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Älvängen

Båtmässan 
invigd
GÖTEBORG. Båtmässan är 
inte längre bara en ange-
lägenhet för Göteborg 
– för Repslagarmuseet 
och Ale kommun är det 
numera också en högtid.

I fredagskväll invigdes Båtmässan, 
nummer 53 i ordningen. För 16:e 
gången finns också Repslagarmuseet 
på plats och precis som tidigare år 
höll de en egen välbesökt ceremoni.

Läs sid 12

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

Nr 5  |  vecka 6  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

www.axums.se

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

Ord pris 430:-Eldkorg med galler

NU 349:-
FAT FÖR FESTEN! 
Skinkfat, grillfat, exotiskt fat. Beställ på tel: 0303-975 04

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

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

� �

Lödöse 0520-66 00 10 /hg

Bror jakob och mor Mathilda 
Kokt & rökt 
skinka. Vid köp 
av minst 2 hg.
T o m 12/2-12

Ord.pris 17.90:-/hg

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

På tisdag nästa vecka väntar Alla hjärtans dag. Alekuriren hjälper dig med tips och inspiration. Vi har bland annat hälsat på hos Jeanette Olofsson och Ca-
tharina Öhlund på Ljuva Hem i Nödinge.                 Läs sid 10

Alla hjärtans inspiration

Du vet väl att vi har kvällsöppet
måndag-torsdag till kl 20, fredagar till kl 19!

ALE TORG

Frukost

Fika
Dagens lunch

TTaacckk fföörr eetttt vvaarrmmtt 
välkomnande!

Taaaaaccccckkkkkkkkkkk fööööörrrrrr  eeeeeeee vvvvaaTTTTTTTTTTTT rrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmttttttttttttttttttttttttt  
vvvvääää kkkkkkkko ddddddddddeee!!vvvvvvvvvvvväävvvvvvvvvääääääääää ommmmmmmmmmmmmmmmmmnnnnnnnnnannnnnnnnaaaaaaaaaaaaaaaaaannnnnnnnnd

TTaacckk fföörr eetttt vvaarrmmtt 
vväällkkoommnnaannddee!!

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!

Vardag 10-19 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15
ICA Kvantum 8-22 alla dagar
(Systembolaget, Apotek, Bank och Restauranger har 
speciella öppettider) www.aletorg.se
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Börje Johansson samtalar 
med Isabell Korn.
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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!

Helgerna och dess fi-
rande har precis 
avlöst varandra, 

nästa vecka är det dags igen. 
Alla Hjärtans dag står på 
agendan. Efter den väntar 
Fettisdagen, nationaldagen, 
kanelbullens dag, mors dag, 
fars dag, Gustav Adolfsdag, 
Nobeldagen, min namnsdag 
och din namnsdag – födel-
sedagar, dels våra egna dels 
alla vänners. Det är en och 
annan dag att hålla reda på 
nuförtiden. Det känns som 
om de blir fler, men likt för-
bannat är det bara 365 dagar 
på ett år. Fast vi har blivit 
duktiga på att ge allt fler 
dagar en mening, om vi nu 
ska anse att semlan och ka-
nelbullen fyller en mening… 
Hur som helst är det fak-
tiskt ganska skönt att vara 
tankspridd och känd för att 
glömma… För min egen 
del är det möjligen jul och 
nyår som jag har koll på, allt 
annat påminns jag om i sista 
stund eller kort därefter…

Nu står Alla hjärtans dag 
för dörren och jag måste 
erkänna att det är en av dessa 
dagar som jag inte riktigt 
känner till bakgrunden 
för. Nu vet jag, eftersom 
Johanna bestämde sig för att 
göra en temasida som inspi-
ration för den 14 februari. 
Faktum är i samband med 
dessa dagar upptäcker man 
hur många kvinnliga före-
tagare vi har i kommunen. 
I Bohus centrum har tre 
väninnor startat en second 
hand- och inredningsbu-

tik. De utstrålar en härlig 
optimism och en energi 
som absolut behövs för att 
vara näringsidkare i Bohus. 
Redan innan byggnationen 
av Jordfallsbron tog fart 
var det tuffa tider för den 
centrumanläggning som i 
början av 70-talet målades 
ut som Ales metropol. Nu 
råder det andra tider, men 
precis som väninnorna säger 
kommer det en dag när nya 
Jordfallsbron är klar och 
då blir tillgängligheten till 
Bohus centrum åter mycket 
bra. Idag är second hand 
poppis och en publikmag-
net. Kanske behövs den här 
tiden fram till E45:an är klar 
som startsträcka för Living 
life Vintage som butiken 
heter? Med tanke på hur 
hela Bohus har skärmats 
av under vägutbyggnaden 
känns övriga orters protester 
som löjliga. Det kommer 
självklart att bli väldigt 
bra när det är klart och de 
flitigaste entreprenörerna 
hoppas kunna locka över 
även kungälvsbor i framti-
den. Utan tvekan hyser jag 
stor beundran för de hand-
lare som kämpat på i det 
tysta sedan infarten till 
Bohus stängdes – för 
det har säkert varit 
väldigt tyst.

Stor upp-
märksamhet 
ska också 
riktas åt de 
fyra föräld-
rapar som 
har dragit 

igång en egen fritidsgård 
i Älvängen. ”Luftslottet” 
ska erbjuda ungdomar i 
åldern 15-20 år någonstans 
att hänga, något som inte 
är som hemma, men ändå 
känns väldigt ”hemma”. 
Med andra ord tryggt och 
säkert. Initiativtagarna vill 
öppna dörren till något 
bättre än att sitta vid buss-
terminalen. En god handling 
som jag hoppas uppmärk-
sammas och förhoppningsvis 
kan verksamheten övergå i 
ungdomars egen regi. Att 
erbjuda alternativ till de 
etablerade aktiviteterna som 
idrotts- och kulturförening-
arna svarar för är av stor vikt. 
Alla måste ha någonstans att 
ta vägen. Det måste bli ett 
slut med att ungdomar går 
vilse redan som tonåring och 

sedan inte 
hittar hem 
igen.

Många dagar på agendan

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. 

POTATIS – SYLT – SV ÄPPLEN
King Edward, Asterix, Snöboll, Gul mandel, 

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

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

(60% bärhalt). 
Säljes från lastbil LÖRDAG 11/2: 

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

Lilla Edet Järn & Trä 15. Nästa tur 10/3.

 0708-26 61 34
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Starrkärrs 
Centerkvinnor

har

ÅRSMÖTE
i Starrkärrs Bygdegård,

måndag 20 februari kl 18.00

Inga-Britt Karlbom 
berättar om Kenya

Varmt välkomna!

Två lediga målare

Kontakta Urban, 0705-25 02 34

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

F-skatt finns.

Hålanda Bygdegård

www.halanda.se

ÅRSMÖTE
Hålanda Bygdegårdsförening,

söndag 26/2, kl 15.00 
i Hålanda Bygdegård.

Alla medlemmar hälsas välkomna!

Ö

TYGLADAN
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2 p

KAPPA MED ÖLJETTER 50:-/m

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

RIPSLÖPARE 69:-/st

Barnoveraller 229-399:-

SPORTLOVS-
AKTIVITETER

på Glasbruksmuseet

MÅLA PÅ GLAS
Tisdag 14/2 & Onsdag 15/2 

kl 12-15
Fri entré. Materialkostnad 10:-

Tag med eget glas eller köp för 10:-

Kvarnvägen 6 i Surte

Fika 
finns att 

köpa!
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Gratis ”prova på dag” 
lördag 18/2 kl. 14-14.45 

Kvartersgården i södra Nol, 
bakom Änggårdens förskola

Ta med dina vänner och testa Linedance som är 
en rolig form av motion som passar alla. Det räcker 

med ett par bekväma skor och en vattenflaska.

Välkomna!

Föranmäl er på anmalan@funinline.se eller ring på 
mobil 0720-481760 (efter kl 16.00)

 www.funinline.se

Kursstart vecka 8, söndag 26/2
Nivå 1

14.00-15.30
Conny

Nivå 2
15.45-17.15

Jennie

Nivå 3
17.30-19.00

Anne-Lie

Grundkurs
19.15-20.45

Anne-Lie

Vi arbetar med mycket kontakt mellan 
valp och förare. Inlärningen sker med 

positiva och roliga övningar.

Anmälan till:
info@alehundpensionat.se 

eller 0733-54 98 11

Valpkurs
På Ale hundpensionat

För valpar mellan 4-6 mån eller 
6-9 mån. 6 x 1,5 tim

Start tisdag 28 feb
Valpar 4-6mån kl 17:30-19

Valpar 6-9 mån kl 19:15-20:45

��������������������������

Ale Hundpensionat
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Starrkärrs Rödakorskrets

ÅRSMÖTE
Torsdag 23 feb kl 19.00

Dagcentralen i Älvängen

Alla medlemmar hälsas 
varmt välkomna!

Styrelsen.

Försäkra ditt boende 
hos oss och få sänkt 
personbilspremie!

Ring mig på 0520-49 49 64 så berättar jag mer.
Anna Turäng, Säljare Privat Försäkring

lansforsakringar.se/alvsborg

BOHUS. I augusti förra 
året öppnade second 
hand- och inrednings-
butiken Living life Vin-
tage.

Kunderna kan nu gå 
på skattjakt i Bohus 
centrum.

– Second hand och 
loppis är alltid spän-
nande, du vet aldrig 
vad du kan hitta och 
inte sällan gör man ett 
jättefynd, säger Sofia 
Andersson.

Hon driver nu butiken till-
sammans med två väninnor, 
Terese Blomqvist och Vivi-
anne Mårtenson. Sortimen-
tet består till 80% av second 
hand, resten är nytt. Här 
hittar du allt från kläder och 
smycken till möbler, inred-
ning samt egen konst.

– I grunden är jag konst-
när och dekoratör. Jag försö-
ker ta tillvara på det jag kan. 
Jag skapar gärna en tavla på 
beställning. Barntavlor och 
doptavlor är populära, berät-
tar Sofia.

Inledningsvis har butiken 
haft begränsade öppettider, 
men nu siktar ägartrion på 
bättre tider. 

– Vi har fått ett bra mot-
tagande och trots ombyggna-
den av Jordfallsbron, som har 

påverkat oss mycket nega-
tivt, är det gott om stamkun-
der. Vi ligger bra i pris och är 
inte i närheten av den nivå 
som second handbutiker har 
i Stockholm och Göteborg. 
Sedan tio år tillbaka har det 
blivit allt svårare att fynda i 
de större butikerna. Den stora 
efterfrågan har drivit upp pri-
serna på begagnat, säger Sofia.

Ska du fynda second hand 
är det bättre att förlita sig till 
mindre loppmarknader och 
privata utförsäljningar.

– För mig är det ett gift och 
jag besöker minst en loppis i 
veckan. Det är där jag hittar 
varor till butiken.

Att Bohus centrum nu har 
livats upp med en second 
hand- och inredningsbutik är 
en ren slump.

- En väninna tipsade om 
lokalen och jag har drivit tre 
tidigare butiker i Alingsås, 
vilket gjorde att jag kände sug 
att återigen stå på egna ben. 
Trenden håller i sig att shoppa 
i den här typen av butiker. Det 
beror främst på människors 
miljötänk, att hellre återan-
vända istället för att köpa nytt. 
Att det är lite mer personligt 
och att det finns en stor chans 
att fynda, berättar Sofia som 
själv har lyckats göra många 
kap.

– Det jag rankar högst är 

nog en Louis Vuitton väska 
som jag köpte för 60 kronor, 
när den i själva verket var värd 
cirka 30 000 kronor.

I tisdags arrangerades en 
mingelkväll och kunderna fick 
chansen att fynda lite extra.

– Det var väldigt trevligt 
och något vi kommer att fort-
sätta med. Kundkvällarna är 
bra för att lära känna markna-
den lite bättre samtidigt som 
vi får chansen att presente-
ra allt annat som vi erbjuder. 

Vi hoppas till exempel kunna 
erbjuda uthyrning av kläder 
för maskerader och temafes-
ter. Det finns också möjlig-
het att anlita mig som inred-
ningskonsulent. Med andra 

ord finns det mycket att prata 
om i butiken, avslutar Sofia 
Andersson.

Logga in på www.aleel.se 
och följ din elförbrukning! 

Alla våra nätkunder har tillgång till ”Mina sidor”.
Inloggningsuppgifterna fi nns på din elnätsfaktura. 

Ange kundnummer och anl id.

Behöver du komplettera 
med ett bra elavtal? 
Kontakta vår kundservice 
eller besök vår hemsida 
www.aleel.se för ett 
värmande erbjudande!

Kallt i 
stugan?

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

Living life Vintage. Mingelkväll i den tämligen nya second hand- och inredningsbutiken i Bohus centrum. Mira Arvedal tittade 
in till föreståndarna Terese Blomqvist och Sofia Andersson.
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Soppa och politik
Torsdag 9 februari kl 18.30-20.30 

träffas vi på Folkets hus i Nol. 
Vi möts över en tallrik soppa och fortsätter 
sedan vårt arbete mot barnfattigdomen.

Välkommen!
 

S-grupp
Måndag 13 februari kl 18.30 träffas 

den socialdemokratiska fullmäktige-
gruppen på Folkets hus i Nol. 

Alla medlemmar är välkomna till mötet.
Välkommen!

Second hand hetare än någonsin
– Living life Vintage är poppis i Bohus centrum
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KONTORSLOKALER I NOL
Sitt inte själv hemma. Kom ut i 
gemenskapen och skapa kontakter 
för nya affärer.
Ring Börje på 
tel: 0703-289577
NOL FÖRETAGSCENTER

www.nolforetagscenter.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Min mor flytta-
de in på Klock-
arängens äldre-

boende 2003 på en avdel-
ning.  Hon stortrivs  där 
och varje gång man är där 
säger hon: ”De är så snälla 
här och jag har det så bra. 
Tänk att jag har fått det 
så”.

Som anhörig är det 
alltid gott att veta att när 
man lämnar Klockarängen  
är mor i trygga händer. 
Samma personal som 
fanns där vid inflyttningen 
2003 är idag fortfarande 
kvar och jag förstår att det 
är ett stort skäl till hennes 
trivsel.

Nu finns det tydligen 
tankar från ledningen/
chefen att börja rucka på 
denna stabila ordning och 
flytta runt personalen i 
huset till olika avdelningar. 
Anledningen är att per-
sonalen ska kunna hela 
huset! Varför då? undrar 
jag. På vilket sätt blir 
tillvaron bättre för min 
mor när personalen flyttar 
runt?

Från vem kommer detta 
önskemål? Vilka under-
sökningar har gjorts där de 
boende och deras anhöriga 

har fått komma till tals? 
Jag tror inte att detta är 
ett förslag som kommer 
från de boende eller deras 
anhöriga! 

Denna information har 
jag fått höra ryktesvägen 
och det känns inte bra 
om ledningen gör sådana 
förändringar utan att 
höra dem som berörs! En 
omorganisation ska göras 
om det finns ett stort miss-
nöje med något och att 
man då utreder hur man 
ska komma till en bättre 
lösning.

Finns detta missnöje 
på Klockarängen hos 
boende? Anhöriga?

Jag har under alla 
dessa år bara hört positiva 
omdömen från boende, 
anhöriga och personal 
men nu har jag börjat höra 
andra tongångar!

Om beslutet är fattat 
utan att vi som berörs har 
fått säga vårt tycker jag att 
det ska rivas upp! 

Har den diskussion som 
pågått en längre tid i våra 
medier om äldreomsorgen 
fullständigt förbigåtts av 
våra chefer och äldre-
omsorgspolitiker i Ale?

Undrande anhörig

Trygghet i Äldreomsorgen 
i Ale kommun? Läser i GP att en fast-

ighetsägare i Kattle-
berg skall sälja 20 villa-

tomter, med den goda tanken 
att eftersom jordbruksmarken 
ändå inte används kan man ju 
bygga bostäder på den. Innan 
var ju kommunens policy att 
befintlig bebyggelse förtä-
tas i första hand, dels för att 
som det sades på ett ortsut-
vecklingsmöte i Starrkärr för 
några år sedan slippa plott-
rig bebyggelse, samt att man 
inte skulle göra folk mera bil-

beroende, eftersom tätorten 
redan har en utbyggd kollek-
tivtrafik.

Kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) säger i artikeln 
att dom tänker ge klartecken 
till mer samlad bebyggelse på 
”landsbygden”.

Just landsbygden säger 
Berglund är ju Ales största 
tillgång.

Oppositionsråd Paula Örn 
(S) säger att bygger man 
anhopningar av hus här och 
var får man en konstig struk-

tur.
Vore intressant att få 

höra dom styrandes planer 
för framtida byggnation av 
småhus först och främst.

Vidare kan man se som 
exempel att man kan kanske 
ha ”slingbussar som kör de 
boende i dom tänkta småhus-
områdena ner till pendeln 
som lösning på kollektivtrafik.

Jag känner därför en viss 
oro inför dessa planer, bygger 
man på obrukad jordbruks-
mark blir ju oftast kontentan, 

att ev bredvidliggande mark 
blir svårbrukad, exempel på 
detta kan ses i grannkom-
muner, diverse gnäll om lukt 
buller från maskiner etc etc.

Samtidigt har jag förståelse 
för att man vill sälja tomter 
det är ju bättre betalt än hela 
markområden, visserligen får 
man göra en detaljplan men 
den betalar sig snabbt.

Skulle gärna ha en liten 
debatt om detta ämne.

Dalån

Debatt om byggnation på landsbygden

SPORTLOVS-
AKTIVITET!

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

Alla barn bjuds 

på saft och 

bulle!!

”Slå rep med Bernt”
Tors 16 och fre 17 februari kl 11-14

Fri entré för barn och ungdom
Materialkostnad 20 kronor

Aledemokraternas Jan 
A Pressfeldt skrev i 
förra veckans tidning 

att GP:s ledarsida öst beröm 
över honom. Han skrev vidare 
att bilismen är en förutsätt-
ning för att vårt samhälle ska 
fungera och att det kommer 
att vara så i all framtid. Som 
ett mirakel tänker sig Press-
feldt att förbränningsmo-
torn snart kommer att ersättas 
med något snällt miljövänligt. 
Något som förhindrar den 
mänskliga klimatpåverkan han 
själv inte ens tror på. 

Men bäste herr ordförande 
i Samhällsbyggnadsnämnden. 
Det är inte utan att vi tycker 
lite synd om dig. Det kan inte 
vara lätt att bo på ett tjockt 

lager blålera när man hela 
tiden, likt en stressad struts, 
behöver mer och mer sand 
att gräva ner huvudet i. Du är 
ordförande i nämnden med 
ansvar för samhällsbyggnad, 
men du bygger samhället efter 
femtiotalsprinciper. Vi vädjar 
till dig. Vakna upp och känn de 
förändringens vindar som vi 
andra märkte redan för (minst) 
femton år sedan. 

Vi vet mycket lite om 
framtiden. Men det vi vet 
är att framtida generationer 
alltid fått lida av att tidigare 
generationer tagit illa genom-
tänka beslut när de planerat 
samhället. Den infrastruktur vi 
har idag är troligen inte den vi 
behöver i framtiden. Det här 

är du såklart medveten om. 
Men ordförande i Samhälls-
byggnadsnämnden väljer att 
gräva ner huvudet någon deci-
meter till. Säga bygg, bygg, 
bygg och att Miljöpartiet är 
dumma. Varför? Kanske för att 
det ger dig missnöjesröster på 
högerkanten. Kanske för att 
det ger dig något annat. Vad 
vet vi. Det är möjligt att det 
stämmer som du påstår Jan. 
Att det bara är Miljöpartiet 
som är motståndare till ditt 
sätt att förändra Ale i riktning 
mot nittonhundrafemtiotalet. 
Vet du vad? Det känns i så fall 
extra bra att vara miljöpartist. 
Det är nämligen 2012 nu. 

Till alla alebor som läser 
detta skickar vi en uppma-

ning. En musiker känd från 
TV sjöng de här raderna för 
ganska länge sedan. Då hand-
lade det om främlingsfientlig-
het, men det stämmer lika 
bra på hur vi måste bekämpa 
klimatförändringarna.

”Vakna upp, Fatta mod, 
Börja se dej omkring. Bli inte 
en av dom som bara står där 
sen, och säger att jag visste 
ingenting”

Mot egenintresset. Mot för-
domarna. Mot egoismen. Det 
är så vi måste hantera framti-
den. Med huvudet ur sanden, 
inte djupt begravet. Välkomna 
till Miljöpartiet!

Peter Rosengren (MP)
Minna Ljungberg (MP)
Marcus Larsson (MP)

Pressfeldt gömmer huvudet i sanden - eller letar han olja?

Strategiskt hållbart byggande i Ale
– Ingen kortsiktig ekonomisk 
vinning för enskilda

Prova på att:
Sticka, Virka, Tova, smycken mm
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Öppet Hus
Textilt Hantverk

www.trolledalenshantverk.dinstudio.se

Lördag 11 februari 
kl 11.00-14.00

Trolledalens Hantverk, Hålanda 
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I förra veckans Alekuriren 
gav Jan A Pressfeldt sin 
och övriga borgares syn 

på glesbygden i Ale. Flera av 
punkterna har vi gemensamt 
diskuterat oss fram till i nämn-
den och några andra är so-
cialdemokratisk politik som 
vi gläds åt att Jan fullföljer.  
Några viktiga skillnader finns 
och jag vågar påstå att det är 
avgörande skillnader som visar 
sig om flera år och i nästa ge-
nerations boende och samhäl-
le. Därför är det just så vik-
tigt att tänka strategiskt  när 
det gäller byggnation på gles-
bygden. Vi har väl alla noterat 
kostnaden för drivmedel för 
våra bilar. Socialdemokrater-
na i Ale är i vår politik mycket 
tydliga med att vi måste ge fa-
miljer möjlighet i sitt boende 
på landet att klara sig med 
en bil framöver. De rödgrö-
na knorrar över ökad biltra-
fik skriver Pressfeldt. Jag kan 
meddela att en samlad världs-
expertis gör samma sak. Vi 
måste i planerandet av bygg-
nation på landet i ett första 
skede tänka kollektivtrafik som 
på ett effektivt sätt (inte minst 
buller och miljö) tar oss till 
pendelstationerna.  Här krävs 
modig strategi från politiskt 
håll att inte släppa lös bygg-
nation överallt i glesbygden. 
Inte minst viktigt är det att 
värna vår landsbygd och åker-
mark men också rikta in sig på 
befintliga småorter österut i 
vår kommun. Där har vi inget 
emot att förtätningen ökar. 
Jag är inte säker på att män-
niskor i bland annat Nödinge 
och  Älvängen vill betala för 
en okontrollerad byggnation 
på landet. Vi vet att kraven 

kommer på kommunal service 
och på kollektivtrafik. Press-
feldt skriver att en del politi-
ker och tjänstemän oroat sig 
över okontrollerat byggande 
som skulle skapat stor efter-
frågan på skolskjutsar, renhåll-
ning och övrig kommunal ser-
vice.  Pressfeldt avfärdar far-
hågorna om att det skulle bli 
dyrt. Även här krävs det efter-
tanke och strategi. Visst kostar 
en sådan byggnation. Vi har 
en hög kommunalskatt och 
det är varje år krig om skat-
teslantarna i våra verksamhe-
ter så visst kan vi slå fast att 
trycket på skattekronor ökar 
om vi inte har en genomtänkt 
plan för glesbygden. 

Viktiga skillnader är att 
Pressfeldt vill bygga ett sam-
hälle där minst två bilar per 
familj är en förutsättning på 
landet.

När nu kommunen står 
inför roliga utmaningar med 
utbyggd väg och järnväg måste 
vi våga ta beslut som gagnar 
kommande generationer. Inte 
tänka kortsiktiga vinster för 
några få.

Inte med några ord beskri-
ver Jan A Pressfeldt aktuella 
utmaningar i miljöarbetet 
och satsningar på företagan-
det. Det är ett ansvar som 
jag ser som självklart. Om 
inte miljön får stå i centrum i 
bostadstänkandet får vi stora 
problem gentemot kommande 
generation. Dessutom har vi 
ett ansvar att ge företag möj-
lighet att verka i Ale och på så 
sätt minimera behov av långa 
resor.

Tyrone Hansson (S)
Vice ordförande

samhällsbyggnadsnämnden

För att utveckla och 
kvalitetssäkra Klock-
areängen utifrån nya 

krav och förutsättningar 
som demensboende,  pågår 
ett utvecklingsarbete som 
bl a innebär att de boende 
kan röra sig mellan enheter-
na i hela huset. För  att per-
sonal i tjänst ska känna alla 
boende så görs en mindre 
rotation i bemanningen, 
som inte negativt kommer 

att påverka de boende.  För 
att Du som anhörig ska få en 
tydlig och bra beskrivning 
av förändringarna samt vad 
det innebär för din närståen-
de, så hänvisar vi till  samtal 
med enhetschefen för 
Klockareängen.

 Boel Holgersson
Ordförande Omsorgs- 

och arbetsmarknadsnämnden
Ann-Sofie Borg

Verksamhetschef Äldreomsorg

Ledningen svarar

Tyrone Hansson.

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

Februari

Öppettider på Ale 
bibliotek, Nödinge 
under skolornas 
sportlov
Måndag 13 februari
10.00-19.00
Tisdag 14 februari
10.00-19.00
Onsdag 15 februari
10.00-19.00
Torsdag 16 februari
10.00-19.00
Fredag 17 februari
10.00-15.00
Lördag 18 februari
10.00-14.00

Ale Arena öppet för 
allmänhetens åkning

Dag Förmiddag Eftermiddag

Måndag   13.30 - 17.00

Tisdag   13.30 - 17.00

Onsdag   13.30 - 17.00

Torsdag  09.00 - 12.30  13.30 - 17.00

Fredag  11.15 - 12.30  13.30 - 15.30

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
Funkisglas – pressat 
och blåst

Masstillverkat bruksglas 
som fanns i varje hem och 
användes dagligen under 
nästan 100 år: kylskåpsburkar, 
små glaslådor för livsmedel, 
senapsförpackningar 
som sedan användes som 
dricksglas mm. En utställning 
sammanställd av Thomas 
Lindblad, samlare av 
bruksföremål i glas och plast.
 Thomas Lindblad visar 
utställningen och berättar 
om glas från Surte och andra 
glasbruk.
>> Söndag 12 febr kl 13.00
Glasbruksmuseet i Surte
Utställningen pågår 
8 febr – 15 mars
Samarr: Glasbruksmuseets 
Vänner och Ale kommun

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

PÅ GÅNG I ALE

ATT GÖRA PÅ SPORTLOVET

Rymdteater på sportlovet

Längre än längst
Med Ensemble Yria

Hur många stjärnor finns det? Vad är en evighet? 
Finns det oändligt med platser? 
Med utgångspunkt i barns frågor om rymden och universum spinner 
denna musikaliska fantasi med sånger, rytm och rörelse ett äventyr som 
sträcker sig ända in i oändligheten. I en sammanflätning av astronomi  
och poesi skapas en interaktiv föreställning där stora frågor och många 
sinnen berörs.
>> Söndag den 19 februari kl 14.00
Tv-Studion Ale gymnasium
Pris 50 kr Passar åldrarna 5-10 år
Medarrangör Teaterföreningen i Ale och ABF sydvästra götaland

Rymdpyssel
Kom och pyssla hela veckan på biblioteken i Skepplanda, Surte och 
Älvängen. På Ale bibliotek, Nödinge är du välkommen att pyssla 
måndag 13/2  kl. 11-15.
För öppettider, se ale.se/bibliotek

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

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den  
27 februari 2012 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors.

Bland punkterna märks följande:

• VA –taxor 2012

• Antagande av ny förbundsordning för Samordningsföbundet Ale, 
Kungälv, Stenungsund och Tjörn.

En central punkt på dagordningen blir den allmänpolitiska debatten där 
fullmäktige inför uppstart av arbete med budget 2013 skall debattera 
med bland annat utgångspunkt i kommunens påbörjade visionsarbete.

Föredragningslistan finns hos Ale kommun, 0303-33 00 00 och på ale.se. 
Ale-Kungälvs närradioförening direktsänder på frekvenserna 91,4 och 
95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten. Välkommen!

Välkommen! 
Klas Nordh, Kommunfullmäktiges ordförande. Cecilia Stedt, sekreterare.

Kom till kommunfullmäktige

Öppettiderna för vecka 6 2012.

För mer info och öppettider se  www.surtebandy.se
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ALE. Villainbrotten 
ökar.

Det visar färsk sta-
tistik från polismyn-
digheten i Västra Göta-
land.

– Det går inte att 
skydda sig helt och 
hållet från inbrott, men 
man kan göra det svå-
rare för tjuven, säger 
polisman Tom Henric-
son.

Det ska inte ses som någon 
skrämselpropaganda, men 
faktum är att antalet bostads-
inbrott har ökat markant den 
sista tiden.

– Det är spridda skurar i 
Ale, inte ett samhälle som är 
mer utsatt än något annat, 
säger Tom Henricson.

I Västra Götaland skedde 

det 275 villainbrott under 
januari. Tolv av dessa inträf-
fade i Ale kommun, vilket 
är dubbelt så många som 
samma period året innan.

– Det är ingen bra trend 
som vi upplever, säger Hen-
ricson.

Larm avskräcker
Att skydda sig från inbrott är 
inte lätt, men det finns defi-
nitivt saker att tänka på som 
fastighetsägare. Tom Hen-
ricson igen.

– Larm avskräcker många 
tjuvar, inte tal om annat. 
Grannsamverkan är också 
något som vi kan rekommen-
dera från polisens sida.

I Ale kommun finns 
organiserad grannsamver-
kan genom kommunens 
brotts- och säkerhetshand-

läggare, Lotti Klug. Varje 
nytt område som vill starta 
upp grannsamverkan förä-
ras ett besök av Lotti Klug. 
Villakvarter eller lägenhets-
område spelar ingen roll, 
inte heller hur många bostä-
der som vill gå samman och 
starta grannsamverkan.

– Om det är fem eller tjugo 
hus har ingen betydelse. För 
att bedriva grannsamverkan 
behövs inte någon fören-
ing, det enda kravet som vi 
har är att det ska finnas en 
kontaktperson för området. 
Den personen fungerar som 
en länk mellan området och 
mig, förklarar Lotti och till-
lägger:

– Varje område med 
grannsamverkan erhåller 
skyltar. Det ger en signal 
till ovälkomna besökare att 
här pågår grannsamverkan. 
Brottslingar riskerar således 
att bli sedda och då söker de 
sig gärna någon annanstans.

Altandörren
Det vanligaste sättet för 
tjuven att ta sig in i bosta-
den är via altandörren eller 
någon fönsterruta. Skulle 
man komma hem samtidigt 
som gärningsmannen befin-
ner sig i huset ger Tom Hen-
ricson följande råd:

– Var lugn och iaktta-
gande. Ingrip inte utan det 
bästa är att ringa polisen. 
Memorera gärna signale-
ment på tjuven.

Vad är det i första hand 
som tjuvarna letar efter?

– Smycken och guld. 
Sådant ska inte förvaras i ett 
smyckeskrin i sovrummet. 
Förvara inte heller värde-
saker synliga i huset, som 
nycklar, plånböcker och så 
vidare, säger Henricson och 
fortsätter:

– Stöldskyddsmärk gärna 

värdesaker och gör en för-
teckning över dem. Bankfack 
till riktigt värdefulla ägodelar 
tycker jag är en bra idé.

Bostadsinbrott har hög 
prioritet hos polisen i Västra 
Götaland. En polispatrull 
skickas alltid till den fastig-
hetsägare som drabbats av 
inbrott.

– Kommer man hem och 
upptäcker att det har varit 
ett inbrott bör man inte 
springa runt i huset och för-
störa eventuella spår. Poli-
sen skickar alltid ut en lokal 

tekniker för att säkra de spår 
som finns på platsen, förkla-
rar Henricson.

Lotti Klug vill också slå ett 
slag för den lokala brottsof-
ferjour som finns i Ale.

– Hit kan alla vända sig 
som varit utsatt för någon typ 
av brott, avslutar Lotti Klug.

Se upp för tjuven!
– Inbrotten har ökat i Ale

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bostadsinbrotten ökar i Ale. Polisman Tom Henricson och Lotti Klug, brotts- och säker-
hetshandläggare i Ale kommun, rekommenderar grannsamverkan som ett sätt för att hålla 
tjuven borta.

TIPS FRÅN POLISEN
Förvara inte värdesaker synliga i 
huset. Bankfack till riktigt värde-
fulla ägodelar är att rekommendera. 
Stöldskyddsmärk värdesaker och 
gör en dokumentation över dem. Lås 
dörrar och stäng fönster även om du 
bara är borta en kort stund. Ha timer 
på lampor, håll plank och buskage 
låga, skaffa ett godkänt larm.
Be om hjälp med gräsklippning och 

snöskottning när du inte är hemma. 
Det ska inte synas att huset är tomt.
Det finns tre faktorer som gör ett 
brott:
1. Ett tillfälle
2. Något att stjäla
3. En motiverad person, alltså en tjuv.
Kan man få bort någon av dessa tre 
faktorer blir det inget brott.

NÖDINGE. Det prelimi-
nära resultatet av gym-
nasieansökningarna är 
klart. 

Efter tio års nedgång 
har Ale gymnasium 
lyckats vända trenden, 
men fortfarande söker 
bara var fjärde av Ales 
nior till skolan.

– Från att ha legat i 
botten förra året har 
vi nu tagit oss upp till 
ett mittenskikt, säger 
Hans Enckell, verksam-
hetschef.

Konkurrensen om eleverna 
är hårdare än någonsin och 
i Göteborgsregionen finns 
det nästan dubbelt så många 
gymnasieplatser som nion-
deklassare. 

Antalet elever som söker 
till Ale gymnasium har under 
det senaste decenniet mins-
kat för varje år och i fjol kom 
det riktiga fallet som fick 
kommunen att kalla till kris-
möte.

Hans Enckells uppdrag då 
han tillträdde som verksam-
hetschef i augusti förra året 
var kristallklart: Få skolan på 
fötter igen.

Hårt arbete under hösten 
med att tydliggöra skolans 
profil, marknadsföra sig 
bättre, samla organisationen 
och anpassa såväl lokaler som 
programutbud efter rådande 
läge har gett resultat. 

I onsdags kom beskedet 
att man inte bara lyckats 
bromsa nedgången utan även 
ökat i antal ansökningar per 
plats, även om så marginellt.

– Ett kraftigt trendbrott!
Så uttryckte sig utbild-

ningsnämndens ordförande 
Elena Fridfelt (C) under 
onsdagens pressträff. 

– Att vi fick det här resul-
tatet är ingen slump. Det 
grundar sig i flera stora sats-
ningar. 

Fler sökande/plats
Sedan förra året har Ale 
gymnasium näst intill halv-
erat antalet utbildningsplat-
ser, från 276 till 142, vilket 
bidragit till att man i år har 
fler sökande per plats jämfört 
med i fjol. 

Den 1 februari hade skolan 
totalt 74 sökande, vilket inne-
bär att man fyller mer än 
hälften av platserna, förutsatt 
att alla hinner bli behöriga 
till terminsstarten. Det kan 
jämföras med en fjärdedel vid 
samma tidpunkt förra året.

2012 års resultat är fort-
farande preliminärt och man 
vågar tro att det ska fylla på 
fram tills skolstarten i augusti. 

I konkurrensen med 
Göteborgs gymnasieskolor, 
däribland ett växande utbud 
av friskolor med specialpro-
gram, vill Ale gymnasium 
framhäva kvalitet och trygg-
het som skolans främsta 
styrkor. Där vill man även 
lyfta fram den höga andelen 

behöriga lärare, den fördel-
aktiga lokalen och påkostade 
utrustningen, samt den höga 
kvaliteten på skolmaten.

Långsiktigt arbete
Även om man lyckats vända 
den nedåtgående trenden är 
man försiktigt med att ta ut 
allt för mycket i förskott.

– Vi får inte luta oss till-
baka utan fortsätta att arbeta 
tillsammans för att nå framåt. 
Vi ska konkurrera med kvali-
tet och har man gått på Ale 
gymnasium är man väl för-
beredd inför både högsko-
lan och arbete, säger utbild-

ningsnämndens vice ordfö-
rande Dennis Ljunggren 
(S), under pressträffen.

Något man ser som en stor 
och långsiktig framgångs-
faktor är att hela sektorn nu 
arbetar under samma tak.

– Det nära samarbetet 
mellan Utbildningsnämn-
den och gymnasiet är en 
stor fördel, inte minst ökar 
det uthålligheten. Ansvaret 
delas av alla led inom verk-
samheten, från grundskolan 
till gymnasiet, och under 
det senaste året har nog alla 
fått högre krav på sig, menar 
Peter Madsen, verksam-

hetschef för sektor utbild-
ning, kultur och fritid.

Självkritik är ett ord som 
skolledningen använt sig fli-
tigt av under det senaste året. 
Man har försökt utreda vad 
som gick snett och hur man 
kan undvika att gå i samma 
fälla. 

– Tidigare var skolan inte 
anpassad för den nya konkur-
rensen och man lät bli att se 
fakta i ögonen. Man får inte 
ta något för givet, säger Hans 
Enckell.

Trenden har vänt
– Men fortfarande väljer bara en fjärdedel Ale gymnasium

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

GYMNASIEANTAGNING ALE GYMNASIUM

1 februari 2012:
• Antal utbildningsplatser: 142
•  Sökande totalt: 74 varav 55 
behöriga och 19 obehöriga.

• Sökande per plats: 0,52 
• Antal elever i åk 9: 293

2 mars 2011:
• Antal utbildningsplatser: 276
•  Antal sökande till motsvarande 

program: 69 varav 52 behöriga 

och 17 obehöriga  
•  Sökande totalt: 84, varav 57 • 

behöriga och 27 obehöriga.
•  Sökande per plats till motsva-

rande program: 0,25 
•   Sökande per plats totalt: 0,3
• Antal elever i åk 9: 320

Resultaten är hämtade från den 
preliminära antagningen.

Källa: Ale kommun

Jobbar vidare. Dennis Ljunggren (S), vice ordförande i utbildningsnämnden, Elena Fridfelt 
(C), ordförande i utbildningsnämnden och Hans Enckell, verksamhetschef är glada över att 
ansökningarna till Ale gymnasium har ökat, men lutar sig inte tillbaka.
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NÖDINGE. Ale kultur-
skola ska bli bredare 
och kunna erbjuda ännu 
fler verksamheter.

Den visionen har kul-
turchef Michael Svens-
son.

– Vår utmaning ligger 
i att nå ännu fler ung-
domar och då måste de 
själva få vara med och 
påverka utbudet, säger 
Michael till lokaltid-
ningen.

2009 övergick Ale Musik-
skola till att bli en del av Ale 
kulturskola. Utöver musik/
instrument skapades nya in-
riktningar; bild & digitalt 
skapande, bild & form samt 
musikteater.

– De nya inriktningar-
na har kommit igång riktigt 
bra. Vi har 30-40 deltagare 
inom respektive verksamhet, 
förklarar Ragnhild Kappel-
mark, enhetschef för kultur-
skolan.

Musiken är fortfarande 
den kategori som lockar flest 
utövare. Instrumentunder-
visning i gitarr och piano är 
väldigt populärt.

– Vi har en kölista, men den 
är inte oöverskådligt lång. 
De som är intresserade får 
anmäla sig till Ale kultursko-
la och sedan plockas elever-
na in efter hand. Det händer 
att det dyker upp lediga plat-
ser när som helst under året, 
men de största förändring-
arna sker naturligtvis i sam-
band med terminsstarterna, 
säger Ragnhild.

Musiktradition
Ale kommun har en stolt mu-
siktradition. Intresset för att 
spela instrument och sjunga 
har rötter långt tillbaka i 
tiden.

– Ta Alerocken som exem-
pel. Det har varit en inkörs-
port för många ungdomar. 
Resursen i form av duktiga 
pedagoger är något som vi 
kan skryta med. Vi har för till-

fället nio tjänster fördelat på 
femton pedagoger, som till-
sammans lägger grunden för 
en mycket professionell verk-
samhet, säger Michael Svens-
son och fortsätter:

– Nu jobbar vi med att ut-
veckla fenomenet kultursko-
la. Vi vill vara lyhörda och se 
vilka nya inriktningar som ef-
terfrågas av den yngre gene-
rationen. Det kan vara ljud 
och ljus, smink, mask eller 
varför inte foto? Bilder spelar 
en central roll i många män-
niskors liv i takt med den ut-
veckling som sker av sociala 
medier.

Att arbeta ännu mer gräns-
överskridande ser Michael 
Svensson och Ragnhild Kap-
pelmark som en självklarhet i 
framtiden.

– Som elev i kultursko-
lan ska man vara en del av 
ett större sammanhang. Att 
sammanfläta de olika inrikt-
ningarna är en tydlig ambi-
tion från vår sida. Mötes-
plats ungdom är ett exempel 
på en arena där ungdomar 
med olika intressen möts. 
Genom att få in kulturskolan 
i den sfären kan vi visa upp 
alla våra olika verksamheter. 
På sikt ska man inte vara så 
styrd av den inriktning man 
har valt utan ha tillgång till 
pedagogerna mer fritt.

Ale kulturskola har idag 

cirka 600 elever, från försko-
leålder upp till gymnasiet. 
Undervisning sker såväl dag- 
som kvällstid.

– Våra pedagoger är dess-
utom med i projektet Ska-
pande skola. Det är Kul-
turrådet som förfogar över 
medlen och med grundsko-
lan som huvudman. Satsning-
en är avsedd att stärka sam-
verkan mellan skolan och det 
professionella kulturlivet, att 
det kulturella och konstnär-
liga uttrycket långsiktigt in-
tegreras i årskurs 1–9 med 
utgångspunkt i skolans kul-
turuppdrag enligt gällande 
läroplan, berättar Helene 
Gustafsson, pedagogisk 

resurs och tillika musiklärare.

Kulturskolan breddas för att nå fler
– Ungdomarna skapar framtidens utbud

ALE KULTURSKOLA
Ale kulturskola erbjuder undervis-
ning i estetiska ämnen och undervi-
sar nybörjarelever såväl som elever 
som vill fortsätta att fördjupa sig 
inom ett konstnärligt område. Kul-
turskolan har cirka 600 elever och 

15 pedagoger. I kulturskolan kan 
man som elev lära sig att spela 
instrument, vara med i stråk- eller 
blåsorkestrar, bilda ett rockband, 
sjunga i kör, göra film i datorn, sätta 
upp en musikal med mera.

Kulturchef Michael Svensson.

Musik och instrumentundervisning utgör en del av Ale kulturskola. Här ses några av elever-
na under ett lektionspass i Ale gymnasium.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Återigen har ett antal 
bullerskydd i glas 
utmed E45:an i höjd 

med Nol krossats. En full-
ständigt meningslös skade-
görelse, som är en skymf 
mot alla som jobbat för att 
få vår kommun till en vack-
rare och mer välkomnan-
de kommun. Att varje ruta 
kostar 20 000 kronor gör 
att man som ansvarig po-
litiker blir på ren svens-
ka heligt förbannad. Jag 
ser det som utomordentligt 
viktigt att vi får tag i dessa 
marodörer och ge dem ett 
straff de och deras föräld-

rar aldrig glömmer. Ta fast 
dem och döm de skyldiga 
till att betala skadegörelsen 
fullt ut. 

Samhället måste sätta 
gränser och inte bara skaka 
på axlarna, sätta upp nya 
rutor á 20 000 kronor och 
hoppas på under.

Jag ser detta som en stor 
symbolfråga: Genom att 
inte med kraft ingripa så 
talar vi om för ungdomar-
na att det är fritt fram och 
bryta samhällets regelverk 
och lagar. Det blir lätt ett 
insteg i den kriminella värl-
den. Och spåren förskräck-

er i dagens samhälle.
Jag kräver därför att po-

lisen prioriterar detta, ta 
fast ligisterna och straf-
fa dem. Vi vill inte ha vårt 
samhälle vandaliserat. Och 
vi vill inte tvingas gå med 
på kravet från Trafikverkets 
sida att byta ut glasen mot 
3 meter höga träplank som 
inte går att krossa. Vi vill 
inte gömma Ale kommun 
bakom plank.

Jan A Pressfeldt (AD)
Ordförande i 

Samhällsbyggnadsnämnden

Låt ligisterna få betala skadegörelsen

ALAFORS. Alebacken 
SK och Vakna arrang-
erade för tredje året i 
rad en gratis skidkväll 
för barn och ungdomar 
i Ale.

Suget efter utförsåk-
ning är stort just nu 
och över 400 passe-
rade liftarna i fredags-
kväll.

Hungern var också 
påtaglig – 500 korv 
med bröd serverades.

Förutom att alla ungdomar 
fick gratis liftkort under tre 
välbesökta timmar i Alebacken 
erbjöds också skidskola. 10 
skidlärare tog hand om 70 del-
tagare i varierande åldrar.

– Jättekul, så många har vi 
aldrig haft tidigare och ingen 
verkade bry sig om att det var 
13 minusgrader, säger Niklas 
Helin för Alebackens räkning.

Kylan är numera ett sekun-
därt bekymmer. Den nya vär-
mestugan gör det lätt för alla 
att smita in och det finns plats 
för alla.

– Det är ett jättelyft för 
verksamheten och besökarnas 
omdömen är odelat positiva, 
menar Helin.

Vakna som var medar-
rangör i fredags serverade 
varm korv till alla som besökte 

Alebacken. Tidigare år har 
grillen gått varm på utsidan, 
men denna gång lockade vär-
mestugan.

– Vi har serverat över 500 
varmkorv ikväll. Självklart 
är det några som har ätit sig 
mätta på både fem och sex 
korvar, men det är väl gott 
att få skämma bort ungarna 
ibland, log Thomas Berggren, 
Vaknas projektledare.

Arrangörerna var nöjda, 
besökarna likaså. Med andra 
ord finns det goda förutsätt-
ningar för en Vaknakväll även 
nästa år.

Inte bara skidhunger i Alebacken
– Vakna langade ut 500 korvar på tre timmar

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Idel glada miner i skidliften.
Trots en kall väntan på att få ta liften upp var det ingen som 
gnällde, ty liftkorten var ju gratis.

Jonathan Olesen, en av 70 
deltagare i Alebackens skid-
skola i fredagskväll.
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDEN

Tisdag 31 januari

Narkotikabrott
Två ynglingar, 15 och 16 år 
gamla och hemmahörande 
i kommunen, misstänks för 
narkotikabrott, eget bruk. Gri-
pandet sker i Nödinge.

Tjuvtankning sker på Shell 
i Nol. Värdet uppgår till 400 
kronor.

300 liter diesel slangas ur en 
grävmaskin i Bohus.

Ett elevskåp bryts upp på 
Aroseniusskolan i Älvängen. En 
iPad tillgrips.

Onsdag 1 februari

Villainbrott
Villainbrott i Nol. Ett fönster 

bryts upp och tjuvarna tar sig 
in i fastigheten. Diverse gods 
tillgrips, bland annat en dator.

Söndag 5 februari

Inbrott
Inbrott i ett fritidshus i 

Nödinge. Ett köksfönster bryts 
och diverse gods tillgrips. 

Antalet anmälda brott under 
perioden 31/1 – 6/2: 26.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Vi har köpare som söker boende!                  
Ska du sälja din bostad framöver?

Välj en mäklare som varit med förr.

BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE/ALEPRIS 1 595 000 kr/bud. TOMT 1 238 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Svenstorp 115. ALE
Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE ÄLVÄNGEN 6 rok, 160 + 80 kvm
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PRIS 1 160 000 kr/bud. TOMT 201 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Blåsippsvägen 69. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE ÄLVÄNGEN 2 rok, 65 kvm
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PRIS 450 000 kr/bud. AVGIFT 1 931 kr/månad VISAS
Ring för tidsbokning. Egnahemsvägen 15b. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NOL 1 rok, 40 kvm

S
M
S
:A

6
6
8
9
3

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 1 595 000 kr/bud. AVGIFT 5 195 kr/månad VISAS
Ring för tidsbokning. Bohushöjdsvägen 32. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 6 rok, 131 kvm
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PRIS 485 000 kr/bud. AVGIFT 3 058 kr/månad
VISAS To 9/2 17.00-17.30. Ring för tidsbokning.
Alkalievägen 11a. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 54,5 kvm
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Välkommen att kontakta oss!

Alebutiken, Ale Torg , -  .

Marie Aronsson, Lars-Erik Eriksson, Therése Karlsson,

Sebastian Krigholm, Monica Carlsson, Daniel Eriksson

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

Förslaget om en höjning 
från 450 kronor till 800 för 
en kurs på 15 gånger kom 
från barn- och ungdoms-
förvaltningen. Kommunsty-
relsen ville då kartlägga vad 
det skulle innebära om man 

gjorde motsatt och satte av-
giften till 0 kronor. 

Kultur- och fritidsnämn-
den menar att det inte före-
kommit några klagomål på 
avgiften och att införandet 
av en nolltaxa skulle kunna 

leda till att inte alla får plats. 
Därför beslutade man 

förra veckan att avgiften för-
blir oförändrad.

JOHANNA ROOS

Oförändrad taxa för simundervisning
ALE. För snart två år sedan föreslogs en avgifts-
höjning för simundervisningen. 

I samband med det undersöktes vad en nolltaxa 
skulle innebära.

Förra måndagen togs beslut i kommunfullmäk-
tige om att behålla avgiften på 450 kronor.

I lördagens V75-omgång på 
Mantorp blev det hög utdel-
ning på sju rätt. En kupong 
inlämnad hos Coop i Surte 
gav hela 176 902 kronor.

Kupongen, som kostade 
567 kronor, lyckades pricka 
in sju rätt. Kupongen inne-
höll förutom en rad med sju 
rätt, 21 rader med sex rätt och 
156 rader med fem rätt.

Det vinnande systemet 
innehöll tre så kallade spikar 
– ogarderade lopp.

Storvinst 
till Surte
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Här går grammofonen varm
Musik, militären och meka med gamla bilar. 

Tre M som ligger Gert Billingsdal varmt om hjärtat.
Hans samling av vinylskivor och ”78-varvare” täcker en hel vardagsrumsvägg. 

Mellan varven bjuder han gärna upp till dans och brukar jord i månsken.

Hur många skivor har du i 
samlingen?
– Sammanlagt är det 3500, 
1500 stenkakor eller ”78-var-
vare” och 2000 vinyler.

Vilken är din äldsta?
– Det är ”Gal efter Gutta” 
med den norska komikern 
Adolf Östbye. Den ärvde jag 
efter en vän till min mormor 
och den är inspelad i början 
av 1900-talet. 

Varifrån kommer ditt 
intresse för gamla 
skivor?
– Det är egentligen en ren 
slump. Jag gjorde ett eljobb 
ute vid en loppmarknad bort-
anför SKF i Göteborg 2004. 
I ett av stånden stod en man 
och sålde stenkakor så jag 
började titta efter vad som 
fanns och hittade Bill Haleys 
”Rock around the clock”. Det 
slutade med att jag köpte 200 
skivor för en femhundring. 
Sedan var jag där en gång 

till och då kom jag hem med 
600 vinyler som jag hade gett 
lika mycket pengar för. Sedan 
hade jag en del innan också.

Vad har du för skivspe-
lare?
– Jag har en som jag köpte 
1967 på Clas Ohlson som 
byggsats. Sedan har jag en 
resegrammofon för stenka-
kor som man vevar upp och 
en vinylspelare.

Lyssnade du mycket på 
musik som ung?
– Då var man mycket ute på 
dansbanorna så alla lyssnade på 
samma musik och på den tiden 
var det mycket dansband. Det 
var Streaplers, Lasse Stefanz, 
Flamingokvartetten och Chris-
ters. Då var man och dansade 
på Hoffrekullen i Romelanda, 
Lilla Edets folkpark och Kung-
älvsparken.
Vad har du för intressen 
nu då, dansar du fortfa-
rande?

– Ja, det händer att jag 
dansar ibland när det 
arrangeras och då är det fox-
trot och bugg som gäller. 
På 70-talet höll jag på med 
skytte och det intresserar 
mig fortfarande. Jag är så 
kallad månskensjordbrukare, 
jag har 50 hektar skog som 
jag sköter om på fritiden. 
Att meka med gamla bilar är 
också en hobby. Sedan är jag 
medlem i ett 20-tal fören-
ingar, varav fem som jag har 
uppdrag i.

Finns det någon koppling 
mellan musiken och mili-
tären?
– När vi är ute med Skepp-
landa hemvärns- och kultur-
förening brukar jag ta med 
mig resegrammofonen och 
spela tidsenlig 40-talsmusik 
som Åke Grönberg, Sven-
Olof Sandberg och Ulla 
Billquists ”Min soldat”.

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Gert Billingsdal.
Ålder:60.
Bor: Billingsdal, Skepplanda.
Gör: Utbildad elingenjör. Jobbar 
som elinstallatör inom värme-
pumpar på Svenska Stenhus.
Familj: Gift med Elisabeth, dot-
tern Annie 21, rottweilern Timmi 
och katten Pelle.
Intressen: Grammofon- och LP-
skivor, dans, skytte, motorcyklar, 
bilar, hemvärnet, föreningsliv.
Stjärntecken: Tvilling (Bonus-
fakta: har även en tvillingsyster).
Favoritmusik: Lill-Babs hör till 
favoriterna.
Favoritfilmer: Vilda västern med 
Clint Eastwood och John Wayne.
Smultronställe i Ale: Skepplanda 
hemvärns- och kulturförening.

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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ÄLVÄNGEN. Ett år av 
planerande och förbere-
delser är nu inne i sitt 
definitiva slutskede.

Onsdagen den 15 
februari invigs Luft-
slottet i Älvängen.

Fyra föräldrapar har 
tillsammans skapat en 
mötesplats för ungdo-
mar i åldern 15-20 år.

Efter larmrapporter från 
kommunens ungdomssam-
verkan, och utifrån sina egna 
erfarenheter, bestämde sig 
föräldragruppen att de ville 
göra något åt saken.

– Vi måste erbjuda alla 
våra ungdomar en väg in i 
samhället. Alla vet att droger 
öppnar dörren för annan 
kriminalitet och att detta är 
ett av de riktigt stora proble-
men i dagens samhälle. Om 
man inte tar tag i proble-
men i tid så ökar dessa och 
samhällskostnaderna blir på 
sikt mycket kännbara, säger 
Börje Olofsson, en av ini-
tiativtagarna till Luftslottet.

Luftslottet är tänkt som en 
plats för de ungdomar som 
inte slukas upp av kommu-
nens kulturella och idrotts-

liga verksamhet. De som inte 
känner någon tillhörighet 
när fritidsgården spelat ut sin 
roll.

– Det finns inte några 
öppna kaféer eller annan 
kvällsverksamhet i Ale. Sam-
lingspunkten blir busstermi-
nalen och det är ingen värdig 
miljö att växa upp i, säger 
Börje.

Stimulerande miljö
Luftslottet erbjuder tak över 
huvudet för ungdomarna, en 
stimulerande miljö att vara i.

– Lokalfrågan löste sig 
sent på hösten, tack vare 
Lena och Percy Rhodén. 
Vi kommer att hyra en lokal, 
granne med Hamek, som 
motsvarar våra önskemål 
fullt ut. Vi har fått hjälp av 
elever från Lärlingsgymna-
siet att måla golv och väggar 
och inom kort ska det snick-
ras en spaljé, skohylla och så 
vidare. Verksamheten är redo 
att flytta in och nu planerar 
vi som bäst för invigningsfi-
randet den 15 februari, säger 
Helen Pettersson.

Luftslottet kommer 
att hålla öppet tre kväl-
lar i veckan, onsdag, fredag 
och lördag. Minst en vuxen 

kommer att finnas med vid 
alla tillfällen.

– Vi hoppas naturligtvis att 
fler vuxna vill ansluta sig till 
oss. En dag i veckan kommer 
vi att ha en föräldraträff i 
lokalen, så att de som känner 
sig oroliga för sina ungdo-
mar kan träffas och dela med 
sig av sina erfarenheter med 
andra i samma situation, för-
klarar Mike Lundgren som 
också berättar om ett upp-
rättat samarbete med Natt-
vandrarna i Älvängen.

Vad kommer ungdo-
marna att kunna syssel-
sätta sig med?

– Det är upp till dem 
själva. Det viktigaste är att de 
har någonstans att hänga. Vi 
kommer att kunna erbjuda 
filmvisning, men det är del-
tagarna själva som bestäm-
mer vad de vill göra, säger 
Börje.

Drogfritt umgänge
Luftslottet är en satsning 
grundad på ett drogfritt 
umgänge. Deltagarna får 
köpa ett medlemskort för 20 
kronor och underordnar sig 
därmed också de umgänges-
regler som Luftslottets sty-
relse bestämt.

– Det är praktiskt på 
många sätt att ha en ideell 
förening. På så sätt kan vi 
ställa krav på ungdomarna 
att de gemensamma ord-
ningsregler vi kommer över-
ens om också efterlevs, säger 
Ulla Pärlebring, som också 
vill skicka en tacksamhetens 

tanke till de kommunala 
tjänstemännen, Birgitta 
Augustsson och Thomas 
Berggren, som på olika sätt 
stöttar Luftslottets arbete.

– Thomas Berggren sade 
till oss: ”Ni behöver inte 
lyckas, bara ni försöker”. Det 
har vi tagit fasta på. Om det 

någon gång byggs ett Ung-
domens hus i Älvängen så får 
detta utgöra grunden.

Luftslottet blir verklighet
– Ny mötesplats för ungdomar

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vi grejade det! Föräldragruppen som sett till att Luftslottet i Älvängen, en mötesplats för 
ungdomar, blivit verklighet. Onsdagen den 15 februari sker invigningen. Föräldragruppen som 
bildar styrelse är Jeanette Olofsson, Kent Knap, Helen Pettersson, Börje Olofsson, Ulla Pär-
lebring och Mike Lungdren. Saknas på bilden görs Carina Knap och Jens Svensson.

ALE. Den 14:e februari är årets rödaste dag.
Inte röd som i almanackan men skiftande i olika nyanser av kärlekens färg.

Inför alla hjärtans dag laddar Ales butiker upp med rosor, choklad och tänkvärda budskap i skrift.

Jeanette Olofsson och 
Catharina Öhlund på Ljuva 
Hem i Nödinge har slagit 
på stort inför kärlekens dag. 
Stora hjärtan som de till-
verkat själva av ståltråd och 
rosa papperstussar möter 
besökarna i entrén, där 
såväl chokladkartonger som 
doftljus trängs bland vackra 
krukor och te i röda påsar. 

– Jag tror att trenden går 
allt mer åt upplevelsepresen-
ter och det kan vara allt från 
massage och choklad till att 
laga en god middag till sina 

nära, säger Jeanette Olofs-
son.

På en av hyllorna står en 
lång rad massageljus med 
eteriska oljor i en mängd 
olika dofter: vanilj och chili, 
mandarin, havsbris och 
Catharina Öhlunds favorit 
hallon och kvitten. När ljuset 
brunnit ner en bit kan man 
använda oljan att massera 
med och eftersom den inte 
blir lika varm som i ett van-
ligt stearinljus kan man hälla 
den direkt på huden. 

JOHANNA ROOS

Nytänkande i all ära, men 
när det kommer till Alla hjär-
tans dagblommor är det röda 
rosor som står högst på öns-
kelistan och på Bergendahls 
blommor i Älvängen har det 
blivit dags att fylla på lagret. 

– Det är nog mest tjejer 
som köper någon annan sort 
medan killarna kör på ett 
säkert kort och väljer röda 
rosor, säger Birgitta Ber-
gendahl.

JOHANNA ROOS

Hög tid förromantik Birgitta tipsar
Så sköter du dina rosor
•  Linda in i mycket tidnings-

papper om det är kallt ute
• Skär en lång snittyta

• Ställ rosorna i kokhett vatten
• Tillsätt växtnäring

• Byt vatten var tredje dag
Rosspråk
En: Du är mitt allt

Två: Låt oss resa bort 
tillsammans 

Tre: När får jag träffa dig igen?

Fyra: Jag ser upp till dig och 
är tacksam

Fem: Jag gör vad som helst
för dig

Sex: Jag tvivlar på ditt ord

Sju: Jag älskar dig

Åtta: Jag förblir dig trogen
intill döden

Nio: Jag vill vara ensam
med dig

Tio: Vill du gifta dig med mig?

Romantik på gammeldags 
vis med röda rosor i ett fång 
eller en modernare variant i 
form av en ”upplevelsepre-
sent” har ingen större bety-
delse. Här är det tanken 
som räknas. 

Helgonet Sankt Valen-
tin som just denna dag led 
martyrdöden för sin starka 
tro på kärleken ler troligt-
vis i sin himmel över alla 
kärlekshyllningar som fort-
farande äger rum den 14:e 
februari.

Tänkvärda budskap i 
form av små nedskrivna 
texter är en stor trend just 

nu. Det menar Inger Fristek, 
som jobbar i presentbutiken 
Drömhuset på Ale Torg.

– Det är framför allt ung-
domar som tycker det är roligt 
att köpa små Alla hjärtans 

dagpresenter. Vi har bland 
annat böcker med olika kär-
leksteman och kommer även 
att få in muggar med olika 
budskap på. 

JOHANNA ROOS

Inger Fristek på Drömhuset sprider kärleksbudskap. Birgitta Bergendahl och Josefina Millings laddar med rosor.

Massageljus hör till upplevelsepresenterna.Jeanette Olofsson och Catharina Öhlund på Ljuva Hem.

Nödingevägen 7, Ale Torg, 0303 -962 10

NYHET! 
Nallar från Miranda 
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Visa vem du
håller kär

med en bok!
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Omega-3
En hjärtesak
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Ale Torg   0303-74 94 96

www.ljuvahem.net

mån-fre 10-19 • lör 10-15 • sön 11-15

Gilla oss på facebook!

Presenter • Smycken • Kläder

Inspiration
för alla hjärtans dag
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ALLA     DAG
14/2
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Halsband, doublé hjärta med diamant
Alla hjärtans dag pris 590:-

Ord. pris 1.180:-

ALE Ale Torg, 0303-972 76  
KUNGÄLV Strandg. 80, 0303-106 35
www.smycka.se
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ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Smygstarta Sportlovet

Priserna gäller from torsdag 9!2 tom söndag 19/2-2012. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel

I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 
tar du enkelt ut kontanter!!

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Äpple i påse 
1kg, ICA Spara

1190
/st

Just nu!

Kexchoklad
Cloetta, 55g

4 för 20:-

Just nu!

Grillad kyckling
Svensk fågel, max 3 st/köp,
ursprungsvikt 1,1kg

2995

Gilla oss på Facebook för det 
senaste i butiken. 

http://www.facebook.com/
icaalvangen

Älvängen  |  0303-74 80 40

Grillkorv
ICA, 500g

2 för 20:-

Just nu!

Vindruvor
I ask, 500g

20:-/st

Just nu!

ICA Festis 
ICA 3p, 3x25cl

2 för 15:-

Engångsgrill
Just nu!

50:-2 för

Just nu!Just nu!

/st

BOHUS. Beauty Gla-
mour i Bohus har fått 
förstärkning.

Det är Anneli Tör-
nell som tagit plats i 
salongen.

Nyponrosen erbjuder 
den något udda kom-
binationen av tjänster, 
nämligen friskvård och 
ekonomi.

Anneli Törnell har fortfa-
rande kvar sin halvtidstjänst 
på den ekonomiavdelning 
i Kungälv där hon arbetar, 
men ambitionen är att på sikt 
kunna livnära sig som egenfö-
retagare fullt ut.

– Det vore naturligtvis 
drömmen, säger Anneli som 
huserar i Bohus centrum 
sedan årsskiftet.

– Jag och Aki, som driver 
Salong Beauty Glamour, 
klickade direkt. Vi komplet-
terar varandra perfekt. Hon 
sysslar med fotvård och an-
siktsbehandlingar medan jag 
har inriktning på massage, 
förklarar Anneli.

Nyponrosens andra verk-
samhetsområde utgörs av 
ekonomitjänster i form av 
löpande bokföring, ifyllande 

av moms- och skattedeklara-
tioner, bokslut och så vidare.

– Det känns skönt att ha 
två ben att stå på. I massagen 
behandlar jag människor och 
lindrar deras besvär. När det 
gäller ekonomidelen så hjäl-

per jag också personer, fast på 
ett annat sätt, avslutar Anneli 
Törnell.

Nyponrosen har slagit ut i Bohus centrum

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Anneli Törnell driver Nyponrosen, som har sin mottagning 
inrymd hos Salong Beauty Glamour i Bohus centrum. Före-
taget erbjuder tjänster inom friskvård och ekonomi.

GÖTEBORG. Våren är 
i antågande, tro inget 
annat.

Ett tydligt bevis på 
det är Båtmässan som 
invigdes i fredags kväll.

Repslagarmuseet är 
med för 16:e året i rad.

Över tio minusgrader ute, 
men betydligt varmare inne 
i mässhallen. Sommarkänslan 
gjorde sig påmind när förvän-
tansfulla besökare väntade på 
att den 53:e Båtmässan skulle 
sparka igång.

Repslagarmuseet har sin 
givna plats bland båtar, mo-
torer och diverse andra ting 
som kan härledas till vatten. 
Tjärdoften leder oss fram 
till sektion E där repslagar-
na från Älvängen kommer 
att husera fram till söndag då 
mässan stänger.

Fredagskvällens festlig-
heter hade en tydlig lokal 
prägel. Älvängensonen Len-
nart Thorstensson svarade 

för underhållningen, vacker 
dragspelsmusik som förde 
tankarna till soliga dagar 
vid kusten. Ordföranden i 
Kultur- och fritidsnämnden, 
Isabell Korn (M), höll ett 
kort invigningstal och be-
tonade vikten av Repslagar-

museets roll som stolta am-
bassadörer för Ale kommun. 
Två av museets verkliga vete-
raner, Börje Johansson och 
Bernt Larsson, gjorde sedan 
gemensam sak när de hälsade 
alla välkomna och berättade 
om de projekt som är närmast 

förestående, bland annat det 
upprättade samarbetet med 
Vikingaskeppsmuseerna i 
Norge respektive Danmark.

Repslagarmuseet givna på Båtmässan

SVENSKA MÄSSAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bernt Larsson överlämnade en knoptavla till Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Isa-
bell Korn (M), som invigningstalade i Repslagarmuseets monter i fredags kväll. Till höger ses 
Börje Johansson.

Båtmässans VIP-kväll lockade en hel del besökare.

Lennart Thorstensson svarade för underhållningen i Repsla-
garmuseets monter.

Bernt Larsson pratar rep med Lennart Nils-
son, näringslivs- och exploateringschef i Ale 
kommun.

Repslagarmuseets eldsjäl Kurt Flodin sam-
språkade med Rune Dahlstrand, som var 
mycket engagerad kring de första dykningar-
na efter vraket Ostindiefararen Götheborg.

20%
rabatt
på Rea-priset

Rabatten avdrages i kassan

ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12

Alla Hjärtans Dag

Ge bort en 
mjuk present... GÄLLER ÄVEN KASETT OCH 

ANSLUTNINGSDETALJER

FINSK
PLÅTKAMIN
5KW, 5.450:-
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Till honom

Till henne

Eau de Lacoste
Ord pris 485:-

Lacoste Love of Pink
Ord pris 440:-

COLORAMA ÄLVÄNGEN 
GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85

Inför Alla �

Inför Alla �

395:-

395:-

– Din skobutik för hela familjen

Göteborgsvägen 99 A, 0303-74 62 75, 
Vard 9.30-18.00, Lörd 9.30-14.00

Väskor från 

OILILY 
20%

Finns i fler modeller 
och färger

Nyhet i 
butiken

Vardagar 9.30 -18.00 Lördagar 9.30-14.00 
Göteborgsvägen 72, Älvängen

Tel 0303-74 90 30

Älvblomman är som vanligt fylld 
med vackra blommor och fi na
alla ❤ dag gåvor
Välkomna!
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Med ett presentkort

från oss på
Klippoteket Huvudsaken!
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ÄLVÄNGEN. Gratulan-
terna stod i kö.

Många visade sin 
förtjusning över de nya 
lokalerna som Sinnes-
centrum & Macken nu 
huserar i.

Invigningen förrät-
tades av Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämn-
dens ordförande Boel 
Holgersson (C) och 
arbetstagaren Mikael 
Lundgren.

Smörgåstårtan stod uppdu-
kad och ballongerna hängde 
i taket. Det var mungiporna 
uppåt hos samtliga gäster när 
invigningsceremonin av Sin-
nescentrum & Macken ägde 
rum i onsdags eftermiddag.

– Vi är otroligt nöjda. Det 
är ett jättelyft, nu har vi sex 
stycken anpassade och sam-
lade sinnesrum. Det finns 
också möjlighet för arbets-
tagarna att gå undan och 
vara ifred på ett annat sätt än 
förut, förklarar aktiverings-
pedagog Petra Ahlqvist 
som har sällskap på Sinnes-
centrum av Eva Borg, Ann-
Sofie Jonemark-Karls-
son och Eva Borgede. På 
Macken arbetar Ros-Marie 
Ranebjörk Andersson.

De lokaler som tidigare 
nyttjades av BS Elcontrol 

har blivit till ändamålsenliga 
lokaler för Ale kommun. 
Verksamheten flyttade in i 
november, men det var först 
nu som man kände sig redo 
för invigningskalas.

– Att arbetstagarna trivs 
här råder det inga som helst 
tvivel om. Många pratar 
betydligt mer, vilket är ett 
gott tecken. Miljön är verkli-
gen inspirerande, säger Petra 
Ahlqvist.

Enhetschef Anette 
Olsson hälsade välkommen 
och uttryckte sin belåtenhet 
över de möjligheter som ska-

pats för arbetstagarna i och 
med de nya lokalerna. Hon 
lämnade sedan över ordet till 
omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämndens ordförande, 
Boel Holgersson, som med 
assistans av Mikael Lund-
gren ordnade den traditio-
nella bandklippningen.

Sinnescentrum är en 
garanti för att arbetstagarna 
får sina olika sinnen stimu-
lerade. Namnet Macken 
kommer an på att man som 
besökare ska kunna tanka 
energi, kärlek och glädje.

– Vi har arton inskrivna 

personer som har detta som 
sin arbetsplats. Sedan har 
vi dem som har en annan 
arbetsplats och som kommer 
hit någon gång i veckan.

– Jag kommer hit en gång 
i veckan och får massage, 
berättar Jonas Forsberg för 
Alekuriren.

Sinnescentrum & Macken 
har ersatt det som tidigare 
var Nätverket och Harmo-
nicenter.

– Utvecklingen går framåt 
och vi lär oss hela tiden mer 
om de olika behov som finns, 
säger Petra Ahlqvist.

– En nyhet som vi är väl-
digt stolta över är mindful-
ness som har med andning 
och välmående att göra. Det 
förebygger psykisk ohälsa, 

avslutar Petra Ahlqvist.

Ett hus för alla sinnen
– Festligt invigningsfirande i Älvängen

INVIGNINGSGÄST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Omsorgs- och arbetsmarknadsnämndens ordförande, Boel 
Holgersson (C), klippte det blågula bandet tillsammans med 
Mikael Lundgren, en av arbetstagarna på Sinnescentrum & 
Macken.

Sirpa Niemi, verksamhetschef på funktionshinderenheten i 
Ale kommun, välkomnades till Sinnescentrum & Macken av 
Torbjörn.

Enhetschef Anette Olsson tillsammans med aktiveringspedagog Petra Ahlqvist.
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FOTBOLL

HANDBOLL

Träningsmatch
Romelanda – Edet FK 2-0 (0-0)

Division 3 västsvenska västra
Kärra HK – Ale HF 34-31 (19-16)
Mål Ale: Peter Welin 7, Joakim Samu-
elsson 7, Kim Sandberg 7, Andreas 
Johansson 5, Nicklas Svensson 2, 
Niklas Ericsson 2, Fredrik Johans-
son 1.
Matchens kurrar: Andreas Johans-
son 2, Kim Sandberg 1. 

Division 2 västsvenska västra
Torslanda HK – Nödinge SK 26-16
Mål NSK: Caroline Karlsson 4, Jes-
sica Edler 3, Sofia Olofsson 3, Sara 
Andréasson 3, Johanna Bengtsson 
2, Jenny Jensdottir 1. Matchens 
kurrar: Caroline Karlsson 2, Sofia 
Olofsson 1. 

Alingås HK 13 83 22
Bjurslätt 13 82 22
Drott 12 40 15
Torslanda 13 33 14
Borås HK 84 13 -11 14
HP Warta 13 -20 13
IK Baltichov 12 17 12
Nödinge SK 14 -24 12
Ulricehamn 13 -85 4
Kongelf 14 -115 2

Division 4 Göteborg, damer
Ale HF – Rya 14-17 (7-8)
Matchens kurrar: Sandra Dahlqvist 
2, Sara Johansson 1.
Kommentar: Den första halvleken 
var jämn och tuff. I den andra akten 
fortsatte viljekampen, men mot 
slutet kom tröttheten hos hem-
malaget som gjorde alltför många 
tekniska fel.

ÅRSMÖTE
måndag 27 februari

kl 19.15 i Bohusgården

Ev. motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast måndag 13/2.

Alla medlemmar hälsas välkomna!

BOHUS IF INBJUDER TILL

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 11 par. Medel var 80 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel: 
1. Stig Christensson/Nils Lindström   115
2. Per Karlsson/Ole J Jensen         106
3. Anki Olofsson/Christer Olofsson  98
4. Lars Kopp/Karl-Eric Nilsson         87
5. Lilly Karlbom/Curt Nilsson            81

LÖDÖSE. I lördags 
avgjordes finalen i GP-
pucken i Scandinavium.

Det var ett starkt 
västgötalag som tog 
hem segern med 3-0 
mot Skåne.

Två glada aletjejer 
tog emot guldpokalen.

Anja Björklund, 11 från Så-
landa och Jennifer Knuts-
son, 11 från Skepplanda 
kunde med stolthet snöra 
av sig skridskorna efter lör-
dagens imponerande seger i 
GP-pucken. 

Till vardags spelar de med 
LN 70 som har sin hemvist 
i Lödöse, men nu var de ut-
plockade till ett lag med spe-
lare från hela Västra Göta-
land.

Glada segrare. Anja Björk-
lund och Jennifer Knutsson 
tog emot guldpokalen efter 
finalen i GP-pucken.

GRATTIS!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Tog guld i Scandinavium
– Aletjejernas lag vann GP-pucken

www.laget.se/nodingesk
Huvudsponsorer

ALETORG

HELGENS MATCHER
I ALE GYMNASIUM 

Söndag 12 februari
H div 6 V      13:30
Nödinge - BK Heid 2        

D div 2 V      15:00
Nödinge - HP Warta

Välkomna!
MATCHSPONSOR

��������

Det blev en överraskande 
fjärde plats för Vårvindens 
härliga U15 lag i Svenska 
Cupen. I laget spelade Lisa 
Johansson, Sofia Olsson, 
Jennie Kornesjö, Fredrik 
Longnell, Linus Olsson 
och Linus Lilja. I den 
direkt avgörande grupp-
spelsmatchen för vidare av-
ancemang till semifinal så 
stod Fyrisfjädern BMK för 
motståndet. Detta är Sveri-
ges största och på senare år 
mest framgångsrika klubb 
i svensk badminton. Klub-
ben finns i Uppsala och det 
var också där turneringen 
spelades. Varje match spe-
lades i bäst av 9 matcher. 
Vid ställningen 4-4 så spe-
lade Linus Olsson den av-
görande singelmatchen. 
Detta gjordes inför en fa-
natisk hemmapublik. Linus 
spelade fantastiskt bra och 
vann en rafflande, nervös 
och jämn match. Detta var 
en av många goda insat-
ser som lade grunden till 
framgången. I övrigt ingen 

nämnd och ingen glömd. 
Väl i semifinal så mötte 
Vårvinden BMK sin ”över-
man” i form av slutsegraren 
Skogås BMK från Stock-
holm.

Coacherna Mats-Len-
nart Hansson, Hampus 
Hjortberg och Chris-
ter Lilja var rörande över-
rens om att denna fram-
gång lovar gott inför fram-

tiden. Fem av lagets sex 
spelare är första års U15-
spelare. Vi passar även på 
att hälsa såväl etablera-
de som nybörjare välkom-
na till klubben. Vårvinden 
BMK håller till i Alelyck-
ans Sportcenter i Gamles-
tan. För mer information så 
besök gärna vår hemsida.

❐❐❐

Framgångsrika badmintonspelare i Vårvinden. Högst upp 
från vänster Linus Lilja, Sofia Olsson, Fredrik Longnell, Lisa 
Johansson, Linus Olsson och Jennie Kornesjö.

Sittande från vänster: Mats-Lennart Hansson, Hampus 
Hjortberg och Christer Lilja

Framgångar för Vårvinden i lag-SM

TORSLANDA. Nödinge 
rasar i tabellen.

Från att ha varit med 
och slagits i serietop-
pen är laget nu trea 
från slutet.

– När vi är bra är vi 
riktigt bra, men när vi 
är dåliga är vi nästan 
inte närvarande, kon-
staterade NSK-tränaren 
Markus Bengtsson efter 
lagets platta fall borta 
mot Torslanda HK.

Sju raka matcher utan seger 
är ingen trend som Nödinge 
SK gläds över. 
Så även om 
Nödingelägret 
talar om både 
höga dalar och 
djupa svackor 
säger resultaten att det mest 
har varit dikesköringar under 
2012. Oavgjort mot seriele-
dande Alingås HK är det enda 
minnesvärda, resten har bestått 
av klara förluster.

– Jag tycker vi har haft ett 
bra snack efter varje match, 
men den där uppryckningen 
som man alltid hoppas på har 
uteblivit. Min bedömning är 
ändå att tjejerna har ett större 
spel i sig och vi vet att de kan 

prestera betydligt bättre. Vi 
faller på grund av dålig inställ-
ning och det är frustreran-
de att se. Nu måste vi få upp 
tempot och intensiteten på 
träningarna för det återspeg-
las alltid i matcherna, analyse-
rade Markus Bengtsson.

Nödinge hängde med bra i 
första halvlek och med bättre 
utdelning hade de kunnat leda 
i paus, nu låg de istället under 
med två bollar. Tio minuter in 
i andra halvlek gick tåget.

– Ja, det kändes som att vi 
satt kvar i omklädningsrum-
met. De ryckte till sig en större 
ledning och vi orkade inte 

komma tillba-
ka. Vårt mål-
vakts- och för-
svarsspel fung-
erade inte idag.

På söndag 
väntar HP Warta i Ale gym-
nasium.

– Det blir förhoppningsvis 
vårt gamla goa lag fast med en 
helt ny inställning, sa en för-
hoppningsfull Markus Bengts-
son.

Det är tätt i tabellen och 
Nödinge kan fortfarande nå en 
hyfsad placering, men då måste 
förlusttrenden brytas omgåen-
de – med start på söndag.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

På med blåstället. Nödinge SK måste visa bättre vilja och inställning om laget ska kunna 
bryta förlusttrenden i division två. Sara Andréasson gjorde tre mål borta mot Torslanda 
HK, men det räckte föga.

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra
Torslanda HK – Nödinge SK 26-16

Nödinge SK fortsätter tappa mark
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BBBBaaassskkkkeeetttssskkkkooollllaaa
Nybörjargrupp för flickor födda -04 - 05

Lördagar kl 10-11 • Ledethallen

BBBBaaassskkkkeeettt LLLLeeekkkk &&&& BBBBooollllllll
för flickor och pojkar födda -05 - 07
Lördagar kl 11-12 • Ledethallen

Ingen föranmälan • Välkomna!

SAMARBETSPARTNER



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

Nytorget-Kiel 27-29/4

Fr 1995:-/person
Läs mer på 

www.resekompaniet.com

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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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 SK:s P10-lag visade framfötterna när Ö-bollen 
avgjordes förra helgen. NSK representerades av två lag 
varav det ena lyckades nå hela vägen fram och ta guld. 
Andralaget tog sig vidare till kvartsfinal där det tog stopp. 

Nödinge SK P10 vann Ö-bollen

Det blev en lyckad helg för 
Tingbergs AIS i Norrköping 
och Göteborg . I Norrköping 
vann Emma Kuutti, 14 år, 
1000 m på ett mycket över-
tygande sätt. Ett nytt klubb-
rekord med tiden 3.13.45, 
vilket placerar Emma som 
nummer sex i Sverige av alla 
14-åringar. Det är även den 
snabbaste tiden i Lilla Edets 
kommun av alla kvinnor nå-
gonsin. I stav blev det silver 
för Emma med 2.11 m.

Daniel Adolfsson, 10 
år, fick med sig tre medaljer 
efter många bra prestationer. 
Guld i kula med 6.81 m och 
silver i längd 3.43 m och på 
60 m 10.26 efter ett mycket 
bra finallopp. Josefin Ny-
qvist vann 3000 m på nya 
personrekordet 12.13.07. 

Erika Sandström, 13 
år, gjorde sin första tävling, 
vilket slutade med en riktigt 

bra stöt i kula och en tredje-
plats med resultatet 9.38 m. 
Två som kom precis utan-
för pallen var Monia Kris-
tiansson, 10 år, som stötte 
kula och blev fyra med 5.75 
m. Tiden blev 10.46. David 
Adolfsson, 8 år, ställde upp 
i 9-årsklassen och blev fyra i 
längd med sina 2.96 m. 

Det var även tävling i Gö-
teborg. Krister Werneliv 
blev tvåa i seniorklassen med 
en kul stöt på 11.62 m. I 
viktkastning (15.88 kg) blev 
det nytt klubbrekord med 
9.62. Carl Hermansson, 
9 år, slutade trea i finalen 
på 60 m i klassen P10 med 
tiden 10.22. Sara Kuutti, 
16 år, tog klubbrekord i vikt 
(9.08 kg) Anna Kuutti, 13 
år, hoppade nytt personbästa 
i tresteg med 7.91 m.

❐❐❐

NÖDINGE. OK Alehof har 
kört sin snökanonanläggning 
under den gångna veckan och 
lagt snö på en sträcka av 900 
meter. Efter ett par dygn av 
kontinuerligt arbete var snön 
klar och på lördag morgon 
kunde alla hugade skidåkare 
åka till Dammekärr och njuta 
av perfekta spår för klassisk 
åkning.

Kanonsnöslingan har i 
år fått en något annorlun-
da sträckning för att bättre 
stå emot sol och sydvästliga 
vindar i samband med blid-
väder. Men kvar är naturligt-
vis kända delar som Görans 

Backe, Extraslingan och Via-
dukten. Skidåkarna har varit 
positiva till den nya sträck-
ningen och den gör att Dam-
mekärr kommer att vara snö-
säkert fram till Vasaloppet. 
Det stora träningsmålet för 
många av alla de skidåkare 
som kommer till Dammekärr.

Årets kanonsnösäsong star-
tade ovanligt sent. Det beror 
naturligtvis på den milda vin-
tern, men även på att Alehof 
använder en speciell teknik 
som gör att man kan lägga 
snön i en smal sträng direkt 
på spåret. Nackdelen med 
metoden är att den kräver 

6 till 7 minusgrader för att 
fungera, men den är mycket 
energieffektiv och kräver 
inga stora och dyra maskiner 
för att bearbeta snön. Meto-
den är därmed snäll både mot 
miljön och klubbens ekono-
mi.

Alehof har idéer på att vi-
dareutveckla metoden ytterli-
gare till kommande säsonger, 
för att kunna göra snö redan 
vid 4 minusgrader. Medan 
Alehofs ”snögubbar” funde-
rar på detta, kan alla skidåkare 
njuta av härliga spår i Dam-
mekärr.

❐❐❐
Spårat och klart i Damme-
kärr.

Riktigt kanonspår i Dammekärr

Lyckad helg för TAIS

Skarpe Nord
Söndag 12 feb kl 13.15 

IFK KUNGÄLV 
vs

BROBERG/SÖDERHAMN IF

ELITSERIEBANDY!

- Älska handboll

HANDBOLLSSKOLAN!

Låt era barn bekanta sig med bollar. 
Lördagar 09.00-10.30 i Skepplandahallen i Ale Hf regi. 
Alla barn mellan 2½ år till 6 år är hjärtligt välkomna. 

Med vänlig hälsning, Peter & Pernilla Dahlqvist, 
tel: 0702-652141, 0705-411015

Boll-lekis

Älvängens kulturhus
Torsdagar 17.00-18.30

För pojkar och flickor 
fördda -02, -03, -04,
Mer info ring Sofia 
tel: 0768-50 25 01

KÄRRA. Ale HF var 
inte med när domaren 
blåste igång.

Ett tidigt underläge 
gick inte att reparera.

– Vi förlorar matchen 
bakåt och framför allt 
är det före paus som 
vi inte är med, konsta-
terar lagledare Frank 
Wahlqvist.

Årets säsong är en besvikel-
se. Det är inte tal om annat 
när Ale HF tittar i tabellen. 
Av årets fjorton matcher har 
bara fyra givit seger. Resten 
är sura förluster. Den tionde 
i ordningen kom borta mot 
bottenlaget Kärra HK i sön-
dags kväll.

– Ändå är det flera av 
våra killar som är riktigt 
bra. Fredrik 
Johansson 
är bra både 
framåt och 
bakåt. Kul att 
han är på gång 
igen. Niklas Svensson bytte 
vi in som spelfördelare i 
mitten på första halvlek och 
han styr upp spelet på ett bra 

sätt. Andreas Johansson och 
Kim Sandberg är också rik-
tigt bra, men av någon anled-

ning orkar vi 
inte leverera 
i 60 minuter, 
säger Frank 
Wahlqvist.

Ett skäl till 
det kan vara den uteblivna 
försäsongsträningen.

– Jag tror stenhårt på det 
här laget och truppen vi har 

kommer med rätt träning att 
prestera betydligt bättre än 
i år. Vi kommer att resa oss 
ur det här om killarna bara 
fortsätter och är beredda att 
satsa på lite konditionsträ-
ning, menar han.

Mot Kärra HK räckte Ale 
HF inte till. Laget fick jaga 
från början och kom aldrig 
ikapp. Förlusten stannade vid 
fyra bollar.

– Nu har vi ett speluppe-

håll till onsdag 22 februari, då 
vi möter Hisingen/Torslanda 
borta. Dags för en revansch. 
Sedan har vi Rya hemma, en 
match som vi definitivt har 
kapacitet att vinna, men det 
gäller att förbättra effektivite-
ten och inte bränna så mycket 
klara lägen som vi gjorde nu, 
säger Frank Wahlqvist, opti-
mistisk trots allt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Kärra körde över Ale HF

Andreas Johansson var bäst i Ale HF som trots sin utmärkte linjeråtta inte lyckades bese-
gra Kärra HK borta.

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Kärra HK – Ale HF 36-32
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NOL. Repetitionerna är inne i 
sitt slutskede.

Snart stundar premiär för 
Teatervindens senaste pro-
duktion – Verona.

– En musikteaterföreställ-
ning med inriktning på i 
första hand ungdomar, säger 
regissör Sigge Fabiansson.

10 orsaker att hata dig är en ameri-
kansk långfilm från 1999 vars hand-
ling baseras på William Shakes-
peares pjäs Så tuktas en argbigga. 
Den ligger till grund för Teatervin-
dens andra ungdomsproduktion på 
mindre än tre år.

– Omgående efter vår senaste 
föreställning Zeina och Nalle bör-
jade vi spåna på nästa projekt. Patrik 
Lekman gjorde om filmmanuset 
från 10 orsaker att hata dig till att 
passa ett teaterframförande. Suc-
cessivt har vi bearbetat manuset och 
samtidigt rekryterat nya ungdomar 
till vår ensemble. Vi fick en klar bild 
över hur vi ville ha det och i höstas 
hade vi en nästan komplett uppsätt-
ning, förklarar Sigge Fabiansson.

Övningarna äger rum på Nolvin-
den, i före detta Pollex lokaler. Just 
nu går det för högvarv och skådespe-
larna ser fram emot premiären med 
tillförsikt.

– Hur det än är så blir det alltid 
kaos mot slutet. Allt ska vävas ihop 

och det är mycket att stå i, förklarar 
en av Teatervindens verkliga vetera-
ner Gunnar Bergevald.

– Skådespelarna börjar bli allt 
mer stissiga. Det är ett gott tecken, 
menar Sigge Fabiansson.

Ett samarbete har upprättas med 
högstadieskolor i kommunen samt 
Ale gymnasium. Därutöver kommer 
Teatervinden att ge två allmänna 
föreställningar, lördag 25 februari i 
Ale gymnasium och lördag 3 mars på 
Pelarteatern i Alafors.

Verona utspelar sig huvudsakli-
gen i skolmiljö, men även hemma 
hos några av huvudkaraktärerna. 
Föreställningen beskriver om vad 

som händer med ungdomar i 
puberteten, deras relation till 
vuxenvärlden, inte minst till 
sina föräldrar.

– Det är en intressant 
intrig som vi hoppas ska till-
tala publiken, säger Peter 
Örtvall som spelar magister 
Sträng.

Musikansvarig är Johan 
Andrén, som har svårt att 
kategorisera låtarna i före-
ställningen.

– Någon sorts pop är väl 
den musikgenre som jag först 
kommer att tänka på, säger 
Johan.

Manus till Verona har 
gjorts av Emely Hansen, 
Patrik Lekman och Sigge 
Fabiansson.

PÅ NOLVINDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Julia Insulán och Gunnar Berge-
vald under repetitionerna av Verona 
som har premiär i Ale gymnasium i 
slutet av februari.

Patrik Verona (Jonas Jörgensen) och Katarina (Victoria Lindgren) utgör hu-
vudkaraktärerna i Teatervindens musikteaterföreställning.

BILJETTER FINNS PÅ
ALE BIBLIOTEK, NÖDINGE

FRÅN 13 FEBRUARI
Vuxen 140kr (scenpassrabatt 40kr)

Ungdom 100kr

JAG ÄR EN GRÖN BÄNK I PARIS
Teater från Riksteatern baserad på Kerstin Thorvalls

texter med My Holmsten och Ann-Sofie Kylin

Arr: Teaterföreningen i Ale, ABF

Teatervinden ger ny 
ungdomsföreställning
– Premiär för Verona i Ale gymnasium

Herrgårdsweekend 
3 dagar i Vargön, Vänersborg

Ronnums Herrgård 
Herrgård vid Vänern fylld med 
historia, tradition och anor från 
1300-talet och omgivet av naturen 
vid Hunneberg och Halleberg 
– världens mest älgrika områden.  

Extranatt 
inkl. frukost
endast 499:- 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 
15/6 2012. Valfri fl era helg-
dagar  2012 – ring & hör!

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  2 x kaffe med hembakat
• 1 x middagsrätt  
•  1 x 5-rätters middag

Ronnums Herrgård

Alla hjärtans dag
Ge ett presentkort till en 
romantisk minisemester

Alphotell i Österrike
8 dagar i Maurach
Alpenhotel Edelweiss 
När bergen kallar, vill du vara här 
– inom tio minuter ifrån i dalen 
är du via kabelbanan på 1.831 
meters höjd i ett av Europas härli-
gaste bergsområden. På hotellets 
temakvällar fi nns det möjlighet att 
smaka sprit från landet och områ-
det till maten. Efter den lyxiga fru-
kostbuffén kan ni ta en tur med 
ånglok runt den azurblå Achensee 
(1 km) eller göra ett lunchpaket, 
köra en tur till Tyrolens vackra 
huvudstad Innsbruck (48 km), som 
ligger omgivet av de pittoreska 
alptopparna. 

Pris per person i dubbelrum 

3.299:-
Pris utan reskod 3.599:-

Pristillägg 24/6-1/9: 450:- 

Ankomst: Lördagar 3/6-23/9 2012.

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé/buffé
• 6 x lunchsnack 
•  6 x eftermiddagskaffe 
•  7 x 4-rätters middag/buffé
•  Fri tillgång varje dag till:
   – läsk kl. 10-21
   – öl & vin kl. 18-21
   – saft för barn kl. 10-19
• Kuravgift 

2 barn 
0-9 år 
gratis  

Alpenhotel Edelweiss

Vid Ahrensburg slott
4 dagar i Nordtyskland

Hotel am Schloss Ahrensburg 
Endast 4 timmar från Sverige ligger medeltidsstaden Ahrensburg. 
Staden domineras av det vackra, vita renässansslottet med samma 
namn och ert hotell ligger vackert placerat nära slottsparken.

Ankomst: Fredagar t.o.m. 22/6 samt valfri 1/7-29/8 2012. 

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag/buffé
•  1 x entré till Schloss 

Ahrensburg
• 50 % rabatt på greenfeeSchloss Ahrensburg

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

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

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

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

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren
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BILJETTER FINNS PÅ
ALE BIBLIOTEK, NÖDINGE
FRÅN 8 FEBRUARI
Vuxen 180kr (scenpassrabatt 40kr)
Ungdom 120kr

KUNG LEAR
123 SCHTUNK PRESENTERAR

Arr: Teaterföreningen i Ale, ABF

ÄLVÄNGEN. Sportlovet 
står för dörren.

Aktiviteter stundar 
såväl på Repslagarmu-
seet i Älvängen som 
på Glasbruksmuseet i 
Surte.

Ett alternativ för de 
barn som inte vill åka 
skidor eller skridskor.

Det är åter dags för Rep-
slagarmuseet att öppna sina 
portar för sportlovslediga 
ungdomar, torsdag och 
fredag 16-17 februari.

I flera år har en av Rep-
slagarmuseets profiler, 

Bernt Larsson, lärt barn 
att slå rep. Bernt har hjälp av 
trotjänarna Marianne och 
Ingemar Olsson, som varje 
sport- och höstlov kommer 
till museet för att tillsam-
mans med Bernt introdu-
cera Ales skollediga barn 
i ett gammalt traditionellt 
hantverk.

I museets anrika lokal 
får barnen tillverka ett rep 
med hjälp av gamla redskap. 
Repet, som bland annat kan 
användas som hopprep, 
får barnen ta med sig hem. 
Hårt arbete kräver dess-
utom lite i magen, så därför 

bjuds barnen på saft och 
bulle.

Måla på glas går att göra 
på Glasbruksmuseet tisdag 
och onsdag 14-15 februari. 
Detta är också en mångårig 
tradition som hålls vid liv.

Slutligen bör alla lovle-
diga skolungdomar upp-
märksammas på den rymd-
teater som sätter punkt 
för sportlovet. Söndagen 
den 19 februari gästas Ale 
gymnasiums tv-studio av 
Ensemble Yria.

Gott om aktiviteter på sportlovet
– Som avslutas med rymdteater i Nödinge

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Repslagarmuseet håller på tradition. Varje sportlov erbjuds repslagning för lovlediga 
skolbarn.          Arkivbild: Jonas Andersson

LÖDÖSE. Går det att 
göra papper av svamp 
och vatten?

Precis hur bra som 
helst!

Det bevisade 
Krystyna Öjerskog 
besökarna till Lödöse-
hus i torsdags efter-
middag.

Att papper kan framställas 
på olika sätt fick vi ett tyd-
ligt bevis på när Krystyna 
Öjerskog, bibliotekarie och 
svampkonsulent, demon-
strerade sina färdigheter på 
Lödösehus.

– Det är så himla enkelt! 
Har man gjort det en gång så 
sitter det i ryggmärgen. Det 
går nästan inte att misslyckas, 
säger Krystyna samtidigt som 
hon doppar ner den torkade 
tickan i vattenbadet.

– Här använder jag mig av 
en blandning mellan björk- 
och fnuskticka, förklarar 
Krystyna.

Tickor går att plocka hela 
året. De förvaras fördelakti-
gast i frysen. Tickorna torkar 
olika fort beroende på vilken 
sort det är.

– Sedan är det bara ta fram 
en mixer, få svampen i små, 
små bitar och lägga dem i 
vatten. Därefter använder 
jag ramar, silar och lägger de 
blöta arken att torka på en 

bomullsduk och tidningspap-
per. Till slut blir det till hårda 
papper, berättar Krystyna 
som också tog tillfället i akt 
att berätta hur man gör ak-
varellfärger av svamp.

Slutligen kan informeras 
om den läsecirkel som star-
tar på Lödösehus inom kort. 
Deltagarna kommer att delas 
upp i två grupper som träffas 
antingen tisdags- eller tors-
dagskvällar.

– Deltagarna bestämmer 

själv inriktningen för läsecir-
keln, om de ska läsa deckare, 
romaner eller faktaböcker. 
Jag finns här som en resurs, 
erbjuder en plats att vara på 
och hjälper till med diverse 
praktiska ting, säger Krysty-
na Öjerskog.

Läsecirklarna på Lödöse-
hus är tänkt att starta vecka 
8 och 9.

Hårda papper på Lödösehus
– Och snart stundar läsecirklar

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Linnea Olsson, 4 år från Lödöse, tillsammans med mamma 
Anna, gjorde sitt eget pappersark.

Krystyna Öjerskog visar hur det går till att göra papper av svamp och vatten.
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Varmt
välkomna!

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

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20
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”Funkisglas – pressat och 
blåst” är en utställning som 
visar det masstillverkade 
bruksglas som fanns i varje 
hem och användes dagligen 
under nästan 100 år: kyl-
skåpsburkar, små glaslådor för 
förvaring av kryddor och livs-
medel, senapsförpackningar 
som sedan användes som 
dricksglas, etcetera. Efter att 
ha varit på Smålands Museum 
under hösten har utställ-
ningen nu hittat sin givna 
plats på Glasbruksmuseet i 
Surte.

Under mitten av 1800-talet 
började glas användas till livs-
medelsförvaring. Med tiden 
industrialiserades tillverk-
ningen av glaset, vilket gjorde 
det billigt. Tack vare detta 

ökade efterfrågan enormt 
fram till 1950-talet då plasten 
började ersätta glaset.

Utställningen, som visas i 
Surte 8 februari till 15 mars, 
är producerad av Thomas 
Lindblad och Anna Livén-
West, som nyss utkommit 
med boken Funkisglas – pres-
sat och blåst. I utställningen 
och boken berättas om det 
anonyma bruksglaset som 
säger så mycket om vår histo-
ria. Det handlar om synen på 
hygien och estetik likväl som 
den framtidstro som masstill-
verkningen var ett tecken för.

Thomas Lindblad skriver 
och föreläser om 1900-talets 
designhistoria. Han har tidi-
gare gett ut boken Bruksfö-
remål av plast, som också den 

resulterade 
i en utställ-

ning som visades på Glas-
bruksmuseet. Nu är han alltså 
tillbaka och redan på söndag 
12 februari visar han själv 
utställningen och berättar om 
glasföremålens historia. Det 
blir mycket som hämtats från 
Surte, har han lovat.

Passa gärna på att se 

utställningen samtidigt som 
museet ordnar sin sedvanliga 
sportlovsaktivitet – Måla på 
glas den 14 och 15 februari. 
Utställningen är ett samar-
bete mellan Föreningen Glas-
bruksmuseets Vänner och Ale 
kommun.

❐❐❐

Funkisglas till Surte

”Funkisglas – pressat och blåst” heter den utställning som 
visas på Glasbruksmuseet i Surte 8 februari till 15 mars.

När vi människor är yngre 
så ser vi gärna upp till 
någon som är duktig, 

till exempel inom idrotten. Vi 
kanske önskar att bli lika bra och 
omtalad som denne. Vår bibel 
talar också om många starka 
och modiga människor, men det 
finns ett namn som går över alla 
andra och det är namnet Jesus. 
Där han gick fram hjälpte han 
människor som var sjuka eller i 
annan nöd. När han vid ett till-
fälle hade omkring 10 000 män-
niskor som lyssnade till sin för-
kunnelse och de inte hade någon 
mat med sig, utom en liten pojke 
som hade fått med sig fem bröd 
och två fiskar. Men när Jesus väl-
signade den maten räckte den till 
alla och ändå blev det tolv fulla 
korgar över när de samlade ihop 

det överblivna (läs gärna Mat-
teus 15:20). Detta var inte enda 
gången som Jesus gjorde lika-
dant.

Men själva orsaken till att 
Jesus kom, var ju att han skulle 
försona människor med Gud i 
himmelen, och det gjorde han 
genom sin död på korset på Gol-
gata samt att han sedan uppstod 
från det döda. Vi har en levande 
frälsare idag. Det står i Hebr 
4:14-16 att han vet hur vi har det, 
för han har varit frestad i allting 
liksom vi, men han är dock utan 
synd och nu sitter han på Guds 
högra sida och han manar gott 
för oss. Rom. 8:34. Det är ju hans 
önskan att vi alla en gång skall 
få vara med i den lovsjungande 
skaran i himmelen. Johannes 
säger till och med i sitt första 

brevs tredje kapitel 
vers två, att när han 
uppenbaras då skall vi 
bli honom lika ty då 

skall vi få se honom sådan han är.
Nog är det värt att efterfölja 

vår Frälsare, men vi vet också att 
det kan vara svårt när förföljelser 
kommer. Det är många som fått 
ge sina liv under årens lopp när 
de vägrat att förneka Jesu namn. 
Men vi ser också vad som kan 
ske när Gud har trogna efterföl-
jare. För omkring 100 år sedan 
fick två svenska pojkar, Gunnar 
Vingren och Daniel Berg, som 
hade blivit frälsta och fyllda med 
de Helige Ande Guds kallelse att 
åka till Para i Brasilien och pre-
dika om Jesus. De hade lite egna 
pengar samt fick en kollekt från 
sin församling och detta räckte 
till en tredjeklassbiljett på ett 
lastfartyg. De kom fram men var 
tvungna att arbeta och lära sig 
språket. Snart kunde de så pass 
bra att de kunde vittna om Jesus. 
Så bildades Pingstförsamlingen, 
som idag har mer än hundratusen 
medlemmar. Sedan spred sig 

väckelsen över hela landet, så att 
medlemsantalet i Brasilien idag 
räknas med tjugo miljoner. 

Dessa två unga pojkar blev 
Jesu efterföljare och fick vara 
med om att se vad Jesus förmår. 
Tyvärr finns det många vänner 
som idag inte vill höra om Jesus 
och även förföljer dem som tror 
på honom.

En sångare sjunger: Är det 
sant som många säger, det finns 
frälsning för en var, det finns 
glädje som uppväger vad jag 
förut smakat har. Gå och pröva 
själv min vän vad som finns i 
frälsningen. Du får frid och ljuv-
lig sällhet men gå och pröva själv 
min vän. Välkomna att bli Jesu 
efterföljare.

Välkommen också till guds-
tjänst på söndag i någon kyrka i 
din närhet.

Olle Hansson
Filadelfiaförsamlingen i Bohus

Betraktelse

Efterföljelse

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Kilanda kyrka

Musikgudstjänst
Söndag 12 februari kl.18.00

Damkören Vox feminale 
sjunger under ledning 

av Sabina Nilsson

Musikcafé
Nols kyrka på Alla hjärtans dag 14/2

Öppet mellan 18.30-20.30
Tomas Mellås står för 

sång och musik

Störst av allt är 
kärleken

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

Sture hälsade oss väl-
komna till årets första 
möte. Han utdelade 

också en liten reprimand till 
de, som parkerat på Kvarn-
stallets parkering. Den är 
till för deras gäster. Bakom 
Kvarnkullen få vi ställa våra 
bilar. Dagens underhålla-
re, trubaduren Leif Land-
qvist, hade fått rycka in som 
ersättare. Det gjorde han 
med bravur. Vi förflytta-
des snabbt bakåt i tiden vad 
gällde valet av låtar. Leif bör-
jade lite lugnt med Jag hade 
en gång en båt för att däref-
ter öka takten med ett pot-
purri på Sven-Ingvars me-
lodier. Nu hade vi blivit lite 
uppvärmda och kunde hjälpa 
till med sången i 34.an. Där-
efter bjöds vi på allehanda 
gamla godingar. Vad sägs om 
Ove Törnqvists Dagny, ett 
knippe Harry Belafonte-
låtar, Sånt är livet av Anita 
Lindblom och, förstås, lite 
Lasse Dahlquist. Efter att 
ha blivit uppiggade med så 

härliga och för oss välkända 
melodier, var vi redo för in-
formation av olika slag.

Till luciainsamling-
en hade vi i Aktiva Senio-
rer bidragit med cirka 4000 
kronor. Pensionärspoo-
len söker medarbetare och 
Smartare än en femteklassare 
tar emot publik.

Marita påminde om pro-
grammet under februa-
ri månad och Bengt B in-
formerade om komman-
de resor.

Jenny och Lena från 
Medborgarskolan berättade 
om den pågående kampan-
jen Medverkare på Medbor-
garskolan. Tanken är att man 
kan ”glädja andra genom det 
som glädjer en själv”. Lena 
framförde också en ursäkt 
för att webbanmälan inte 
fungerat till januarimötet.

Sture avslutade mötet på 
sedvanligt sätt, alltså med en 
härlig historia.

Inga Isaksson

Månadsmöte med nostalgikänslor
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Älvängens missionskyrka
Tisd 7/2 kl 9, Tillsammans 
i bön. Kl 19, Tjejkväll för 
kvinnor i alla åldrar. Pastor 
Britta Hermansson talar om 
"Yttre tryck - inre vika - att 
hitta balansen i livet". Soppa 
+ kaffe 50:-. Onsd 8/2 kl 
12, Babymassage. Torsd 
9/2 kl 15, RPG:s årsmöte i 
Smyrnakyrkan. Sönd 12/2 
kl 11, Gudstjänst Ulf Olson. 
Kl 18, tonår. Månd 13/2 kl 
18.30, Scout. Tisd 14/2 kl 
9, Tillsammans i bön. Kl 
10-13, Tisdagscafé. Kl 18, 
Smultron övar. Onsd 15/2 
kl 12, babymassage. Torsd 
16/2 kl 15, Andakt på Vika-
damm. Svenninghed.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 7/2 kl 8-9, Bön. Onsd 
8/2 kl 18-19, Bön. Kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 
9/2 kl 10-12.30, SmyrnaCa-
féet. Kl 15, RPG:s årsmöte 
i Smyrnakyrkan. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Lörd 11/2 
kl 10-13, Second Hand 
& Café. Sönd 12/2 kl 11, 
Gudstjänst, Marie Nordvall. 
Kyrkkaffe. Tisd 14/2 kl 8-9, 
Bön. Kl 14, Bibelsamtals-
gruppen.

Surte missionskyrka
Onsd 8/2 kl 15, Onsdags-
träff: Paradiset på jorden 
- Visning av Tor Hern-
grens film. Onsd 8/2 kl 
18:30, Tonår. Onsd 8/2 kl 
19, Ekumenisk bönesam-
ling i Surte missionskyrka. 
Onsd 8/2 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Torsd 9/2 kl 
18:30, Alphakurs/Nyfiken 
på kristen tro. Sönd 12/2 
kl 11, Gudstjänst. Maria 
Andersson. Enkelt kyrkfika. 
Månd 13/2 kl 19, Musikkå-
ren, Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar. Onsd 15/2 
kl 21, Innebandy i Surte-
skolan.
www.surtemissionskyrka.se

Starrkärr-Kilanda för-
samling
Onsd 8/2 Starrkärrs för-
samlingshem kl 17, Var-
dagsfest. Torsd 9/2 Nols 
kyrka kl 18.30, Vecko-
mässa Nordblom. Sönd 
12/2 Älvängens kyrka kl 11, 
Mässa Nilsson. Nols kyrka 
kl 11, Mässa Roland Kris-
tensson. Kilanda kyrka kl 
18, Musikgudstjänst med 
Damkören Vox feminale 
Nilsson. 

Onsd 15/2 Starrkärrs kyrka 
kl 19, Bön för försam-
lingen. Onsd 15/2 Älväng-
ens kyrka kl 19, Stickcafé i 
Blå kyrkan.

Guntorps missionskyrka
Onsd 8/2 kl 18.30, Spårar 
& UpptäckarScout. Torsd 
9/2 kl 19.15, Programråd. 
Lörd 11/2 RUT samlas 
Kontaktperson Erica Berg-
lund. Onsd 15/2 kl 18.30, 
Tonår & ÄventyrarScout.

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

Fuxerna kyrka
Lörd kl 16, Mässa, Kris-
tensson. Sönd kl 10, Hög-
mässa, Norberg. Tisd kl 
8:30, Mässa i församlings-
hemmet, Isacson. Onsd kl 
18:30, Mässa, Norberg.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 12/2 kl 10, 
Familjegudstjänst Broman, 
kyrkkaffe. Hålanda sönd 
12/2 kl 12, Familjeguds-
tjänst Broman. S:t Peder 
sönd 12/2 kl 10, Mässa R 
Olausson. Tisd 14/2 kl 18, 
Mässa med fördjupnings-
kväll. Ale-Skövde sönd 12/2 
kl 12, Gudstjänst R Olaus-
son. Tunge sönd 12/2, se 
ovanstående.

Filadelfiaförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 8/2 kl 19, Ekumenisk 
bön i Surte missionskyrka. 
Sönd 12/2  kl 11, Års och 
administrationsmöte. Onsd 
15/2 kl 19, samtalsmöte och 
bön.

Nödinge församling
Onsd 8/2 kl 19, Surte Mis-
sionskyrka Ekumenisk bön. 
12/2 Sexagesima kl 11, 
Surte kyrka Gudstjänst R 
Bäck. Kl 15, Bohus Service-
hus Gudstjänst R Bäck. KL 
17, Nödinge kyrka Mässa R 
Bäck. Tisd 14/2 kl 11, Trol-
levik Gudstjänst R Bäck.

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

Solveig Englund, Älvängen 
har avlidit. Född 1932 och 
efterlämnar dottern Anna-
Lena med familj som närmast 
sörjande.

Anna-Lisa Lundin, Älvängen 
har avlidit. Född 1920 och ef-
terlämnar barnen Owe, Birgitta 
och Stig med familjer samt 
systrar som närmast sörjande.

Siv Hansegren, Älvängen har 
avlidit. Född 1927 och efter-
lämnar döttrar med familjer 
som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Tage Johansson. I Skepplan-
da kyrka hölls onsdagen 1 fe-
bruari begravningsgudstjänst 
för Tage Johansson, Grönnäs. 
Offi ciant var komminister 
Bengt Broman.

Lilian Björling. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 3 fe-
bruari begravningsgudstjänst 
för Lilian Björling, Nödinge. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Döda

Vår kära Mamma
Mormor, Farmor
Gammelmormor
Gammelfarmor

Syster och Svärmor

Anna-Lisa
Lundin
* 2/12 1920

har i dag lämnat oss
i sorg och saknad.

Älvängen
31 januari 2012

OWE och MARINA
BIRGITTA

STIG
Syster Inga

Syster Solveig
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Övrig släkt och vänner

Tack lilla Mor för åren
som gått

Tack för all kärlek och
omsorg vi fått

Tack för all ömhet och
hjälpsamhet stor

Nu i det himmelska
hemmet Du bor

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen
29 februari kl. 13.30
i Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes
till minnesstund

i församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
måndagen 27 februari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Cancerfonden,

tel. 020-59 59 59.

Till Er alla som på olika
sätt deltagit och hedrat

minnet av vår Käre

Bernt Karlsson
vid hans bortgång, för
alla vackra blommor,

närvaro vid
begravningen,

minnesgåvor till
Cancerfonden samt
besök och kort till

hemmet vill vi framföra
vårt varma och innerliga

tack.

GUN-BRITT
Lotta, Anna
med familjer

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

Inger Isberg
vid hennes bortgång, för

alla vackra blommor
samt minnesgåvor vill vi
framföra vårt varma och

innerliga tack.

KURT
Lena, Anders
med familjer

Mamma Stina

Vår käre Pappa

Martin
Hellström

* 24/5 1921

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Nol
19 januari 2012

JERKER, STEFAN,
MARIA

med familjer
Övrig släkt och vänner

Din kärlek räckte
till alla Dina nära

Du fattas oss

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

17 februari kl. 11.00
i Starrkärrs kapell.

Efter akten inbjudes
till minnesstund

i församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

onsdagen 15 februari.
Valfri klädsel.

Min lilla
underbara Mamma

Solveig Englund
* 22/4 1932

har i dag lämnat oss
i stor sorg och saknad.

Älvängen
28 januari 2012

ANNA-LENA
och BENGT

Arne och Kerstin
Släkt och många vänner

Du omsluter mig på alla
sidor

och Du håller mig i Din
hand

Psalt. 139:5

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen
23 februari kl. 11.00
i Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes
till minnesstund

i församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99, senast
tisdagen 21 februari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Blodcancerfonden på

pg. 90 04 21-9.

Tack till Er alla på
Jutabo och Rehab,

Vikadamm samt till
Hemtjänsten som med
omsorg och omtanke

tagit hand om Mamma.

Tack

Ett varm tack till alla Er
som hedrade minnet av

vår Älskade

Lilian
Thorstensson

vid hennes bortgång, för
blommor brev och

tröstande telefonsamtal
till hemmet, alla
minnesgåvor till

Cancerfonden och
föreningen

Cancerhjälpen.
Ett särskilt tack till
komminister Bengt

Broman, solist Stefan
Malmeström, organist
Peter Corneliusson och
Ale Begravningsbyrå

som tillsammans gjorde
begravningsgudstjänsten
till ett ljust och vackert

minne.

BENGT
Dan med familj

Vår kära lilla Mamma,
Mormor och Svärmor

Siv Hansegren
* 4/10 1927

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Älvängen
1 februari 2012

LISBETH och BENGT
NINNI

KRISTINA och
ANDERS

LENA och ANDREA
Barnbarn

Övrig släkt och vänner

Herren är min herde,
mig skall intet fattas,

han låter mig vila på
gröna ängar; han för
mig till vatten där jag
finner ro,

han vederkvicker min
själ;

han leder mig på rätta
vägar, för sitt namns
skull

Om jag ock vandrar i
dödsskuggans dal,
fruktar jag intet ont,

ty du är med mig; din
käpp och stav, de
trösta mig.

Du bereder för mig ett
bord i mina ovänners
åsyn;

du smörjer mitt huvud
med olja och låter
min bägare flöda
över.

Godhet allenast och
nåd skola följa mig i
alla mina livsdagar. ,

och jag skall åter bo i
Herrens hus,
evinnerligen.

Psalt. 23

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 17

februari kl. 13.00 i
Älvängens

Missionskyrka. Efter
akten inbjudes till

minnesstund i festsalen.
Svar om deltagande till

Ale Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

onsdagen 15 februari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Reumatikerfonden tel.

08-505 805 28.
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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

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

Samlarobjekt säljes till högst-
bjudande. Tudor jubileumsglas, 
5 st.Tudorkatten samt Falkons 
örn pryder ölglasen.

Tel. 0303-159 38
el 0706-61 59 38

UTHYRES

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

Shih-tzu hane sökes. Vi vill 
para vår tik Kiwi. Söker en snäll 
och söt hane.
tel. 0706-08 78 05
el. 0520-40 05 74

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

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

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden.
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar finns.
Gå in på vår hemsida för att 
läsa en del av vad vi erbjuder.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

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

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

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

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

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

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
Dräneringar. Trädfällning, 
Beskärning av Träd o Buskar.
Nyanläggning och Höststäd av 
Er Trädgård.
tel. 0768-81 60 10

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

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdra-
get. Vi utför allt inom branchen. 
I Ale sedan 1985.

BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

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

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

Flyttstäd
med besiktning.
Rut 50% rabatt
F-skatt TIAB
tel. 0707-74 15 87
Kerstin

BJÖRKVED
Kapad och kluven.
Hemleverans under våren.
0520-650697

Barnfotografering
Som ett homeparty. Bjud hem 
dina vänner och deras barn på 
fika och jag fotar barnen stora  
som små, inne som ute. Minst 
antal barn 3 st. Du får även en 
värdinnegåva. Besök gärna min 
hemsida för mer information 
eller ring. 
Fotograf Terese Ann
Tel. 0303-33 22 25
www.tereseann.se

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Ställverksvägen 3 
Öppettider: Mån-Fre: 16-18,
Lörd: 10-13. (OBS! jag flyttar till 
ny adress inom kort)
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

övriga 
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Veckans ris 
till mannen som tog nästan 
alla Metrotidningar i 
Älvängen centrum för att 
elda med.

"Metroläsare"

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Claes Göran Billingsdal

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Berny Andersson, Alvhem

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Roland Johansson, Nol

...till personal och chef på 
Klockareängens äldrebo-
ende för det fina avslut ni 
gav mig då jag gick i pen-
sion.

"En tacksam pensinär"
Ingela

Tack

Joel Olsson Kuisma
Grattis vår älskade son 
som blev 4 år den 7/2

önskar 
Mamma, Pappa och Emma

GRATTIS
i efterskott till vår

Erik
som fyllde 7 år
den 25 januari

Kramar
Mamma, Pappa och Anna

Världen härligaste tjej
Malin Prytz

fyller 8 år 11 februari
Grattiskramar från

Mamma, Pappa, Agnes, 
Mormor & Morfar

Den 8 februari vill vi säga 
grattis på 2-årsdagen till 

vår älskade trollunge
Novalee

Massor av grattiskramar 
från Mamma, Pappa

& hunden Ella

Hipp Hipp Hurra 
på din födelseda' 

världens bästa
Mimmi
18 år 7/8

Stort grattis önskar
Mamma, Jonathan, Mormor, 

Jonas & Jennie, Jasmine

Vi vill gratulera vår älskade
Ellen

på 8-årsdagen den 11/2
Kramar i massor

Farmor, Morfar & Mormor

Födda

Välkommen älskade 
Anton

Alicias lillebror. 
Den 19 oktober föddes vår 

lille prins på Östra sjukhuset.
Stolta föräldrar är
Natalie Algar och
Robert Jakobsen

Veckans ros 
Tack Annika, Eva och fram-
för allt tack till Kia som på 
sin lediga tid ställer upp och 
hjälper till så att Klocka-
rängen äntligen kunde få sin 
Biokväll. Det är verkligen 
livskvalitet! Pensionärerna 
tackar.

...till Friiarna vars gästvän-
lighet med god mat och 
dryck bidrog till en
fantastisk lyckad kick off för 
SBTK:s herrseniorer.

Spelare & Ledare

...till de snälla människor 
som hjälpte mig när jag 
ramlat vid Sjövallavägen i 
Alafors. En ros också till 
ambulanspersonalen som 
tog hand om mig och trans-
porterade mig till sjukhus.

Gun Inger Lundgren
Alafors
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING
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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.

SeniorkortetSeniorkortSeeniooorrkooort

KR/MÅN
Träna alla aktiviteter, 
regionalt dagkort.

FR.

SENIORKLUBBEN – MÖTESPLATSEN FÖR 60+
Fika ingår efter 
seniorgruppträningspassen!

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!

ÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLVÄVÄVÄVÄVÄVÄVÄNNNNNNNGEGEGEGEGEGEGENNNNNNN NNNNNNNÖDÖDÖDÖDÖDÖDÖDIIIIIIINNNNNNNGEGEGEGEGEGEGE KUKUKUKUKUKUKUNNNNNNNGÄGÄGÄGÄGÄGÄGÄLVLVLVLVLVLVLV KUKUKUKUKUKUKUNNNNNNNGÄGÄGÄGÄGÄGÄGÄLVLVLVLVLVLVLV CCCCCC CEEEEEEENNNNNNNTRTRTRTRTRTRTRUUUUUUUMMMMMMM VÄSTRA GATAN 71, TEL 0303-199 40 
LLLLLLLILILILILILILILLALALALALALALA  EEEEEEEDEDEDEDEDEDEDETTTTTT T BABABABABABABADHDHDHDHDHDHDHUSUSUSUSUSUSUSETETETETETETET LLLLLLLILILILILILILILLALALALALALALA  EEEEEEEDEDEDEDEDEDEDETTTTTT T VVVVVVVÄRÄRÄRÄRÄRÄRÄRDDDDDDDSSSSSSSHHHHHHHUSUSUSUSUSUSUSETETETETETETET SNART 100 KLUBBAR II SVERIGE WWW.SPORTLIFE.SE

BJUD MED DIN KÄRESTA 
PÅ TRÄNING HOS OSS!

Gäller 14/2-2012
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LA HJÄRTANS DAG!


