansson och 
Anton Thunberg impo-
nerade i båda riktningarna. 
Hemmalagets vassa kantspe-
lare var också på gott målhu-
mör. En tredjedel av målen 
signerades Joakim Samu-
elsson och Peter Welin.

Ale möter närmast ta-
belljumbon Kärra HK, en 
match som också bör vinnas 
för att de jagande lagen ska 
distanseras. En bra avslut-
ning på serien utesluter inte 
att laget kan avancera till en 
mittenplacering.

Viktig skalp för Ale HF

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Femmålsskytt Joakim Samuelsson.

A
rk

iv
b
il
d
: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

2012  |   vecka 5  |   nummer 4  |   alekuriren 21SPORT

Kalligrafi 
Lär dig texta vackra kort
och inbjudningar m.m.
Tisdagar jämna veckor 
kl.18.00–20.00
Alvhem 4 ggr á 2h
12-15 år Kostnad: 350: - inkl. mtrl.
Start: tisdag 21 februari
Ledare: Jennie Niklasson

Korttillverkning
Gör egna födelsedagskort,
inbjudningar m.m. i olika tekniker
Torsdagar jämna veckor 
kl.18-20 Alvhem 4ggr á 2h
Kostnad 400:- inkl. mtrl
Start torsdag 23 februari
Ledare: Jennie Niklasson

Smycketillverkning
Gör dina egna personliga smycken 
av pärlor och band
Torsdagar ojämna veckor 
kl.17.45–19.45 Skepplanda 
Kostnad 400:- inkl. mtrl.
Start: torsdag 23 februari
Ledare: Meddelas senare

Sista anmälningsdag 17 februari

Vildmarksäventyr
Vi går ut i skog och mark och 
upptäcker naturen tillsammans
Söndagar ojämna veckor 
kl.10.00–12.00
Utgångspunkt Skepplanda bygdegård 
4ggr á 2h
Från 8 år Kostnad 300:-
Start: söndag 4 mars
Ledare: Meddelas senare

Barngymnastik
Enkel gymnastik med mycket lek.
Måndagar kl.17.00-18.00
Garnvindeskolan 8ggr á 1h
Från 5 år Kostnad 300:-
Start: måndag 20 februari
Ledare: Marie Jaanson

Boll & Lek
Fotboll och lek i en härlig blandning
Söndagar kl.10.00–11.00
4-5 år Kostnad: 300:-
Söndagar kl.11.00–12.00
6-7 år Kostnad: 300:-
Älvängenskolans gymnastiksal
Start: söndag 26 februari
Ledare: Therése Johansson och
Lisa Qvarfordt

Anmälan görs på telefon: 0704-89 86 16. SENAST 17 FEBRUARI
Medlemsavgift är 20:-/år och tillkommer på första kursavgiften

VÅRENS 

KURSER

VÄLKOMNA!

Årsmöte tisdag 13 mars kl 18.30
i Alvhem, Stinsvägen 28. Sista anmälningsdag 9 mars

NU STARTAR VI

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

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

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

KR/kurs

KR/kurs 
(för dig som är Sportlifemedlem)

Det senaste inom barndans

PRIS:

��Start denna vecka!

DANSA MED OSS!

ÄÄÄÄÄÄÄLVLVLVLVLVLVLVÄÄÄÄÄÄÄNGENGENGENGENGENGENGENNNNNNN NÖDNÖDNÖDNÖDNÖDNÖDNÖDINGINGINGINGINGINGINGEEEEEEE KKKKKUNGUNGUNGUNGUNGÄÄÄÄÄLVLVLVLVLV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303 - 938 21 
KKKKKKKUNGUNGUNGUNGUNGUNGUNGÄÄÄÄÄÄÄLVLVLVLVLVLVLV CCCCCCCENTENTENTENTENTENTENTRUMRUMRUMRUMRUMRUMRUM VÄSTRA GATAN 71, TEL 0303-199 40 LLLLLLLILLILLILLILLILLILLILLAAAAAAA EEEEEEEDETDETDETDETDETDETDET BBBBBBBADHADHADHADHADHADHADHUUUUUUUSSSSSSSETETETETETETET LLLLLLLILLILLILLILLILLILLILLAAAAAAA EEEEEEEDETDETDETDETDETDETDET VÄVÄVÄVÄVÄVÄVÄRDRDRDRDRDRDRDSSSSSSSHUHUHUHUHUHUHUSSSSSSSETETETETETETET 

SKANSENVÄGEN 34, 463 39 LILLA EDET, TEL 0520-65 16 16 SNASNASNASNASNASNASNARTRTRTRTRTRTRT 100100100100100100100 KLKLKLKLKLKL KLUBBUBBUBBUBBUBBUBBUBBARARARARARARAR IIIIIII SSSSSSSVERVERVERVERVERVERVERIGEIGEIGEIGEIGEIGEIGE WWW.SPORTLIFE.SE

För mer info: www.absshowkidz.se

BOHUS. I onsdags 
gjorde fyra skollag upp 
i det första poolspelet 
i Icas miniallsvenska i 
bandy. 

Ale Arena var full av 
kämpande femteklas-
sare och vassast var 
Surteskolan som kva-
lificerade sig till nästa 
omgång.
Fortsätter framgångarna för 
de blågula väntar semifinal 
och chans att få spela i finalen. 

Ica miniallsvenskan är Sve-

riges största bandyturnering 
för skolor och riktar sig till 
årskurs fem. Årets turnering 
är den 33:e i ordningen. 

I det första poolspelet 
mötte Surteskolan två lag 
från Kungälv och ett från 
Väröbacka. 

Surte utklassade Värö-
backa i den första match-
en med imponerande 19-0. I 
den andra matchen mot Klö-
verbacken blev det en jämna-
re kamp som slutade 5-4. När 
de sedan mötte Övre Fontin 

visade Surte återigen vart 
skåpet ska stå med resultatet 
11-2. På läktaren fanns hejar-
klackarna på plats med upp-
muntrande applåder och nere 
på isen hjälpte tränarna till att 
peppa spelarna. 

Nu väntar laget med spän-
ning på det andra poolspelet 
innan semifinalen.

Surteskolan vidare i bandycup

I ALE ARENA

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Glada segrare. Joel Eriksson, Gustav Friman, Felicia Janebrink, Tim Lord och Sofia Lilja från 
Surteskolan gladdes åt segern i första poolspelet som avgjordes i Ale Arena.
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Kontrasternas stad Lund
3 dagar i Skåne

Grand Hotel Lund   
Stans  exklusiva och äldsta hotell är ert hotell som ligger mitt i 
centrum och dess charmiga och eleganta byggnad från 1800-talet 
har utsikt över Stadsparken.

Ankomst: Fredagar t.o.m. 16/6 2012.                Endast slutstädning. 

Pris per person i dubbelrum

1.349:-
Pris utan reskod 1.499:- 

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

Grand Hotel Lund

Extranatt 
endast 449:- 

Romantisk slottsuplevelse
4 dagar i Mec kleburg-Vorpommern

Schloss Frauenmark
Det lilla slottet är helt unikt och lig-
ger nära Törnrosaslottet i Schwerin 
(31 km) och Wismar (63 km) vid 
Östersjökusten.

Pris per person i dubbelrum

1.949:-
Pris utan reskod 2.099:- 

• 3 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x champagnebrunch 
• 3 x 3-rätters middag
•  1 x sherry som välkomst 
•  1 x te &  scones 
   (endast t.o.m. 3/4 2012)

Ankomst: Valfri t.o.m. 3/4 
samt sön-tis 8/4-28/8 2012. 

Schloss Frauenmark

Sommar i Danmark
3 dagar i Fredericia
Trinity Hotel
Finns det något så somrigt som en 
sommarsemester i grannlandet 
Danmark med långa, ljusa nätter, 
vita sandkullar, öppna vidder och 
dansk gemytlighet och stämning? 
Fredericia är placerat mitt i landet 
och är en perfekt utgångspunkt 
för en semester där ni har chans-
en att uppleva Danmarks största 
sommarattraktioner. När ni bor 
på Trinity Hotel, bor ni vackert i 
utkanten av Fredericia bara ett 
stenkast från stranden, där den 
gröna bokskogen växer ända ner 
till vattnet. Härifrån är det endast 
6 km in till Fredericias centrum, 
där det är liv och glada dagar i de 
blomsterklädda gågatorna.

Pris per person i dubbelrum

699:-
Pris utan reskod 849:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé

Ankomst: Valfri 1/7-3/8 
2012. 

Endast slutstädning. 

Trinity Hotel

2 barn 
5-13 år 
½ pris

4 dagar m. frukostbuffé
& 2 x sommarbuffé 
endast 1.499:- 

OBS: Reser du 
ensam m. barn?

Priset och barnrabat-

terna gäller även för 

1 vuxen med barn. 

Legoland 53 km

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

Handarbetscaféet på Repslagarmuseet har dragit igång för säsongen. Varan-
nan torsdag håller caféet öppet för dem som vill träffas över en kopp kaffe, 
sy, sticka och virka tillsammans. Deltagarna byter idéer med varandra sam-
tidigt som kreativiteten flödar i form av hantverksarbete. Hemslöjden firar 
i år 100 år varför vårens gemensamma projekt är att skapa ett löv till en 
samlingsutställning.              Text och bild: Jonas Andersson

Kreativt skapande på Repslagarmuseet
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NÖDINGE. Årets första barn-
kulturarrangemang ägde rum 
i Ale gymnasium i lördags. 
Det var musikerna ”Tompa” 
och ”Mackan”, mer kända 
under namnet LongKalsong, 
som stod för underhållning-

en.
– En mycket lyckad och 

uppskattad föreställning. Be-
söksantalet uppgick till 100 
personer, säger kultursekre-
terare Lisa Haeger.

Nästa publika arrange-

mang sker söndagen den 19 
februari då gymnasiets tv-
studio gästas av Ensemble 
Yria. Det blir en teater på 
temat rymden.

– Med utgångspunkt i 
barns frågor om rymden och 

universum spinner denna 
musikaliska fantasi med 
sånger, rytm och rörelse. Det 
blir ett äventyr som sträcker 
sig ända in i oändligheten, 
förklarar Lisa Haeger.

JONAS ANDERSSON

Uppskattad föreställning med LongKalsong

LongKalsong bjöd på musikalisk show i Ale gymnasium i lördags eftermid-
dag.

Lokaltidning
printshop

reklambyrå
webbproduktion
fi lmproduktion

– mer än bara lokaltidning
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Varmt
välkomna!

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

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

ÄLVÄNGEN. Båtmässan 
är ett säkert vårtecken.

Lika säkert är att 
Repslagarmuseet finns 
representerade på den-
samma.

Till helgen öppnas 
portarna till den 53:e 
Båtmässan i Svenska 
Mässans regi.

Startskottet går på lördag 
morgon, men redan på 
fredag smygstartar Båtmäs-
san med en så kallad VIP-
kväll för särskilt inbjudna 
gäster.

– Det stämmer. Då passar 
vi på att bjuda in våra spon-
sorer och samarbetspartner. 
Förra året hade vi 380 inlösta 
biljetter, berättar Bernt 
Larsson som upplever Båt-
mässan för 15:e gången.

– Vi börjar få rutin på 
detta. Båtmässan är utan 

tvekan vår största och mest 
betydelsefulla utåtriktade 
verksamhet som vi gör under 
året, förklarar Bernt som 
är tacksam över att många 
erfarna personer, som bland 
andra Börje Johansson och 
Kurt Flodin, fortfarande 
är med och deltar i arrang-
emanget.

Repslagarmuseet har för-
setts med en något större 
monter än vad man har haft 
tidigare. 65 kvadratmeter har 
Ales stolthet till sitt förfo-
gande.

– Många besökare går på 
lukten, så de ska nog hitta 
oss. I montern ska vi bland 
annat demonstrera hur rep-
slagning går till och vi har 
även en del souvenirer med 
oss. En nyhet är den flätma-
skin som vi kommer visa upp. 
Knopskola är en annan nyhet 
som vi är stolta över att pre-
sentera.

För Bernt Larsson är Båt-
mässan inte det enda pågå-
ende projektet. Ett samar-
bete har inletts med Vikinga-
skeppsmuseerna i Norge 
respektive Danmark.

– Därför är jag väldigt 
tacksam över att det finns så 
många frivilliga krafter i vår 
förening som vill dra sitt strå 
till stacken när det gäller Båt-
mässan. Av tradition brukar 
vi locka mycket folk till vår 
monter, säger Bernt.

På fredagens VIP-kväll 
blir det underhållning av 
Lennart Thorstensson och 
tal av Isabell Korn (M), ord-
förande för Kultur- och fri-
tidsnämnden.

Båtmässan pågår till och 
med den 12 februari.

Båtmässan nästa för 
Repslagarmuseet

PÅ REPSLAGARMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Repslagarmuseet tar i vanlig ordning plats på Båtmässan, som öppnar till helgen. Maj-Lis 
Carlsson och Bernt Larsson kommer bland annat att visa upp hur den här flätmaskinen 
fungerar, ett nytt inslag för mässbesökarna.

NÖDINGE. Skolcupen 
utgör tveklöst den 
största rekryteringsba-
sen för Ale IBF.

På sportlovshelgen 
17-19 februari avgörs 
den populära inne-
bandyturneringen för 
15:e året i rad.

– Skolcupen är en 
bra reklampelare för 
oss och den har hjälpt 
till att sätta inneban-
dysporten på kartan, 
säger Ale IBF:s ordfö-
rande, Hans Westerlind.

På fredag är sista dagen för 
kommunens grundskoleklas-
ser att anmäla sig till Skol-
cupen. Anmälningarna har 
börjat droppa in, men det är 
alltid under de sista dagarna 
som det rasslar till riktigt or-
dentligt förklarar Hans Wes-
terlind.

– Man är alltid lika orolig 
vid den här tidpunkten, men 
till slut brukar det ändå landa 

på cirka 50 klasser.
Sportlife är ny huvudspon-

sor till turneringen och sedan 
tidigare finns också Vakna 
med som samarbetspartner.

Tacksamma
– Vi är oerhört tacksamma för 
den stöttning som vi får från 
våra partners. Vi arrangerar 
inte Skolcupen i första hand 
för att tjäna pengar. Det är 
trots allt 650 t-shirtar som 
ska köpas in till deltagarna 
och dessutom lockar vi med 
prispengar i varje åldersklass, 
säger Hans Westerlind och 
fortsätter:

– Vi ser istället cupen som 
ett alldeles utmärkt sätt att 
profilera klubben, rekrytera 
nya barn och ungdomar till 
föreningen. Efter turnering-
en ser vi alltid en tillström-
ning av nya spelare. I höstas 
drog vi igång verksamhet för 
såväl pojkar som flickor födda 
05/06. Det kunde ske tack 
vare Skolcupens genomslag.

Hur mår Ale IBF just nu?

– Bra! Vi ha fått fin sup-
port rent organisationsmäs-
sigt, mycket folk som hjälper 
till med bland annat spons-
ring, caféverksamhet och 
våra olika arrangemang. Det 
innebär att styrelsen kan kon-
centrera sitt arbete på att ut-
veckla föreningen. Det är 
vår största tillgång att vi har 
så många ungdomar och för-
äldrar som vill ställa upp och 
jobba ideellt, förklarar Hans 
Westerlind.

Vad har du för förvänt-
ningar på Skolcupen 2012?

– I vanlig ordning hoppas 
jag på en rolig turnering 
där glädjen är i fokus. Visst 
finns det ett tävlingsmoment 
också, men det viktigaste är 
att spelare, ledare och funk-
tionärer har kul tillsammans.

Skolcupen 15-årsjubilerar med ny sponsor

Skolcupen i innebandy firar 15-årsjubileum. På fredag går anmälningstiden ut för de klasser 
som vill vara med i turneringen.                                                         Arkivbild: Allan Karlsson

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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www.mittiale.se - 0303-444 000

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

FAMILJEGUDSTJÄNST
i Nols kyrka

söndag 5 februari kl 11.00
Kyndelsmässodagen

Barnkören gNola medverkar
Kyrkfika

Välkomna!

0303-444 000www.mittiale.se

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

Torsdag 9:e februari 
drar vi igång kören i Älvängens Blå kyrka 

klockan 19.00-21.00

Vill du sjunga 

gospel?

Välkommen hälsar Karin Bäckman, 
ny ordinarie ledare – 0303-444 023

0303-444 000www.mittiale.se

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

Älvängens Blå Kyrka
Onsdagar udda veckor kl 19.00-21.00

STICKCAFÉ
Nästa tillfälle: 1 februari

Fika 20 kr
Samarrangemang mellan 

Starrkärr-Kilanda Församling 
och Älvängens Missionsförsamling

Starrkärrs kyrka
Söndag 5 februari kl. 18.00

Musikgudstjänst

Önskepsalmer
Tillsammans med kammarkören VocAle 
och intrumentalister sjunger vi önskade 

och älskade psalmer

Starrkärrs församlingshem 
Onsdag 8 februari 17.00-20.00

Vardagsfest
Vi träffas: Alla åldrar.

Kvällsmat: Soppa och bröd 
till självkostnadspris.

Pyssel, lek, allsång m.m.

Musiikkiseurat
Finsk musikgudstjänst

Älvängenin sininen kirkko
Älvängens blå kyrka
La lö 4/2 kl 16.00.

Tule laulamaan lapsuudesta 
tuttuja virsiä ja lauluja!

Kom och sjung våra favoritpsalmer 
från barndomen!

Präst: Satu Rekola
Musiker: Tuuli Ekenberg.

SKEPPLANDA. Ett bild-
spel ur Nils Poppes liv 
och filmer.

Därtill berättelser av 
Gunilla Poppe och sång 
av Thomas Poppe.

Det är vad som 
väntar besökarna till 
Skepplanda bygdegård 
lördagen den 24 mars.
Nils Poppe – gycklaren och 
människan – är en föreställ-
ning på närmare en och en 
halv timme.

Gunilla Poppe berättar 
om de svåra åren på 50-talet 
och om Fredriksdalsteatern. 
Thomas Poppe förgyller 
kvällen med sånger som han 
skrivit själv och andra kända 
melodier.

– Ett proffsigt arrang-
emang som förhoppnings-
vis kommer att locka en hel 
del folk till bygdegården. 
Vi märker redan av en stor 

efterfrågan på biljetter, säger 
Kent Carlsson i arrangörs-
kommittén.

JONAS ANDERSSON

Nils Poppe – gycklaren 
och människan

Nils Poppes liv gestaltas 
med bilder, berättelser och 
musik i Skepplanda bygde-
gård lördagen den 24 mars.

Korsdraget! Vad är det? Ja, det får du veta 
om du kommer till Guntorps missionskyrka 
kommande söndag.

Korsdraget är namnet på en kör samlade 
från olika kyrkor i Västra Götaland, som är ute 
och sjunger, spelar och vittnar om Jesus.

För att få vara med i kören skall man vara 

fyllda cirka 60 år och det är en härlig samling 
vänner på 60-70 personer när alla är med.

Nu på söndag kommer en mindre grupp, 
cirka 20 sångfåglar till Guntorp under ledning 
av Margareta Herngren. Då får du lyssna till, 
och sjunga med i nyare och äldre läsarsånger, 
ackompanjerad med olika instrument, blandat 
med personliga vittnesbörd.

För övrigt är gudstjänster samt ungdomsar-
betet med scout och tonår igång för terminen, 
nu i en alltid varm och inbjudande kyrka efter 
bergvärmeinstallationen i höstas, vilket under-
lättar arbetet mycket.

Församlingen känner stor tacksamhet till 
alla som bidragit till den nya uppvärmningen. 
Så därför väl mött på söndag. (Se annons i 
veckans tidning.)                                                   GH

Från Guntorps Horisont

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé för kvinnor
Skepplanda församlingshem 

lördag 4 februari

”Ur kvinnligt perspektiv”
Rebecka, Noomi och Lydia

Gestaltning av Birgitta Mighetto Floda
Ingen anmälan  - frukostkostnad 

40 kr/person

Temakväll i Tunge kyrka
Söndag 5 febr kl 17.00

”Från mörker till ljus”
Henrik Karlsson berättar om hur

tron har hjälpt honom ut ur
missbruk och droger

Behöver du skjuts till kyrkan så ring
Pia Thorsson 0303-442511 eller
Magnus Skredsvik 0303-442510

VÄLKOMNA!

Det händer i
GUNTORPS MISSIONKYRKA

Korsdraget 
kommer!

Söndagen den 5 februari kl 16
i Guntorps missionskyrka

Vi får lyssna och sjunga med i nya 
och gamla läsarsånger. 

AnneMarie Svenninghed.
Kollekt, servering

VÄLKOMNA!

Märta Christiansen, Nö-
dinge har avlidit. Född 1933 
och efterlämnar sonen To-
mas som närmast sörjande.

Martin Hellström, Nol har 
avlidit. Född 1921 och efter-
lämnar barnen Jerker, Stefan 
och Maria med familjer som 
närmast sörjande.

Åke Karlsson, Nödinge 
har avlidit. Född 1929 och 
efterlämnar dottern Monica 
med familj samt syskon 
med familjer som närmast 
sörjande.

Rut Sandberg, Skepplanda 
har avlidit. Född 1927 och 
efterlämnar syskonbarn med 
familjer samt Ulla-Britt som 
närmast sörjande.

Nils Johansson, Färdsle har 
avlidit. Född 1923 och ef-
terlämnar barnbarnen Carl 
och Cecilia med familjer 
samt Anette som närmast 
sörjande

Dödsfall

Till Er alla som på olika
sätt hedrat minnet av

vår Käre

Haakon
Sölvberg

vid hans bortgång, för
närvaro vid

begravningen, vackra
blommor samt

minnesgåvor vill vi
framföra vårt
varma tack.

SOLVEIG
Chris

Ett varmt tack till alla Er
som hedrat minnet

av vår Älskade

Lars-Göran
Rydberg

genom visad omtanke,
fina blommor,

telefonsamtal, brev samt
gåvor till Cancerfonden.

Tack även till Johan
Ekstedt för all hjälp

och vacker solosång i
kyrkan.

ULLA
LENNART, HÅKAN,

ANNELIE
med familjer

Till alla Er som på olika
sätt deltagit och hedrat
minnet av vår Älskade

Uno Johansson
vid hans bortgång, för
alla vackra blommor i

kyrkan samt för
minnesgåvorna vill vi
framföra vårt varma
och innerliga tack.
Ett särskilt tack till

kyrkoherde em.
Renny Olausson, solist
Magdalena Zander och
kantor Karin Nilsson
som med tal, sång och

musik gjorde
begravningensgudstjänst

en till ett ljust och
vackert minne.

BIRGITTA
Kent och Elisabeth
Stefan och Camilla

Ann-Sofie och Sebastian

Tack

Till Er alla som på olika
sätt deltagit och hedrat

minnet av vår Kära

Marita Carlsson
vid hennes bortgång,

för den vackra
blomstergärden i kyrkan

samt för alla gåvor till
Cancerfonden, vill vi
framföra vårt varma
och innerliga tack.

KJELL
JONAS och DOROTEA

Oliver, Daniella
ANDERS och EMMA

PAPPA

Guntorps missionskyrka
Onsd 1/2 kl 18.30, Tonår & 
ÄventyrarScout. Sönd 5/2 kl 
16, GUDSTJÄNST Anne-
Marie Svenninghed och 
Korsdraget. Tisd 7/2 kl 16, 
Konfa. Onsd 8/2 kl 18.30, 
Spårar & UpptäckarScout.

Starrkärr-Kilanda 
församling
Onsd 1/2 Starrkärrs kyrka 
kl 9.30, Vardagsgudstjänst 
Nilsson. Onsd 1/2 Älväng-
ens kyrka kl 19-21, Stick-
café i Blå kyrkan. Kaffe med 
tillbehör till självkostnads-
pris Öppet för alla som vill 
träffas kring handarbete 
och gemenskap under enkla 
former. Samarrangemang 
med Älvängens Missions-
kyrka. Lörd 4/2 Älväng-
ens kyrka kl 16, Musiikki-
seurat/Finsk musikguds-
tjänst. Älvängenin sininen 
kirkko/Älvängens blå kyrka. 
Tule laulamaan lapsuudesta 
tuttuja virsiä ja lauluja!/
Kom och sjung våra favo-
ritpsalmer från barndomen! 
Präst Satu Rekola, musi-
ker Tuuli Ekenberg. Sönd 
5/2 Älvängens kyrka kl 11, 
Mässa Andersson. Nols 
kyrka 11.00 Familjeguds-
tjänst medverkan av gNola 
Präst: Nordblom. Starrkärrs 
kyrka kl 18, Musikguds-
tjänst med Kammarkören 
VocAle Präst: Andersson. 
Onsd 8/2 Starrkärrs försam-
lingshem kl 17, Vardagsfest 
(se annons).

Fuxerna kyrka
Lörd kl 16, Mässa, Kristens-
son. Sönd kl 10, Högmässa, 
Forsberg. Tisd kl 8:30, 
Mässa i församlingshem-
met, Isacson. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Norberg. Torsd kl 
14, Gemenskapsträff i för-
samlingshemmet.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 5/2 kl 10, 
Mässa R Olausson. Onsd 
8/2 kl 10, Storcafé. Kl 
18.30, Veckomässa. Hålanda 
sönd 5/2 kl 12, Gudstjänst 
R Olausson. S:t Peder sönd 
5/2 kl 10, Mässa M Skreds-
vik. Ale-Skövde sönd 5/2, 
se övriga. Tunge sönd 5/2 
kl 17, Temakväll, ”Från 
mörker till ljus” Henrik 
Karlsson, M Skredsvik.

Surte missionskyrka
Onsd 1/2 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 1/2 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan.

Sönd 5/2 kl 11, Guds-
tjänst. Per Kjellberg. Saxo-
fonica. Nattvard. Sönd 5/2 
kl 12:30, Församlingens 
årsmöte. Månd 6/2 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Tisd 
7/2 kl 18:30, Tonårs-scout. 
Onsd 8/2 kl 15, Onsdags-
träff: Paradiset på jorden - 
Visning av Tor Herngrens 
film. Onsd 8/2 kl 18:30, 
Tonår. Onsd 8/2 kl 19, Eku-
menisk bönesamling i Surte 
missionskyrka. Onsd 8/2 kl 
21, Innebandy i Surtesko-
lan.
www.surtemissionskyrka.se

Smyrnaförsamlingen 
Älvängen
Tisd 31/1 kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgrup-
pen. Onsd 1/2 kl 18-19, 
Bön. Torsd 2/2 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Fred 3/2 
kl 19, Greenhouse (åk 7 och 
uppåt). Kl 20.30, Effect – 
Öppet hus & Café för ung-
domar. Lörd 4/2 kl 10-13, 
Second Hand & Café. Sönd 
5/2 kl 11, Administrations-
möte. Nattvard. Äventyret 
(3-12 år). Kyrkkaffe. Tisd 
7/2 kl 8-9, Bön.

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 1/2 kl 19, Sång, bibel-
läsning och bön. Sönd 5/2 
kl 11, Gudstjänst med för-
väntingar inför det nya året. 
Bön för vårt land och folk. 
Onsd 8/2 kl 19, Sång, bibel-
läsning och bön. Sönd 12/2 
kl 11, Års och Administra-
tionsmöte.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 9/2 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 12/2 kl 
11, Gudstjänst, Ohlins.

Nödinge församling
Onsd 1/2 kl 11, Fridhem 
Gudstjänst H Hultén.
 Fred 3/2 kl 10, Surte 
kyrka Vardagsgudstjänst H 
Hultén. 5/2 Kyndelsmässo-
dagen kl 11, Nödinge kyrka 
Du lilla Ljus Gudstjänst för 
stora och små R Bäck.
 medverkan av barn  & ung-
domskörer. Såpbubblepa-
rad till kyrkkaffet efteråt. Kl 
15, Bohus Servicehus Guds-
tjänst R Bäck.
Kl 17, Surte kyrka Ljus-
gudstjänst R Bäck. Tisd 7/2 
kl 11, Nödinge Servicehus 
Gudstjänst H Hultén.

Älvängens missionskyrka
Tisd 31/1 kl 9, Tillsam-
mans i bön. Kl 10-13, Tis-
dagscafé. Kl 18, Smult-
ron övar. Onsd 1/2 kl 12, 
Babymassage. Torsd 2/2 kl 
19.30, "Män, mat, möten". 
Män träffas i Blå kyrkan. 
Lörd 4/2 kl 15, Årsmöte. 
Sönd 5/2 kl 11, Årshögtid. 
AnneMarie Svenninghed, 
damkör, nattvard - söndags-
skola. Kl 18, Tonår. Månd 
6/2 kl 18, Nyingscout. Kl 
18.30, Scout. Tisd 7/2 kl 9, 
Tillsammans i bön. Kl 19, 
Tjejkväll - för kvinnor i alla 
åldrar. Britta Hermansson, 
"yttre tryck och inre vila - 
att hitta balansen i livet". 
Onsd 8/2 kl 12, Baby-
massage. Torsd 9/2 kl 15, 
RPG:s årsmöte i Smyrna-
kyrkan.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT
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Predikoturer

Jordfästningar
Inger Isberg. I Surte kapell 
hölls måndagen 23 januari 
begravningsakt för Inger 
Isberg, Bohus. Offi ciant var 
Johan Ekstedt.

Rune Gustafsson. I Skepp-
landa kyrka hölls tisdagen 
24 januari begravningsguds-
tjänst för Rune Gustafs-
son, Haj och Skepplanda. 
Offi ciant var komminister 
Bengt Broman.

Erik Johansson. I Nödinge 
kyrka hölls tisdagen 24 
januari begravningsguds-
tjänst för Erik Johansson, 
Nödinge. Offi ciant var kom-
minister Reine Bäck.

Margareta Lindström. I 
Surte kapell hölls fredagen 
27 januari begravningsguds-
tjänst för Margareta Lind-
ström, Bohus. Offi ciant var 
komminister Reine Bäck.

Britt-Marie Lundqvist. 
I Skepplanda kyrka hölls 
fredagen 27 januari be-
gravningsgudstjänst för 
Britt-Marie Lundqvist, 
Skepplanda. Offi ciant var 
komminister Bengt Broman.

Erik Wallström. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 
27 januari begravningsguds-
tjänst för Erik Wallström, 
Nol. Offi ciant var kyrko-
herde Björn Nilsson.

Min älskade Mamma
Vår Kära

Märta
Christiansen

*7/6 1933

har idag hastigt lämnat
oss i sorg och saknad

Nödinge
22 januari 2012

TOMAS
Lennart med familj

Övrig släkt och vänner

Du bäddas i
hembyggdens soliga
famn

Vid hembyggdens kyrka
Du kommit i hamn.

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

10 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 8 februari.

Vår käre Pappa
Svärfar och Morfar

Åke Karlsson
* 16/7 1929

har i dag lämnat oss,
syskon, svågrar,

svägerskor, övrig släkt
och vänner.

Nödinge
22 januari 2012

MONICA och MATS
Vilhelm, Filippa

Det fanns för oss alla
ett rum i ditt hjärta

För alla utav oss Du
gjorde Ditt allt

Du deltog med oss i vår
glädje och smärta

I minnet Du lever
Du finns alltid kvar
I minnet vi ser Dig

precis som Du var

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen
8 februari kl. 11.00
i Nödinge kyrka.

Efter akten inbjudes
till minnesstund
i Bygdegården.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
måndagen 6 februari.
Lika välkommet som
blommor är en gåva
till Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.

Döda

Tack

Vår Kära

Rut Sandberg
* 6/4 1927

har i dag stilla
lämnat oss.

Skepplanda
21 januari 2012

SYSKONBARNEN
MED FAMILJER

Ullabritt

Bred dina vida vingar,
o Jesus, över mig,
och låt mig stilla vila
i ve och väl hos dig
Bli du min ro, min 

starkhet,
min visdom och mitt 

råd,
och låt mig alla dagar
få leva av din nåd

Sv. ps. 190:1

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen

21 februari kl. 11.00
i Skepplanda kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnestund. Svar om
deltagande meddelas
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
fredagen 17 februari.

Ett varmt tack till
personalen på

Klockarängen för fin och
kärleksfull omvårdnad.

Till Er alla som på olika
sätt deltagit och hedrat

minnet av vår Käre

Erik Johansson
vid hans bortgång,

för den vackra
blomstergärden i kyrkan

samt för alla gåvor till
Cancerfonden vill vi
framföra vårt varma
och innerliga tack.
Ett särskilt tack till
Komminister Reine

Bäck, organist Vladimir
Masko och solist Stefan
Malmeström som gjorde
begravningsgudstjänsten
till ett ljust och vackert

minne.

LENNART
och BIRGITTA

MAJ-BRITT
och HÅKAN

INGRID och TORE
INGEMAR och ULLA
ALLAN och KERSTIN

Vår älskade Farfar
Gammelfarfar

och Svärfar

Nils Johansson
* 5 maj 1923

har i dag stilla insomnat
och lämnat oss i stor

sorg och saknad

Färdsle
27 januari 2012

CARL och ANNA
Emma

CECILIA och OSKAR
ANETTE

Släkt och många vänner

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

Och frid är den hälsning
de bringa

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 10

februari kl. 11.00 i
Skepplanda kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
onsdagen 8 februari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Skepplanda

Hembygdsförening
bg. 5595-7708.
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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

Datorskärm. Acer 19 tum
tel. 0303-22 92 33

Torr björk- eller blandved. 
Finnes i lös eller säck.
tel. 0722-66 77 79

el. 0520 - 66 22 37

EUMIG smalfilmsprojektor 
för både dubbel-8 och super-8. 
Säljes för 200 kr
tel. 0723-00 50 46

Epa traktor, Ford 1930 = 2 
dåliga objekt med regpapper, ev 
byte annat kul?
tel. 0705-67 54 44

Äldre saker: glas, porslin, dukar, 
flaskor, tyger, leksaker, utom-
bordare, lampor, vinställ, pryd-
nadssaker mm. Säljs helst i 
klump (men kan delas). Hemkör-
ning kan ordnas.
tel. 0705-67 54 44

Zündapp KS100, Zündapp ZD30 
Kompis -78, Bella skoter -55(?), 
Novolette -55, Zündappde-
lar mm.
tel. 0705-67 54 44

Matbord l. 120-220cm. Br 100cm. 
Med 6 stolar. Behöver målas. 
Pris: 500:-, ej prutbart. Finns i 
Nödinge.
tel. 0303-96 850

Skinnsoffor 2+3 sits. Oxblod. 

Pris: 800:-
tel. 0739-85 48 02

Volvo V70-06 140hk mörkblå-
metallic. Limited Edition + larm, 
insynsskydd, bagagerumsmatta, 
mugghållare fram, fast drag, 
Inbyggd bluetooth, SoV-däck.
18000mil fullservad, kammrem + 
vattenpump bytt. Pris 85000:-
tel. 0709-60 89 12

UTHYRES

Stuga Tänndalen Funäsfjällen
6-8 bäddar. Uthyres v.7. Fullt 
utrustad även internetuppkopp-
ling nära skidanläggningar och 
skidspår från stugan. 
tel. 0520-22 280
el. 0705-76 64 54

Lägenhet i Surte. 2:a 75m2, 
inflytt 31 mars.
tel. 031-98 31 28
el. 0704-32 28 14

Utehus/kreativ verkstad/
sommarhus/enkelt boende. 
Det finns många möjlighe-
ter i detta stora vackra vitmå-
lade rum (knappt 30m2) med 
uteverande pentry, öppen spis, 

varm och kallvatten. Modernt 
utedass och dusch i källarut-
rymme. Odlingsmöjligheter om 
så önskas. Nära skogsbrynet, 
mycket natur och tystnad. Låter 
det intressant? Ring
tel. 0708-99 06 86

SÖKES

Bowling-tjejer söker nya kom-
pisar. Vi är unga och gamla, och 
har jättekul ihop. Kom å spela 
med oss tisd. kl 18-19. I nordman-
nahallen, Kungälv.
mail: alvorna@hotmail.com

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

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden.
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar finns.
Gå in på vår hemsida för att 
läsa en del av vad vi erbjuder.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

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

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

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt döds-
bon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

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

Bil köpes. 95-08. Allt av 
intresse. Mindre defekter ej 
hinder. ring för snabb smidig 
affär. 
tel. 0762-06 62 58

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård

Ex. Plattläggning, Murar, 
Dräneringar. Trädfällning, 
Beskärning av Träd o Buskar.
Nyanläggning och Höststäd av 
Er Trädgård.
tel. 0768-81 60 10

Hyr65plus.se
Använd rotavdraget - 50%
Bygg, måleri,tapetsering, golv, 
el-behörighet, städ, trädgård 
m.m. Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

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

Vi utför service / reparatio-
ner på din bil.
Montering & balansering – Hjul-
skifte – Däckförvaring - Kam-
remsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 
Alvhem
tel. 0520-655 181

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

Central lokal i Älvängen
Lokal på ca 250m2 som kan växa 
till ca 600m2 vid behov. Lokalen 
kan användas till lager, butik, 
enklare tillverkning mm.
tel. 0303-74 98 70
Patrik

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Grattis
till världens goaste tjej

Leia
2 år den 3/2

Massor av kramar från
Mormor & Morfar

Grattis
Oscar

5 år den 6/2
önskar William, Mamma & 
Pappa, Mormor & Morfar, 
Farmor & Farfar, Åsa & 

Robert & kusin Albin

Grattis!
Vally som fyller 3 år
3 februari, och pappa

Fredrik 40 år 7 februari.
Farmor, Claes, Therése, 

Agnes, Ella

Grattis
Johanna

på 16-årsdagen dem 3/2
önskar
BAMBI

GRATTIS
Till våran STORE

Alexander
som fyller 4 år 1 februari.

Kramar från
Mormor och Morfar

Grattis
Mio Grinder

i Nödinge på 5-årsdagen 
den 26/1-2012 önskar 

Farfar, Farmor och Niklas

Anna-Lena och
Örjan Rutgersson

fick den 23:e januari en 
dotter, lillasyster till Emily 
och Frida Sjöberg. Ett stort 

tack till BM Juanita på 
Bohus MVC.

Sofie Kornesjö 
Nödinge

Fyller 11 år den 7/2.
Grattis från

Farmor som laddar för kalaset

Grattiskramar i massor
till vår fina
Alexander

som fyller 4 år
den 1 februari
Vi älskar dig!

Kramar från Jacob,
Mamma & Pappa

Grattis
Viggo

1 år den 5 februari
önskar

Mamma, Pappa,
Simon och Jonatan

Veckans ros 
Tack Bertil Söderlund, när 
jag ser ut genom mitt föns-
ter ser jag flaggan som Du 
har satt upp. Det glädjer 
mig och många fler. Det 
väcker tankar om svunna 
tider  på bruket när barnen 
var små. Ett stort tack för 
Ditt arbete och engang-
emang.                           Leila

Veckans ros vill vi ge till 
"folkets hus Willy" för bra 
bemötande och gott samar-
bete. Tack för biobesöket.

Ale Fritid
Fritidsgården lillen

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Rune Ahlberg

Födda
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

1 8 2
4 2 8 7 5

6 8 5 9

1 4
5 6 9 4

4 3 2 8 6 5

2 5
8 9 2 1 4

8 7 2 9

1 2 3 4
9 3

1 2 6

8 9 3 2
4 1 7 8

7

9 5 3 7 4
8 5 3

4 8 5 7

HEMSIDA? FACEBOOKSIDA? SÖKMOTOROPTIMERING? MOBILANPASSAT? 
INTERNETMARKNADSFÖRING? PUBLICERINGSVERKTYG?

            FRÅGORNA ÄR MÅNGA - VI HAR SVAREN
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BBBBOOOONNNNUUUUSSSSPPPPAAAAKKKKEEEETTTT FFFFÖÖÖÖRRRR 2222333300000000 KKKKRRRROOOONNNNOOOORRRR IIIINNNNGGGGÅÅÅÅRRRR!!!!
Du får: träningsväska, vattenflaska, sporthandduk, 
5 st giveaway-cards och sol- & massagekort.
Totalt värde 2300 kr.

Seniorkortet

KR/MÅN
Träna alla aktiviteter, 
regionalt dagkort.

FR.

SENIORKLUBBEN – MÖTESPLATSEN FÖR 60+
Fika ingår alltid!

GÄLLER PÅ ALLA SVERIGES SPORTLIFEKLUBBAR!

GYMKORT 

KR
/MÅN
18 MÅN

BEGRÄNSAT 
ANTAL KORT!

 KR

TRÄNA PÅ 80 SPORTLIFE- 

KLUBBAR I HELA SVERIGE!

RESPASS INGÅR!

– SPARA TUSENLAPPAR!
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