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Älvängen

Elsa Persson, veckans profil.

Bridge-
drottningen
ALVHEM. Elsa Persson, 
tillika bridgedrottning 
i Alvhem, lever för det 
takiska kortspelet.

Fem dagar i veckan 
utövar hon sitt favorit-
intrese.

Nu är det inte bara på hemmaplan 
som Elsa Persson, 71, spelar bridge. 
Inte sällan tar hon bilen och ger sig 
iväg för att spela på annan ort. Lokal-
tidningen har träffat veckans profil 
hemma i Alvhem.           Läs sid 10

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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SOLARIUMSOLARIUM

NÅ DIN ÖNSKEVIKT
Kilona rasar 
med GR2-
Control enligt 
GI-metoden.

SoliNol HB, Strehlenerts väg 9, 449 41 NOL, 
Tel. 0303-74 09 80, Mob. 0701-90 32 32, anitha@solinol.se

SUPER 10
är drygt och skon-

samt mot miljön. 
En fl aska ger 
upp till 10 liter 
rengörings-
medel.

www.solinol.se

www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00
99:-244:-

Sidavbitare TengTools  
Ord. pris 198 kr

Skruvmejselsats TengTools
Ord. pris 428 kr

Höjden av lycka! Alfred Fritzon jublar som målskytt i den spännande derbyfinalen mellan Älvängenskolan 2A och Älvängenskolan 2C. Rasmus mål hjälpte 
till sist klass 2C till seger med 4-2. Ale IBF:s populära skolcup med Sportlife som huvudsponsor firade också 15 år den gångna helgen.               Läs sid 15

Unga hjältar i skolcupen

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

SLUTREA!
Start torsdag 23 februari

Gilla “Team Sportia Ale Torg” 
på Facebook.

FLER ERBJUDANDEN I BUTIK

50%
RABATT
PÅ ALLA VINTERJACKOR,  
THERMOBYXOR & 
FODRADE VINTERSKOR Dam, Barn & Herr
Gäller på ordinarie pris

�

Lödöse 0520-66 00 10 /st

Skogaholmslimpa

Gäller mot kupong, t o m 26/2-12
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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!

Idrottens och föreningsli-
vets betydelse diskuteras 
ofta. Den bygger både 

broar och fiendeland, men 
framför allt så skapar den 
gemenskap – om inte alltid 
över gränserna så åtminsto-
ne på båda sidor om mittlin-
jen... I veckan som gick var 
det Ale IBF:s populära skol-
cup i innebandy som avgjor-
des. Ett fantastiskt arrange-
mang för flera hundra ungar 
från sju till 16 år. Spänning-
en, dramatiken och viljan att 
vinna är påtaglig, men fram-
för allt genomsyras turne-
ringen av spelglädje. Det är 
fullt på läktarna. Alla är där, 
allt från klasskamrater till 
familj, släkt och vänner. För 
vissa är det första kontakten 
med innebandy och jag har 
svårt att tänka mig ett bättre 
skyltfönster för sporten. Du 
får både prova på själv och 
följa innebandyns härliga 
dramaturgi från läktarplats. 
Kommunens innebandyför-
eningar vittnar också om ett 
uppsving av antalet spelare 
varje år efter att skolcupen 
har avslutats. Detta fenomen 
har varit känt sedan länge 
och frågan är varför ingen av 
de övriga idrotterna har följt 
efter. En skolcup i till exem-
pel fotboll borde kunna bli 
minst lika populär?

Kring lagen krävs också 
ledare, ofta föräldrar till spe-
larna och där gjorde jag en 
intressant notering i år. Ti-
digare har man flera gånger 
kunnat se mindre professio-

nella ledarinsatser. Det har 
inte varit helt ovanligt att 
just ledarna visat störst be-
svikelse över en finalförlust 
och det är illa, särskilt i en 
skolcup. Vilka signaler ger 
det våra blivande stjärnor? 
I år var det underbart att se 
hur föräldrar från motstån-
darlagen kramade om förlo-
rande spelare och sa några 
tröstande ord. Det är le-
darskap att inte bara gläd-
jas åt den egna framgången, 
utan också visa respekt för 
sin motståndare. Vilka signa-
ler det skickar tror jag ni kan 
räkna ut.

Ledare som ändå impo-
nerar mest på mig, det är 
de som tar hand om spela-
re som behöver extra stött-
ning. Dessa såg jag i Vall-
halla sporthall i lördags. Det 
var Grunden Bois som var 
i farten med sina inneban-
dyklubbor. Här får du som 
publik varken se de snabbas-
te dragningarna eller de hår-
daste skotten, däremot får du 
se mycket känslor, en härlig 
ambition att alltid försöka 
och inte minst en smittsam 
passion. Här är naturligtvis 
ledarskapet ännu viktiga-
re. Varje litet ord kan 
ha betydelse. Jag pra-
tade med en av spe-
larna med hemvist 
Ale efter en tung 
6-0-förlust. Ja, 
det brukar vara 
tungt att för-
lora stort, 
men för spe-

lare i Grunden Bois är det 
snabbt glömt. Det gäller 
bara att flytta fokus har jag 
fått lära mig.

"Det gick ju bra det här", 
sa jag.

"Nej, vi förlorade", fick jag 
till svar och såg besvikelsen 
komma.

"Äh, det är ju en jämn 
match, bara tillfälligheter som 
avgör. Ni hade otur", försök-
te jag och plötsligt sken han 
upp:

"Ja, det var tufft och jämnt. 
Vi kunde ha vunnit. Vi vinner 
nästa gång", säger han och 
jag tittar försiktigt upp mot 
resultattavlan som fortfaran-
de blinkar 6-0.

Som sagt, det handlar 
bara om att flytta fokus...

Imponerande ledare

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

Frasses Hamburgare startades i Luleå år 1975 och är idag en kedja 
med ett 50-tal enheter som omsätter ca 300 miljoner kronor.

Frasses Hamburgerrestauranger 
-franchisetagare sökes till
 

Vi söker en positiv och driftig franchisetagare
till en ny anläggning i Göteborgsområdet.

Du ska vara villig att arbeta hårt och förstå
det egna företagandet. Avgörande är att
du har eget kapital eller kan få lån för att
investera runt 1 miljon i din verksamhet.
 
Sänd ett kort brev om dig till:
franchise@frasses.se

en kedjaen kedja

���
Kapad och kluven björkved

Hemleverans
www.skogsservice.com

0520-65 06 97

NÖDINGE VÄGFÖRENING

Torsdag 22 mars 
kl. 18.00

Nödinge Församlingshem
Gamla Kilandavägen 17

Möteshandlingar: se hemsidan 
under fliken ”Aktuellt” 

www.nodingevagforening.se

Välkommen!
Styrelsen

ÅRSMÖTE

ÅRSMÖTE
Fiskevårdsområde Göta Älv, 

Ale-Kungälv
Onsdag 14/3 kl 19.00 
i Fridhem Norrmannebo Bygdegård

Välkomna!

��������������������������
�������������������������������������
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Måndag 5 mars kl 19.00
i Älvängens Aktivitetshus

VÄLKOMNA!
����������

ÄLVÄNGENS 
VÄGFÖRENING

����������������

Årsmöte

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
GARDINSTÄNGER 99:-
NYA VÅRTYGER HAR KOMMIT IN!

GARN & SYBEHÖR
FLEECE 65:-/m, PÄLS 180:-/m

NYA BARNTRIKÅER ”flodhästar” & ”moln” 135:-/m

Restaurang
&Pizzeria

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66
pizzeriabrandsbo@live.se

Lunch fr o m 5/3

À la Carte

Sön-tor 11-21 • Fre 11-24 • Lör 12-24

Öppettider:

Fullständiga 

rättigheter

Trubadur
Ken Bee

Lördag 3/3
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En okänd Viktor 
har tillskrivit 
kommunled-
ningen och nu 
vill politikerna 
Elena Fridfelt 
(C) och Mikael 
Berglund (M) 
svara.

Foto: Jonas  
Andersson
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KONTORSLOKALER I NOL
Sitt inte själv hemma. Kom ut i 
gemenskapen och skapa kontakter 
för nya affärer.
Ring Börje på 
tel: 0703-289577
NOL FÖRETAGSCENTER

www.nolforetagscenter.se

NÖDINGE. Hur bemöter 
man föräldrar till barn 
och ungdomar med 
funktionshinder?

Det är en av frågorna 
som habiliteringsper-
sonal i Ale arbetar med 
inom det regionala pro-
jektet Gro. 

Syftet med kompe-
tensutvecklingen är att 
göra hållbara föränd-
ringar och att kunska-
pen sedan ska kunna 
fortsätta växa inom 
verksamheterna. 

Göteborgsregionen – GR är 
projektägare för Gro, som 
beviljats medel av Europe-
iska socialfonden – ESF. 

Projektet riktar sig till 
personal som är anställd 
inom funktionshinderenhe-
ten i sex olika kommuner, 
däribland Ale.

Till korttidshemmet i 
Nödinge kommer barn med 
olika typer av funktionsned-
sättningar. En del stannar 
bara över dagen, en del över 
en helg och några lite längre, 
men det är inget boende utan 
mer ett aktivitetshus. 

Det finns plats för 13 barn 
att vistas där samtidigt och 
de som sover över får ett eget 
rum för natten. 

– Vi försöker skapa en 
miljö som är så lik hemmet 
som möjligt, berättar 
Andreas Helgé, som arbetar 
som habiliteringspersonal, 
när han och arbetskamraten 
Catrin Weiefors visar runt i 
lokalerna. 

Varmt röda sängöver-
kast, matchande ljusslinga 
på väggen och hemtrevliga 
tavlor möter besökarna i ett 
av rummen. Bakom en annan 
dörr går såväl väggar som 
mattor, täcken och kuddar 
helt i vitt.

– Vitt har en lugnande 
effekt och här kan man vara 
och ta det lugnt en stund, 
säger Catrin.

Hon är en av persona-
len som nyligen, genom 

Gro-projektet, genomgått 
en 7,5-poängskurs på Göte-
borgs universitet i professio-
nellt bemötande av anhöriga 
till barn med funktionshin-
der. 

I samarbete med övriga 
kommuner gjorde de bland 
annat grupparbeten och 
utbytte erfarenheter.

– En idé som andra tog 
från oss var lapparna ”hjälp 
oss att bli bättre” där anhö-
riga kan skicka in synpunk-
ter, anonymt om man vill, 
säger Catrin.

Tanken bakom GRo är 
egentligen precis som det 
låter: att verksamheter, 
genom kompetensutveckling 
för personalen, ska få näring 
till att kunna gro vidare, även 
efter att de aktiva momenten 
är avslutade. 

Christine Melandersson 
tog chansen att genom en 
kurs utbilda sig till så kallad 
observatör. Som observatör 
besöker man andra verk-
samheter för att som utom-
stående kunna notera hur 
vanorna ser ut. 

– Man får ett uppdrag 
från personalgruppen man 
besöker, det kan till exempel 
vara att titta på hur barnen 
och ungdomarna använder 
datorer. Jag ska få personalen 
att se sig själva genom andras 

ögon så att de själva kan hitta 
lösningar. 

Några i personalen har 
även gått kurser i att hålla 
studiecirklar och dessutom 
har Ale kommun genom 
projektet tillhandahållit 20 
surfplattor som underlättar 
i arbetet med barn och ung-
domar.

Skriva dokument
GRo handlar till stor del om 
att få perspektiv, både genom 
att titta på det man själv gör 

och genom att låta sig inspi-
reras av andra. 

I mitten av mars åker 
Camilla Ahlstedt, tillsam-
mans med fem andra från 
Ale kommun, till Recanati 
i Italien för att bland annat 
besöka ett rehabiliterings-
centrum för dövblinda med 
tilläggsfunktionshinder. 

– Det ska bli intressant 
eftersom de jobbar på ett 
annat sätt. Där är det mycket 
mer volontärer till exempel. 

Monica Löfgren, 

enhetschef på funktions-
hinderenheten, menar att 
man kommer att ta med sig 
mycket erfarenheter från 
projektet som sträcker sig 
över sammanlagt två år. 

– Vid projektets slut ska vi 
ha skrivit ett dokument om 
hur vi vill jobba, något som 
vi tillsammans har kommit 
fram till. 

Växer tillsammans genom GRo
– Personal inom funktionshinder utbildas i ESF-projekt

I NÖDINGE

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Habiliteringspersonalen på korttidshemmet i Nödinge kompetensutvecklas inom projektet 
GRo. Övre raden: Andreas Helge, Christine Melandersson, Monica Svensson och Catrin Weie-
fors. Nedre raden: Mattias Nylén, Christina Netzén, Marie Jaanson, Monica Löfgren och Ca-
milla Ahlstedt.

GRO

•  Europeiska socialfonden – ESF har 
i en nationell satsning beviljat 
medel till nio olika projekt.

•  Ett av dessa är GRo, som Göte-
borgsregionen är projektä-
gare för. 

•  De kommuner som deltar är: Ale, 
Härryda, Kungälv, Lerum, Partille 
och Stenungsund.

•  Syftet är att skapa hållbara struk-
turer för organisatoriskt lärande i 
kommunala verksamheter. 

•  Projektet sträcker sig över 
2011/2012
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ÄLVÄNGEN. Kommun-
styrelsen efterlyser 
knappt skrivkunnige 
Viktor från Älvängen.

Hans brev och syn-
punkter har nått fram 
och nu vill kommunal-
råd Mikael Berglund (M) 
svara.

Det pågår en febril, men än så 
länge resultatlös jakt efter sig-

naturen Viktor från Älvängen 
som för en tid sedan skickat 
in en skrivelse till de styrande 
i kommunen. Hans synpunk-
ter gäller reglerna för "mini-
bilar".

– Det är ett helt suveränt 
brev och vi bara måste få svara 
honom. Tyvärr så fanns det 
ingen adress eller kontaktin-
formation med i brevet, dä-
remot en mängd fräcka klis-

termärken. Vi har sökt via 
förskolorna i Älvängen, men 
det finns ju fler än en Viktor. 
Därför vädjar vi nu via tid-
ningen. Hör av er på något så 
ska vi se vad vi kan göra, hälsar 
kommunstyrelsens ordföran-
de Mikael Berglund.

Viktor, var är du?

HOPPAS ATT VIKTOR RINGER

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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I nummer 6 av Alekuriren kallade Vind i 
Ale sin insändare: ”Förnyelsebar elproduk-
tion i Ale”.

Vi tror inte att Vind i Ale avser är att rädda 
miljön.  De lyckas i alla fall inte övertyga oss 
som bor och lever på Alefjäll att det är en mil-
jösatsning.

Vi anser att Vind i Ale tänker mer på pengar 
än på natur och miljö. Det får de gärna göra, 
men om deras planer på vindkraftverk på Ale-
fjäll blir verklighet kommer många människor 
att drabbas negativt.

Vind i Ale talar om demokrati och lutar sig 
mot en vindbruksplan som kommunfullmäk-
tige antagit. 

Visste de beslutsfattande politikerna hur 
deras beslut skulle missbrukas i miljöns namn?

Vindbruksplanen är inte lokalt förankrad 
hos kommuninvånarna i bygden.

Motståndet mot en exploatering av Alefjäll 
växer för var dag som går. Vi tänker inte stil-
latigande låta oss köras över av ett fåtal markä-
gare som vill industrialisera Alefjälls fina skogs-

områden med gigantiska vindkraftverk. 
Därför har vi bildat Alefjälls Naturskydds-

förening som har som målsättning att skydda 
allas vår miljö, djurlivet och de naturvärden 
som Alefjäll har att erbjuda.

De markägare som investerar i vindkraft-
verk, kan få ekonomiska problem eftersom 
vinsten är beroende av ett högt elpris och ett 
el-certifikat . Dessutom kanske investerarna 
hamnar i framtida svårigheter som de inte 
räknat med genom bindande kontrakt.

Vi är många som uppfattar försök till vind-
kraftsexploatering av Alefjäll som ett över-
grepp. Flera hundra fastigheter kommer att 
drabbas negativt om en vindkraftsindustri på 
Alefjäll skulle bli verklighet.

Detaljerad information finner du på vår 
hemsida: www.alefjall.se 

Vi kommer att försvara vår bygd!
Alefjälls Naturskyddsförening

Styrelsen
Birgit Andersson Ölanda

Bruno Nordenborg Uspastorp 
Daniel Ferdinand Damma

Ing-Marie Nordenborg Uspastorp 
Per Dyfvermark Djupevik

Roy Jansson Järnbo 
Stefan Sandberg Ölanda

Alefjälls Naturskyddsförening 
beskriver verkligheten! Som politiskt obunden Ale- och lands-

bygdsbo blir man rejält förvånad över 
det våldsamma personangrepp som Mil-

jöpartiet i Ale utsätter Aledemokraternas Jan 
A Pressfeldt för. Man kan misstänka att det 
höga tonläget har sitt ursprung i saknandet av 
motargument och bristande respekt för åsik-
ter som inte sammanfaller med sina egna. 

Det hetsiga tonläget följer ett mönster som 
påvisar den radikalisering och omvandling 
Miljöpartiet genomgått de senaste åren. 
Från att ha varit en folkrörelse på gräsrots-
nivå har man blivit en välsmord toppstyrd 
propagandamaskin med ”knapptryckande” 
kompanier ute i kommunerna. Detta bevisas 
av att man gärna pekar på diffusa yttre hot då 
man fiskar röster. En gång var det säldöden, 
en annan gång var det skogsdöden och nu 
är det klimathotet. ”Säldöden” visade sig 
vara en populationsrelaterad virussjukdom ej 
orsakad av människan. ”Skogsdöden” i Sve-
rige visade sig vara ett resultat av en felaktigt 
tillämpad inventeringsmetod. När det gäller 
”klimathotet” är forskarna överens om att 
klimatet har blivit varmare, men sambandet 
mellan orsak och verkan tvistas det om. I 
linje med denna logik är sålunda klimathotet 
det enda argument Miljöpartiet i Ale för-
fäktar. Man har helt enkelt inget annat att 
komma med.

Mot denna bakgrund kan 
man därför paradoxalt nog 
konstatera att Aledemokra-
terna för närvarande är kom-
munens enda miljöparti värt 
namnet. Vilket bevisas av att 
man värnar Ales glesbygds-
bors rätt till att ha synpunk-
ter på en hotande storskalig 
industriexploatering i form 

av ett dussintal 180 meter höga vindkraftverk 
koncentrerade till omgivningarna kring Ryd, 
Kilanda och Sannum. Partiet satsar på ridvä-
gar för våra hästintresserade ungdomar och 
ser positivt på en glesbygdsutveckling. Man 
arbetar för att understödja den nya gröna 
vågen genom att göra det möjligt för utflyt-
tade småbarnsfamiljer att få slå ner bopå-
larna i en tyst rofull miljö med ren luft och 
vildmark inpå knutarna. 

Varför vill Miljöpartiet i Ale inte gynna 
denna utveckling? I sällskap med center-
partiet tycks man helt ha tappat kontakten 
med de värden och de väljare man en gång 
värnade om. Dessa två partier tycks numera 
endast vara partibidragsberoende toppstyrda 
organisationer som inte värnar om den 
miljön landsbygdens folk lever i, utan bara 
ser till att berika särintressen genom att föra 
över skattemiljoner till stora markägare som 
i sin tur industrialiserar sin omgivning till 
grannars och närboendes stora förtvivlan. 
Vilket exemplifieras av den nu pågående 
okontrollerade vindkraftindustrialisering 
av Sveriges landsbygd som splittrar byar 
och skapar stor oro och osämja bland män-
niskor. Denna utveckling ackompanjeras av 
Miljöpartiet som också slår till dövörat när 
landsbygdsbor undrar vart demokratin tog 
vägen. Därför ser vi glesbygdsbor mycket 
positivt på socialdemokraternas och Tyrone 
Hanssons utspel om att partiet måste våga ta 
beslut som gagnar framtida generationer och 
inte tillåta kortsiktiga vinster som gynnar 
några få.  Miljöpartister vakna upp, fatta 
mod, börja se er omkring och skyll inte på 
att ni inget visste. Arbeta mot egenintressen 
och mot egoism. 

Landsbygdsbo och
f d Miljöpartist,
ej Aledemokrat

Genmäle MP och Tyrone Hansson:

Strutsdebatt på sandlådenivå

Kristdemokrater-
na höll sitt årsmöte 
i Skepplanda BTK:s 

fina klubblokal. Som inbju-
den gäst och talare kom Pe-
nilla Gunther, Kristdemo-
kraternas riksdagsledamot 
från Trollhättan. Penilla är 
Kristdemokraternas repre-
sentant i arbetsmarknads-
utskottet. Hon talade om 
Kristdemokraternas jobbpo-
litik. Som riksdagsledamot 

blir det många resor, bland annat till Brasi-
lien. Brasilien är ett land med andra idéer än 
det svenska. En demokrati med många soci-
ala reformer, och en annan syn på männis-
kovärdet

Penilla påpekade att många jobb är i fara, 
bland annat i hennes hemstad Trollhättan 
och att vi kristdemokrater måste sätta män-
niskovärdet först. Därför är hon intresserad 
av en allmän obligatorisk a-kassa. Här har 
Kristdemokraterna en uppgift att bry sig om 
sin nästa.

Kristdemokraterna vill att alla skall ha 
en lön att leva på och det 
måste vi sträva efter. Krist-
demokraterna strävar därför 
att få in människor i en 
gemenskap med andra. Var 
och en måste bedömas efter 
sin egen förmåga det måste 
vi kristdemokrater våga tala 
om.

De Kristdemokratiska 
idéerna får genomslag i 
regeringssamarbetet och 
i vardagen. Människovär-
det är viktigt i politiken, 
alla behöver höra att man 
behövs. Hon refererade till 
Kristdemokraternas nya 
program ”Tid för familjen” 
och där Kristdemokraterna 
påpekar att föräldrarna kan 
ta ansvar för sina barn. Vi 
myndighetsförklarar föräld-
rarna. 

Efter god fika så avsluta-
des mötet med sedvanliga 
årsmötesförhandlingar där 
bland annat val till styrelse 
innebar en stor del omval, 
med Sune Rydén som ord-
förande.

Tony Karlsson
Kristdemokrat

Årsmöte hos Kristdemokraterna i Ale

www.folkpartiet.se/ale

Varmt välkomna!
/Styrelsen

Onsdagen den 29 februari 
kl. 18.00 avhåller

i samlingssalen på Trollevik i Nödinge.

DAGORDNING:
• Sedvanliga årsmötesförhandlingar

•  Lättare förtäring, läsk/lättöl samt 
kaffe och kaka

• Samkväm

Anmälan på tel 0303-74 10 30, 070-558 49 13 
eller rose-marie.liberal@telia.com

Samma telefonnummer använder 
Du som vill bli medlem!

Årsmöte
FOLKPARTIET LIBERALERNA ALE

SYMÄSSAN VÅREN 2012
Sy- och inspirationsmässa

24-26 februari, Kviberg 
Gamla Regementet, GÖTEBORG

Fre 10-19, Lör 10-17, Sön 10-16. Entré 60:-

Info & vägbeskrivning:
www.symaskinsagenturen.se
Tel 031-18 82 02
Södravägen 51, 412 54 Göteborg

Mäss-
priser!

Garnhuset, Stoff & stil, Fru Pärla, Huvudfotingar, 
Universalis International AB, Syster Gubbla, Lindbo textil, 

Quiltex, Fyndmontern, 3exter, Kuberna, JH Friskvård, 
Lapptäcksverkstaden, MMH Barnkläder, Teknik & 

Framtid, Pagoni, Ingrids Ateljé, Janome, Ullinek, Bakfi ckan, 
Tygaffären, Broderi & Garn, Symaskinsagenturen, Elna, 

Sanuk design, Elisabeth Gallery Collection, Irinas design, 
Bamboo Is Green, Dekorationsverkstan, Lilla pärlan, 
Rosa Kompaniet, Garn och vävmix i byn, Ias Design, 

Italienska Modetyger, Modesäljaren, Corbinella, 
Kulturstickan, Tusen Ideér
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ÅRSMÖTEN
Älvängens S-förening 
Söndag 26 februari kl 15.00 

i Älvängens Folkets hus
 

Nödinge S-förening
Söndag 26 februari kl 13.00 

i Tankeverkstaden på Ale gymnasium
 

Surte-Bohus S-förening 
Tisdag 28 februari kl 18.30 

på Bohus servicehus 

SOPPA OCH POLITIK
Torsdag 23 februari kl 18.30 – 20.30 

träffas vi på Folkets hus i Nol.

Vi möts över en tallrik soppa 
och pratar om hur vi vill ha 

äldreomsorgen i Ale kommun.

Välkomna!

Alla daglediga 60+ socialdemokrater 
i Ale kommun inbjudes till en 

FÖRMIDDAGSTRÄFF
Torsdag 1 mars kl 10.00-12.00 

på Folkets hus i Nol.

Vi utökar vårt aktivitetsutbud  med en 
träff med framtidstankar och fd kom-

munalråd Göran Johansson, Göteborg 
inleder diskussionen

Efter fika blir det också tillfälle för Dig att 
ge dina synpunkter på aktuell politik och 

peka på framgångsvägarna!

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 29 februari har Lilla Edets 
kommunfullmäktige sammanträde i Stora 
Salongen, Kulturhuset Eden/Folkets Hus 
kl. 19.00.

Välkomna att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl a  
följande ärenden:

• Svar på motion om konstgräsplan i 
Lilla Edet

• Antagande av handlingsprogram för 
skydd mot olyckor

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagord-
ning och handlingar finns att läsa på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. 
den 22 februari 2012.  ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00                                  www.ale.se

Februari

Projektet Eff ektiv näring

Åtgärdsplan för Vimmersjön, avloppstillsyn

FÖRELÄSNING
Aff ärsidé: Att vårda hundars tänder
Susanne Andersson från Nol och Ljusevatten driver i Halmstad ett 
företag som utvecklar och marknadsför utrustning för hundtandvård 
och arrangerar utbildning i tandvård för hundar. Varje år kommer 
föreläsare från hela världen till hennes kurser för personal vid 
djursjukhus i Europa. Susanne fi ck 2008 belöningen ”Årets 
aff ärskvinna” i Halmstad. Susanne berättar om sitt företag och dess 
utveckling.
>> Tisdagen den 6 mars kl. 19.00 i Skepplanda bibliotek
Fika / Inträde 40:-.
Arr: Bibliotekets vänner i norra Ale, Studieförbundet Vuxenskolan, Ale kommun

Eff ektiv näring är en tillsynskampanj med fokus på 
lantbrukstillsyn. Målsättningen med projektet är 
att minska växtnäringsförlusten. I projektet görs en 
avgränsning till att fokusera på lagring och spridning 
av stallgödsel samt risker för ytavrinning och erosion.

Bakgrunden är att Jordbruksverket har fått i uppdrag 
av regeringen att analysera och genomföra särskilda 
insatser för att stärka och eff ektivisera tillsynen och 
jordbruksföretagens egenkontroll. Detta med syftet 
att minska förlusterna av växtnäring från jordbruket, 
och därmed förbättra vattenkvaliteten och havsmiljön. 

Uppdraget ska redovisas till regeringen i september 
2012.
Ale kommun kommer att göra tillsynsbesök på utvalda 
lantbruk från februari till maj inom projektet Eff ektiv 
näring. Lantbrukarna kommer att få checklistor 
utskickade innan besöket för att eff ektivisera 
tillsynsbesöket.

Vid ev. frågor kontakta Bengt-Arne 0303-33 05 93 eller 
Ann-Christin 0303-37 12 73
VERKSAMHET MILJÖ

Samhällsbyggnadsnämnden har antagit en 
åtgärdsplan för Vimmersjön. Syftet med planen är 
att sänka halterna av näringsämnen i Vimmersjön 
och på så sätt minska risken för återkommande 
algblomningar. 
Planen består av tre delar, ett kontrollprogram, 
åtgärder för att minska tillförseln av näringsämnen 
från verksamheter i sjöns tillrinningsområde samt 
planering för åtgärder i sjön.

Verksamhet Miljö påbörjar en inventering av alla 
enskilda avloppsanläggningar inom Vimmersjöns 
avrinningsområde under vintern 2012. Brev med en 
inventeringsblankett skickas till alla fastighetsägare 
i området. Målet är att åtgärda alla dåliga och gamla 
avloppsanläggningar runt Vimmersjön. 
Vid ev. frågor kontakta Bengt-Arne 0303-33 05 93 eller 
Ann-Christin 0303-37 12 73
VERKSAMHET MILJÖ 

PÅ GÅNG I ALE

Har du/ni något 
du vill visa upp?
 

UKM - Ung kultur möts
 
>>Lördagen den 10 mars i Teatern ale gymnasium
 
Anmälan till festivalen görs på www.kulturungdom.se
För mer info: maila: mats.berggren@ale.se

Har du en maka/make/
sambo som har begynnande 
eller konstaterad 
minnesproblematik?

Har du en förälder med 
begynnande eller konstaterad 
minnesproblematik?

Då är du välkommen till

Informations/
samtalsgrupper
Älvängens aktivitetshus 
(Carlmarks väg 4)

Vi träff as 4 – 5 gånger under 
våren för att fördjupa kunskap 
och förhållningssätt inom område 
demensomsorg, stöd och hjälp, 
bemötande, hjälpmedel, osv….  
Båda grupperna startar i mars, 
dagtid resp. kvällstid! Begränsat 
antal deltagare per grupp, men vi 
startar nya allt eftersom det fi nns 
underlag.

Medverkande vid träff arnas olika 
teman: demenssjuksköterska, 
sjuksköterska från kommun 
och primärvård, arbetsterapeut, 
biståndshandläggare, 
anhörigkonsulent.

Föranmälan, fi ka, fritt från kostnad
Är du intresserad och har frågor så 
hör du av dig till anhörigkonsulent 
Ann-Marie Thunberg 0303-371254 
ann-marie.thunberg@ale.se

Samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan

Dag Förmiddag Eftermiddag

Måndag  09.00 - 12.30  13.30 - 15.00

Tisdag   13.30 - 17.00

Onsdag   13.30 - 17.00

Torsdag  09.00 - 12.30  13.30 - 17.00

Fredag   13.30 - 17.30

Lördag   16.00 - 19.00

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

Öppettider allmänhetens 
åkning i Ale Arena

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

Åsikter om plan för 
räddningsinsats
Kommunen har tagit fram en plan för räddningsinsats vid Eka 
Chemicals anläggning i Bohus. Nu har allmänheten möjlighet att lämna 
åsikter om planen, som fi nns på www.ale.se/raddningstjanst och på 
kommunledningskontoret, Alafors.

Åsikterna ska skickas till Ale kommun, räddningstjänsten, 449 80 Alafors 
eller till e-post kommun@ale.se. Sista datum är 2012 03 09.

Under våren 2012 anordnar 
psykiatriska kliniken, Kungälvs 
sjukhus, träff ar för anhöriga/
närstående till personer som 
drabbats av psykossjukdom 
av något slag.

Deltagarna träff as i cirkelform 
och innehållet styrs i hög grad 
av deltagarnas önskemål, 
frågeställningar och behov.
Träff arna kommer att ske sex 
torsdagskvällar med 
start torsdag 23/2, är kostnadsfria 
och kaff e och smörgås ingår.

Är du intresserad så hör av dig, 
så återkommer vi med närmare 
information till dem som anmält 
intresse.
Kontaktpersoner:
Marie Lod, kurator 0303-98071
Katrin Modig Pallin, arbetsterapeut 
0303-98739
Har du andra frågor kring 
anhörigstöd kan du kontakta 
Ann-Marie Thunberg, anhörig-
konsulent i Ale 0303-371254 

Vi vill starta en lokal 
anhörigförening i Ale! Vi har en 
stomme till en styrelse för att 
kunna komma igång.
Anhörigföreningen verkar som 
stöd och plattform för anhöriga/
närstående som vårdar eller stöder 
någon i sin omgivning som på 
grund av ålder, funktionshinder 
eller långvarig sjukdom är i behov 
av stöttning.
En anhörig kan vara make/maka, 
sambo, särbo, barn, granne, vän. 
I en anhörigförening kan man göra 
mycket. Det kan vara information 
och kunskap kring olika teman, 
det kan vara studiecirklar, 
studiebesök, trivselaktiviter 
osv. Medlemmars intressen och 
engagemang avgör inriktning och 
aktivitet.

Är du intresserad så kom till 
Aktivitetshuset i Älvängen 
(Carlmarks väg 4).
>> Onsdagen 22/2 kl 18-20 
Vill du veta mer om Anhörigas 
riksförbund kan du gå in på www.
ahrisverige.se

Har du frågor kan du kontakta 
Ann-Marie Thunberg, 
anhörigkonsulent i Ale 
på 0303-371254 

Anhörig/
Närståendeträff ar

Tematräff ar 
anhörigstöd

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)
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LÖDÖSE. Under ett par 
timmar förvandlades 
Lödösehus till ett zoo i 
miniformat.

Massor av exotiska 
djur fanns att titta på.

En uppskattad sport-
lovsaktivitet som lock-
ade en hel del nyfikna 
barn till biblioteket.

Efter att ha besökt Lilla Edets 
bibliotek på förmiddagen 
kom Ämma Andrinsson till 
Lödöse på tisdagseftermid-
dagen. Pälsdjuren hade hon 
lämnat hemma, så att even-
tuella allergiker också skulle 
kunna medverka på visningen.

– Jag bor utanför Säffle 
och älskar djur. Hemma har 
jag katt, hund, flygande pun-
gekorre, möss och ytterligare 
några vänner som inte är med 
mig på denna utflykt, förkla-
rade Ämma.

Av de djur som Ämma 
visade upp för besökarna 
tilldrog sig ödlan och den 
argentinska grodan det största 

intresset i församlingen. 
Barnen fick även möjlighet att 
klappa djuren.

– Ödlan var len och väldigt 
söt, tyckte Alma Lindström 
som kom till Lödösehus i 
sällskap med kompisarna My 
och Michelle som också hade 
planerat in ett biobesök i Lilla 
Edet under sportlovsveckan.

– Vi ska se Mästerkatten, 
berättade My.

I bildningsförvaltningens 
traditionella sportlovspro-
gram fanns rikligt med akti-
viteter att välja bland för alla 
lediga skolelever. Skidåkning, 

bowling, friidrott, skridskoåk-
ning, tipspromenad till häst 
och tennis erbjöds i samarbete 
med det lokala föreningslivet

JONAS ANDERSSON.

Exotiska djur i Lödösehus

Alma Lindström tog tillfället i akt att klappa ödlan.

Ödlan blev mångas favorit.

NÖDINGE. Vad är skill-
naden på en laptop och 
en surfplatta?

Vilken internetupp-
koppling är bäst för min 
dator?

Frågorna var många, 
svaren likaså när Ale 
bibliotek bjöd in till 
föreläsning om sociala 
medier och Internet.

Ett 15-tal kunskapstörstiga se-
niorer hade tagit plats i bibli-
otekets läsesal i onsdags efter-
middag för att få reda på mer 
om datorer och allt som hör 
den digitala världen till. Fokus 
låg på utvecklingen av sociala 
medier och Internet.

– Vad är möjligheterna och 
vad är farorna? Många män-
niskor, framförallt den äldre 
generationen, är lite skeptiska 
och nästan rädda för vad Fa-
cebook och Internet är. Det 
vimlar av termer och det är inte 
lätt att ta till sig all information 
som sköljer över oss, säger Maj 
Holmström som driver emm 
webbdesign.

Maj gästade Ale biblio-
tek tillsammans med Lena 
Wingbro från Wingbro Fö-
retagsutveckling. Lena gjorde 
en djupdykning i såväl hård-
vara som mjukvara, berättade 
om skillnaden mellan en statio-
när dator och en laptop. Lena 
visade även upp hur en läsplat-
ta och en smartphone fungerar.

– Om ni har hört uttryck-
et appar så är det applikationer 
som laddas ner till surfplattor 
och smartphones. Det finns i 
form av spel, men även många 
nyttiga appar. Bland annat kan 
ni komma i kontakt med er 
bank på ett enkelt sätt, förkla-
rade Lena.

Förenkla vardagen
Internetuppkoppling, bred-
bandshastighet och exempel 
på leverantörer målades också 
upp på ett lättbegripligt sätt av 
Lena Wingbro.

Deltagarna fick sig sedan en 
lektion i Facebook och hur so-
ciala medier kan förenkla var-
dagen. Några i församlingen 
hade redan Facebook-konto.

– Det bästa med Facebook 
är att ni kan nå alla era vänner 

utan att behöva ringa dem. Ni 
kan lätt ha kontakt med släkt 
och vänner som bor långt 
bort. Facebook hade mer än 
600 miljoner aktiva använda-
re i början av 2011. Kvinnor 
i åldern 55-65 år är den mål-
grupp som ökar mest, upplyste 
Lena som trots sitt propagan-
daanförande om Facebook inte 
lyckades övertyga alla i lokalen.

Lektionen gick vidare med 
beskrivning av skype, blogg, 
twitter med mera. Deltagarna 
lyssnade intresserat och fyllde 
på sina respektive kunskapsför-
råd. Eftermiddagen avslutades 
med ett besök från Handels-
banken som redogjorde för an-
vändande av internetbanken. 

För dem som missade ons-
dagens föreläsning i Ale bib-
liotek ges tre nya tillfällen. 
Onsdag 14 mars, 11 april och 
25 april går arrangemanget i 
repris. Sociala medier och In-
ternet är ett samarbete mellan 
Studieförbundet Vuxenskolan 
och Ale bibliotek i projektet 
Digidel.

JONAS ANDERSSON

Guidning genom digital djungel
– Föreläsning om sociala medier och Internet

Lena Wingbro demonsterar hur en läsplatta fungerar. Den första av fyra föreläsningar om so-
ciala medier och Internet ägde rum i Ale biblioteks läsesal i onsdags.

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

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

lansforsakringar.se/alvsborg

*räntesats 120206 06

Få din dröm för 
Ale att bli sann

www.ale.se

Var med och påverka på ditt ortsutvecklingsmöte.

Nu startar vi Lärlingsutbildning till

Ett BYGGYRKE  
med stor spännvidd

Är du intresserad att söka eller få ytterligare  
information om utbildningen besök www.grvux.se

Inget annat byggyrke kan erbjuda så 
många olika arbetsuppgifter som väg- 
och anläggningsarbetare. Som färdig 
yrkesman kan du bygga gator och vägar, 
broar, park- och trädgårdsanläggningar 
och mycket annat.

väg- och 
anläggningsarbetare 
på Komvux i Ale

www.ale.se

K om v u x
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Hälsar er välkomna till

�����������
För vakna företagare i Ale

Vi möts hos

Kraftpowercon 
Sweden AB

Bruksgatan 4 i Surte

Tisdag 28 feb kl 07.30 - 09.00

Utveckla ditt ledarskap
Utvecklingskonsult Annelie Eksell, Agera Mera 
 

Kraftpowercon Sweden AB
År 2009 fi ck dåvarande Kraftelektronik nya Indiska ägare.

VD Roger Oscarsson berättar om en mycket spännade 
utveckling. 
Efter mötet bjuds en kort rundvandring för de som så önskar. 

Näringslivet i Ale
Fokus på Ale Turism
 Susanna Hammar & Börje Johansson

Programvärd: Handelsbanken 

Detta är mötesplatsen för företagare, politiker och tjänstemän där du träffar intressanta 
människor, skapar affärsmöjligheter och får kompetenshöjande aktuell kunskap. 

OBS! Ingen anmälan
Vi bjuder på frukost kl 07.30! Du bjuder på din närvaro!

Mer info: jerry.brattasen@ale.se 
tel. 0303-330 277

Välkomna!

Den som har läst Vän-
sterpartiets insända-
re i Alekuriren och 

följt deras arbete i Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämnden 
måste liksom jag undra vad de 
håller på med. De är emot in-
förandet av valfrihet inom äld-
reomsorgen i Ale kommun 
men de verkar inte alls ha koll 
på vilka förslag och beslut som 
har med denna valfrihet att 
göra. Ibland undrar jag om de 
ens vet vad valfrihet inom äld-
reomsorgen är. Vänsterpar-
tiet kanske tycker att stat och 
kommun ska bestämma över 
oss enskilda människor i varje 
detalj. Det tycker inte jag och 
det är bland annat därför som 
jag är centerpartist och inte 
medlem i något av partier-
na till vänster. Jag är dessut-
om övertygad om att de allra 
flesta vill bestämma över sitt 
eget liv och att kraven på detta 
kommer att bli allt starkare 
även bland våra äldre.

När det gäller förändring-
arna på Klockarängen så är de 
redan beslutade i total enighet 
i Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden. Vänsterpartiets 
representanter Maria Bergerus 
och Christer Paulsson har 
alltså varit med och beslutat att 
förändringarna ska göras. Jag 
har informerat om planerna i 
Kommunala pensionärsrådet 
före beslutet. Chef och per-
sonal på Klockarängen har 

arbetat med att förbereda och 
genomföra förändringarna 
sedan 2010. När jag våren 
2011 gick ut i Alekuriren och 
berättade om de kommande 
förändringarna på Klocka-
rängen fick jag kritik för att jag 
varit för snabb. Det är kritik 
som jag gärna tar eftersom jag 
vill vara öppen mot Aleborna 
med vad jag och den styrande 
majoriteten i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden vill 
göra. De boende och deras 
anhöriga har fått information 
om de planerade förändring-
arna enligt de uppgifter jag har 
fått. Det är mot den bakgrun-
den som äldreomsorgschefen 
Ann-Sofie Borg och jag utfor-
made det svar på en insändare 
som Vänsterpartiet i Ale ond-
gjorde sig över i förra veckan.

Förändringarna på Klocka-
rängen har ingenting med 
införandet av valfrihet inom 
äldreomsorgen enligt LOV 
att göra. Det diskuteras inte 
över huvud taget att införa 
LOV i Ale när det gäller 
äldreboenden. Däremot har 
det utretts om det är möjligt 
att upphandla driften av det 
nya äldreboendet i Nödinge 
enligt en helt annan lagstift-
ning som heter LOU, lagen 
om offentlig upphandling. 
Utredningen har visat att 
upphandling inte hinns med 
tills det nya äldreboendet 
står färdigt hösten 2012. 

Därför har jag i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämndens 
arbetsutskott föreslagit att 
ärendet avslutas. Det blir alltså 
inte någon upphandling enligt 
LOU inför starten av det 
nya äldreboendet i Nödinge 
utan det kommer att startas 
som ett kommunalt vård- och 
omsorgsboende.

Arbetet med att införa 
valfrihet enligt LOV för de 
Alebor som har hemtjänst 
fortsätter och kommer att 
presenteras för Kommunala 
pensionärsrådet och för alla 
intresserade Alebor innan det 
fattas beslut i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden. 
Jag är övertygad om att LOV 
kommer att innebära förbätt-
ringar för dem som har hem-
tjänst och betonar att det inte 
alls är något besparingsförslag. 
Målet är bättre kvalitet till 
oförändrad kostnad men jag 
vet att det till och med kan bli 
dyrare för kommunen i början. 
Det är valfriheten i så fall värd 
tycker jag.

För övrigt verkar det som 
om Vänsterpartiet nu är det 
enda parti som på riksnivå är 
helt emot valfrihet inom äld-
reomsorgen efter den senaste 
veckans utspel från ledande 
socialdemokrater.

Boel Holgersson (C)
Ordförande Omsorgs – 

och arbetsmarknadsnämnden i Ale

Dags för Vänsterpartiet att sansa sig

SURTE. Årets första 
företagarträff hägrar.

Tisdagen den 28 
februari arrangeras 
frukostmöte i Ale Före-
tagsforums regi.

Mötet kommer att 
hållas hos Kraftpower-
con i Surte.

Handelsbanken står som pro-
gramvärd för vårens första fö-
retagarträff, som sker i form av 
ett frukostmöte.

– Vi blandar och ger under 
våren. I mars kommer vi att 
arrangera en sopplunch och 
i april är det planerat för en 
kvällsaktivitet. Företagarnas 
vardag ser lite olika ut och 
därför vill vi variera dag och 
klockslag, förklarar närings-
livsstrateg Jerry Brattåsen.

Det som tidigare var Kraft-

elektronik fick 2008 nya indis-
ka ägare och två år senare bytte 
man namn till Kraftpowercon 
Sweden AB. Vd Roger Os-
carsson kommer att berätta 
om företagets verksamhetsin-
riktning och framtidsvisioner.

Morgonens huvudtalare 
är utvecklingskonsult Anne-
lie Eksell, som driver Agera 
Mera. Hur kan du utveckla 
dig själv och dina medarbetare 
genom en bättre kommunika-
tion lyder rubriken för hennes 
anförande.

– Jag har under många år 
arbetat med utveckling av 
ledare, medarbetare och or-
ganisationer där jag samlat på 
mig tankar och idéer som jag 
vill dela med mig av. Min filo-
sofi är att alla människor har 
en vilja att påverka sina olika 
roller som till exempel den i 

familjen, i yrket, i samhället 
och så vidare.

Frukostgästerna får av-
slutningsvis en uppdatering 
vad det gäller det nya turist-
projektet för Ale och Lilla 
Edet. Informerar gör Susan-
na Hammar och Börje Jo-
hansson.

JONAS ANDERSSON

Frukostmöte hos Kraftpowercon

Annelie Eksell från Agera 
Mera kommer till företagar-
träffen hos Kraftpowercon i 
Surte.

NÖDINGE. 1 mars tar 
Sportlife över konkur-
renten Lifes tränings-
anläggning i Nol.

– Medlemmarna ska 
absolut inte påver-
kas negativt, tvärtom 
hoppas vi föra in många 
positiva nyheter, säger 
regionchef Alexandra 
Ahlstedt.

Klubben i Nol blir 
Sportlifes tredje i Ale 
och femte i Göta älv-
dalen.

Beskedet om ägarbytet i Nol 
slog ner som en bomb för 
medlemmarna.

– Jag förstår att man blir 
orolig, men jag kan garan-
tera att de förändringar som 
nu kommer att ske bara är till 
det bättre. En helt ny maskin-
park installeras inom kort, all 
utrustning i gruppträningssa-

larna byts ut och vi kommer 
dessutom att skapa en yta för 
funktionell träning som till ex-
empel TRX, säger Alexandra 
Ahlstedt.

Utbudet av gruppträning 
kommer också att utvecklas – 
och utökas.

– Vårt samarbete med 
Les Mills, världens ledan-
de leverantör av gruppträ-
ning, ger oss bästa tänkba-
ra förutsättningar. En av ny-
heterna kommer att bli CX-
works, funktionell träning för 
mage och rygg. Sedan har vi 
MRL, ett program med step 
och styrka. Vi har många idéer 
kring gruppträningen, men vi 
kommer självklart också att 
lyssna till vad medlemmarna 
tycker, säger Anna Petters-
son som nu blir platschef för 
både Nödinge och Nol.

Det blir inte heller någon 
större förändring på perso-

nalsidan. Flertalet ansikten 
kommer att kännas igen.

– Vårt första möte med den 
befintliga personalen var väl-
digt positivt och alla verkar 
tända på en nystart. Det känns 
positivt och jag är övertygad 
om att det här blir bra, säger 
Anna Pettersson.

Från 1 mars kan alla med-
lemmar byta ut sina medlem-
skort och för de som tidiga-
re tränat på Lifes Göteborgs-
klubbar finns det nu möjlighet 
att mot en mindre avgift träna 
på Sportlifes alla arenor.

– Beroende på vilket kort 
du har kan du träna fritt i 
hela region väst, det vill säga 
Kungälv, Stenungsund, Orust, 
Uddevalla, Vänersborg, Troll-
hättan och Lilla Edet, under-
stryker Anna Pettersson.

Sportlife på väg till Nol

Anna Pettersson blir ny platschef när Sportlife tar över Lifes träningsanläggning i Nol. 
Regionchef Alexandra Ahlstedt avdramatiserar ägarbytet. ”De förändringar som nu 
kommer att ske är bara till det bättre”.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se



Ett effektiviserings-
arbete i syfte att 
snabba på handlägg-

ningen av bygglov och de-
taljplaner påbörjades under 
förra mandatperioden. I 
slutet på förra mandatpe-

rioden kunde vi konstatera 
att handläggningstiden på 
bygglov hade förkortats vä-
sentligt under förutsättning 
att inlämnade handling-
ar var kompletta. På plan-
sidan lanserades tankar på 

hur planprocessen kunde 
förkortas.  

Vi inom Socialdemokra-
terna är glada över att beslut 
nu kommer att tas angående 
att snabba upp och förenkla 
hanteringen av detaljplaner. 

Det är ett arbete som påbör-
jades av den förra socialde-
mokratiska majoriteten i Ale. 

Förslaget innebär att de-
taljplaner och planbesked 
som inte är av viktig princi-
piell art eller av större vikt 

kan antas av samhällsbygg-
nadsnämnden.

Rolf Gustavsson (S)
Kommunstyrelsen

Tyrone Hansson (S)
Samhällsbyggnadsnämnden 
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDEN
Tisdag 14 februari

Inbrott
Inbrott på byggarbetsplats 
på Klockarevägen i Nödinge. 
Diverse elverktyg tillgrips.

Onsdag 15 februari

Misshandel
Två relationsbetingade miss-
handlar sker i Bohus.

Ett par 15-åriga snattare 
grips på Ale Torg.

Torsdag 16 februari

Narkotikabrott
Polisen gör ett tillslag på tre 
adresser i Nödinge, Surte och 
Älvängen. Sju fall av narkotika-
brott rapporteras, bland annat 
eget bruk och överlåtelse av 
narkotika.

Fredag 17 februari

Stenkastning
Skadegörelse i form av sten-
kastning mot en villa i Nol.

Söndag 19 februari

Skadegörelse
Skadegörelse mot Skepplanda 
BTK:s klubbstuga på Forsvallen 
anmäls till polisen.

Antalet anmälda brott under 
perioden 13/2 – 20/2: 32. Av 
dessa är två biltillgrepp och två 
bilinbrott.

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Ska du sälja din bostad framöver? 
Välj en mäklare som varit med förr.

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

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
PRIS 1 295 000 kr/bud. TOMT 164 kvm . VISAS To 23/2.
Lö 25/2. Ring för tidsbokning. Kyrkbacken 2. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE SKEPPLANDA 5 rok, 130 kvm
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PRIS 1 160 000 kr/bud. TOMT 201 kvm. VISAS Sö 26/2
12.00-12.30. Ring för tidsbokning. Blåsippsvägen 69. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE ÄLVÄNGEN 2 rok, 65 kvm
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PRIS 595 000 kr/bud. AVGIFT 2 382 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Granhäcksvägen 3c. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 50,7 kvm
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PRIS 1 485 000 kr/bud. TOMT 272 kvm . VISAS Sö 26/2
11.00-12.00. Må 27/2. Ring för tidsbokning. Skomakargränd
9. ALE Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE BOHUS 5 rok, 110 kvm
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PRIS 1 800 000 kr/bud. TOMT 1 542 kvm. VISAS Sö 26/2
13.00-14.00. Ti 28/2. Ring för tidsbokning. Kvarnbäcksväg
265. ALE Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE KILANDA 5 rok, 150 kvm
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PRIS 2 985 000 kr/bud. TOMT 911 kvm . VISAS Sö 4/3.
Ring för tidsbokning. Bäckvägen 3a. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NOL 5 rok, 139 kvm
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PRIS 1 095 000 kr/bud. AVGIFT 3 910 kr/månad.
VISAS To 23/2. Lö 25/2. Ring för tidsbokning. Gruvåsvägen
10. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 2 rok, 69,1 kvm
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PRIS 475 000 kr/bud. AVGIFT 2 150 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Idrottsvägen 13b. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 54 kvm
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PRIS 450 000 kr/bud. AVGIFT 2 358 kr/månad
VISAS Må 27/2 17.00-17.30. Ring för tidsbokning.
Klorvägen 2b. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 1 rok, 40,5 kvm
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Här syns 
din bostad bäst.

Vi har ca 75o.ooo besökare i veckan på svenskfast.se

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

S gläds åt effektivisering av detaljplaner
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ALE. Ale Brottsoffer-
jour finns till för den 
som utsatts för brott 
och behöver någon att 
prata med. 

Fem stödpersoner, 
som arbetar helt ide-
ellt, turas om att ta 
emot telefonsamtalen, 
men det behövs fler.   

– Det enda som krävs 
för att bli brottsoffer-
stödjare är ett stort 
hjärta och djupt enga-
gemang för andra män-
niskor, säger Lotti Klug, 
brott- och säkerhets-
handläggare.

Förra året ringdes 146 samtal 
till Ale Brottsofferjour. Poli-
sens rubriceringar på brot-
ten som personerna utsatts 
för var allt från misshandel, 
ofredande, olaga hot och sex-
ualbrott till rån, väskryckning 
och ekonomisk brottslighet. 

– Man tänker ofta att det 
enbart ska handla om grova 
brott när man kontaktar 
Brottsofferjouren, men det 
är upp till den som utsatts att 
avgöra hur man känner sig 
och vad man blir illa berörd 
av, säger Lotti Klug, som även 
är ledamot i Ale Brottsoffer-
jour. 

Att komma hem efter ett 
inbrott kan vara väl så skräm-
mande och man kan behöva 
hjälp med att bearbeta 
otrygghetskänslorna. Brotts-
offerjouren kan också hjälpa 
till med rent praktiska saker 
som att få en vittnesstödjare 
vid en rättegång eller om man 
har frågor som rör juridiska 
saker. Hjälpen består ofta i att 
bli slussad vidare till rätt in-
stanser.

– Man ska komma ihåg att 
stödjarna inte är några psyko-
loger, utan helt vanliga per-
soner som bidrar med sitt 
mänskliga stöd. Ofta är det 

människor med själavårdan-
de yrken, men vem som helst 
som vill hjälpa till kan söka. 
Har man exempelvis jobbat 
som polis, inom vården eller 
räddningstjänsten har man 
mycket värdefull erfarenhet. 

Givande föreläsningar
Vill man bli stödperson kon-
taktar man Brottsofferjouren 
och efter att man träffat sty-
relsen väntar en grundläg-
gande utbildning.

Ett par gånger om året 
ordnas olika aktiviteter för 
stödjarna, dels för att öka 
kunskapen och dels för att 
sammansvetsa gruppen. Det 
kan röra sig om såväl föreläs-
ningar som studiebesök.

– Senast hade vi besök av en 
person som föreläste om våld 
i samkönade relationer. Det 
är viktigt att man inte förut-
sätter att våld inom parrela-
tioner bara sker mellan per-
soner av motsatt kön. Vi fick 
till exempel höra talas om en 
blåslagen tjej som kom in på 
akuten tillsammans med sin 
bästa tjejkompis sedan hon 
misshandlats av sin sambo. 
”Bästa kompisen” visade sig 
senare vara flickvännen som 

misshandlat henne, berättar 
Lotti Klug. 

Brottsofferdagen
Ale Brottsofferjour går under 
Brottsofferjourernas riksför-
bund. När man ringer det 
lokala numret kopplas man 
först till en nationell tele-
foncentral där man får berät-
ta vad man varit med om och 
därefter blir man uppringd 
av en stödperson. De fem 
stödjarna i Ale har telefonen 
enligt ett rullande schema.

– Det kan innebära att 
en person får många samtal 
och någon annan färre, men 
de kan också göra upp sinse-
mellan och backa upp var-
andra. Därför är det viktigt 
att de känner en samhörig-
het, och ju fler stödjare vi får 
desto mindre arbete blir det 
för var och en. 

Onsdagen den 22 februa-
ri genomförs internationella 
brottsofferdagen – med syfte 
att belysa personer som drab-
bats av brott. Det är också 
ett bra tillfälle att få tag i fler 
stödpersoner.

Värdefull hjälp 
till brottsoffer
– Ale brottsofferjour söker fler stödpersoner

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Stort engagemang. Lotti Klug, som jobbar som brott- och säkerhetshandläggare i Ale 
kommun, sitter även som ledamot i Ale Brottsofferjour.

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

NÖDINGE. Fem år under 
samma tak.

Det ska firas.
Nästa torsdag blir det 

öppet hus hos Salong 
Ulla och Malins Hårde-
sign.
För fem år sedan ringde 
Malin Karlsson till Ulla 
Jakobsen och frågade om 
hon kunde hyra en stol på 
hennes salong.

– Det är det bästa beslut 
jag har tagit någon gång, 
skrattar Malin.

– Efter tio minuter var vi 
överens och därefter har vi 

kamperat ihop utan en enda 
kontrovers. Vi har fantastiskt 
roligt ihop och det är jag 
övertygad om att kunderna 
märker av när de besöker oss.

Malin och Ulla driver två 
separata företag, men har 
också utvecklat en gemen-
sam verksamhet i form av 
kläder, väskor och smycken.

– Nyligen var vi på en 
modemässa och köpte in 
en del fina väskor och ljus, 
berättar Ulla.

Malin och Ulla huserar i 
före detta Ale Taxis fastighet 
på Lahallsvägen. De strider 
som bäst för att få till stånd 

avfart, eller åtminstone en 
gångportal, från den nya 
lokalvägen som byggts.

– Det ser mörkt ut, men 
vi har inte gett upp, säger 
Malin.

Hur firar ni ert jubi-
leum?

– Genom att bjuda in alla 
som vill till öppet hus. Vi 
kommer att bjuda besökarna 
på lite dricka och snacks sam-
tidigt som vi har en del fina 
erbjudanden på våra produk-
ter, avslutar Ulla Jakobsen.

Jubileumsfirar med öppet hus

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ulla Jakobsen och Malin Karlsson driver två separata frisersalonger, men under samma tak. 
Snart firar de fem år tillsammans. Verksamheten omfattar inte bara klippning utan även 
kläder, väskor och smycken.
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Bridge för hela slanten
Bridge, bridge, bridge. För Elsa Persson från Alvhem betyder kortspelet mycket. 

Hon åker ofta iväg på tävlingar där hon spelar med olika partners.
När hon inte klurar på kort tycker hon om att laga mat och tackar inte nej till en opera.

Hur kom det sig att du 
började spela bridge?
– Det var i slutet av 70-talet 
som min man lurade iväg mig. 
Jag tyckte inte alls det var 
särskilt roligt första gången, 
men sedan kom man in i det. 
Nu för tiden spelar jag unge-
fär fem dagar i veckan, det är 
som en hel arbetsvecka.

Vad är det som är så 
roligt med bridge?
– Man träffar otroligt mycket 
roliga människor och det är 
kul att delta i tävlingar. Det 
är mycket tankeverksamhet 
och jag tror det är bra att 
hålla igång huvudet. Av alla 
dessa pensionärer jag vet som 
spelar har jag inte hört talas 
om någon som blivit senil och 
en del är över 90 år gamla. 

Kan du avslöja någon 
hemlighet bakom ett 
framgångsrikt spel?
– Det sägs att det inte hand-

lar om tur, men på något sätt 
så gör det ju ändå det. Man 
luras inte som i poker utan det 
är ett ärligt spel med tydliga 
regler. Ibland blixtrar man till 
och gör något bra och ibland 
sopar man till det.

Du är samordnare i 
bridgeklubben som 
går under Alvhems IK, 
spelar du även på andra 
ställen?
– Jag åker runt lite över-
allt och deltar i tävlingar. 
Det kan vara till Lilla Edet, 
Alingsås, Upphärad eller som 
förra lördagen när vi var på 
Tjörn. Man spelar antingen i 
par eller i lag och jag brukar 
inte ha samma partner utan 
gillar att ha olika, det är mer 
utvecklande. 

Hur går det till på en 
tävling?
– På de riktigt stora tävling-
arna, som exempelvis Brid-

gefestivalen i Örebro, tappar 
man nästan andan när man 
kommer in i lokalen. Där kan 
stå 600-700 bord uppställda 
och det springer omkring 
folk överallt, men sedan när 
spelet väl börjat blir det allde-
les tyst. Det påminner mycket 
om schackturneringar. 

Förutom att spela 
bridge, vad tycker du 
mer om att göra?
– Jag gillar att sätta mig själv 
i bilen och åka någonstans 
och det kan vara hur långt 
som helst, så har jag alltid 
gjort. Ibland åker jag till min 
syster som bor i Uppland. 
Sedan tycker jag om att laga 
mat och lösa korsord. Musik 
tycker jag också mycket om 
och eftersom jag tidigare varit 
kantor är jag fäst vid barock- 
och kyrkomusik, men lyssnar 
även på klassisk musik, jazz, 
blues och opera.

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Elsa Persson
Ålder: 71
Bor: Alvhem
Gör: Spelar bridge 
Jobbat som: Lågstadielärare 
i 44 år, varav 42 i Ale innan 
pensionen
Intressen: Bridge, djur, 
musik och resa ibland
Stjärntecken: Fisk
Läser just nu: Människa utan 
hund av Henning Mankell.
Lyssnar på: Barock- och 
kyrkomusik, jazz, blues och 
opera.
Om bridge: ”Ärligt spel, 
mycket tankeverksamhet och 
man träffar många trevliga 
människor”

Nybliven företagare med enskild 
firma eller handelsbolag

Vinn tid 
- gör rätt från början!

Ale kommun bjuder tillsammans med Skatteverket på
informationsmöte i Ale, där vi på ett begripligt sätt går igenom det 
som du behöver veta. Antingen du har startat eller är på gång att 

starta en enskild firma eller handelsbolag
 

Vi pratar bland annat om bokföring, F-skatt, moms och 
arbetsgivarregler. Ta med dig dina frågor då de är en viktig  

del av mötet.

Torsdag 1 mars
kl 18.00-21.00

Kommunledningens kontor, Ale torg, Nödinge

Informationen är gratis.

Obligatorisk anmälan senast 27 februari till:
Jerry.brattasen@ale.se eller Skatteverket 010-576 48 50

Mer info kan du få av: 
Jerry Brattåsen Ale kommun 
0303-33 02 77

Eleanor Ytterby, Skatteverket 
010-577 43 70 

Grundpaket
��������������
�������������
����������������
�	�
�����������������
���������������
�������������������

UTAN LÖPANDE AVGIFTER
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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften    Bodelningar    Bouppteckningar    Deklarationer    Energideklara-
tioner    Fastighetsförmedling    Gåvobrev    Lösöreauktioner     Röjning och städning    Samboavtal    Skatteberäkningar  
Testamenten    Äktenskapsförord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80    Ytterby 0303-925 00    Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Fredrik 
Hellberg

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!
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ÄLVÄNGEN. I onsdags 
kväll var det äntligen 
dags för invigning.

Luftslottet öppnade 
dörrarna och in ström-
made besökare.

– Det känns nästan 
overkligt, förklarade 
Mike Lundgren, glad 
förälder och en av ini-
tiativtagarna till pro-
jektet.

Fyra föräldrapar har gjort idé 
till verklighet. Nu är det dags 
för ungdomarna att ta över 
och sätta fart på verksamhe-
ten.

– Vi kommer att finnas på 
plats och hjälpa till, men det 
är ungdomarna själva som ska 
utforma Luftslottet efter sina 
egna önskemål, säger Börje 
Olofsson.

Det som tidigare var en 
öde och intetsägande lokal i 
norra Älvängen har med fri-
villiga krafter och värdefulla 
insatser från Lärlingsgymna-
siet förvandlats till en varm, 
ombonande och på alla sätt 
charmig mötesplats.

– Nu har ungdomarna fått 
tak över huvudet och någon-
stans att hänga. De behöver 
inte dra omkring i samhäl-
let. Vi kommer att erbjuda 
filmvisning varje kväll, sedan 
är det upp till medlemmarna 

att styra aktiviteterna, klargör 
Börje Olofsson.

Ett medlemskort i Luft-
slottet kommer att kosta 20 
kronor om året. Som medlem 
har man att förhålla sig till de 
umgängesregler som fören-
ingens styrelse bestämt. Först 
och främst handlar det om att 
det är en satsning grundad på 
ett drogfritt umgänge.

– Jag är stum av beundran. 
Det är ett fantastiskt engage-
mang som föräldragruppen 
visar upp. Jag hoppas att fler 
vuxna vill sälla sig till denna 
skara, sade Thomas Berg-
gren från Vakna när han tog 
del av invigningsfestlighe-
terna.

Många ville visa sin upp-
skattning och i vimlet syntes 

bland andra Kultur- och fri-
tidsnämndens ordförande, 
Isabell Korn (M) som kom i 
sällskap med kommunalrådet 
Mikael Berglund (M).

– Ett härligt bevis på med-
borgarkraft, sade Berglund 
och skickade sina varmaste 
lyckönskningar till Luftslot-
tets initiativtagare och dess 
medlemmar.

Invigningskvällen till ära 
bjöds alla besökare på korv 
med bröd, kaffe, festis och 
bulle. Glädjen över att kunna 
dra igång verksamheten var 
påtaglig hos alla inblandade 
parter. Luftslottet kommer 
att hålla öppet onsdag-, 
fredag- och lördag kväll för 
ungdomar i åldern 15-20 år.

JONAS ANDERSSON

Luftslottet har öppnat

Birgitta Augustsson, koordinator SSPF, Thomas Berggren, Vakna, Percy Rhodén, fastig-
hetsägare, samt Jan Olsson och Carina Zito från Lärlingsgymnasiet uppmärksammades 
med diplom för sina insatser för Luftslottet.

Ungdomarna gläds över sin nya mötesplats i norra Älvängen.

ALE Ale Torg, telefon 0303-972 76, www.smycka.se

Årets
märkesrea

24/2 kl. 10

20-50%

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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Varmt
välkomna!

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

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

Tel 0303-963 41 Lahallsvägen 13, Nödinge

Ordinarie öppettider

Vardagar 9.30-18
(Kvällstid efter ök)

Öppet hus

Välkomna hit att ta del 
av våra fina erbjudanden 

på hårvårdsprodukter, 
kläder, smycken mm

Torsdag 1 mars kl 18-21

Salong Ulla
Malins Hårdesign

�

Vi firar 5 år tillsammans med 

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.

Öppet alla dagar 8-22

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

VI FIRAR VÅR BYGGSTART MED
10 kronorsrally! 

Välkommen till en riktig mataffär

Blommor

10:-/st
Olika sorters blommor

Gul Kiwi i korg

10:-/st

Vi har lyssnat på er!
Nu startar vår förnyelse som ska göra 

det ännu bättre för Dig som kund. Första 

etappen som ger oss en större och 

mycket bättre mejeriavdelning kommer 

märka så mycket, det mesta arbetet görs 

på lagret och nattetid. Välkommen in och 

se förbättringarna dag för dag!

Vi ses i butiken /Marianne

HALLÅ ALLA BARN!
På lördag kl 11–15 är det 

dags för Nalle Puh att visa 

upp sitt nya äventyr. 

Välkommen på tipspromenad. 

Kom in och ha roligt med 

oss! Alla barn som går i mål 

får ett fint Nalle Puh-märke, 

diplom och en fruktpåse!

Rismål

2 för 10:-

Salta Pinnar

10:-/st

Gräddglass

10:-/st

Creme Fraiche

2 för 10:-
Salami

10:-/st

Culinesse

10:-/st

Becel

10:-/st

Mazariner 

4-pack 10:-
Hällakaka

10:-/st

Godispåse Tutti Frutti

10:-/st

Kexchoklad

2 för 10:-
Micropop

10:-/st

Broccoli 

2 för 10:-
Sallad i påse

10:-/st

Saftsoppa 

10:-/st

Cornflakes 

10:-/st

Våffelmix

10:-/st

Punchrullar 

6 pack 10:-/st

Chokladbollar

6-pack 10:-
Chokladbitar

2 för 10:-
Frysåsar 1-5 liter

10:-/st

Champinjoner 

2 för 10:-
Buljong 

10:-
Fruktdryck

10:-/st

Mer

10:-/st + pant

Psysalis i ask

10:-/st

Äpplen 

10:-/st

Lättdryck

3 för 10:-



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

VILL DU SPELA FOTBOLL MED OSS?
Söndagen den 26 februari startar vi igen för 

pojkar och flickor födda 2004

KOM UPP TILL VIMMERVI 
Vi är inomhus i ALE-hallen

Pojkar 9:00 – 10:00
Flickor 10:00 – 11:00

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. Den 15:e 
upplagan av Ale IBF:s 
skolcup i innebandy är 
över.

103 matcher spelades 
och flera av finalerna 
fick en rafflande avslut-
ning.

– Det bestående 
minnet från i år blir den 
fantastiska innebandyn 
som vi fick njuta av i 
dagarna tre. Kvalitén 
blir bättre för varje år, 
säger Ale IBF:s Hans 
Westerlind.

Det var en mycket nöjd ordfö-
rande som lokaltidningen fick 
tag på dagen efter jubileums-
upplagan av skolcupen i inne-
bandy.

– Vilken utveckling vi har 
haft. I början var det vi i sty-
relsen som skötte allt från att 
döma matcherna till att admi-
nistrera arrangemanget. Nu är 
det nästan som ett självspelande 
piano. Vi är över tjugo personer 
som är engagerade och sen har vi 
alla ungdomslag som hjälper till 
med cafeterian. Självklart tar det 
mycket kraft, men det är enbart 
positivt, säger Westerlind.

Det råder inget tvivel om 
att skolcupen utgör förening-
ens viktigaste rekryteringsbas 
av nya medlemmar.

– Absolut, det är många som 
får smak av innebandy i samband 
med cupen, men det är inte bara 
bra för Ale IBF utan för sporten 
i stort. Jag tror Surte IS IBK och 
Skår innebandy också drar nytta 

av det här, menar Westerlind.
Det var mer än fullsatt när 

finalpasset drog igång. Den of-
ficiella publiksiffran noterades 
till 630 och under hela helgen 
har över 2000 besökare passe-
rat dörrarna i Ale gymnasium.

– Visst är det flera föräldrar 
som har varit här hela helgen, 
men det är ändå fantastiskt vilket 
intresse den här skolcupen har 
medfört.

Publiken fick på söndagsef-
termiddagen ta del av flera dra-
matiska finaler. I de yngre års-
kurserna regerade Älvängen, 
medan Bohusskolan sopade rent 
i de äldre. Bohusskolan vann 
såväl i årskurs 7, 8 och 9.

Störst raffel var det i fina-
len för årskurs 5. Det var dess-
utom ett derby mellan Maden-

skolans klass 5A och 5B. Efter 
att 5A kvitterat till 1-1 med bara 
20 sekunder kvar att spela fick 
finalen avgöras med straffslag 
och klass 5B kunde efter kväl-
lens mest välregisserade drama 
jubla högst. Spännande var det 
också i årskurs 7. Bohusskolan 
besegrade Ahlafors Fria skola 
efter straffavgörande.

Finalerna dömdes av för-
bundsdomare Magnus Pers-
son som med stor rutin och er-
farenhet såg till att regelboken 
efterlevdes.

– Det är en jättestor tillgång 
att vi får hit honom. Han säger 
dessutom att det är årets höjd-
punkt, berättar Hans Westerlind.

Det är inte svårt att förstå 
honom.

En älskad 15-åring
– Ale IBF:s skolcup uppskattad av alla

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Yngsta mästarna! Älvängenskolan klass 1A vann klassen för 
de yngsta innebandyspelarna. I finalen besegrades vännerna 
i klass 1C från samma skola med 1-0.

Vinnare! Älvängenskolans klass 2C vann derbyt över 2A i fi-
nalpassets målrikaste match 4-2.

Nolskolan klass 3A vann över Tellus Himlaskolan med 
knappa 3-2. Spännande och rafflande in i det sista. 

Älvängenderby. Madenskolan klass 4A slog skolkamraterna i 
klass 4C med för årskursen talande nog 4-0.

Dramats segrare! Skolcupens mest spännande final gick i 
årskurs fem där Madenskolans klass 5B vann över kamra-
terna i klass 5A med minsta möjliga marginal. Matchen fick 
avgöras på straffar, där båda lagen hade chansen att vinna 
flera gånger. Lagens sjunde straff avgjorde till klass 5B:s 
stora glädje.

Ahlafors Fria skola vann finalen i årskurs sex med klara 4-0. 
Segern innebar en prischeck om 1500 kronor.

Bohusskolan 7B vann finalpassets andra straffavgörande 
genom att besegra Ahlafors Fria skola. 

Bohusskolan 8C fick även jubla i finalen för årskurs åtta, där 
återigen Ahlafors Fria skola fick ge sig med 1-2. Segern i de 
äldre klasserna var värd 2000 kronor.

Prestigekampen i den äldsta klassen vanns av Bohusskolan. 
I årskurs nio bjöds det på riktigt bra innebandy och flera fina 
soloprestationer. Bohusskolan vann med 2-1 efter en spän-
nande drabbning med Aroseniusskolan klass 9A.

Segervräkt. Vilt jubel hos klass 5B Madenskolan efter final-
segern på straffar.
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BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog sju par. Medel var 48 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Nils Lindström/Stig Christensson 60
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           55
3. Anki Olofsson/Christer Olofsson 51
    Göte Olsson/Bo Severinsson 

INNEBANDY

FOTBOLL

BANDY

HANDBOLL

Division 4 Göteborg damer
Surte IS IBK – Ale IBF 15-1
Mål SIS: Carolina Björkner 9, Sandra 
Svensson 2, Klara Lundberg 2, Jose-
fin Gullbrandsson, Annika Wiklund 
1 vardera.

Fortsättningsserien
Oskarström – Surte BK 7-0
Matchens kurrar SBK: Andreas 
Linde 3, Stefan Nilsson 2, Tommy 
Bergestig 1.

Division 2 västsvenska västra 
damer
HP Kongelf – Nödinge SK 16-31
Jessica Edler 7, Sofia Olofsson 
6, Jenny Jensdottir 5, Johanna 
Bengtsson 4, Catrine Aronsson 3, 
Sara Andréasson 3, Gorana Vlahov 
2, Sofia Hvenfelt 1. Matchens kurrar 
NSK: Catrine Aronsson 2, Sofia 
Olofsson 1.

Träningsmatcher
Väster – Edet FK 5-1
Mål EFK: Jonathan Gustafsson.

GAIS U – Edet FK 2-2
Mål EFK: Anton Granqvist, Michael 
Mellqvist.

Stenkullen – Ahlafors 0-1 (0-0)
Mål: Marcus Waltilla.

Älvängens IK – Lödöse/Nygård 2-0
Mål: Niklas Pålsheden, Robert Susa.

Nödinge SK flickor 01 
slår motståndare på löpan-
de band. Det startade för 
några år sedan med ett glatt 
gäng tjejer som älskade att 
spela handboll. Ganska snart 
märkte vi att tjejerna inte 
bara älskade att spela hand-
boll, de var otroligt bra på 
det också. När vi började 
spela minicuper kändes det 

som att våra tjejer var all-
deles för duktiga för detta. 
Därför började vi anmäla 
oss till cuper på stor plan, 
där vi mötte flickor som 
var födda 00. Även på dessa 
cuper gjorde vi mycket bra 
ifrån oss.
När seriespelet drog igång 
hösten 2011 visade tjejer-
na än en gång hur dukti-

ga de var genom att gå helt 
obesegrade genom hela se-
riespelet. Nu har vi kommit 
mer än halvvägs genom 
vårens seriespel och vi är 
fortfarande obesegrade. 

Den 11 februari spela-
de vi i Ställ Upp Cup, där 
alla storlag från Göteborg 
fanns representerade. Även 
här gick vi helt obesegrade 

genom cupen och vann en 
fantastiskt spännande final i 
sudden death.

Vi vill tacka alla under-
bara tjejer för er inställ-
ning och kompisanda. Fort-
sätt så här, så kommer ni att 
skörda mängder med fram-
gång både på handbollsplan 
och utanför den.

Bakom dessa underbara 
tjejer finns också fantastis-
ka föräldrar som alltid stäl-
ler upp med allt ifrån att fixa 
sponsring till att organise-
ra hejarklackar, transporter 
med mera. 

Ledarna

NSK:s handbollstjejer vann Ställ Upp Cup

olvemarks.se
eller närmaste resebyrå

Holland, Paris, Rom…
Vårresor med fl yg eller buss från 2.195:-

BOHUS. Blanda före 
detta elitspelare med 
riktigt ung talang och 
det blir en riktigt giftig 
formation i innebandy.

I Surte IS IBK kra-
made Sandra Svensson 
och Carolina Björk-
ner om sin tolvåriga 
lagkamrat Nathalie 
Hjertberg efter ännu en 
storseger i derbyt mot 
Ale IBF.

– Det är en lottovinst 
att få träna en trupp 
med denna mix, säger 
Surtetränaren Tommi 
Pasanen.

Innebandyn lever i Surte IS 
IBK igen – och framför allt 
har damlaget fått upp ångan. 
Efter ett års uppehåll har 
klubben startat om i division 
fyra. En stomme med tjejer 
födda 1993-94 
kryddad med 
Sandra Svens-
son och Caro-
lina Björkner 
som var med 
under Surtes tid i division ett 
är hittills obesegrade. Målet är 
att stabilisera ett lag i division 
två och att nå dit ser ut att gå 
i raketfart.

– Ja, får vi behålla den här 
truppen och kanske bredda 
den med lite ytterligare 
rutin så ser det bra ut, menar 
Tommi Pasanen vars lag har 
spelat 41-1 de senaste två 
matcherna.

Frågan är om det verkligen 
behövs några nyförvärv för att 
springa igenom trean nästa år. 
Med Sandra Svensson och Ca-
rolina Björkner i laget blir de 
svårstoppade. Tillsammans 
gjorde de 11 av 15 mål i derbyt 
mot Ale IBF. Carolina har nu 
gjort 19 mål på två matcher.

– Vi sätter egna interna 
mål. Det måste vi göra för att 
hålla uppe skärpan eftersom 
matcherna dör ganska snabbt, 
säger superskytten Björkner 
och lagkapten Sandra Svens-
son fyller i:

– Målet är att göra över 200 
mål i serien och vi närmar oss 
nu. Det återstår dessutom fyra 
matcher och fortsätter vi i den 
här takten lär det inte bli några 
problem.

Det är lätt att imponeras av 
de tidigare elitspelarna, men 
det bestående intrycket av 
onsdagens match i Bohushal-
len fick vi av en annan tjej. Na-
thalie Hjertberg är blott tolv 
år gammal och redan en kugge 
i damlaget.

– Vilken talang! Hon 
kommer bli en av Sveriges 
bästa innebandyspelare. Jag 
vill mena att hon till och med 
är bättre än vad Malin Er-

iksson var i 
samma ålder. 
Nathlies spel-
uppfattning 
och blick för 
spelet är unik, 

säger Carolina Björkner.
Talangen själv säger att 

hon har två stora förebilder 
att tacka.

– Att få spela med Carro 
och Sandra är fantastiskt. Jag 
lär mig så mycket av dem, sär-
skilt teknik och skott. Det är 
lärorikt att få spela med dam-
laget, eftersom det går så 
snabbt. Det har jag nytta av 
när jag spelar med 98:orna, 
menar Nathalie som har målet 
klart för sig.

– Jag ska bli så bra det bara 
går!

Hon har redan gjort sex 
mål i Surtes damlag och har 
inget annat än innebandy i hu-
vudet.

– Nej, det är innebandy 
som gäller tre gånger i veckan 
plus en eller två matcher. Det 
är jättekul!

Tur är det för Carolina 

Björkner och Sandra Svens-
son har mer att lära ut.

– Vi vill lära samtliga tjejer 
att spela mer med kroppen 
och få bättre struktur på hur 
de rör sig på plan. Det är en 
talangfull trupp och det känns 
kul att vara här igen – å andra 
sidan säger man aldrig nej när 
Tommi ringer…

Så ni har inga planer på 
att lägga av?

– Så länge man är hel och 
tycker det är roligt hänger vi 
på, säger Surte IS IBK:s tro-
tjänare.

Matchen mot Ale IBF:s 
kombinerade veteran- och 
ungdomslag som kämpar på i 
fyran var över efter fem mi-
nuter, då hade Surte IS IBK 
precis prickat in 3-0. Bäst hos 
Ale var ironiskt nog målvak-
ten Johanna Frii som trots 15 
insläppta svarade för ett stort 
antal kvalificerade räddning-

ar. Att tidigare elitseriespela-
re prickar in elva mål är inte 
mycket att bry sig om.

För Surte handlar som 
nämndes framtiden om att 
etablera ett damlag i division 
två. Där hamnar Ale IBF:s 
A-lag nästa säsong efter ett 
tungt år i damettan. Vad som 
krävs för att lyckas i eliten har 
Tommi Pasanen redan lärt sig.

– Det krävs ett samarbete 
mellan Ale och Surte på seni-
ornivå, men det är en styrelse-
fråga. Jag är bara trånare.

En framgångsrik sådan!
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Härlig mix. Sandra Svensson och Carolina Björkner står för rutinen medan Nathalie Hjert-
berg, 12, står för talangen – förebilderna har hon dock mellan sig. Målskyttet sköter den er-
farna duon om. Av 15 mål signerade de elva, varav Björkner var skyldig till nio!

INNEBANDY
Division 4 Göteborg damer
Surte IS IBK – Ale IBF 15-1

12 år och damlagskugge
– Surte innebandy mixar gammalt och ungt

Matchsponsor:

Skarpe Nord
Söndag 26 feb
IFK KUNGÄLV 

För info om matchtid och motståndare 
se www.ifkkungalv.se

ELITSERIEBANDY! 
SLUTSPEL KVARTSFINAL

Carolina Björkner är Surtes skyttedrottning och svarade 
för nio mål i derbyt mot Ale IBF.
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www.laget.se/nodingesk
Huvudsponsorer

VECKANS MATCHER 
I ALE GYMNASIUM 

Onsdag 22 februari
FA 18:15 Nödinge - Alingsås

Söndag 26 februari
F01 10:00 Nödinge - Baltichov
P01 11:00 Nödinge - 415 Östra Gbg
F00 12:00 Nödinge - Kärra
F99 13:00 Nödinge - Kärra
F98 14:00 Nödinge - Kärra
P98 15:00 Nödinge - Wasaiterna
Hdiv6V 16:00 Nödinge - Sävedalens HK

Välkomna!
MATCHSPONSOR

��������

BOHUS. Emma 
Cappelen från Ale-
Jennylunds ridklubb 
tog sig i söndags 
vidare till finalen i GP-
ponnyn som går nu på 
lördag i Scandinavium. 

Tillsammans med 
nio andra finalister 
tävlar hon nu om 
guldet.

Efter söndagens semifinal 
som arrangerades av Bill-
dals RK var startfältet till 
finalen i GP-ponnyn klart.

Sammanlagt deltog tre 
ryttare från Ale-Jennylunds 
ridklubb: Molly Downes, 
Emma Cappelen och 
Emmy Wessberg. Av de 
tre gick Emma Cappelen 
vidare till finalen som rids 
under Göteborg Horse 

Show. 
GP-ponnyn är Göte-

borgs-Postens stilhopp-
ningstävling för C-ponny-
ekipage från västra Sverige. 
I år rids finalen för 22:a 
gången i Scandinavium.

Aleryttare till final i Scandinavium

HÅLLER TUMMARNA!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Till final. Emma Cappe-
len blev en av tio som 
gick vidare till final i GP-
ponnyn.

- Älska handboll

ÄLVÄNGENS KULTURHUS
Sön 26 feb 15.45

Dam div 4 
Ale HF - Bollebygd AFF

ALE GYMNASIUM
Tor 1 mars 20.00

Herr div 3
Ale HF - RYA HF

Matchsponsorer:

Älvängen
www.laget.se/aleibf

Div 2 herrar: 
Tisdag 28/2 kl 19.00
Ale Gymnasium
Ale IBF - Lindås

Div 1 södra damer: 
Lördag 3/3 kl 15.00
Ale Gymnasium
Ale IBF - FBC Kalmarsund

Matchvärdar:

För allt engagemang och stöd i samband 
med Sportlife Skolcupen 2012 

STORT TACK!

KUNGÄLV. När den som 
bäst behövdes kom 
den.

Efter åtta försök kom 
Nödinges första seger.

Mot rivalerna i Kung-
älv dessutom.

Mellan Nödinge SK och 
Kungälvs HK har många spe-
lare vandrat genom åren – i 
båda riktningarna.  Årets trä-
narduo Markus Bengtsson 
och Johan Flodin har också 
ett förflutet på andra sidan 
älven. Inte undra på att det 
alltid ligger mycket prestige i 
att vinna matcherna klubbar-
na emellan.

HP Kongelf, Kungälvs an-
dralag kom till spel med fyra 
A-lagsspelare, men det hjälp-
te föga mot ett heltaggat Nö-
dinge.

– Vi gör äntligen en rik-
tigt bra match med en härlig 
inställning från början till 
slut. Att Kongelf till sist fick 
punkta både Catrine Arons-
son och Jessica Edler säger 
en del, menade NSK-träna-
ren Markus Bengtsson som 
tyckte det var särskilt skönt 
att slå just Kongelf.

– Det är alltid speciellt att 
möta sin tidigare klubb.

Att Nödinge lyckades 
vända förlusttrenden i just 
den här matchen hade enligt 

Bengtsson inte med motstån-
det att göra.

– Nej, det är ett resultat 
av att vi fortsätter att tro på 
det vi gör. Idag var det vi som 
styrde spelet och motståndar-
na fick rätta sig efter oss. Vi 
fick försvaret dit vi ville och 
våra avslut kom både från nio 
meter och på genombrott, 
berättade Bengtsson.

Två matcher återstår i årets 
seriespel. Nödinge möter 
Borås och Alingsås borta.

– Seger i båda matcherna 
och vi klarar vårt mål att bli 
toppfem. Det skulle dessut-
om ge oss råg i ryggen inför 
nästa säsong.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Årets första seger!
– Nödinge vann mot rivalerna

– Avancemang ändå inom räckhåll

Catrine Aronsson var bäst i ett segrande NSK. Kvicka fötter, 
bra driv och effektiva genombrott karaktäriserade energi-
knippet i derbyt mot HP Kongelf.

Martin Östling och hans Surte BK missade målet mot Oskar-
ström och förlorade med klara 7-0.  Arkivbild: Allan Karlsson

OSKARSTRÖM. Det 
svänger runt Surte BK.

I lördags körde dess-
värre av vägen.

Dikeskörningen mot 
poänglösa Oskarström 
var tung.

Trots förlusten är Surte BK 
med i kampen om en plats 
i nästa års division ett. Den 
ser nämligen ut att avgöras 
på förbundsnivå. Flera lag 
har protesterat mot serie-
ledande Kål-
lereds sätt att 
använda spela-
re från Möln-
dals A- res-
pektive B-lag. 
Reglerna är tydliga och fattar 
bandyförbundet beslut enligt 
dessa, vilket alla bör utgå från, 
kommer Kållered att dis-
kvalificeras. Frillesås A-lag 
ramlar ur Allsvenskan, vilket 
gör att Frillesås AIK inte får 
gå upp från fortsättningsse-
rien. Samma sak gäller för 
Kareby IS som redan par-
kerar i ettan. Med andra 
ord är det bara Oskarström 
och IFK Malmö som utma-
nar Surte om avancemang. 

Vinner Surte BK resterande 
matcher mot Kareby IS och 
IFK Malmö spelar laget i di-
vision ett nästa år.

– Då måste vi prestera på 
en annan nivå än i lördags. Vi 
var helt under isen. Å andra 
sidan var förutsättningarna 
att spela konstruktiv bandy 
obefintliga. Det var ösregn 
och mycket vatten på plan. 
Vi fick spela 3x30 minuter 
och Oskarström var betydligt 
bättre än oss på att slå lång-
bollar. Att spela efter isen som 

vi försök-
te visade sig 
omöjligt, 
sa en besvi-
ken lagleda-
re, Pär An-

dersson.
Han hoppas på snabb re-

vansch redan på torsdag då 
Kareby IS gästar Ale Arena.

– Då är Adam Rohr, vår 
klart bäste spelare i år, med 
igen. Han betyder otroligt 
mycket för vårt spel.

Om det vittnar inte minst 
lördagens resultat…
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Tungt bakslag för Surte BK
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BANDY
Fortsättningsserien
Oskarström – Surte BK 7-0

Grunden Bois imponerar alltid
Grunden Bois har sitt säte i Göteborg och föreningens verk-
samhet vänder sig främst till spelare med intellektuell funk-
tionsnedsättning. Att ge alla en möjlighet att delta i den ge-
menskap som idrotten skapar är ett av huvudmålen. I lör-
dags spelade Grunden Bois innebandy fyra matcher i Väst-
götaserien. I laget deltog tre fantomer från Ale. Sebastian, 
Hanna och Jonas imponerade stort på tillresta supportrar. 
Spelglädjen var påtaglig och att kämpa väl är alltid det vikti-
gaste. På den punkten imponerar alltid Grunden Bois.
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Slottsromantik 
vid Mosel
6 dagar i Tyskland
Schloss Hotel Petry 
Moseldalen är defi nitionen av 
semesteridyll med sina idyl-
liska städer i korsvirke och sina 
bördiga vinterrasser som växer 
ända ned till Moselfl odens kant. 
Vinorten Treis-Karden är inget 
undantag. Här byggdes Schloss 
Petry för 800 år sedan endast 
100 meter från fl oden och idag 
kan man som gäst på slottet få 
en inblick hur grevar och bar-
oner genom århundraden har 
levt i detta område. 

Ankomst: 
Söndagar 29/4-21/10 2012. 

Vinorten Treis-Karden

Pris per person i dubbelrum

2.949:-
Pris utan reskod 3.249:-

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 4 x 4-rätters middag
•  1 x buffé med lokala 

specialiteter från Mosel

Kulturrika Bremen
4 dagar i Tyskland Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x välkomstdrink

 

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

3 övernattningar
inkl. 1 x 3-rätters middag på Brygghus

Endast 1.449:- 
Mercure Hotel Hanseatic Bremen 
Ert moderna hotell ligger i hansastaden Bremen endast 2 km från 
den gamla stadsdelen och gågatan Böttcherstrasse med butiker, 
caféer och restauranger.     

Ankomst: Valfri t.o.m. 30/5 2012. 
OBS: Kulturavgift 
EUR 3,- per person/natt.

Sköna Skövde
3 dagar på hot ell i centrum

Clarion Collection Hotel Majoren 
Hotellet är en socitetsvilla som ligger centralt nära Kulturhuset, 
Resecentrum, shopping, kultur, restauranger och nöjen. 

Ankomst: Fredagar t.o.m. 15/6 2012. Valfri 4-7/4, 3-4/5, 16-18/5 
och 25-26/5 2012.

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  2 x eftermiddagsfika m. 

kaffe & kaka
• 2 x kvällsbuffé

Extranatt inkl. frukostbuffé endast 549:- 

Hotel Majoren

 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

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

När ordföranden Hans Åström före-
slog årsmötet att utse Hugo Wallberg 
till hedersmedlem, utbröt en spontan 
applåd bland de 97 närvarande. Hugo 
har under sin långa medlemstid innehaft 
de flesta poster i föreningen. Det är 
lättare att säga vad han inte har gjort. 
Han är fortfarande ledamot av valbe-
redningen och håller kurser i vardagsju-
ridik. En värdigare hedersmedlem kan 
man knappast tänka sig. 

Årsmötesförhandlingarna leddes som 
vanligt förtjänstfullt av Daniel Hög-
lund. Nya ersättare i styrelsen blev de 
kända älvängenprofilerna Owe Dafgård 
och Jan-Peter Eldh. De ersätter Axel 
Sager som i stället bli sammankallande i 
kommittén för studier, kultur och resor 
och Ann-Marie Ahlgren, som vill 
ägna sig åt egen konstnärlig verksamhet 
efter att ha fått bra snurr på föreningens 
kulturverksamhet. Båda avtackades med 
blommor av ordföranden, som i sin tur 
avtackades av styrelsens representant 
Nils Erik Silfversten för det enorma 

arbete han lägger ner och ”för att det 
är roligt att gå till styrelsemötena och 
munhuggas med Hans”.

Av den digra verksamhetsberättelsen 
framgår att föreningen ökat medlems-
antalet med över 8 % och hade vid års-
skiftet 571 medlemmar. Populära aktivi-
teter är stavgång, fredagsvandringar och 
boule. En sånggrupp – ”Sångglädje”– 
har startats med Ingela Ohlin som 
ledare. Som uppföljningar av studiecirk-
lar har en konstresa arrangerats till Hol-
land och en resa i Stormakttidens spår 
till Baltikum. Studiebesök har företagits 
ibland annat Göteborgs undre värld 
och på Sveriges radio. Föreningen var 

värd för distriktets uttagning till fina-
len i SPF:s riksmästerskap i frågesport 
”Hjärnkoll”. Här drog man nytta av 
arbetet med Ale Allvetare.

Förutom de traditionella månads-
träffarna har påsk-, höst och julfester 
arrangerats. Samtliga blev mycket upp-
skattade.

Nästa aktivitet är månadsträff i Bohus 
torsdagen den 15 mars. Sigurd Larsen 
berättar då om sina pilgrimsvandringar. 
Måndagen den 19 mars är det dags för 
tredje årgången av Ale Allvetare – frå-
gesport mellan kommunens sex pensio-
närsföreningar. Nu skall RPG besegras.

Lennart Mattsson

Hugo Wallberg hedersmedlem i SPF Alebygden

Hans Åström lämnar över blommor till Hugo Wallberg som på årsmötet för 
SPF Alebygden utsågs till hedersmedlem i föreningen.

Hemsida? Snabbt och enkelt
Vi hjälper dig!
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SURTE. Glasbruksmu-
seet fortsätter att vara 
ett attraktivt utflykts-
mål på sportlovet.

Under dagarna två, 
tisdag och onsdag, kom 
närmare 100 besökare 
för att måla på glas.

– Vi fick plocka fram 
extra bord och stolar, 
förklarar arrangören för 
lokaltidningen.

Sportlovsaktiviteten att få 
måla på glas, köpt eller med-
havt, har en stark dragnings-
kraft hos lovlediga skolbarn. 
60 personer noterades på 
tisdagen och ett 40-tal dagen 
därpå.

Från Onsala kom sysko-
nen Klara, 13, Tilda, 9, och 
Ellen, 7. De besökte Glas-
bruksmuseet för allra första 
gången.

– Vi är och hälsar på 
farmor som bor i Nödinge. 

Det var hon som tog med oss 
hit, berättar Tilda som tyckte 
att målarstunden var riktigt 
kul.

– Jag har gjort ett färgglatt 
glas att ta med mig hem. Nu 
har jag fått ett eget favorit-
glas, säger Tilda.

Ska ni besöka Alebacken 
när ni ändå är på besök hos 

farmor?
– Nej, någon skidåkning 

blir det inte. Vi ska snart 
hemåt och resten av sportlo-
vet ska jag umgås med kom-
pisar, avslutar Klara.

Glasbruksmuseet – ett givet mål

Klara, Ellen och Tilda hade kommit ända från Onsala för att besöka Glasbruksmuseet.

 Torget 2,   442 31 Kungälv    
0303-109 70, www.farshatt.se

 

 Ladda inför 
skottdagen!

Fredag 24 februari kör vi Cat Club igen. Mat, 
dryck, musik och trevliga bekantskaper utlovas. 
Med tanke på den stundande skottdagen låter vi 
dessutom tjejerna styra hela kvällen på dansgolvet.

På scen:
Club Dj Martin
Tompas schlagerbar 

Entré inkl. buffé: 225 kr
Biljetterna släpps fredag 17 februari

Efterinsläpp från kl. 21.00: 125 kr
Åldersgräns: 20 år

Varmt välkommen!

Nils Poppe
Gycklaren och människan
En föreställning på 1 timma och 20 min.
Det blir ett bildspel och med bilder ur Nisses liv och filmer, under 
tiden spelar och sjunger Tommas Poppe. Gunilla Poppe berättar 
om de svåra åren på 50-talet och om Fredriksdalsteatern. Thomas 
kommer in emellanåt med sånger som han skrivit själv och andra kända sånger.

Allt detta händer i Skepplanda bygdegård 

lördag 24 Mars kl 18.00
Pris 120:- inkl. kaffe med dopp. Biljetter förköps på Skepplanda bibliotek
 
Välkomna! 

����������
���������

Känd författare  +resa

99:-*fr

G Ö T E B O R G  –  F R E D E R I K S H A V N

Läs mer och boka på stenaline.se eller 031-704 00 00. 
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

Så mycket för så lite! Läs allt om nästa
veckas program på 
stenaline.se/danmarkoverdagen

*Gäller Stena Danica avg. kl 09.00 helgfri måndag–
fredag i perioden 2/1–21/6 och 20/8–28/12 2012. 
Känd författare avser den 1/3.

Upptäck 
balans &
kreativitet 
med Anders 
Jacobsson!
Torsdag den 1/3 är populära 
författaren Anders Jacobsson 
(bl a Sune- och Bert-böckerna) 
ombord och berättar om sitt 
författarskap. Passa på att 
köpa signerad bok.

Glasmålning är en årligen återkommande sportlovsaktivitet 
som lockar många lovlediga barn.

ÄLVÄNGEN. Otal är de 
barn som Bernt Lars-
son visat repslagning-
ens ädla konst för.

Årets sportlovsak-
tivitet slog emellertid 
alla tiders rekord.

Kön ringlade sig lång 
och tur var att perso-
nalen förberett med 
mycket saft och många 
bullar.

Bernt Larsson tillhör världse-
liten av repslagare, men så har 
han också erfarenheten som 
krävs. Återväxten tycks emel-
lertid vara tryggad, åtmins-
tone att döma av intresset för 
den traditionella sportlovsak-
tiviteten på Repslagarmuseet. 
Barnen fick tålmodigt stå i kö 
och vänta på sin tur för att få 
en stunds replektion av läro-
mästaren själv.

– Vi tar en fika i väntan på 
vår tur, konstaterade Ellen 
Berndtsson 8 år från Alafors, 
som kom till museet i sällskap 
med sina bröder, Alfred och 
Gustav.

– Det är första gången som 
jag är här och jag ser fram 
emot att få slå rep med Bernt, 
förkunnade Ellen.

Repet som deltagarna till-

verkade under Bernt Lars-
sons ledning fick de ta med 
sig hem. Ett utmärkt hopp-
rep att använda ute när våren 
kommer.

Bernt och hans lärjungar
– Kön ringlade sig lång på Repslagarmuseet

PÅ REPSLAGARMUSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Populär sportlovsaktivitet. Många barn kom till Repslagarmuseet för att få slå rep med 
Bernt Larsson.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook
facebook.com/alekuriren
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www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Förmiddagscafé
Torsdag 23 feb 
kl 10.00-12.00

Kilanda församlingshem
Varför just dessa 
böcker i Bibeln?

Mikael Nordblom  samtalar med 
oss om bibelns böcker och historia.

Lovsångs-
gudstjänst

Nols kyrka 26/2 kl. 17.00

Ordförande Sven Grolan-
der hälsade alla välkomna 
till PRO Ale Norras årsmöte 
i Medborgarhuset och infor-
merade om dagens program. 
Sven överlämnade sedan 
till Bannuwakören, under 
sedvanlig ledning av Kent 
Carlsson. Inför parentatio-
nen sjöng kören stämnings-
fullt ”Där rosor aldrig dör”.   

Parentationen över de 

20 medlemmar som lämnat 
oss under året hölls av Kent 
Enlund, som även läste en 
dikt av Stig Dagerman. 
Efter en tyst minut för efter-
tanke sjöngs unisont ”Härlig 
är jorden”. 
Ordförande Sven Grolan-
der öppnade mötet, dag-
ordningen godkändes och 
val av mötesfunktionärer 
vidtog. Hans Hellman 
valdes att leda dagens för-
handlingar och Christine 
Brahw-Hellman valdes att 
föra dagens protokoll. Till 
protokolljusterare valdes 
Verner Leandersson och 
Anna-Lisa Johansson. 
Efter föredragande av Verk-
samhetsberättelsen beslöt 
mötet om ansvarsfrihet för 
styrelsen.

Den nya styrelsen sam-
mansättning är: ordförande 
Sven Grolander, kassör Eva 
Carlsson, studieansvarig 
Kent Carlsson, sekreterare 
Eva Grolander. Övriga 
i styrelsen är Sten-Åke 
Carlsson, Jouko Kanga-
soja, Hans Hellman, Kent 
Enlund samt Laila Haarala.  
Ersättare är Thor Eliasson, 
Gösta Björk samt Anna-
Greta Nordvall.

Under punkten ”Med-
lemmarna har ordet” infor-
merade Hans Hellman om 
den pågående byggnationen 
av det nya äldreboendet i 
Nödinge, som skall vara 
klart för inflyttning den 1 
september enligt planerna. 

Inflyttningen kommer att 
ske successivt. Angående 
driften av verksamheten 
är det inte i dagsläget klart 
vem som kommer att driva 
verksamheten. Det är bero-
ende av hur det blir med 
införandet av LOV (Lagen 
om valfrihetssystem). Detta 
råder det ju politisk oenig-
het om med övervikt emot 
förslaget.

Hans berättade också om 
arbetet i KPR där det gamla 
reglementet för verksam-
heten löpte ut vid årsskiftet 
2010. Från kommunens 
sida har det kommit ett nytt 
förslag till reglemente där 
man har varit flitig med röd-
pennan i det nyss utgångna 
med ett flertal strykningar i 
texten. KPR:s Samorgani-
sation (PRO Surte Bohus, 
PRO Nödinge, PRO Ale 
Norra, SPF Skepplanda/
Hålanda, SPF Alebygden 
och RPG) har lämnat ett 
gemensamt motförslag och 
här står vi för närvarande. 
Förhandlingar väntas ske i 
slutet av mars månad. 

Efter mötet bjöds på kaffe 
med semla. Föreningens 
eminenta sångare i Ban-
nuwakören underhöll oss 
med ett flertal vackra sånger. 
Sedan tog ukulelegrup-
pen, under ledning av Kent 
Larsson, över och ökade 
stämningen ytterligare med 
sin medryckande repertoar.  

Mötet avslutades av ord-
förande Sven Grolander, 

Sven Grolander fortsätter leda PRO Ale Norra

Eivor Andersson, Bohus 
har avlidit. Född 1919 och 
efterlämnar sönerna Ove 
och Håkan med familjer 
som närmast sörjande.

Göran Bergqvist, Skepp-
landa har avlidit. Född 1950 
och efterlämnar Mamma 
samt Ann med familj som 
närmast sörjande.

DödsfallJordfästningar
Martin Hellström. I Starr-
kärrs kapell hölls fredagen 17 
februari begravningsguds-
tjänst för Martin Hellström, 
Nol. Offi ciant var komminis-
ter Mikael Nordblom.

Eivor Andersson. I Surte 
kapell hölls fredagen 17 fe-
bruari begravningsgudstjänst 

för Eivor Andersson, Bohus. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Siv Hansegren. I Älvängens 
Missionskyrka hölls fredagen 
17 februari begravningsguds-
tjänst för Siv Hansegren, 
Älvängen. Offi ciant var pas-
tor AnneMarie Svenninghed.

Vårt varma tack till alla
Er som på olika sätt
hedrat minnet av vår

käre Far

Rune
Gustafsson

vid hans bortgång.
Varmt tack också till

officiant Bengt Broman,
organisten och alla

övriga som medverkade
vid begravningen. Ett

särskilt tack till
Ale Älvdalens

Begravningsbyrå.

IngMarie
Kerstin och Dag

med familjer

Tack

SPF Göta Älvdalsbygden har haft sitt 
årsmöte. Cirka 55 personer mötte upp 
i Missionskyrkan i Lilla Edet. Karin 
Blomstrand valdes till mötesordföran-
de och klubbade raskt igenom alla 
punkter på föredragningslistan.
Till ordförande för 2012 valdes Ker-
stin Andersson (omval). Styrelsen för 
2012 ser ut på följande sätt: Vice ord-
förande Gunilla Wallstedt, sekretera-
re Gull-Britt Kihlström, kassör och 
medlemssekreterare Birgitta Karls-
son samt övriga ledamöter Dick Berg-
ström, Birgitta Foxér, Mats Berg-
lund, Britt-Marie Thorén och Chris-
ter Grönvall.

Efter förhandlingarna följde sam-
kväm där SPF-kören underhöll . Lilla 
Edet-sektionen stod för kaffe med 
smörgås och hembakade tårtor. Mötet 
avslutades med lotteridragning. 

❐❐❐

SPF Göta Älvdals-
bygden höll årsmöte
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som tackade för förtroendet 
att leda föreningen och 
delade tillsammans med 
vår kassör Eva Carlsson ut 
blombuketter till de avgå-
ende styrelseledamöterna 
Helge Hellman, Christine 
Brahw-Hellman och Stig 
Andersson. Avgående lot-
teriansvariga Elsa Claes-
son avtackades särskilt med 
blommor för sitt mångåriga 
arbete med våra lotterier.

Därefter vidtog drag-
ningen i lotteriet med många 
vinster och lyckliga vinnare. 
Ett hundratal medlemmar 
hade följt kallelsen. Ett triv-
samt årsmöte var till ända.

❐❐❐

Sven Grolander fortsätter 
svinga ordförandeklubban i 
PRO Ale Norra.

Arkivbild: Jonas Andersson

Hörselskadades Riksförbund

Hörsellinjen
0771-888000

För en rättvis 
värld utan hunger, 
fattigdom och 
 förtryck. 

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 26/2 kl 10, 
Gudstjänst Wetterling, kyrk-
kaffe. Hålanda, se övriga. S:t 
Peder sönd 26/2 kl 17, Musik-
gudstjänst Wetterling. Tisd 
28/2 kl 18.30, Fördjupnings-
kväll med mässa. Ale-Skövde 
sönd 26/2 kl 12, Mässa Wet-
terling. Tunge, se övriga.

Fuxerna kyrka
Lörd kl 16, Mässa, Kristens-
son. Sönd kl 10, Högmässa, 
Norberg. Sönd kl 13, Hög-
mässa på finska, Norberg. 
Tisd kl 8:30, Mässa i försam-
lingshemmet, Isacson. Onsd 
kl 18:30, Mässa, Nordblom. 

Åsbräcka kyrka
Sönd kl 18, Mässa, Norberg.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 23/2 kl 18, Musikcafé, 
Ohlins.

Guntorps missionskyrka
Vinterkvällar i Älvängens Mis-
sionakyrka. Tisd 21/2 kl 19, 
Liselotte J.Andersson. Onsd 
22/2 kl 19, Björn & Sabina 
Nilsson. Torsd 23/2 kl 19, 
Johan Ahrenius Equme-
nia. Onsd 22/2 kl 18.30, Spå-
rarScout & UpptäckarScout 
Patrullkväll. Sönd 26/2 Guds-
tjänst kl 16, Temagudstjänst 
AnneMarie Svenninghed. 
Onsd 29/2 kl 18.30, Tonår-
ÄventyrarScout.

Surte missionskyrka
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. Torsd 23/2 kl 
18:30, Alphakurs/Nyfiken på 
kristen tro. Frågor? Kontakta 
pastor Per Kjellberg. 
Fred 24/2 kl 18:30, Spelkväll 
med fika och andakt. För alla 
åldrar. Sönd 26/2 kl 11, 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Enkelt kyrkfika. Månd 27/2 kl 
19, Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Tisd 28/2 kl 18, 
Samtalskväll. Onsd 29/2 kl 
18:30, Tonår. Onsd 29/2  kl 
21, Innebandy i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Älvängens missionskyrka
Tisd 21/2 kl 10, Tillsammans 
i bön. Vinterkvällar inför 
Ordet. Tisd 21/2 kl 19, 
Liselotte J. Andersson. Onsd 
22/2 kl 19, Björn och Sabina 
Nilsson. Torsd 23/2 kl 19, 

Johan Aremius. Servering 
samtliga kvällar. Onsd 22/2 
kl 12, Babumassage. Sönd 
26/2 kl 11, Cafégudstjänst. 
Anne MArie Svenning-
hed. Sång: Marianne Coll-
vin. Kl 18, Tonår. Månd 27/2 
kl 18.30, Scout. Tisd 28/2 kl 
10, Tillsammans i bön. Onsd 
29/2 kl 12, Babaymassage. 
Torsd 1/3 kl 19.30.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 21/2 kl 8-9, Bön. Kl 19, 
Vinterkvällar inför Ordet 
i Missionskyrkan, Lise-
lotte J Andersson. Onsd 22/2 
kl 18-19, Bön. Kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Kl 19, 
Vinterkvällar inför 
Ordet i Missionskyrkan, 
Björn och Sabine Nilsson. 
Torsd 23/2 kl 10-12.30, Smyr-
naCaféet. Kl 18.15, Hobby 
(7-12 år). Kl 19, Vinterkvällar 
inför Ordet i Missionskyrkan, 
Johan Arenius. Fred 24/2 kl 
19, 3B-kväll (Bönen, Brödet, 
Budet) med Marcus Olson, 
gatupräst i Göteborg. Kl 
20.30, Effect – Café & Öppet 
hus för ungdomar. Lörd 25/2 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Sönd 26/2 kl 11, Guds-
tjänst, Marie Nordvall. Även-
tyret (3-12 år). Kyrkkaffe. 
Tisd 28/2 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen.

Nödinge församling
26/2 1:a i Fastan kl 11, Surte 
kyrka Gudstjänst för stora 
och små H Hultén. Kl 17, 
Nödinge kyrka ”Hold On”  
Mässa H Hultén medlem-
mar ur Blue’n Joy medverkar. 
Månd 20/2 kl 18.30, Nödinge 
församlingshem Mässa H 
Hultén.

Starrkärr-Kilanda
församling
Onsdag 22/2 Älvängens 
kyrka kl 19, Askonsdagsmässa 
Andersson. Torsd 23/2 Nols 
kyrka kl 18.30, Veckomässa 
Nordblom. 
Sönd 26/2, 1 i fastan Starr-
kärrs kyrka kl 11, Mässa 
Nordblom. Älvängens kyrka 
kl 11, Mässa Andersson. 
Nols kyrka kl 17, Lovsångs-
gudstjänst Nordblom. Onsd 
29/2 Älvängens kyrka kl 19, 
Stickcafé.

Bohus pingstkyrka
Onsd 22/2 kl 19, Samtals-
möte. Söndag 26/2 11, Guds-
tjänst Leif Karlsson & sånger. 
Onsd 29/2 kl 19, Sång bibel-
läsning 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

Döda

Vår älskade son,
 broder, svåger, morbror

 och farbror.

Samuel Jigfelt
* 24/8 1950
† 11/2 2012

MOR & FAR
KARIN,

RUT och STEFAN,
GUN och EDDY,

TOMAS och MAJVOR
STEFAN och MARIE
PETER och MARIE

INGMAR
SYSKONBARN MED 

FAMILJER

   Nu slut är smärtan,
        du funnit frid.
  Men lämnat hjärtan
        som saknar dig.
  Vi minns dig med kärlek,
        ömhet och glädje.
  Du hade ett hjärta så
      innerligt gott.
  Tack och farväl ifrån oss
      dina kära.
  Vi vet att vi stod ditt
      hjärta så nära.

Vår käre Kollega och Vän

Samuel Jigfelt
har lämnat oss.

Vi saknar dig!

ARBETSKAMRATERNA
i Ale kommun

Vår älskade Mamma
Farmor och Svärmor

Eivor Andersson
* 20/6 1919

har stilla insomnat och
lämnat oss i sorg

och saknad.

Bohus
8 februari 2012

OVE och SONJA
Mikael och Sara

Amelia, Luke
Christer

HÅKAN och KARIN
Jenny och Daniel

Stefan och Natascha
Släkt och vänner

Det finns en port som 
öppnas tyst 

och stänges utan dån
Och alla vägar leder dit
men ingen därifrån
Och alla frågar vart, 

varthän
men ingen svaret vet
Ty svaret på den frågan 

är
just portens hemlighet

Begravningen har
ägt rum i kretsen av

de närmaste.

Döda

Döda

Motgångar, pröv-
ningar, frestel-
ser, måste vi gå 

igenom sådana? Ja, det kan 
man undra. Särskilt i en tid 
som denna, när människan 
själv vill styra allting. Då blir 
mottot: Om det går lätt, då 
är det rätt. Eller: Det skall va 
gott och leva! Ja, ni känner 
säkert igen de här fraser-
na. Men när jag har funderat 
över det här, så har jag upp-
täckt att det verkar som att 
allt i den här tillvaron, som 
är av något värde, det kan bli 
utsatt för prövning. Den som 
äger en bil kallas till Bilprov-
ningen för att få sin bil utsatt 
för ett test. Och man besik-
tigar både hus, broar och 
hissar i Sverige. Därför är 
vårt land ganska tryggt att bo 
i också. Det händer rätt så få 
olyckor. Men hur är det med 
oss människor? Jo, vi får allt 
gå igenom våra prov vi också. 
Vi avlägger prov i skolan och 
andra utbildningar, i militär-
tjänst och olika yrken. Det 
tycks finnas prövningar och 
prov överallt. Men hur är 
det då med Gud, vår store 
Skapare och Mästare? Hur 
handskas han med sitt mäs-
terverk, människan?

Innan vi svarar på det så 
måste vi först konstatera att 
lidandets gåta är något vi inte 
kommer åt i den här tillva-
ron. Många har försökt lösa 
den. Bibeln brottas med den, 
särskilt Jobs bok. Men lidan-
dets mysterium är och förblir 
gåtfullt, och vi har ofta inte 
något riktigt bra svar att ge 
en lidande människa. Ibland 
är det bäst att bara finnas 
nära och lyssna på den som 
har det svårt.

När detta är sagt så tror 
jag att vi vågar slå fast att det 
kan finnas prövningar som 
får oss att säga efteråt: Jag 
fick en annan utblick över 
livet. Jag fick stanna upp och 
tänka efter. Jag fick omvär-
dera livet. 

Söndagens text handlar 
om hur t o m Guds egen son 
blev utsatt för prövning. Jesus 
fördes av Anden ut i öknen 
för att sättas på prov av djä-
vulen. Gud själv ville alltså 
att hans son skulle testas. Då 
är det inte så konstigt om 
vi också prövas ibland. Och 
vi kommer kanske ihåg hur 
lärjungarna till Jesus blev 

Betraktelse

Varför prövas vi?
frestade och prövade vid olika 
tillfällen. Så får också vi vara 
med om prövningar ibland.

Vad är det då som prövas? 
Jag finner att det som framför 
allt är utsatt för prövning, det 
är vår tro på Gud. Själva vår 
relation till Gud blir ifråga-
satt. Gud har en fiende, och 
han vill inte att någon män-
niska ska ha en tro på Gud. 
Därför gör han allt för att få 
bort allt vad tro heter och vår 
trohet mot Gud.

Vad hände nu med Jesus, 
när han frestades i öknen? 
Jo, fienden kommer när han 
är utmattad efter en period 
av fasta. Frestaren vill då 
få honom att göra bröd av 
stenar. Sedan uppmanar den 
onde honom att testa Guds 
beskydd genom att kasta sig 
ut för ett stup. Tredje fres-
telsen handlar om att få all 
makt i hela världen emot att 
han tillber Satan. Men Jesus 
genomskådar fiendens list. 
Han avvisar de tre erbju-
dandena. För han vill hellre 
behålla sin trohet mot Gud 
och hans ord. 

Jesus har bestått provet, 
han har hållit ut i ståndak-
tighet. Det har visat sig att 
han stod emot trycket. Men 
varför tillät Gud detta? Att 
fienden fick utsätta Jesus för 
detta svåra. Och varför till-
låts vi att gå igenom svåra 
prövningar? Just då när det 
sker tycks det ju vara helt 
meningslöst och plågsamt 
bara. 

Jag tror att en av Jesus 
egna lärjungar ger oss 
åtminstone en del av svaret. 
Det är aposteln Petrus. I ett 
av sina brev skriver han: Ni 
får utstå prövningar av olika 
slag, för att det som är äkta 
i er tro - och detta är långt 
dyrbarare än det förgäng-
liga guldet, som dock måste 
prövas i eld – skall ge pris, 
härlighet och ära när Jesus 
Kristus uppenbaras. Han 
tycks mena att Gud tillåter 
prövningen – för att bevisa 
äktheten i vår tro! Precis som 
guldet prövas i eld, för att se 
om det är äkta, så får vår tro 
renas och prövas på olika sätt. 

Men hur ska vi då förhålla 
oss, när vi prövas? Hur ska 
vi klara, när smärtan sätter 
in och det ser ut som om 
Gud inte alls svarar på bön. 
Hur ska vi bete oss, när vi 

drabbas av förluster och 
motgångar? Det är inte lätt. 
Just i den stunden kanske 
vi mest känner för att gråta 
och klaga. Och det är tillåtet. 
Vi får ge uttryck för det vi 
känner. Det är t o m så att vi 
får bli arga på Gud. Han tål 
det. Men det är inte bra om 
vi fastnar i bitterhet. I stället 
mår vi väl om vi trots allt kan 
tänka på att Gud finns med 
under allt. Att han är tröstens 
Gud. Vi får också påminna 
oss att prövningen har ett 
slut, att Gud vill låta en god 
frukt växa fram ur den. När 
vi är i nöd, då får vi påminna 
oss om Honom som har gått 
lidandets och prövningens 
stig före oss. Han har prövats 
på alla sätt och varit som 
vi, men utan synd, och han 
känner med oss fullt ut. Det 
är gott att veta! Vägen till 

Guds tron är banad av Kris-
tus. Genom bönen får vi gå 
fram på den. Gud tar emot 
oss i sin stora kärlek. Han 
förbarmar sig över oss. Låt 
oss ofta söka oss fram på den. 
Det ger resultat! Gud vet hur 
han ska möta ett blödande 
hjärta med sin omsorg och 
nåd. Låt oss inte glömma det! 
Och låt oss komma ihåg att 
Gud är på vår sida i kampen 
mot det onda.

Bengt Broman
Församlingspräst i 

Skepplanda-Hålanda
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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. 0768-85 85 33

STK BIlar 
Bilar & transportbilar köpes. 
Allt av intresse. Nås dygnet 
runt på:

tel. 0707-53 61 77

SÄLJES

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

Handsydd folkdräkt. Ale tunge, 
storlek ca 40. Två olika särkar.
tel. 031-98 24 17

Mörkbrun soffgrupp i skinn. 3 + 
2 +1. Välvårdad. Endast 4500:-
tel. 0303-74 64 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

1 1/2 planshus uthyres i popu-
lära och barnvänliga Maden, 
Älvängen. Boyta 106kvm. 4 
sovrum & 2 toaletter. Garage-
plats ingår. Uthyres från 1/4-12 
till 31/5-13. Kallhyra 6900kr.
Kontakta, Marcus 
tel. 0709-16 93 06

Ö HYRA

Barnfamilj med ordnad eko-
nomi önskar hyra hus alterna-
tivt gård. Helst Ale kommun. 
Referenser finns.
tel. 0705-85 12 22

Mikael

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

En kille på 40 år söker kvinna 
i samma ålder. Intressen: längre 
cykelturer, matlagning, mysiga 
hemmakvällar mm. Svar med 
foto.
Patrik, Göteborgsvägen 109 C, 
Älvängen

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

Bil köpes. Från 1998 och nyare 
köpes rost defekt obes avställd 
ej hinder. Kontant bet o hämtar 
din bil. Ring el sms Tobbe
tel. 070-39 94 770

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

Hundägare se hit!
Nu är vi klara att kunna ta emot 
hundar till dagis/pensionat 
(öppet dygnet runt). Vi håller 
till ca 1 km från skepplanda mot 
hålanda. Bra priser och bra ser-
vice. Först till kvarn! Vi har även 
hundtrum (alla raser). Kom och 
prova på min antifäll behand-
ling (bad med produkter som 
påskyndar fällningen och kraf-
tigt reducerar mängden päls på 
golvet) Kom gärna på besök!
F-skatt och försäkringar finns.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

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 
tjännnssstttteeerrrrrrr

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaggggggggaaaaaagggggggaaaaaggggggggggggggggggggggggggggggggggggiiiiiiggggiiiiii aaaaaaaaaaiiiiiiiirigaiiii

alekuriren.se

Födda

Amanda har fått en lillebror.
Välkommen Oliver!

Född den 
25 december 2011
Lyckliga föräldrar 

Henrik Wagner och 
Linda Karlsson

Veckans ris 
Dagens ris till den manlige 
busschauffören som körde 
600:an från Älvängen cen-
trum kl 12.15 den 15/2. 
Du vägrade att stanna på 
min hållplats så jag fick gå 
via E45:an mellan Lödöse 
och Alvhem. Finns något 
som heter medmänsklighet. 
Livsfarligt att gå på en hårt 
trafikerad väg utan gångväg.

Svea

Grattis
på 3-årsdagen

Isabella
önskar

Farmor & Farfar,
familjen Strömberg

Grattis
Atle

vår lilla solstråle 1 år 22/2
Mormor o Morfar

Grattis 
Karin Sillberg
på 35-årsdagen

önskar
Grannarna

Grattis tonårstjejen
Mikaela
Kramar

Mamma & Pappa

Grattis våran sötaste
Ophelia

som fyller 8 år 25/2
Vi älskar dig

Mamma, Pappa och
lillebror Caesar

Hipp Hipp Hurra
på din födelsedag

världens bästa
Cassandra

8 år 24/2
Stort grattis önskar
Farmor & Farfar,

Ebba & Malte

Vårt varma tack till arbets-
givare, nuvarande och fd 
arbetskamrater i Skepplanda 
kyrkliga samfällighet för all 
uppvaktning i samband med 
att vi gått i pension.

Lennart E och Ingegerd O

Tack Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Marianne Andersson
 Kyrkängen
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

5 9 2 4
3 5

6 3 5 8 1 9

3 6 1 2 7
8 9 2

2 4 5 8

9 3 4 2 6
9 3 4

6 4 9

2 8 1 5
6 3 7 9

5 8

2 9 5 3
8 1

9 7 6 1 2

5
8 3 2 6 9

9 7 3

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 
LILILILILILILILLLLLLLLLLLLLLAAAAAAA EEEEEEEDEDEDEDEDEDEDETTTTTTT BABABABABABABADHDHDHDHDHDHDHUSUSUSUSUSUSUSETETETETETETET LILILILILILILILLLLLLLLLLLLLLAAAAAAA EEEEEEEDEDEDEDEDEDEDETTTTTTT VÄVÄVÄVÄVÄVÄVÄRDRDRDRDRDRDRDSSSSSSSHHHHHHHUSUSUSUSUSUSUSETETETETETETET SKANSENVÄGEN 34, 463 39 LILLA EDET, TEL 0520-65 16 16 SNART 100 KLUBBAR II SVERIGE WWW.SPORTLIFE.SE

KAM
PAN

J PÅ
GÅR

!
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18 MÅN

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

BEHÖVER DU HJÄLP MED ATT GÅ NER I VIKT? Eller helt enkelt 

lära dig hur du ska äta och träna? Vår viktminskningskurs 

GodBalans startar i Nödinge, vecka 10.

ABS show kidz startar helgen v 8 i Älvängen

ANMÄL DIG NU! ETT 
FÅTAL PLATSER KVAR!


