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Älvängen

Lena Brogren.

På plats i Ales 
största kök
NÖDINGE. Alekuriren har 
gjort ett studiebesök i 
kommunens största kök.

Ale Matservice lagar dagligen 2450 
portioner som levereras till skolor 
och äldreboenden i Ale kommun. EU-
pengar ska nu lägga grunden för ännu 
bättre mat, då alla som jobbar i köket 
ska få en kockutbildning. 

Läs sid 13

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

Nr 6  |  vecka 7  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

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

www.axums.se

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

Verktygssats 1/4” T1423 
TengTools (ord. pris 535 kr)

Skiftnyckel 200mm 
TengTools (ord. pris 262 kr)

295:- 99:-

Glädje bakom disken. Cafékollegorna Johanna Lysholm och Camilla Westlund hos Cederleüfs & Svenheimers Konditori i Älvängen jublar åt företagets seger i 
Göteborgs-Postens stora semmeltest. Perfekt marknadsförning inför fettisdagen tisdag 21 februari.             Läs sid 3

Semmeljubel!

FRISÖR
HYRSTOL LEDIG I VÄL INARBETAD 

SALONG! INTRESSERAD? 
Ring Tommy, Älvängens Frisörteam

tel: 0303-746471, mob: 0705-661242

ÄLVÄNGENS FRISÖRTEAM
TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  

Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

VINTERREAN 
FORTSÄTTER

Gilla “Team Sportia Ale Torg” 
på Facebook.

FLER ERBJUDANDEN I BUTIK

LÄNGDPAKET 
SALOMON
Skida Elite 5 999:-
Pjäxa Escape/Siam 699:-
Bindning 399:-
Montering 150:-
 
ORD. PRIS 2247 KR

PAKETPRIS

1699KR
Finns både vallbara & 
vallningsfria

Tel: 0303-35 09 90

Öppettider:
Vardagar 8–18 Lördagar 9–13

Mekonomen i Nödinge

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

� �

Lödöse 0520-66 00 10 /st

10 kg 
potatis
   i säck
Gäller mot kupong, t o m 19/2-12
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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!

Dags för en semla? Ja, 
inte riktigt än, men 
om en vecka. Denna 

dyrgrip som nu kan kosta 
upp mot 50 kronor på sta-
dens trendigaste fik ser varje 
år till att ett stort antal ny-
årslöften får respass. Nu ska 
jag inte säga att jag är last-
gammal, men när det gäller 
priset så har denna lokaltid-
ning varit med från det att 
semlan annonserades ut för 
8 kronor styck (1997). Idag 
ligger den mellan 24-34 
kronor på caféerna i tidning-
ens spridningsområde. Hur 
som helst är det en prisjuste-
ring på närmare 400% de se-
naste 15 åren. Det kan man 
ju alltid fundera lite över. En 
slät bulle med kardemum-
ma, lite mandelmassa och 
vispad grädde – det är vad du 
får för 30 kronor och i vissa 
fall räcker som nämnts inte 
ens det.

Självklart finns det fler ex-
empel på priser som skju-
tit i höjden, men just semlan 
ligger ju i tiden. Är den då 
värd 30 kronor? Ja, på fettis-
dagen så är den det. Sen har 
vi ju dessutom möjligheten 
att köpa Göteborgs godas-
te semla hos Cederleüfs & 
Svenheimers i både Nödinge 
och Älvängen. Den stora 
Draken, Göteborgs-Pos-
ten, gör sedan länge ett stort 
semmeltest och med åren har 
denna utmärkelse blivit oer-
hört prestigefylld. Det är 
bara att lyfta på hatten eller 
locket kanske man säger på 

semmelspråk och gratulera. 
Höj inte priset bara!

Det är inte bara tid för 
grädde och mandelmassa, det 
är också årsmötenas tid. Val-
beredningarnas värsta tid på 
året. Nu måste alla poster få 
ett namn. Förr var det ett he-
dersuppdrag att få sitta med i 
en styrelse, idag ses det mest 
som ett nödvändigt ont. Fler 
och fler styrelser krymper 
antalet ledamöter för att på 
så vis "överleva". Det finns 
inte tillräckligt många fri-
villiga helt enkelt. Tuffast är 
det självfallet inom det ideel-
la föreningslivet. I bolagssty-
relserna är det väl andra pro-
blem, typ hur stort arvode 
som kan vara minst orimligt 
att yrka på...

Det är ändå från fören-
ingslivet som väldigt många 
av oss har våra bästa och 
starkaste minnen. Det är här 
som gemenskapen är som 
störst och där vi ofta är som 
mest jämställda. Inte sällan 
delar man ett gemensamt in-
tresse och tillsammans sätter 
man mål. När gemensamma 
ansträngningar går i hamn 
är glädjen stor. Fast lite för 
ofta läggs ribban för högt 
och verksamheten går över 
styr. Inte minst gäller det 
i idrottsföreningar. Då 
blir det hissen rakt ner, 
spelare flyr, tränare 
lämnar eller får spar-
ken. Inte heller 
styrelsen vill sitta 
kvar. Felet var inte 

att de ej nådde fram, utan att 
de satte ett för svårt mål.

Så rådet till alla fören-
ingar i allmänhet och valbe-
redningar i synnerhet, se till 
att kraven som ställs är rim-
liga. Det blir de om målen 
för verksamheten inte svävar 
iväg. Det borgar i sin tur för 
att styrelsen inte får presta-
tionsångest. En verksamhet 
såväl inom idrotten som kul-
turen kommer ändå att ut-
vecklas i rätt riktning med 
tiden. Eldsjälars gemen-
samma kraftansträngning-
ar är alltid en garanti för 
det. Genom en blygsamma-
re målsättning och med lite 
kortare stegföring hinner 
hela organisationen följa med 
i utvecklingen. Ska männis-
kor vilja engagera sig i det 
ideella föreningslivet i fram-
tiden krävs villkor som inte 
kväver lusten dag ett.

Semlan värd sin vikt

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. 

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Alvhems IK håller

ÅRSMÖTE
Söndag 19/2 kl 16.00

i klubblokalen
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Kaffe med dopp.

Medlemmar hälsas välkomna!
Styrelsen

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

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

i Medborgarhuset, Alafors 
den 7 mars 2012  kl. 19.00.
På dagordningen sedvanliga årsmöteshand-
lingar såsom årsberättelse och bokslut samt 
framläggande av debiteringslängd 2012 och 

fastställande av förfallodag för 
debitering 2012-04-30.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 28 februari 2012 
c/o Hans Hellman
Södra Ekhultsvägen 8, 449 41 Nol

Nol - Alafors vägförening
kallar till årsstämma

Välkomna!
// styrelsen
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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.

ÅRSMÖTE
Söndag 11/3 kl 18.00

i Skepplanda Simhall

Alla medlemmar hälsas 

välkomna!
www.alesimmarna.se
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– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Dags för en semla? Ja, 
inte riktigt än, men 
om en vecka. Denna 

dyrgrip som nu kan kosta 
upp mot 50 kronor på sta-
dens trendigaste fik ser varje 
år till att ett stort antal ny-
årslöften får respass. Nu ska 
jag inte säga att jag är last-
gammal, men när det gäller 
priset så har denna lokaltid-
ning varit med från det att 
semlan annonserades ut för 
8 kronor styck (1997). Idag 
ligger den mellan 24-34 
kronor på caféerna i tidning-
ens spridningsområde. Hur 
som helst är det en prisjuste-
ring på närmare 400% de se-
naste 15 åren. Det kan man 
ju alltid fundera lite över. En 
slät bulle med kardemum-
ma, lite mandelmassa och 
vispad grädde – det är vad du 
får för 30 kronor och i vissa 
fall räcker som nämnts inte 
ens det.

Självklart finns det fler ex-
empel på priser som skju-
tit i höjden, men just semlan 
ligger ju i tiden. Är den då 
värd 30 kronor? Ja, på fettis-
dagen så är den det. Sen har 
vi ju dessutom möjligheten 
att köpa Göteborgs godas-
te semla hos Cederleüfs & 
Svenheimers i både Nödinge 
och Älvängen. Den stora 
Draken, Göteborgs-Pos-
ten, gör sedan länge ett stort 
semmeltest och med åren har 
denna utmärkelse blivit oer-
hört prestigefylld. Det är 
bara att lyfta på hatten eller 
locket kanske man säger på 

semmelspråk och gratulera. 
Höj inte priset bara!

Det är inte bara tid för 
grädde och mandelmassa, det 
är också årsmötenas tid. Val-
beredningarnas värsta tid på 
året. Nu måste alla poster få 
ett namn. Förr var det ett he-
dersuppdrag att få sitta med i 
en styrelse, idag ses det mest 
som ett nödvändigt ont. Fler 
och fler styrelser krymper 
antalet ledamöter för att på 
så vis "överleva". Det finns 
inte tillräckligt många fri-
villiga helt enkelt. Tuffast är 
det självfallet inom det ideel-
la föreningslivet. I bolagssty-
relserna är det väl andra pro-
blem, typ hur stort arvode 
som kan vara minst orimligt 
att yrka på...

Det är ändå från fören-
ingslivet som väldigt många 
av oss har våra bästa och 
starkaste minnen. Det är här 
som gemenskapen är som 
störst och där vi ofta är som 
mest jämställda. Inte sällan 
delar man ett gemensamt in-
tresse och tillsammans sätter 
man mål. När gemensamma 
ansträngningar går i hamn 
är glädjen stor. Fast lite för 
ofta läggs ribban för högt 
och verksamheten går över 
styr. Inte minst gäller det 
i idrottsföreningar. Då 
blir det hissen rakt ner, 
spelare flyr, tränare 
lämnar eller får spar-
ken. Inte heller 
styrelsen vill sitta 
kvar. Felet var inte 

att de ej nådde fram, utan att 
de satte ett för svårt mål.

Så rådet till alla fören-
ingar i allmänhet och valbe-
redningar i synnerhet, se till 
att kraven som ställs är rim-
liga. Det blir de om målen 
för verksamheten inte svävar 
iväg. Det borgar i sin tur för 
att styrelsen inte får presta-
tionsångest. En verksamhet 
såväl inom idrotten som kul-
turen kommer ändå att ut-
vecklas i rätt riktning med 
tiden. Eldsjälars gemen-
samma kraftansträngning-
ar är alltid en garanti för 
det. Genom en blygsamma-
re målsättning och med lite 
kortare stegföring hinner 
hela organisationen följa med 
i utvecklingen. Ska männis-
kor vilja engagera sig i det 
ideella föreningslivet i fram-
tiden krävs villkor som inte 
kväver lusten dag ett.

Semlan värd sin vikt

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. 

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Alvhems IK håller

ÅRSMÖTE
Söndag 19/2 kl 16.00

i klubblokalen
Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Kaffe med dopp.

Medlemmar hälsas välkomna!
Styrelsen

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

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

i Medborgarhuset, Alafors 
den 7 mars 2012  kl. 19.00.
På dagordningen sedvanliga årsmöteshand-
lingar såsom årsberättelse och bokslut samt 
framläggande av debiteringslängd 2012 och 

fastställande av förfallodag för 
debitering 2012-04-30.

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast den 28 februari 2012 
c/o Hans Hellman
Södra Ekhultsvägen 8, 449 41 Nol

Nol - Alafors vägförening
kallar till årsstämma

Välkomna!
// styrelsen
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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.

ÅRSMÖTE
Söndag 11/3 kl 18.00

i Skepplanda Simhall

Alla medlemmar hälsas 

välkomna!
www.alesimmarna.se
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LEDIGA TJÄNSTER

Häradsvägen/Boråsvägen • Alingsås • Tel 0322-789 00

www.borjessonsbi l .se

Karosseritekniker
Vi behöver förstärka vår karosseriverkstad med
två tekniker.

Arbetsuppgifter: Som karosseritekniker utför du alla
förekommande karosserireparationer på ett fackman-
namässigt sätt. Hantering av verktyg och verkstadsut-
rustning. Utför kvalitets kontroller enligt standards och
rutiner .

Kompetenskrav:  Vi vill att du har fordons teknisk
utbildning eller motsvarande med inriktning på karos-
seriteknik. B-körkort. Branscherfarenhet och självklart
en hög service känsla och äkta glädje att ge god
service  och se nöjda kunder.

Ansökan ska vara oss tillhanda senast den 29 februari. 

Börjessons Bil i Alingsås AB, att:  Anders Spånglund,
Box 564, 441 16 Alingsås eller mail:
anders.spanglund@borjessonsbil.se

Börjessons Bil i Alingsås är återförsäljare för Volkswagen, Audi
och Skoda. Vi är i dag 50 medarbetare och omsätter ca 325
miljoner kronor. Koncernen Börjessons Bil verkar på 8 orter i
Sverige. Inom koncernen jobbar totalt 250 personer och om -
sättningen är ca 1.3 miljarder kronor.

ALE. Knappt har Alla 
hjärtans dagrosorna 
hunnit vissna förrän 
nästa speciella dag 
knackar på dörren. 

På tisdag har det 
blivit dags att frossa 
i semlor och på Ales 
caféer har tjuvstarten 
börjat för längesedan. 

Gräddtäckta kardemum-
mabullar med mandelmassa 
i mitten och sockerpudrat 
lock ovanpå pryder just nu 
varje konditoridisk. Semla, 
fastlagsbulle eller fettis-
dagsbulle, kärt bakverk har 
många namn.  

I lördags stod det klart 
att Cederleüfs & Svenhei-
mers för tredje året i rad fått 
Göteborgs-Postens pris för 
bästa semla, ett besked som 
mottogs med glädje på caféet 
i Älvängen.

– Det är såklart jätteroligt, 
säger Johanna Lysholm, 
som jobbat där sedan i början 
av januari. 

Någon teori om varför 
man lyckats så bra vågar hon 
sig inte på, men gissar att det 
måste vara en precis lagom 
mix av bröd, grädde och 
mandelmassa. 

1700 semlor i fjol
Sammanlagt har Cederleüfs 
& Svenheimers åtta butiker 
runt om i Göteborgsområdet 
och alla varor levereras direkt 
från bageriet i Sävedalen. 

Under semledagen i fjol 
såldes inte mindre än cirka 
1700 semlor från caféet i 
Älvängen, en siffra man 
hoppas överträffa på tisdag. 

Redan nu går gräddbakel-
serna som smör och det är 
inte bara den traditionella 
semlan som lockar.

– Vi har även semlor med 
vaniljkräm istället för man-
delmassa och för den som 
vill ha en mindre variant har 
vi minisemlor, men de tradi-
tionella är alltid populärast, 
säger Johanna Lysholm.

Själv kommer hon att äta 
minst en semla i år och då 
gärna på gammeldags vis, i 

varm mjölk med vaniljsocker. 
Genom de stora glas-

fönstren på Bedas Café i 
Surte kastar februarisolen 
sina första varma strålar. De 
skiner på pärlsocker, kaf-
fekannor och små vita pors-
linsänglar. Caféet innehål-
ler nämligen också en liten 
avdelning med inrednings-
prylar i klassisk romantisk 
stil. Hyllorna fylls av blom-
miga askar, fotoramar och 
söta prydnadsfigurer.

Ljuset lägger sig också 
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nylevererade semlor i varie-
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– Vi beställer våra semlor 
från Dahls bageri och redan 
efter jul började vi få in dem, 
säger Helene Lundin, som 
varit med sedan Bedas Café 
öppnade för drygt ett och ett 
halvt år sedan. 

Försäljningen går upp för 
varje dag för att kulminera på 
semledagen, då de förra året 
sålde 280 semlor. 

Han pustar ut. Den gångna 
helgen blev ett kraftprov. 
Efter att Göteborgs-Posten 
offentliggjort testvinnaren 
blev det rusning efter Ceder-

leüfs & Svenheimers kondi-
toris vinnarsemla.

– I Allum där GP köpte 
semlan sålde vi 2000 semlor 
under lördag och söndag. Jag 

fick rycka ut och göra nya. 
Det var strykande åtgång, 
säger Dennis Eriksson.

För Cederleüfs & Sven-
heimers konditori finns en 
stolt och framgångsrik tra-
dition när det gäller semlor. 
GP:s testpanel, som alltid 
byts från år till år, har de 
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leüfs & Svenheimers semla i 
topp. Nytt för i år var att de 
denna gång stod som ensam 

vinnare. Årets tio semlor 
var köpta i köpcentrum runt 
Göteborg. Så här löd juryns 
omdöme i lördagens GP: 
Semlans Rolls Royce. Vacker 
bulle, penslad med ägg. Smakar 
hembakad. God kardemumma-
smak på bullen. God och grynig 
mandelmassa. Jättegod grädde. 
Trekantigt lock!

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Testvinnaren!
NÖDINGE. Det blev Cederleüfs & Svenheimers kon-
ditori som vann GP:s stora semmeltest.

De två senaste åren har konditoriet delat för-
staplatsen, men i år blev företaget ensam vinnare.

– Det är stort! En prestigeseger som betyder 
mycket, inte minst för försäljningen, säger Dennis 
Eriksson, en av delägarna.

Cederleüfs & Svenheimers vinnarsemla karaktäriseras av det 
trekantiga locket.

PÅ SEMLEJAKT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Laddar upp. På Bedas Café i Surte gör sig Maggan Jarmark och Gabriella Johansson redo för 
semledagen. 

Både små och stora semlor läskar kunderna på Bedas Café.

Glädje bakom disken. Cafékollegorna Johanna Lysholm och 
Camilla Westlund ordnar bland semlorna.

Dags för 
en semla
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För ett år sedan be-
stämde kommun-
fullmäktige i Ale att 

satsa på förnyelsebar energi 
genom att fastställa Ales 
vindbruksplan med röster-
na 40 för och 9 emot. En ar-
betsgrupp bildades senare av 
ett antal inspirerade mark-
ägare i vindbruksområdena 
för att arbeta vidare på kom-
munens utstakade väg. Det 
arbetades fram ett koncept 
där alla i Ale skulle få så stor 
del och nytta av lokal elpro-
duktion som möjligt. Att 
klara av hela projektet själva 
ansågs som en för stor ut-
maning och därför valde vi 
att söka samarbete med ett 
etablerat vindkraftsföretag. 
Vi får på så vis del av ovär-
derlig kunskap och speci-
alkompetens inom förny-
elsebar energi vilket också 
bidrar till en trygghet i att 
satsningen är ekonomiskt 
rätt. Fyra bolag kontaktades; 
Rabbalshede Kraft, Eolus 
Vind, Södra Skogsägar-
na och Triventus. Samti-
digt bildade vi Vind i Ale AB 
som part för oss i den påföl-

jande förhandlingen där bo-
lagen fick visa hur långt de 
var villiga att gå för att möta 
våra krav. Triventus blev det 
företag som var villiga att ge 
oss och övriga kommunin-
vånare mest möjligheter och 
inflytande under byggpro-
cessen och i framtida drift. 
Konceptet är nytt och därför 
har mycket tid lagts ner på 
att anpassa projektet till Ale. 
Informationsträffar om pro-
jektet har ägt rum så fort 
vi haft någon information 
att ge, och mer information 
kommer under våren. 

Nu är avtalen till de 80 
markägarna utskickade med 
information om arrende 
och nyttjandeavtal. Den 
generella principen är att 
alla får lika mycket arren-
deersättning per hektar 
inom 40-decibel området, 
oavsett om man själv får 
verket på sin mark eller inte. 
Dessa markägare får även 
möjlighet att köpa in sig i 
vindkraftverken till ett bra 
pris. Tillfälle ges även till 
företag och kommuninnevå-
nare i Ale att få ett bra elpris 

genom en nystartad andels-
förening. Nätbolaget Ale 
Elförening får också möjlig-
het till ägande av vindkraft-
verk, vilket borde ligga rätt 
i tiden då de numera även 
säljer el till Aleborna. Ett 
projekt som detta kommer 
säkerligen ge ett bättre pris 
på el för kommunens invå-
nare. El som är både miljö-
vänlig och ”närproducerad”. 

Sammanfattningsvis ges 
det nu möjlighet till alla i 
Ale att vara med på tåget 
vilket vi vill understryka 
med denna information. Vi 
är glada att så många redan 
har visat ett så stort intresse 
för att Ale ska förverkliga 
de möjligheter som vind-
bruksplanen ger. Målet med 
förnyelsebar energi och en 
lokal elproduktion som Ale-
politikerna satte upp kan nu 
leda till att Ale konkret fort-
sätter att arbeta mot samma 
mål som resten av världen 
- en omställning till renare 
energiproduktion!

Vind i Ale AB

Förnyelsebar elproduktion i Ale
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ÅRSMÖTEN
Surte-Bohus S-kvinnor 
Tisdag 21 februari kl 18.30 

på Byvägen 15 i Bohus.
 

Skepplanda S-förening
Onsdag 22 februari kl 19.00. 

i Skepplanda bygdegård
 

Nol-Alafors S-förening 
Lördag 25 februari kl. 15.00

i Folkets Hus i Nol 
Riksdagspolitiker Christina Oskarsson 

medverkar och rapporterar om det  
politiska läget.

Välkomna!
Ö

TYGLADAN
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2 p

KAPPA MED ÖLJETTER 50:-/m

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

RIPSLÖPARE 69:-/st

Barnoveraller 229-399:-

Trubadur i Surte

JAN HAMMARLUND
Trubadur och vismakare som 
berör med både sång o tal. 
Hans turné ”Rallarros”, re-

beller, martyrer och glödande 
hjärtan kommer till

Glasbruksmuseet i Surte 

Biljetter bokas Tel. 0303-330106
Arrang. ABF. 
Fika finns att köpa Välkomna

Onsdag 22/2 kl: 1900

Fri Entré

Vänsterpartiet tycker 
att boende, brukare 
och anhöriga inom 

kommunens omsorg är vik-
tiga. De bör vara de första 
som blir informerade och 
får vara delaktiga när det 
sker förändringar i verksam-
heten.  

I sitt svar lyckas Boel 
Holgersson få problemet 
med inflytande över föränd-
ringarna att bli något som 

hon inte har någon del i. 
Hon hänvisar den oroliga 
anhöriga vidare till verksam-
hetschefen, för att slippa ha 
den ”jobbiga” anhöriga på 
”sitt bord”.

Vi ser här ett exempel på 
borgarnas valfrihet. Du har 
möjlighet att välja så länge 
du väljer svart. Vi tycker att 
kommunens verksamhet mer 
ska präglas av direkt infly-
tande. Det är ett mycket mer 

kraftfullt ord 
än valfrihet, 
och mycket 
jobbigare för 
politiker och 
tjänstemän.

Vi tycker 
att brukare 
och anhöriga 
ska ha infly-
tande över 
den omsorg 
de behöver 
och därmed 
tillfrågas 
vid sådana 
beslut som 
påverkar 
dem så 

mycket. 
Ett beslut som inverkar 

på de boendes livssituation 
på detta sätt borde alltid dis-
kuteras med de boende och 
deras anhöriga. 

Det kan säkert finnas bra 
anledningar till att genom-
föra förändringar, och i det 
här fallet så är det så att man 
inte längre får låsa avdel-
ningar utan de boende skall 
kunna röra sig inom hela 
boendet, vilket i sin tur leder 
till att personalen behöver 
känna de boende på de andra 
avdelningarna. Men om man 
inte vågar diskutera med och 
förklara för de boende och 
deras anhöriga känns det 
som att man inte riktigt kan 
stå för att det är en bra för-
ändring utan kanske bara en 
vanlig nedskärning.

Maria Bergérus
Vänsterpartiet Ale
Christer Pålsson
Vänsterpartiet Ale
Johnny Sundling 

Vänsterpartiet Ale

Angående Boel Holgerssons svar i Alekuriren v 6
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ÅRSMÖTE
Lördag 10 mars 

kl 10.00 
i Bygdegården

Vi bjuder på fi ka.

Alla medlemmar 
hälsas välkomna!

Mvh Styrelsen

AA
ANONYMA ALKOHOLISTER

Att sluta med drickandet är, anser vi 
bara en början.
Alegruppen 

Vi träffas onsd. kl 19.00 
Nödinge Församlingshem

Gamla Kilandav. 17
Telefonsvarare 031-98 31 80

Bilden är ett montage.

Jämställdhet– en nyckel för att utrota hungern
Det är ingen brist på 

mat i världen. Den 
är bara ojämnt för-

delad. Inte bara mellan 
länder och samhällsskikt, 
utan också mellan kvinnor 
och män. I många länder 
är det kvinnorna som arbe-
tar ute på fälten och lagar 
maten. Samtidigt som kvin-
norna och flickorna är de 
som får äta sist. 

Många fattiga människor 
behöver stöd att ställa om 
till klimatanpassade grödor 
och få utbildning i jordbruk 
och jämställdhet. Det finns 

en glasklar koppling mellan 
ökad jämställdhet och mins-
kad hunger. 

Nu är det upp till oss! 
Vi som faktiskt kan äta oss 
mätta varje dag har ansva-
ret att ge stöd till de män-
niskor, som inte kan det. 
Genom Svenska kyrkans in-
ternationella arbete kan du 
vara med i det arbetet. Men 
det behövs pengar och varje 
krona är värdefull! Varje 
loppmarknad, brödförsälj-
ning, bössinsamling, kaf-
fekollekt, konsert eller lo-
kalrevy kan bli ett bidrag. 

Svenska kyrkans internatio-
nella arbete tänker samla in 
40 miljoner kronor på sex 
veckor! 

Var med och bidra till 
fastekampanjen 2012 du 
också. Smsa ”hunger” till 72 
950 så skänker du 50 kronor.
33 kronor räcker till en 
vedugn. 150 kronor räcker 
till en grönsaksodlingskurs 
för en bonde. 600 kronor 
räcker till en get. 

Starrkärr-Kilanda församling
Dan Oltéus, informatör

LOPPIS
ALE-GÅRDEN, NYGÅRD

Söndag 19/2-2012
kl 1200-1500

Boka bord på 0520-66 20 40, kvällstid. 
Pris 75:-/bord.
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som part för oss i den påföl-
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företag som var villiga att ge 
oss och övriga kommunin-
vånare mest möjligheter och 
inflytande under byggpro-
cessen och i framtida drift. 
Konceptet är nytt och därför 
har mycket tid lagts ner på 
att anpassa projektet till Ale. 
Informationsträffar om pro-
jektet har ägt rum så fort 
vi haft någon information 
att ge, och mer information 
kommer under våren. 

Nu är avtalen till de 80 
markägarna utskickade med 
information om arrende 
och nyttjandeavtal. Den 
generella principen är att 
alla får lika mycket arren-
deersättning per hektar 
inom 40-decibel området, 
oavsett om man själv får 
verket på sin mark eller inte. 
Dessa markägare får även 
möjlighet att köpa in sig i 
vindkraftverken till ett bra 
pris. Tillfälle ges även till 
företag och kommuninnevå-
nare i Ale att få ett bra elpris 

genom en nystartad andels-
förening. Nätbolaget Ale 
Elförening får också möjlig-
het till ägande av vindkraft-
verk, vilket borde ligga rätt 
i tiden då de numera även 
säljer el till Aleborna. Ett 
projekt som detta kommer 
säkerligen ge ett bättre pris 
på el för kommunens invå-
nare. El som är både miljö-
vänlig och ”närproducerad”. 

Sammanfattningsvis ges 
det nu möjlighet till alla i 
Ale att vara med på tåget 
vilket vi vill understryka 
med denna information. Vi 
är glada att så många redan 
har visat ett så stort intresse 
för att Ale ska förverkliga 
de möjligheter som vind-
bruksplanen ger. Målet med 
förnyelsebar energi och en 
lokal elproduktion som Ale-
politikerna satte upp kan nu 
leda till att Ale konkret fort-
sätter att arbeta mot samma 
mål som resten av världen 
- en omställning till renare 
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tiga. De bör vara de första 
som blir informerade och 
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sker förändringar i verksam-
heten.  

I sitt svar lyckas Boel 
Holgersson få problemet 
med inflytande över föränd-
ringarna att bli något som 

hon inte har någon del i. 
Hon hänvisar den oroliga 
anhöriga vidare till verksam-
hetschefen, för att slippa ha 
den ”jobbiga” anhöriga på 
”sitt bord”.

Vi ser här ett exempel på 
borgarnas valfrihet. Du har 
möjlighet att välja så länge 
du väljer svart. Vi tycker att 
kommunens verksamhet mer 
ska präglas av direkt infly-
tande. Det är ett mycket mer 
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och mycket 
jobbigare för 
politiker och 
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ska ha infly-
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de behöver 
och därmed 
tillfrågas 
vid sådana 
beslut som 
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dem så 

mycket. 
Ett beslut som inverkar 

på de boendes livssituation 
på detta sätt borde alltid dis-
kuteras med de boende och 
deras anhöriga. 

Det kan säkert finnas bra 
anledningar till att genom-
föra förändringar, och i det 
här fallet så är det så att man 
inte längre får låsa avdel-
ningar utan de boende skall 
kunna röra sig inom hela 
boendet, vilket i sin tur leder 
till att personalen behöver 
känna de boende på de andra 
avdelningarna. Men om man 
inte vågar diskutera med och 
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Jämställdhet– en nyckel för att utrota hungern
Det är ingen brist på 

mat i världen. Den 
är bara ojämnt för-

delad. Inte bara mellan 
länder och samhällsskikt, 
utan också mellan kvinnor 
och män. I många länder 
är det kvinnorna som arbe-
tar ute på fälten och lagar 
maten. Samtidigt som kvin-
norna och flickorna är de 
som får äta sist. 

Många fattiga människor 
behöver stöd att ställa om 
till klimatanpassade grödor 
och få utbildning i jordbruk 
och jämställdhet. Det finns 

en glasklar koppling mellan 
ökad jämställdhet och mins-
kad hunger. 

Nu är det upp till oss! 
Vi som faktiskt kan äta oss 
mätta varje dag har ansva-
ret att ge stöd till de män-
niskor, som inte kan det. 
Genom Svenska kyrkans in-
ternationella arbete kan du 
vara med i det arbetet. Men 
det behövs pengar och varje 
krona är värdefull! Varje 
loppmarknad, brödförsälj-
ning, bössinsamling, kaf-
fekollekt, konsert eller lo-
kalrevy kan bli ett bidrag. 

Svenska kyrkans internatio-
nella arbete tänker samla in 
40 miljoner kronor på sex 
veckor! 

Var med och bidra till 
fastekampanjen 2012 du 
också. Smsa ”hunger” till 72 
950 så skänker du 50 kronor.
33 kronor räcker till en 
vedugn. 150 kronor räcker 
till en grönsaksodlingskurs 
för en bonde. 600 kronor 
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Starrkärr-Kilanda församling
Dan Oltéus, informatör

LOPPIS
ALE-GÅRDEN, NYGÅRD

Söndag 19/2-2012
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 ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00                                  www.ale.se

Februari

Föreläsning om 
kost och graviditet

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

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

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

Morgonbad
Onsdagar kl 07.00-09.00

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

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

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

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

CYKELKONSERT

Medverkande: Susanne 
Ljungskog cykel. Jonas Larsson, 
Einar Nielsen och Per Sjögren 
slagverk. Per Anders Nilsson 
komposition/EA.
Max Käck komposition. Eleonor 
Holst fi lm.
Idé, komposition och 
produktion Mikael Forsman.
Möt Susanne Ljungskog kl 
17.00 i Bohushallen
Förköp på Biblioteket i 
Nödinge, entré 100 kr, fri entré 
under 20 år.
>> Fredag 9 mars kl 19.00 
i Bohushallen

FREDAGSMYS
Vad ska min bäbis äta?

Alla föräldrar vill ju att barnen 
ska äta, nyttigt och helst med 
glädje.
Du kan ganska lätt laga egen 
barnmat hemma  för att få 
variation på färdiglagat. Om 
detta och  mycket mer får 
du  tips och inspiration från 
kommundietisten Jenny 
Sallander.  Max 15 bäbisar. 
Anmäl innan. 
Telefon: 0303 33 02 16
>> Fredag 24 Februari
kl 10.30-11:30 Läsesalen, 
biblioteket i Nödinge

Vid frågor kontakta 
kultursekreterare Lisa Haeger 
lisa.haeger@ale.se

PÅ GÅNG I ALE

Välkommen till en föreläsning om kost 
och graviditet på Mödravården Ale i 
Bohus centrum.

Föreläsningen hålls tisdagen den 21 
februari kl 17.30. 
Föreläsare är Jenny Sallander, 
kommundietist.

Anmäl dig vid besök på 
mödravårdscentralen eller per telefon 
010-473 45 50 vardagar  kl 09.00-10.00. 
Anmälan är bindande.

Mödravården ordnar enklare förtäring 
till självkostnadspris.

Rymdteater på sportlovet

Längre än längst
Med Ensemble Yria

Hur många stjärnor fi nns 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 sammanfl ätning 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

Vad vill ditt parti?
Kom till debatten om budget för 2013
 

Välkommen till fullmäktiges sammanträde och hör vad dina politiker vill 
göra under 2013. Debatten innebär början av budgetarbetet för 2013 
och har sin utgångspunkt bland annat i kommunens visionsarbete.
 

Dessutom ska fullmäktige besluta om VA-taxor för 2012 och antagande 
av ny förbundsordning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, 
Stenungsund och Tjörn.
 

Mötet är måndag den 27 februari 2012 kl 18.00 i Medborgarhuset, 
Alafors. Föredragningslistan fi nns 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!
Klas Nordh, Kommunfullmäktiges ordförande. Cecilia Stedt, sekreterare.

Kom till kommunfullmäktige

Dag Förmiddag Eftermiddag

Måndag  09.00 - 12.30  13.30 - 17.00

Tisdag  09.00 - 12.30  13.30 - 17.00

Onsdag  09.00 - 12.30  13.30 - 17.00

Torsdag  09.00 - 12.30  13.30 - 17.00

Fredag  09.00 - 12.30  13.30 - 15.30

Lördag   16.00 - 19.00

Söndag   15.00 - 19.00
För mer info och öppettider se  www.surtebandy.se

Öppettider allmänhetens åkning
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NÖDINGE. Allt fler 
långtidssjukrivna åter-
kommer i arbete eller 
studier.

I Ale kommun har 
man lyckats nå särskilt 
goda resultat.

– Handlingsplan-
samverkan mellan 
Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskas-
san med fokus på 
varje enskild individ är 
nyckeln till framgång, 
säger Reimond Ardner 
på Arbetsförmedlingen 
Ale/Lilla Edet.

Handlingsplansamverkan 
mellan Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan har 
varit ett pågående projekt 
sedan 2003. I år fördjupas 
samarbetet ytterligare, då 
projektet slopas och istället 
integreras som en naturlig del 
i den ordinarie verksamheten.

– Myndighetssamarbe-
tet fungerar väldigt bra. Här 
jobbar vi i ett kluster tillsam-
mans med Arbetsförmed-
lingen i Stenungsund, Kung-
älv, Ale/Lilla Edet, berättar 
Maja Sandberg Bremell, 

personlig handläggare på För-
säkringskassan.

I Ale behandlades 120 ären-
den med långtidssjukskrivna 
personer under 2011. Mer 
än hälften, 52 procent, har 
kommit tillbaka i arbete eller 
studier.

– Det är en betydligt högre 
siffra än det gemensamma mål 
som sattes upp för de olika 
kommunerna. Vi är naturligt-
vis glada för det. Det innebär 
att livet har tagit en ny vänd-
ning för många människor 
som tidigare varit långt ifrån 
arbetsmarknaden, säger Rei-
mond Ardner.

Rent konkret handlar 
det om att representanter 
från Försäkringskassan och 
Arbetsförmedlingen tillsam-
mans träffar en person som 
är långtidssjukskriven. En 
nära dialog finns också med 
behandlande läkare och even-
tuellt annat nätverk som finns 
runt individen.

– Alla ekrar måste vara med 
på resan, annars haltar det. 
Personens egen vilja utgör 
givetvis den viktigaste bygg-
stenen i hela processen, säger 
Reimond och fortsätter:

– Vi tittar på den arbetsför-
måga som personen har, det 
kan vara tio timmar i veckan 
som senare kan bli 25. Ibland 
stöter vi på hinder på vägen, 
då backar vi bandet. Förutsätt-
ningarna varierar från person 
till person. Vi försöker slussa 
in varje individ i arbetslivet på 
ett lugnt och stabilt sätt.

Goda företagsrelationer 
menar Reimond Ardner är 
en förutsättning för att lyckas. 
Ska de långtidssjukskrivna ges 
en chans att komma tillbaka 
på arbetsmarknaden så måste 
det finnas näringsidkare som 
är beredda att ställa upp med 

prövningsplatser.
– Jag vill påstå att vi har ett 

väldigt gott samarbete med 
näringslivet, där av att vi lyckas 
så väl, säger Reimond.

Intresse och förmåga
Individens intresse och för-
måga styr valet av prövnings-
plats. Många har egna önske-
mål, som förhoppningsvis kan 
uppfyllas.

– Vad som är viktigt att 
poängtera att dessa personer 
inte har något produktions-
krav eller liknande utan ska ses 
som en extra resurs på företa-
get. Arbetsgivaren får ett stöd 
från oss och har inga kostna-
der, betonar Reimond Ardner.

– Täta uppföljningsmöten 
sker med arbetsgivaren och 
den handledare som finns på 
prövningsplatsen. Det behö-
ver nödvändigtvis inte handla 
om ett privat företag, en pröv-
ningsplats kan lika gärna vara i 
kommunen eller hos en fören-
ing. Individen kan också byta 
prövningsplats under resans 

gång.
Ambitionen hos Arbetsför-

medlingen och Försäkrings-
kassan är att få ut kunden i sys-
selsättning inom ett år.

– Det sker i tre steg. Först 
gäller det att finna en pröv-
ningsplats, att personen får 
den och slutligen att han eller 
hon får behålla den, så att det 
blir en anställning, säger Rei-
mond Ardner.

Vid en eventuell anställ-
ning får arbetsgivaren ersätt-
ning för individens restarbets-
förmåga. Krävs det teknisk 
anpassning av arbetsmiljön 
bistår myndigheterna med det 
också.

– Det är dock normala 
anställningsvillkor som gäller. 
Det innebär att den som tidi-
gare varit långtidssjukskriven 
återkommer till det sociala 
skyddsnätet med rättighet till 
a-kassa, sjukpenning och så 
vidare.

Ett levande exempel på 
att samarbetet mellan myn-
digheterna fungerar är Gun 

Ekblad, 53 år från Nödinge. 
Efter att ha stått utanför 
arbetsmarknaden under en 
lång följd av år på grund av 
hjärtbesvär är hon nu på banan 
igen. I höstas genomförde 
hon en hjärttransplantation, i 
april kom hon i kontakt med 
Försäkringskassan/Arbetsför-
medlingen och bara en månad 
senare hade Gun klart med en 
praktikplats.

Sedan den 9 januari är Gun 
Ekblad fast anställd på Sam-
hall i Göteborg som prakti-
kanskaffare.

– Först var jag tvungen att 
göra en årskontroll hos min 
läkare, så att alla värden var 
okej. Det känns underbart att 
kunna ha ett riktigt jobb, träffa 
arbetskamrater och känna sig 
behövd. Nu ska jag tjäna ihop 
min pension och sedan blir 
det ut att resa, avslutar Gun 
Ekblad. 

Fler långtidssjukskrivna får arbete
– Lyckat samarbete är förklaringen

I NÖDINGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Individen i fokus är det som gäller när Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen arbetar 
sida vid sida för att få långtidssjukskrivna personer tillbaka i arbete eller studier. Gun Ekblad 
från Nödinge är ett av många goda exempel där handlingsplansamverkan lyckats fullt ut. Gun, 
som här flankeras av Reimond Ardner (Arbetsförmedlingen) och Maja Sandberg Bremell (För-
säkringskassan) fick nyligen fast anställning som praktikanskaffare på Samhall i Göteborg.

Vi ses i spåret!
Kom och var med på  
Barnens Vasalopp på  
Dammekärr söndagen 
den 26 februari Kl 14.00

Banan går runt ängen på Dammekärr i 
valfritt antal varv. Medalj och diplom 
till alla deltagare. Varmt välkommen!

Arrangör: OK Alehof 
I mån av tillgänglighet så lånar vi ut skidutrustning.

Waldorfskolan i Kungälv

Den lilla skolan med det stora hjärtat
och goda bemötandet

Vi erbjuder en sammanhållen  
skolgång från förskoleklass till 9:an. 

Avgiftsfritt och med Kungälvs  
godaste skolmat!

Välkommen på

Öppet Hus
Torsdag 23 februari kl 18-20

En bra skola väljer  
man bara en gång!

Tvetgatan 9, Kungälv

0303-636 70
www.fredkullaskolan.se

ÅRSMÖTE
Onsdag 22 februari Kl.18.30

Plats: La Plaza, Älvängen

Ur dagordningen:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 

Val till uppdrag inom sek.47.
Övriga frågor.

Mötesordförande: 
Riksdagsledarmot Christina Oskarsson

Anmälan till sektionen senast 20 februari 
0303-33 04 23 eller 33 02 73 

E-post: kommunal@ale.se

Välkomna!
Hälsningar styrelsen i sektion 47.

VÄST
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ningarna varierar från person 
till person. Vi försöker slussa 
in varje individ i arbetslivet på 
ett lugnt och stabilt sätt.

Goda företagsrelationer 
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näringslivet, där av att vi lyckas 
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medlingen och Försäkrings-
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den och slutligen att han eller 
hon får behålla den, så att det 
blir en anställning, säger Rei-
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anpassning av arbetsmiljön 
bistår myndigheterna med det 
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Det innebär att den som tidi-
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skyddsnätet med rättighet till 
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vidare.
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Ekblad, 53 år från Nödinge. 
Efter att ha stått utanför 
arbetsmarknaden under en 
lång följd av år på grund av 
hjärtbesvär är hon nu på banan 
igen. I höstas genomförde 
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medlingen och bara en månad 
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Sedan den 9 januari är Gun 
Ekblad fast anställd på Sam-
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– Först var jag tvungen att 
göra en årskontroll hos min 
läkare, så att alla värden var 
okej. Det känns underbart att 
kunna ha ett riktigt jobb, träffa 
arbetskamrater och känna sig 
behövd. Nu ska jag tjäna ihop 
min pension och sedan blir 
det ut att resa, avslutar Gun 
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Fler långtidssjukskrivna får arbete
– Lyckat samarbete är förklaringen
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Jonas Andersson
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Banan går runt ängen på Dammekärr i 
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ÅRSMÖTE
Onsdag 22 februari Kl.18.30

Plats: La Plaza, Älvängen

Ur dagordningen:
Sedvanliga årsmötesförhandlingar. 

Val till uppdrag inom sek.47.
Övriga frågor.

Mötesordförande: 
Riksdagsledarmot Christina Oskarsson

Anmälan till sektionen senast 20 februari 
0303-33 04 23 eller 33 02 73 

E-post: kommunal@ale.se

Välkomna!
Hälsningar styrelsen i sektion 47.

VÄST
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LILLA EDET. Hyresgäst-
föreningen, Leifab och 
Fastighetsägarna gör 
gemensam sak.

800 personer erbjuds 
vara med i en enkätun-
dersökning om hyres-
rätten i Lilla Edets 
kommun.

– Syftet är att göra 
hyrorna mer rättvisa 
och att utveckla hyres-
rätten till en ännu 
bättre boendeform, 
säger Leifabs vd Owe 
Lång.

Under ett halvår har de tre 
parterna, Hyresgästförening-
en, Leifab och Fastighetsä-
garna, lagt upp riktlinjerna 
och diskuterat hur man ska få 
en så rättvis hyressättning som 
möjligt.

– Det kom en ny lag som 
trädde i kraft den 1 januari 
2011 och som innebär att de 
allmännyttiga bostäderna inte 
längre är hyresnormerande. 
Det ska inte finnas några sub-
ventioneringar utan hyran ska 
sättas utifrån affärsmässiga 
grunder, förklarar Lars Wijk-
mark från Fastighetsägarna.

– Hur vi ska tolka och tackla 
den nya lagen har vi diskuterat 
bland de kommunala bostads-
bolagen. Vad är exempelvis 
marknadsmässig avkastning? 
Det är många aspekter att ta 
hänsyn till, säger Owe Lång.

Enkäten, som går ut till 800 
slumpmässigt utvalda hyres-
hushåll, är den första konkre-
ta åtgärden som trepartssam-

arbetet mynnat ut i.
– Vi är överrens om att en-

käten är ett bra verktyg. Vi be-
höver inte uppfinna hjulet en 
gång till. Liknande undersök-
ningar genomförs nu ibland 
annat Sotenäs, Uddevalla och 
Borås, säger Siv Fransson 
från Hyresgästföreningen.

Frågorna som hyresgäster-
na ombeds att besvara ska inte 
likställas vid någon nöjd kund 
index-undersökning från Lei-
fabs sida.

– En sådan undersökning 
har ett helt annat syfte. Nu 
vill vi ha en samlad bedöm-
ning om hur respektive hushåll 
uppfattar sitt boende. Det blir 
ett underlag till framtida för-
handlingar, som kan leda till 
rättvisare hyressättning. Hy-
resgästernas värdering av bo-
endet återspeglas, säger Owe 

Lång och tillägger:
– Sedan finns det naturligt-

vis många andra parametrar 
att väga in i hyran. Detta blir 
en tårtbit. Jag vill också under-
stryka att inga hyror höjs eller 
sänks retroaktivt med anled-
ning av den här enkätunder-
sökningen.

Hushållen svarar anonymt. 
Ett fristående bolag kommer 
att tolka svaren och tidigast i 
mars tror de tre parterna att 
sammanställningen ska kunna 
vara klar.

– Svaren kommer vi ha 
nytta av i vårt fortsatta arbete, 
det gäller inte bara för själva 
hyressättningen. Detta ökar 
förståelsen för vad hyresgäs-
terna vill, avslutar Lars Wijk-
mark.

Rättvisare hyror eftersträvas

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lars Wijkmark, Fastighetsägarna, Owe Lång, Leifab, och Siv 
Fransson, Hyresgästföreningen, har skickat ut en gemensam 
enkät till 800 hyreshushåll i Lilla Edet. Utifrån hyresgäster-
nas värderingar hoppas man i framtiden kunna göra hyror-
na mer rättvisa.

SemlorlorlorlololorrorSemlS lSeS mmSemlSSSemmeeSSSSSSSSSS oooooooooooommmmm rrrrrr

Ale torg: 
0303-966 77

Älvängen: 
0303-74 99 99 www.cederleufssvenheimers.se

FETTISDAGEN 

Tisdag 21 februari

Beställ dina semlor för säkerhets skull!

BÄST 
I TEST!

Ensam vinnare 

i GP:s stora 

semmeltest 
2012

ÖPPET

8-22 
ALLA DAGAR

Nu är det Sportlov

Priserna gäller t o m 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

 SEMLEDAGEN 
TISDAG 21/2

Varm choklad med vispgrädde/
nybryggt kaffe och 

hemgjord semla  30:-

10:-
SPORTLOVSEXTRA
Varm choklad med vispgrädde/
nybryggt kaffe och hembakad 
kanelbulle

Gäller endast 21/2
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Medlemmar i Centerpartiet och 
Centerkvinnorna kallas till 

Årsmöte
med Centerpartiet Ale

Tisdag 21 februari kl. 19.00 
i Starrkärrs bygdegård

Årsmötesförhandlingarna  
beräknas starta ca 20.15

Varmt välkomna!
Styrelsen

Afrikanska utmaningar 
och Europas ansvar
Pär Granstedt, författare, fd riksdagsledamot 
och en av grundarna till AWEPA talar om sin bok 
”Den trebenta pallen” och vad som krävs för ett väl 
fungerande afrikanskt samhälle.

Tisdag 21 februari kl. 19.00 
i Starrkärrs bygdegård
Fri entrè! 

Välkomna!

Farlig mat?
Hur ska vi äta och leva för att må bra?

Barnläkare och Centerpartiets 1 v. 
partiordförande Anders W Jonsson 
pratar om mat och hälsa
Gårdsbutiken Skiltorps kvarn 
serverar lokalproducerad mat!

Måndag 20 februari kl 18.30-19.30 
i Alegården
Alla intresserade hälsas välkomna. Centerpartiets 
årsmöte börjar kl. 20.00 för medlemmar!

ÄLVÄNGEN. Ett nytt 
företag har sett dagens 
ljus i Älvängen.

Ulla Krafft på Fot-
älvan erbjuder medi-
cinsk fotvård.

– Här fanns ingen fot-
terapeut och dessutom 
är jag hemmahörande 
på orten. Det kändes 
därför naturligt att 
satsa i Älvängen, säger 
Ulla vars verksamhet 
varit igång sedan den 1 
februari.

Granne med lokaltidningen 
på Göteborgsvägen har 
Ulla Krafft öppnat sin mot-
tagning. Tidigare har Ulla 
jobbat inom hemtjänsten. 
Det var i den yrkesrollen som 
intresset för fotvård föddes.

– Vi gick och gick och 
gick hela dagarna. Fötterna 
kan ibland uppfattas som ett 
kroppsligt bihang, men det 
är enormt viktigt att vi vårdar 
dem för att förebygga pro-
blem. Hur det än är så använ-
der vi fötterna varje dag, 
säger Ulla och fortsätter:

– Vi är ofta noga med 
att se bra ut i håret och vi 
fixar gärna naglarna, men vi 
glömmer att ta hand om våra 
fötter.

Ulla avslutade nyligen sin 
utbildning på KY (Kvalifice-
rad Yrkeshögskola) där teori 
varvades med praktik. Det är 
en gedigen utbildning på ett 
och ett halvt år.

– Jag kände att det var 
dags att starta på ny kula och 
göra något annat. Fötter är 
spännande och att dessutom 
få kombinera det med eget 
företagande känns kanon, 
säger Ulla.

Ulla Krafft är ansluten till 
Sveriges Medicinska Fotte-
rapeuter och erbjuder kun-
derna alltifrån nagelvård till 

avlägsning av förhårdnader, 
liktornar, hälsprickor och 
nageltrång.

– Jag ser mitt arbete som 
ett medicinskt hantverk. Den 
medicinska kunskapen finns 
alltid med i mitt tänk då jag 
gör mina behandlingar. Jag 
har både hel- och delbe-
handlingar. Kundanpassning 
är jätteviktigt.

Målgruppen är framförallt 
äldre människor som behö-
ver hjälp med sina fötter, 
men också diabetiker och 
personer med hjärt- och 
kärlsjukdomar som behöver 
kontinuerlig fotvård.

– Givetvis är alla välkomna 
till Fotälvan. Jag uppfyller de 
kriterier som krävs för att få 

ta emot kunder med remiss. 
Nästa upphandling sker till 
våren, säger Ulla och tilläg-
ger:

– Smärta i exempelvis 
nacke och rygg beror ibland 
på felbelastning av våra fötter 
då vi går. Fotterapeuter 
har kunskap även inom det 
området

Förutom behandlingar 
tillhandahåller Fotälvan 
diverse fotvårdsprodukter.

– Utbudet kommer att 
styras av kundernas önske-
mål, avslutar Ulla Krafft.

Fotälvan har öppnat i Älvängen

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ulla Krafft är medicinsk fotterapeut som den 1 februari öpp-
nade Fotälvan i Älvängen.

– GP använde sig av en 
kommersiell källa och 
tyvärr hade den källan inte 
med Sveriges alla elhan-
delsboalg. Vi saknades 
alltså i ursprungsmate-
rialet, men vi har påtalat 
detta.

Det finns en uppsjö 
av elprissajter, vilken är 
den mest tillförlitliga?

– Den säkraste källan 
som jag ser det är www.
elpriskollen.se. Elpriskol-
len är energimyndighetens 
egen sammanställning av 
elpriser i Sverige och dit är 
alla elhandelbolag skyldiga 
att rapportera sina priser. 
Det poppar upp mängder 
med jämförelsesajter hela 
tiden och inte alltför sällan 
toppas de av lockerbjudan-
den. Vissa elhandelsbolag 
erbjuder till exempel prova 
på-erbjudanden som du 
måste säga upp samma dag 
som du tecknar för att inte 
sedan få ett pris som är 
sämre än vad många andra 
elhandelsbolag erbjuder. 

Hur påverkar den 
långvariga kylan elpri-
set?

– De fasta elpriserna 
steg med några ören per 
kilowattimme under slutet 
av januari och det rörliga 
elpriset blev cirka fem öre 
dyrare per kilowattimme 
under januari månad 
jämför med december. 
Det var olyckligt att den 
Svenska kärnkraften bör-
jade krångla lagom till 
kylan kom, men vi har som 
tur är haft en nederbörds-
rik höst i Norden så vi har 
haft gott om vattenkraft 
att tillgå istället. Nu ser 
det ut att bli mildare väder 

igen och vi är redan inne 
i februari så förhopp-
ningsvis slipper vi se förra 
vinterns skenande elpriser 
i repris.

Är det klokt att binda 
sitt elpris nu?

– Om man har ett 
dyrt tillsvidarepris så är 
det alltid klokt att istäl-
let teckna någon form av 
elavtal. Generellt sätt så 
bör man dock undvika 
att teckna fast elpris när 
elmarknaden är ”orolig”. 
Vi har de senaste veckorna 
haft betydligt kallare tem-
peraturer än normalt sam-
tidigt som fyra av Sveriges 
tio kärnkraftsreaktorer 
varit nedstängda. Det är 
således ingen optimal situ-
ation att teckna fast elpris 
just nu, men läget kan 
faktiskt bli ännu sämre om 
vi samtidigt får ett under-
skott i vattenmagasinen 
på grund av långvarig kyla 
eller ytterligare störningar 
i den Svenska kärnkraften. 
Summa summarum så bör 
man alltså fundera över sin 
egen situation. Hur högt 
elpris klarar min budget? 
Vill man inte råka ut för 
ett elpris högre än 50 öre 
per kilowattimme, ja då 
bör man teckna fast elpris 
nu. Kan man däremot 
tåla att elpriset hamnar på 
en högre nivå under en 
begränsad period, ja då är 
rörligt elpris att rekom-
mendera men då bör man 
också vara uppmärksam 
på priset för elcertifikat. 
Elcertifikaten kan variera 
stort mellan de olika elbo-
lagen.

Har du något ener-
gispartips att dela med 

dig av?
– Den billigaste kilo-

wattimmen är den som 
aldrig förbrukas. Tänk på 
att stänga av alla standby-
funktioner som lätt står 
och drar ström helt i 
onödan och har du eldat 
i kaminen, glöm inte att 
stänga spjället efteråt för 
att undvika att den varma 
luften sugs ut. Hemma har 
vi direktverkande el och 
för några år sedan investe-
rade vi i en luft-luft värme-
pump. Den gjorde skillnad 
både på elräkningen och 
inomhusklimatet hos oss 
och är något jag verkligen 
kan rekommendera.

Ni har haft problem 
med dörrförsäljare 
som har utgett sig för 
att komma från Ale El. 
Berätta!

– Ja, det har tyvärr varit 
en del oseriösa dörrförsäl-
jare i farten. Några säger 
att de kommer ifrån Ale El 
och andra har sagt att de 
samarbetar med oss, men 
det är inte sant. Vi har inga 
samarbeten med några 
dörrförsäljare. Om man 
vill teckna elavtal med oss 
är det enklast att ringa till 
vår kundtjänst, besöka vår 
hemsida eller komma in 
till oss på en kopp kaffe. 
Om man har tecknat avtal 
med en dörrförsäljare och 
inte känner sig nöjd efteråt 
är det bra att känna till att 
man alltid har 14 dagars 
ångerrätt enligt Distans- 
och hemförsäljningslagen.

...Malin Flysjö, marknadschef på Ale El.

Varför fanns ni inte med i 
Göteborgs-Postens stora el-
prisundersökning i förra veckan?

Hallå där...

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tipsa Alekuriren! - Leva som man lär
Nu behöver vi Din hjälp med att hitta personer till vår artikelserie som 
startar inom kort.  Känner du till någon som lever som den lär?
Det kan till exempel handla om:

• en miljömedveten livsstil • speciella kost- eller träningsvanor

• ett annorlunda boende • relationer • brinnande intressen och engagemang

• någon som hjälper andra och är en bra förebild • att ha en stark tro på något speciellt

Det är bara Du som sätter gränserna för vad som ryms inom ramen för att leva som man lär.

Tipsa Johanna!      johanna@alekuriren.se • 0303-33 37 30 • 0707-71 29 45
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Medlemmar i Centerpartiet och 
Centerkvinnorna kallas till 

Årsmöte
med Centerpartiet Ale

Tisdag 21 februari kl. 19.00 
i Starrkärrs bygdegård

Årsmötesförhandlingarna  
beräknas starta ca 20.15

Varmt välkomna!
Styrelsen

Afrikanska utmaningar 
och Europas ansvar
Pär Granstedt, författare, fd riksdagsledamot 
och en av grundarna till AWEPA talar om sin bok 
”Den trebenta pallen” och vad som krävs för ett väl 
fungerande afrikanskt samhälle.

Tisdag 21 februari kl. 19.00 
i Starrkärrs bygdegård
Fri entrè! 

Välkomna!

Farlig mat?
Hur ska vi äta och leva för att må bra?

Barnläkare och Centerpartiets 1 v. 
partiordförande Anders W Jonsson 
pratar om mat och hälsa
Gårdsbutiken Skiltorps kvarn 
serverar lokalproducerad mat!

Måndag 20 februari kl 18.30-19.30 
i Alegården
Alla intresserade hälsas välkomna. Centerpartiets 
årsmöte börjar kl. 20.00 för medlemmar!

ÄLVÄNGEN. Ett nytt 
företag har sett dagens 
ljus i Älvängen.

Ulla Krafft på Fot-
älvan erbjuder medi-
cinsk fotvård.

– Här fanns ingen fot-
terapeut och dessutom 
är jag hemmahörande 
på orten. Det kändes 
därför naturligt att 
satsa i Älvängen, säger 
Ulla vars verksamhet 
varit igång sedan den 1 
februari.

Granne med lokaltidningen 
på Göteborgsvägen har 
Ulla Krafft öppnat sin mot-
tagning. Tidigare har Ulla 
jobbat inom hemtjänsten. 
Det var i den yrkesrollen som 
intresset för fotvård föddes.

– Vi gick och gick och 
gick hela dagarna. Fötterna 
kan ibland uppfattas som ett 
kroppsligt bihang, men det 
är enormt viktigt att vi vårdar 
dem för att förebygga pro-
blem. Hur det än är så använ-
der vi fötterna varje dag, 
säger Ulla och fortsätter:

– Vi är ofta noga med 
att se bra ut i håret och vi 
fixar gärna naglarna, men vi 
glömmer att ta hand om våra 
fötter.

Ulla avslutade nyligen sin 
utbildning på KY (Kvalifice-
rad Yrkeshögskola) där teori 
varvades med praktik. Det är 
en gedigen utbildning på ett 
och ett halvt år.

– Jag kände att det var 
dags att starta på ny kula och 
göra något annat. Fötter är 
spännande och att dessutom 
få kombinera det med eget 
företagande känns kanon, 
säger Ulla.

Ulla Krafft är ansluten till 
Sveriges Medicinska Fotte-
rapeuter och erbjuder kun-
derna alltifrån nagelvård till 

avlägsning av förhårdnader, 
liktornar, hälsprickor och 
nageltrång.

– Jag ser mitt arbete som 
ett medicinskt hantverk. Den 
medicinska kunskapen finns 
alltid med i mitt tänk då jag 
gör mina behandlingar. Jag 
har både hel- och delbe-
handlingar. Kundanpassning 
är jätteviktigt.

Målgruppen är framförallt 
äldre människor som behö-
ver hjälp med sina fötter, 
men också diabetiker och 
personer med hjärt- och 
kärlsjukdomar som behöver 
kontinuerlig fotvård.

– Givetvis är alla välkomna 
till Fotälvan. Jag uppfyller de 
kriterier som krävs för att få 

ta emot kunder med remiss. 
Nästa upphandling sker till 
våren, säger Ulla och tilläg-
ger:

– Smärta i exempelvis 
nacke och rygg beror ibland 
på felbelastning av våra fötter 
då vi går. Fotterapeuter 
har kunskap även inom det 
området

Förutom behandlingar 
tillhandahåller Fotälvan 
diverse fotvårdsprodukter.

– Utbudet kommer att 
styras av kundernas önske-
mål, avslutar Ulla Krafft.

Fotälvan har öppnat i Älvängen

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ulla Krafft är medicinsk fotterapeut som den 1 februari öpp-
nade Fotälvan i Älvängen.

– GP använde sig av en 
kommersiell källa och 
tyvärr hade den källan inte 
med Sveriges alla elhan-
delsboalg. Vi saknades 
alltså i ursprungsmate-
rialet, men vi har påtalat 
detta.

Det finns en uppsjö 
av elprissajter, vilken är 
den mest tillförlitliga?

– Den säkraste källan 
som jag ser det är www.
elpriskollen.se. Elpriskol-
len är energimyndighetens 
egen sammanställning av 
elpriser i Sverige och dit är 
alla elhandelbolag skyldiga 
att rapportera sina priser. 
Det poppar upp mängder 
med jämförelsesajter hela 
tiden och inte alltför sällan 
toppas de av lockerbjudan-
den. Vissa elhandelsbolag 
erbjuder till exempel prova 
på-erbjudanden som du 
måste säga upp samma dag 
som du tecknar för att inte 
sedan få ett pris som är 
sämre än vad många andra 
elhandelsbolag erbjuder. 

Hur påverkar den 
långvariga kylan elpri-
set?

– De fasta elpriserna 
steg med några ören per 
kilowattimme under slutet 
av januari och det rörliga 
elpriset blev cirka fem öre 
dyrare per kilowattimme 
under januari månad 
jämför med december. 
Det var olyckligt att den 
Svenska kärnkraften bör-
jade krångla lagom till 
kylan kom, men vi har som 
tur är haft en nederbörds-
rik höst i Norden så vi har 
haft gott om vattenkraft 
att tillgå istället. Nu ser 
det ut att bli mildare väder 

igen och vi är redan inne 
i februari så förhopp-
ningsvis slipper vi se förra 
vinterns skenande elpriser 
i repris.

Är det klokt att binda 
sitt elpris nu?

– Om man har ett 
dyrt tillsvidarepris så är 
det alltid klokt att istäl-
let teckna någon form av 
elavtal. Generellt sätt så 
bör man dock undvika 
att teckna fast elpris när 
elmarknaden är ”orolig”. 
Vi har de senaste veckorna 
haft betydligt kallare tem-
peraturer än normalt sam-
tidigt som fyra av Sveriges 
tio kärnkraftsreaktorer 
varit nedstängda. Det är 
således ingen optimal situ-
ation att teckna fast elpris 
just nu, men läget kan 
faktiskt bli ännu sämre om 
vi samtidigt får ett under-
skott i vattenmagasinen 
på grund av långvarig kyla 
eller ytterligare störningar 
i den Svenska kärnkraften. 
Summa summarum så bör 
man alltså fundera över sin 
egen situation. Hur högt 
elpris klarar min budget? 
Vill man inte råka ut för 
ett elpris högre än 50 öre 
per kilowattimme, ja då 
bör man teckna fast elpris 
nu. Kan man däremot 
tåla att elpriset hamnar på 
en högre nivå under en 
begränsad period, ja då är 
rörligt elpris att rekom-
mendera men då bör man 
också vara uppmärksam 
på priset för elcertifikat. 
Elcertifikaten kan variera 
stort mellan de olika elbo-
lagen.

Har du något ener-
gispartips att dela med 

dig av?
– Den billigaste kilo-

wattimmen är den som 
aldrig förbrukas. Tänk på 
att stänga av alla standby-
funktioner som lätt står 
och drar ström helt i 
onödan och har du eldat 
i kaminen, glöm inte att 
stänga spjället efteråt för 
att undvika att den varma 
luften sugs ut. Hemma har 
vi direktverkande el och 
för några år sedan investe-
rade vi i en luft-luft värme-
pump. Den gjorde skillnad 
både på elräkningen och 
inomhusklimatet hos oss 
och är något jag verkligen 
kan rekommendera.

Ni har haft problem 
med dörrförsäljare 
som har utgett sig för 
att komma från Ale El. 
Berätta!

– Ja, det har tyvärr varit 
en del oseriösa dörrförsäl-
jare i farten. Några säger 
att de kommer ifrån Ale El 
och andra har sagt att de 
samarbetar med oss, men 
det är inte sant. Vi har inga 
samarbeten med några 
dörrförsäljare. Om man 
vill teckna elavtal med oss 
är det enklast att ringa till 
vår kundtjänst, besöka vår 
hemsida eller komma in 
till oss på en kopp kaffe. 
Om man har tecknat avtal 
med en dörrförsäljare och 
inte känner sig nöjd efteråt 
är det bra att känna till att 
man alltid har 14 dagars 
ångerrätt enligt Distans- 
och hemförsäljningslagen.

...Malin Flysjö, marknadschef på Ale El.

Varför fanns ni inte med i 
Göteborgs-Postens stora el-
prisundersökning i förra veckan?

Hallå där...

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tipsa Alekuriren! - Leva som man lär
Nu behöver vi Din hjälp med att hitta personer till vår artikelserie som 
startar inom kort.  Känner du till någon som lever som den lär?
Det kan till exempel handla om:

• en miljömedveten livsstil • speciella kost- eller träningsvanor

• ett annorlunda boende • relationer • brinnande intressen och engagemang

• någon som hjälper andra och är en bra förebild • att ha en stark tro på något speciellt

Det är bara Du som sätter gränserna för vad som ryms inom ramen för att leva som man lär.

Tipsa Johanna!      johanna@alekuriren.se • 0303-33 37 30 • 0707-71 29 45
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Utgångspris: 575 000:-
Boarea: 59,5 kvm
Avgift: 3.282:-/mån inkl värme, VA,
Kabel-Tv
Adress: Klorvägen 10 B, 3 tr
Visas sön 19/2 15.00-15.30
och tis 21/2 18.30-19.00
Sms:a: FB 5410-2904 till 72456 för
beskrivning

En trevlig och trivsam
tvårumslägenhet. Ljus och fin
med bra planlösning. Bra
insynsskyddat läge i området. En
stor balkong med tak,fin utsikt
över området. Här är nära till
service, skolor, dagis och
kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2904.

2:A BOHUS

Utgångspris: 2 495 000:-
6 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 144 kvm
Tomt: 1 023 kvm Plan
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Byggt: 2006, ombyggt 2009
Adress: Malmers Väg 2
Visas sön 19/2 13.00-13.45
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Sms:a: FB 5410-2804 till 72456 för
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Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2804.

ÄLVÄNGEN

lansforsakringar.se/alvsborg

Bli Guldkund
spara 1000-lappar.
Enkelt och lönsamt.

Ring oss på 0520-49 49 00

Trafikolycka i Nödinge

En singelolycka inträffade på Nödingevägen vid Trollevik strax före klockan sju på tors-
dagskvällen. En bil körde in i stolpe och räddningstjänsten från Nol kallades till olycks-
platsen. En person avfördes till sjukhus med ambulans.

Foto: Christer Grändevik   Text: Jonas Andersson

ÄLVÄNGEN. Bygg-
starten för det nya 
bostadsområdet Krono-
gården i Älvängen har 
försenats med ett år.

Innan detaljplanen 
kunde antas var man 
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nare se över busstrafik 
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Området där omkring 400 
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med olika upplåtelseformer. 

På det 48 hektar stora 
området finns det även 
utrymme för skola och för-
skola som kommer att byggas 
i takt med behovet. 
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samhället. Nu ska bussen 
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nart Nilsson, näringslivs- 

och exploateringschef.
Det visade sig också finnas 

brister i utredningen kring 
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avtal vara klara.

Redan 2008 stod det klart 
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området skulle gå till Skan-
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Bostad. 
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pågå i åtta år, vilket innebär 
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50 bostäder per år. 
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ringen av gator samt vatten- 
och avloppssystem och upp-
handlingen väntas ske nu 
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2013, säger Lars Lind-
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Gator med skogstema
Skogen kommer att avver-
kas i takt med behovet, men 
han poängterar att mycket av 
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tecken, närmare bestämt på 
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bosätter sig i Kronogården 
kan mycket väl få Vättarnas 
väg, Älvornas väg eller Näck-
ens väg som sin nya gatu-
adress. 

Det var under 2010 som 
Ungdomsfullmäktige fick 
i uppdrag att komma med 
namnförslag och det vin-
nande bidraget kom från 
tre elever på Kyrkbyskolan i 
Nödinge. 

Försenad byggstart av Kronogården
– Första spadtaget för nya bostadsområdet tas 2013

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Stora planer. Söder om Starrkärrsvägen i anslutning till Aroseniusskolan och Madenområdet i Älvängen planeras det för 400 
nya bostäder inom en åttaårsperiod.                  Arkivfoto: Per-Anders Klöversjö



alekuriren  |   nummer 6  |   vecka 7  |   201210

�����������������������
�����������

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDEN

Måndag 6 februari

Våldsamt motstånd
En polispatrull får begära 
förstärkning då en person gör 
våldsamt motstånd. Händelsen 
utspelar sig vid 23-tiden i Nol. 
Mannen är misstänkt för brott 
mot knivlagen samt hot mot 
tjänsteman. 

Skadegörelse rapporteras 
från Carlmarks industriom-
råde i Älvängen. Okända 
gärningsmän bryter sig in i en 
lagerlokal.

Tisdag 7 februari

Villainbrott
Villainbrott i Kilanda. Tjuvarna 
tar sig in i fastigheten genom 
sovrumsfönstret. Diverse gods 
tillgrips, bland annat smycken, 
kontanter och plånböcker.

Onsdag 8 februari

Bråk på skola
Bråk uppstår mellan två unga 
gossar, födda 2002, på Maden-
skolan i Älvängen. En anmälan 
om misshandel inkommer till 
polisen.

Relationsbetingad misshan-
del sker i Surte.

Fredag 10 februari

Containerinbrott
Inbrott i en container på Albo-
torget i Skepplanda. Diverse 
verktyg tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 6/2 – 13/2: 36.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

NÖDINGE. Det är inte 
bara barn och vuxna 
som ska kunna njuta av 
ett rikt kulturutbud.

Nu är det kommu-
nens bäbisar som ges 
möjlighet till nya upple-
velser.

– Varför inte satsa på 
de allra yngsta, frågar 
sig kultursekreterare 
Lisa Haeger.

Idén föddes ur ett samtal 
mellan Lisa Haeger och 
folkhälsoplanerare Birgitta 
Fredén. Sara Dahl från 

biblioteksverksamheten ini-
tierades också i diskussionen 
och ganska snart var trion 
överrens om ramarna för 
konceptet.

– Se det som ett försöks-
projekt. Beroende på hur 
stort intresset blir är vi inte 
främmande för att göra åter-
kommande program i fram-
tiden och utveckla det efter 
deltagarnas önskemål. Vi kan 
också tänka oss att imple-
mentera konceptet i övriga 
kommundelar, säger Lisa 
Haeger.

Fredagsmys är rubri-
ken för den nya satsningen 
i Ale kommun. Läsesalen i 
Nödinge bibliotek fungerar 
som träffpunkt för arrange-
mangen, sex stycken till anta-
let. Första mötet sker den 24 
februari då kommundietist 
Jenny Salander kommer på 
besök för att ge inspiration 
om variation till färdiglagad 
mat.

– Det ska ske på ett lätt-
samt och positivt sätt, några 
pekpinnar är det inte tal om, 
säger Birgitta Fredén.

De programpunkter som 
stundar efterföljande freda-
gar är babyrytmik, boktips, 
babymassage, sagoföreställ-
ning samt rim och ramsor för 
bebisar.

– Babyrytmik vet vi är 

väldigt populärt på många 
håll i landet. Vi vill testa av 
intresset, blir responsen som 
vi hoppas kan det bli aktuellt 
med en hel kurs i framtiden, 
säger Lisa Haeger.

Sara Dahl kommer själv 
att hålla i boktipsen liksom 
temat rim och reson.

– Det är framförallt sam-
spelet som är det viktigaste, 
inte vad man läser. Att för-
äldrarna ger av sin tid och 
är närvarande betyder mest 
för barnen. Jag hoppas också 

kunna ge en del uppslag till 
roliga ramsor, säger Sara.

I anslutning till fredags-
myset finns också möjlighet 
för deltagarna att fika i gym-
nasiecaféet.

– Den sociala samvaron 
ska naturligtvis inte för-
ringas, avslutar Lisa Haeger.

Fredagsmys för de allra yngsta
– Ale kommun satsar på bäbiskultur

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sara Dahl, Birgitta Fredén och Lisa Haeger är mammorna till 
satsningen på bäbiskultur i Ale kommun. Sex fredagar i rad, 
med start den 24 februari, bjuds det på fredagsmys i Nö-
dinge biblioteks läsesal.

Fredagsmys inleds med en 
gästföreläsning av Jenny Sa-
lander, dietist i Ale kommun.

Fredagen den 16 mars blir 
det babymassage med Bir-
gitta Liljeqvist.

NOL. – Mot Borås!
Minns i januari den ljuva 

september. Minns fram-
förallt den där fredagen 
då 2011/12 års Nolklassi-
ker inleddes med en vand-
ring under en djupblå sen-
sommarhimmel. Luften var 
mild att andas och tio kilo-
meter genom skogar, över 
ängar och längs landsvä-

gar kändes som ett stärkan-
de avbrott från det ordinarie 
skolarbetet.

Men nu var det sista 
dagen i januari, bister vin-
terkyla och dags för klas-
sikerns andra delmoment, 
simning 200 meter. Det 
som blivit något av en tra-
dition för Nolskolans elever 
i årskurs 4 och 5, förverk-
ligades ännu en gång i och 
med att arenan för simpro-
vet åter blev Stadsparksba-
det i Borås.

– Mot Borås!
Ropen skallade och det 

låg förväntan och spän-
ning i luften innan avresan. 
I och med att 5:orna redan 
var ärrade klassikervetera-
ner, fick eleverna i årskurs 4 
inleda simningen.

– Det känns pirrigt. Jag 
har bara klarat 100 meter 
förut, förklarade Frida 
Veglo innan debuten i 
Stadsparksbadets bassäng.

Hur gick det? Jodå, Frida 
kämpade tappert och greja-
de sina åtta bassänglängder.

– Det kändes så där, pus-
tade Frida efteråt.

– Jag har klarat 200 meter 
ryggsim tidigare, deklare-
rade Mikaela Ström innan 
sin start.

Sedan sam hon 200 meter 
igen, denna gång med hjälp 
av bröstsim och fixade även 
hon en inteckning i en kom-
mande klassikermedalj.

Gladast av alla elever 
i årskurs 4 var nog ändå 
Rickard Scharnke. Med två 
längder kvar pustade han av 
utmattning, men fortsatte 
trots det oförtrutet vidare. 
Efter att ha fullbordat dis-

tansen brast han ut i glädje-
tjut och bjöd på en veritabel 
segerdans i bassängen.

Emelie Berntsson var 
först av alla med att simma 
sina 200 meter.

– Det gick bra, sa Emelie, 
men ibland fick jag vatten i 
ögonen.

När årskurs 4 var klara 
fullbordade eleverna i 5:an 
simprovet genom att i en 

prydlig rad avverka distan-
sen. Därmed var också det 
andra delmomentet av totalt 
fyra avklarat.

I maj är det dags för cyk-
ling och i början på juni 
avgörs Nolvarvet. Se där, en 
riktig Nolklassiker!

Ragne Bengtsson

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Halva Nolklassikern avklarad
– I maj väntar cykling

Glada elever som klarat det andra delmomentet i Nolklassikern. I maj väntar nästa utmaning 
då det blir cykling. Klassikern fullbordas med Nolvarvet i juni.                Foto: Erik Rubensson
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Nytt år. 
Nytt läge?

Med oss gör du alltid en trygg  

och säker bostadsaffär. Oavsett  

om du ska flytta in eller flytta ut.

Läs mer på svenskfast.se 

BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

PRIS 1 895 000 kr/bud. TOMT 360 kvm . VISAS Ring för tidsbokning. Hövägen 82.
ALEBUTIKEN Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN PARHUS 3 rok, 90 + 8 kvm

• Smakfullt/lättskött • 1-plans • Pendeltåg 2012-12 • Nära naturen
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VILLOR ALE

SKEPPLANDA. Nordost-
polisens ungdomsgrupp ge-
nomförde tillsammans med 
trafikpolisen och bilinspek-
törer en riktad insats mot A-
traktorer och rattfyllerister 
den gångna helgen. Insat-
sen genomfördes på olika 
vägar i Ale kommun.

Ungdomsgruppen har 
länge försökt att få bukt 
med problematiken med A-
traktorer och hade i höstas 
ett möte på fritidsgården i 
Skepplanda. På mötet in-
formerades ungdomarna 
om att polisen framöver 
kommer att rapportera alla 

felaktigheter om A-trakto-
rerna inte återställs i lagen-
ligt skick. Tyvärr hade ung-
domarna inte följt uppma-
ningen vilket gav följande 
resultat:

Av alla A-traktorer som 
kontrollerades fick alla 
körförbud. Alla fick före-
lägganden om att göra en 
kontroll och registrerings-
besiktning. En A-traktor 
togs i beslag, körkort om-
händertogs och flera olov-
liga körningar rapportera-
des. En förälder är miss-
tänkt för tillåtande av olov-
lig körning.

Ett stort antal nykter-
hetskontroller genomför-
des av förare till A-trakto-
rer, bilister och mopeder. 
En person på moped blev 
misstänkt för rattfylleri. 
Utöver det så genomförde 
bilinspektörerna kontrol-
ler av två linjebussar, varav 
en inte fick köra vidare på 
grund av att bussen helt sak-
nade lampor på ena sidan. 
Polisen kommer att följa 
upp insatsen och ytterliga-
re kontroller är planerade 
att ske under året.

JONAS ANDERSSON

Samtliga kontrollerade 
A-traktorer fick körförbud

års
nybils-
garanti

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

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

	���������������	���������

10-50% RABATT 
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– Särskild insats av polisen i Ale

Polisen gjorde en särskilt 
inriktad kontroll av A-
traktorer i Ale den gångna 
helgen.
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Bränsleförbrukning blandad körning  
4,6 l/100 km. CO

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

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

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

klassas  som miljöbil vilket ger 
dig 5 års fri fordonsskatt. 

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

Uppgradera till  

TDI 170 GT DSG  
endast 30.000 kr

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

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

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

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

Nya Audi Q3. 

Snabb  
leverans!

Passat TDI 140 
Variant och Masterspaket på köpet

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

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

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

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

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

från

259.900:-
prislån från 
2.599 kr/mån*

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

Den nya infrastrukturen gör 
att samhällsbilden i Älväng-
en håller på att förändras. 
Orten kommer att förses med 
ett nytt resecentrum vilket 
innebär att busstorget snart 
har spelat ut sin roll. Här 
vill Irene Jansson och Hugo 

Wallberg se ett serviceboen-
de för pensionärer med till-
hörande matsal, samlingslo-
kal och bibliotek.

– Det finns inte mycket 
ledig mark i centrum. Platsen 
vore ypperlig för ett service-
boende. Frågan har tidigare 
lyfts i det kommunala pensi-
onärsrådet och samtliga pen-
sionärsföreningar, PRO, SPF 
och RPG, står bakom försla-
get. Tyvärr får vi inga besked, 
säger Hugo Wallberg som 
hoppas att ärendet kommer 
upp som en punkt på kom-
mande ortsutvecklingsmöte i 
Älvängen.

Irene Jansson och Hugo 
Wallberg har besökt andra 
orter i Västsverige för att få 
inspiration till hur ett nytt 
serviceboende skulle kunna 
se ut.

– Det finns en del goda ex-
empel. Vi blev väldigt förtjus-
ta över vad vi fick se i Fristad 
och i Grebbestad. Vi tänker 
oss ett boende med personal 
på plats dygnet runt, enligt 
den modell som planeras i 
Nödinge, säger Irene Jans-
son.

– Det måste finnas en plats 
för de pensionärer som inte 
klarar av att bo kvar hemma, 
personer som inte är demen-
ta men som inte har den fy-
siska förmågan att klara sig 
på egen hand. Tidigare fanns 
Ängabo, det har aldrig er-
satts. Vi tycker att den poli-
tiska ledningen borde lyssna 
på oss nu när de har chan-
sen. Det gäller att bygga för 
framtiden. Man räknar med 
stor inflyttning till Älvängen 
och med tiden blir invånarna 
äldre och då måste de ha nå-
gonstans att ta vägen, avslu-
tar Irene Jansson och Hugo 
Wallberg.

Äldreboende i centrala Älvängen?
– Pensionärerna kräver ett svar

I ÄLVÄNGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hugo Wallberg och Irene Jansson fortsätter oförtrutet sin kamp för att få till stånd ett serviceboende på nuvarande busstor-
get i centrala Älvängen.

Brasdag 
lördag 18 februari  kl 10-14
Fler värmande priser i butiken

Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00, Lunnavägen 6, Alafors 
E-post: lars@sturesspisar.se • www.sturesspisar.se

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

Mer 
mys vid 
brasan

CONTURA 660T
Ord. pris 27.100-28.900:-

JUST NU 
25.500:-

Enhetspris

Jøtul F 373 
Nu 18 400:–
rek. ord. pris 20 900:-

Spara 

2 500:–
Just nu!

Jøtul F 377 
Nu 25 000:–
rek. ord. pris 27 500:-

Spara 

2 500:–
Just nu!

www.jotul.se

STURES 
SPISAR AB

ÄLVÄNGEN. Hur ser framtidsplanerna ut för det 
nuvarande busstorget i Älvängen?

Det vore den utmärkta platsen för ett servi-
ceboende menar bland andra Irene Jansson och 
Hugo Wallberg.

– Jag har drivit den här frågan i tio år, säger 
Irene till lokaltidningen.

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

Svårt att hänga med
i radiosporten?
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NÖDINGE. Varje vardag 
tillagas närmare 4000 
portioner mat i kommu-
nens regi, varav 2450 i 
Ale matservice lokaler i 
Nödinge. 

Hur går det till och 
hur tänker man kring 
kvaliteten på maten 
som går ut till såväl 
skolor som äldreboen-
den?

Alekurirens reporter 
följde med på en rund-
vandring bland gry-
torna.

Spaghetti och köttfärssås 
står på skolmatsedeln denna 
tisdag och här pratar vi betyd-
ligt större mått än gram och 
deciliter. 

I de röda 300-litersgrytor-
na i köket rör personalen med 
stora slevar i den väldoftan-
de köttfärssåsen. Många kilo 
blandfärs har används och i en 
av grytorna tillagas ”minus-
fläsk” med endast nötkött.

Verksamhetschefen 
Tomas Nilsson går runt med 
ett gäng skedar i handen och 
provsmakar där han kommer 
åt. 

– Att smaka av är grunden 
i all matlagning, säger han 
för att i nästa stund uttrycka 
sin beundran över en perfekt 
komponerad viltsås. 

Klockan närmar sig halv 
tio och det har snart blivit 
dags för dagens första leve-
rans att lämna köket.  

Himlaskolan, Alafors, 
Starrkärr och äldreomsor-
gen beställer varm mat som 
levereras direkt. De flesta får 
kyld mat som tillagats dagen 
innan, och då är det vanligt 
att man enbart beställer hu-
vudkomponenter som kött, 
fisk eller soppa. Potatis, ris 
eller pasta kokar en del själva. 

De som inte innefattas 
av Ale matservice är bland 
annat skolorna i Älvängen 
och Skepplanda, som istäl-
let får sin mat lagad i Arose-
niusskolans kök, där det dag-
ligen tillagas omkring 1400 
portioner.

Hemkörd mat
I ett av kylrummen håller 
kocken Charlotta Lind-
ström på att lägga upp kokt 
kyckling med currysås i svarta 
plastlådor. Några är med po-

tatismos och några med ris. 
Små lappar på sidan talar 
om vilket det ska vara. 

Lådorna ska till perso-
ner som är hemmaboende, 
men som av olika anled-
ningar behöver hjälp med 
matlagningen. En gång i 
veckan får de maten hem-
körd.  

– Varje vecka har vi tio 
olika rätter att välja mellan 
och på en blankett fyller 
man i vilken mat man vill 
ha och hur många portio-
ner, berättar kostchefen 
Anne-May Hugo.

Ute i köket är köttfärs-
såsen klar och Britt Jöns-

son, som är en av de om-
kring 12 medarbetarna, är i 
full gång med att sleva upp 

den i stålkantiner som sedan 
ställs direkt in i kylen, och det 
är inte vilken kyl som helst. 

– Den kyler från 70 graders 
värme till plus tre på 90 minu-
ter, berättar Anne-May Hugo 
och Tomas Nilsson tillägger:

– Det är positivt eftersom 
maten blir mer näringsrik om 
den kyls ner snabbt jämfört 
med varmhållen mat.

Vegetariskt alternativ
På Ale matservice jobbar 
man ständigt för att maten 
ska hålla så hög kvalitet som 
möjligt. Alla rätter görs från 
grunden och är näringsbe-
räknade. Just nu arbetar man 
med att införa ett vegetariskt 
alternativ som ska finnas på 
alla skolor varje dag, något 
som kräver en hel del förar-
bete. 

– Det går inte på en kvart 
eftersom allt ska näringsbe-
räknas och till det tar vi hjälp 
av en dietist. Tanken är att det 
ska kunna införas nu i mars, 
säger Tomas. 

Grönsaker i all ära, men 
populärast bland eleverna är 
fortfarande pizza, hamburga-
re och dagens rätt: spaghet-
ti och köttfärssås. Det menar 
Anne-May, som också berät-
tar att traditionell husmans-
kost har fått stryka på foten 
för modernare rätter som till 
exempel tacos. 

– Men vi envisas ändå med 
kalops och en väl tillagad kål-
pudding kan vara fantastiskt 
god, tillägger Tomas. 

De värdesätter en nära 
dialog med eleverna och den 
nya organisationen jobbar 
med att få en närmare kon-
takt genom matråden som nu 
finns på de allra flesta skolor. 
Såväl förslag på smakprov-
ning och temaveckor som 
allmänna synpunkter väl-
komnas.

För lite mer än ett år sedan 
gjordes en omorganisering i 

kommunen och Ale matser-
vice som tidigare låg under 
Tekniska tillhör nu sektor 
utbildning, kultur och fritid. 
Förändringen upplevs som 
positiv eftersom man fått ett 
bättre helhetsgrepp.

– De som lagar maten och 
de som äter den befinner sig 
nu inom samma sektor. Det 
gör att kontakten blir tätare 
och man får bättre förutsätt-
ningar att kunna utveckla 

verksamheten, säger Tomas 
Nilsson. 

Kompetensutveckling
Nu har man dessutom fått 
ekonomiska medel från ESF 
– Europeiska socialfonden, 
till kompetensutveckling för 
kökspersonal och lokalvår-
dare. Programmet som heter 
SKY –Stark kompetens och 
yrkesstolthet, innefattar 
bland annat kockutbildning 

för de som jobbar i köket på 
Ale matservice.

Alla röda grytor är tömda 
och köttfärssåsen står på kyl-
ning, men arbetet i köket 
fortsätter. Härnäst står fisk, 
sås och potatis på skolmat-
sedeln…

– Ale matservice tillagar tusentals portioner 
varje dag till skolor och äldreboende

PÅ BESÖK I KÖKET!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Smarta lösningar. För att 
spara på personalens ryggar 
används liftar när exempel-
vis spaghetti ska hällas upp. 

484 liter köttfärssås. Britt Jönsson slevar upp den färdiga köttfärssåsen i stålkantiner som 
sedan ska in i kylen. I bakgrunden syns kostchefen Anne-May Hugo och verksamhetschefen 
Tomas Nilsson. 

Mycket att göra. Charlotta Lindström portio-
nerar ut potatismos till matlådorna som ska 
köras ut till hemmaboende. Bra betyg. Verksamhetschefen Tomas Nilsson berömmer Lena Bogrens smakfulla viltsås.

Nyttigheter. I grönsaksrummet, som även 
kallas för renseriet, står Viktor Rising och 
hackar sallad. Idag serveras det pizzasallad, 
men även majs, blomkål, skivad morot och 
bönsallad finns som alternativ. 

Vad blir det för mat?
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Bränsleförbrukning blandad körning  
4,6 l/100 km. CO

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

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

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

klassas  som miljöbil vilket ger 
dig 5 års fri fordonsskatt. 

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

Uppgradera till  

TDI 170 GT DSG  
endast 30.000 kr

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

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

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

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

Nya Audi Q3. 

Snabb  
leverans!

Passat TDI 140 
Variant och Masterspaket på köpet

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

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

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

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

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

från

259.900:-
prislån från 
2.599 kr/mån*

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

Den nya infrastrukturen gör 
att samhällsbilden i Älväng-
en håller på att förändras. 
Orten kommer att förses med 
ett nytt resecentrum vilket 
innebär att busstorget snart 
har spelat ut sin roll. Här 
vill Irene Jansson och Hugo 

Wallberg se ett serviceboen-
de för pensionärer med till-
hörande matsal, samlingslo-
kal och bibliotek.

– Det finns inte mycket 
ledig mark i centrum. Platsen 
vore ypperlig för ett service-
boende. Frågan har tidigare 
lyfts i det kommunala pensi-
onärsrådet och samtliga pen-
sionärsföreningar, PRO, SPF 
och RPG, står bakom försla-
get. Tyvärr får vi inga besked, 
säger Hugo Wallberg som 
hoppas att ärendet kommer 
upp som en punkt på kom-
mande ortsutvecklingsmöte i 
Älvängen.

Irene Jansson och Hugo 
Wallberg har besökt andra 
orter i Västsverige för att få 
inspiration till hur ett nytt 
serviceboende skulle kunna 
se ut.

– Det finns en del goda ex-
empel. Vi blev väldigt förtjus-
ta över vad vi fick se i Fristad 
och i Grebbestad. Vi tänker 
oss ett boende med personal 
på plats dygnet runt, enligt 
den modell som planeras i 
Nödinge, säger Irene Jans-
son.

– Det måste finnas en plats 
för de pensionärer som inte 
klarar av att bo kvar hemma, 
personer som inte är demen-
ta men som inte har den fy-
siska förmågan att klara sig 
på egen hand. Tidigare fanns 
Ängabo, det har aldrig er-
satts. Vi tycker att den poli-
tiska ledningen borde lyssna 
på oss nu när de har chan-
sen. Det gäller att bygga för 
framtiden. Man räknar med 
stor inflyttning till Älvängen 
och med tiden blir invånarna 
äldre och då måste de ha nå-
gonstans att ta vägen, avslu-
tar Irene Jansson och Hugo 
Wallberg.

Äldreboende i centrala Älvängen?
– Pensionärerna kräver ett svar

I ÄLVÄNGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hugo Wallberg och Irene Jansson fortsätter oförtrutet sin kamp för att få till stånd ett serviceboende på nuvarande busstor-
get i centrala Älvängen.

Brasdag 
lördag 18 februari  kl 10-14
Fler värmande priser i butiken

Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00, Lunnavägen 6, Alafors 
E-post: lars@sturesspisar.se • www.sturesspisar.se

Gåva! Höganäs frukostset 
för 4 personer medföljer vid köp 
av kampanjkamin. Värde 1400:-
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Alla 7 kampanj-
modeller hittar 
Du på 
www.contura.se
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mys vid 
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CONTURA 660T
Ord. pris 27.100-28.900:-

JUST NU 
25.500:-

Enhetspris

Jøtul F 373 
Nu 18 400:–
rek. ord. pris 20 900:-

Spara 

2 500:–
Just nu!

Jøtul F 377 
Nu 25 000:–
rek. ord. pris 27 500:-

Spara 

2 500:–
Just nu!

www.jotul.se

STURES 
SPISAR AB

ÄLVÄNGEN. Hur ser framtidsplanerna ut för det 
nuvarande busstorget i Älvängen?

Det vore den utmärkta platsen för ett servi-
ceboende menar bland andra Irene Jansson och 
Hugo Wallberg.

– Jag har drivit den här frågan i tio år, säger 
Irene till lokaltidningen.

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

Svårt att hänga med
i radiosporten?

2012  |   vecka 7  |   nummer 6  |   alekuriren 13

NÖDINGE. Varje vardag 
tillagas närmare 4000 
portioner mat i kommu-
nens regi, varav 2450 i 
Ale matservice lokaler i 
Nödinge. 

Hur går det till och 
hur tänker man kring 
kvaliteten på maten 
som går ut till såväl 
skolor som äldreboen-
den?

Alekurirens reporter 
följde med på en rund-
vandring bland gry-
torna.

Spaghetti och köttfärssås 
står på skolmatsedeln denna 
tisdag och här pratar vi betyd-
ligt större mått än gram och 
deciliter. 

I de röda 300-litersgrytor-
na i köket rör personalen med 
stora slevar i den väldoftan-
de köttfärssåsen. Många kilo 
blandfärs har används och i en 
av grytorna tillagas ”minus-
fläsk” med endast nötkött.

Verksamhetschefen 
Tomas Nilsson går runt med 
ett gäng skedar i handen och 
provsmakar där han kommer 
åt. 

– Att smaka av är grunden 
i all matlagning, säger han 
för att i nästa stund uttrycka 
sin beundran över en perfekt 
komponerad viltsås. 

Klockan närmar sig halv 
tio och det har snart blivit 
dags för dagens första leve-
rans att lämna köket.  

Himlaskolan, Alafors, 
Starrkärr och äldreomsor-
gen beställer varm mat som 
levereras direkt. De flesta får 
kyld mat som tillagats dagen 
innan, och då är det vanligt 
att man enbart beställer hu-
vudkomponenter som kött, 
fisk eller soppa. Potatis, ris 
eller pasta kokar en del själva. 

De som inte innefattas 
av Ale matservice är bland 
annat skolorna i Älvängen 
och Skepplanda, som istäl-
let får sin mat lagad i Arose-
niusskolans kök, där det dag-
ligen tillagas omkring 1400 
portioner.

Hemkörd mat
I ett av kylrummen håller 
kocken Charlotta Lind-
ström på att lägga upp kokt 
kyckling med currysås i svarta 
plastlådor. Några är med po-

tatismos och några med ris. 
Små lappar på sidan talar 
om vilket det ska vara. 

Lådorna ska till perso-
ner som är hemmaboende, 
men som av olika anled-
ningar behöver hjälp med 
matlagningen. En gång i 
veckan får de maten hem-
körd.  

– Varje vecka har vi tio 
olika rätter att välja mellan 
och på en blankett fyller 
man i vilken mat man vill 
ha och hur många portio-
ner, berättar kostchefen 
Anne-May Hugo.

Ute i köket är köttfärs-
såsen klar och Britt Jöns-

son, som är en av de om-
kring 12 medarbetarna, är i 
full gång med att sleva upp 

den i stålkantiner som sedan 
ställs direkt in i kylen, och det 
är inte vilken kyl som helst. 

– Den kyler från 70 graders 
värme till plus tre på 90 minu-
ter, berättar Anne-May Hugo 
och Tomas Nilsson tillägger:

– Det är positivt eftersom 
maten blir mer näringsrik om 
den kyls ner snabbt jämfört 
med varmhållen mat.

Vegetariskt alternativ
På Ale matservice jobbar 
man ständigt för att maten 
ska hålla så hög kvalitet som 
möjligt. Alla rätter görs från 
grunden och är näringsbe-
räknade. Just nu arbetar man 
med att införa ett vegetariskt 
alternativ som ska finnas på 
alla skolor varje dag, något 
som kräver en hel del förar-
bete. 

– Det går inte på en kvart 
eftersom allt ska näringsbe-
räknas och till det tar vi hjälp 
av en dietist. Tanken är att det 
ska kunna införas nu i mars, 
säger Tomas. 

Grönsaker i all ära, men 
populärast bland eleverna är 
fortfarande pizza, hamburga-
re och dagens rätt: spaghet-
ti och köttfärssås. Det menar 
Anne-May, som också berät-
tar att traditionell husmans-
kost har fått stryka på foten 
för modernare rätter som till 
exempel tacos. 

– Men vi envisas ändå med 
kalops och en väl tillagad kål-
pudding kan vara fantastiskt 
god, tillägger Tomas. 

De värdesätter en nära 
dialog med eleverna och den 
nya organisationen jobbar 
med att få en närmare kon-
takt genom matråden som nu 
finns på de allra flesta skolor. 
Såväl förslag på smakprov-
ning och temaveckor som 
allmänna synpunkter väl-
komnas.

För lite mer än ett år sedan 
gjordes en omorganisering i 

kommunen och Ale matser-
vice som tidigare låg under 
Tekniska tillhör nu sektor 
utbildning, kultur och fritid. 
Förändringen upplevs som 
positiv eftersom man fått ett 
bättre helhetsgrepp.

– De som lagar maten och 
de som äter den befinner sig 
nu inom samma sektor. Det 
gör att kontakten blir tätare 
och man får bättre förutsätt-
ningar att kunna utveckla 

verksamheten, säger Tomas 
Nilsson. 

Kompetensutveckling
Nu har man dessutom fått 
ekonomiska medel från ESF 
– Europeiska socialfonden, 
till kompetensutveckling för 
kökspersonal och lokalvår-
dare. Programmet som heter 
SKY –Stark kompetens och 
yrkesstolthet, innefattar 
bland annat kockutbildning 

för de som jobbar i köket på 
Ale matservice.

Alla röda grytor är tömda 
och köttfärssåsen står på kyl-
ning, men arbetet i köket 
fortsätter. Härnäst står fisk, 
sås och potatis på skolmat-
sedeln…

– Ale matservice tillagar tusentals portioner 
varje dag till skolor och äldreboende

PÅ BESÖK I KÖKET!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Smarta lösningar. För att 
spara på personalens ryggar 
används liftar när exempel-
vis spaghetti ska hällas upp. 

484 liter köttfärssås. Britt Jönsson slevar upp den färdiga köttfärssåsen i stålkantiner som 
sedan ska in i kylen. I bakgrunden syns kostchefen Anne-May Hugo och verksamhetschefen 
Tomas Nilsson. 

Mycket att göra. Charlotta Lindström portio-
nerar ut potatismos till matlådorna som ska 
köras ut till hemmaboende. Bra betyg. Verksamhetschefen Tomas Nilsson berömmer Lena Bogrens smakfulla viltsås.

Nyttigheter. I grönsaksrummet, som även 
kallas för renseriet, står Viktor Rising och 
hackar sallad. Idag serveras det pizzasallad, 
men även majs, blomkål, skivad morot och 
bönsallad finns som alternativ. 

Vad blir det för mat?
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Många upplevelser i bagaget
Hennes tidigare erfarenheter sträcker sig från fängelse till slott.

I jobbet som kultursekreterare har Lisa Haeger användning av dem allihop. 
Lediga dagar spenderar hon gärna vid vattnet och hon äger fler 

musikinstrument än hon kan spela.

Vad har du sysslat med 
innan du blev kulturse-
kreterare?
– Hur mycket som helst. Jag 
har jobbat på fängelse, slott, 
museum, som lärare, disk-
jockey och städare. Hela re-
gistret kan man säga. Däre-
mellan har jag pluggat mu-
seivetenskap, etnologi och 
socialantropologi. 
Vad är kultur för dig?
– Allt jag jobbat med tidi-
gare är kultur på olika sätt. 
Kultur är roligt och det vik-
tigaste är att inte ha fördo-
mar utan våga ge saker en 
chans. Vill man till exempel 
testa att gå på opera så ska 
man göra det, även om man 
bara gör det en gång. 
Vad innebär arbetet som 
kultursekreterare?
– Mycket handlar om att 
strukturera upp och plane-
ra. Det är viktigt att ta allt 
på allvar och vara ordentligt 
förberedd. När ungdomar 

kommer med idéer kan jag 
exempelvis hjälpa till med 
kontakter. Jag tycker alltid 
att det ska finnas en tanke 
bakom det man gör. 
Vad var idén bakom den 
nystartade satsningen 
med bäbiskultur där det 
erbjuds fredagsmys för 
de allra yngsta?
– Ale är en inflyttningskom-
mun och det är ett sätt att 
träffa andra på. Det är också 
ett sätt att hitta till utbudet 
som finns i Ale kommun.  
Sedan tyckte vi det skulle 
vara roligt att bygga på sa-
gostunderna som blivit po-
pulära. 
Vad tycker du saknas i 
Ale i kulturväg?
– Det skulle i så fall vara 
mer aktiviteter för äldre, 
framför allt för pigga pensi-
onärer. Sedan har vi lämnat 
ett anslag för ”skapan-
de skola” som innebär att 
elever deltar i ett skolprojekt 

där man samarbetar med 
konstnärer i olika teman. 
Vad man ska satsa på inom 
kulturen styrs av vad kom-
muninvånarna vill ha och vi 
försöker anpassa oss efter 
vad som efterfrågas. 
Vilka är Ales styrkor?
– Ale är en rik kulturbygd 
och har ett kulturarv som 
är helt makalöst. Här finns 
många engagerade männis-
kor som vill vara med och 
hjälpa till. Det känns som att 
folk är pigga när det händer 
något. 
Vad tycker du själv om 
att göra på fritiden?
– Jag gillar musik och sjöng 
i många år. Vi har väldigt 
mycket instrument hemma 
och senaste nytillskottet 
är ett piano. Jag tycker om 
att lära mig nya saker men 
tröttnar fort, men min ettår-
ing spelar både xylofon och 
kastrulltrummor. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Lisa Haeger
Ålder: 37
Bor: Mölndal
Gör: Kultursekreterare i Ale 
kommun, just nu föräldrale-
dig på halvtid.
Familj: Sambon Joakim, 
Arvid 7, Malte 6 och Folke 1
Stjärntecken: Jungfru
Intressen: Musik, böcker, 
umgås med mina vänner, 
”mysbralleblues” och mycket 
mer.
Läser just nu: Äta djur av 
Jonathan Safran Foer
Favoritfilm: Himmel över 
Berlin
Smultronställe: ”Älskar att 
vistas nära vatten, helst ute 
på en ö”
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BOHUS. Surte BK jagar 
en plats i nästa års 
division ett.

Veckans två segrar 
mot Hemsjö och Frille-
sås B var en förutsätt-
ning för att drömmen 
ska leva vidare.

– Det är vinna eller 
försvinna som gäller i 
varje match, säger lag-
kapten och Surtes här-
förare, Adam Rohr.

Surte Bandyklubbs andra 
match i fortsättningsserien, 
där segrande lag kvalificerar 
sig för spel i division ett nästa 
år, var en seg historia. Linjer-
na i spelet var 
tunna om inte 
helt utrade-
rade, soloåk-
ningarna av-
löste varandra 
och borta var 
de fartfyllda uppåkningarna 
med fina släpp till en medspe-
lare i högre tempo. Matchen 
gav de 142 tappra support-
rarna förvisso en viss drama-
tik, då pausledningen stanna-
de vid 2-0. När Hemsjö sedan 
reducerade till 2-1 och Surte 
brände chans efter chans 
borde det ha blivit oroligt.

– Nej, jag kände aldrig att 
vi var hotade. Killarna har 
ingen försäsongsträning i 
benen och det märks. Å andra 
sidan skapar de nästan ingen-
ting på oss. Deras enda mål 
får de tacka slumpen för, ana-
lyserade surtetränaren Olavi 
Koskelainen efter matchen.

Även tvåmålsskytten Adam 

Rohr var inne på samma linje.
– Jag tycker vi har match-

en under fullständig kontroll, 
men sätter vi inte alla chanser 
vi skapar blir det jämnt i mål-
protokollet. Det var bara en 
tidsfråga tills vi skulle avgöra.

Spelmässigt anser lag-
kapten Adam Rohr att laget 
måste fortsätta komma runt 
på kanterna, något som har 
varit framgångsmelodin tidi-
gare under säsongen.

– Då får vi som regel minst 
en hörna och dessa har vi 
lyckats få utdelning på. Det 
har kanske varit vårt vassaste 
vapen hittills. Idag utnyttjade 
vi bara en och det är för dåligt.

I söndags väntade Frillesås 
B på Sjöare-
mossen. Efter 
en tillknäppt 
första halvlek 
ökade Surte 
tempot. Det 
blev till sist 

en tämligen överlägsen seger.
– Killarna var taggade 

och har verkligen förstått 
hur viktig inställningen till 
match är. Väldigt många ut-
märkte sig, en del syns tydli-
gare än andra som jobbar hårt 
i det tysta. Ett sådant exempel 
är vår rutinerade vän Stefan 
Nilsson, sa Olavi Koskelai-
nen på måndagen.

Surte utmanar nu på allvar 
om att knipa en plats till divi-
sion ett nästa säsong. Främsta 
utmanarna är Kareby IS och 
Kållereds SK. Kareby möter 
Surte i Ale Arena om en dryg 
vecka. I händelse av vinst pas-
serar Surte kungälvslaget. Det 
är svårare med Kållered som  

vann den inledande matchen 
över Vildkatterna. En förlust 
som kan bli förödande. Kålle-
red har Hemsjö, IFK Malmö 
och Frillesås kvar. Surte har 
närmast Oskarström borta, 
Kareby hemma och avslutar 
hemma mot IFK Malmö.

– Det ser tufft ut på papp-
ret, men styrelsen har också 
lämnat in en protest till för-
bundet och går den igenom 
fråntas Kållered segern över 
oss, avslöjade Olavi Koske-
lainen.

Protesten gäller att Kål-
lered ska ha använt spelare 
från både Mölndals A- och B-
trupper, vilket inte är tillåtet.

S! GRATIS ENTRÉ OBS! GRATIS ENTRÉ
SSS!! GRATIS ENTRÉ OBS!O ÉGRATIS ENTRÉ

Matchsponsor:

Skarpe Nord
Fredag 17 feb kl 19.00 

IFK KUNGÄLV 
vs

EDSBYNS IF

ELITSERIEBANDY!

BANDY

HANDBOLL

FOTBOLL

INNEBANDY

Fortsättningsserien div 2-3
Surte BK – Hemsjö 3-1 (2-0)
Mål Surte: Adam Rohr 2, Fredrik 
Thelaus 1. Matchens kurrar: Adam 
Rohr 3, Fredrik Thelaus 2, Ludvig 
Östman 1.

Frillesås B – Surte BK 1-7 (1-2)
Mål Surte: Adam Rohr 2, Fredrik 
Thelaus, Eddie Ingebro, Jonas 
Eriksson, Jonas Albinsson, Tommy 
Bergestig. 
Matchens kurrar: Adam Rohr 3, Fred-
rik Thelaus 2, Ludvig Östman 1.

Division 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – HP Warta 18-18 (9-9)
Mål NSK: Elina Mathiasson 5, Sofia 
Hvenfelt 4, Johanna Bengtsson 4, 
Jenny Jensdottir 2, Sara Andréas-
son, Jessica Edler och Ranja Hell-
ström 1 vardera. Matchens kurrar: 
Sofia Hvenfelt 2, Elina Mathiasson 1.

Två viktiga fullpoängare

Lagkapten Adam Rohr 
och ankaret Fredrik Thel-
aus jublade efter segern 
mot Hemsjö. Men triumfen 
satt hårt inne och avgöran-
det kom först en kvart före 
slutet, trots total surtedo-
minans.

Förvirrande eller förberedande. Surte BK spelar i fjolårets 
matchtröjor – eller är Kalle Ahlgren på väg tillbaka?

– Surte BK är med i kampen om avancemang

BANDY
Fortsättningsserien div 2-3
Surte BK – Hemsjö 3-1 (2-0)
Frillesås B – Surte BK 1-7 (1-2)

Härförare och lagkapten. Adam Rohr visade Surte BK vägen såväl hemma mot Hemsjö som 
i söndagens bortamatch mot Frillesås AIK B.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Träningsmatcher
Skoftebyn – Ahlafors 4-2 (2-0)
Mål AIF: Peter Antonsson 2.

Ytterby – Edet FK 2-3 (2-1)
Mål Edet: Jonathan Gustafsson, 
Anton Granqvist, Jesper Älvenholm.

Division 1 södra, damer
Ale IBF - Fröjereds IF 3-13 
(1-5,1-4,1-4)
Mål Ale: Hanna Berglund, Sandra 
Augustsson, Sara Johansson. 
Matchens kurrar: Sandra Augusts-
son 3, Sofia Skyberg 2, Hanna Berg-
lund 1.

Division 4 Göteborg, damer
Alingsås – Ale HF 16-6
Mål AHF: Victoria Lines 2, Jennie Eli-
asson, Ulrica Kjellin, Pernilla Dahl-
qvist, Sofia Johansson.
Matchens kurrar: Sofia Johansson 
2, Pernilla Dahlqvist 1.
Kommentar: En målsnål match där 
Ale tvingades inkassera ännu en 
tung förlust. I försvarsspelet slet 
Ale förtjänstfullt, men framåt sak-
nades det rätta tålamodet. Ale för-
mådde inte att luckra upp Alingsås 
täta defensiv.
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Många upplevelser i bagaget
Hennes tidigare erfarenheter sträcker sig från fängelse till slott.

I jobbet som kultursekreterare har Lisa Haeger användning av dem allihop. 
Lediga dagar spenderar hon gärna vid vattnet och hon äger fler 

musikinstrument än hon kan spela.

Vad har du sysslat med 
innan du blev kulturse-
kreterare?
– Hur mycket som helst. Jag 
har jobbat på fängelse, slott, 
museum, som lärare, disk-
jockey och städare. Hela re-
gistret kan man säga. Däre-
mellan har jag pluggat mu-
seivetenskap, etnologi och 
socialantropologi. 
Vad är kultur för dig?
– Allt jag jobbat med tidi-
gare är kultur på olika sätt. 
Kultur är roligt och det vik-
tigaste är att inte ha fördo-
mar utan våga ge saker en 
chans. Vill man till exempel 
testa att gå på opera så ska 
man göra det, även om man 
bara gör det en gång. 
Vad innebär arbetet som 
kultursekreterare?
– Mycket handlar om att 
strukturera upp och plane-
ra. Det är viktigt att ta allt 
på allvar och vara ordentligt 
förberedd. När ungdomar 

kommer med idéer kan jag 
exempelvis hjälpa till med 
kontakter. Jag tycker alltid 
att det ska finnas en tanke 
bakom det man gör. 
Vad var idén bakom den 
nystartade satsningen 
med bäbiskultur där det 
erbjuds fredagsmys för 
de allra yngsta?
– Ale är en inflyttningskom-
mun och det är ett sätt att 
träffa andra på. Det är också 
ett sätt att hitta till utbudet 
som finns i Ale kommun.  
Sedan tyckte vi det skulle 
vara roligt att bygga på sa-
gostunderna som blivit po-
pulära. 
Vad tycker du saknas i 
Ale i kulturväg?
– Det skulle i så fall vara 
mer aktiviteter för äldre, 
framför allt för pigga pensi-
onärer. Sedan har vi lämnat 
ett anslag för ”skapan-
de skola” som innebär att 
elever deltar i ett skolprojekt 

där man samarbetar med 
konstnärer i olika teman. 
Vad man ska satsa på inom 
kulturen styrs av vad kom-
muninvånarna vill ha och vi 
försöker anpassa oss efter 
vad som efterfrågas. 
Vilka är Ales styrkor?
– Ale är en rik kulturbygd 
och har ett kulturarv som 
är helt makalöst. Här finns 
många engagerade männis-
kor som vill vara med och 
hjälpa till. Det känns som att 
folk är pigga när det händer 
något. 
Vad tycker du själv om 
att göra på fritiden?
– Jag gillar musik och sjöng 
i många år. Vi har väldigt 
mycket instrument hemma 
och senaste nytillskottet 
är ett piano. Jag tycker om 
att lära mig nya saker men 
tröttnar fort, men min ettår-
ing spelar både xylofon och 
kastrulltrummor. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Lisa Haeger
Ålder: 37
Bor: Mölndal
Gör: Kultursekreterare i Ale 
kommun, just nu föräldrale-
dig på halvtid.
Familj: Sambon Joakim, 
Arvid 7, Malte 6 och Folke 1
Stjärntecken: Jungfru
Intressen: Musik, böcker, 
umgås med mina vänner, 
”mysbralleblues” och mycket 
mer.
Läser just nu: Äta djur av 
Jonathan Safran Foer
Favoritfilm: Himmel över 
Berlin
Smultronställe: ”Älskar att 
vistas nära vatten, helst ute 
på en ö”
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BOHUS. Surte BK jagar 
en plats i nästa års 
division ett.

Veckans två segrar 
mot Hemsjö och Frille-
sås B var en förutsätt-
ning för att drömmen 
ska leva vidare.

– Det är vinna eller 
försvinna som gäller i 
varje match, säger lag-
kapten och Surtes här-
förare, Adam Rohr.

Surte Bandyklubbs andra 
match i fortsättningsserien, 
där segrande lag kvalificerar 
sig för spel i division ett nästa 
år, var en seg historia. Linjer-
na i spelet var 
tunna om inte 
helt utrade-
rade, soloåk-
ningarna av-
löste varandra 
och borta var 
de fartfyllda uppåkningarna 
med fina släpp till en medspe-
lare i högre tempo. Matchen 
gav de 142 tappra support-
rarna förvisso en viss drama-
tik, då pausledningen stanna-
de vid 2-0. När Hemsjö sedan 
reducerade till 2-1 och Surte 
brände chans efter chans 
borde det ha blivit oroligt.

– Nej, jag kände aldrig att 
vi var hotade. Killarna har 
ingen försäsongsträning i 
benen och det märks. Å andra 
sidan skapar de nästan ingen-
ting på oss. Deras enda mål 
får de tacka slumpen för, ana-
lyserade surtetränaren Olavi 
Koskelainen efter matchen.

Även tvåmålsskytten Adam 

Rohr var inne på samma linje.
– Jag tycker vi har match-

en under fullständig kontroll, 
men sätter vi inte alla chanser 
vi skapar blir det jämnt i mål-
protokollet. Det var bara en 
tidsfråga tills vi skulle avgöra.

Spelmässigt anser lag-
kapten Adam Rohr att laget 
måste fortsätta komma runt 
på kanterna, något som har 
varit framgångsmelodin tidi-
gare under säsongen.

– Då får vi som regel minst 
en hörna och dessa har vi 
lyckats få utdelning på. Det 
har kanske varit vårt vassaste 
vapen hittills. Idag utnyttjade 
vi bara en och det är för dåligt.

I söndags väntade Frillesås 
B på Sjöare-
mossen. Efter 
en tillknäppt 
första halvlek 
ökade Surte 
tempot. Det 
blev till sist 

en tämligen överlägsen seger.
– Killarna var taggade 

och har verkligen förstått 
hur viktig inställningen till 
match är. Väldigt många ut-
märkte sig, en del syns tydli-
gare än andra som jobbar hårt 
i det tysta. Ett sådant exempel 
är vår rutinerade vän Stefan 
Nilsson, sa Olavi Koskelai-
nen på måndagen.

Surte utmanar nu på allvar 
om att knipa en plats till divi-
sion ett nästa säsong. Främsta 
utmanarna är Kareby IS och 
Kållereds SK. Kareby möter 
Surte i Ale Arena om en dryg 
vecka. I händelse av vinst pas-
serar Surte kungälvslaget. Det 
är svårare med Kållered som  

vann den inledande matchen 
över Vildkatterna. En förlust 
som kan bli förödande. Kålle-
red har Hemsjö, IFK Malmö 
och Frillesås kvar. Surte har 
närmast Oskarström borta, 
Kareby hemma och avslutar 
hemma mot IFK Malmö.

– Det ser tufft ut på papp-
ret, men styrelsen har också 
lämnat in en protest till för-
bundet och går den igenom 
fråntas Kållered segern över 
oss, avslöjade Olavi Koske-
lainen.

Protesten gäller att Kål-
lered ska ha använt spelare 
från både Mölndals A- och B-
trupper, vilket inte är tillåtet.

S! GRATIS ENTRÉ OBS! GRATIS ENTRÉ
SSS!! GRATIS ENTRÉ OBS!O ÉGRATIS ENTRÉ

Matchsponsor:

Skarpe Nord
Fredag 17 feb kl 19.00 

IFK KUNGÄLV 
vs

EDSBYNS IF

ELITSERIEBANDY!

BANDY

HANDBOLL

FOTBOLL

INNEBANDY

Fortsättningsserien div 2-3
Surte BK – Hemsjö 3-1 (2-0)
Mål Surte: Adam Rohr 2, Fredrik 
Thelaus 1. Matchens kurrar: Adam 
Rohr 3, Fredrik Thelaus 2, Ludvig 
Östman 1.

Frillesås B – Surte BK 1-7 (1-2)
Mål Surte: Adam Rohr 2, Fredrik 
Thelaus, Eddie Ingebro, Jonas 
Eriksson, Jonas Albinsson, Tommy 
Bergestig. 
Matchens kurrar: Adam Rohr 3, Fred-
rik Thelaus 2, Ludvig Östman 1.

Division 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – HP Warta 18-18 (9-9)
Mål NSK: Elina Mathiasson 5, Sofia 
Hvenfelt 4, Johanna Bengtsson 4, 
Jenny Jensdottir 2, Sara Andréas-
son, Jessica Edler och Ranja Hell-
ström 1 vardera. Matchens kurrar: 
Sofia Hvenfelt 2, Elina Mathiasson 1.

Två viktiga fullpoängare

Lagkapten Adam Rohr 
och ankaret Fredrik Thel-
aus jublade efter segern 
mot Hemsjö. Men triumfen 
satt hårt inne och avgöran-
det kom först en kvart före 
slutet, trots total surtedo-
minans.

Förvirrande eller förberedande. Surte BK spelar i fjolårets 
matchtröjor – eller är Kalle Ahlgren på väg tillbaka?

– Surte BK är med i kampen om avancemang

BANDY
Fortsättningsserien div 2-3
Surte BK – Hemsjö 3-1 (2-0)
Frillesås B – Surte BK 1-7 (1-2)

Härförare och lagkapten. Adam Rohr visade Surte BK vägen såväl hemma mot Hemsjö som 
i söndagens bortamatch mot Frillesås AIK B.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Träningsmatcher
Skoftebyn – Ahlafors 4-2 (2-0)
Mål AIF: Peter Antonsson 2.

Ytterby – Edet FK 2-3 (2-1)
Mål Edet: Jonathan Gustafsson, 
Anton Granqvist, Jesper Älvenholm.

Division 1 södra, damer
Ale IBF - Fröjereds IF 3-13 
(1-5,1-4,1-4)
Mål Ale: Hanna Berglund, Sandra 
Augustsson, Sara Johansson. 
Matchens kurrar: Sandra Augusts-
son 3, Sofia Skyberg 2, Hanna Berg-
lund 1.

Division 4 Göteborg, damer
Alingsås – Ale HF 16-6
Mål AHF: Victoria Lines 2, Jennie Eli-
asson, Ulrica Kjellin, Pernilla Dahl-
qvist, Sofia Johansson.
Matchens kurrar: Sofia Johansson 
2, Pernilla Dahlqvist 1.
Kommentar: En målsnål match där 
Ale tvingades inkassera ännu en 
tung förlust. I försvarsspelet slet 
Ale förtjänstfullt, men framåt sak-
nades det rätta tålamodet. Ale för-
mådde inte att luckra upp Alingsås 
täta defensiv.



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

ÄLVGODIS

Göteborgsv 89 Älvängen centrum
Tel.0303-748119 | www.alvgodis.se

Nu även sockerfritt

Lösgodis
Måndag-torsdag 10-20
Fredag-lördag 10-22

Söndag stängt

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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NÖDINGE. Spelet har 
gått i baklås, men skam 
den som ger sig.

Nödinge SK:s hand-
bollsdamer vände ett 
hotande nederlag i 
matchens absoluta 
slutskede.

– Skönt att vi fick en 
poäng med tanke på 
hur matchbilden såg 
ut, säger NSK-tränaren 
Markus Bengtsson.

Det blev en målsnål och spel-
mässigt ganska dålig hand-
bollsmatch mellan Nödinge 
och HP Warta i söndags. 
Därmed inte sagt att det 
inte var underhållande. Det 
bjöds tvärtom på stor drama-
tik.  I första halvlek hade NSK 
stora problem med anfalls-
spelet, men höll tätt bakåt. 
Efter paus hamnade laget i 
en måltorka som bara Sofia 
Hvenfelt, 16, hade medicin 
mot. Ensam höll hon Nö-
dinge kvar i matchen med 
fyra värdefulla mål. Match-
en såg förlorad ut vid ställ-
ningen 17-13 och nio minu-
ter kvar att spela. Då satsa-
de ett jagande hemmalag på 

tvåpunkt. Det gav utdelning 
samtidigt som Elina Mathi-
asson hittade rätt framåt. 
Plötsligt skiljde bara ett mål. 
Warta fick då ännu en gång 
denna eftermiddag mål på 
ett skott via blocket. Jessi-
ca Edlers säkra straffskytte 
räddade dra-
matiken och 
tavlan visade 
17-18 med 
Warta som 
b o l l f ö r a r e . 
Det aggressi-
va punktförsvaret stressade 
göteborgarna till nytt miss-
tag och Nödinge fick chansen 
att kontra. Jenny Jensdottir 
sprang in från kanten och 
visade mod, hjärta och vilja. 
Kvitteringen satt i nätet med 
bara sekunder kvar att spela.

– Jättekul för Jenny. Hon 
visade en härlig inställning 
och trots att hon hade bränt 
några lägen vågade hon ta 
avslut, berömmer Markus 
Bengtsson som trots den 
magra utdelningen ändå 
önskar att säsongen vore 
längre.

– Det ser bättre och bättre 
ut. Intensiteten på träningar-

na är en annan nu. Jag tror att 
det kan bli riktigt bra.

Varför vinner ni inte mot 
Warta, när ni ser ut att vara 
ett bättre handbollslag?

– Vi sätter inte våra lägen. 
Vi är inte tillräckligt heta i 
lägena och sen har våra re-

sultat säkert 
satt sig i hu-
vudet på en 
del av tjejerna.

Nödinge 
får vänta på 
sin första 

seger för året. På de åtta se-
naste matcherna har det bara 
blivit två poäng. Ett facit som 
ingen är nöjd med.

– Det skulle vara kul att av-
sluta snyggt och ta med oss 
lite positiv energi in i nästa 
säsong. Bakåt är vi nöjda. 
Släpper man 18 mål hemma 
så ska det betyda seger.

Tre matcher återstår, samt-
liga på bortaplan. Kongelf, 
Ulricehamn och Borås HK.

Nödinges damer räddade poäng
Kvitterade med sekunder kvar att spela

Nödinges målvakter, Ulrika Karlsson (bilden) och Carina Svensson släppte bara in nio mål 
per halvlek, ändå blev det ingen seger – fast kvitteringen med sekunder kvar att spela gav 
känsla av två poäng.

Arkivbild: Allan Karlsson

HANDBOLL
Div 2 västsvenska västra damer
Nödinge SK – HP Warta 18-18 (9-9)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

- Älska handboll

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

I sammarbete med:

NÖDINGE. Fröjereds IF 
gav Ale IBF en rejäl 
omgång i Ale gymna-
sium.

En tuff inledning på 
matchen sög både kraft 
och motivation från 
hemmalaget.

– Det är ingen hemlig-
het att det är jobbigt 
nu, säger lagledare 
Jerry Frii.

Ale IBF:s damer har fem 
matcher kvar i division 1 
södra. När klubben summe-
rar säsong-
en kommer 
de kanske inte 
dra på smil-
banden, men 
med lite efter-
tanke kommer 
erfarenheterna definitivt att 

vara många och lärorika.
– Ja, det vill jag lova. Vi har 

lärt oss mycket under den här 
säsongen, men nu är det svårt 
att hålla fokus och inställ-
ning till varje match. Det är 
inte så konstigt heller. Det är 
klart att motivationen tryter 
när man bara förlorar, säger 
Jerry Frii.

Ale IBF har dessutom haft 
ont om folk och en redan från 
början tunn trupp blir extra 
sårbar när sjukdomar slår till.

– Vi hade tolv spelare 
i sjukstugan förra veckan. 

Det är hårda 
bandage för 
vilken klubb 
som helst, 
menar Jerry.

Onsdagens 
match mot 

Fröjered är inte mycket att 

INNEBANDY
Division 1 södra damer
Ale IBF – Fröjereds IF 3-13 (1-5,1-4,1-4)

BOHUS. Sugen på mål-
frossa?

Besök Bohushal-
len när Surte IS IBK:s 
damer är i elden.

I lördags utklassades 
Herestads AIF med 
hela 26-0.

Utklassade, överkörda, för-
nedrade och ja…vilket är det 
starkaste ordet när ett lag 
knappt lånar ut bollen till sin 
motståndare?

– Det är inte direkt spän-
nande när vi spelar, men det 
är ju kul att se mål. Jag tror 
inte Herestad var över på vår 
planhalva mer än tio gånger 

totalt under matchen. Det 
är ju inte kul för någon när 
det blir så här, men vi måste 
göra den här resan. Vi har ett 
antal spelare som helt enkelt 
är för bra för att spela på den 
här nivån, 
säger Surte IS 
IBK:s Peter 
Sandblom.

I laget är 
C a r o l i n a 
Björkner, Sandra Svensson 
och Emelie Södergren oer-
hört tongivande, men även 
tjejer födda 1996 imponerar. 
Surte leder serien utan att 
ha tappat en enda poäng. På 
onsdag väntar derby, då Ale 

IBF:s B-lag gästar Bohushal-
len.

– Det kanske kan bli lite 
motstånd, de lär ju ha ett bra 
tempo i kroppen. Allt beror 
ju givetvis på vilka spelare 

de väljer att 
ställa upp 
med, säger 
Peter Sand-
blom.

Surte IS 
IBK leds av Tommi Pasanen 
som var med under klubbens 
resa till division ett för ett 
antal år sedan. Vid sin sida 
har han Jari Sörsti, pappa till 
jättetalangen Malin Eriks-
son som tvingats rehabträna 

hela säsongen, samt Martin 
Ebsworth.

– Det är en stjärntrio vi 
har och stämningen är på 
topp. Det är ett bra drag i 
föreningen igen och nästa år 
hoppas vi att Malin Eriksson 
är med på plan igen, säger 
Peter Sandblom.

Om så blir fallet lär divi-
sion tre också bara bli en 
genomfartsdivision.
Mål SIS: Carolina Björkner 10, Sandra 
Svensson 4, Emmelie Södergren 4, 
Josefin Gullbrandson 2, Lina Anders-
son 2, Jenny Söderlund, Natalie Hjer-
berg, Clara Lundberg, Sofia Hellström 
1 vardera.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ann-Sofie Johansson och hennes kamrater i Ale IBF har 
det jobbigt.

Surte IS IBK utklassar allt motstånd

säga om. 1-5 efter första pe-
rioden gjorde en redan tuff 
uppgift ännu svårare. Fröje-
reds IF var dessutom på spel-
humör och då är det lätt att 
det rinner iväg.

– Vi gör ingen bra match, 
så enkelt är det, säger Jerry 
uppriktigt.

Närmast väntar Hovsha-
ga borta på lördag. Höstens 
möte slutade 2-2 och här 

finns alla möjligheter att re-
parera självförtroendet.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Fortsatt tungt för Ale IBF:s damer BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 8 par. Medel var 84 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           123
2. Elsa Persson/Rikard Johansson   99
3. Bengt Jinfors/Karl-Axel Karlsson   90

INNEBANDY
Division 4 Göteborg, damer
Surte IS IBK - Herestads AIF 26-0
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Älskade Skagen
3 dagar i Danmark
Color Hotel Skagen  
Pittoreska och vackra Skagen 
med ro, originalitet och det fan-
tastiska ljus som konstnärerna 
än idag faller för: Vitmålade 
staket, låga, gulmålade hus 
med röda tegeltak och dansk 
traditionell fi skekultur, humor 
och liv. Hotellet ligger i lä mel-
lan hamnen och Gl. Skagen med 
den kända “Tilsandede Kirken” 
som närmsta granne och fl era 
andra utfl yktsmöjligheter såsom 
Danmarks “miniöken” Råbjerg 
Mile. Det går stigar till stränderna, 
restaurangerna i hamnen och ut 
till Grenen där man kan stå med 
fötterna i de två haven Skagerrak 
och Kattegat samtidigt!

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:- 

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

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 4/7 2012.
Inkluderar endast slutstädning.

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Color Hotel Skagen  

3 övernattningar
endast 1.649:- 

Tysklands vackraste ö
4 dagar i Breege, Nordtyskland

Aquamaris Strandresidenz Rügen   
Upplev Rügens karaktäristiska vita klipporna och de idylliska fi ske-
byarna. Bara på hotellet fi nns tapasbar, steakhouse, wellness- och 
spacenter med inomhuspool, och endast 200 m till stranden.

Ankomst: Valfri t.o.m. 19/4 samt sön-mån 22/4-27/5 2012. 

Aquamaris Strandresidenz 

Pris per person i dubbelrum 

1.499:-
 Pris utan reskod 1.649:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x stor temabuffé
• 1 x välkomstdrink
•  10 % rabatt på 

spabehandlingar 

1 barn 
6-14 år

½ priset 

Lyxweekend i Malmö
3 dagar på centrumhot ell

Clarion Hotel Temperance 
  

Bo i centrum av Malmö – nära 
till Turnig Torso, Malmöhus Slott, 
gamla stan, torg och butiker m.m.

Restaurang Skeppsbron

Pris per person i dubbelrum 

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukost
•  2 x eftermiddagsfika med 

kaffe & kaka
• 1 x lätt kvällsbuffé
•  1 x 3-rätters middag på 

Restaurang Skeppsbron 2

Ankomst: Fredagar t.o.m. 15/6 
2012. Valfri fl era helgdagar 2012 
– ring & hör!
 Endast slutstädning.

Extranatt inkl. frukost 
endast 549:- 

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

ÄLVÄNGEN. Två norska viking-
askepp som ska förses med 
rep.

Då riktas blickarna mot 
Repslagarmuseet i Älvängen.

– Bernt Larsson besitter en 
unik kompetens som under 
inga omständigheter får för-
svinna när han går i pension, 
säger representanter från 
Vikingskipsmuseet. 

När Repslagarmuseet fick höra att 
det skulle byggas två gigantiska vi-
kingskepp agerade Repslagarmuse-
et direkt.

– Det var ett projekt som vi till varje 
pris ville vara med och delta i. Rent 
ekonomiskt betyder det ett viktigt till-
skott till verksamheten, men det är 
också ett hedersuppdrag. Detta pro-
jekt är något av Ostindiefararen i mi-
niatyr, förklarar Bernt Larsson.

Hampan har hämtats från Kina och 
just nu finns elva ton placerat på Rep-
slagarmuseet. 1 800 kilo har tjärats.

– Samarbetet mellan oss och våra 
gäster från Norge och Danmark 
fungerar jättebra. Tillsammans ger vi 
varandra impulser även om det finns 
stora utmaningar i projektet, inte 
minst språkligt, skrattar Bernt.

– Som repslagare ger man emel-
lertid aldrig tapp. Det måste gå, så är 
det bara.

Egentligen skulle Bernt Larsson 
ha gått i pension för sex år sedan, 
men tack och lov har han blivit kvar 
på Repslagarmuseet. I annat fall hade 
inte projektet gått att genomföra.

– Vi hoppas naturligtvis kunna få 
hjälp av Ale kommun att förädla kun-
skapen vidare till en yngre generation. 
Vi är sårbara som läget är nu, erkän-
ner Bernt Larsson.

– Ni har så mycket mer än bara 
ett museum, ett världskulturarv som 
måste bevaras. Det gäller att rädda 
den sista stumpen av traditionell rep-
slagning, hävdar Vikingskipsmuseets 
delegation.

Ordföranden i Kultur- och fritids-
nämnden, Isabell Korn (M), är väl 
insatt i problematiken.

– Det är en utmaning för oss po-
litiker. Museet drivs av en förening, 
men det kanske inte håller i all fram-
tid. Yngre förmågor måste rekryteras 
och hur hanterar vi det? Hantverkets 
historia och den samlade kunskap som 
finns i Älvängen har gjort att vi har ett 
museum. Frågan är viktig för oss, så 
att vi kan bevara traditionen i kom-
munen, säger Isabell Korn till lokal-
tidningen.

Till sommaren ska vikingaskeppen 
vara färdiga.

Repslagning till norska vikingaskepp
– I Älvängen finns unik kompetens

PÅ REPSLAGARMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Här ses repslagare Bernt Larsson tillsammans med representanter från Vikingaskipsmuseerna i Norge och Danmark 
samt Isabell Korn, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, som följer projektet med stor nyfikenhet.

Tisdag 28 februari, kl 18.00
Göteborgsvägen 94, 
Alekuriren konferens
Erforderliga årsmöteshandlingar erhålles 
på plats. Bidragsansökningar måste vara 
oss tillhanda senast måndag 27 februari.

e-post: thomas.berggren@ale.se

STÖDFÖRENINGEN VAKEN
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Älskade Skagen
3 dagar i Danmark
Color Hotel Skagen  
Pittoreska och vackra Skagen 
med ro, originalitet och det fan-
tastiska ljus som konstnärerna 
än idag faller för: Vitmålade 
staket, låga, gulmålade hus 
med röda tegeltak och dansk 
traditionell fi skekultur, humor 
och liv. Hotellet ligger i lä mel-
lan hamnen och Gl. Skagen med 
den kända “Tilsandede Kirken” 
som närmsta granne och fl era 
andra utfl yktsmöjligheter såsom 
Danmarks “miniöken” Råbjerg 
Mile. Det går stigar till stränderna, 
restaurangerna i hamnen och ut 
till Grenen där man kan stå med 
fötterna i de två haven Skagerrak 
och Kattegat samtidigt!

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:- 

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

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 4/7 2012.
Inkluderar endast slutstädning.

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Color Hotel Skagen  

3 övernattningar
endast 1.649:- 

Tysklands vackraste ö
4 dagar i Breege, Nordtyskland

Aquamaris Strandresidenz Rügen   
Upplev Rügens karaktäristiska vita klipporna och de idylliska fi ske-
byarna. Bara på hotellet fi nns tapasbar, steakhouse, wellness- och 
spacenter med inomhuspool, och endast 200 m till stranden.

Ankomst: Valfri t.o.m. 19/4 samt sön-mån 22/4-27/5 2012. 

Aquamaris Strandresidenz 

Pris per person i dubbelrum 

1.499:-
 Pris utan reskod 1.649:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x stor temabuffé
• 1 x välkomstdrink
•  10 % rabatt på 

spabehandlingar 

1 barn 
6-14 år

½ priset 

Lyxweekend i Malmö
3 dagar på centrumhot ell

Clarion Hotel Temperance 
  

Bo i centrum av Malmö – nära 
till Turnig Torso, Malmöhus Slott, 
gamla stan, torg och butiker m.m.

Restaurang Skeppsbron

Pris per person i dubbelrum 

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukost
•  2 x eftermiddagsfika med 

kaffe & kaka
• 1 x lätt kvällsbuffé
•  1 x 3-rätters middag på 

Restaurang Skeppsbron 2

Ankomst: Fredagar t.o.m. 15/6 
2012. Valfri fl era helgdagar 2012 
– ring & hör!
 Endast slutstädning.

Extranatt inkl. frukost 
endast 549:- 

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

ÄLVÄNGEN. Två norska viking-
askepp som ska förses med 
rep.

Då riktas blickarna mot 
Repslagarmuseet i Älvängen.

– Bernt Larsson besitter en 
unik kompetens som under 
inga omständigheter får för-
svinna när han går i pension, 
säger representanter från 
Vikingskipsmuseet. 

När Repslagarmuseet fick höra att 
det skulle byggas två gigantiska vi-
kingskepp agerade Repslagarmuse-
et direkt.

– Det var ett projekt som vi till varje 
pris ville vara med och delta i. Rent 
ekonomiskt betyder det ett viktigt till-
skott till verksamheten, men det är 
också ett hedersuppdrag. Detta pro-
jekt är något av Ostindiefararen i mi-
niatyr, förklarar Bernt Larsson.

Hampan har hämtats från Kina och 
just nu finns elva ton placerat på Rep-
slagarmuseet. 1 800 kilo har tjärats.

– Samarbetet mellan oss och våra 
gäster från Norge och Danmark 
fungerar jättebra. Tillsammans ger vi 
varandra impulser även om det finns 
stora utmaningar i projektet, inte 
minst språkligt, skrattar Bernt.

– Som repslagare ger man emel-
lertid aldrig tapp. Det måste gå, så är 
det bara.

Egentligen skulle Bernt Larsson 
ha gått i pension för sex år sedan, 
men tack och lov har han blivit kvar 
på Repslagarmuseet. I annat fall hade 
inte projektet gått att genomföra.

– Vi hoppas naturligtvis kunna få 
hjälp av Ale kommun att förädla kun-
skapen vidare till en yngre generation. 
Vi är sårbara som läget är nu, erkän-
ner Bernt Larsson.

– Ni har så mycket mer än bara 
ett museum, ett världskulturarv som 
måste bevaras. Det gäller att rädda 
den sista stumpen av traditionell rep-
slagning, hävdar Vikingskipsmuseets 
delegation.

Ordföranden i Kultur- och fritids-
nämnden, Isabell Korn (M), är väl 
insatt i problematiken.

– Det är en utmaning för oss po-
litiker. Museet drivs av en förening, 
men det kanske inte håller i all fram-
tid. Yngre förmågor måste rekryteras 
och hur hanterar vi det? Hantverkets 
historia och den samlade kunskap som 
finns i Älvängen har gjort att vi har ett 
museum. Frågan är viktig för oss, så 
att vi kan bevara traditionen i kom-
munen, säger Isabell Korn till lokal-
tidningen.

Till sommaren ska vikingaskeppen 
vara färdiga.

Repslagning till norska vikingaskepp
– I Älvängen finns unik kompetens

PÅ REPSLAGARMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Här ses repslagare Bernt Larsson tillsammans med representanter från Vikingaskipsmuseerna i Norge och Danmark 
samt Isabell Korn, ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, som följer projektet med stor nyfikenhet.

Tisdag 28 februari, kl 18.00
Göteborgsvägen 94, 
Alekuriren konferens
Erforderliga årsmöteshandlingar erhålles 
på plats. Bidragsansökningar måste vara 
oss tillhanda senast måndag 27 februari.

e-post: thomas.berggren@ale.se

STÖDFÖRENINGEN VAKEN
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Varmt
välkomna!

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

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

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

VERONA
���������������

������������
�������������
��	�

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

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

������������� ��
��������������	�

Presenterar

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Fastlagssöndagen den 19/2

Starrkärrs kyrka
Mässa kl. 11.00
Predikan av teologistud. 

Emelie Ritni som också avtackas 
efter sina fem år som vaktmästare.

Präst: Björn Nilsson
Kyrkkaffe

Älvängens blå kyrka
Musikgudstjänst kl. 18.00 

Kärlekens väg
Karin Bäckman och Real Groove 

sjunger och spelar.

NÖDINGE. Nu är den fanta-
sifulla, excentriska och roliga 
gruppen tillbaka i Ale med 
en ny föreställning. Onsdag 
den 29 februari har Teater-
föreningen i Ale bjudit in 
123 Schtunk till teatern i 
Nödinge för att bjuda på fö-
reställningen Kung Lear. 
Har du någon gång varit 
med på en föreställning med 
dessa hallänningar kommer 
du säkert att hänga på låset.

Efter framgångarna med 

tolkningar av Shakespeares 
Macbeth, Romeo & Julia, 
Rickard III och Hamlet 
kommer nu en härlig ver-
sion av Kung Lear. Berät-
telsen om monarken som på 
sin ålders höst skulle dela 
riket och makten mellan 
sina döttrar, men som istäl-
let skapade en aldrig skådad 
förvirring och oreda. Missa 
inte denna minst sagt galna 
helaftonsföreställning om 
blind fåfänga, girighet, falsk 

kärlek och missförstånd.
Teatergruppen bjuder på 

en show full av improvise-
rade upptåg och allvarliga 
bottnar. Skådespelarna Jose-
fine Andersson, Lasse Bei-
scher och Henri Kokko 
känner vi igen från tidigare 
gästspel i Ale, senaste besö-
ket var för två år sedan med 
Tjechovs Onkel Vanja. Bil-
jetter till Kung Lear köps på 
biblioteket i Nödinge.

❐❐❐

123 Schtunk kommer tillbaka till Ale

Onsdagen den 29 februa-
ri gästar 123 Schtunk Ale 
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SKEPPLANDA. Unik 
konst visas just nu på 
Skepplanda bibliotek.

Inramade keramikal-
ster med kärleksfull 
prägel finns för beskåd-
ning.

– Det är roligt att 
kunna vara ensam om 
något, säger Agneta 
Gustavsson som driver 
Ag Design & Hantverk i 
Hålanda.

Med sin ängel som varu-
märke har Agneta Gustavs-
son skaffat sig ett namn som 
designer av diverse keramik-
föremål. Verksamheten har 
funnits i fem år.

– Blommor ligger mig väl-
digt varmt om hjärtat efter-
som jag är florist i grunden, 
förklarar Agneta.

Rosor liksom hjärtan 
dominerar som motiv i den 
pågående biblioteksutställ-
ningen.

– Det passar bra nu efter-
som det är Alla hjärtans dag, 
skrattar Agneta och tillägger:

– Vi behöver kärlek och jag 
vill verkligen att betraktarna 
ska känna att det är kärlek 
i det jag gör. Jag är oerhört 
tacksam över att kunna få 

arbeta med keramik.
Agneta Gustavsson har 

visat upp alster tidigare på 
Skepplanda bibliotek, ett 
ställe hon gärna återkommer 
till.

– Personalen är väldigt 
tillmötesgående och platsen 

känns helt rätt för mig. Det 
är roligt att kunna visa upp 
sig på hemmaplan och möta 
en bred publik.

Utställningen pågår till 
och med den 24 februari.

– Är det någon som vill 
köpa en tavla så fungerar 

det alldeles utmärkt. Bib-
liotekspersonalen tar emot 
betalningen och lämnar ut 
det önskade alstret, avslutar 
Agneta Gustavsson.

Hjärtefull konst på Skepplanda bibliotek

I SKEPPLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Agneta Gustavsson från Hålanda visar upp kärleksfulla tavlor på Skepplanda bibliotek. Ut-
ställningen pågår till och med den 24 februari.

SURTE. ABF fyller 100 
år.

Det firas med en jubi-
leumsföreställning.

Onsdagen den 22 
februari uppträder Jan 
Hammarlund på Glas-
bruksmuseet i Surte.

40 år har gått sedan Jan Ham-
marlund skivdebuterade med 
Befriade från skolan där han 
förutom en rad egna sånger 
sjöng ”Vem kan man lita på” 
innan Hoola Bandoola Band 

Jan Hammarlund till Surte
– ABF firar 100 år

Med anledning av ABF:s 
100-årsjubileum bjuds det 
på en konsert med Jan 
Hammarlund på Glasbruks-
museet i Surte onsdagen 
den 22 februari.

LÖDÖSE. Kuddar i alla 
dess färger och former 
finns nu att beskåda 
på Lödösehus.

Motiven är också av 
varierande sort.

Det är medlemmar i 
Sticknätet som visar 
personligt stickade 
kuddar i egen formgiv-
ning.

Kuddutställningen på 

Lödösehus pågår under 
perioden 7-24 februari. 
Bakom projektet står 
Lödöse museum i samar-
bete med Sticknätet i Västra 
Götaland och Slöjd i Väst.

I Sticknätets utmanings-
utställning visas kuddar 
som passar i soffan, kuddar 
att ha på bussresan, kuddar 
att ge bor, kuddar att leka 
med och kuddar att bli glad 
av.

– Sticknätet i Västra 
Götaland har funnits i nio 
år. Om man bor i länet och 
är intresserad av att sticka 
är man också välkommen 
att vara med. Nätverket är 
ett forum där vi ger och får 
idéer av varandra, anord-
nar stickcaféer, kurser och 
mindre utställningar, hälsar 
länshemslöjdskonsulent, 
Susanne Harrysson.

JONAS ANDERSSON

Stickade kuddar på Lödösehus
Kuddutställning. Hemslöjdsnätverket Sticknätet visar upp drygt 30 stickade kuddar 
på Lödösehus.

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

Anita Sjöberg, Älvängen 
och Nygård har avlidit. 
Född 1937 och efterläm-
nar döttrarna Annicka och 
Linda med familjer som 
närmast sörjande.

Urban Axelsson, Nol har 
avlidit. Född 1967 och 
efterlämnar mamma, pappa 
samt broder som närmast 
sörjande.

Roland Andersson, Alvhem 
har avlidit. Född 1942 och 
efterlämnar Barbro samt sö-
nerna Michael och Christer 
med familjer som närmast 
sörjande.

Runa Johansson, Nödinge 
har avlidit. Född 1939 och 
efterlämnar maken Leif 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Sameul Jigfelt, Alafors 
har avlidit. Född 1950 och 
efterlämnar makan Ellinor, 
barnen Robert, Ann-Sofi e 
och Claes med familjer, samt 
Mamma, Pappa och syskon 
med familljer som närmast 
sörjande.

Dödsfall

själva spelade in den.
Sedan dess har Jan Ham-

marlund bland mycket 
annat sjungit Violeta Parra, 
franska cabaretsånger och 
Brecht. Nu förvånar han 
publiken i olika landsändar 
med att sjunga Schubert, 
men på sin turné i Sydväs-
tra Götaland, med likaledes 
jubilerande ABF som omfat-

tar tio konserter, ser han 
bakåt och framåt i arbetar-
rörelsens historia.

Sångerna på ABF-turnén, 
där inträdet är fritt, omfattar 
allt från rallarvisor och hyll-
ningar till den legendariska 
agitatorn Kata Dalström 
via texter av Karin Boye och 
Evert Taube till påminnel-
ser om Ådalen 31 och Viet-

namrörelsen, och en protest 
mot kriget i Afghanistan.

❐❐❐

ÄLVÄNGEN. Repslagar-
museet fortsätter med sina 
populära musikcaféer. Lör-
dagen den 25 februari är det 
dags igen. Modern visa med 
dramatiska förtecken är 
rubriken för kvällen.

Loke Nyberg kallad för 
”undergroundsvisans här-
förare” är först ut på scen 
denna vår tillsammans med 
lilla legionen, det vill säga 
med delar av sitt band.  

På en festivalscen blev 
Loke en gång presenterad 
som ”Undergrounds härfö-
rare” ett epitet som hängt 
med, men som också stäm-
mer ganska bra med Loke 
som artist och på det sätt 
han har valt att jobba med 
sin musik. 

Musikaliskt har Loke på 
sitt nya album 11/11 sökt 
sig tillbaka till den musik 
han själv lutade sig mot 
under sin ungdom: nakna 
visor och spiralpunk, ohelig 
allians mellan det avskalade 
akustiska och det intensivt 
högljudda.

På albumet har Loke 
övergett den mer komiska 
glimten i ögat som finns på 
hans äldre album och helt 
gett sig hän åt sin drama-
tiska ådra. Här återfinns 
texter som tar sig själva och 
sin omgivning på fullaste 

allvar. Texter för kantstötta 
och skeva, för freaks och 
original. För de som inte 
räds vare sig der riktigt 
starka eller svaga. Allt spet-
sat med en kompromisslös 
attityd som vare sig ber om 
lov eller skäms för sig. 

En oförglömlig kväll 
med Loke och musikerna 
Fredrik Arvidsson, Simon 
Westman samt Ulf Der-
nevik utlovas. Loke och 
musikerna kommer i första 
hand spela material från 
senaste skivan, men publi-
ken kommer även att bjudas 
på äldre alster.

Kaffe och bullar finns att 
köpa både före och under 
pausen.

Musikcafé på 
Repslagarmuseet

Loke Nyberg gästar Repsla-
garmuseets musikcafé lör-
dagen den 25 februari.

LOKE NYBERG
Loke Nyberg, född 1977, är en svensk 
trubadur. Han skriver sina egna låtar 
som handlar om ”relationer, liv och 
död, hjärta och smärta, kärlek och 
svek”. Musiken kan beskrivas som 
någon form av folkmusik. Loke bor 
i Göteborg men kommer ursprung-

ligen från Dalarna. Han har även 
släppt skivor under sitt levande roll-
spelsnamn, Måns Klang. Loke spelar 
varje år varje dag under medeltids-
veckan på Gotland vid S:t Görans-
bron. Loke spelar även fiol i bandet 
Räfven.
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Elimförsamlingen Alafors
Torsd 23/2 kl 18, Musikcafé, 
Ohlins

Guntorps missionskyrka
Onsd 15/2 kl 18.30, Tonår 
& ÄventyrarScout. Sönd 
19/2 kl 13.30, Lunch kl 14 
FÖRSAMLINGENS ÅRS-
MÖTE hos Siri &
Gunnar Hansson i Kroks-
torp. Tisd 21/2 kl 16, Konfa 
i Älvängens Missionskyrka. 
Onsd 22/2 kl 18.30, Spårar 
& UpptäckarScout. Tisd 
21/2 kl 19, Vinterkvällar I 
Älvängens Missionskyrka 
Peter Halldorf. Onsd 22/2 
kl 19, Björn & Sabina Nils-
son. Torsd 23/2 kl 19, Johan 
Ahrenius  Equmenia.

Fuxerna kyrka
Lörd kl 16, Mässa, Kristens-
son. Sönd kl 10, Högmässa, 
Isacson. Tisd kl 8:30, Mässa 
i församlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18:30, Ask-
mässa, Norberg.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 19/2 kl 
10, Mässa B Broman. Onsd 
22/2 kl 18.30, Askonsdags-
mässa B Broman. Hålanda 
sönd 19/2 kl 12, Mässa B 
Broman. Lörd 25/2 kl 16, 
Helgmålsbön V Wetter-
ling. S:t Peder sönd 19/2 kl 
10, Familjegtj M Skreds-
vik, kyrkkaffe. Onsd 22/2 kl 
18.30, Askonsdagsmässa M 
Skredsvik. Ale-Skövde sönd 
19/2 kl 12, Familjegtj  M 
Skredsvik, kyrkkaffe. Tunge 
sönd 19/2, se ovanstående.

Surte missionskyrka
Onsd 15/2 kl 21, Inne-
bandy i Surteskolan. Sönd 
19/2 kl 11, Gudstjänst. 
Göran Andreasson. Enkelt 
kyrkfika. Månd 20/2 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Tisd 
21/2 kl 18:30, Tonårs-scout. 
Onsd 22/2 kl 15, Onsdags-
träff: Så var det förr i Fors-
beck, med Ingrid Berntsson. 
Onsd 22/2 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 22/2 kl 19, Ekumenisk 
bönesamling i Surte kyrka. 
Onsd 22/2 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 15/2 Starrkärrs kyrka 
kl 19, Bön för församlingen. 

Älvängens kyrka kl 19, 
Stickcafé. 
Sönd 19/2, Fastlagssön-
dagen. Nols kyrka kl 11, 
Mässa medverkan av Kyr-
kokören Nordblom. Starr-
kärrs kyrka kl 11, Mässa 
Nilsson. Predikan och 
avtackning av Emelie Ritni. 
Älvängens kyrka kl 18, 
Musikgudstjänst Nordblom. 
Onsd 22/2 Älvängens kyrka 
kl 19, Askonsdagsmässa 
Andersson.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 14/2 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen. 
Onsd 15/2 kl 18-19, Bön. 
Torsd 16/2 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Lörd 18/2 
kl 10-13, Second Hand 
& Café. Sönd 19/2 kl 16, 
Gudstjänst med sång, musik 
& mycket glädje av och 
med kören Korsdraget som 
bland annat har välkända 
”läsarsånger” på sin reper-
toar. Tisd 21/2 kl 8-9, Bön.

Nödinge församling
19/2 Fastlagssöndag kl 11, 
Nödinge kyrka Gudstjänst 
H Hultén. Kl 13, Surte 
kyrka Finsk Gudstjänst L 
Sorvoja. Kl 15, Bohus Servi-
cehus Gudstjänst H Hultén. 
Kl 17, Surte kyrka Mässa 
H Hultén. Månd 20/2 kl 
18.30, Nödinge försam-
lingshem Mässa R Bäck. 
Onsd 22/2 kl 10, Nödinge 
kyrka Vardagsgudstjänst R 
Bäck. Kl 19, Surte kyrka 
Ekumenisk bön H Hultén.

Filadelfiaförsamlingen, 
bohus pingstkyrka
Onsd 15/2, sång bibelläs-
ning och bön kl 19. Sönd 
19/2 kl 11, Gudstjänst Leif 
karlsson och sång. Onsd 
22/2 kl 19, Samtal och bön.

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

Din själ har fått ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum i stillhet.

Ett varmt tack till
personalen på Vikadamm

för fint stöd och god
omvårdnad.

Min käre Livskamrat
Vår käre Pappa

Svärfar och Farfar

Roland
Andersson

* 9/1 1942

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Alvhem
4 februari 2012

BARBRO
MICHAEL

och KATARINA
Gabriella och Niklas

Emil
CHRISTER och MARIE

Mikaela, Frida
Syster

Din låga har slocknat
Din kamp är över
Din kropp funnit vila
Din själ har fått ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum i stillhet.

Jordfästningar
Åke Karlsson. I Nödinge 
kyrka hölls onsdagen 8 fe-
bruari begravningsgudstjänst 
för Åke Karlsson, Nödinge. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Elsie Krafft. I Surte kapell 
hölls torsdagen 9 februari 
begravningsgudstjänst för 
Elsie Krafft, Surte. Offi ciant 
var komminister Reine Bäck.

Märta Christiansen. I 
Nödinge kyrka hölls fre-
dagen 10 februari begrav-
ningsgudstjänst för Märta 
Christiansen, Nödinge. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Nils Johansson. I Skepp-
landa kyrka hölls fredagen 
10 februari begravnings-
gudstjänst för Nils Johans-
son, Färdsle. Offi ciant var 
kyrkoherde e.m Renny 
Olausson.

Vår kära
Mamma och Svärmor

Anita Sjöberg
* 18/4 1937

har i dag lämnat oss
i stor sorg och saknad.

Älvängen och Nygård
6 februari 2012

ANNICKA och LASSE
LINDA

och LARS-GÖRAN
Övrig släkt och vänner

Mycket blir oss givet
Mången skatt så stor
Men blott en gång          

i livet
Skänkes oss en Mor
Och när detta varma 

hjärta
Icke klappar mera här
Då känner vi med 

smärta
Att det bästa borta är
Hur vi ber och hur vi 

gråter
Får vi aldrig Mamma 

åter
Alltid nöjd och glad  

hon var
Tröst och kärlek, allt 

hon gav
Alltid i vårt hjärta bor
Minnet av en älskad 

Mor

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen 28

februari kl. 11.00
i Ale Skövde kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.
Hedra gärna minnet

av Anita med en gåva
till Riksföreningen
Sjögrenssyndrom
på bg. 5681-7414,

eller Hjärt-Lungfonden
på tel. 0200-88 24 00.

Min älskade Maka
Vår kära lilla Mamma

Mormor, Farmor
och Svärmor

Runa Johansson
f.d. Modig

* 8/1 1939

har i dag stilla lämnat
oss i stor sorg

och saknad.

Nödinge
8 februari 2012

LEIF
ANKI och RAYMOND

RONNIE och EVA
MIKAEL och ANNIKA

Barnbarn
Släkt och vänner

Tack lilla Mor för åren 
som gått

Tack för all kärlek     
och omsorg vi fått

Tack för all ömhet      
och vänlighet stor

Tack för allt vår  
älskade Mor

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen
29 februari kl. 11.00

i Nödinge kyrka.
Efter akten inbjudes

till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99, senast
måndagen 27 februari.

Hedra gärna Runas
minne med en gåva till

Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.

Ett varmt tack till
Personalen på

korttidsboendet
Vikadamm för

kärleksfull omvårdnad.

För varmt deltagande
vid vår Älskades

Rolf Sahlberg
bortgång samt för de
vackra blommorna i

kyrkan framför vi vårt
innerliga tack.

Ett särskilt tack till
komminister Reine Bäck
samt till Rolfs vänner i

PRO-kören Bohus-Surte
för vacker körsång.

INGER och GUNNAR
Ewa, Lennart
med familjer

Döda

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Käre

Tage Johansson
vid hans bortgång, för
de vackra blommorna

i kyrkan och för
minnesgåvor, vill vi
framföra vårt varma
och innerliga tack.

Ett särskilt tack
till komminister Bengt
Broman, kantor Peter
Corneliusson och Ale
Begravningsbyrå som

med tal, sång och musik
gjorde begravnings-

gudstjänsten till ett ljust
och vackert minne.

MARY
LISBETH

Anette, Roberth, Håkan
med familjer

Tack

Ett varmt tack till alla
som visat sitt deltagande

i sorgen efter vår
älskade

Åke Karlsson
för er närvaro, blommor,
minnesgåvor och övrig

omtanke.

Monica och Mats
Vilhelm, Filippa

Min älskade Make
Vår käre Pappa, Svärfar

Morfar och Farfar

Samuel Jigfelt
* 24/8 1950

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Alafors
11 februari 2012

ELLINOR
ROBERT

ANN-SOFIE
Kevin

CLAES och REBECCA
Leo, Moa

Mamma och Pappa
Syskon med familjer

Övrig släkt och vänner

Aftonklockan länge 
klämtat

Kvällens skymning   
fallit på

Lågan länge sakta 
flämtat

Nu till vila Du fått gå

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

Akten avslutas i kyrkan.
Hedra gärna minnet av
Samuel med en gåva till

Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.
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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

Resor köpes. Presentkort 
önskas: Ving, Ticket, Solresor, 
Apollo, Resia, Fritidsresor.
tel. 0735-01 45 63

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

Elbil & Elmotorcykel till 2-4 år, 
600:- för båda. Bilbarnstol för 
nyfödda, 400:-. Skötbord med 
lådor, 300:-. Gångmatta röd-
beige 4m2 120b vilton, 400:-. 
Kornblå matta 4m L, 3 B, 600:-. 
tel. 0708-25 19 63

Ljusbrun skinnsoffa med fot-
pall 4 år gammal, säljes på 
grund av flyttning. Pris 2900:-.
tel. 0736-56 43 37
el. 031-98 19 71

Husgeråd. Komplett kaffeser-
vis (12d) i vitt med liten guld-
kant. Komplett the-servis(8d) i 
blå keramik samt bålskål med 
12 koppar.
tel. 0708-58 88 20

Hörnsoffa bäddbar. 220x190, röd 
tyg. Välfodrat. Säljes pga plats-
brist, 600:-. HP allt i ett skrivare 
USB, fungerar 100%. Ny svart 

patron medföljer, 150:-
tel. 0736-27 28 65

Snowboardkläder. Byxa + jacka 
strl M. Jackan är kamouflagefär-
gad, byxorna är beiga. Använda 
3 ggr. Märke Stuf. Jackan, 500:-, 
byxorna, 200:-.
tel. 0709-94 50 77

Överbliven träslöjd säljes till 
bra pris på grund av flytt. Slöjd-
virke (fruktträd) gratis.
tel. 0303-74 21 14

Exklusiv matsalsbord 
140*140cm + 8st svarta stolar. 
Vg lämna bud:
tel. 0702-52 71 12

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

Ö HYRA

Barnfamilj med ordnad eko-

nomi önskar hyra hus alterna-
tivt gård. Helst Ale kommun. 
Referenser finns.
tel. 0705-85 12 22
Mikael

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

Lägenhet sökes: skötsam 
kvinna med fast inkomst, rökfri, 
utan djur. Allt av intresse, kan 
flytta in omgående.
tel. 0739-71 21 47

ÖVRIGT

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

Lägenhetsbyte. Önskar byta 3:a 
(69m2) mot större 3:a eller 4:a.
tel. 0736-22 33 17
Camilla

Saknad Cresent. Försvann 
vid pigegården, Nödingesko-
lan 27-29/1. Vit-orange 7vxl. Flick 
cykel. Hittelön.
tel. 0707-81 40 08

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

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

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

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Brodyr till bra priser
Vi broderar på bl.a. kläder, 
jackor, handdukar, kepsar,
schabrak, hästtäcken m.m.
Innehar F-skatt sedel.
Ring Håkan.
tel. 0709-48 49 46

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 program-
vara, seg dator eller total-
krasch, ominstallation, utbild-
ning, 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

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

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

Sprutlack av köksluckor
20% Rabatt, fria hembesök & 
kostnadsförslag. F-skatt finnes.
tel. 0738-70 27 96

Pelletsbrännare
Pelletspaket av märket Pellx 
inklusive montering. Innehar 
F-skatt sedel.
Ring Håkan.
tel. 0709-48 49 46

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeerrrrrr

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagggggggaaaaaagggggggaaaaaggggggggggggggggggggggggggggggggggggiiiiiiggggiiiiii aaaaaaaaaaiiiiiiiirigaiiii
Tinnitus?

Om det tjuter i öronen. 

Om du har frågor.

Om du behöver någon 
att tala med.

Tinnitusjouren
tel 0200-22 11 00

Vardagar kl 19-22 
– helt gratis.

Hörselskadades Riksförbund  
www.hrf.se

Grattis
till tonåringarna
Maja & Ronja

18/2
Kramar Mia

Grattis till vår goa
Benjamin

på 5-årsdagen den 7/2
Kramar från Mamma, pappa, 

Olivia, Mormor & Morfar

Grattis till tonåringarna 
Ronja och Maja 

13 år den 18 februari.
Önskar 

Mamma och Pappa

Grattis vår goa tjej
Hilda Bjerstaf

på 1-årsdagen
den 8 februari
Vi älskar dig

Kramar och pussar från
Mamma, Pappa och Ella

Grattis våran prinsessa
Moa Kilmyr
på din 2-årsdag
den 19 februari

Puss och kram från
Mamma, Pappa
och brorsan Noel

Grattis
Marcus

på 24-årsdagen
den 10 februari

önskar Jake & Elwood

Veckans ros 
Går till glasögonaffären i 
Nödinge. Tack för Ert tåla-
mod, vänlighet och för all 
hjälp jag fått. Jag kommer 
tillbaka efter mitt ögonlä-
karbesök.

Lena

...till läkare & personal vid 
vårdcentralen Nödinge för 
vänligt bemötande vid besök 
10/2-12.

L-S, Skepplanda

Tack Jakob - Kilanda 
Cementgjuteri för all hjälp 
med trucken :)

Jennie - Alvhem

Tack

Veckans ris 
...till er som natten mellan 
fredag och lördag den 4/2 
tog min sista pall med pel-
lets som stod i min trädgård. 
Hur kan ni med? Vintern 
är tyvärr inte slut än, så vi 
kommer att frysa ganska 
rejält nu. Är halvt sjuk-
skriven och lågavlönad så 
pengar finns inte för mig 
att köpa mera pellets. Har 
ni något samvete så sätt in 
2350 på mitt konto. Aleku-
riren har kontonumret.

Besviken och ledsen Nolbo

Undanbedes 
All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undanbe-
des vänligen. Bortrest.

Sten Englund
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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

Resor köpes. Presentkort 
önskas: Ving, Ticket, Solresor, 
Apollo, Resia, Fritidsresor.
tel. 0735-01 45 63

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

Elbil & Elmotorcykel till 2-4 år, 
600:- för båda. Bilbarnstol för 
nyfödda, 400:-. Skötbord med 
lådor, 300:-. Gångmatta röd-
beige 4m2 120b vilton, 400:-. 
Kornblå matta 4m L, 3 B, 600:-. 
tel. 0708-25 19 63

Ljusbrun skinnsoffa med fot-
pall 4 år gammal, säljes på 
grund av flyttning. Pris 2900:-.
tel. 0736-56 43 37
el. 031-98 19 71

Husgeråd. Komplett kaffeser-
vis (12d) i vitt med liten guld-
kant. Komplett the-servis(8d) i 
blå keramik samt bålskål med 
12 koppar.
tel. 0708-58 88 20

Hörnsoffa bäddbar. 220x190, röd 
tyg. Välfodrat. Säljes pga plats-
brist, 600:-. HP allt i ett skrivare 
USB, fungerar 100%. Ny svart 

patron medföljer, 150:-
tel. 0736-27 28 65

Snowboardkläder. Byxa + jacka 
strl M. Jackan är kamouflagefär-
gad, byxorna är beiga. Använda 
3 ggr. Märke Stuf. Jackan, 500:-, 
byxorna, 200:-.
tel. 0709-94 50 77

Överbliven träslöjd säljes till 
bra pris på grund av flytt. Slöjd-
virke (fruktträd) gratis.
tel. 0303-74 21 14

Exklusiv matsalsbord 
140*140cm + 8st svarta stolar. 
Vg lämna bud:
tel. 0702-52 71 12

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

Ö HYRA

Barnfamilj med ordnad eko-

nomi önskar hyra hus alterna-
tivt gård. Helst Ale kommun. 
Referenser finns.
tel. 0705-85 12 22
Mikael

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

Lägenhet sökes: skötsam 
kvinna med fast inkomst, rökfri, 
utan djur. Allt av intresse, kan 
flytta in omgående.
tel. 0739-71 21 47

ÖVRIGT

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

Lägenhetsbyte. Önskar byta 3:a 
(69m2) mot större 3:a eller 4:a.
tel. 0736-22 33 17
Camilla

Saknad Cresent. Försvann 
vid pigegården, Nödingesko-
lan 27-29/1. Vit-orange 7vxl. Flick 
cykel. Hittelön.
tel. 0707-81 40 08

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

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

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

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Brodyr till bra priser
Vi broderar på bl.a. kläder, 
jackor, handdukar, kepsar,
schabrak, hästtäcken m.m.
Innehar F-skatt sedel.
Ring Håkan.
tel. 0709-48 49 46

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 program-
vara, seg dator eller total-
krasch, ominstallation, utbild-
ning, 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

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

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

Sprutlack av köksluckor
20% Rabatt, fria hembesök & 
kostnadsförslag. F-skatt finnes.
tel. 0738-70 27 96

Pelletsbrännare
Pelletspaket av märket Pellx 
inklusive montering. Innehar 
F-skatt sedel.
Ring Håkan.
tel. 0709-48 49 46

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeerrrrrr
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Tinnitus?

Om det tjuter i öronen. 

Om du har frågor.

Om du behöver någon 
att tala med.

Tinnitusjouren
tel 0200-22 11 00

Vardagar kl 19-22 
– helt gratis.

Hörselskadades Riksförbund  
www.hrf.se

Grattis
till tonåringarna
Maja & Ronja

18/2
Kramar Mia

Grattis till vår goa
Benjamin

på 5-årsdagen den 7/2
Kramar från Mamma, pappa, 

Olivia, Mormor & Morfar

Grattis till tonåringarna 
Ronja och Maja 

13 år den 18 februari.
Önskar 

Mamma och Pappa

Grattis vår goa tjej
Hilda Bjerstaf

på 1-årsdagen
den 8 februari
Vi älskar dig

Kramar och pussar från
Mamma, Pappa och Ella

Grattis våran prinsessa
Moa Kilmyr
på din 2-årsdag
den 19 februari

Puss och kram från
Mamma, Pappa
och brorsan Noel

Grattis
Marcus

på 24-årsdagen
den 10 februari

önskar Jake & Elwood

Veckans ros 
Går till glasögonaffären i 
Nödinge. Tack för Ert tåla-
mod, vänlighet och för all 
hjälp jag fått. Jag kommer 
tillbaka efter mitt ögonlä-
karbesök.

Lena

...till läkare & personal vid 
vårdcentralen Nödinge för 
vänligt bemötande vid besök 
10/2-12.

L-S, Skepplanda

Tack Jakob - Kilanda 
Cementgjuteri för all hjälp 
med trucken :)

Jennie - Alvhem

Tack

Veckans ris 
...till er som natten mellan 
fredag och lördag den 4/2 
tog min sista pall med pel-
lets som stod i min trädgård. 
Hur kan ni med? Vintern 
är tyvärr inte slut än, så vi 
kommer att frysa ganska 
rejält nu. Är halvt sjuk-
skriven och lågavlönad så 
pengar finns inte för mig 
att köpa mera pellets. Har 
ni något samvete så sätt in 
2350 på mitt konto. Aleku-
riren har kontonumret.

Besviken och ledsen Nolbo

Undanbedes 
All eventuell uppvaktning 
på min födelsedag undanbe-
des vänligen. Bortrest.

Sten Englund
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

2 4 8 6 7 3 9
5 4

7 8 4 2

6 2 9 4
9 1 4 6 7

4 1 6

1 6 7 2
6 5

5 2 7 9

9 8 1 5
3 1 4 8

2 6

7 6
9 4 5 2
1 2 8

7 4 3 2 9
8 1 7

4 5 8

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

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

– PASSA PÅ INNAN PRISHÖJNINGEN 1/3

ÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLVVVVVVVÄNÄNÄNÄNÄNÄNÄNGEGEGEGEGEGEGENNNNNNN NNNNNNNÖDÖDÖDÖDÖDÖDÖDIIIIIIINNNNNNNGEGEGEGEGEGEGE KUKUKUKUKUKUKUNNNNNNNGGGGGGGÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLVVVVVVV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303 - 938 21 KUKUKUKUKUKUKUNNNNNNNGGGGGGGÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLVVVVVVV CECECECECECECENNNNNNNTRTRTRTRTRTRTRUUUUUUUMMMMMMM VÄSTRA GATAN 71, TEL 0303-199 40 
LILILILILILILILLLLLLLLLLLLLLAAAAAA A EEEEEEEDEDEDEDEDEDEDETTTTTT T BABABABABABABADHDHDHDHDHDHDHUSUSUSUSUSUSUSETETETETETETET LILILILILILILILLLLLLLLLLLLLLAAAAAA A EEEEEEEDEDEDEDEDEDEDETTTTTT T VÄVÄVÄVÄVÄVÄVÄRDRDRDRDRDRDRDSSSSSSSHHHHHHHUSUSUSUSUSUSUSETETETETETETET SKANSENVÄGEN 34, 463 39 LILLA EDET, TEL 0520-65 16 16 SNART 100 KLUBBAR II SVERIGE WWW.SPORTLIFE.SE
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BEGRÄNSAT 
ANTAL KORT!

 KR

TRÄNA PÅ 80 SPORTLIFE- 

KLUBBAR I HELA SVERIGE!

RESPASS INGÅR!

GYMKORT 

TEAM ALE VECKAN! VECKA 8 20-26 FEBRUARI 
Här har du möjlighet att upptäcka hela grupptränings-

utbudet hos Sportlife Älvängen och Nödinge. 
Schema: www.sportlife.se

LESMILLS DAG I ÄLVÄNGEN
LÖRDAGEN DEN 18 FEBRUARI:
10:10-10:40 Body Balance
10:45-11:15 SH´BAM
11:20-11:50 CX WORX
11:55-12: 25 Body Combat
12:30-13:00 Body Attack
13.10-13:40 Body Pump
�

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 17/8 kl 19, tillsam-
mans med sång och bön. 
Sönd 21/8 kl 11, gudstjänst 
Helge Olson. Onsd 24/8 kl 
19, tillsammans med sång 
och bön.

Guntorps missionskyrka
Onsd 17/8 kl 18.30, Även-
tyrarScout & UtmanarS-
cout. Torsd 18/8 kl 19.15, 
Programråd. Sönd 21/8 kl 
14, Ledarträff för SpårarS-
cout & UpptäckarScout. Kl 
18, SommarCafé  AnneMa-
rie Svenninghed, Sång Eva 
Och Sofi a. Onsd 24/8 kl 
18.30, SpårarScout & Upp-
täckarScout Terminsstart. 
Torsd 25/8 kl 19, Träff för 
ledare och faddrar - Konfa-
gruppen.

Elimförsamlingen,
Alafors pingstkyrka
Torsd 25/8 kl 18, Musikca-
fé, Ohlins. Sönd 28/8 kl 11, 
Gudstjänst, P-O Kindbom.

Surte missionskyrka
Sönd 21/8 kl 11, Guds-
tjänst. Per Kjellberg. Sång 
av Lisa Hylén.
www.surtemissionskyrka.se

Nödinge församling
Sönd 21/8 Nödinge kyrka 
Mässa kl 11, R Bäck. Månd 
22/8 Nödinge församlings-
hem Mässa i kl 18.30, H 
Hultén.

Starrkärr-Kilanda
församling
Onsd 17/8 Starrkärrs kyrka 
kl 20, Sommarmusik, Jazz 
med Peoria Jazzband Gö-
teborgsbandet fi rade förra 
året 50-års jubileum och 
de spelar många olika typer 
av gladjazz i New Orleansk 

tappning De har turnerat 
runt om i 14 länder och 
spelat in fl era cd-skivor FRI 
ENTRÉ! Sönd 21/8 Kilan-
da kyrka kl 9.30, Gudstjänst 
Nilsson. Starrkärrs kyrka kl 
11, Mässa Nilsson. Älväng-
ens kyrka kl 11, Gudstjänst 
Nordblom. Nols kyrka kl 
17, Mässa Nordblom.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 16/8 kl 8-9, Bön. Sönd 
21/8 kl 10, Gudstjänst, Mo-
nica Werner. Kyrkkaffe.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 21/8 kl 
10, Mässa L Ingvarsson. 
Hålanda sönd 21/8 kl 12, 
Gudstjänst L Ingvars-
son. S:t Peder sönd 21/8 
kl 10, Mässa Skredsvik. 
Ale-Skövde sönd 21/8 kl 
12, Gudstjänst Skredsvik. 
Tunge sönd 21/8 kl 17, 
Mässa Skredsvik.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Tisd kl 8:30, 
Mässa i församlingshem-
met, Westergaard. Onsd kl 
18:30, Mässa, Nordblom.

Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Predikoturer

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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Saknad kan inte 
beskrivas i ord.

Postgiro: 90 20 90-0

RÖDA KORSET
KAN HJÄLPA.
MED DIN HJÄLP.
Ring 020 - 213 213

Döda

Ett stort och varmt tack till 
er som hedrat minnet av

Gunnil Jönsson
med blommor och vänliga 

ord. Ett särskilt tack till
Bo och Britt Glennbrant,
Ejvind och Gun Jepsen,

Peter och Mia Glennbrant
och Elvy Börjesson.

Ingmar

Tack

Signhild Lindström, 
Skepplanda har avlidit. Född 
1912 och efterlämnar sonen 
Sten-Åke med familj som 
närmast sörjande.

Nancy Olsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1921 och 
efterlämnar barnen Eva 
och Sonny med familjer 
samt systrar som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Ruth Lundgren. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 1 
juli begravningsgudstjänst 
för Ruth Lundgren, Nol. 
Offi ciant var komminister 
Mikael Nordblom. 

Ruth Samuelsson. I Surte 
kyrka hölls fredagen 12 au-
gusti begravningsgudstjänst 
för Ruth Samuelsson, Surte. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Lilian Borggren. I Surte 
kapell hölls onsdagen 10 au-
gusti begravningsgudstjänst 
för Lilian Borggren, Surte. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén

Till alla Er som hedrat
minnet av vår älskade

Gerda
Thorstensson
vid hennes bortgång,

för alla vackra blommor
vid hennes bår samt för

minnesgåvor framföra vi
vårt varma tack.

SVEN-HUGO
och SONJA

SIW och LEIF
ANN-KRISTIN
och PHILIPPE

Barnbarn med familjer

Vår kära lilla Mamma
Svärmor, Mormor

och Farmor

Nancy Olsson
* 25/12 1921

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Älvängen
7 augusti 2011

EVA och JERRY
Marcus och Lisa

Jerker
SONNY

Linda och Gereon
Elisabeth och Andreas

Systrar
Övrig släkt och vänner

Vi alla som känt Dig 
och vet hur Du var

önskar så att Du bland 
oss fanns kvar

Men nu när Du gått dit 
vi alla ska gå

med glädje vi minns allt 
det fina ändå

Vila i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Starrkärrs

kapell torsdagen
18 augusti kl. 11.00.

Akten avslutas i kapellet.

Ett varmt tack till all
personal på Vikadamm

för kärleksfull vård.

Ett varmt och innerligt
tack till Er alla som

hedrat minnet av vår
älskade

Sölvi Skånberg
vid hennes bortgång

genom omtanke, brev,
blommor, besök och

telefonsamtal till våra
hem, minnesgåvor till
Cancerfonden, för alla
vackra blommor vid

hennes bår och till alla
Er som deltog vid

begravningsgudstjänsten
till kyrkoherde Lars

Nordh, organist Sabina
Nilsson och solisterna
Stina Johansson och

Johan Ekstedt.
Tillsammans gjorde ni

avskedet till ett ljust och
vackert minne för oss.

THORE
Robert, Linda. Matthias

och Andreas
med familjer

Eivor
Gullvi med familj
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Tänk på 
Cancerfonden!

020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
pg. 90 1986-0

Vår vän

Sivert Gustavsson
Vi saknar dig

Vännerna på
Solhaga by


