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Älvängen

Familjen Östman.

Östman bakom 
Surteseger
BOHUS. Det var Östman 
bakom det mesta när 
Surte BK utklassade 
Kareby IS.

Målvakten Ludvig Östman släppte 
bara in ett mål, storebror Max nätade 
framåt och pappa Jörgen jublade som 
speaker när Surte BK vann med hela 
10-1 i den viktiga matchen mot riva-
lerna från andra sidan älven.

Läs sid 28

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

Nr 8  |  vecka 9  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

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

SE VÅR ANNONS PÅ SIDAN 3!

30-70%
RABATT P

ALLT
I BUTIKEN

Öppet alla dagar 8-22

FRUKTKORG TILL FÖRETAGET!
Eller varför inte till hemmet.

För att beställa ring: 
0303-975 07 eller prata 
med oss i butiken

Natten till lördag förstördes delar av det glasade bullerskyddet och två busskurer i Nol södra. Den omfattande skadegörelsen rörde upp känslorna hos ale-
borna. Presidiet i Samhällsbyggnadsnämnden kallade till presskonferens i måndags med ett klart besked; ”Nu får det vara nog!” Sabotaget kostar cirka 300 
000 kronor att återställa.                     Läs sid 8
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Förkrossande!

www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00nu 99:- nu 199:-
Personvåg i glas
180 kg kapacitet, 100 g 
noggrannhet. Ord. pris 230 kr.

Olje- och vinägerspray 
OBH Nordica. Ord. pris 279 kr.

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

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

– Din skobutik för hela familjen

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

Flera modeller med 
Hello Kitty, Spiderman, 
Batman även Tretorns 
alla modeller.
Erbjudandet gäller t.o.m 10/3

n, 
s 

100 KRONOR RABATT PÅ 
ALLA GUMMISTÖVLAR!

�

Lödöse 0520-66 00 10 /st
Gäller mot kupong, t o m 4/3-12
0,5l

Ben & 
Jerry-glass

Nyhet i butiken! Nu ännu fler sorter.

BELÖNING

10 000 kr
till den som ger tips så att förövarna
till vandaliseringen av bullerskydd
och krossade busskurer, natten till

lördag (25 februari) kan ställas inför rätta.

0705-44 80 55
info@aledemokraterna.se

– Skadegörelse för 
flera hundra tusen
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– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Om syftet var att få upp-
märksamhet så lyck-
ades man, men om 

tanken var att också säga något 
så är misslyckandet minst lika 
katastrofalt som resultatet av 
det man valde att göra för att 
få alla blickar riktade åt ett och 
samma håll. Skadegörelsen i 
Nol har har rört upp en hel 
kommun. Mailboxen fylldes 
snabbt under helgen. Ska jag 
vara riktigt ärlig så rådde det 
mer eller mindre lynchstäm-
ning. Med lite distans förvånas 
jag mest över det faktum att 
det går att orsaka sådan om-
fattande skada utan att någon 
varken har sett eller hört 
något? Om nu någon råkar 
veta något och inte delger 
detta vill jag nog beteckna det 
som minst lika ynkligt som 
dådet i sig. Jag håller förvisso 
med Samhällsbyggnadsnämn-
dens vice ordförande Tyrone 
Hansson (S) om att något 
måste ha gått snett när någon 
väljer att uttrycka sig så här, 
men frågan är på vilket sätt 
tillvaron blev bättre för gär-
ningsmannen/männen efter 
skadegörelsen. Mycket tyder 
på att förövarna har använt en 
så kallad nödhammare som 
sitter i bussarna som trafike-
rar kommunen. Det betyder 
samtidigt att de skyldiga är 
kunder i kollektivtrafiken och 
då undrar man i samma stund 
med vilken glädje de väntar på 
bussen endera dagen i en sön-
derslagen busskur i regn och 
rusk? Med andra ord gör de 
knappast livet lättare för sig 
själva heller.

Nu tar det återigen tre till 
sex månader innan bullerskyd-

det är helt igen. Fram till dess 
framstår kommunen som en 
vandaliserad förort, utan fram-
tidstro. Det påverkar helhets-
intrycket och för en kommun 
som drömmer om att växa är 
det förödande. Vem vill flytta 
till en sådan plats? Vem vill 
etablera i en kommun där inte 
ens en busskur får stå i fred?

Alla vi som har haft besök av 
någon avlägsen vän, som inte 
har kunnat följa utvecklingen i 
Göta älvdalen på nära håll, vet 
hur de reagerar. De är över-
väldigade, imponerade och 
mycket positiva. ”Det är ju ett 
helt nytt Ale som växer fram och 
vad snyggt det har blivit”. Det 
glasade bullerskyddet är en 
viktig detalj i helheten och som 
den tidigare stadsarkitekten 
i Ale sa på presskonferensen 
efter sabotaget, så är det en 
viktig och bärande punkt i hela 
infrastrukturutbyggnaden. 
Arga alebor som med fasa ser 
hur hundra tusentals kronor 
slås sönder höjer nu rösten för 
att bygga träplank istället. De 
är beredda att ge upp, men jag 
hoppas att den sidan inte får 
vinna. Det skulle göra Ale och 
hela Göta älvdalen till en enda 
lång korridor, där du varken 
ser eller upplever något mellan 
Göteborg och Trollhättan. 
Glasets fördel är att vi ser var-
andra från båda sidor. Vi ser 
och upptäcker våra samhällen, 
företag och boende. Det har 
stora fördelar och dessa måste 
vi vara rädda om. Tänk att 
få svara att det är vi som 
bor på andra sidan planket 
mellan Göteborg och 
Trollhättan. Nej, dessa 

destruktiva krafter ska inte få 
segra.

Pressfeldt var tveksam 
till att visa upp verktyget som 
gärningsmännen använder, 
men jag hävdar bestämt att 
vi inte ska gömma något i 
den här debatten. Tvärtom, 
vi ska ta den! Vi ska också 
berätta vad som händer med 
passagerarna i bussen som i 
händelse av en trafikolycka inte 
hittar nödhammaren. Vi ska 
också berätta för kommande 
generationer vart samhällets 
gemensamma resurser har 
tagit vägen, varför vi måste 
spara i skola, vård och omsorg, 
varför pengarna aldrig räcker 
till allt det roliga vi vill göra. Vi 
ska inte dölja någonting. När 
alla förstår allvaret i det som 
händer kan vi börja angripa 
orsakerna och förebygga att 
det händer igen. 

Det finns absolut inga 
ursäkter till dessa vansin-
nesdåd, möjligen en sorglig 
förklaring. Den kan jag säkert 
köpa, men bara om veder-
börande själv tar ansvar för 
sitt handlande. Efter det kan 
jag till och med tänka mig att 

erbjuda en 
andra chans.

Ett katastrofalt misslyckande

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. 

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

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86 

WWW.ZATABYGG.SE

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
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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

Välkommen till 
DocMorris i Bohus!
Klipp ut annonsen och 
ta med till DocMorris  
i Bohus så får du
30% rabatt 
på Sea Buckthorn 
Creamy Bodywash 
från Weleda. 
Gäller t.o.m. 2012-03-31

Öppettider
Vardagar 08-19 Lördagar 10-16

Medicinsk 
fotterapeut
Tel: 0707-144 577

Göteborgsvägen 217 (i Bohus 
servicehus) www.wallsfotvard.se

Walls�������
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Nödingevägen 7, Aletorg, 
www.alebokhandel.se

BOKREA
25:- massor av böcker 

både till stora och små
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– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Om syftet var att få upp-
märksamhet så lyck-
ades man, men om 

tanken var att också säga något 
så är misslyckandet minst lika 
katastrofalt som resultatet av 
det man valde att göra för att 
få alla blickar riktade åt ett och 
samma håll. Skadegörelsen i 
Nol har har rört upp en hel 
kommun. Mailboxen fylldes 
snabbt under helgen. Ska jag 
vara riktigt ärlig så rådde det 
mer eller mindre lynchstäm-
ning. Med lite distans förvånas 
jag mest över det faktum att 
det går att orsaka sådan om-
fattande skada utan att någon 
varken har sett eller hört 
något? Om nu någon råkar 
veta något och inte delger 
detta vill jag nog beteckna det 
som minst lika ynkligt som 
dådet i sig. Jag håller förvisso 
med Samhällsbyggnadsnämn-
dens vice ordförande Tyrone 
Hansson (S) om att något 
måste ha gått snett när någon 
väljer att uttrycka sig så här, 
men frågan är på vilket sätt 
tillvaron blev bättre för gär-
ningsmannen/männen efter 
skadegörelsen. Mycket tyder 
på att förövarna har använt en 
så kallad nödhammare som 
sitter i bussarna som trafike-
rar kommunen. Det betyder 
samtidigt att de skyldiga är 
kunder i kollektivtrafiken och 
då undrar man i samma stund 
med vilken glädje de väntar på 
bussen endera dagen i en sön-
derslagen busskur i regn och 
rusk? Med andra ord gör de 
knappast livet lättare för sig 
själva heller.

Nu tar det återigen tre till 
sex månader innan bullerskyd-

det är helt igen. Fram till dess 
framstår kommunen som en 
vandaliserad förort, utan fram-
tidstro. Det påverkar helhets-
intrycket och för en kommun 
som drömmer om att växa är 
det förödande. Vem vill flytta 
till en sådan plats? Vem vill 
etablera i en kommun där inte 
ens en busskur får stå i fred?

Alla vi som har haft besök av 
någon avlägsen vän, som inte 
har kunnat följa utvecklingen i 
Göta älvdalen på nära håll, vet 
hur de reagerar. De är över-
väldigade, imponerade och 
mycket positiva. ”Det är ju ett 
helt nytt Ale som växer fram och 
vad snyggt det har blivit”. Det 
glasade bullerskyddet är en 
viktig detalj i helheten och som 
den tidigare stadsarkitekten 
i Ale sa på presskonferensen 
efter sabotaget, så är det en 
viktig och bärande punkt i hela 
infrastrukturutbyggnaden. 
Arga alebor som med fasa ser 
hur hundra tusentals kronor 
slås sönder höjer nu rösten för 
att bygga träplank istället. De 
är beredda att ge upp, men jag 
hoppas att den sidan inte får 
vinna. Det skulle göra Ale och 
hela Göta älvdalen till en enda 
lång korridor, där du varken 
ser eller upplever något mellan 
Göteborg och Trollhättan. 
Glasets fördel är att vi ser var-
andra från båda sidor. Vi ser 
och upptäcker våra samhällen, 
företag och boende. Det har 
stora fördelar och dessa måste 
vi vara rädda om. Tänk att 
få svara att det är vi som 
bor på andra sidan planket 
mellan Göteborg och 
Trollhättan. Nej, dessa 

destruktiva krafter ska inte få 
segra.

Pressfeldt var tveksam 
till att visa upp verktyget som 
gärningsmännen använder, 
men jag hävdar bestämt att 
vi inte ska gömma något i 
den här debatten. Tvärtom, 
vi ska ta den! Vi ska också 
berätta vad som händer med 
passagerarna i bussen som i 
händelse av en trafikolycka inte 
hittar nödhammaren. Vi ska 
också berätta för kommande 
generationer vart samhällets 
gemensamma resurser har 
tagit vägen, varför vi måste 
spara i skola, vård och omsorg, 
varför pengarna aldrig räcker 
till allt det roliga vi vill göra. Vi 
ska inte dölja någonting. När 
alla förstår allvaret i det som 
händer kan vi börja angripa 
orsakerna och förebygga att 
det händer igen. 

Det finns absolut inga 
ursäkter till dessa vansin-
nesdåd, möjligen en sorglig 
förklaring. Den kan jag säkert 
köpa, men bara om veder-
börande själv tar ansvar för 
sitt handlande. Efter det kan 
jag till och med tänka mig att 

erbjuda en 
andra chans.

Ett katastrofalt misslyckande

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. 

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

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86 

WWW.ZATABYGG.SE

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
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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

Välkommen till 
DocMorris i Bohus!
Klipp ut annonsen och 
ta med till DocMorris  
i Bohus så får du
30% rabatt 
på Sea Buckthorn 
Creamy Bodywash 
från Weleda. 
Gäller t.o.m. 2012-03-31

Öppettider
Vardagar 08-19 Lördagar 10-16

Medicinsk 
fotterapeut
Tel: 0707-144 577

Göteborgsvägen 217 (i Bohus 
servicehus) www.wallsfotvard.se

Walls�������

�����������������
���������������

�������
��������������������



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

��������������
���	�������	


����	����
��������
�����������

Nödingevägen 7, Aletorg, 
www.alebokhandel.se

BOKREA
25:- massor av böcker 

både till stora och små

Vi fyller ett år som Team Sportia på Ale Torg. 

Detta vill vi fira med er!

Gäller på ordinarie pris, ej beställningsvaror

Tack Ale!

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

20-70% 

RABATT PÅ 

ALLT
I BUTIKEN!
Torsdag 1/3 - söndag 4/3

Gilla Team Sportia Ale Torg på facebook och var 
med i tävling om ett årskort på Sportlife Nödinge.
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i Medborgarhuset, Alafors 
den 7 mars 2012  kl. 19.00.
På dagordningen sedvanliga årsmöteshand-
lingar såsom årsberättelse och bokslut samt 
framläggande av debiteringslängd 2012 och 

fastställande av förfallodag för 
debitering 2012-04-30.

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

Nol - Alafors vägförening
kallar till årsstämma

Välkomna!
// styrelsen

���
Kapad och kluven björkved

Hemleverans
www.skogsservice.com

0520-65 06 97

Socialdemokraterna har 
under en längre tid till-
baka varit bundna till ett 

miljöparti (MP) vars ideologi 
bygger på ett orealistiskt och 
ogenomförbart samhällssystem 
och som bygger sin politik på 
förbud, restriktioner och över-
förmynderi i största allmänhet. 
I Ale kommun får enligt (MP) 
ingen jordbruksmark bebyg-
gas (utom ibland), alla trans-
porter ska ske med tåg eller 
cykel (utom ibland och alla 
skall kunna ta med sig cykeln 
på pendeltåget!), all byggna-
tion ska ske i tätorterna, på 
höjden, max 400 m från kol-
lektivtrafik (utom ibland), all 
energi skall komma från solen 
och vinden (utom när det är 
kallt, då duger både kärnkraft 
och kolkraftverk, annars fryser 
även miljöpartister!). 

Lite respekt hade man 
möjligtvis haft till MP:s rabiata 
och romantiska ideal om man 
åtminstone hade varit konse-
kventa. Men icke! Ibland säger 
man ja och ibland säger man 
nej i samma frågor! Ena dagen 

stödjer man kommunfullmäk-
tiges beslut att Ale kommun 
fram till 2025 ska växa med 
5 000 personer, nästa vecka 
säger man nej till alla förslag 
till hur och var dessa  5 000 
personer skall kunna bo! (MP) 
godkänner utan synpunkter 
kommunfullmäktiges anta-
gande av Översiktsplaner, 
Bostadsförsörjningsprogram 
med mera för Ale vari tänk-
bara utbyggnadsområden 
för bostäder anges. Men när 
ansökan om detaljplanelägg-
ning och bygglovsansökningar 
helt i enlighet med dessa beslut 
dyker upp för beslut så säger 
man nej! 

Ett flummande ytterlig-
hetsparti på vänsterkanten kan 
man väl stå ut med (och då 
menar jag inte V) men det som 
dock gör mig beklämd är när 
det stora socialdemokratiska 
arbetarepartiet helt fallit i far-
stun för denna galenskap. Eller 
skall jag kanske säga delar av 
(S)-partiet eftersom (S) i Sam-
hällsbyggnadsnämnden och i 
Kommunstyrelsen ofta är helt 

splittrat. Ett 
exempel:

Detalj-
plan för 
bostäder 
i Båstorp 
(Kattleberg/
Grönnäs). 
Kommun-
fullmäktige 
antog 
2007-09-

24 enhälligt, det vill säga 
inklusive samtliga (S), (V) och 
(MP)-ledamöter, den nu gäl-
lande översiktsplanen för Ale 
kommun (ÖP07). I den utpe-
kas möjliga bostadsutbygg-
nadsområden i kommunen. 
I planen anges bland annat 
att området kring Grönnäs/
Kattleberg/Alvhem bör utre-
das vidare för bostadsändamål.  
En markägare i området läm-
nade därför in en ansökan om 
detaljplaneläggning för cirka 
20 villor snett över Motel Göta 
Älv, och hade själv, på den 
tidigare (S)-styrda Miljö- och 
Byggnämndens inofficiella 
uppmaning, dragit fram 
och bekostat ett vatten- och 
avloppssystem för området 
och kopplat på det kommu-
nala systemet, vägfrågan var 
löst och god angöring finns 
numera för kollektivtrafik med 
mera och området är nu väl 
lämpat för bostadsändamål, 
precis vad som krävs i ÖP07. 
Bebyggelsetrycket har alltid 
varit högt i dessa områden 
och tidigare (S)-ordföranden i 
Miljö- och Byggnämnden har 
släppt fram betydligt många 
fler bygglov än vad denna 
ansökan nu innebar! Utan att 
kräva kommunalt vatten- och 
avlopp, utan att kräva möjlig-
het till kollektivtrafik och utan 
ställda krav på nya vägar och 
trots att det enligt samma 
ÖP07 inte skulle få ske någon 
byggnation där! Men när 
denna detaljplaneansökan helt 

enligt regelverket lämnades 
över till Kommunstyrelsen för 
beslut bifölls ansökan givetvis 
av den borgerliga majoriteten 
i Kommunstyrelsen men en 
ledamot från (V) och en från 
(MP) och pinsamt nog även en 
från (S) röstade nej och reser-
verar sig mot beslutet. Men tre 
socialdemokratiska ledamöter 
och en vänsterpartist stödde 
klokt nog beslutet och alltså 
den borgerliga majoriteten. Att 
den (S)-ledamot som reserve-
rade sig mot beslutet var den 
förre ordföranden i Miljö- och 
Byggnämnden gör saken 
riktigt pinsam. Snacka om 
politiska kullerbyttor! Nästan i 
Miljöpartiklass.

Glesbygdsbyggandet i 
Ale får alla miljöpartister att 
rysa. Inte av vällust att få hjälpa 
vanliga familjer att kunna 
flytta från storstaden Göte-
borgs larm och stress och få 
möjlighet bo naturnära i Ale 
kommun och låta ungarna växa 
upp i en lugn och harmonisk 
miljö, fri från knark och kri-
minalitet, ofta i nära kontakt 
med djur som hästar, hundar, 
katter och andra husdjur. Nej, 
det kan ju vara någon liten 
bit jordbruksmark som går åt 
för tomten och så kan man ju 
inte ha det. Man har en slags 
gullig och rar teoretisk över-
tro på att marken behövs för 
framtiden, för mat till världens 
svältande barn, för energig-
rödor, för allt möjligt. Men 

det fungerar ju inte så. Stora 
arealer jordbruksmark har de 
senaste 50 åren beskogats eller 
helt enkelt vuxit igen för all 
framtid för att ingen hävdat 
den goda jorden. Men det mest 
cyniska är att samma miljöparti 
utan en blinkning godkänt att 
cirka 2 miljoner kvadratmeter 
(ca 200 hektar) av Ales bästa 
brukningsvärda jordbruksmark 
asfalterats för motorvägen 
E45, för järnvägen, för nya 
affärs- och handelscentrum, för 
industrimark och för de stora 
bostadsområdena i bland annat  
Nödinge (Backa) och för all 
framtid förstörts. Alltså med 
Miljöpartiets godkännande 
och stöd! De styckebyggda 
småhusen som under samma 
period som byggts i glesbyg-
den har tagit sammanlagt cirka 
20 hektar brukningsvärd jord-
bruksmark i anspråk, men då 
är samma (MP) helt emot! Att 
en del ledande miljöpartister 
själva bor i glesbygd på före 
detta jordbruksmark förstärker 
bara hyckleriet.

Riktigt pinsamt framstår 
Miljöpartiet i Ale när partiets 
samtliga ledamöter i kom-
munfullmäktige 2010-05-31 
(uppdaterad 2011-04-21) 
godkänner Ale kommuns pro-
gram för bostadsförsörjning 
utan att blinka. I den pekas 
bland annat följande områden 
ut för bostadsbyggnation de 
närmaste 5 åren: Nödinge 
(Lahallsåsen), Älvängen 

(Svenstorp, Vikadamm, Emy-
lund, Hamnen), Skepplanda 
(Skönningared), Starrkärr 
(hästby), Alvhem (Ramstorp, 
Alvhem), sammanlagt 150-200 
fristående villor i huvudsak på 
absolut prima jordbruksmark! 
Och samtliga avses bebyggas 
av etablerade byggföretag. 
Men när storkapitalet knackar 
på dörren så bugar och bockar 
(MP) men när enskilda vill 
bygga sitt eget hem på samma 
typ av mark då säger man NEJ. 
Var har (MP) sin lojalitet?

Ska vi hoppas på Löfvén 
(S)?

När (S) nu äntligen fått 
fram en person till partiledare 
som verkligen jobbat med 
händerna och därtill inom den 
konkurrensutsatta industrin 
(den förste någonsin?) och 
därtill verkar lugn och sansad 
är det bara att hoppas att det 
stora socialdemokratiska arbe-
tarepartiet tar sig samman och 
betackar sig för fortsatt öken-
vandring tillsammans med det 
flummande Miljöpartiet och 
vänder sig mot mer framstegs-
vänliga krafter i den svenska 
politiken. De 16 tidigare åren i 
Ale med (MP) 
som styrde 
(S) och inget 
hände vill vi 
aldrig ha till-
baka. 

Jan A Pressfeldt (AD)
Ordförande Samhällsbyggnads-

nämnden i Ale

Mot stenåldern baklänges med Miljöpartiet

Varmt välkomna till vårdcentralen i Nol

Nytt telefonummer 031 - 383 04 20

Webbokning: www.adinahalsan.se

Vår besöksadress är Noltorget 12, 449 42 Nol

VI BYTER NAMN TILL 

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

fastställande av förfallodag för 
debitering 2012-04-30.

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

Nol - Alafors vägförening
kallar till årsstämma

Välkomna!
// styrelsen

���
Kapad och kluven björkved

Hemleverans
www.skogsservice.com

0520-65 06 97

Socialdemokraterna har 
under en längre tid till-
baka varit bundna till ett 

miljöparti (MP) vars ideologi 
bygger på ett orealistiskt och 
ogenomförbart samhällssystem 
och som bygger sin politik på 
förbud, restriktioner och över-
förmynderi i största allmänhet. 
I Ale kommun får enligt (MP) 
ingen jordbruksmark bebyg-
gas (utom ibland), alla trans-
porter ska ske med tåg eller 
cykel (utom ibland och alla 
skall kunna ta med sig cykeln 
på pendeltåget!), all byggna-
tion ska ske i tätorterna, på 
höjden, max 400 m från kol-
lektivtrafik (utom ibland), all 
energi skall komma från solen 
och vinden (utom när det är 
kallt, då duger både kärnkraft 
och kolkraftverk, annars fryser 
även miljöpartister!). 

Lite respekt hade man 
möjligtvis haft till MP:s rabiata 
och romantiska ideal om man 
åtminstone hade varit konse-
kventa. Men icke! Ibland säger 
man ja och ibland säger man 
nej i samma frågor! Ena dagen 

stödjer man kommunfullmäk-
tiges beslut att Ale kommun 
fram till 2025 ska växa med 
5 000 personer, nästa vecka 
säger man nej till alla förslag 
till hur och var dessa  5 000 
personer skall kunna bo! (MP) 
godkänner utan synpunkter 
kommunfullmäktiges anta-
gande av Översiktsplaner, 
Bostadsförsörjningsprogram 
med mera för Ale vari tänk-
bara utbyggnadsområden 
för bostäder anges. Men när 
ansökan om detaljplanelägg-
ning och bygglovsansökningar 
helt i enlighet med dessa beslut 
dyker upp för beslut så säger 
man nej! 

Ett flummande ytterlig-
hetsparti på vänsterkanten kan 
man väl stå ut med (och då 
menar jag inte V) men det som 
dock gör mig beklämd är när 
det stora socialdemokratiska 
arbetarepartiet helt fallit i far-
stun för denna galenskap. Eller 
skall jag kanske säga delar av 
(S)-partiet eftersom (S) i Sam-
hällsbyggnadsnämnden och i 
Kommunstyrelsen ofta är helt 

splittrat. Ett 
exempel:

Detalj-
plan för 
bostäder 
i Båstorp 
(Kattleberg/
Grönnäs). 
Kommun-
fullmäktige 
antog 
2007-09-

24 enhälligt, det vill säga 
inklusive samtliga (S), (V) och 
(MP)-ledamöter, den nu gäl-
lande översiktsplanen för Ale 
kommun (ÖP07). I den utpe-
kas möjliga bostadsutbygg-
nadsområden i kommunen. 
I planen anges bland annat 
att området kring Grönnäs/
Kattleberg/Alvhem bör utre-
das vidare för bostadsändamål.  
En markägare i området läm-
nade därför in en ansökan om 
detaljplaneläggning för cirka 
20 villor snett över Motel Göta 
Älv, och hade själv, på den 
tidigare (S)-styrda Miljö- och 
Byggnämndens inofficiella 
uppmaning, dragit fram 
och bekostat ett vatten- och 
avloppssystem för området 
och kopplat på det kommu-
nala systemet, vägfrågan var 
löst och god angöring finns 
numera för kollektivtrafik med 
mera och området är nu väl 
lämpat för bostadsändamål, 
precis vad som krävs i ÖP07. 
Bebyggelsetrycket har alltid 
varit högt i dessa områden 
och tidigare (S)-ordföranden i 
Miljö- och Byggnämnden har 
släppt fram betydligt många 
fler bygglov än vad denna 
ansökan nu innebar! Utan att 
kräva kommunalt vatten- och 
avlopp, utan att kräva möjlig-
het till kollektivtrafik och utan 
ställda krav på nya vägar och 
trots att det enligt samma 
ÖP07 inte skulle få ske någon 
byggnation där! Men när 
denna detaljplaneansökan helt 

enligt regelverket lämnades 
över till Kommunstyrelsen för 
beslut bifölls ansökan givetvis 
av den borgerliga majoriteten 
i Kommunstyrelsen men en 
ledamot från (V) och en från 
(MP) och pinsamt nog även en 
från (S) röstade nej och reser-
verar sig mot beslutet. Men tre 
socialdemokratiska ledamöter 
och en vänsterpartist stödde 
klokt nog beslutet och alltså 
den borgerliga majoriteten. Att 
den (S)-ledamot som reserve-
rade sig mot beslutet var den 
förre ordföranden i Miljö- och 
Byggnämnden gör saken 
riktigt pinsam. Snacka om 
politiska kullerbyttor! Nästan i 
Miljöpartiklass.

Glesbygdsbyggandet i 
Ale får alla miljöpartister att 
rysa. Inte av vällust att få hjälpa 
vanliga familjer att kunna 
flytta från storstaden Göte-
borgs larm och stress och få 
möjlighet bo naturnära i Ale 
kommun och låta ungarna växa 
upp i en lugn och harmonisk 
miljö, fri från knark och kri-
minalitet, ofta i nära kontakt 
med djur som hästar, hundar, 
katter och andra husdjur. Nej, 
det kan ju vara någon liten 
bit jordbruksmark som går åt 
för tomten och så kan man ju 
inte ha det. Man har en slags 
gullig och rar teoretisk över-
tro på att marken behövs för 
framtiden, för mat till världens 
svältande barn, för energig-
rödor, för allt möjligt. Men 

det fungerar ju inte så. Stora 
arealer jordbruksmark har de 
senaste 50 åren beskogats eller 
helt enkelt vuxit igen för all 
framtid för att ingen hävdat 
den goda jorden. Men det mest 
cyniska är att samma miljöparti 
utan en blinkning godkänt att 
cirka 2 miljoner kvadratmeter 
(ca 200 hektar) av Ales bästa 
brukningsvärda jordbruksmark 
asfalterats för motorvägen 
E45, för järnvägen, för nya 
affärs- och handelscentrum, för 
industrimark och för de stora 
bostadsområdena i bland annat  
Nödinge (Backa) och för all 
framtid förstörts. Alltså med 
Miljöpartiets godkännande 
och stöd! De styckebyggda 
småhusen som under samma 
period som byggts i glesbyg-
den har tagit sammanlagt cirka 
20 hektar brukningsvärd jord-
bruksmark i anspråk, men då 
är samma (MP) helt emot! Att 
en del ledande miljöpartister 
själva bor i glesbygd på före 
detta jordbruksmark förstärker 
bara hyckleriet.

Riktigt pinsamt framstår 
Miljöpartiet i Ale när partiets 
samtliga ledamöter i kom-
munfullmäktige 2010-05-31 
(uppdaterad 2011-04-21) 
godkänner Ale kommuns pro-
gram för bostadsförsörjning 
utan att blinka. I den pekas 
bland annat följande områden 
ut för bostadsbyggnation de 
närmaste 5 åren: Nödinge 
(Lahallsåsen), Älvängen 

(Svenstorp, Vikadamm, Emy-
lund, Hamnen), Skepplanda 
(Skönningared), Starrkärr 
(hästby), Alvhem (Ramstorp, 
Alvhem), sammanlagt 150-200 
fristående villor i huvudsak på 
absolut prima jordbruksmark! 
Och samtliga avses bebyggas 
av etablerade byggföretag. 
Men när storkapitalet knackar 
på dörren så bugar och bockar 
(MP) men när enskilda vill 
bygga sitt eget hem på samma 
typ av mark då säger man NEJ. 
Var har (MP) sin lojalitet?

Ska vi hoppas på Löfvén 
(S)?

När (S) nu äntligen fått 
fram en person till partiledare 
som verkligen jobbat med 
händerna och därtill inom den 
konkurrensutsatta industrin 
(den förste någonsin?) och 
därtill verkar lugn och sansad 
är det bara att hoppas att det 
stora socialdemokratiska arbe-
tarepartiet tar sig samman och 
betackar sig för fortsatt öken-
vandring tillsammans med det 
flummande Miljöpartiet och 
vänder sig mot mer framstegs-
vänliga krafter i den svenska 
politiken. De 16 tidigare åren i 
Ale med (MP) 
som styrde 
(S) och inget 
hände vill vi 
aldrig ha till-
baka. 

Jan A Pressfeldt (AD)
Ordförande Samhällsbyggnads-

nämnden i Ale

Mot stenåldern baklänges med Miljöpartiet

Varmt välkomna till vårdcentralen i Nol

Nytt telefonummer 031 - 383 04 20

Webbokning: www.adinahalsan.se

Vår besöksadress är Noltorget 12, 449 42 Nol

VI BYTER NAMN TILL 

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

Mars

UTSTÄLLNING
FUNKISGLAS – PRESSAT 
OCH BLÅST
Masstillverkat 
bruksglas som 
fanns i varje hem 
och användes 
dagligen under 
nästan 100 år: 
kylskåpsburkar, små glaslådor för 
livsmedel, senapsförpackningar 
som sedan användes som 
dricksglas mm.
En utställning sammanställd av 
Thomas Lindblad, samlare av 
bruksföremål i glas och plast.
Glasbruksmuseet i Surte
Utställningen pågår  
8 febr – 15 mars
Öppet tisd-fred, sönd 12-15, entre 
vuxna 40:-
Arr Föreningen Glasbruksmuseet 
Vänner och Ale kommun

FREDAGSMYS
Babyrytmik, pröva på 
Bäbisar älskar att riva ut alla 
böcker i bokhyllan, länsa kökslådor 
och röra på sig i största allmänhet! 
Malin Boqvist visar lite tips på 
rytmikövningar du kan göra 
hemma
>> Fredag 2 Mars 
kl 10.30-11:30. Läsesalen, 
biblioteket i Nödinge
Vid frågor kontakta 
kultursekreterare Lisa Haeger lisa.
haeger@ale.se

SLÄKTFORSKARHJÄLP 
MED ALE 
SLÄKTFORSKARE
>> Lördag 3 mars 
kl. 10.30 – 13.00
Plats: Ale bibliotek i Nödinge

FRISKVÅRD FÖR SJÄLEN
För kvinnor mitt i livet
Naturens betydelse för vår hälsa
Eva Jonegård, kurator på grön 
rehab i Göteborg samtalar med 
oss om hur hon ser på trädgårdens 
och naturens betydelse för vårt 
välbefinnande.
>> Måndag 5 mars 
kl 18. 30 -21. 00 
i Starrkärrs Församlingshem
Ett samarrangemang mellan 
Rådet för Hälsa och Trygghet och 
Starrkärr-Kilanda Församling

CYKELKONSERT
Medverkande: Susanne Ljungskog 
cykel. Jonas Larsson, Einar Nielsen 
och Per Sjögren slagverk. Per 
Anders Nilsson komposition/EA.
Max Käck komposition. Eleonor 
Holst film.

Idé, komposition och produktion 
Mikael Forsman.
Möt Susanne Ljungskog kl 17.00 i 
Bohushallen
Förköp på Biblioteket i Nödinge, 
entré 100 kr, fri entré under 20 år.
>> Fredag 9 mars kl 19.00  
i Bohushallen

AFFÄRSIDÉ: 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. 
Susanne berättar om sitt företag 
och dess utveckling.
Fika / Inträde 40:-.
>> Tisdag 6 mars kl. 19.00 
Skepplanda bibliotek
Arr: Bibliotekets vänner i norra Ale, 
Studieförbundet Vuxenskolan, Ale 
kommun

 FÖRFATTARFRUKOST 
MED BIRGITTA 
STENBERG
Birgitta Stenberg 
har skrivit en 
mängd romaner, 
diktsamlingar och 
barnböcker som 
lästs och älskats 
av en stor läsekrets. Hon var tidig 
ungdomsrevoltör och levde under 
många år ett spännande liv på 
resande fot.
Entré 80 kr. Biljetter finns att köpa 
på Ale bibliotek från 3 mars.
>> Lördag 24 mars 
på Ale bibliotek
Frukost är framdukad från 9.30. 
Birgitta Stenberg 10.00
Arrangör: Ale kommun, 
Studieförbundet Vuxenskolan

PÅ GÅNG I ALE

KUNGÖRELSE
Ansökan om bygglov för 
”Solgården” på fastigheten 
Målje 2:180 har inkommit till 
Sektor Samhällsbyggnad, Plan 
och bygg. 

Ansökan strider mot gällande 
detaljplan genom att byggandens 
takkupor överskrider tillåten 
byggnadshöjd med 28 %. 
Avvikelsen bedöms vara en liten 
avvikelse. Bygglovsritningar finns 
tillgängliga på kommunhuset i 
Alafors, Plan och bygg. 

Synpunkter skall vara skriftligt 
inlämnade senast 2012-03-19 till 
adressen: Sektor Samhällsbyggnad 
Plan och bygg, Ale kommun,  
449 80 Alafors

Vårdnadshavare kan nu själva 
avgöra vilka tre dagar i veckan 
man önskar barnomsorg.  

Barn till föräldralediga och till 
arbetssökande har rätt till 15 
timmar per vecka på förskolan 
eller i pedagogisk omsorg. All 
barnomsorg är frivillig och 
vårdnadshavarna avgör själva hur 
mycket tid man vill nyttja av de 15 
timmarna per vecka. 

Vårdnadshavare har rätt att välja 
om man vill fördela vistelsetiden 

på 3 timmar, 5 dagar per vecka 
eller 5 timmar, 3 dagar per 
vecka samt rätt att ange vilka 
tre veckodagar man vill fördela 
vistelsetiden på. Rätt att välja 
veckodagar gäller även barn som 
enbart har allmän förskola.

Man väljer veckodagar över tid och 
kan inte byta vid exempelvis helg, 
sjukdom eller annan orsak.

Den nya regeln beslutades av 
Utbildningsnämnden den  
25 januari 2012.

Temaområde Insatser och Stöd! 
Vad finns att söka? Hur går det till?
Onsdagen 7/3 kl. 18 – 20
Medverkande: LSS/SOL-
handläggare Ale kommun, kurator 
Habiliteringen, informatör och 
handläggare Försäkringskassan
Ingen kostnad, Fika, 
Älvängens aktivitetshus 
(Carlmarks väg 4)

Anmälan och/eller frågor till 
anhörigkonsulent 
Ann-Marie Thunberg 0303-371254 
ann-marie.thunberg@ale.se
Samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan

Välkommen!

Vad tycker dina barn om sin 
förskola och skola? Vad tycker 
du? Vi vill att du svarar på vår 
enkät om ditt barn är tre år, fem 
år, eller går i klass 2, 5 eller 8. 
Svaren är med och bestämmer 
hur vi ska bli bättre.
 
Vi funderar över vad eleverna har 
för uppfattning om sin skola. Hur 
trivs de? Tycker de att de får vara 
med och bestämma? Bemöter 
lärare och annan personal barnen 
och eleverna på ett bra sätt? 
Vad tycker de om det de lär sig i 
skolan?
Dessutom vill vi veta vad du tycker 
i samma frågor. För gymnasiets 
årskurs 2 ställs frågorna bara till 
eleverna.
 
Resultaten från enkäten använder 
vi sedan för att utvecklas. Vi 
hoppas att så många som möjligt 
svarar på enkäten så att våra skolor 
och förskolor får veta vad ni tycker. 
Då kan vi utveckla och förbättra 
verksamheten och hålla högre 
kvalitet på utbildningen och möta 
era andra behov.  

 Enkäten tar upp frågor inom 
områdena trivsel och trygghet, 
delaktighet och inflytande, 
skolmiljö, kunskap och lärande, 
bemötande samt fritidshemmet.
Samma enkät genomförs i hela 
Göteborgsregionen, vilket gör att 
vi kan göra jämförelser också med 
andra kommuner. Sju av frågorna 
ställs på samma sätt i hela landet 
och gör att vi kan jämföra oss med 
alla skolor och förskolor i Sverige.
 
Enkäten genomförs veckorna 9-13, 
alltså 27 februari-1 april. Både du 
och barnen svarar på webben, 
skoleleverna på lektionstid. Det 
går inte att identifiera enskild 
svarande. Du som förälder 
kommer om din förskola/skola 
har möjlighet till det att svara 
på förskolan/skolan till exempel 
i samband med hämtning och 
lämning. Barnen svarar på svenska. 
Du som förälder kan välja mellan 
svenska, engelska, arabiska, 
bosniska, sorani, persiska och 
kurdiska.

Utställning av detaljplan för skola 
utmed Norra Kilandavägen i Nödinge, 
inom del av fastighet Nödinge 4:82, 
Ale kommun, Västra Götalands län.

Fördela tiden i förskolan 
på valfria dagar

Tyck till om förskola och skola

Tematräffar kring 
Neuropsykiatriska 
diagnoser

Ett förslag till detaljplan över 
rubricerat område har utarbetats 
och finns utställt för granskning 
från och med den 28 februari 
till och med den 27 mars 2012. 
Detaljplanen har tidigare varit 
föremål för samråd.

Planområdet ligger i den norra 
delen av Nödinge samhälle och 
upptar en yta av ca 8 ha varav 
ca 3 ha är avsatt för skolans 
behov, resterande mark utgörs 
av naturmark. Området är 
inte tidigare detaljplanelagt. 
Planförslaget avviker från 
översiktplanen på så sätt att 
den del av planområdet där 
skolverksamheten föreslås, 
redovisas i Ale översiksplan- 07 
som utbyggnadsområde för 
verksamheter. Övriga delar av 
planområdet redovisas i Ale 
ÖP 07 som grönstruktur och 
följer därmed översiktsplanens 
intentioner. Planförslaget 
bedöms inte innebära någon 
betydande påverkan på miljö, 
hälsa eller hushållning med 
mark, vatten eller andra resurser 
enligt 5 kap 18 § i PBL, någon 
miljökonsekvensbeskrivning har 
därför inte upprättats. Syftet med 
detaljplanen är att ge möjlighet 
för etablering av en ny skola i 
Nödinge samt att säkerställa 
ett grönområde för skolan och 
allmänhetens behov mellan det 
nya skolområdet och Rödjans 
verksamhetsområde. Delar av 

kommunens fastigheter Nödinge 
4:82 och Nödinge 38:2 kommer 
enligt förslaget att planläggs för 
allmänt ändamål – natur.

Detaljplanen finns utställd för 
granskning på följande platser:

• Kommunhuset, Sektor 
Samhällsbyggnad, Alafors
(expeditionstider mån, ons-tor  
kl 08.00-16.30, tis 08.00-18.00,  
fre kl 08.00-16.00)
•Kommunhuset, Nödinge
(expeditionstider mån-tor kl 08.00-
16.30, fre kl 08.00-16.00)

Planhandlingarna finns även 
tillgängliga på kommunens 
hemsida: www.ale.se
på följande sökväg: > Bygga, bo 
och miljö > Planer och byggprojekt 
> Pågående planer > Detaljplan för 
skola utmed Norra Kilandavägen 

Upplysningar om planförslaget 
lämnas av planarkitekt Emelie 
Johansson 0303- 37 12 15  
emelie.johansson@ale.se.

Eventuella synpunkter 
framförs skriftligt till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
i Ale kommun, 449 80 Alafors, 
senast den 27 mars. Den som inte 
framfört skriftliga synpunkter 
senast under utställningstiden kan 
förlora rätten att senare överklaga 
beslutet att anta planen.
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Årsmöte Vision 
i Ale (fd. SKTF)

Måndag 28/3 kl. 16:30
Cafeterian i Alafors

Anmälan till vision@ale.se
Senast 20/3

Fiskeintresserad
ungdom?

Onsdagar kl 18-20 
med start 7 mars

• Fisketurer
• Tillverkning av beten, fl ugor,

  fl öten, isdubbar m.m.

• Ekologiskt fi ske

• Fiskehantering

• Allemansrätten

Bredvid Furustugan i Alafors

Mer info: Niklas 0708-25 28 14

Vi har funnits i  Älvängen  
så länge man kan minnas…

Hej! Jag heter Jan och jobbar på  
kontoret i Älvängen.

Välkommen in så hjälper jag dig med ditt  
företags affärer. 
Du når mig på jan.svensson@swedbank.se 
0303-334899, växel 0303-334880.

ALE. 2011 präglades mest 
av anpassningar och tuffa 
ekonomiska ramar.

Resultatet med ett över-
skott om 47 Mkr för Ale 
kommun är därför svårare 
att förstå.

– Pedagogiskt är det 
bekymmersamt, men san-
ningen är att stora delar 
av överskottet kunde vi 
faktiskt inte förutse, säger 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M).

Många bär med sig minnet av 
stora förändringar av Kommun-
styrelsens förvaltning, protester 
om indragna fritidsledartjäns-
ter, för stora barngrupper i för-
skolan – och inte minst utebli-
ven isspolning i Ale Arena. 2011 
var ett tufft år för den borgerliga 
Alliansen med stöd av Aledemo-
kraterna, men när året summeras 
finns ett överskott om drygt 47 

miljoner kronor.
– Den största delen av det här 

överskottet är pengar som vi ändå 
inte hade kunnat använda i verk-
samheterna. Dessutom var de 
inte kända förrän i slutet av året. 
Skatteprognoserna går upp och 
ner hela tiden, till sist stannade 
den på 12,9 Mkr plus och det är 
vi naturligtvis glada över. Genom 
att skriva ner vårt resultat från 15 
Mkr till noll gjorde vi vårt bästa 
för att använda dem. De lägre ar-
betsgivaravgifterna för äldre och 
personal under 26 år gav oss ett 
överskott om 7,8 Mkr. Det är svårt 
att beräkna, då du inte vet vilken 
ålderstruktur personalen kommer 
att ha under hela året. Grusin-
täkter från BanaVäg i Väst är en-
gångsintäkter, liksom reavinster. 
För gemene man är 47 Mkr väl-
digt mycket pengar, men för en 
kommun som omsätter 1,3 mil-
jarder är det en betydligt mindre 
summa, förklarar Mikael Berg-
lund.

Han får hjälp med pedagogiken 
av ekonomichef Helene Ramert.

– De finansiella kostnaderna 
är också svåra att beräkna. Att de 

blev betydligt lägre i år beror ju 
bland annat på att vi inte har ge-
nomfört alla de investeringar som 
var planerat. Vi har en låneskuld 
om 106 Mkr vid årets slut, men 
trodde som sagt att den skulle 
ha varit större. Nu är överskot-
tet om 47 Mkr inget att jubla allt 
för högt över. Uppräkningen av 
den gamla pensionsskulden (före 
1998) steg med 53,6 Mkr. Efter-
som Ale kommun står inför stora 
investeringar i bland annat skolor 
och förskolor är det också nöd-
vändigt att visa ett starkt resul-
tat. Som alla vet är det bra att ha 
en kontantinsats med sig när det 
är dags att bygga eller köpa hus, 
säger Helene Ramert.

Oppositionsråd Paula Örn 
håller med om mycket, men inte 
allt.

– En del av överskottet var känt 
tidigt och hade majoriteten till ex-
empel viljat spola is i Ale Arena 
så fanns det pengar till det. Att 
vi gjorde ett bra resultat 2011 är 

ingen nyhet, men nivån överras-
kar. Tyvärr valde Alliansen att inte 
sätta så många mätbara mål fast de 
sa bland annat att alla elever skulle 
nå gymnasiebehörighet. Med 
facit i hand konstaterar vi att det 
blev tvärtom. Vidare skulle 2011 
var året då det satsades på närings-
livsklimatet, men allt tyder på att 
vi fortsätter att falla i alla mätning-
ar, kommenterar Paula Örn.

Förutsättningarna för 2012 på-
minner mycket om hur det såg ut 
inför 2011. Dessvärre pekar den 
första skatteprognosen på en för-
sämring om knappt 10 Mkr. Det 
är effekterna av lågkonjunkturen 
och en försämrad arbetsmarknad 
som slog till 2009.

– Våra nämnder har bra koll på 
sina verksamheter, men vi får vara 
aktsamma. Vi har inga stora mar-
ginaler, säger Mikael Berglund.

Positivt resultat för Ale kommun

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

ÖVERSKOTTET 47 MKR

12,9 Mkr Ökade skatteintäkter
9,0 Mkr Reavinst
5,0 Mkr Budgeterad pensionsav-
sättning
3,0 Mkr Grusintäkter BanaVäg
7,8 Mkr Lägre arbetsgivaravgifter, 
sänkt avtalsförsäkring
4,6 Mkr Lägre finansiella kostnader
2,5 Mkr Billigare kollektivtrafik
1,3 Mkr Överskott från verksamheterna
1,8 Mkr Socialfonden, kvarvarande 
medel

SÅ GICK DET FÖR NÄMNDERNA
(jämfört med budget 2011)

Kommunstyrelsen +1,7 Mkr

Omsorg- och arbets-
marknadsnämnden -2,9 Mkr

Samhällsbyggnadsnämnden +3 Mkr

Utbildningsnämnden +1 Mkr

Kultur- och fritidsnämnden -1 Mkr

Valnämnden - 300 Kkr
Överförmyndarnämnden -300 Kkr

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

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

Ange kundnummer och anl id.

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

Jämför vinterns 
elförbrukning 

med förra årets!

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

Paula Örn (S).Mikael Berglund (M).
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E45 söder om Alvhem breddas 
till fyrfältsväg vilket innebär att 
berget intill vägen måste spräng-
as bort. Trafi kverket ställer krav 
på sin entreprenör att gränsen 
för stopp av trafi k på E45 är 10 
minuter. Entreprenören har 
maskiner redo för att forsla bort 
stenar som hamnar på vägbanan, 
men på grund av närheten till 
vägen går det inte att garantera 
att längre stopp inte inträff ar om 
röjningsarbetet drar ut på tiden, 
så skedde till exempel vid ett till-
fälle förra veckan.

Sprängningarna i området 
kommer att pågå ytterligare två 
månader och ska vanligtvis ske 
utanför rusningstid.

Under februari avslutas arbet-
et med vatten- och avlopp på 
Göteborgsvägen i Surte. Därefter 
tar markarbeten och miljö-
upprustning till den miljöpriori-
terade gatan vid.

Västtrafi k lyfter broar 
i Bohus och Nödinge

Natten mellan lördagen den 31 
mars och söndagen den 1 april 
monterar Västtrafi k gångbron 
i Bohus. Under tiden kommer 
E45 vid Bohus att stängas för 
passerande trafi k, denna hän-
visas istället via Jordfallsbron 
och Angeredsbron. I mitten 
av maj är det sedan dags för 
Västtrafi k att lyfta den sista bron 
på plats i Nödinge.

Byggnationen på de sista delarna 
kommer igång först nu i vår, så 
det är ett intensivt år som väntar.

– Vi räknar med att hålla tid-
planen så att trafi ken kan komma 
igång på hela huvudstråket mel-
lan Göteborg och Trollhättan i 
december, därefter återstår kom-
pletterande arbeten med lokal-
vägar och toppbeläggning på 
delar av E45, säger Sara Distner, 
projektchef BanaVäg i Väst.

Bättre framkomlighet i söder
Men redan innan sommaren 
märks förändringar som för-

bättrar framkomligheten, fram-
för allt i de södra delarna. 

– I maj öppnar infarten vid 
Bohus centrum och infarten vid 
Skårdal stängs. I början av juni 
är den nya trafi kplatsen i norra 
Surte klar och därmed försvinn-
er de tillfälliga rondellerna vid 
norra och centrala Surte. I sam-
band med det blir det också fyr-
fi ligt hela vägen från södra Surte 
och förbi Bohus, undantaget 
vid Jordfallsbron där det fort-
satt är en fi l i vardera riktning-
en, fortsätter Sara Distner. 

Pendeltrafi k 
i december
I augusti bör-
jar tågen gå 
genom den 
nya tunneln 
i Kattleberg, 
men det är först när dubbelspåret 
längs hela sträckan är färdigt som 
det märks på restiderna.

– I december trafi keras de nya 
pendeltågsstationerna och det är 
också då vi kan se restider på ner 
mot 30 minuter mellan Göteborg 
och Trollhättan, avslutar Sara 
Distner.

Sprängningar söder 
om Alvhem

VA-arbeten i Surte 
klara i februari

På gång Hallå där...

Ansvarig utgivare: Sara Distner

BanaVäg i Väst
Projektaktuellt februari 2012  

www.banavag.se
020-40 35 00
info@banavag.se

Full fart mot mål
Sedan byggstarten 2004 har projekt BanaVäg i Väst blickat fram mot 
december 2012. Projektchef Sara Distner berättar vad vi har att vänta 
innan dess.

Bilder: Trafi kverket (vänster), C
hristina Sundien (höger)

Foto: A
nnika Johansson Krotz

Blir det någon invigning?
– Ja, det är klart. Med tanke 
på att BanaVäg i Väst har haft 
en påtaglig närvaro i området 
känns det extra viktigt att av-
sluta på ett positivt sätt och 
tacka för det tålamod och den 
samarbetsvilja som boende och 
resande i området har visat.  

Jag vill dock påpeka att det 
återstår en del kompletterande 
arbeten även under 2013. Men i 
december 2012 öppnar vi hela 
huvudstråket för trafi k, och det 
tycker vi är värt att fi ra!

Hur ser planerna ut?
– Vi har möten med kommuner-
na så att vi tillsammans kan fi ra 
in regionens nya transportstråk. 
I övrigt kan jag nämna att vi 
försöker få med både vägen och 
järnvägen i planerna och att vi 
tittar på några olika upplägg för 
hur vi ska få det att gå ihop rent 
tidsmässigt.  

Om man har förslag gällande 
invigningen som man vill föra 
fram går det bra att skicka dem 
till mig på mona.huovinen@
trafi kverket.se.

Kommer kungen? 
– Kungahuset har fått informa-
tion av Trafi kverkets general-
direktör, men vi vet inget om 
hovets planer inför hösten.

Vilket datum är det som gäller?
– Det blir någon gång i första 
delen av december, men exakt 
när är inte bestämt ännu. Vi be-
höver fortfarande komma lite 
längre i planerna och väntar på 
ytterligare några besked innan vi 
kan spika datum. Mer informa-
tion kommer under året.

... Mona 
Huovinen
informationsansvarig 
BanaVäg i Väst, med 
anledning av att det är 
mindre än ett år kvar 
till trafi köppning.

Agnesberg–Bohus (dubbelspår och fyrfältsväg)
Planeras öppna för trafi k i december 2012.
Agnesberg–Olskroken (dubbelspår)
Planeras öppna för trafi k i december 2012.
Alvhem–Kärra (fyrfältsväg)
Planeras öppna för trafi k i december 2012.
Bohus–Nödinge (dubbelspår och fyrfältsväg)
Planeras öppna för trafi k i december 2012.
Hede–Älvängen (dubbelspår)
Planeras öppna för trafi k i augusti 2012.
Kärra–Torpa (fyrfältsväg)
Planeras öppna för trafi k i december 2012.
Nol–Älvängen (dubbelspår och fyrfältsväg)
Planeras öppna för trafi k i december 2012.

Nödinge–Nol (dubbelspår och fyrfältsväg)
Deletappen är öppen för trafi k sedan 4 december 2010.
Prässebo–Torbacken (dubbelspår)
Deletappen är öppen för trafi k sedan 31 juli 2006.
Stenröset–Trollhättan (fyrfältsväg)
Planeras öppna för trafi k sommaren 2012.
Torbacken–Hede (dubbelspår)
Deletappen är öppen för trafi k sedan 21 december 2008.
Torpa–Stenröset (fyrfältsväg)
Planeras öppna för trafi k i december 2012. 
Trollhättan–Velanda (dubbelspår)
Deletappen är öppen för trafi k sedan 29 juli 2009.
Velanda–Prässebo (dubbelspår)
Planeras öppna för trafi k i december 2012.
Älvängen–Alvhem (fyrfältsväg)
Planeras öppna för trafi k i november 2012.

Tidplan för deletapperna

Foto: Kasper D
udzik

Sara Distner

Nyfi ken på framtiden?
På www.banavag.se kan 
du titta på fi lmer som visar 
det nya transportstråket.
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Framtidens Ale
beror på dig

www.ale.se

Var med och påverka på ditt ortsutvecklingsmöte.

NOL. Natten till lördag 
saboterades på nytt ett 
stort antal glasade buller-
skydd.

Totalt har den menings-
lösa skadegörelsen kostat 
närmare 700 000 kronor 
under ett år.

Anonyma tips gör att 
Ale kommun och Trafikver-
ket hoppas att polisen kan 
gripa de skyldiga.

Reaktionerna var många och starka 
den gångna helgen. För ett år sedan 
krossades 16 glasade bullerskydd 
och en busskur. I lördags morse 
slogs nio rutor sönder samt två bus-
skurer i södra Nol. Tidigare i vinter 
har ytterligare fyra rutor längs E45 
krossats. Totalt 29 bullerskydd á 20 
000 kronor styck. Det fick Samhälls-
byggnadsnämndens ordförande Jan 
A Pressfeldt (AD) och vice ordfö-
rande Tyrone Hansson (S) att kalla 
till presskonferens.

– Det är tyvärr inte så mycket vi 
som kommun kan göra, men vi vill 
visa er och alla andra att vi både rea-
gerar och agerar på det sätt vi kan. 
Kommunens brottsförebyggare är 
kontaktad, liksom Socialtjänsten 
och självklart polisen. Vi ser mycket 
allvarligt på det som har hänt, menar 
Pressfeldt och fortsätter:

– BanaVäg i Väst-projektet går 
hand i hand med Ale kommuns 
ambition att snygga upp det offent-
liga rummet. Bilden av Ale ska vara 

en vårdad, ren och fin kommun. Vi 
ålägger alla fastighetsägare viten om 
de inte städar upp och våra kom-
munala fastighetsskötare jobbar 
hårt med utomhusmiljön, då blir 
incidenter som detta en skymf mot 
alla dessa insatser. Man känner sig 
förnedrad.

Det var en märkbart irriterad 
Pressfeldt som fick brett stöd av Bo 
Björklund, övergripande projektle-
dare för BanaVäg.

– Det här är en mycket grov 
skadegörelse även sett med Tra-
fikverkets ögon. Vi måste nu på nytt 
utreda om vi har valt rätt material. 
Vi får kanske hitta en annan lös-

ning, men ska den vara 
transparens så kan det 
bli dubbelt så dyrt. 
Frågan är var vi ska 
hitta pengarna.

Han berättade 
också att glaset är både 
härdat och laminerat 
för att tåla mycket. 
Det specialbeställs från 
Kina och leveranstiden 
är minst tre månader. 
Skälet till valet av det 
glasade bullerskyd-
det är djupt förankrat. 
Bert Andersson, tidi-
gare stadsarkitekt och 
involverad i projektet 
från 1969, är bedrövad. 

– Att kunna färdas 
på väg- och järnväg 
genom Göta älvdalen 
och samtidigt kunna 
se samhällena var en 
bärande punkt när 

vi lokaliserade infrastrukturen hit. 
Vi vill synliggöra hela älvdalen och 
inte skapa en vägkorridor. Den här 
gärningen är en åverkan på själva 
grundidén och det känns förfärligt. 
Tänk er att behöva gömma samhäl-
lena bakom ett plank.

Under helgen fick Jan A Press-
feldt mottaga flera tips om vem eller 
vilka som kan ligga bakom skadegö-
relsen.

– Ett av dem är mycket intres-
sant. Det handlar om fyra ungdomar 
varav två är namngivna. Trafikverket 
gör nu en polisanmälan samtidigt 
som vi vidarebefordrar tipsen. För-
hoppningsvis ser polisen lika allvar-
ligt på det här som vi och då kanske 
vi till sist kan ställa någon till svars.

Tyrone Hansson funderar 

mycket kring orsakerna.
– Mitt i bedrövelsen måste vi vara 

självkritiska. Vad har vi gjort för fel 
när ungdomar uttrycker sig på det 
här viset? Självklart måste vi agera, 
men vi måste också tänka ett steg 
längre. Hur förhindrar vi att det 
händer igen? Samtidigt behöver vi 
föräldrarnas hjälp, de vet bättre än 
någon var barnen håller hus och hur 
de mår.

Aledemokraterna utlyste samti-
digt en belöning om 10 000 kronor 
till den som kan ge tips så att en gär-
ningsman eller flera kan gripas och 
ställas inför rätta.

Signalen om att nu får det vara 
nog var mer än tydlig.

Nu får det vara nog!
– Krossat glas för närmare 700 000 kronor

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nio förstörda bullerskydd och två totalkrossade busskurer vid Gallåsvägen i Nol. Totalt har 29 glasade 
bullerskydd förstörts under ett knappt år. Notan ligger på över 700 000 kronor.

Nödhammaren missbrukas. Med stor sannolikhet är det nödhamma-
re från bussarna som används när såväl busskurer som det glasade 
bullerskyddet längs E45 krossas. Nödhamrarna stjäls ständigt. Jan 
A Pressfeldt (AD) och Tyrone Hansson (S) uppmanar föräldrar att 
hålla ögonen öppna.         Foto: Per-Anders Klöversjö

SÖKES
Lägenhet/hus sökes i 

Nödinge med omnjed

tel. 0708 - 30 46 04

ÖNSKAS HYRA
Lägenhet/hus sökes mellan 

Skepplanda och Göteborg.

(Köp kan diskuteras)

tel. 0303-33 73 21
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NOL. Natten till lördag 
saboterades på nytt ett 
stort antal glasade buller-
skydd.

Totalt har den menings-
lösa skadegörelsen kostat 
närmare 700 000 kronor 
under ett år.

Anonyma tips gör att 
Ale kommun och Trafikver-
ket hoppas att polisen kan 
gripa de skyldiga.

Reaktionerna var många och starka 
den gångna helgen. För ett år sedan 
krossades 16 glasade bullerskydd 
och en busskur. I lördags morse 
slogs nio rutor sönder samt två bus-
skurer i södra Nol. Tidigare i vinter 
har ytterligare fyra rutor längs E45 
krossats. Totalt 29 bullerskydd á 20 
000 kronor styck. Det fick Samhälls-
byggnadsnämndens ordförande Jan 
A Pressfeldt (AD) och vice ordfö-
rande Tyrone Hansson (S) att kalla 
till presskonferens.

– Det är tyvärr inte så mycket vi 
som kommun kan göra, men vi vill 
visa er och alla andra att vi både rea-
gerar och agerar på det sätt vi kan. 
Kommunens brottsförebyggare är 
kontaktad, liksom Socialtjänsten 
och självklart polisen. Vi ser mycket 
allvarligt på det som har hänt, menar 
Pressfeldt och fortsätter:

– BanaVäg i Väst-projektet går 
hand i hand med Ale kommuns 
ambition att snygga upp det offent-
liga rummet. Bilden av Ale ska vara 

en vårdad, ren och fin kommun. Vi 
ålägger alla fastighetsägare viten om 
de inte städar upp och våra kom-
munala fastighetsskötare jobbar 
hårt med utomhusmiljön, då blir 
incidenter som detta en skymf mot 
alla dessa insatser. Man känner sig 
förnedrad.

Det var en märkbart irriterad 
Pressfeldt som fick brett stöd av Bo 
Björklund, övergripande projektle-
dare för BanaVäg.

– Det här är en mycket grov 
skadegörelse även sett med Tra-
fikverkets ögon. Vi måste nu på nytt 
utreda om vi har valt rätt material. 
Vi får kanske hitta en annan lös-

ning, men ska den vara 
transparens så kan det 
bli dubbelt så dyrt. 
Frågan är var vi ska 
hitta pengarna.

Han berättade 
också att glaset är både 
härdat och laminerat 
för att tåla mycket. 
Det specialbeställs från 
Kina och leveranstiden 
är minst tre månader. 
Skälet till valet av det 
glasade bullerskyd-
det är djupt förankrat. 
Bert Andersson, tidi-
gare stadsarkitekt och 
involverad i projektet 
från 1969, är bedrövad. 

– Att kunna färdas 
på väg- och järnväg 
genom Göta älvdalen 
och samtidigt kunna 
se samhällena var en 
bärande punkt när 

vi lokaliserade infrastrukturen hit. 
Vi vill synliggöra hela älvdalen och 
inte skapa en vägkorridor. Den här 
gärningen är en åverkan på själva 
grundidén och det känns förfärligt. 
Tänk er att behöva gömma samhäl-
lena bakom ett plank.

Under helgen fick Jan A Press-
feldt mottaga flera tips om vem eller 
vilka som kan ligga bakom skadegö-
relsen.

– Ett av dem är mycket intres-
sant. Det handlar om fyra ungdomar 
varav två är namngivna. Trafikverket 
gör nu en polisanmälan samtidigt 
som vi vidarebefordrar tipsen. För-
hoppningsvis ser polisen lika allvar-
ligt på det här som vi och då kanske 
vi till sist kan ställa någon till svars.

Tyrone Hansson funderar 

mycket kring orsakerna.
– Mitt i bedrövelsen måste vi vara 

självkritiska. Vad har vi gjort för fel 
när ungdomar uttrycker sig på det 
här viset? Självklart måste vi agera, 
men vi måste också tänka ett steg 
längre. Hur förhindrar vi att det 
händer igen? Samtidigt behöver vi 
föräldrarnas hjälp, de vet bättre än 
någon var barnen håller hus och hur 
de mår.

Aledemokraterna utlyste samti-
digt en belöning om 10 000 kronor 
till den som kan ge tips så att en gär-
ningsman eller flera kan gripas och 
ställas inför rätta.

Signalen om att nu får det vara 
nog var mer än tydlig.

Nu får det vara nog!
– Krossat glas för närmare 700 000 kronor
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nio förstörda bullerskydd och två totalkrossade busskurer vid Gallåsvägen i Nol. Totalt har 29 glasade 
bullerskydd förstörts under ett knappt år. Notan ligger på över 700 000 kronor.

Nödhammaren missbrukas. Med stor sannolikhet är det nödhamma-
re från bussarna som används när såväl busskurer som det glasade 
bullerskyddet längs E45 krossas. Nödhamrarna stjäls ständigt. Jan 
A Pressfeldt (AD) och Tyrone Hansson (S) uppmanar föräldrar att 
hålla ögonen öppna.         Foto: Per-Anders Klöversjö
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ÄLVÄNGEN. Peter Näs-
lund är ny ägare till 
Pensionärspoolen Ale, 
Lilla Edet, Kungälv, 
Stenungsund, Tjörn och 
Orust.

Företaget erbjuder 
erfaren arbetskraft till 
såväl privatpersoner 
som företag.

– Många av våra 
anställda besitter en 
väldigt hög kompetens 
och utgör en resurs 
som är väl värd att ta 
tillvara på, säger Peter.

På samma sätt som Manpo-
wer hyr ut arbetskraft, så är 
affärsidén ungefär densamma 
för Pensionärspoolen.

– Vi tar vara på den erfa-
renhet och kompetens som 
den äldre generationen har. 
Just nu har vi en pool på när-
mare 30 pensionärer, förkla-
rar Peter.

Pensionärerna är anställda 
i 3-månadersintervaller och 

får betalt för de timmar som 
de arbetar.

– Under våren och som-
maren är uppdragen fler. 
Det handlar ofta om arbeten 
där ROT- och RUT-avdrag 
kan göras. Vi förfogar över 
många duktiga hantverkare, 
men också personer med ett 
förflutet inom bland annat 
försäljning och ekonomi. Vi 
vänder oss till privatperso-
ner, företag och den offent-
liga sektorn.

Vilka konkurrensförde-
lar har ni?

– Priset är naturligtvis en 
sak och det faktum att vi är 
beredda att ta mindre arbe-
ten. Pensionärerna vet vad 
ansvarsfullhet är, vad det 
innebär att göra ett bra jobb 
vilket i sin tur skapar ett för-
troende hos kunden.

Pensionärspoolen är 
långt ifrån ensamma om att 
erbjuda personaluthyrning 
och bemanning, det finns 
många aktörer på markna-
den.

– Det är en bransch som 
växer. Det ploppar upp nya 
aktörer lite varstans, men 
tyvärr är inte alla så seriösa, 
anser Peter Näslund. 

Pensionärer sätts i arbete
– En växande marknad

Peter Näslund driver sedan 
en tid tillbaka Pensio-
närspoolen i Ale, Lilla Edet, 
Kungälv, Stenungsund, Tjörn 
och Orust som hyr ut ar-
betskraft i form av pensio-
närer.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

BOHUS. Fredagen den 9 
mars blir det cykelkon-
sert i Bohushallen.

Medverkar gör den 
före detta världsmästa-
rinnan Susanne Ljung-
skog från Surte.

Girot i Ale är kompo-
nerat av Mikael Fors-
man och cykeletappen 
är filmad av Eleonor 
Holst.

Med Girot i Ale får Susan-
ne Ljungskog sig tillägnad 
en alldeles egen cykelkon-
sert, specialkomponerad för 
den nya idrottshallen i Bohus.

– Idén föddes för två år 
sedan. Jag har haft hjälp 
av Eleonor Holst som har 
filmat sträckan Surte-Bohus-
hallen. Publiken får uppleva 
olika årstider och byggnation 
i området, säger Mikael Fors-
man och fortsätter:

– Det finns en likhet mellan 
idrottsmän och musiker. Man 
måste hålla igång dagligen 
och därför är det inte särskilt 
långsökt att finna koppling-
en mellan musik och cykling.

Susanne Ljungskog 
kommer att trampa live på 
en så kallad rulle. Slagver-
karna Jonas Larsson, Einar 
Nielsen och Per Sjögren 
följer henne i detta lagtempo 
som sträcker sig över några 
av Surte och Bohus brantas-
te backar. Dessutom blir det 

musik av Max Käck och Per 
Anders Nilsson, som för 
övrigt också är cyklist

Innan konserten drar 
igång finns det möjlighet för 
besökarna att träffa Susanne 
Ljungskog och representan-
ter för cykelsporten.

– Vi hoppas naturligtvis på 
mycket folk. Ungdomar under 
20 år har dessutom fri entré, 
avslutar Mikael Forsman.

Cykelkonsert med 
Susanne Ljungskog

Susanne Ljungskog kommer 
till Bohushallen nästa fredag 
för att medverka i cykelkon-
serten Girot i Ale.
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ALAFORS. Thailändska 
Yanisa Dussadee-
thammo, som kallas 
för Nang, är 17 år och 
utbytesstudent på 
omvårdnadsprogram-
met på Ale gymnasium. 

Sedan i augusti har 
hon bott hos familjen 
Kalkemyr-Karlsson i 
Alafors.

– Det är en bra chans 
att öppna ögonen för 
världen, säger hon.

När den första snön kom 
berättade Nina Kalkemyr, 
mamman i värdfamiljen, för 
Nang att de skulle bli tvung-
na att ställa ett gevär innanför 
ytterdörren ifall isbjörnarna 
skulle komma. Skämtet miss-
lyckades eftersom hon inte 
kunde hålla sig för skratt.

De skrattar nu också, alla 
fem. 

– Nang har blivit en del av 
familjen, som ett till syskon, 
säger Emelie Kalkemyr och 
hennes bror Tobias Kalke-
myr nickar instämmande.

Att Nang, som kommer 
från provinsen Songkhla i 
södra Thailand, var omtyckt 
från första stund kan alla 
skriva under på.

– Hon är så mild och hjälp-
sam. I början ville hon alltid 
plocka undan och diska efter 
att vi hade ätit, men det kändes 
konstigt så det sa vi att hon 
inte fick göra, säger Nina.

Nang är inte den första ut-
bytesstudenten som bor hos 
familjen. För två år sedan öpp-
nade de sin dörr för en tjej från 
Japan.

Kontakten med studenter-
na fick de genom utbytesor-
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derstanding, som arbetat med 
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– Det är många som vill 
plugga i ett annat land så det 
behövs hela tiden fler som kan 
ta emot dem. Många har rum 
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utbytesstudent bo där? Man 
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Lärt sig snabbt
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snälla och roliga. Jag har gjort 
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– Man kan ju bara tänka 
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vid.
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Eftersom det är så mycket 
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Älvängen • Tel. 0303-74 60 12

REA
HERR • DAM & UNGDOMSKLÄDER

TORSDAG-LÖRDAG (VECKA 9)

FINAL
HALVA REAPRISET

Från Thailand till Alafors
– Nang är utbytesstudent 
på Ale gymnasium

HOS KALKEMYR-KARLSSON

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Familjeglädje. För Tobias Kalkemyr, Nina Kalkemyr, Jörgen 
Karlsson och Emelie Kalkemyr är utbytesstudenten Yanisa 
”Nang” Dussadeethammo en del av familjen.  Även hunden 
Alex har fäst sig vid henne.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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SURTE. 17-18 mars 
avgörs Skol-SM för bli-
vande frisörer på Bur-
gårdens gymnasium i 
Göteborg.

En av finalisterna är 
Anela Muminhodzic 
från Surte.
– Jag hoppas på en 
topp tre-placering, som 
skulle generera en plats 
i landslaget, säger Anela 
till lokaltidningen. 

När kvalet i Skol-SM avgjor-
des i Göteborg visade Anela 
Muminhodzic, 18 år från 
Surte, sin fingerfärdighet och 
talang. Tävlingen omfattade 
tre olika moment; kort festfri-
syr, herrklipp och brudupp-
sättning. Med resultatraden 
tvåa, etta och trea säkrade 
Anela en plats i finalen.

– Jättekul! Det är alltid 
nervöst eftersom du tävlar 
under tidspress och allt kan 
hända. Jag är verkligen glad 
över insatsen.

Anela Muminhodzic går 
tredje och sista året på gym-
nasiet. Redan i tidig ålder 
visste hon att det var frisör 
som hon ville bli.

– Det var ingen slump att 
det blev just frisörprogram-
met för mig. Jag har alltid 
klippt mina kompisar och 
färgat håret på dem. Jag älskar 
verkligen det här, säger Anela 

och fortsätter:
– Jag ser det som ett hant-

verk och där varje klippning 
är unik. Ibland ställs du inför 
svåra utmaningar, men det är 
bara roligt. 

SM brukar vanligtvis avgö-
ras på Elmiamässan i Jönkö-
ping, men den här gången är 
det alltså Burgården som står 
som värd för arrangemanget.

– Det känns tryggt att 
få tävla på hemmaplan. 
Momenten som vi ska utföra 
är desamma som i kvalet. Det 
gäller att jag utvecklar mina 
frisyrer ytterligare för att ha 
en chans att komma på pallen.

Hur ska det gå till?
– Jag har mina knep och vet 

vad domarna kollar på, skrat-
tar Anela.

Vad kännetecknar en fin 
frisyr?

– Rörelse och harmoni. 
Färgerna ska passa ihop med 
frisyren.

Hur laddar du inför fina-
len?

– Det är bara träning, trä-
ning och åter träning som 
gäller. Det finns inga genvä-
gar. När finalen väl stundar så 
gäller det att du är fokuserad 
och har tålamod.

Surtetjej tävlar i Skol-SM
– Anela siktar 
på landslaget

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Anela Muminhodzic 18 år från Surte har siktet inställt på en 
topplacering som i sin tur skulle innebära en plats i landslaget.
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När Skol-SM för blivande 
frisörer avgörs på Burgår-
dens gymnasium i Göteborg 
17-18 mars står tre uppgifter 
på programmet. Festfrisyr, 
herrklipp och bruduppsätt-
ning är de olika moment som 
deltagarna ska behärska.

INTRESSE FÖR TURISM?

&AleLilla
Edet

TURISTORGANISATION

Kom och hör vilka möjligheter och 
vinster det finns för dig på vår kickoff!

ONS 7 MARS KL 19
är du välkommen till Repslagarmuseet 

i Älvängen för kickoff för projektet 
Turismutveckling i Ale och Lilla Edet.

Om du vill vara med och utveckla Ale och Lilla Edet, och 
därmed ditt eget företag, så tveka inte, kom och bli inspirerad!

Anmälan
turism@alelillaedetturistorganisation.com
0725-22 27 66
senast den 4 mars.

Välkommen!

SKEPPLANDA. Det var 
cirka 140 medlemmar som 
bevistade möte den 23 fe-
bruari. Skepplanda bygde-
gård fylldes av glada pensi-
onärer som underhölls av 
Matroserna, en 16-man-
nakör bestående av stili-
ga matroser. De underhöll 
oss med skönsång och spex. 
Även vi som var lite lom-
hörda kunde uppfatta tex-
torden.

Tänk, rätt vad det var 
kom det in tolv häftiga 
”kärringar” som roade oss. 
Efter att ha avnjutit kaffe 
och mackor var det dags 
för information.

Resegruppen sände 
runt lista på Ullaredsresa i 
april, den blev nog fullteck-
nad. När alla lottvinster 
hittat sina glada ägare var 
det dags för hemgång.

Olle Magnusson

Månadsmöte hos
Skepplanda Hålanda SPF
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Avdelningen Starrkärrs 
Centerkvinnor höll års-
möte i Starrkärrs bygdegård 
den 20 februari 2012 .

Efter att ordförande för 
mötet, Anitha Kristians-
son, hälsat alla välkomna 
hölls en tyst minut för de 
medlemmar som gått bort 
under det gångna året. Där-
efter genomfördes sedvan-
liga årsmötesförhandlingar 
och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet. Föreningen 
kunde ännu en gång se till-
baka på ett fantastiskt år med 
många genomförda akti-
viteter samt se framåt med 
tillförsikt mot nya roliga 

arrangemang. Följande 
medlemmar ingår i styrelsen 
för 2012: Ordförande Ewy 
Zackrisson, vice ordförande 
Anitha Kristiansson, kassör 
Gun Bengtsson, sekrete-
rare Gun Andersson, övriga 
ledamöter Barbro Nord-
blom, Inger Zackrisson 
och Elsy Johansson.

Efter avslutat möte 
informerade Inga-Britt 
Karlbom om hur Studie-
förbundet Vuxenskolans nya 
organisation är uppbyggd. 
Eftersom Centerpartiet, 
var i Centerkvinnorna 
ingår, är en av delägarna i 
Vuxenskolan är man intres-

Centerkvinnorna i Starrkärr

ALE. Cederleüfs & 
Svenheimers konditori 
i Älvängen och Nödinge 
firade stora triumfer 
under fettisdagen.

Totalt såldes 4500 
stycken.

I företagets åtta buti-
ker i och runt Göteborg 
såldes hela 22 000 
semlor.

Cederleüfs & Svenheimers 

konditori vann som lokaltid-
ningen tidigare berättat GP:s 
stora semletest. Det gav en 
enorm respons och på fet-
tisdagen förra tisdagen var 
den prisbelönta semlan åtrå-
värd. I Älvängen såldes 2150 
stycken och på Ale Torg gick 
det åt 2350. Ett makalöst 
rekord som säkert lär stå sig, 
åtminstone ett år.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Rekordförsäljning av semlor

serad och vill veta hur det 
är tänkt att det skall fungera 
fortsättningsvis. Inga-Britt 
berättade även om ett annat 
intresseområde i samman-
hanget nämligen Afrika och 
närmare bestämt engage-
manget i Kenya. Starrkärrs 
Centerkvinnor har med 
glädje lämnat bidrag till 
Vuxenskolans projekt i 
Bungomaområdet vilket 
ligger ett antal mil nordväst 
om Nairobi.

Inga-Britt visade intres-
santa och talande bilder från 
området och det svenska 
engagemanget.

Det finns mycket mer att 
göra för våra vänner i Kenya 
och Marianne Olsson har 
väckt tanken att försöka 
bygga ett nytt kokhus i vår 
vänby. Kvinnor ute i byarna 

har i mycket stor utsträck-
ning problem med sina 
ögon och lungor beroende 
på röken i kokhusen. Mari-
anne har därför startat ett 
projekt som skall utmynna 
i ett kokhus där röken inte 
stannar inne i byggnaden. 
Kvällens mötesdeltagare 
var enhälligt överens om 
att även ge en gåva till detta 
behjärtansvärda projekt. På 
nästa årsmöte kanske vi kan 
få se bilder från det nya kok-
huset vilket skulle glädja oss 
mycket.  

Kvällen avslutades med 
lättare förtäring och gemyt-
ligt umgänge. 

Anitha Kristiansson
Vice ordförande CKF Starrkärr
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Anela Muminhodzic 
från Surte.
– Jag hoppas på en 
topp tre-placering, som 
skulle generera en plats 
i landslaget, säger Anela 
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Muminhodzic, 18 år från 
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talang. Tävlingen omfattade 
tre olika moment; kort festfri-
syr, herrklipp och brudupp-
sättning. Med resultatraden 
tvåa, etta och trea säkrade 
Anela en plats i finalen.

– Jättekul! Det är alltid 
nervöst eftersom du tävlar 
under tidspress och allt kan 
hända. Jag är verkligen glad 
över insatsen.

Anela Muminhodzic går 
tredje och sista året på gym-
nasiet. Redan i tidig ålder 
visste hon att det var frisör 
som hon ville bli.

– Det var ingen slump att 
det blev just frisörprogram-
met för mig. Jag har alltid 
klippt mina kompisar och 
färgat håret på dem. Jag älskar 
verkligen det här, säger Anela 

och fortsätter:
– Jag ser det som ett hant-

verk och där varje klippning 
är unik. Ibland ställs du inför 
svåra utmaningar, men det är 
bara roligt. 

SM brukar vanligtvis avgö-
ras på Elmiamässan i Jönkö-
ping, men den här gången är 
det alltså Burgården som står 
som värd för arrangemanget.

– Det känns tryggt att 
få tävla på hemmaplan. 
Momenten som vi ska utföra 
är desamma som i kvalet. Det 
gäller att jag utvecklar mina 
frisyrer ytterligare för att ha 
en chans att komma på pallen.

Hur ska det gå till?
– Jag har mina knep och vet 

vad domarna kollar på, skrat-
tar Anela.

Vad kännetecknar en fin 
frisyr?

– Rörelse och harmoni. 
Färgerna ska passa ihop med 
frisyren.

Hur laddar du inför fina-
len?

– Det är bara träning, trä-
ning och åter träning som 
gäller. Det finns inga genvä-
gar. När finalen väl stundar så 
gäller det att du är fokuserad 
och har tålamod.

Surtetjej tävlar i Skol-SM
– Anela siktar 
på landslaget

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Anela Muminhodzic 18 år från Surte har siktet inställt på en 
topplacering som i sin tur skulle innebära en plats i landslaget.
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17-18 mars står tre uppgifter 
på programmet. Festfrisyr, 
herrklipp och bruduppsätt-
ning är de olika moment som 
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därmed ditt eget företag, så tveka inte, kom och bli inspirerad!

Anmälan
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0725-22 27 66
senast den 4 mars.

Välkommen!

SKEPPLANDA. Det var 
cirka 140 medlemmar som 
bevistade möte den 23 fe-
bruari. Skepplanda bygde-
gård fylldes av glada pensi-
onärer som underhölls av 
Matroserna, en 16-man-
nakör bestående av stili-
ga matroser. De underhöll 
oss med skönsång och spex. 
Även vi som var lite lom-
hörda kunde uppfatta tex-
torden.

Tänk, rätt vad det var 
kom det in tolv häftiga 
”kärringar” som roade oss. 
Efter att ha avnjutit kaffe 
och mackor var det dags 
för information.

Resegruppen sände 
runt lista på Ullaredsresa i 
april, den blev nog fullteck-
nad. När alla lottvinster 
hittat sina glada ägare var 
det dags för hemgång.
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Avdelningen Starrkärrs 
Centerkvinnor höll års-
möte i Starrkärrs bygdegård 
den 20 februari 2012 .

Efter att ordförande för 
mötet, Anitha Kristians-
son, hälsat alla välkomna 
hölls en tyst minut för de 
medlemmar som gått bort 
under det gångna året. Där-
efter genomfördes sedvan-
liga årsmötesförhandlingar 
och styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet. Föreningen 
kunde ännu en gång se till-
baka på ett fantastiskt år med 
många genomförda akti-
viteter samt se framåt med 
tillförsikt mot nya roliga 

arrangemang. Följande 
medlemmar ingår i styrelsen 
för 2012: Ordförande Ewy 
Zackrisson, vice ordförande 
Anitha Kristiansson, kassör 
Gun Bengtsson, sekrete-
rare Gun Andersson, övriga 
ledamöter Barbro Nord-
blom, Inger Zackrisson 
och Elsy Johansson.

Efter avslutat möte 
informerade Inga-Britt 
Karlbom om hur Studie-
förbundet Vuxenskolans nya 
organisation är uppbyggd. 
Eftersom Centerpartiet, 
var i Centerkvinnorna 
ingår, är en av delägarna i 
Vuxenskolan är man intres-
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Totalt såldes 4500 
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I företagets åtta buti-
ker i och runt Göteborg 
såldes hela 22 000 
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konditori vann som lokaltid-
ningen tidigare berättat GP:s 
stora semletest. Det gav en 
enorm respons och på fet-
tisdagen förra tisdagen var 
den prisbelönta semlan åtrå-
värd. I Älvängen såldes 2150 
stycken och på Ale Torg gick 
det åt 2350. Ett makalöst 
rekord som säkert lär stå sig, 
åtminstone ett år.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Rekordförsäljning av semlor

serad och vill veta hur det 
är tänkt att det skall fungera 
fortsättningsvis. Inga-Britt 
berättade även om ett annat 
intresseområde i samman-
hanget nämligen Afrika och 
närmare bestämt engage-
manget i Kenya. Starrkärrs 
Centerkvinnor har med 
glädje lämnat bidrag till 
Vuxenskolans projekt i 
Bungomaområdet vilket 
ligger ett antal mil nordväst 
om Nairobi.

Inga-Britt visade intres-
santa och talande bilder från 
området och det svenska 
engagemanget.

Det finns mycket mer att 
göra för våra vänner i Kenya 
och Marianne Olsson har 
väckt tanken att försöka 
bygga ett nytt kokhus i vår 
vänby. Kvinnor ute i byarna 

har i mycket stor utsträck-
ning problem med sina 
ögon och lungor beroende 
på röken i kokhusen. Mari-
anne har därför startat ett 
projekt som skall utmynna 
i ett kokhus där röken inte 
stannar inne i byggnaden. 
Kvällens mötesdeltagare 
var enhälligt överens om 
att även ge en gåva till detta 
behjärtansvärda projekt. På 
nästa årsmöte kanske vi kan 
få se bilder från det nya kok-
huset vilket skulle glädja oss 
mycket.  

Kvällen avslutades med 
lättare förtäring och gemyt-
ligt umgänge. 

Anitha Kristiansson
Vice ordförande CKF Starrkärr
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USPASTORP. Tre vits-
makare från Uspastorp 
ska roa Alekurirens 
läsare framöver.

Lokaltidningen får sin 
motsvarighet till Göte-
borgs-Postens P.S.

– Vi försöker se det 
komiska i tillvaron, det 
gör allting så mycket 
lättare. Vi ska snappa 
upp och reflektera kring 
olika samhällsfrågor, 
säger Kurt Jannesson.

Aleman och Lilla Edit heter 
de figurer som kommer att 
dyka upp i lokaltidningen 
med jämna mellanrum. De 
är skapade av Kurt Jannes-
son, Anna Jannesson och 
Ulf Morgan.

– Namnen på figurerna 
associerar till de två kom-
muner där tidningen har sitt 
spridningsområde. Så tänkte 
vi när vi döpte mannen och 
kvinnan, som för övrigt inte 
är ett par utan endast bekanta 
med varandra, förklarar 
Kurt.

Ulf står för tecknandet och 
tillsammans försöker trion 
komma på underfundigheter 

att ha i pratbubblorna.
– Förhoppningsvis ska 

vi kunna locka fram ett och 
annat skratt hos läsarna. Det 
är det som är meningen med 
Aleman och Lilla Edit, avslu-
tar Kurt.

Ulf Morgan, Anna Jannesson och Kurt Jannesson är skapar-
na till Aleman och Lilla Edit som kommer att dyka upp i lo-
kaltidningen med jämna mellanrum.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vitsmakare ska roa läsarna

Trygghet med anslutet inbrotts- & 
brandlarm från 219 kronor/månad.
Som kund hos oss äger du ditt larmpaket 
direkt, fri support, materialgaranti och två 
fria utryckningar. Blir du dessutom Guldkund 
får du 1 500 kronor rabatt på startavgiften 
(ord.pris 1 995 kr).  
Har du vår boendeförsäkring samt tecknar 
larm med treårsavtal hos oss, sänker vi din 
premie för boendet med upp till 15 %. Ring 
oss redan idag på 020-20 79 00 eller gå in på 
LFlarmcentral.se

NÖDINGE. Efter 3000 
ideella arbetstimmar, 
stort stöd från spon-
sorer och Ale kommun 
invigde Alebacken SK 
sin nya värmestuga 
och cafeteria.

Kommunalråden 
Mikael Berglund (M) 
och Paula Örn (S) satte 
huvudet på spiken.

– Så här bra blir det 
bara när man samver-
kar, låt oss fortsätta 
göra det!

Föreningen Alebacken bjöd i 
lördags in till en officiell in-
vigningsceremoni. Skepp-
landa Hemvärn- och kultur-
förening serverade gulasch 
och lät en minikanon ljuda 
dagen till ära. Inne i värme-
stugan väntade sedan kaffe 
och bandklippning. Detta 
genomfördes av de gemen-
samma krafter som verkat 
för att Nödinges tidigare för-
skola nu har fått en ny funk-
tion. Ale kommun represen-
terades av kommunalråden 
Mikael Berglund och Paula 
Örn, för Leader Göta Älv 
(EU-satsning för en levande 
landsbygd) fanns Thomas 
Sundsmyr på plats och för 
Alebacken var ordförande 
John Hansson en given fan-
bärare. Tillsammans förkla-
rade de projektet för invigt.

– Det här känns jättebra 
och jag är så otroligt impo-
nerad av den energi som 
finns här. Alebacken har en 
fantastisk dragningskraft och 
är en av kommunens vikti-
gaste marknadsförare. Förra 

året träffade jag en irlända-
re i backen och i år en indier. 
Ni är unik attraktion och 
den måste vi värna, menade 
Mikael Berglund.

Hans kollega Paula Örn 
passade även på att testkö-
ra backen innan hon tog till 
orda.

Samarbete
– Framför allt är utveckling-
en av Alebacken ett bevis på 
hur bra det kan bli när för-
eningsliv, kommun – till och 
med EU – drar åt samma håll. 
Det här är ett lysande exem-
pel på att samarbete bär frukt, 
underströk hon.

Bakom förverkligandet av 
en ny värmestuga och cafete-
ria vid Alebacken finns själv-
klart en finansiär. Leader 
Göta Älv, ett EU-program 
för landsbygdsutveckling, har 
bidragit med 790 000 kronor.

– Alebacken är som fören-

ing ett föredöme. De sköter 
allt perfekt och har koll på 
alla papper och varje krona. 
De är konstruktiva och hittar 
alltid lösningar på problem. 
På sikt är jag övertygad om 
att den här verksamheten 
kommer att utvecklas så att 
det i framtiden skapas ar-
betstillfällen här, åtminsto-
ne under säsong, hävdade 
Thomas Sundsmyr.

Tacksamhet
Föreningen uttryckte å sin 
sida tacksamhet åt alla som 
medverkat till värmestugans 
förverkligande. Ett särskilt 
tack fick Berndt Adielsson 
och Sven Nilsson som till-
sammans lagt 900 timmar 
i arbetet med stugan. Tor-
björn Johansson, Jio El-
tjänst, omnämndes för sin 
insats med det elektriska.

– Våra huvudsponsorer 
LB:s Mekaniska och Jio El-

tjänst måste vi också ägna en 
tanke. De betyder mycket för 
vår verksamhet. Sedan är det 
ju väldigt roligt att vi har en 
kommun som tror på oss, sa 
en av Alebackens många eld-
själar, Kjell Helin.

Trots förra veckans vår-
väder kommer backen att 
hålla öppet över komman-
de helg. Ett par kalla nätter 
räcker för att utöka snö-
lagret. Hittills har över 5000 
besökt backen och den siff-
ran kommer att stiga då alla 
alebor erbjuds gratis skidåk-
ning nu på fredag.

3000 ideella timmar senare:

Vill du ställa upp för ett barn?
Flera barn och syskonpar väntar på att få komma 
till en familj en eller två helger i månaden. 

Ring eller skriv till oss
Telefon 031-365 23 15, 

031-365 35 50 eller 
familjehem.nordost@ 
angered.goteborg.se

Jasmin, 5 år är en pigg 
och nyfiken flicka som 
tycker om att pyssla och 
har mycket spring i benen.

Elliott, 9 år är en blyg 
pojke som gillar fotboll 
och att leka både inne  
och ute.

Vi har även andra barn 
som behöver en extra 
familj. Ni får ekonomisk 
ersättning och erbjuds 
handledning och utbildning.

PK Second Hand
Pirjo&Karin

Tis-fre 11-18, lör-sön 10-14

070-734 05 52
pk.secondhand@hotmail.com
Vi finns även på Facebook 
och svenskaloppisar.se

Älvvägen 13
446 37 ÄLVÄNGEN

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kent-Arne Axelsson serve-
rade Alebackens ordförande 
John Hansson en magiskt 
god gulasch.

Bandklippning. Kommunalråden Mikael Berglund (M) och 
Paula Örn (S) på varsin sida om bandklipparna John Hans-
son och Thomas Sundsmyr. Ale kommun, Alebacken och 
Leader Göta älv har varit huvudaktörer bakom den nya vär-
mestugan vid Alebacken.

Värmestugan officiellt invigd
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NÖDINGE. När tre 
elever på Ale gymna-
sium skulle praktisera 
i England föreslog de 
att matematikläraren 
Svante Muncker skulle 
spela in lektionerna och 
skicka till dem. 

Sagt och gjort rull-
lade kameran igång och 
nu finns inspelningarna 
även på Internet. 

– Vi sa det nog mest på skoj, 
att Svante skulle spela in lek-
tionerna så att vi inte skulle 
missa så mycket när vi var 
borta, säger Josefin Axberg, 
en av tjejerna från SP3A som 
i början av februari åkte till 
Leeds i England för att prak-
tisera på klädbutiken H&M i 
tre veckor. 

Med IT-pedagogen Peter 
Lindberg bakom kame-
ran spelades sammanlagt 
sex matematiklektioner in 
direkt från klassrummet och 
länkarna lades sedan upp 
på skolans interna nätverk 
”It’s learning”, som eleverna 
kunde komma åt från Eng-
land.

– Hade det inte varit för 
att eleverna frågade så hade 

jag aldrig tänkt på att göra 
det, säger Svante Muncker. 

Inspelningarna blev 
mycket användbara för elev-
erna och därför föddes idén 
om att göra lektionerna till-
gängliga för fler. Svaret blev 
filmklipp på Youtube.

Eftersom lektionerna blev 
för långa att lägga ut i ett svep 
bestämde de sig för att spela 
in kortare delar på ungefär 
20 minuter vardera med för-
klaringar på olika avsnitt. De 
redigerades i efterhand för 
att flyta på bättre.

– Jag försöker även att ha 
en dialog med den som tittar 
genom att stanna upp ibland 
och ge betänketid innan jag 
går vidare, säger Svante. 

Som komplement
Söker man på ”andragrads-
ekvationer” eller ”Svante 
Muncker” på Youtube hälsas 
man välkommen till en lek-
tion i sju delar om just andra-
gradsekvationer. Framöver 
kommer de även att spela in 
fler genomgångar av olika 
avsnitt. 

Någon risk för att eleverna 
ska titta på Youtube istället 
för att gå på lektionerna ser 

inte Svante. 
– Det ska ses som ett 

komplement till den vanliga 
undervisningen. Kunskapen 
är viktigast och det spelar 
mindre roll varifrån den 
kommer.  

Under ett lärarmöte i 
mars ska de presentera sin 
idé för representanter från 
grundskolorna som en inspi-
ration för andra. 

Den första delen på Yout-
ube har redan visats närmare 

150 gånger, vilket är en 
bekräftelse på att de hittat ett 
uppskattat koncept.

– Svante är bra på att 
förklara och när man sitter 
hemma och pluggar ger det 
mycket att få genomgång-

arna, säger Jennie Forslund.

Uppskattad mattehjälp på Youtube

PÅ ALE GYMNASIUM

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

På Youtube. Matematikläraren Svante Muncker (till höger) har filmats av IT-pedagogen Peter Lindberg (till vänster) när han 
förklarar andragradsekvationer. Idén kom från eleverna Anna Svensson, Josefin Axberg och Jennie Forslund.

– Började med en idé från 
elever på Ale gymnasium

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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USPASTORP. Den 1 februari bildades 
Alefjälls Naturskyddsförening.

På ett organiserat sätt hoppas 
man nu kunna rädda Alefjäll undan 
vindkraftsetablering.

– För varje dag som går så märker 
vi att motståndet blir större och 
större. Det ger oss i styrelsen och 
alla aktiva medlemmar energi och 
styrka att fortsätta vår kamp för ett 
tyst och fridfullt Alefjäll, säger ord-
föranden Bruno Nordenborg.

Sprungna ur olika intresseorganisationer har 
motståndare till vindkraftsetablering på Ale-
fjäll organiserat sig och bildat en gemensam 
förening. 63 registrerade personer kom till det 
konstituerade medlemsmötet i Starrkärrs byg-
degård.

– Vi har gjort en flygbladsutdelning med in-
bjudan att bli medlem i vår förening. Den har 
gått ut över hela Alefjäll till cirka 800 fastig-
heter. Nya medlemmar ansluter sig varje dag 
just nu. Vi gör en kartläggning av alla fastig-
heter och människor som är emot en vind-
kraftsetablering i det här området. Samtidigt 
förbereder vi oss för samrådsmöten och träf-
far med de politiska partierna i Ale kommun, 
förklarar Roy Jansson, kassör i den nybilda-
de föreningen.

Vindkraftsmotståndare vill de inte kalla sig, 
däremot säger föreningen bestämt nej till en 
etablering av ett vindbruksområde på Alefjäll.

– Vi uttalar oss inte om huruvida det är 
lämpligt med vindkraft i exempelvis Skåne 
eller på Skaraslätten, men området Alefjäll är 
vi förbaskat duktiga på. Vi har full förståelse 
att man som fritidspolitiker inte har en chans 
att sätta sig in i alla frågor utan får förlita sig 
på information som man blir serverad. Den 
kunskap vi förvärvar vill vi kanalisera till be-
slutsfattarna. Vi bjuder in till en politisk dialog 
med förhoppning om ett beslut som går i vår 
riktning, säger Bruno Nordenborg.

Förödande
Den vindbruksplan som antogs av kommun-
fullmäktige för drygt ett år sedan innehåller 
ett förslag på byggnation av tio, omkring 150 
meter höga, vindkraftverk, på Alefjäll, från 
Sandsjödal i söder till Kollanda i norr.

– Nu pratas det om elva verk som skulle 
mäta 179 meter. Det vore förödande om så 
blir fallet. Det är några fåtal markägare som 
klappar händerna och ser en ekonomisk vinst 
genom en vindkraftsetablering. Vårt syfte 
är att värna värdefull natur och närboendes 
önskan om att inte Alefjäll industrialiseras, 
säger Bruno Nordenborg och fortsätter:

– Vi förstår att Ale kommun vill visa fram-
fötterna och följa riksdagens och regeringens 
intentioner om vindkraftsutbyggnad. Faktum 

är dock att länsstyrelsen i sina rekommenda-
tioner anser att Alefjäll ska bevaras som ett tyst 
och orört område. Det gäller att förstå och 
uppskatta Alefjäll innan det är för sent. Ur tu-
ristsynpunkt vore det förfärligt med en vind-
kraftsetablering. Det är många fiskare, jägare, 
bär- och svampplockare samt människor som 
rider eller rastar hundar som nyttjar detta fan-
tastiska naturområde.

Alefjälls Naturskyddsförening anser att 
buller, skuggor och reflexer från verkens ro-
torblad, samt blinkande hinderbelysning 
dygnet runt skulle innebära en kraftigt för-
sämrad boendemiljö plus att möjligheten till 
att stycka av och sälja tomtmark stoppas av 
regelsystemet.

– Sedan har vi det rika djurlivet att ta hänsyn 
till. Vem för djurens talan? 

– Vi hoppas att det ska bli en sådan kraftig 
opinion att alla vindkraftsföretag blir medvet-
na om vilket bekymmer det kommer att inne-
bära om de vill stödja Vind i Ale. I takt med 
att vår förening växer, så tror jag inte att några 
bolag är intresserade av att exploatera Alefjäll 
med vindkraftverk, säger Roy Jansson.

Alefjälls Naturskyddsförening förbereder 
som bäst ett anförande de ska hålla i samband 
med ortsutvecklingsmötet för Starrkärr/Ki-
landa den 4 april.

Enad motståndsrörelse 
mot vindkraft på Alefjäll
– Nybildad förening tar upp kampen

I USPASTORP

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kampen fortsätter för att rädda Alefjäll undan vindkraftsetablering. Bruno Nordenborg är ord-
förande och Roy Jansson kassör i den nybildade föreningen Alefjälls Naturskyddsförening.

Med fotomontage vill Alefjälls Naturskydds-
förening gestalta hur landskapsbilden kan 
komma att förändras om vindkraftsverk 
uppförs i området från Sandsjödal till Kol-
landa.
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www.lansfast.se 

Länsdeklarerad betyder att 
bostaden är besiktad innan 
försäljning

Vid mytomspunna Risvedenskogarna intill Kvarnabo i Ale 
kommun ligger denna idylliska skogsegendom med stort 
renoveringsbehov. Fastigheten som ligger högt och vackert 
belägen med trevligt grådscentra har ett virkesförråd om ca 
4 400 m³sk varav ca 3 900 m³sk är avverkningsbart under 
planperioden.

ADRESS SKANTÅS 120.
BOAREA 120 M², 5 RUM. AREAL CA 25,8 HA.
VISNING 11/3 KL. 15:00. RING/MAILA FÖR ANMÄLAN.
MÄKLARE PETER ERIKSSON 0706-618552.
PRIS 2 750 000 KR/BUD.

JORD - OCH SKOGSEGENDOM - SKANTÅS

Vi kan nu erbjuda er ett rymligt Älvsbyhus med lantligt läge och 
med hänförande utsikt över åkrar och ängar. Stor, härlig altan 
i sydväst som ger sol hela dagen. Är man hästintresserad är 
detta hus perfekt då möjlighet finns att hyra stallplatser hos de 
närmaste grannarna.

ADRESS SKÅR 212.
BOAREA CA 150 M², 6 RUM. TOMTAREA 1 530 M² FRIKÖPT.
VISNING 4/3 KL. 14:30-15:30. RING/MAILA FÖR ANMÄLAN.
MÄKLARE LASSE KNAVING 0727-180120.
PRIS 2 195 000 KR.

VILLA - SKEPPLANDA

Rymlig villa i mycket gott skick belägen på höjden i Bohus i äldre 
villaområde med uppvuxna trädgårdar. Här finns 4 sovrum, 
varav ett master bedroom med badrum. Här finns även gym 
och bastu, badrum med bubbelbad, kök samt vardagsrum med 
utgång till stor altan med utsiktsläge och pool. 

ADRESS ÅSBACKEN 23.
BOAREA 142 M², 6 RUM. TOMTAREA 667 M² FRIKÖPT.
VISNING 4/3 KL. 12:00-13:30. RING/MAILA FÖR ANMÄLAN.
MÄKLARE LASSE KNAVING 0727-180120.
PRIS 1 985 000 KR/BUD.

VILLA - BOHUS
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NÖDINGE. När tre 
elever på Ale gymna-
sium skulle praktisera 
i England föreslog de 
att matematikläraren 
Svante Muncker skulle 
spela in lektionerna och 
skicka till dem. 

Sagt och gjort rull-
lade kameran igång och 
nu finns inspelningarna 
även på Internet. 

– Vi sa det nog mest på skoj, 
att Svante skulle spela in lek-
tionerna så att vi inte skulle 
missa så mycket när vi var 
borta, säger Josefin Axberg, 
en av tjejerna från SP3A som 
i början av februari åkte till 
Leeds i England för att prak-
tisera på klädbutiken H&M i 
tre veckor. 

Med IT-pedagogen Peter 
Lindberg bakom kame-
ran spelades sammanlagt 
sex matematiklektioner in 
direkt från klassrummet och 
länkarna lades sedan upp 
på skolans interna nätverk 
”It’s learning”, som eleverna 
kunde komma åt från Eng-
land.

– Hade det inte varit för 
att eleverna frågade så hade 

jag aldrig tänkt på att göra 
det, säger Svante Muncker. 

Inspelningarna blev 
mycket användbara för elev-
erna och därför föddes idén 
om att göra lektionerna till-
gängliga för fler. Svaret blev 
filmklipp på Youtube.

Eftersom lektionerna blev 
för långa att lägga ut i ett svep 
bestämde de sig för att spela 
in kortare delar på ungefär 
20 minuter vardera med för-
klaringar på olika avsnitt. De 
redigerades i efterhand för 
att flyta på bättre.

– Jag försöker även att ha 
en dialog med den som tittar 
genom att stanna upp ibland 
och ge betänketid innan jag 
går vidare, säger Svante. 

Som komplement
Söker man på ”andragrads-
ekvationer” eller ”Svante 
Muncker” på Youtube hälsas 
man välkommen till en lek-
tion i sju delar om just andra-
gradsekvationer. Framöver 
kommer de även att spela in 
fler genomgångar av olika 
avsnitt. 

Någon risk för att eleverna 
ska titta på Youtube istället 
för att gå på lektionerna ser 

inte Svante. 
– Det ska ses som ett 

komplement till den vanliga 
undervisningen. Kunskapen 
är viktigast och det spelar 
mindre roll varifrån den 
kommer.  

Under ett lärarmöte i 
mars ska de presentera sin 
idé för representanter från 
grundskolorna som en inspi-
ration för andra. 

Den första delen på Yout-
ube har redan visats närmare 

150 gånger, vilket är en 
bekräftelse på att de hittat ett 
uppskattat koncept.

– Svante är bra på att 
förklara och när man sitter 
hemma och pluggar ger det 
mycket att få genomgång-

arna, säger Jennie Forslund.

Uppskattad mattehjälp på Youtube

PÅ ALE GYMNASIUM

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

På Youtube. Matematikläraren Svante Muncker (till höger) har filmats av IT-pedagogen Peter Lindberg (till vänster) när han 
förklarar andragradsekvationer. Idén kom från eleverna Anna Svensson, Josefin Axberg och Jennie Forslund.

– Började med en idé från 
elever på Ale gymnasium

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
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Det är vi som 
är Axelssons!
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USPASTORP. Den 1 februari bildades 
Alefjälls Naturskyddsförening.

På ett organiserat sätt hoppas 
man nu kunna rädda Alefjäll undan 
vindkraftsetablering.

– För varje dag som går så märker 
vi att motståndet blir större och 
större. Det ger oss i styrelsen och 
alla aktiva medlemmar energi och 
styrka att fortsätta vår kamp för ett 
tyst och fridfullt Alefjäll, säger ord-
föranden Bruno Nordenborg.

Sprungna ur olika intresseorganisationer har 
motståndare till vindkraftsetablering på Ale-
fjäll organiserat sig och bildat en gemensam 
förening. 63 registrerade personer kom till det 
konstituerade medlemsmötet i Starrkärrs byg-
degård.

– Vi har gjort en flygbladsutdelning med in-
bjudan att bli medlem i vår förening. Den har 
gått ut över hela Alefjäll till cirka 800 fastig-
heter. Nya medlemmar ansluter sig varje dag 
just nu. Vi gör en kartläggning av alla fastig-
heter och människor som är emot en vind-
kraftsetablering i det här området. Samtidigt 
förbereder vi oss för samrådsmöten och träf-
far med de politiska partierna i Ale kommun, 
förklarar Roy Jansson, kassör i den nybilda-
de föreningen.

Vindkraftsmotståndare vill de inte kalla sig, 
däremot säger föreningen bestämt nej till en 
etablering av ett vindbruksområde på Alefjäll.

– Vi uttalar oss inte om huruvida det är 
lämpligt med vindkraft i exempelvis Skåne 
eller på Skaraslätten, men området Alefjäll är 
vi förbaskat duktiga på. Vi har full förståelse 
att man som fritidspolitiker inte har en chans 
att sätta sig in i alla frågor utan får förlita sig 
på information som man blir serverad. Den 
kunskap vi förvärvar vill vi kanalisera till be-
slutsfattarna. Vi bjuder in till en politisk dialog 
med förhoppning om ett beslut som går i vår 
riktning, säger Bruno Nordenborg.

Förödande
Den vindbruksplan som antogs av kommun-
fullmäktige för drygt ett år sedan innehåller 
ett förslag på byggnation av tio, omkring 150 
meter höga, vindkraftverk, på Alefjäll, från 
Sandsjödal i söder till Kollanda i norr.

– Nu pratas det om elva verk som skulle 
mäta 179 meter. Det vore förödande om så 
blir fallet. Det är några fåtal markägare som 
klappar händerna och ser en ekonomisk vinst 
genom en vindkraftsetablering. Vårt syfte 
är att värna värdefull natur och närboendes 
önskan om att inte Alefjäll industrialiseras, 
säger Bruno Nordenborg och fortsätter:

– Vi förstår att Ale kommun vill visa fram-
fötterna och följa riksdagens och regeringens 
intentioner om vindkraftsutbyggnad. Faktum 

är dock att länsstyrelsen i sina rekommenda-
tioner anser att Alefjäll ska bevaras som ett tyst 
och orört område. Det gäller att förstå och 
uppskatta Alefjäll innan det är för sent. Ur tu-
ristsynpunkt vore det förfärligt med en vind-
kraftsetablering. Det är många fiskare, jägare, 
bär- och svampplockare samt människor som 
rider eller rastar hundar som nyttjar detta fan-
tastiska naturområde.

Alefjälls Naturskyddsförening anser att 
buller, skuggor och reflexer från verkens ro-
torblad, samt blinkande hinderbelysning 
dygnet runt skulle innebära en kraftigt för-
sämrad boendemiljö plus att möjligheten till 
att stycka av och sälja tomtmark stoppas av 
regelsystemet.

– Sedan har vi det rika djurlivet att ta hänsyn 
till. Vem för djurens talan? 

– Vi hoppas att det ska bli en sådan kraftig 
opinion att alla vindkraftsföretag blir medvet-
na om vilket bekymmer det kommer att inne-
bära om de vill stödja Vind i Ale. I takt med 
att vår förening växer, så tror jag inte att några 
bolag är intresserade av att exploatera Alefjäll 
med vindkraftverk, säger Roy Jansson.

Alefjälls Naturskyddsförening förbereder 
som bäst ett anförande de ska hålla i samband 
med ortsutvecklingsmötet för Starrkärr/Ki-
landa den 4 april.

Enad motståndsrörelse 
mot vindkraft på Alefjäll
– Nybildad förening tar upp kampen

I USPASTORP

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kampen fortsätter för att rädda Alefjäll undan vindkraftsetablering. Bruno Nordenborg är ord-
förande och Roy Jansson kassör i den nybildade föreningen Alefjälls Naturskyddsförening.

Med fotomontage vill Alefjälls Naturskydds-
förening gestalta hur landskapsbilden kan 
komma att förändras om vindkraftsverk 
uppförs i området från Sandsjödal till Kol-
landa.
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www.lansfast.se 

Länsdeklarerad betyder att 
bostaden är besiktad innan 
försäljning

Vid mytomspunna Risvedenskogarna intill Kvarnabo i Ale 
kommun ligger denna idylliska skogsegendom med stort 
renoveringsbehov. Fastigheten som ligger högt och vackert 
belägen med trevligt grådscentra har ett virkesförråd om ca 
4 400 m³sk varav ca 3 900 m³sk är avverkningsbart under 
planperioden.

ADRESS SKANTÅS 120.
BOAREA 120 M², 5 RUM. AREAL CA 25,8 HA.
VISNING 11/3 KL. 15:00. RING/MAILA FÖR ANMÄLAN.
MÄKLARE PETER ERIKSSON 0706-618552.
PRIS 2 750 000 KR/BUD.

JORD - OCH SKOGSEGENDOM - SKANTÅS

Vi kan nu erbjuda er ett rymligt Älvsbyhus med lantligt läge och 
med hänförande utsikt över åkrar och ängar. Stor, härlig altan 
i sydväst som ger sol hela dagen. Är man hästintresserad är 
detta hus perfekt då möjlighet finns att hyra stallplatser hos de 
närmaste grannarna.

ADRESS SKÅR 212.
BOAREA CA 150 M², 6 RUM. TOMTAREA 1 530 M² FRIKÖPT.
VISNING 4/3 KL. 14:30-15:30. RING/MAILA FÖR ANMÄLAN.
MÄKLARE LASSE KNAVING 0727-180120.
PRIS 2 195 000 KR.

VILLA - SKEPPLANDA

Rymlig villa i mycket gott skick belägen på höjden i Bohus i äldre 
villaområde med uppvuxna trädgårdar. Här finns 4 sovrum, 
varav ett master bedroom med badrum. Här finns även gym 
och bastu, badrum med bubbelbad, kök samt vardagsrum med 
utgång till stor altan med utsiktsläge och pool. 

ADRESS ÅSBACKEN 23.
BOAREA 142 M², 6 RUM. TOMTAREA 667 M² FRIKÖPT.
VISNING 4/3 KL. 12:00-13:30. RING/MAILA FÖR ANMÄLAN.
MÄKLARE LASSE KNAVING 0727-180120.
PRIS 1 985 000 KR/BUD.

VILLA - BOHUS
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ALE. Den senaste 
tidens rapportering 
om bristen på vård-
platser inom barn- och 
ungdomspsykiatrin 
har väckt oro, men i 
Ale upplever man inte 
samma problem som i 
Göteborg.

– Tack och lov ser det 
fortfarande bra ut här, 
säger Håkan Liljeland, 
enhetschef för BUP i 
Ale.

Eftersom BUP i Ale lyder 
under Kungälvs sjukhus har 
man inte samma ekonomi 
som i Göteborg, varpå man 
inte heller känner av nedskär-
ningarna. BUP i Ale har ett 
tiotal slutenvårdsplatser i Vä-
nersborg, något som upplevs 
som tillräckligt. 

– Jag förstår inte hur det 
har kunnat bli så här i Göte-
borg, det är jättekonstigt. Än 
så länge är läget bra i Ale, men 
det kan såklart ändras så man 
vågar knappt säga det högt, 

menar Håkan Liljeland. 
Han vittnar också om att 

BUP i Ale aldrig fått något 
sparbeting och att man under 
de senaste fem åren varit helt 
skadelösa. 

Å andra sidan har man inte 
heller upplevt någon markant 
ökning av patienter, vilket kan 
tänkas komma längre fram i 
takt med den ökade inflytt-
ningen till kommunen, men 
det är inget man vill speku-
lera i ännu.

Enligt vårdgarantin, som 
förstärktes för två år sedan, 
ska man inte behöva vänta 
längre än en månad på första 
besöket och två på uppfölj-
ning och behandling, något 
som BUP i Ale klarar att 
hålla.

– Hälso- och sjukvårds-
nämnd 4, som vi lyder under, 
är oerhört stränga sedan 5-6 
år tillbaka och jag tycker att 
det fungerar bra. Vi har inte 
heller många akutpatienter 
som kommer och sätter sig 
utan de flesta får vi på remiss. 

Håkan Liljeland betonar 
också att antalet barn och 
ungdomar som kommer till 
BUP varierar under året. Ök-
ningar brukar man kunna se 
bland annat i februari och en 
bit in på sommaren.

ALAFORS. Carita Sand-
ros har kommit upp sig.

Den första februari 
flyttade hon en våning 
upp i kommunhuset och 
tog på sig chefskosty-
men.

– Den största 
omställningen blir att 
gå från djupdykningar i 
olika projekt till en mer 
överblickande position, 
säger samhällsbygg-
nads nya ledare.

Tidpunkten för att gå över 
från infrastrukturchef till chef 
för hela sektorn kunde knap-
past blivit bättre. 

Utbyggnaden av E45 är i 
hamn om mindre än ett år och 
den resan har Carita Sandros 
varit med på så gott som hela 
vägen. 

När man nu står inför en 
omfattande tillväxt runt om i 
hela kommunen tar hon över 
som ledare för sektor sam-
hällsbyggnad med ryggsäck-
en full av erfarenheter. 

– Ett mål är att arbeta ut-
ifrån en helhetssyn och tätt 
ihop med de andra sekto-
rerna. Samhällsbygge hand-
lar om att bygga ett samhäl-
le och det är många bitar att 
ta hänsyn till. Vi ska även bli 
bättre på att nå ut med infor-

mation, genom exempelvis 
lokaltidningen och ortsut-
vecklingsmöten. Det är vik-
tigt att tala om för invånar-
na hur vi jobbar och vad som 
görs.

Några fler direkta mål har 
hon inte hunnit formulera 
ännu, vilket inte är konstigt 
med tanke på att det fort-
farande står en ouppackad 
flyttlåda bredvid hennes nya 
skrivbord på våning tre. 

– Man har lite att fundera 
på och just nu håller jag på att 
avsluta och påbörja samtidigt.

Trygg i chefsrollen
Carita Sandros kommer ur-
sprungligen från Trollhäl-
lan och är nu bosatt med sin 
familj i Nödinge. Sedan tio 
år tillbaka jobbar hon på Ale 
kommun och innan hon gick 
över till infrastrukturchef 
har hon jobbat som både bi-
trädande gatuchef och utred-
ningsingenjör. Hon känner 
sig trygg i sin nya roll, dels 
genom tidigare erfarenheter 
dels tack vare en bra samman-
hållning bland kollegorna.

– Känner man sig trygg 
med personerna man har runt 
omkring sig så blir man också 
trygg i rollen som chef och jag 
har jättebra arbetskamrater.

Hon är inte ensam om att 
vara ny på chefspositionen. I 

Ale kommun finns för tillfäl-
let flera nya verksamhetsche-
fer som tillsammans ska för-
söka hitta ett bra arbetssätt.

– Det finns både för- och 
nackdelar med att många 
av oss är nya. Många frågor 
hade nog löst sig per automa-
tik med mer erfarenhet, men 
samtidigt är det bra med en 
nystart och nytänk. 

Nya ansvarsområden
Den största förändringen i 
hennes arbetsuppgifter blir 
att lämna djupdykningarna i 
olika projekt för en mer sam-
ordnande roll. 

– Jag kommer att få jobba 
med att inte gå ner i detal-
jer och det kommer nog vara 
svårt att släppa taget i början. 
Nu får jag ett mer övergri-
pande ansvar och kommer 
även att arbeta med områden 
som är helt nya för mig, som 
miljö och fastighet. 

Med flera nya bostads-
områden i startgroparna, 
som Green Village i Surte 
och Kronogården i Älväng-
en samt ännu fler på plane-
ringsstadiet, kommer sam-
hällsbyggnads nya chef att ha 
händerna fulla. 

När Carita Sandros fick 
frågan om att ta över stafett-
pinnen var det inte mycket att 
tveka på.

– Jag har kunskap inom 
området och tycker att det är 
intressanta och viktiga frågor 
att jobba med.

Redan hemma i chefskostymen
– Carita Sandros ny chef för samhällsbyggnad

PÅ CARITAS NYA KONTOR

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Nya utmaningar. Den första februari tog Carita Sandros över som ny tillförordnad chef på 
sektor samhällsbyggnad.

CARITA SANDROS
Ålder: 43
Bor: Nödinge
Gör: Tillförordnad chef för sektor 
samhällsbyggnad i Ale kommun
Utbildning: Civilingenjör på Chal-
mers
Familj: Gift med Dan, barnen Emil 16, 
Ronja 12 och Linus 11 och hunden 
Intressen: Familj, vänner, träning
Äter helst: Grillat och sallader

Lyssnar på: Nytt och fräscht
Senast lästa bok: Änglamakerskan 
av Camilla Läckberg
Gör helst på semestern: Åker på 
husvagnssemester i Sverige med 
familjen
Bäst med Ale: ”Människorna! Vi 
trivs här mycket på grund av alla 
trevliga personer vi mött.”
Saknar i Ale: Lite fler butiker.

FAKTA: BUP I ALE
•  Barn- och ungdomspsykiatrin 

(BUP) vänder sig till barn och 
ungdomar i åldrarna 0-18 år.

• Mottagningen finns i Älvängen.
•  BUP i Ale lyder under psykia-

triska kliniken på Kungälvs sjuk-
hus, som även innefattar Ste-
nungsund och Tjörns kommuner. 

•  Ungefär hälften av remisserna 
kommer från föräldrar och hälf-
ten från elevhälsan. 

•  Har ett tiotal inläggningsplatser i 
Vänersborg. 

Källa: Håkan Liljeland, 
enhetschef BUP i Ale

BUP i Ale klarar sig bra

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Vard 10-19, lörd 10-15, sönd 11-15 • Ale Torg 0303-22 93 17 
www.klippstudion.se

HYR EN PERUK

Välkommen in 
så berättar vi mer.

till fest eller bara för en annorlunda upplevelse.

Från 450:-

Öppet alla dagar 8-22

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

ICA KVANTUM-FAMILJEN VÄXER
Välkommen till en riktig mataffär!

Blöjor

99:-/st

Välling

135:-/st

Blöjor

3995/st
ICA Basic

Blöjor

7995/st
ICA

Blöjor

99:-/st

Vi stödjer det drogförebyggande 
arbetet i Ale Kommun.

Anette Aronsson

Babyboom!

ska 

Vi ses i butiken /Marianne

ajskrokar 

2695/st

j kk k
Barnens favorit
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– Carita Sandros ny chef för samhällsbyggnad

PÅ CARITAS NYA KONTOR

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Nya utmaningar. Den första februari tog Carita Sandros över som ny tillförordnad chef på 
sektor samhällsbyggnad.

CARITA SANDROS
Ålder: 43
Bor: Nödinge
Gör: Tillförordnad chef för sektor 
samhällsbyggnad i Ale kommun
Utbildning: Civilingenjör på Chal-
mers
Familj: Gift med Dan, barnen Emil 16, 
Ronja 12 och Linus 11 och hunden 
Intressen: Familj, vänner, träning
Äter helst: Grillat och sallader

Lyssnar på: Nytt och fräscht
Senast lästa bok: Änglamakerskan 
av Camilla Läckberg
Gör helst på semestern: Åker på 
husvagnssemester i Sverige med 
familjen
Bäst med Ale: ”Människorna! Vi 
trivs här mycket på grund av alla 
trevliga personer vi mött.”
Saknar i Ale: Lite fler butiker.

FAKTA: BUP I ALE
•  Barn- och ungdomspsykiatrin 

(BUP) vänder sig till barn och 
ungdomar i åldrarna 0-18 år.

• Mottagningen finns i Älvängen.
•  BUP i Ale lyder under psykia-

triska kliniken på Kungälvs sjuk-
hus, som även innefattar Ste-
nungsund och Tjörns kommuner. 

•  Ungefär hälften av remisserna 
kommer från föräldrar och hälf-
ten från elevhälsan. 

•  Har ett tiotal inläggningsplatser i 
Vänersborg. 

Källa: Håkan Liljeland, 
enhetschef BUP i Ale

BUP i Ale klarar sig bra

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Vard 10-19, lörd 10-15, sönd 11-15 • Ale Torg 0303-22 93 17 
www.klippstudion.se

HYR EN PERUK

Välkommen in 
så berättar vi mer.

till fest eller bara för en annorlunda upplevelse.

Från 450:-

Öppet alla dagar 8-22

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

ICA KVANTUM-FAMILJEN VÄXER
Välkommen till en riktig mataffär!

Blöjor

99:-/st

Välling

135:-/st

Blöjor

3995/st
ICA Basic

Blöjor

7995/st
ICA

Blöjor

99:-/st

Vi stödjer det drogförebyggande 
arbetet i Ale Kommun.

Anette Aronsson

Babyboom!

ska 

Vi ses i butiken /Marianne

ajskrokar 

2695/st

j kk k
Barnens favorit
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POLIS
RONDEN
Måndag 20 februari

Ofredande
En man i Nödinge utsätts för 
misshandel och ofredande.

Tisdag 21 februari

Inbrott i Nol
Inbrott på Axel Christiernsson 
i Nol, diverse verktyg samt en 
bärbar dator tillgrips.

Narkotiska preparat anträf-
fas i en bostad i Bohus. En 
person född 1994 misstänks för 
narkotikabrott.

Onsdag 22 februari

Misshandel
En relationsbetingad misshan-
del anmäls i Bohus.

Torsdag 23 februari

Stöld i Älvängen
En polispatrull skickas till 
Älvängen sedan en kvinna i 
30-årsåldern gör sig skyldig 
till stöld i två butiker på Göte-
borgsvägen.

Fredag 24 februari

Narkotikabrott
En person grips i Nödinge, 
misstänkt för narkotikabrott, 
eget bruk.

Söndag 26 februari

Villainbrott
Villainbrott i Bohus. Tjuvarna 
bryter upp altandörren och 
tillgriper diverse gods ur fast-
igheten.

Försök till grov misshandel 
i Alafors. En man svingar ett 
järnrör mot målsägandes 
huvud. Målsägande klarar sig 
undan händelsen oskadd.

Antalet anmälda brott under 
perioden 20/2 – 27/2: 30.

ERIKSBERG. För femte 
året i rad arrangerades 
Passion för mat i Eriks-
bergshallen.

Ahlafors Bryggerier 
fanns med som ensamt 
mikrobryggeri.

– Ett utmärkt tillfälle 
för oss att göra vårt 
bryggeri ännu mera 
känt i Göteborgsområ-
det. Samtidigt knyter 
vi värdefulla kontakter 
med restaurangägare, 
säger Christer ”Cralle” 
Sundberg.

Det doftade gott och besö-
karna till Passion för mat 
fick verkligen använda smak-
lökarna när de gick runt bland 
utställarna i Eriksbergshal-
len. Det bjöds på lättare för-
täring och dryckesprover i så 
gott som varje monter.

– Det är en suverän mässa! 
Här kretsar allt kring mat och 
dryck, inte någonting annat. 
Det är hög kvalitet på utstäl-
larna och besökarna får verk-
ligen valuta för entrépengen, 
anser Christer Sundberg.

– Vi var med för första 

gången i fjol och blev oer-
hört förtjusta. Vi sätter Ahla-
fors Bryggerier på kartan och 
når ut till en bred publik som 
har ett intresse för god mat 
och dryck.

Vad får ni för reaktioner 
på ert öl?

– Många är väldigt för-
tjusta och det är naturligtvis 
roligt. Jag vet inte hur många 
smakprover som vi delar ut 
under en sådan här helg, men 
det blir ett par tusen, avslutar 
Christer Sundberg.

JONAS ANDERSSON

Alf Svenungsson, Christer ”Cralle” Sundberg och Bo Tauson representerade Ahlafors Bryg-
gerier i Eriksbergshallen när Passion för mat femårsjubilerade. 

Bränsleförbrukning blandad körning  
4,6 l/100 km. CO

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

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

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

klassas  som miljöbil vilket ger 
dig 5 års fri fordonsskatt. 

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

Uppgradera till  

TDI 170 GT DSG  
endast 30.000 kr

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

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

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

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

Nya Audi Q3. 

Snabb  
leverans!

Passat TDI 140 
Variant och Masterspaket på köpet

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

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

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

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

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

från

259.900:-
prislån från 
2.599 kr/mån*

Öl från Ahlafors poppis

Lokaltidning
printshop

reklambyrå
webbproduktion
fi lmproduktion

– mer än bara lokaltidning

Stöd Astma- och Allergiförbundets
Barnallergifond Pg 90 09 06-9
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RONDEN
Måndag 20 februari

Ofredande
En man i Nödinge utsätts för 
misshandel och ofredande.

Tisdag 21 februari

Inbrott i Nol
Inbrott på Axel Christiernsson 
i Nol, diverse verktyg samt en 
bärbar dator tillgrips.

Narkotiska preparat anträf-
fas i en bostad i Bohus. En 
person född 1994 misstänks för 
narkotikabrott.

Onsdag 22 februari

Misshandel
En relationsbetingad misshan-
del anmäls i Bohus.

Torsdag 23 februari

Stöld i Älvängen
En polispatrull skickas till 
Älvängen sedan en kvinna i 
30-årsåldern gör sig skyldig 
till stöld i två butiker på Göte-
borgsvägen.

Fredag 24 februari

Narkotikabrott
En person grips i Nödinge, 
misstänkt för narkotikabrott, 
eget bruk.

Söndag 26 februari

Villainbrott
Villainbrott i Bohus. Tjuvarna 
bryter upp altandörren och 
tillgriper diverse gods ur fast-
igheten.

Försök till grov misshandel 
i Alafors. En man svingar ett 
järnrör mot målsägandes 
huvud. Målsägande klarar sig 
undan händelsen oskadd.

Antalet anmälda brott under 
perioden 20/2 – 27/2: 30.

ERIKSBERG. För femte 
året i rad arrangerades 
Passion för mat i Eriks-
bergshallen.

Ahlafors Bryggerier 
fanns med som ensamt 
mikrobryggeri.

– Ett utmärkt tillfälle 
för oss att göra vårt 
bryggeri ännu mera 
känt i Göteborgsområ-
det. Samtidigt knyter 
vi värdefulla kontakter 
med restaurangägare, 
säger Christer ”Cralle” 
Sundberg.

Det doftade gott och besö-
karna till Passion för mat 
fick verkligen använda smak-
lökarna när de gick runt bland 
utställarna i Eriksbergshal-
len. Det bjöds på lättare för-
täring och dryckesprover i så 
gott som varje monter.

– Det är en suverän mässa! 
Här kretsar allt kring mat och 
dryck, inte någonting annat. 
Det är hög kvalitet på utstäl-
larna och besökarna får verk-
ligen valuta för entrépengen, 
anser Christer Sundberg.

– Vi var med för första 

gången i fjol och blev oer-
hört förtjusta. Vi sätter Ahla-
fors Bryggerier på kartan och 
når ut till en bred publik som 
har ett intresse för god mat 
och dryck.

Vad får ni för reaktioner 
på ert öl?

– Många är väldigt för-
tjusta och det är naturligtvis 
roligt. Jag vet inte hur många 
smakprover som vi delar ut 
under en sådan här helg, men 
det blir ett par tusen, avslutar 
Christer Sundberg.

JONAS ANDERSSON

Alf Svenungsson, Christer ”Cralle” Sundberg och Bo Tauson representerade Ahlafors Bryg-
gerier i Eriksbergshallen när Passion för mat femårsjubilerade. 

Bränsleförbrukning blandad körning  
4,6 l/100 km. CO

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

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

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

klassas  som miljöbil vilket ger 
dig 5 års fri fordonsskatt. 

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

Uppgradera till  

TDI 170 GT DSG  
endast 30.000 kr

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

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

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

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

Nya Audi Q3. 

Snabb  
leverans!

Passat TDI 140 
Variant och Masterspaket på köpet

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

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

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

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

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

från

259.900:-
prislån från 
2.599 kr/mån*

Öl från Ahlafors poppis

Lokaltidning
printshop

reklambyrå
webbproduktion
fi lmproduktion

– mer än bara lokaltidning

Stöd Astma- och Allergiförbundets
Barnallergifond Pg 90 09 06-9 Nöjda kunder kommer tillbaka. Det är med stor glädje som vi konstaterar att 

allt fl er väljer att köpa Kia. Under 2011 producerades över 2 miljoner bilar. 
Det som är mest roligt är ändå att hela 71% väljer att köpa Kia igen, när det 
är dags att byta bil. Idag är det Sveriges tredje mest sålda bilmärke.

Sverigepremiär

Optima kommer i mars
Jösses, så snygg den är!
Kias Optima som har premiär i 
mars har fått fantastiska lovord 
från de som haft möjlighet att 
både se och provköra nästa 
koreanska bidrag. Optima är 
en fyrdörrars mellanklassedan 
i samma storlek som Audi A4, 
Citroën C5 och Volvo S60. Pris-
lappen för en Optima kommer 
att landa från 259 900 kronor.

Under Sverigepremiären kom-
mer Optima att lanseras i två 
utföranden, komfort och execu-
tive. Det sistnämnda paketet 
innehåller panoramasoltak, 
xenonljus, fi lövervakningssys-
tem, parkeringssensorer både 
fram och bak och 7” display med 
navigation och backkamera 
samt mycket mer. Prisskillnaden 
är blott 35 000 kronor.

Större lokaler 
och nya rekord

Bilhandlarna 
mest kända för 
sina fl ygKareby Bil kan återigen titta 

tillbaka på ett framgångsrikt år. 
Trots den svåra konjunkturen 
ökade företaget sin försäljning 
och invigde dessutom en fjärde 
bilhall med ytterligare 1000 
kvm. Totalt fi nns nu 2000 kvm 
bilhall i Kareby.

– Vi har haft en fantastisk 
utveckling sedan 2001 då 
vi blev återförsäljare för Kia. 
Såväl nybilsförsäljningen som 
begagnatmarknaden har gått 
över förväntan och det gäller 
att fortsätta skapa förutsätt-
ningar för en fortsatt expansion, 
säger en av delägarna, Thomas 
Ivarsson.

Kareby Bil gjorde 1030 bilaf-
färer varav 450 var nya Kia.

– 2011 är vårt bästa år. Vi 
tillhör  nu en av Sveriges äldsta 
Kiaåterförsäljare och det bidrar 
självklart till det fi na resultatet, 
avslutar Thomas Ivarsson.

Kareby Bil må vara verksamma 
på en liten ort, men ingen verkar 
ha svårt att hitta dit.

– Nej, vi är väl den bilhandel 
som är mest känd för fl ygplan, 
säger Peter Thörnqvist och 
skrattar.

2001 bromsade allt till utan-
för Kareby Bil och skälet var inte 
fräcka bilar, utan den Flygande 
tunnan S29 som placerats 
utanför företagets lokaler. Sju år 
senare fyndade Thomas Ivars-
son och Peter Thörnqvist även 
en drake. Idag stannar många till 
och tar en fi ka bara för att se de 
fl ygande legenderna på nära håll.

– Ur marknadsföringsperspek-
tivet är detta det smartaste vi 
gjort. Dessutom är det väldigt 
roligt att äga två fl ygplan. Vi får 
se vart vingarna bär oss i framti-
den, säger Peter Thörnqvist.

En fjärde bilhall färdigställdes under 2011. Kareby Bil skyltar med fl ygplan

Peter Thörnqvist och Thomas Ivarsson, 
inga piloter men däremot ägare av två 
fl ygplansrariteter.

Erbjudandet gäller så långt lagret räcker och kan ej kombineras med andra rabatter eller företagsavtal och gäller endast lagerbilar från kia Motors Sweden AB. *Gäller endast manuell växel. Den 7-åriga nybilsgarantin gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin följer bilen och upphör 7 år efter första 
registreringsdatum eller efter 15.000 körda mil, det som först uppnås. För att nybilsgarantin ska gälla måste all service utföras av auktoriserade Kia-verkstäder under hela garantitiden. I annat fall gäller 3 års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka, förutsatt att service utförts fackmannamässigt enligt Kias servicepro-
gram.  Bränsleförbrukning blandad körning 3,6 – 5,7 l/100 km. CO2 100 – 151 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 5. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade. Med reservation för eventuella tryckfel. 

MILJÖBILARNA HOS KAREBY BIL!
KOM IN OCH PROVKÖR KIA:S MILJÖBILAR MED FRI FORDONSSKATT I FEM ÅR

ORD PRIS FRÅN 99.900 KR ORD PRIS FRÅN 127.900:- ORD PRIS FRÅN 184.900:-

MILJÖBIL = FRI FORDONSKATT MILJÖBIL* = FRI FORDONSKATT MILJÖBIL* = FRI FORDONSKATT

EXTRA UTRUSTNING TILL ETT VÄRDE AV 25.900 KR

Nytt och begagnat! Kanonpriser!
Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01

KLIPP UT ANNONSEN OCH TA MED DIG DEN TILL KAREBY SÅ FÅR DU 5.000 KR I RABATT OM DU KÖPER EN KIA CEED SW PREMIUM EDITION

Grundat: 1999.
Ägare: Peter Thörnqvist och Thomas 
Ivarsson.
Omsättning: 110 Mkr 
Antal anställda: 10 varav 6 säljare.
Antal bilaffärer 2011: 1030 varav 450 
bestod av nya Kia.
Antal begagnat i lager: 100
Återförsäljare av Kia sedan 2001.

1,7 CRDi Manuell 
Växellåda: 6-växlar (fi nns som aut)
Effekt: 136 hk
0-100 km/h: 10,6 sek
Toppfart: 202 km/h
Bränsleförbrukning: 0,51 lit/mil 
blandad körning
Fordonsskatt:  2 693 kr
Pris:  från 259 900 kr

Kia Optima har Sverigepremiär 
i mars 2012.

FAKTA KIA OPTIMA

News

KAREBY BIL



Mobil- & fjärrkontrollshållare

NU 89:-

VÄSTRA  GATAN 71 • KUNGÄLV 

TEL 0303-166 75
VARDAGAR 10-18 • LÖRDAG 10-15

Ord pris 199:-
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Stickat
från Skovhuus, Park Lane, Oui

• Läckra modeller
• Vackra färger
• Fantastiska kvaliteter

Vårnytt!

OBS! Sista veckan på 

slutrean!

Mån-fre: 10-18, Lör: 10-15 Västra Gatan 67, Kungälv
Tel: 0303-92415 www.nillashop.se

Vinn en garageport!

Anmäl dig NU!

Invigning Crawford Center Kungälv
3-4 mars 

Köp en valfri garageport ur Crawfords 
g60-serie inkl montage så får du en 

portöppnare Crawford Magic 600 med 
en fj ärrkontroll

UTAN EXTRA KOSTNAD!*
  

(värde ca 5 990:–.)

Vid köp 

av ny g60-port 

inkl montage 

får du motorn 

på köpet!

CC Kungälv
Bultgatan 13 B
Telnr 0303-542 50 - Mobil 070-810 65 35

Nu slår vi upp portarna till 
Crawford Center på Bultgatan 13 B. 
Välkommen in i butiken 3-4 mars 

och anmäl dig personligen för 
utlottningen av en garageport!

Vi kommer att ha många fi na 
öppningserbjudanden hela helgen!

Öppettider 3-4 mars:
Kl 11.00-14.00

VÄLKOMMEN IN!

Vi bjuder på fi ka!

*Erbjudandet gäller längst t.o.m 11 mars 2012, kan ej komb med andra rabatter & erbjudanden.
Gäller för port max 3500x2250 mm (bxh) & i samband med köp av port och montage ihop. 

Bowla och ät gott hos oss!
Vi har fullständiga rättigheter

Alla kan slå en strike!
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Inklusive syntest 
Båge • Fodral

Svennes 
Ur & Optik
G L A S Ö G O N H U S E T

Västra gatan 68, Kungälv 
Tel 0303-101 58

Enkelslipade   400:-

Fr 800:-Dubbelslipade

Fr 1.800:-Progressiva

Handla i fästliga Kungälv
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Mobil- & fjärrkontrollshållare

NU 89:-

VÄSTRA  GATAN 71 • KUNGÄLV 

TEL 0303-166 75
VARDAGAR 10-18 • LÖRDAG 10-15

Ord pris 199:-

S U P E R S A L E

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

Stickat
från Skovhuus, Park Lane, Oui

• Läckra modeller
• Vackra färger
• Fantastiska kvaliteter

Vårnytt!

OBS! Sista veckan på 

slutrean!
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PROVTRÄNA GRATIS EN HEL VECKA!
TRÄNA PÅ SPORTLIFE KUNGÄLV CENTRUM ELLER ROLLSBO
GÄLLER 1 GÅNG/PERSON OCH ÅR UNDER BEMANNADE ÖPPETTIDER TOM 31/3 2012. ÅLDER 18 ÅR.

ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR – ALLTID NÄRA DIG • WWW.SPORTLIFE.SE

Välkommen in!  
   Lena med personal

Södra Gränden 1, Telefon 100 34  •  KUNGÄLV

PÅGÅR
för fullt!

Tel. 0303-174 00 
Trädgårdsg. 24, mittemot fi skhandlar’n i Kungälv

Öppettider: Måndag-fredag 09.30-18.00 (lunchstängt 13-14)

Som andra land i Europa söker vi nu testpiloter till en ny 
progressiv månadslins.

• Fnns med 4 olika lästillägg
• Godkänd för dygnet-runt-bruk
• Tillverkade i ett material som är extra bra för torra ögon

Anmäl ditt intresse på telefon eller mejl till
fredrik.nilsson@seoptik.nu, så kontaktar vi dig.

Testpiloter sökes
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Efter diverse turer fram och tillbaka har spaden satts i 
backen och 
arbetet med 
centrum-
projektet 
är äntligen 
igång.

– Grund-

arbetet har startat, det finns 
en del komponenter att ta 
hänsyn till, som till exem-
pel rikstelekabeln som löper 
i området, förklarar Lars 
Ivarsbo.

Tommy Byggare, som 
vann upphandlingen för pro-
jektet, etablerar sig under 
veckan och det första offici-
ella spadtaget kommer att ske 
nu på måndag.

– Då förbereder vi en 
liten ceremoni med inbjudna 
gäster, berättar Ivarsbo.

Ett upptaktsmöte/projek-

teringsmöte samt ett första 
byggmöte har redan avver-
kats. Alla inblandade parter 
är entusiastiska över att få 
vara igång och ingen önskar 
någon förlängd vinter.

– Förhoppningsvis blir 
det vår nu och tjälen går ur 
backen vilket skulle under-
lätta arbetet en hel del, säger 
Ivarsbo.

Sverigedemokraternas 
överklagan som riskerade 
att försena projektet, vad 
har hänt i den frågan?

– Överklagan lever sitt eget 
liv och berör 
inte Leifab, 
byggstarten 
har skett på 
kommunfull-

mäktiges tydliga viljeyttring 
och ordinarie ägardirektiv. 

Kommer trafikanterna i 
centrum att uppleva några 

problem med framkomlig-
heten under byggtiden?

– Någon störning får man 
nog räkna med och sedan 
måste parkeringsproblemati-
ken ses över. Den provisoris-
ka grusparkeringen kommer 
nu att tas i anspråk, men sam-
tidigt planeras det att anläg-
gas p-platser på grönytan 
söder om nybyggnationen 
och framför det gamla kom-
munhuset.

Centrumarbetet har startat

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Arbetet med att bygga nya lägenheter och verksamhetslo-
kaler i centrum har påbörjats. Leifabs t f ordförande Lars 
Ivarsbo gläds över att projektet äntligen kommit igång.

VÄSTERLANDA. I när-
mare två decennier 
satt Bjarne Färjhage 
(C) på kommunalråds-
posten, både i majoritet 
och i opposition.

Nu har han lämnat 
rampljuset, men verkar 
fortfarande för kom-
munens utveckling och 
framförallt en levande 
landsbygd.

– Jag har intagit 
rollen som politisk 
mentor, men är inte 
längre någon för-
grundsfigur, säger Färj-
hage till Alekuriren.

Valresultatet den 19 septem-
ber 2010 innebar början till 
slutet för Bjarne Färjhages 
era som kommunalråd i Lilla 
Edets kommun.

– Jag hade bestämt mig 
långt tidigare att vid ett 
eventuellt majoritetsskifte så 
skulle jag dra mig tillbaka. 
Om vi vunnit valet hade jag 
däremot tackat ja till ytterli-
gare en mandatperiod, för-
klarar Bjarne.

Hängivenheten för det 
politiska arbetet i allmän-
het och Centerpartiet i syn-
nerhet har alltid funnits 
där. Engagemanget för de 
lokala frågorna finns där 
fortfarande trots att han har 

kommit en bit bort från mak-
tens innersta krets.

– Om jag längtar tillbaka 
till toppen? Både jag och 
nej. Ibland känns det frustre-
rande att inte få vara med och 
rätta till saker så att det blir 
som jag själv tycker. Å andra 
sidan är det skönt att kunna 
stå vid sidan om och känna 
att det finns andra värden i 
livet. Jag har mer tid över till 
familjen, barn och barnbarn. 
Jag och min bror Lennart 
har återupptagit samarbetet 
kring jordbruket och den 
gård som vi tog över efter 
pappa 1975. Under mina 
år som kommunalråd fung-
erade jag mer som en avby-
tare. Nu är jag mer på gården 
igen, skrattar Bjarne.

Hustrun Christina inty-
gar också att hon ser mer av 
sin make, att han inte längre 
är lika upptagen och att tele-
fonen inte ringer lika ofta 
som förut.

– Det är skönt, konstaterar 
Bjarne.

Han väljer att avstå en 
recension av sin efterträdare, 
Peder Engdahl (M), som 
nu verkar som oppotionsråd. 
Den politiska majoriteten, 
bestående av Socialdemo-
kraterna, Vänsterpartiet och 
Folkpartiet, får emellertid en 
bredsida av Färjhage.

– Ta skolan som ett exem-

pel. När vi satt i majoritet tog 
vi tag i skolproblematiken 
och gjorde en rannsakande 
utredning. Det togs fram 
en handlingsplan för att nå 
goda resultat. Den har dess-
värre placerats i byrålådan. 
Det räcker inte att presen-
tera Lekus, handlingsplanen 
"En attraktiv skola med goda 
resultat" måste genomföras 
också. Hur tänker allmän-
heten och de föräldrar som 
deltog i arbetet när de inte får 
någon feedback? Det handlar 
om respekt för medborgarna.

Stor besvikelse
Bjarne Färjhage gör ingen 
hemlighet av den besvikelse 
han kände efter valresultatet 
2010.

– På en tiogradig skala var 
det nog nio. Det finns värre 
saker i världen, men visst var 
det en stor besvikelse.

Vad var det som gick 
snett för Centerpartiet och 
som gjorde att ni backade 
två mandat?

– Det var nog inte ett fel 
utan en mängd mindre orsa-
ker. Vindkraften spelade 
naturligtvis stor roll, föränd-
ringen av skolan hade också 
betydelse samt den uteblivna 
byggstarten av centrum, ana-
lyserar Färjhage.

Hur ska ni göra för att 
återfå majoriteten?

– Det gäller att peka på en 
tydlig ledning och en politik 
för kommunens utveckling. 

Vilka uppdrag innehar 
du själv nu för tiden?

– Jag är aktiv inom Cen-
terpartiets kretsstyrelse där 
jag är kassör och jobbar med 
det organisatoriska. Jag är 
också med i styrelsen för för-
eningen Cykelväg i Väster-
landa, som startades för ett 
år sedan. Det har genomförts 
en förstudie, med ekonomiskt 
stöd från Leader Göta älv. Vi 
håller nu på med slutfasen av 
förstudien och nästa fas blir 
att få cykelbanan byggd. Jag 
har dessutom återupptagit 
mitt engagemang i LRF. Den 
röda tråden för dessa tre olika 
uppdrag är en levande lands-
bygd.

När du ser tillbaka på 
dina år som kommunalråd, 
vem var din viktigaste poli-
tiska medspelare?

– Det fanns två partikam-
rater jag vill nämna. Jörgen 
Andersson fungerade som 
ett väldigt viktigt bollplank 
och Lars Ivarsbo var också 
en oerhörd tillgång.

Vem av dina politiska 
motståndare hyste du 
störst respekt för?

– Vänsterpartiets Peter 
Spjuth. Han är verbalt 
duktig och en skicklig debat-
tör. Sedan har han inte rätt, 

det är en annan sak, säger 
Bjarne Färjhage och ler brett.

Vid sidan av den politiska makten
– Bjarne Färjhage har funnit andra värden

Under närmare två decennier var han med och styrde Lilla 
Edets kommun. Sedan ett drygt år tillbaka har Bjarne Färj-
hage återupptagit sin syssla som lantbrukare hemma i Väs-
terlanda. En viss koppling till politiken har han emellertid 
som kassör i Centerpartiets kretsstyrelse.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FÖRELÄSNING
Söndag 11/3 kl.15.00
på Sommarro

Inger Widhja, ��������
���������������������
����������
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Välkomna!

Tunge Bygdegårdsförening kallar till

Årsmöte
Måndag 5 mars kl 19.00 

i Tunge Bygdegård
Kaffe och underhållning av 

Inga-Lill Andersson

LILLA EDET. Arbetet i centrum har påbörjats.
Inom kort sker byggetablering på Centralen 3 

där det ska uppföras 26 lägenheter samt verk-
samhetslokaler.

– Nu är projektet igång och det känns skönt, 
konstaterar Leifabs t f ordförande Lars Ivarsbo.

VAD ÄR DET VI ÄTER?
Åke Wikström talar på temat hållbar 

hälsa och matkvalitet
Måndag 5 mars kl. 18.30
Västerlanda Bygdegård

Alla hjärtligt välkomna!
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LEVA fi lmfestival
Torsdag 8/3
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LEVA är ett samarrangemang mellan ABF och Lilla 
Edets kommun

Sagostund Familjecentralen
Onsdag 14/3 och 28/3, kl. 14.00
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Föreläsning av Stefan Edman 

- Röster från skogen 
Lödösehus, torsdag 15/3, kl. 19.00. 
Entré 100 kr
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Välkomna!

Du som företagare 
är välkommen till
Lunch med Företagscentrum
Tisdag 6 mars kl 12-13
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Kickoff med Ale & Lilla Edets 
turistorganisation
Onsdag 7 mars kl 19-21
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Årsmöte Företagarna Lilla Edet
Måndag 12 mars kl 18.30- 20.30
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Facebook-workshop 
för företagare
Onsdag 14 mars kl 15-18
Torsdag 15 mars kl 18 21
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Frukostträff med LENK
Fredag 30 mars kl 8-10
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Nominera till 
miljöpris
Lilla Edets kommun är på gång att inrätta ett nytt 
miljöpris - Lilla Edets kommuns miljöpris för en 
Hållbar Utveckling*. Prissumman om 10 000 kr 
delas ut den 6 juni i samband med arrangemanget 
”Miljödagen”.
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AMA:s servicetjänst
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Utställning 

– Kan själv!
Lödösehus, 20 januari – 20 mars 
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www.lodosemuseum.se

Nästa information 
kommer vecka 13!

www.lillaedet.se



Din ICA handlare i Lilla Edet… VI HAR
alternativen
Nu kan billigt smaka gott!
ICA Basic är det absolut billigaste 
sortimentet bland våra egna ICA-varor. 
Samtliga lever upp till ICAs kvalitets-
krav och är det självklara valet när
plånboken bestämmer.

Välkommen in!
Patrik med personal

  

 15k    /st 

 Potatis 
 Sverige. Asterix.
  10  kg.   
Säck. Klass 1.  
 Jfr pris 1:50/kg.     

  

 15k    /st 

 Värmeljus 
     50-pack. Lång brinntid.  
 Jfr pris 0:3/st.     

 Veckans 
Specialvara 

5990
/kg

Fläskfi lé
Danish Crown. 
Ursprung Danmark. 
Ca 570 g. Av gris.
Max 2 erbj/kund.

 2 för 

 59k     

 Kaffe 
 Gevalia.   400–500 g. Jfr pris 73:75–59:00/kg.   
Gäller ej ekologiskt, rättvisemärkt, selection, 
kravmärkt, hela bönor.   Max 1 erbj/kund.  

  

 19  95  /st 

 Italienskt Lantbröd 
   Ca 600 g.   Från vårt eget Bageri.  
 Jfr pris 33:25/kg.     

 Veckans Bröd 

 B A G E R I  &  C A F É

Öppet 8–22 alla dagar
www.icabostrom.se
facebook.com/icabostrom

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 4/2 -12. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

Stort 
utbud
s m å 
priser!

Välkommen till

Västkustkök i Lilla Edet
Göteborgsvägen 22, Lilla Edet
Måndag 15-18, lördag 11-13
Mats: 0704-10 92 00  Dennis: 0766-33 93 99

www.vastkustkok.se

Jerry Williams på Kajskjul 8, Gbg,
3 rätters middag. 23/3 1.095:-

Shoppingresa Heiligenhafen
Halvpension med dans, dubbelrum 1.500:-/pp

Holland med Floriaden samt 
Amsterdam och Keukenhof
14-19/4 2012 6 dgr 7.000:-

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 Buss 0520-65 75 00 
Ring för info & reseprogram • www.lillaedetsbuss.se

Lilla Edets Buss

I våra resor ingår det mesta, läs mer på 
vår hemsida eller ring för program.
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Välkommen in och gör en bättre begagnataff är!

BEGAGNATVECKOR

Öppettider: Vardagar 10.00 - 18.00 | Lördag: 10.00 - 14.00

UPP TILL 2 ÅRS GARANTI

40.000:–

5000:–

STENDAHLS
SELECTED

TECKNA SERVICEAVTAL 

Läs mer på vår hemsida.

GILLA OSS PÅ FACEBOOK

facebook.com/stendahlsbil

 
År Modell Utrustning Färg Mil Pris

07 V70N Bi-fuel 10 155 109 900
LE 07 V70N T5 Aut 12 480 149 900

11 XC60 D5 AWD 1 083 455 900
LE 06 XC70 2.5T 10 400 169 900
LE 04 XC70 D5 Aut 28 800 109 900
LE 07 XC70 D5 Aut 6 700 199 900

06 XC70 D5 AWD 9 795 179 500
08 XC70II D5 AWD 15 920 245 000

LE 09 XC70II D5 AWD 10 650 239 000
09 XC70II D5 7 700 264 900

LE 08 XC90 D5 Aut 4 300 289 900
08 XC90 D5 Aut 11 600 282 000

LE 10 XC90 D5 Aut 12 900 345 000
LE 06 Ren Clio 1.2 6 300 59 800
LE 07 Ren Gr. Espace  9 800 146 300
LE 08 Ren Kangoo 4 830 95 500

11 Ren Kangoo 100 149 500
LE 06 Ren Kangoo 9 300 49 900
LE 08 Ren Koleos 7 330 147 100
LE 04 Ren Master 16 000 114 000

07 Ren Master 11 030 139 900
07 Ren Megane 1,6 5 070 79 500

LE 08 Ren Megane 9 800 91 900
LE 07 Ren Megane 2,0 9 060 91 900
LE 08 Ren Megane  4 250 104 500
LE 08 Ren Megane 2 600 109 900

11 Ren Scenic TCe 10 169 500
LE 08 Ren Trafi c 10 030 149 900
LE 07 Ren Trafi c L2H1 9 810 119 500
LE 11 Ren Twingo 490 85 000

08 Alfa Romeo  2 300 267 000
08 BMW 320d 9 900 175 000

LE 08 BMW 325 I 5 800 209 900
02 BMW 325 I 13 588 93 000
11 BMW X1 2,0d 4 998 289 000

LE 05 Chrysler  11 860 72 900
LE 10 Dacia Logan  10 89 000

10 Dacia Logan 0 110 000
LE 06 Honda Civic 1,8 9 800 93 000
LE 05 M-B 316Cdi 21 000 169 000
LE 08 Opel Astra 1,6 k 4 300 91 900

07 Peugeot 207 5 700 84 000
LE 06 Peugeot Partner 9 860 97 500

05 Skoda Octavia 12 100 79 000
LE 05 Toyota Corolla 9 930 75 000

07 Toyota Rav4 2,2 12 675 178 900
08 VW Golf Variant 3 400 129 900
06 VW Passat TDI 13 020 119 500

 
År Modell Utrustning Färg Mil Pris

09 C30 1,8F 6 650 139 900
LE 09 C30 1,8F 2 100 149 900
LE 08 C30 D5 Aut 8 910 159 900

06 C70 T5 Aut 8 386 219 500
LE 10 S40N 1,6 DRIVe 2 750 169 300
LE 07 S40N D5 Aut 7 300 154 500
LE 06 S60 140hk 8 000 119 900
LE 07 S60 140hk 6 300 135 500
LE 07 S60 140hk Aut 6 800 133 400

06 S60 2,4 170hk 11 730 109 900
LE 05 S60 2,5T 15 700 91 100
LE 07 S60 2,5T Aut 11 500 115 000
LE 08 S60 2.4D 6 200 179 900
LE 05 S60 2.5T 8 180 115 500
LE 05 S60 D5 Aut 16 820 109 900

06 S80 2,4 140hk 12 900 99 500
LE 08 S80 2,4D Aut 9 250 167 400
LE 08 S80 2.0D 15 600 128 700

09 S80 2.4D Aut 7 780 209 500
LE 09 S80 2.5FT Aut 9 200 197 500

05 S80 2.5T 12 000 96 500
LE 07 S80 2.5T 9 100 165 500
LE 09 V50 1,6DRIVe 6 800 159 900

06 V50 1,8F 7 900 109 500
LE 08 V50 1,8F 8 500 135 000
LE 10 V50 1,8F 3 700 165 000

07 V50 1,8F 5 300 117 700
LE 08 V50 1.8F 6 070 139 900
LE 06 V50 2,0D 14 100 121 150
LE 05 V50 2.4 140hk 6 380 119 900
LE 11 V50 D2 2 500 199 900

07 V50 D5 Aut 16 300 123 900
LE 05 V50 T5 11 200 115 000
LE 11 V60 T4 Aut 1 100 279 000
LE 01 V70 170hk 17 700 49 900
LE 10 V70II 2,4D 5 000 229 900

09 V70II 2,4D Aut 12 066 199 900
10 V70II 2,4D Aut 7 100 219 500

LE 08 V70II 2,5T 9 600 165 500
09 V70II 2.5FT Aut 7 715 229 900

LE 08 V70II D5 Aut 8 800 199 900
LE 03 V70N 140hk 18 600 79 900

06 V70N 140hk 8 200 118 900
06 V70N 2,4140hk 16 200 95 000

LE 07 V70N 2,4D 12 200 137 900
LE 07 V70N 2,4D 9 650 135 000
LE 06 V70N 2,4D 19 000 99 500
LE 06 V70N 2,4D Aut 13 300 125 000

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-36 03 30

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90
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Jag heter Annika Gus-
tafson. Är sjuksköterska 
och kostrådgivare och 

driver företaget HälsoVär-
det Väst i Lilla Edet.

Tanken är att jag en 
gång i månaden ska ha en 
hälsospalt här i Alekuriren 
där jag delar med mig av 
aktuella ämnen, tips och 
råd.

Idag skall det handla 
lite om socker. Vi kan kon-
statera att cirka 350 000 
svenskar har diabetes och 
ungefär lika många har ett 
förhöjt blodsocker utan att 
veta om det. Socker och 
sockerberoende är något 
som livligt diskuteras. 
Trots att de flesta av oss är 
ganska medvetna om sock-
erproblemet hittar vi ändå 
ungdomar i 20-årsåldern 
med ”åldersdiabetes”. En 
stor bov är naturligtvis våra 
söta drycker och smågo-
diset.

Sockret finns på så 
många andra ställen och 
i många olika skepnader. 
Det är lätt att bli ett offer 
för snygga förpackningar 
och lockande reklam, men 
mitt råd är att titta på en 
varas innehållsförteckning. 
I Sverige finns bra regler 
på hur livsmedelsmärkning 
skall se ut. Alla produkter 
måste ha en ingredienslista. 
Den ingrediens som det 
finns mest av står först och 
sedan räknas de upp i fal-
lande ordning.

Sockret hittar vi där vi 
minst anar till exempel 
i kryddmixer, i påläggs-
skinka, i flera köttpro-
dukter och i nästan allt 
bröd. Det finns olika typer 
av ”socker” eller socker-

liknande ämnen. Några 
namn som förekommer 
är – maltodextrin, dextri-
ner, dextros, maltos, sirap, 
glukossirap, fruktsocker, 
honung och invert socker. 
Det kan förekomma flera 
olika ”socker” i samma livs-
medel, till exempel kan det 
stå socker på ett ställe och 
glukossirap på ett annat.  
Skulle man klumpa ihop 
dem skulle de hamna högre 
upp på ingredienslistan. 

Alla dessa olika ”socker-
sorter” har samma effekt i 
kroppen, det vill säga det 
ger en snabb höjning av 
blodsockret, vilket i sin tur 
leder till en ökad insulin-
frisättning för att kroppen 
skall kunna ta om hand 
sockret. Detta kan i sin tur 
på längre sikt öka risken för 
diabetes typ 2. Eftersom 
insulin också är ett fettin-
lagrande hormon så hjälper 
stora insulinmängder till 
att ”trycka” in fett i våra 
fettceller. Det är detta fett 
som bildas på buken och 
som också är det ”farliga 
fettet” med tanke på hjärt- 
och kärlsjukdom.

Annika Gustafson

Se upp för 
sockret!

LILLA EDET. Positiva 
siffror presenterades 
nyligen i en rapport 
om ungdomars alkohol, 
narkotika och tobaks-
vanor i Lilla Edets 
kommun.

Undersökningen, som 
genomförts av Split-
vision Research bland 
kommunens ungdomar, 
visar på ett tydligt 
trendbrott. 

Kommunens ung-
domar upplever ökad 
trygghet i skolan och 
användning av droger 
har tydligt minskat. 

Det är en positiv bild som 
målas upp bland kommunens 
ungdomar med lugna, trygga 
samhällen, utan droger. 
Undersökningen visar att 
färre ungdomar testar nar-
kotika. Så lite som tre pro-
cent säger sig ha testat eller 
använt narkosiska prepa-
rat i någon form. Det är en 
minskning jämfört med före-
gående undersökning (2008) 
då siffran var fem procent.

Tryggheten i skolan är 
fortsatt hög. Nära nio av 
tio elever upplever att de 
känner sig trygga i skolan. 
Det är heller ingen skillnad 
mellan kommunens skolor. 
Däremot finns det skillna-
der mellan könen. 100 % av 
tjejerna i nionde klass känner 
sig trygga i skolan medan 
bara 69% av killarna upple-
ver trygghet i skolan.

Undersökningen pekar 
även på vikten av föräldrars 
agerande i samband med 
ungdomars alkoholvanor. 
Bland de ungdomar som 
blivit bjudna på alkohol av 
sina föräldrar uppger fler att 
de varit kraftigt berusande, 
än bland de ungdomar som 
inte blivit bjudna på alkohol 
av sina föräldrar. Det visar att 
information riktat till föräld-
rar behövs.

– Undersökningen ger 
oss ett bra underlag i vårt 
fortsatta arbete. Vi behö-
ver bland annat fokusera på 
att minska sniffning bland 
ungdomar, säger Eva-Lena 
Juhlin Rydbo, folkhälso-

samordnare i Lilla Edets 
kommun.

Ett mål i kommunens 
folkhälsoarbete är att främja 
trygga och goda uppväxtvill-
kor för barn och unga. Däri 
ligger bland annat kommu-

nens vision att ingen mob-
bing ska förekomma på Lilla 
Edets skolor. Ett arbete som 
kommer att fortsätta under 
2012.

JONAS ANDERSSON

Färre ungdomar testar narkotika

Splitvision Research undersökning bland elever i årskurs 
7-9 i Lilla Edets kommun visar att så lite som tre procent av 
ungdomarna säger sig ha testat eller använt narkotiska pre-
parat i någon form. (Personerna på bilden har inget med ar-
tikeln att göra).

GÖTA. Lars Wijkmark 
blir ny vd efter Owe 
Lång.

Wijkmark kommer 
närmast från Fast-
ighetsägarna GFR i 
Uddevalla.

– Jag har varit här 
i tolv år nu och att bli 
chef på Leifab känns 
som en spännande 
utmaning, säger Lars 
Wijkmark till Alekuriren.

Tempot har varit uppskruvat 
för att hitta en efterträdare 
till Owe Lång, som valt att 
sluta på egen begäran. Valet 
föll på Lars Wijkmark, 52 år 
och boende i Väne-Ryr.

– Vi är mycket tillfreds 
med rekryteringsprocessen 
och hälsar Lars hjärtligt väl-
kommen som medarbetare 
i Leifab. Hans egenskaper 
överensstämmer mycket väl 
med den profil som vi efter-
sökte, säger Lars Ivarsbo, t f 
ordförande i Leifab.

Lars Wijkmark har arbe-
tat med fastighetsföretagan-
de sedan 1984. Efter avslu-

tade ekonomistudier börja-
de Lars på Västkustens Fast-
ighetsägareförening. Han 
har jobbat som förvaltnings-
chef inom Castellumkoncer-
nen och vd för Mattsson Fast-
igheter. På Fastighetsägarna 
GFR i Uddevalla är Lars nu 
verksam som regionansvarig.

– Att Lars Wijkmark kan 
börja sin anställning hos oss 
redan den 23 april är oerhört 
positivt. Det innebär att Lars 
och Owe Lång kan arbeta pa-
rallellt under en period, vilket 
var ett önskemål från vår sida, 
säger Ivarsbo.

Lars Wijkmark ser med 
tillförsikt fram emot sin nya 
anställning på Lilla Edets 
kommunala fastighetsbolag.

– Det är en spännande tid 
med en ny infrastruktur som 
byggs i kommunen och med 
många projekt på gång, bland 
annat i centrum. Jag kommer 
till ett välmående företag och 
min ambition är att försöka 
vidareutveckla verksamhe-
ten ytterligare, avslutar Lars 
Wijkmark.

JONAS ANDERSSON

Klart med ny vd för Leifab
– Lars Wijkmark tar över efter Owe Lång

Föreläsning om mat i Västerlanda bygdegård

Det är Centerpartiet i Lilla 
Edet, i samarbete med 
Inlands Torpe hushållnings-
gille och Studieförbun-

det Vuxenskolan, som står 
bakom måndagens föreläs-
ning med Åke Wikström i 
Västerlanda bygdegård.

– Det är ett öppet möte 
dit alla är välkomna. För-
hoppningsvis kan vi locka 
besökare från hela kommu-
nen. Syftet med kvällen är att 
komma underfund med hur 
vi ska kunna bli bättre kon-
sumenter och samtidigt må 
bättre, säger Färjhage.

Idag finns det stora krav 
på svenskproducerad mat, 
berättigade krav anser Färj-
hage. Den mat som vi impor-

terar från utlandet lyder dock 
inte under samma regelverk.

– Många förfasar sig 
säkert över hur dåligt djuren 
har det i många länder, men i 
affären är det ofta plånboken 
som styr. Det finns en hel 
del omedvetna konsumenter. 
Åke Wikström har mycket 
bra information att dela med 
sig av, avslutar Bjarne Färj-
hage.

JONAS ANDERSSON

VÄSTERLANDA. Vad är det vi äter?
Det är rubriken för det möte som hålls i Väster-

landa bygdegård nu på måndag.
– Alla är vi konsumenter och några är produ-

center. Det finns ett stort engagemang kring mat 
och vi hoppas på god uppslutning, säger Bjarne 
Färjhage.

Lars Wijkmark (t v) blir ny vd för Leifab efter Owe Lång.

BONBONBONUSPUSPUSPAKEAKEAKET FT FT FÖRÖRÖR CACACA 2002002000 K0 K0 KR IR IR INNNGÅRGÅRGÅR!!!
Vattenflaska, sporthandduk, 
5 st giveaway-cards och solkort. 
Totalt värde ca 2000 kr.

ÅÅRÅRÅR!!!!

ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR - ALLTID NÄRA DIG!
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Statliga Jernhusen undersö-
ker som bäst möjligheter-
na för en ny järnvägsdepå, 
som är ett kombinerat ser-
viceställe och en uppställ-
ningsplats för tåg. För en tid 
sedan var företagets repre-
sentanter, Charlotte Tör-

Tågdepå som kan ge 50 nya jobb
– Avsiktsförklaring tecknad med Jernhusen

Lilla Edets kommun har tecknat en avsiktsförklaring med Jernhusen om en tågdepå i 
Lödöse. På bilden ses de båda kommunalråden, Ingemar Ottosson (S) och Peder Engdahl (M), 
tillsammans med Charlotte Törsleff och Peter Larsson från Jernhusen.

LILLA EDET. Centerpar-
tiet fick finfrämmat i 
förra veckan.

I samband med mån-
dagens årsmöte gäs-
tades kommunkretsen 
av Anders W Jonsson, 
vice ordförande i Cen-
terpartiet.

Dagen ägnades åt 
studiebesök på Famil-
jecentralen och på 
Soläng i Lödöse.

Anders W Jonsson är Cen-
terpartiets gruppledare i 
riksdagen. Under 1990-talet 
utbildade sig Jonsson till 
barnläkare. Han var under 
en fyraårsperiod chef för 
barnkliniken i Gävle.

Mot den bakgrunden 
uppskattade han besöket 
på Familjecentralen i Lilla 
Edet, dit han kom i sällskap 
med partivänner från Lilla 
Edet.

– Mycket angenämt att ha 
Anders W Jonsson hos oss. 
Det är vi stolta och glada 
över, förklarade Ove Parkås 
när Centerdelegationen 
anlände den utlysta press-
konferensen.

Anders W Jonsson fick 
vid sitt besök på Familje-
centralen en inblick i Klara-
projektet, som Centerpartiet 
i framtiden vill ska gälla även 
ungdomar i åldern 16-20 år.

– Klara har varit mycket 
lyckat. Det vänder sig till 
barn och ungdomar i grund-
skolan som behöver extra 
stöd. En uppföljning visar 

att nästan alla som varit 
med har klarat grundsko-
lan med kompletta betyg. 
Metodiken som används i 
Klara vill vi fortsätta använda 
och utveckla i ”Klara 16 till 
20”. Detta för att stötta och 
hjälpa de ungdomar som har 
det jobbigt med att hitta rätt 
väg till vuxenlivet, förklarade 
Jörgen Andersson.

Färden fortsatte sedan till 
Soläng och kvällen avrunda-

des i Alegården där Center-
partiet i Lilla Edet höll ordi-
narie årsmöte. På mötet pre-
senterade Anders W Jonsson 
bland annat en analys av riks-
dagsvalet 2010 och de tankar 
och idéer som ska göra 2014 
till ett framgångsval för Cen-
terpartiet.

Finfrämmat hos C
Centerpartiets vice ordförande, Anders W Jonsson, besökte Familjecentralen tillsammans 
med partikamrater från Lilla Edet, bland andra Ove Parkås och Jörgen Andersson.

sleff och Peter Larsson, i 
Lilla Edet för att träffa kom-
munledningen.

– Det vi vill är att tågen ska 
gå tomma så lite som möjligt 
och Lödöse ligger strategiskt 
rätt i det avseendet. Vi är an-
gelägna om att våra depåer 
ska vara i nära anslutning till 
en trafiknod, säger Charlot-
te Törsleff.

Lilla Edets kommun ser 
mycket positivt på en möjlig 
etablering i Lödöse. Med 
Jernhusens eventuella depå-
etablering får kommunen in 
nya företag med långsiktiga 

verksamheter som skapar ar-
betstillfällen. Regionens mål-
sättning att öka kollektivtra-
fiken skapar goda möjlighe-
ter till fortsatt utveckling av 
verksamheten.

– Vi ska utreda förutsätt-
ningarna, men det är lång väg 
fram till ett köpeavtal. Skulle 
det falla väl ut är det rim-
ligt att tro att en depå kan bli 
verklighet någon gång 2015-
2016. Det är väldigt roligt att 
vi är med på banan, säger Paul 
Mäkelä, samhällsbyggnads-
chef i Lilla Edets kommun.

Jernhusen kommer att 

följa den politiska processen 
i Lilla Edet och parallellt med 
det också syna andra alterna-
tiva platser för en tågdepå.

– Vi tittar andra kommu-
ner i Västra Götaland, be-
kräftar Charlotte Törsleff.

Vänsterpartiets Peter 
Spjuth vågar inte ta ut något 
i förskott.

– Vi har inte sett några 
nya arbetstillfällen ännu och 
dit är resan väldigt lång. Jag 
väljer att vara försiktigt opti-
mistisk.

LILLA EDET. Lödöse är en av de platser som Jern-
husen ser som en möjlig etableringsort av en 
underhållsdepå för tåg.

Jernhusen och Lilla Edets kommun har tecknat 
en avsiktsförklaring.

Om det blir verklighet skulle det kunna generera 
ett 50-tal nya arbetstillfällen.

Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.
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Jag heter Annika Gus-
tafson. Är sjuksköterska 
och kostrådgivare och 

driver företaget HälsoVär-
det Väst i Lilla Edet.

Tanken är att jag en 
gång i månaden ska ha en 
hälsospalt här i Alekuriren 
där jag delar med mig av 
aktuella ämnen, tips och 
råd.

Idag skall det handla 
lite om socker. Vi kan kon-
statera att cirka 350 000 
svenskar har diabetes och 
ungefär lika många har ett 
förhöjt blodsocker utan att 
veta om det. Socker och 
sockerberoende är något 
som livligt diskuteras. 
Trots att de flesta av oss är 
ganska medvetna om sock-
erproblemet hittar vi ändå 
ungdomar i 20-årsåldern 
med ”åldersdiabetes”. En 
stor bov är naturligtvis våra 
söta drycker och smågo-
diset.

Sockret finns på så 
många andra ställen och 
i många olika skepnader. 
Det är lätt att bli ett offer 
för snygga förpackningar 
och lockande reklam, men 
mitt råd är att titta på en 
varas innehållsförteckning. 
I Sverige finns bra regler 
på hur livsmedelsmärkning 
skall se ut. Alla produkter 
måste ha en ingredienslista. 
Den ingrediens som det 
finns mest av står först och 
sedan räknas de upp i fal-
lande ordning.

Sockret hittar vi där vi 
minst anar till exempel 
i kryddmixer, i påläggs-
skinka, i flera köttpro-
dukter och i nästan allt 
bröd. Det finns olika typer 
av ”socker” eller socker-

liknande ämnen. Några 
namn som förekommer 
är – maltodextrin, dextri-
ner, dextros, maltos, sirap, 
glukossirap, fruktsocker, 
honung och invert socker. 
Det kan förekomma flera 
olika ”socker” i samma livs-
medel, till exempel kan det 
stå socker på ett ställe och 
glukossirap på ett annat.  
Skulle man klumpa ihop 
dem skulle de hamna högre 
upp på ingredienslistan. 

Alla dessa olika ”socker-
sorter” har samma effekt i 
kroppen, det vill säga det 
ger en snabb höjning av 
blodsockret, vilket i sin tur 
leder till en ökad insulin-
frisättning för att kroppen 
skall kunna ta om hand 
sockret. Detta kan i sin tur 
på längre sikt öka risken för 
diabetes typ 2. Eftersom 
insulin också är ett fettin-
lagrande hormon så hjälper 
stora insulinmängder till 
att ”trycka” in fett i våra 
fettceller. Det är detta fett 
som bildas på buken och 
som också är det ”farliga 
fettet” med tanke på hjärt- 
och kärlsjukdom.

Annika Gustafson

Se upp för 
sockret!

LILLA EDET. Positiva 
siffror presenterades 
nyligen i en rapport 
om ungdomars alkohol, 
narkotika och tobaks-
vanor i Lilla Edets 
kommun.

Undersökningen, som 
genomförts av Split-
vision Research bland 
kommunens ungdomar, 
visar på ett tydligt 
trendbrott. 

Kommunens ung-
domar upplever ökad 
trygghet i skolan och 
användning av droger 
har tydligt minskat. 

Det är en positiv bild som 
målas upp bland kommunens 
ungdomar med lugna, trygga 
samhällen, utan droger. 
Undersökningen visar att 
färre ungdomar testar nar-
kotika. Så lite som tre pro-
cent säger sig ha testat eller 
använt narkosiska prepa-
rat i någon form. Det är en 
minskning jämfört med före-
gående undersökning (2008) 
då siffran var fem procent.

Tryggheten i skolan är 
fortsatt hög. Nära nio av 
tio elever upplever att de 
känner sig trygga i skolan. 
Det är heller ingen skillnad 
mellan kommunens skolor. 
Däremot finns det skillna-
der mellan könen. 100 % av 
tjejerna i nionde klass känner 
sig trygga i skolan medan 
bara 69% av killarna upple-
ver trygghet i skolan.

Undersökningen pekar 
även på vikten av föräldrars 
agerande i samband med 
ungdomars alkoholvanor. 
Bland de ungdomar som 
blivit bjudna på alkohol av 
sina föräldrar uppger fler att 
de varit kraftigt berusande, 
än bland de ungdomar som 
inte blivit bjudna på alkohol 
av sina föräldrar. Det visar att 
information riktat till föräld-
rar behövs.

– Undersökningen ger 
oss ett bra underlag i vårt 
fortsatta arbete. Vi behö-
ver bland annat fokusera på 
att minska sniffning bland 
ungdomar, säger Eva-Lena 
Juhlin Rydbo, folkhälso-

samordnare i Lilla Edets 
kommun.

Ett mål i kommunens 
folkhälsoarbete är att främja 
trygga och goda uppväxtvill-
kor för barn och unga. Däri 
ligger bland annat kommu-

nens vision att ingen mob-
bing ska förekomma på Lilla 
Edets skolor. Ett arbete som 
kommer att fortsätta under 
2012.

JONAS ANDERSSON

Färre ungdomar testar narkotika

Splitvision Research undersökning bland elever i årskurs 
7-9 i Lilla Edets kommun visar att så lite som tre procent av 
ungdomarna säger sig ha testat eller använt narkotiska pre-
parat i någon form. (Personerna på bilden har inget med ar-
tikeln att göra).

GÖTA. Lars Wijkmark 
blir ny vd efter Owe 
Lång.

Wijkmark kommer 
närmast från Fast-
ighetsägarna GFR i 
Uddevalla.

– Jag har varit här 
i tolv år nu och att bli 
chef på Leifab känns 
som en spännande 
utmaning, säger Lars 
Wijkmark till Alekuriren.

Tempot har varit uppskruvat 
för att hitta en efterträdare 
till Owe Lång, som valt att 
sluta på egen begäran. Valet 
föll på Lars Wijkmark, 52 år 
och boende i Väne-Ryr.

– Vi är mycket tillfreds 
med rekryteringsprocessen 
och hälsar Lars hjärtligt väl-
kommen som medarbetare 
i Leifab. Hans egenskaper 
överensstämmer mycket väl 
med den profil som vi efter-
sökte, säger Lars Ivarsbo, t f 
ordförande i Leifab.

Lars Wijkmark har arbe-
tat med fastighetsföretagan-
de sedan 1984. Efter avslu-

tade ekonomistudier börja-
de Lars på Västkustens Fast-
ighetsägareförening. Han 
har jobbat som förvaltnings-
chef inom Castellumkoncer-
nen och vd för Mattsson Fast-
igheter. På Fastighetsägarna 
GFR i Uddevalla är Lars nu 
verksam som regionansvarig.

– Att Lars Wijkmark kan 
börja sin anställning hos oss 
redan den 23 april är oerhört 
positivt. Det innebär att Lars 
och Owe Lång kan arbeta pa-
rallellt under en period, vilket 
var ett önskemål från vår sida, 
säger Ivarsbo.

Lars Wijkmark ser med 
tillförsikt fram emot sin nya 
anställning på Lilla Edets 
kommunala fastighetsbolag.

– Det är en spännande tid 
med en ny infrastruktur som 
byggs i kommunen och med 
många projekt på gång, bland 
annat i centrum. Jag kommer 
till ett välmående företag och 
min ambition är att försöka 
vidareutveckla verksamhe-
ten ytterligare, avslutar Lars 
Wijkmark.

JONAS ANDERSSON

Klart med ny vd för Leifab
– Lars Wijkmark tar över efter Owe Lång

Föreläsning om mat i Västerlanda bygdegård

Det är Centerpartiet i Lilla 
Edet, i samarbete med 
Inlands Torpe hushållnings-
gille och Studieförbun-

det Vuxenskolan, som står 
bakom måndagens föreläs-
ning med Åke Wikström i 
Västerlanda bygdegård.

– Det är ett öppet möte 
dit alla är välkomna. För-
hoppningsvis kan vi locka 
besökare från hela kommu-
nen. Syftet med kvällen är att 
komma underfund med hur 
vi ska kunna bli bättre kon-
sumenter och samtidigt må 
bättre, säger Färjhage.

Idag finns det stora krav 
på svenskproducerad mat, 
berättigade krav anser Färj-
hage. Den mat som vi impor-

terar från utlandet lyder dock 
inte under samma regelverk.

– Många förfasar sig 
säkert över hur dåligt djuren 
har det i många länder, men i 
affären är det ofta plånboken 
som styr. Det finns en hel 
del omedvetna konsumenter. 
Åke Wikström har mycket 
bra information att dela med 
sig av, avslutar Bjarne Färj-
hage.

JONAS ANDERSSON

VÄSTERLANDA. Vad är det vi äter?
Det är rubriken för det möte som hålls i Väster-

landa bygdegård nu på måndag.
– Alla är vi konsumenter och några är produ-

center. Det finns ett stort engagemang kring mat 
och vi hoppas på god uppslutning, säger Bjarne 
Färjhage.

Lars Wijkmark (t v) blir ny vd för Leifab efter Owe Lång.
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Vattenflaska, sporthandduk, 
5 st giveaway-cards och solkort. 
Totalt värde ca 2000 kr.
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Statliga Jernhusen undersö-
ker som bäst möjligheter-
na för en ny järnvägsdepå, 
som är ett kombinerat ser-
viceställe och en uppställ-
ningsplats för tåg. För en tid 
sedan var företagets repre-
sentanter, Charlotte Tör-

Tågdepå som kan ge 50 nya jobb
– Avsiktsförklaring tecknad med Jernhusen

Lilla Edets kommun har tecknat en avsiktsförklaring med Jernhusen om en tågdepå i 
Lödöse. På bilden ses de båda kommunalråden, Ingemar Ottosson (S) och Peder Engdahl (M), 
tillsammans med Charlotte Törsleff och Peter Larsson från Jernhusen.

LILLA EDET. Centerpar-
tiet fick finfrämmat i 
förra veckan.

I samband med mån-
dagens årsmöte gäs-
tades kommunkretsen 
av Anders W Jonsson, 
vice ordförande i Cen-
terpartiet.

Dagen ägnades åt 
studiebesök på Famil-
jecentralen och på 
Soläng i Lödöse.

Anders W Jonsson är Cen-
terpartiets gruppledare i 
riksdagen. Under 1990-talet 
utbildade sig Jonsson till 
barnläkare. Han var under 
en fyraårsperiod chef för 
barnkliniken i Gävle.

Mot den bakgrunden 
uppskattade han besöket 
på Familjecentralen i Lilla 
Edet, dit han kom i sällskap 
med partivänner från Lilla 
Edet.

– Mycket angenämt att ha 
Anders W Jonsson hos oss. 
Det är vi stolta och glada 
över, förklarade Ove Parkås 
när Centerdelegationen 
anlände den utlysta press-
konferensen.

Anders W Jonsson fick 
vid sitt besök på Familje-
centralen en inblick i Klara-
projektet, som Centerpartiet 
i framtiden vill ska gälla även 
ungdomar i åldern 16-20 år.

– Klara har varit mycket 
lyckat. Det vänder sig till 
barn och ungdomar i grund-
skolan som behöver extra 
stöd. En uppföljning visar 

att nästan alla som varit 
med har klarat grundsko-
lan med kompletta betyg. 
Metodiken som används i 
Klara vill vi fortsätta använda 
och utveckla i ”Klara 16 till 
20”. Detta för att stötta och 
hjälpa de ungdomar som har 
det jobbigt med att hitta rätt 
väg till vuxenlivet, förklarade 
Jörgen Andersson.

Färden fortsatte sedan till 
Soläng och kvällen avrunda-

des i Alegården där Center-
partiet i Lilla Edet höll ordi-
narie årsmöte. På mötet pre-
senterade Anders W Jonsson 
bland annat en analys av riks-
dagsvalet 2010 och de tankar 
och idéer som ska göra 2014 
till ett framgångsval för Cen-
terpartiet.

Finfrämmat hos C
Centerpartiets vice ordförande, Anders W Jonsson, besökte Familjecentralen tillsammans 
med partikamrater från Lilla Edet, bland andra Ove Parkås och Jörgen Andersson.

sleff och Peter Larsson, i 
Lilla Edet för att träffa kom-
munledningen.

– Det vi vill är att tågen ska 
gå tomma så lite som möjligt 
och Lödöse ligger strategiskt 
rätt i det avseendet. Vi är an-
gelägna om att våra depåer 
ska vara i nära anslutning till 
en trafiknod, säger Charlot-
te Törsleff.

Lilla Edets kommun ser 
mycket positivt på en möjlig 
etablering i Lödöse. Med 
Jernhusens eventuella depå-
etablering får kommunen in 
nya företag med långsiktiga 

verksamheter som skapar ar-
betstillfällen. Regionens mål-
sättning att öka kollektivtra-
fiken skapar goda möjlighe-
ter till fortsatt utveckling av 
verksamheten.

– Vi ska utreda förutsätt-
ningarna, men det är lång väg 
fram till ett köpeavtal. Skulle 
det falla väl ut är det rim-
ligt att tro att en depå kan bli 
verklighet någon gång 2015-
2016. Det är väldigt roligt att 
vi är med på banan, säger Paul 
Mäkelä, samhällsbyggnads-
chef i Lilla Edets kommun.

Jernhusen kommer att 

följa den politiska processen 
i Lilla Edet och parallellt med 
det också syna andra alterna-
tiva platser för en tågdepå.

– Vi tittar andra kommu-
ner i Västra Götaland, be-
kräftar Charlotte Törsleff.

Vänsterpartiets Peter 
Spjuth vågar inte ta ut något 
i förskott.

– Vi har inte sett några 
nya arbetstillfällen ännu och 
dit är resan väldigt lång. Jag 
väljer att vara försiktigt opti-
mistisk.

LILLA EDET. Lödöse är en av de platser som Jern-
husen ser som en möjlig etableringsort av en 
underhållsdepå för tåg.

Jernhusen och Lilla Edets kommun har tecknat 
en avsiktsförklaring.

Om det blir verklighet skulle det kunna generera 
ett 50-tal nya arbetstillfällen.

Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.
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Det personliga och snälla familjeföretaget

Även stort urval 
lågprisglasögon
Båge och Enstyrkeglas 

fr 480:-
Båge och Prog.glas 

fr 1570:-

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Prässebäckvägen 2 Lilla Edet

ÖPPET
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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

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 OCKSÅ VARA MED
Pojke eller flicka, ung eller gammal

Vill du
- spela fotboll eller heja fram våra lag?

- bli en av våra duktiga ledare eller en hjälpande hand?

KOM UPP TILL OSS
Vi finns på Vimmervi IP vid Vimmersjön. 

Tider och kontaktpersoner hittar du på våra lags hemsidor

NÖDINGE– 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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BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog åtta par. Medel var 84 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Eiron Andersson/Marcus Sandberg      106
2. Rolf Frössling/Karl-Axel Karlsson   89
3. Bertil Hansson/Thomas Elfving   88 p

BASKET

FOTBOLL

HANDBOLL

Division 3 Westra damer
Ale Basket – Lundby Basket 
93-59
Poäng Ale: Sofia Mollqvist 34, Cecilia 
Ahlin 23, Tanja Kourmadias 12, 
Johanna Forsberg 11, Frida Blomster 
4, Amanda Orlinis 4, Maria Thorsson 
3, Sanna Svensson 2.

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

Surte/Kareby F13 är 
nya Götalandsmästa-
re efter att ha besegrat 
Skirö AIK i finalen med 
de märkliga bandysiffror-
na 12-10. Matchen spela-
des i Ale Arena. Trots att 
det var en del tjejer som 
aldrig spelat 11-manna ti-
digare kämpade hela laget 

föredömligt. Stor match-
hjälte i denna final blev Ida 
Friman som gjorde alla 12 
mål. När hände det senast? 
Nämnas skall också vår 
duktiga målvakt Felicia Ja-
nebrink som stod för ett 
antal svettiga räddning-
ar när matchen stod och 
vägde.                         ❐❐❐

Surte/Kareby F13 
Götalandsmästare

Surte/Kareby F13 kan titulera sig Götalandsmästare 2012.

ALAFORS. Ale Baskets 
damer tog sin åttonde 
seger.

Jakten på den abso-
luta serietoppen fort-
sätter, men blir svår 
att nå.

– Varberg tappar inte 
det här och som det är 
just nu har vi inget att 
hämta i tvåan, säger 
lagets coach Emmelie 
Cansby.

Mötet mellan Ale Basket 
och Lundby Basket i Lede-
thallen var det första av två. 
Lagen möts igen på samma 
plats nu på 
lördag. Första 
matchen var 
resultatmäs-
sigt en kas-
saskåpsäker 
seger. Hemmalaget tog en 
tidig ledning och när gäs-
terna närmade sig höjde Ale 
Basket tempot. Segermargi-
nalen stannade till sist vid 34 
poäng.

– Det är klart jag är nöjd, 
men det finns fortfarande 
mycket kvar att slipa på. Vi 
slarvar en hel del och gör 
många enkla misstag. Fast vi 
vinner och det ska vi njuta av, 
säger Emmelie Cansby.

Matchen var också Ceci-
lia Ahlins sista i Ale Basket 
– åtminstone för nu. Nästa 
gång hon springer in på bas-
ketplan är det i division två 
laget Kvarnbys matchtröja.

– En chans jag måste ta. 
Jag kommer att sakna tje-
jerna, men går jag nu så får 
jag spela för Kvarnby redan 
den här säsongen. Det är en 
utmaning. Vi får se hur det 
går, säger Cecilia Ahlin som 
med sina 23 poäng var hem-
malagets näst bästa poäng-
plockare efter Sofia Moll-
qvist.

Att Ahlin har en framtid 
inom basketen är klubbens 

eldsjäl, Len-
nart Bloms-
ter, övertygad 
om.

– Cissi är 
en jättetalang 

och kan bli en av landets 
bästa om hon bara bestäm-
mer sig för det. Några gen-
vägar finns inte, utan det är 
stenhård träning som gäller.

För Ale Baskets del gäller 
det att kämpa vidare i dam-
trean. En silverplats i årets 
serie är inom räckhåll. Var-
berg ser dock ut att hålla 
undan, men en andraplats 
skulle vara en bra prestation.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ny seger för Ale Baskets damer
– Men avancemang blir svårt att nå

BASKET
Division 3 Westra damer
Ale Basket – Lundby Basket 93-59

Välkommen till
Ale Golfklubb 
– oasen vid riksväg 45, endast 25 min från Göteborg

Alfhems Kungsgård 195
Alvhem
0303-33 60 33
www.alegk.se

18 hål+ korthåls-bana

Korthålsbana

/Alfhems Wärdshus

Fullutrustad konferens-
  anläggning

Nybörjarutbildning med
   kontinuerlig start

Bli medlem hos oss, flera olika 
alternativ t.ex. 467 kr per mån 
med autogiro.
Särskilt medlemsskap för 
småbarnsföräldrar.

För mer information ring 0303-33 60 33

Prova på golf varje torsdag!

Cecilia Ahlin.

GÖTEBORG. Först det 
dåliga; Ahlafors IF har 
tappat fyra tunga namn 
inför årets säsong.

Sen det bra; Det 
märks inte!

Ahlafors IF borta-
besegrade Warta med 
klara siffror i årets 
tredje träningsmatch.

Fjolårets lagkapten och mitt-
back Rikard Nylander har 
flyttat till ostkusten, ytter-
mittfältaren Niclas Elving 
gör ett nytt försök på elitnivå 
med Gunnilse IS och fick 
sällskap av förra årets komet 
Jihad Nashabat. Förra 
årets spelande assisterande 
tränare Michel Bernts-
son-Gonzales har inlett 
en tränarkarriär i Lundens 
BK. Självklart är detta fyra 
mycket tunga förluster för 
AIF, men likt tidigare år har 
övriga spelare utvecklats ett 
snäpp och ansvaret har för-
flyttats. Numera är Henrik 
Andersson den självklare 
ledaren och ett tungt ankare 
i försvaret. Johan Elving 
dominerar på mittfältet och 
Peter Antonsson är åter en 
vass anfallare med känsla för 
målet. Med stabile Andreas 
Skånberg mellan stolparna 
har Ahlafors IF en central-
linje som kommer att ge 
laget en nödvändig ryggrad 
i trean.

– Johan Elving har inlett 
året strålande. Idag spelar 

han kanske med lite små mar-
ginaler i början på matchen, 
men i andra halvlek var han 
tillbaka som vi vill se honom. 
Han väggade snyggt med 
Moa till hans vackra 3-1-mål, 
berömde assisterande träna-
ren Ola Holmgren.

De två första målen signe-
rades Peter Antonsson och 
det fanns bud på fler AIF-
mål. En handfull riktigt klara 
målchanser brändes och 
bortsett de inledande tjugo 
minuterna hade gästerna på 
Sälöfjordsplanen matchen 
under kontroll. 

– Sista halvan på första och 
i princip hela andra halvlek 
är jag nöjd med. Det märks 
att vi har ägnat tid åt anfalls-
spelet. Killarna hittar många 
kreativa passningsalterna-
tiv och intressanta vinklar i 
spelet, ansåg Ola Holmgren.

Saknar ersättare
Lagledningens största 
huvudbry ser ut att vara 
mittbackspositionen. Rikard 
Nylanders ersättare saknar 
inte namn, frågan är bara 
vem? I söndags testades 
Rasmus Johansson och 
Gustav Vigelius. Båda 
gjorde det bra, men är vana 
att spela längre upp på plan. 
Imponerade gjorde nyför-
värvet Robin Larsson bred-
vid Peter Antonsson under 
första halvlek liksom Sebas-
tian Hällbäck på höger-
kanten. Det matades in fina 

Ett nytt Ahlafors tar form

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ankaret längst bak. Henrik Andersson är nu ryggraden i 
Ahlafors IF:s defensiv, en av många spelare som har utveck-
lats enormt de senaste åren. Idag utstrålar Henke självför-
troende och erfarenhet i allt högre utsträckning. Den stora 
AIF-frågan är vem som ska bilda mittlås med honom.

AHLAFORS IF 2012
Nyförvärv: Robin Larsson, Vele-
bit, Marcus Waltilla, Kållereds SK, 
Erik Häggström, Grebbestad, Raid 
Juma, Älvängens IK, Addi Tuzinovic, 
FC Kozara.
Förluster: Michel Berntsson-Gon-

zales, Lundens BK, Rikard Nylander, 
slutat, Jihad Nashabat, Gunnilse IS, 
Niclas Elving, dito.
Tränare: Lars-Gunnar Hermansson, 
andra året, Ola Holmgren, assiste-
rande.

inlägg och bara tillfälligheter 
räddade hemmalaget från 
ytterligare baklängesmål.

Tidigare träningsmatcher 
har slutat med seger borta 
mot Stenkullen (1-0) och 
en förlust borta mot Skof-
tebyn (4-2), men helt klart 
ser Ahlafors ut 
att bli att räkna 
med även i år.
AIF:s startelva: Mål-
vakt: Andreas Skån-
berg. Försvar: Pontus 
Otter, Henrik Andersson, Rasmus 
Johansson, Anders Andersson. Mittfält: 
Sebastian Hällbäck, Johan Elving, Moa, 
Niklas Ahlbom. Anfall: Peter Antonsson, 
Robin Larsson.

– Tunga förluster märks inte

Division 4 Göteborg, damer
Ale HF – Bollebygd 22-19
Matchens kurrar: Amanda Franzén 
2, Josefin Sjöholm 1.
Kommentar: Ales damer lyckades 
bryta den dåliga trenden och 
vinna helgens hemmamöte med 
Bollebygd. Hemmalaget spelade 
med tålamod, en härlig vilja och ett 
stort hjärta under sextio minuter. 
Försvarsinsatsen var magnifik och 
framåt tog man vara på de tillfällen 
som bjöds. Det resulterade i en 
välförtjänt och viktig seger.

Träningsmatcher
Warta – Ahlafors 1-3 (1-1)
Mål AIF: Peter Antonsson 2, Moha-
mad Abdulrazek.

Älvängens IK – Myckleby 2-2 (0-0)
Mål ÄIK: Patrik Gentoft, Niklas 
Pålsheden.

Kongahälla – Skepplanda 2-2 (0-1)
Mål SBTK: Christian Rönkkö, Jonat-
han Svensson.

FOTBOLL
Träningsmatch
Warta - Ahlafors IF 1-3 (1-1)
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HELGENS MATCH I
NÖDINGE SPORTHALL 

Söndag 4 mars
F01  10:00  Nödinge  -  Torslanda

Välkomna!
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Full kontroll. Martin Östling och Surte BK hade inga problem 
med gästerna från andra sidan älven. Martin visade dessut-
om prov på fint bollsinne.

BOHUS. Familjelyckan 
var total i Ale Arena.

Hemmamålvakten 
Ludvig Östman var 
bäst på plan, storebror 
Max gjorde mål och 
pappa Jörgen var klan-
derfri speaker.

Surte BK bjöd på 
tvåsiffrigt målkalas när 
Kareby IS kördes över 
utan pardon.

Revanschlusten efter helgens 
magplask borta mot Oskar-
ström (7-0) var stor i Surte. 
Efter en halvtimme hade 
hemmalaget skaffat sig 4-0 
på Kareby som tvingades ta 
time-out. Den var emellertid 
verkningslös, en kvart senare 
ledde Surte 
med 6-0 efter 
bland annat 
två straffmål 
av Fredrik 
Thelaus.

– Det var lite lättare att 
spela bandy idag, konstaterar 
målvakten Ludvig Östman 
som inte sattes på prov 
förrän efter paus då han bjöd 
på några sagolika parader.

– Äh, det var inte så svårt 
idag. Mest tv-räddningar…

Han öste också beröm 
över ankaret och nämnde 
liberon Fredrik Thelaus.

– Han pratar och håller 
ihop försvaret. Det är stabilt 
och tryggt att ha honom där.

Surte BK som tvingades 
starta om i division 3, då elit-

satsningen strandade på grund 
av ekonomiskt haveri samt att 
Ale Arena inte spolades upp 
i höstas, har nu banat väg för 
egna talanger. En av dem är 
just Ludvig Östman som förra 
året var tredjemålvakt.

Läroår
– Även om allt som har hänt 
var dåligt för klubben så 
har det givit mig en chans 
som jag kanske inte hade 
fått annars. Förra året var 
ett läroår bakom Alexander 
Wetterberg och nu får jag 
visa vad han lärt mig, menar 
en ödmjuk Surtekeeper.

Om ni tar steget upp 
i bandyettan ryktas att 
flera tidigare spelare vill 

å tervända , 
k a n s k e 
även fjolår-
ets fantom 
A l e x a n d e r 
Wetterberg. 

Hur ser du på det?
– Bara kul om truppen 

breddas. Det behöver vara 
konkurrens i en klubb som 
vill uppåt och då får jag väl 
se till att ge Alex en match 
om målvaktsposten, svarar 
Ludvig självsäkert.

För tillfället råder delade 
uppfattningar om vad som 
kommer att hända när 
Göteborgs bandyförbund 
behandlar inlämnade protes-
ter mot Kållereds SK:s sätt 
att använda spelare från både 
Mölndals A- och B-lag.

– Jag har tagit del av infor-
mation via mejl och har tittat 
på Surtes synpunkter. Jag kan 
inte se att Kållered skulle ha 
gjort något fel, men frågan 
ska upp i Tävlingskommit-
tén. Det blir säkert också 
en diskussion på måndagens 
styrelsemöte. Jag har ju mina 
rötter i Mölndal så det kan 
självklart påverka mitt per-
spektiv, säger Lars Björk-
man, ordförande i Göteborgs 
Bandyförbund, som inte vill 
springa händelserna i förväg.

Surte anser sig ha bra på 
fötterna och menar bland 
annat att Kållered inte kan 
vara farmarlag till både 
Mölndals A- och B-lag. Om 
detta trots allt accepteras 
får inte farmarlaget spela i 
samma serie som moder-
föreningen, vilket skedde i 
grundserien där både Kålle-
reds SK och Mölndal B spe-
lade. Resultatmässigt ser det 
inte ut som att Surte kommer 
att kunna vinna fortsätt-
ningsserien och därmed på 
egen hand kvalificera sig för 
division ett. Hoppet står till 
styrelserummet.

– Det ser bra ut. Vi har 
koll på bestämmelserna, 
säger Surtes Johan Östling 
hoppfullt.

Matchen mot Kareby 
slutade till sist med förkros-
sande 10-1. Tråkigt för stor-
spelande Ludvig Östman 
som inte fick hålla nollan.

– Ett skitmål dessutom.

Mål Surte: Adam Rohr 4, Fredrik Thel-
aus 3, Max Östman 1, Stefan Nilsson 
1, Martin Östling 1. Matchens kurrar: 
Ludvig Östman 3, Adam Rohr 2, Martin 
Östling 1.

Familjelycka när Surte läxade upp Kareby
– Oviss utgång av serien

I ALE ARENA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Familjelycka. Målvakten Ludvig Östman storspelade, pappa Jörgen agerade speaker och Max 
var en av Surte BK:s målskyttar. Östmans mådde prima efter 10-1 mot Kareby IS.

Adam Rohr en lagkapten 
som alltid levererar. Fyra 
mål mot Kareby.

LUDVIG ÖSTMAN
Ålder: 18
Bor: Bohus
Moderklubb: Ale-Surte BK
Studerar: Handelsprogrammet, 
Mimers Hus
Position: Målvakt
Styrka: Allround

Förebild: Alexander Wetterberg
Om framtiden: Hoppas slå vakt om 
positionen som förstemålvakt SBK.
Bonusfakta: Har också storebror 
Max i laget samt pappa Jörgen i 
speakerbåset.

BANDY
Fortsättningsserien
Surte BK - Kareby IS 10-1 (6-0)

www.laget.se/aleibf

Div 1 södra damer: 
Lördag 3/3 kl 15.00

Ale Gymnasium
Ale IBF - FBC Kalmarsund

Matchvärdar:

www.lagegett. /aleibfwww.la .se/ale

DDiiv 11 söödddrraa ddaamm r:ssööööddddrdrraaa dddaammer:ss11 11DDiivv 
ggLördag 3/3L 33//33 gagörrdda kl 15.00kkl 11155.00

AAAllee GGyymmnnaassiiuumGGyymmmnnaaassiumee llee
lee IIBBFFF - FFBBCC KKaallmmar unddFFBBBBCCC KKKalmm rsuunn- FF IBAle

chvch ärdar:rdaMatc

 TACK ALLA SUPPORTRAR 
PÅ ALESIDAN 

som var på Skarpe Nord och såg 
Kungälv vinna 1:a matchen i slutspelet 

mot Villa med 9-2
Match 2 och 3 kommer att spelas i Lidköping.
Ev 4:e match söndagen den 4 mars i Kungälv. 

För mer information se vår hemsida: 
www.ifkkungalv.se
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NÖDINGE. OK Alehofs 
längdåkningsspår av 
konstsnö i Dammekärr 
har satt guldkant även 
på den här vintern. 

Trots plusgrader och 
regn under förra veckan 
lyckades man ändå få 
till ett fint spår tills 
barnens vasalopp i sön-
dags, men nu sjunger 
skidsäsongen på sista 
versen.

Sedan landshövdingen Bengt 
K-Å Johansson invigde OK 
Alehofs skidspår i Damme-
kärr för 1997 är det bara två 
vintrar som vädret inte till-
låtit någon åkning.

Även i år har konstsnö-
spåren legat vita och många 
längdskidåkare har hittat till 
anläggningen. 

Förra tisdagen hade det 
blivit dags för elever från 
Himlaskolan att glida fram 
på den 900 meter långa 
sträckan längs skogsbrynet. 
På andra sidan gräsmattan 
hade snön smälts av solen, så 
de fick nöja sig med den kor-
tare sträckan. 

Konstsnön tillverkas 
genom en enklare version av 
snökanoner och med hjälp av 

vatten från en intilliggande 
damm. Hur kallt det måste 
vara för att kunna tillverka 
snön hänger ihop med luft-
fuktigheten, men åtminstone 
ett par minusgrader. 

– Arbetet görs helt ideellt 
av personer som är snälla och 
ställer upp. Snön sprutas på 
nättrena och av säkerhetsskäl 
ska man vara minst två som 
hjälps åt. Varje pass pågår i 
tre, fyra timmar så det är ett 
bra jobb de gör, säger Bengt 
Börjesson och blickar ut 
över ett soligt Dammekärr.

Skol-DM inställt
Även i söndags fylldes 
idrottsanläggningen av unga 
skidåkare när barnens vasa-
lopp gick av stapeln och inte 
mindre än 28 barn i åldrarna 
2-12 satte fart i spåren.

– Vi var skeptiska innan 
till om snön skulle få ligga 
kvar, men natten till söndag 
frös det på igen och det blev 
över förväntan. Det var för 
varmt för att vi skulle kunna 
använda snökanonerna, men 
snön som tillverkats tidigare 
fanns kvar så det var bara 
att lägga den på plats, berät-
tar Jennifer Lee från OK 
Alehof dagen efter. 

Söndagens evenemang 
blir förmodligen det sista i 
skidväg för i år. Skol-DM 
som skulle ha ordnats nu på 
torsdag har ställts in efter-
som det kräver en längre 
sträcka. 

Skidsäsongen lider mot 
sitt slut, men för orienterarna 
har träningen nyss börjat, 
även om det inte finns några 
kontroller utsatta ännu. 

– Första tävlingen brukar 
gå under vasaloppshelgen 
i Åhus nere i Skåne och det 
brukar alltid vara ett gäng 
härifrån som åker ner, säger 
Bengt Börjesson. 

Skidor och stavar eller 
karta och kompass, förening-
ens engagemang för idrotten 
är alltid lika stort.

Årets sista åk
– Men snart är orienterarna 
tillbaka på OK Alehof

LÄNGTAR TILL VÅREN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Åker på längden. Elever från 
Himlaskolan testade spåren.

Klara, färdiga GÅ! Barnens vasalopp gick i söndags.

NÖDINGE. I Oberwie-
senthal avgörs årets 
Veteran-VM i längd-
skidåkning.

I klassen H70 tävlar 
Kjell Carlgren från OK 
Alehof.

– Min bästa chans till 
medalj finns i stafetten, 
säger Kjell till lokaltid-
ningen.

Kjell Carlgren, som fyller 72 i 
år, har upplevt två VM-tävling-
ar, i Falun och Vancouver. Båda 
gångerna har han fått vända 

hemåt utan medalj.
– Nu ställer jag upp på tre 

distanser, 10-, 15- och 30 ki-
lometer fristil samt stafett. Jag 
hoppas komma bland de tio 
bästa på de individuella distan-
serna. Bästa chansen till medalj 
finns i stafetten där vi har ett 
väldigt bra lag, säger Kjell.

Tränat har han gjort varje 
dag sedan mitten av novem-
ber. Det började med skrid-
skoåkning på Skarpe Nord och 
senare även i Ale Arena, rull-
skidor i Svartedalen och däref-
ter skidpass i Norge och i Tors-

bytunneln. 
– Jag har också kört en hel 

del skidträning här i Damme-
kärr, så formen är det inget fel 
på. Jag hade en efterhängsen 
förkylning för ett par veckor 
sedan, men nu känner jag mig 
helt kry. Det ska bli roligt att 
få komma till Tyskland och 
återigen få träffa skidvetera-
ner från hela världen, avslutar 
Kjell Carlgren.

Veteran-VM nästa för Carlgren
Kjell Carlgren laddar för sitt tredje Veteran-VM, som i år avgörs i tyska Oberwiesenthal.

I DAMMEKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

GÖTEBORG. Finalen i GP-
ponnyn gick av stapeln i 
Scandinavium i lördags. 
Vinnare blev Alva Viktröm 
Leijon från Trollhättans SR. 
Av de tio finalisterna kom 
elvaåriga Emma Cappelen 
från Ale-Jennylunds RK på 
åttonde plats på c-ponnyn 
Shelly. Hon tränas av Claes 
Jansson.

Aleryttare 
åtta i GP-
ponnyn
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Weekend i Växjö
3 dagar i Småland

BW Royal Corner 
Bo centralt i Växjö nära stationen 
och gågatan på hotell med pool, 
bubbelpool och bastu. Upplev 
bl.a. Småland och Glasriket!
Vistelsen inkluderar endast slutstädning. 

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x 2-rätters middag/buffé 
   på Restaurant La Castellina
•  Entré till hotellets relax-

avdelning
• Entré till Hälsostudion
•  Parkering i hotellets 

garage (värde 110 SEK/dygn)

Ankomst: 
Fre-lör t.o.m. 26/5 och 31/8-
15/12 2012.
 

1 barn
6-14 år 

½ priset 

I hjärtat av Wismar
4 dagar i Nordtyskland

Alter Speicher Wismar 

Hotellet är mycket stilfullt, lig-
ger mitt i centrum i den gamla 
stadsdelen nära bl.a. torget och 
hamnen.

Pris per person i dubbelrum

1.649:-
Pris utan reskod 1.799:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag/buffé
•  1 x middag med fondue, 

raclette el. barbecue
•  1 x entré till sekt-kellerei
•  1 stadsvandring
•  1 flaska Prosecco
•  15 % rabatt till 

Erlebnisbad Wonnemar

Happy hour kl. 16-18

Ankomst: Valfri t.o.m. 9/5 
samt sön-tis 13/5-9/10 2012.

Alter Speicher Wismar

Familjesemester 
i Österrike
8 dagar i Flachau,
Hotel Accord & Alpin
Bland blomstrande ängar och 
alptoppar i Salzburgerland hit-
tar man Hotel Accord & Alpin i 
semesterstaden Flachau 70 km 
sydöst om Mozarts födelsestad 
Salzburg. Både på hotellet och i 
staden fi nns fl era aktivitetsmöj-
ligheter ni kan roa er med under 
semestern. Åk med svävbanan 
från dalstationen precis sidan 
om hotellet upp till toppen av 
Alperna, där ni kan njuta av utsik-
ten. I Flachau kan man prova på 
allt ifrån ridning och forsränning 
till minigolf och åka nedför en 
sommarkälkbana. 

Pris per person i dubbelrum

från3.149:-
Pris utan reskod från 3.449:-
Pristillägg 23/6-10/8: 300:-

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
•  7 x 3-rätters middag inkl. 

salladsbar

23/6-4/8 ersätts 1 x 3-rätters 
middag med 1 x grilbuffé 

       Hotel Accord & Alpi
n

2 barn 
 5-11 år 
½ priset  

Ankomst: 
Valfri 19/5-16/6 
och 11/8-6/10 
samt lördagar 
23/6-4/8 2012. 

OBS: Kuravgift på 1,10 EUR per person 
från 15 år per dygn. 

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

SURTE. Refräng & Co från Kung-
älv, Gunilla Hansen sång och Kent 
Jonasson på diverse instrument, stod 
för underhållningen när Surte-Bohus 
Biblioteks- och kulturförening bjöd 
in till medlemsmöte i tisdags kväll.

– Fullsatt i vanlig ordning och 
ett väldigt uppskattat program, 
berättar ordföranden Doris 
Hellman.

Refräng & Co 
har inriktat sig 
främst på popu-
lärmusik från 
förr. Egenhän-
digt kompone-
rad musik finns 
med på såväl 
repertoar som 
skiva. 

– Publiken 
var mycket till-
freds och de 
flesta stan-
nade kvar och 

fikade efteråt, förklarar Doris.
Nästa arrangemang i Surte kultur-

hus äger rum tisdagen den 27 mars då 
de rytmiska Matroserna kommer på 
besök.

JONAS 
ANDERSSON

Populära refränger i Surte kulturhus

Refräng & Co, bestående av Gunilla Hansen och Kent Jonas-
son, underhöll publiken i Surte kulturhus.

ÄLVÄNGEN. Dagarna blir ljusare och 
ljusare. Vårsolen smälter bort snön i 
allt raskare takt och fler och fler vår-
tecken rapporteras in för var dag som 
går. Ett vårtecken så gott som något 
är hatten. Förr skulle damerna alltid 
ha en ny vårhatt. Under många år 
har hatten haft en tillbakagång men 
nu har den fått en renässans och Rep-
slagarmuseet hänger på trenden med 
Berith Larssons utställning Ett slag för 
hatten, som invigs nu på söndag. 

I utställningen visar Berith Lars-
son ett stort färgsprakande galleri av 
hattar i diverse olika färger och ma-
terial. Hattar för alla tillfällen, för 
vardag och till fest. Alla hattar är unika 
– för det finns bara en av varje.

Berith har sytt och arbetat med 
hattar sen 1993. Hon har utbildning 
från Tillskärarakademin i Stockholm 
1993-96. Hon har varit lärling hos 
flera modister, samt gått ett flertal 
kvällskurser. Nu arbetar hon på deltid i 
sen egen ateljé i Lysekil. Berit kan inte 
leva utan sitt hattmakeri, det har blivit 
ett sätt att leva.

Inspiration får hon från naturen, 
havet och skogen, samt vackra saker, 
såsom ett vackert tyg, en rostig spik, en 
vacker blomma med mera. Oväntade 
föremål kommer oftast till användning 
som dekoration på hattar och mössor.

Efter att ha sett denna härliga livs-
bejakande utställning blir kanske suget 
efter en egen hatt stort, då kan man 
köpa eller beställa en av Berith. Det 
går också att tillverka en själv. Vet man 

inte hur man gör så har Berith även 
kurser i hattmakeri. 

Vi vet att det finns folk därhemma 
med egna fina hattar. Kanske nyköpta 
eller arvegods eller något man tillver-
kat själv. Alla som på vernissagedagen, 
söndagen den 4 mars, kommer klädda 
i hatt bjuds på kaffe och bulle.

❐❐❐

Med ett slag för hatten
– Ny utställning på Repslagarmuseet

Ett slag för hatten är en utställning 
producerad av Berith Larsson.

Hattar i alla dess färger och former finns 
att beskåda på Repslagarmuseet under 
perioden 4 mars-15 april.

Svårt att hänga med
i radiosporten?

Det är ännu svårare om man hör 
dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund
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Weekend i Växjö
3 dagar i Småland

BW Royal Corner 
Bo centralt i Växjö nära stationen 
och gågatan på hotell med pool, 
bubbelpool och bastu. Upplev 
bl.a. Småland och Glasriket!
Vistelsen inkluderar endast slutstädning. 

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
•  1 x 2-rätters middag/buffé 
   på Restaurant La Castellina
•  Entré till hotellets relax-

avdelning
• Entré till Hälsostudion
•  Parkering i hotellets 

garage (värde 110 SEK/dygn)

Ankomst: 
Fre-lör t.o.m. 26/5 och 31/8-
15/12 2012.
 

1 barn
6-14 år 

½ priset 

I hjärtat av Wismar
4 dagar i Nordtyskland

Alter Speicher Wismar 

Hotellet är mycket stilfullt, lig-
ger mitt i centrum i den gamla 
stadsdelen nära bl.a. torget och 
hamnen.

Pris per person i dubbelrum

1.649:-
Pris utan reskod 1.799:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag/buffé
•  1 x middag med fondue, 

raclette el. barbecue
•  1 x entré till sekt-kellerei
•  1 stadsvandring
•  1 flaska Prosecco
•  15 % rabatt till 

Erlebnisbad Wonnemar

Happy hour kl. 16-18

Ankomst: Valfri t.o.m. 9/5 
samt sön-tis 13/5-9/10 2012.

Alter Speicher Wismar

Familjesemester 
i Österrike
8 dagar i Flachau,
Hotel Accord & Alpin
Bland blomstrande ängar och 
alptoppar i Salzburgerland hit-
tar man Hotel Accord & Alpin i 
semesterstaden Flachau 70 km 
sydöst om Mozarts födelsestad 
Salzburg. Både på hotellet och i 
staden fi nns fl era aktivitetsmöj-
ligheter ni kan roa er med under 
semestern. Åk med svävbanan 
från dalstationen precis sidan 
om hotellet upp till toppen av 
Alperna, där ni kan njuta av utsik-
ten. I Flachau kan man prova på 
allt ifrån ridning och forsränning 
till minigolf och åka nedför en 
sommarkälkbana. 

Pris per person i dubbelrum

från3.149:-
Pris utan reskod från 3.449:-
Pristillägg 23/6-10/8: 300:-

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
•  7 x 3-rätters middag inkl. 

salladsbar

23/6-4/8 ersätts 1 x 3-rätters 
middag med 1 x grilbuffé 

       Hotel Accord & Alpi
n

2 barn 
 5-11 år 
½ priset  

Ankomst: 
Valfri 19/5-16/6 
och 11/8-6/10 
samt lördagar 
23/6-4/8 2012. 

OBS: Kuravgift på 1,10 EUR per person 
från 15 år per dygn. 

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

SURTE. Refräng & Co från Kung-
älv, Gunilla Hansen sång och Kent 
Jonasson på diverse instrument, stod 
för underhållningen när Surte-Bohus 
Biblioteks- och kulturförening bjöd 
in till medlemsmöte i tisdags kväll.

– Fullsatt i vanlig ordning och 
ett väldigt uppskattat program, 
berättar ordföranden Doris 
Hellman.

Refräng & Co 
har inriktat sig 
främst på popu-
lärmusik från 
förr. Egenhän-
digt kompone-
rad musik finns 
med på såväl 
repertoar som 
skiva. 

– Publiken 
var mycket till-
freds och de 
flesta stan-
nade kvar och 

fikade efteråt, förklarar Doris.
Nästa arrangemang i Surte kultur-

hus äger rum tisdagen den 27 mars då 
de rytmiska Matroserna kommer på 
besök.

JONAS 
ANDERSSON

Populära refränger i Surte kulturhus

Refräng & Co, bestående av Gunilla Hansen och Kent Jonas-
son, underhöll publiken i Surte kulturhus.

ÄLVÄNGEN. Dagarna blir ljusare och 
ljusare. Vårsolen smälter bort snön i 
allt raskare takt och fler och fler vår-
tecken rapporteras in för var dag som 
går. Ett vårtecken så gott som något 
är hatten. Förr skulle damerna alltid 
ha en ny vårhatt. Under många år 
har hatten haft en tillbakagång men 
nu har den fått en renässans och Rep-
slagarmuseet hänger på trenden med 
Berith Larssons utställning Ett slag för 
hatten, som invigs nu på söndag. 

I utställningen visar Berith Lars-
son ett stort färgsprakande galleri av 
hattar i diverse olika färger och ma-
terial. Hattar för alla tillfällen, för 
vardag och till fest. Alla hattar är unika 
– för det finns bara en av varje.

Berith har sytt och arbetat med 
hattar sen 1993. Hon har utbildning 
från Tillskärarakademin i Stockholm 
1993-96. Hon har varit lärling hos 
flera modister, samt gått ett flertal 
kvällskurser. Nu arbetar hon på deltid i 
sen egen ateljé i Lysekil. Berit kan inte 
leva utan sitt hattmakeri, det har blivit 
ett sätt att leva.

Inspiration får hon från naturen, 
havet och skogen, samt vackra saker, 
såsom ett vackert tyg, en rostig spik, en 
vacker blomma med mera. Oväntade 
föremål kommer oftast till användning 
som dekoration på hattar och mössor.

Efter att ha sett denna härliga livs-
bejakande utställning blir kanske suget 
efter en egen hatt stort, då kan man 
köpa eller beställa en av Berith. Det 
går också att tillverka en själv. Vet man 

inte hur man gör så har Berith även 
kurser i hattmakeri. 

Vi vet att det finns folk därhemma 
med egna fina hattar. Kanske nyköpta 
eller arvegods eller något man tillver-
kat själv. Alla som på vernissagedagen, 
söndagen den 4 mars, kommer klädda 
i hatt bjuds på kaffe och bulle.

❐❐❐

Med ett slag för hatten
– Ny utställning på Repslagarmuseet

Ett slag för hatten är en utställning 
producerad av Berith Larsson.

Hattar i alla dess färger och former finns 
att beskåda på Repslagarmuseet under 
perioden 4 mars-15 april.

Svårt att hänga med
i radiosporten?

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

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

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

SKEPPLANDA. Vad-
backa gästgiveri fylldes 
i torsdags av klingande 
skratt och ukulelemu-
sik, men framför allt av 
röda hattar.  

När damerna från 
Rhapsody in red stäl-
ler till med fest är det 
färgexplosion som 
gäller.

Rhapsody in red, för kvinnor 
över 50 år, startades i Ale 2005 
av Carina Wendt-Anders-
son från Skepplanda. Organi-
sationen Red hat society finns 
över hela världen och det finns 
bara en regel: Att ha roligt. 

Iklädda röda hattar, lila 
kläder och så mycket bling-
bling det bara går, träffas med-
lemmarna en gång i månaden 
för att umgås och ha roligt. De 
ordnar även resor där de träf-
far grupper från andra ställen.

– Ikväll håller vi på att pyssla 
ihop små lila-röda banderoller 
som vi ska ha med oss när vi 
ska till Helsingfors på Kristi 
himmelfärd. Då ska även en 
grupp från England följa med, 
berättar Carina.

Att säga att stämningen 

var på topp är en underdrift. 
Lika varm och glad som den 
röda färgen på deras utsmyck-
ade hattar var atmosfären på 
Vadbacka gästgiveri när uku-
lelegruppen tog ton och alla 
sjöng med i refrängen. Sam-
tidigt langade kocken Jonas 
Bengtsson ut väldoftande 
hamburgertallrikar och ska-
gentoast från köket. 

– Det är en genuin fören-
ing.  Man klär upp sig och har 

roligt och man måste sträcka 
på sig för att kunna bära upp 
en hatt, säger Mari Ann 
Lindström.

Loppis och second hand är 
rena guldgruvan för de färg-
sprakande kvinnorna som 
ständigt är på jakt efter glitt-
rande ting i rött och lila. 

Damer för sin hatt

BLAND RÖDA HATTAR

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

RED HAT SOCIETY
•  Är en organisation för kvinnor 

över 50 år.
•  Syftet är att ha roligt utan några 

regler och måsten.
•  Startade i USA 1998 och finns idag 

över hela världen, bl.a. i England, 

Tyskland, Kina, Holland, Saudiara-
bien, Bahamas m.fl. 

•  Den första gruppen i Sverige är 
Rhapsody in red som startades i 
Ale 2005 av Carin Wendt-Anders-
son.

Ukulele och sång hörde torsda-
gens festligheter till.

Damerna i Rhapsody in red 
kan både spela och måla.

NÖDINGE. Den 1-2 mars 
hålls årets UF mässa 
”Våga vara egen 2012” 
på Svenska mässan i 
Göteborg. 

Bland de unga före-
tagarna kommer fyra 
elever från Ale gym-
nasium att finnas på 
plats för att sälja och 
marknadsföra sin pro-
dukt Reseslumraren. 

Anna Svensson, Josefin 
Axberg, Jennie Forslund 
och Josefine Korpe Lars-
son läser alla IT-ekonomi på 
Ale gymnasium. 

Tillsammans driver de 
även UF-företaget Rese-
slumraren, ett projekt som 
pågått under hela trean.

Affärsidén är en kudde 
som inte glider ner när man 
sover på exempelvis en buss. 
Den ena sidan är som en 
vanlig kudde, med ett snyggt 
designat tyg, medan den 
andra är klädd i ett plastigt 
material som gör att den fast-
nar på rutan. Den kan även 
rullas ihop för att den som 
pendlar lätt sa kunna ta med 
den i väskan. 

Jury utser
Reseslumraren drivs som 
vilket företag som helst 
där de själva har hand om 
all administration och för-
säljning. De har redan fått 
snurr på affärerna och inför 
nästa vecka ska de sy upp 
100 kuddar som de kommer 

att sälja i sin egendesignade 
monter på UF-mässan. Tors-
dagskvällen kommer mest att 
ägnas åt förberedelser och 
sedan är mässan öppen för 
allmänheten under fredagen 
den 1 mars.  

Under dagarna kommer 
även en jury från Göteborgs 
näringsliv att utse det UF-
företag som får representera 
Göteborg på SM i Stock-
holm. 

Hur det än går på mässan 
hoppas tjejerna på att kunna 
driva företaget vidare även 
efter studenten, men då 
kanske de anlitar någon som 
syr upp kuddarna. 

”Reseslumraren” årets UF-företag?

SES PÅ MÄSSAN!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Företagare. Anna Svensson, Jennie Forslund och Josefin Axberg laddar upp med ”reseslum-
rare” inför årets UF-mässa. Saknas på bild: Josefine Korpe Larsson.
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TISDAGSKVÄLL I NOL
Tisdag 28 febr kl 18.30 

i Nols kyrka

Vems gud?
Prästens, Jonas Gardells eller min?

En kväll kring bibelläsning och 
bibelns mångfasetterade gudsbild.

Tre personer inleder samtalet 
utifrån egna erfarenheter.

Välkommen!

Söndag 4 mars kl.18.00
i Starrkärrs kyrka

Ungdomar från musiklinjen på 
Birger Sjöbergsgymnasiet musicerar 

för oss i skenet av stearinljus.

Music by 

 Candlelight

Tänk om livet var så 
där enkelt, allting 
bara löste sig undan 

för undan, och bitarna i livets 
stora och många gånger 
svåra pussel bara hamnade på 
rätt plats utan något större 
besvär. Ja tänk om solen lyste 
för jämnan, och inga mörka 
moln tornade upp sig vid ho-
risonten, visst skulle det vara 
skönt! Men nu är det inte så, 
för alla vi människor drab-
bas mer eller mindre på ett 
eller annat sätt. Jag en av 
mina vänner berättade att han 
växte upp i ett hem där man 
inte gick till kyrkan eller hade 
någon uttalad tro. Men hur 
det var så kom han med i kyr-
kans scouter och han såg på 
ledarna, att de hade något 
som han inte hade. På andak-
terna fick han höra bibelbe-
rättelser om Jesus som hjälp-
te alla. Så han tänkte, livet 
kunde vara annorlunda, så om 
jag blir en kristen, så kommer 
också alla mina bekym-
mer att försvinna, och allting 
kommer att bli bra. Här finns 
inget att förlora så han tog ett 
steg ut i det okända, in i en ny 
värld och blev en kristen.

I söndagens bibelberättelse 
möter Jesus en kananeisk 
kvinna, en kvinna som kom 
från en annan kultur utanför 
judendomen. Hon hade stora 
bekymmer, därför att sin 
dotter plågades av en demon. 
Vi vet inte vad denna demon 
innebar, kanske handlade det 
om någon form av psykisk 
ohälsa. För är det något som 
vi vet så är det att ångest, oro 
och depression kan få livet 
att fullständigt haverera. Så 
denna flickas liv var långt ifrån 
det liv det som det borde vara. 
Det är inte svårt att förstå 
den kananeiska kvinnans oro 
för sin dotter. För bland det 
svåraste som kan möta oss 
människor är när våra barn 
är sjuka eller drabbas av svåra 
motgångar. Jag kan tänka mig 
att den kananeiska kvinnan 
hade säkert hört talas om 
Jesus och började få ett hopp 
om att livet kunde vara annor-
lunda, Jesus kanske kunde 
hjälpa hennes dotter att bli 

frisk. Så trots att Jesus var jude 
och kom från en annan kultur 
en hennes egen, så tänkte 
hon, nu eller aldrig, så hon 
tog ett steg ut i det okända, in 
i en annan värld och ropade 
Herre, Davids son, förbarma dig 
över mig! 

Jag har berättat om två 
människor och deras möte 
med Jesus, en kananeisk 
kvinna som mötte Jesus för 
tvåtusen år sedan och en ung 
man som mötte Jesus i en 
småstad i Sverige på 70-talet. 
Gemensamt för de båda är att 
deras möten med Jesus skulle 
göra skillnad. För vi kan läsa 
om i bibeln att den kananeiska 
kvinnans dotter blev frisk och 
fick lämna sin psykiska ohälsa. 
Vilken glädje det innebar kan 
vi bara ana oss till. Men hur 
gick det då med min vän? Jo 
han berättar, efter det att han 
blev kristen så försvann inte 
hans bekymmer! Hans pro-
blem blev faktiskt ännu större! 

Vad nu då, hjälper inte 
Jesus oss när vi kommer till 
honom?  Jo, jag vill faktiskt 
tro att Jesus alltid hjälper oss, 
men inte alltid på det sättet vi 
hade önskat och bett om. Så 
vart min vän besviken?  Nej 
faktiskt inte, för han hade fått 
en tro på Jesus, en kämpande 
tro som inte var och som en 
snabb fix, utan en tro som 
skulle hjälpa honom vidare, 
dag för dag. Orden som apos-
teln Paulus skriver om i brevet 
till församlingen i Filippi 
skulle bli till sanning för 
honom där det står allt förmår 
jag i honom som ger mig kraft. 
Något som han har förmedlat 
som pastor i över 25 år!

Visst är det så att du och 
jag önskar oss många gånger 
att livet vore annorlunda, att 
solen lyste mera upp vår värld 
och situation. Men så ser inte 
alltid livet ut, men låt oss ändå 
våga ta ett steg ut i det okända 
och möta Jesus, för Jesus vill 
möta oss där vi är och ge oss 
en tro som bär oss genom 
hela livet, i med och motgång. 
För tron på Jesus ger oss ny 
kraft och inspiration för var 
ny dag.  Amen.

Betraktelse
Tänk om livet var annorlunda 
och solen lyste jämnt!

LILLA EDET. Kvinnor ur 
tre generationer ställer ut 
konst och hantverk på Lilla 
Edets bibliotek. Utställning-
en innehåller bland annat 
konst av återvunnet material, 
smycken, textilier och bly-
ertsmålningar, allt skapat av 
åtta kvinnor i åldrarna 19-80 
år. Invigningen ägde rum 
förra lördagen.

Medverkar i utställningen 
gör ViviAnne Mårtensson, 
Karin Fahlström, Iara Isira, 
Ashiri Isira, Elise Knuuti, 
Linda Mårtensson, Denise 
Knuuti och Therese Lind-
man. 

Utställningen pågår till 
och med tisdagen den 20 
mars.

JONAS ANDERSSON�������������
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En familj ställer ut
– Konst på Lilla Edets bibliotek

ViviAnne Mårtenson, känd 
från Artistic Ballon Deco, är 
en av de åtta kvinnor som 
medverkar i den konstut-
ställning som invigdes på 
Lilla Edets bibliotek förra 
helgen.
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SPF Alebygden fick under 
fjolåret hela 73 nya medlem-
mar. Ett 40-tal av dessa hade 
hörsammat inbjudan till träff 
på Björkliden. Här bjöds 
man på kaffe och smörgås 
med Barbro Sjöbergs hem-
bakade bröd men framför 
allt fick man information om 
föreningens verksamhet. All-
mänt var man mycket impo-
nerad över vilket stort och 
brett program som erbjuds.

Claes-Hugo Larsson 
visade pedagogiskt vad man 
fick för de 190 kronor som 
medlemsavgiften utgör. Han 
informerade också om kurser 
i vinkunskap som startar i 
vår och en vinresa till Tysk-
land som planeras i början 
av september. Anita Jensen 
berättade om dagsresor till 
Stenstorp och Borås. Hon 
inbjöd dessutom alla till SPF 
Uteätare. Man proväter på 
kommunens olika matstäl-
len. Den 21 mars besöker 
man Matglädje i Nol

Lennart Mattsson efter-
lyste deltagare till förening-
ens Ale Allvetarlag och väl-
komnade alla som publik 

till tävlingen den 19 mars. 
Han passade samtidigt på 
att slå ett slag för simning-
en och vattengymnastiken 
i Skepplanda på torsdagar-
na. Då är badet uppvärmt till 
34 grader och kommunens 
pensionärer kan för en ringa 
penning bada och gymnas-
tisera.

Tage Svensson och Mar-
gareta Boge informerade 
om de populära fredagsvand-
ringarna. Den första plane-
rade går i Långedrag den 23 
mars. 

Ingela Ohlin värvade 
medlemmar till ”Sånggläd-
je”, en grupp som utan att 
kalla sig kör sjunger av hjär-
tans lust på Björkliden var-
annan tisdag. Dessutom in-
formerades om datakurser, 
blodtrycksmätning, biblio-
teksfil, kommunala pensio-
närsrådet med mera. De nya 
medlemmarna fick nog mer 
än man kunde smälta. För 
att få mer detaljer kan man 
gå in på SPF Alebygdens 
hemsida.

Lennart Mattsson

Nya medlemmar hälsas 
välkomna i SPF
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Till PRO Hjärtum-Väs-
terlandas årsmöte i Hjär-
tumsgården den 15 febru-
ari hade omkring 60 med-
lemmar kommit. Mötet 
startade med parentation 
för de medlemmar som 
avlidit under året. Paren-
tationen leddes av Roland 
Johansson. Sånggruppen 
sjöng ”Jag har hört om en 
stad” samt trumpetsolo av 
Bengt Yverts. De avlid-
na hedrades med en tyst 
minut.

Som ordförande för 
årsmötet valdes Tage 
Lindell och som sekrete-
rare Ann-Marie Larsson. 
Verksamhetsberättelse, re-
visionsberättelse, resultat 
och balansräkning för år 
2011 upplästes och god-
kändes. Årsmötet beslu-
tade om full ansvarsfrihet 
för styrelsen för verksam-
hetsåret 2011.

Det blev inga större 

förändringar, då det blev 
omval av hela styrelsen. 
Till festkommittén valdes 
två nya ledamöter; Birgit-
ta Jakobsson och Göran 
Nilsson. Som kontaktom-
bud och ombud till ABF 
valdes Kerstin Lindell.

Under året har vi fått 
15 nya medlemmar som 
hälsades välkomna. Bir-
gitta Johansson informe-
rade om vårens och som-
marens resor. Birgitta 
Örsberg informerade om 
föreningens kurser och 
studiecirklar.  

Efter mötet fick vi en 
stunds underhållning av 
föreningens teatergrupp 
som framförde två trevli-
ga sketcher samt sång och 
musik av vår sånggrupp. 
Kvällen avslutades med 
kaffe och lotteridragning.

Tage Lindell

PRO Hjärtum-Västerlanda höll årsmöte
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TISDAGSKVÄLL I NOL
Tisdag 28 febr kl 18.30 

i Nols kyrka

Vems gud?
Prästens, Jonas Gardells eller min?

En kväll kring bibelläsning och 
bibelns mångfasetterade gudsbild.

Tre personer inleder samtalet 
utifrån egna erfarenheter.

Välkommen!

Söndag 4 mars kl.18.00
i Starrkärrs kyrka

Ungdomar från musiklinjen på 
Birger Sjöbergsgymnasiet musicerar 

för oss i skenet av stearinljus.

Music by 

 Candlelight

Tänk om livet var så 
där enkelt, allting 
bara löste sig undan 

för undan, och bitarna i livets 
stora och många gånger 
svåra pussel bara hamnade på 
rätt plats utan något större 
besvär. Ja tänk om solen lyste 
för jämnan, och inga mörka 
moln tornade upp sig vid ho-
risonten, visst skulle det vara 
skönt! Men nu är det inte så, 
för alla vi människor drab-
bas mer eller mindre på ett 
eller annat sätt. Jag en av 
mina vänner berättade att han 
växte upp i ett hem där man 
inte gick till kyrkan eller hade 
någon uttalad tro. Men hur 
det var så kom han med i kyr-
kans scouter och han såg på 
ledarna, att de hade något 
som han inte hade. På andak-
terna fick han höra bibelbe-
rättelser om Jesus som hjälp-
te alla. Så han tänkte, livet 
kunde vara annorlunda, så om 
jag blir en kristen, så kommer 
också alla mina bekym-
mer att försvinna, och allting 
kommer att bli bra. Här finns 
inget att förlora så han tog ett 
steg ut i det okända, in i en ny 
värld och blev en kristen.

I söndagens bibelberättelse 
möter Jesus en kananeisk 
kvinna, en kvinna som kom 
från en annan kultur utanför 
judendomen. Hon hade stora 
bekymmer, därför att sin 
dotter plågades av en demon. 
Vi vet inte vad denna demon 
innebar, kanske handlade det 
om någon form av psykisk 
ohälsa. För är det något som 
vi vet så är det att ångest, oro 
och depression kan få livet 
att fullständigt haverera. Så 
denna flickas liv var långt ifrån 
det liv det som det borde vara. 
Det är inte svårt att förstå 
den kananeiska kvinnans oro 
för sin dotter. För bland det 
svåraste som kan möta oss 
människor är när våra barn 
är sjuka eller drabbas av svåra 
motgångar. Jag kan tänka mig 
att den kananeiska kvinnan 
hade säkert hört talas om 
Jesus och började få ett hopp 
om att livet kunde vara annor-
lunda, Jesus kanske kunde 
hjälpa hennes dotter att bli 

frisk. Så trots att Jesus var jude 
och kom från en annan kultur 
en hennes egen, så tänkte 
hon, nu eller aldrig, så hon 
tog ett steg ut i det okända, in 
i en annan värld och ropade 
Herre, Davids son, förbarma dig 
över mig! 

Jag har berättat om två 
människor och deras möte 
med Jesus, en kananeisk 
kvinna som mötte Jesus för 
tvåtusen år sedan och en ung 
man som mötte Jesus i en 
småstad i Sverige på 70-talet. 
Gemensamt för de båda är att 
deras möten med Jesus skulle 
göra skillnad. För vi kan läsa 
om i bibeln att den kananeiska 
kvinnans dotter blev frisk och 
fick lämna sin psykiska ohälsa. 
Vilken glädje det innebar kan 
vi bara ana oss till. Men hur 
gick det då med min vän? Jo 
han berättar, efter det att han 
blev kristen så försvann inte 
hans bekymmer! Hans pro-
blem blev faktiskt ännu större! 

Vad nu då, hjälper inte 
Jesus oss när vi kommer till 
honom?  Jo, jag vill faktiskt 
tro att Jesus alltid hjälper oss, 
men inte alltid på det sättet vi 
hade önskat och bett om. Så 
vart min vän besviken?  Nej 
faktiskt inte, för han hade fått 
en tro på Jesus, en kämpande 
tro som inte var och som en 
snabb fix, utan en tro som 
skulle hjälpa honom vidare, 
dag för dag. Orden som apos-
teln Paulus skriver om i brevet 
till församlingen i Filippi 
skulle bli till sanning för 
honom där det står allt förmår 
jag i honom som ger mig kraft. 
Något som han har förmedlat 
som pastor i över 25 år!

Visst är det så att du och 
jag önskar oss många gånger 
att livet vore annorlunda, att 
solen lyste mera upp vår värld 
och situation. Men så ser inte 
alltid livet ut, men låt oss ändå 
våga ta ett steg ut i det okända 
och möta Jesus, för Jesus vill 
möta oss där vi är och ge oss 
en tro som bär oss genom 
hela livet, i med och motgång. 
För tron på Jesus ger oss ny 
kraft och inspiration för var 
ny dag.  Amen.

Betraktelse
Tänk om livet var annorlunda 
och solen lyste jämnt!

LILLA EDET. Kvinnor ur 
tre generationer ställer ut 
konst och hantverk på Lilla 
Edets bibliotek. Utställning-
en innehåller bland annat 
konst av återvunnet material, 
smycken, textilier och bly-
ertsmålningar, allt skapat av 
åtta kvinnor i åldrarna 19-80 
år. Invigningen ägde rum 
förra lördagen.

Medverkar i utställningen 
gör ViviAnne Mårtensson, 
Karin Fahlström, Iara Isira, 
Ashiri Isira, Elise Knuuti, 
Linda Mårtensson, Denise 
Knuuti och Therese Lind-
man. 

Utställningen pågår till 
och med tisdagen den 20 
mars.

JONAS ANDERSSON�������������
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En familj ställer ut
– Konst på Lilla Edets bibliotek

ViviAnne Mårtenson, känd 
från Artistic Ballon Deco, är 
en av de åtta kvinnor som 
medverkar i den konstut-
ställning som invigdes på 
Lilla Edets bibliotek förra 
helgen.
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SPF Alebygden fick under 
fjolåret hela 73 nya medlem-
mar. Ett 40-tal av dessa hade 
hörsammat inbjudan till träff 
på Björkliden. Här bjöds 
man på kaffe och smörgås 
med Barbro Sjöbergs hem-
bakade bröd men framför 
allt fick man information om 
föreningens verksamhet. All-
mänt var man mycket impo-
nerad över vilket stort och 
brett program som erbjuds.

Claes-Hugo Larsson 
visade pedagogiskt vad man 
fick för de 190 kronor som 
medlemsavgiften utgör. Han 
informerade också om kurser 
i vinkunskap som startar i 
vår och en vinresa till Tysk-
land som planeras i början 
av september. Anita Jensen 
berättade om dagsresor till 
Stenstorp och Borås. Hon 
inbjöd dessutom alla till SPF 
Uteätare. Man proväter på 
kommunens olika matstäl-
len. Den 21 mars besöker 
man Matglädje i Nol

Lennart Mattsson efter-
lyste deltagare till förening-
ens Ale Allvetarlag och väl-
komnade alla som publik 

till tävlingen den 19 mars. 
Han passade samtidigt på 
att slå ett slag för simning-
en och vattengymnastiken 
i Skepplanda på torsdagar-
na. Då är badet uppvärmt till 
34 grader och kommunens 
pensionärer kan för en ringa 
penning bada och gymnas-
tisera.

Tage Svensson och Mar-
gareta Boge informerade 
om de populära fredagsvand-
ringarna. Den första plane-
rade går i Långedrag den 23 
mars. 

Ingela Ohlin värvade 
medlemmar till ”Sånggläd-
je”, en grupp som utan att 
kalla sig kör sjunger av hjär-
tans lust på Björkliden var-
annan tisdag. Dessutom in-
formerades om datakurser, 
blodtrycksmätning, biblio-
teksfil, kommunala pensio-
närsrådet med mera. De nya 
medlemmarna fick nog mer 
än man kunde smälta. För 
att få mer detaljer kan man 
gå in på SPF Alebygdens 
hemsida.

Lennart Mattsson

Nya medlemmar hälsas 
välkomna i SPF
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Till PRO Hjärtum-Väs-
terlandas årsmöte i Hjär-
tumsgården den 15 febru-
ari hade omkring 60 med-
lemmar kommit. Mötet 
startade med parentation 
för de medlemmar som 
avlidit under året. Paren-
tationen leddes av Roland 
Johansson. Sånggruppen 
sjöng ”Jag har hört om en 
stad” samt trumpetsolo av 
Bengt Yverts. De avlid-
na hedrades med en tyst 
minut.

Som ordförande för 
årsmötet valdes Tage 
Lindell och som sekrete-
rare Ann-Marie Larsson. 
Verksamhetsberättelse, re-
visionsberättelse, resultat 
och balansräkning för år 
2011 upplästes och god-
kändes. Årsmötet beslu-
tade om full ansvarsfrihet 
för styrelsen för verksam-
hetsåret 2011.

Det blev inga större 

förändringar, då det blev 
omval av hela styrelsen. 
Till festkommittén valdes 
två nya ledamöter; Birgit-
ta Jakobsson och Göran 
Nilsson. Som kontaktom-
bud och ombud till ABF 
valdes Kerstin Lindell.

Under året har vi fått 
15 nya medlemmar som 
hälsades välkomna. Bir-
gitta Johansson informe-
rade om vårens och som-
marens resor. Birgitta 
Örsberg informerade om 
föreningens kurser och 
studiecirklar.  

Efter mötet fick vi en 
stunds underhållning av 
föreningens teatergrupp 
som framförde två trevli-
ga sketcher samt sång och 
musik av vår sånggrupp. 
Kvällen avslutades med 
kaffe och lotteridragning.

Tage Lindell

PRO Hjärtum-Västerlanda höll årsmöte Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 28/2 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen. Onsd 
29/2 kl 18-19, Bön. Kl 19, 
Församlingsledningsmöte. 
Torsd 1/3 kl 10-12.30, Smyr-
naCaféet. Kl 15, RPG i Mis-
sionskyrkan. Kl 18.15, Hobby 
(7-12 år). Fred 2/3 kl 12, 
Ekumenisk gudstjänst i Mis-
sionskyrkan – Världsbönda-
gen. Soppa & bröd serve-
ras efter gudstjänsten. Kl 19, 
Greenhouse (åk 7 och uppåt). 
Kl 20.30, Effect – Öppet hus 
& Café för ungdomar. Lörd 
3/3 kl 10-13, Second Hand & 
Café. Sönd 4/3 kl 11, Guds-
tjänst, Elias berg. Nattvard. 
Lägereko. Äventyret (3-12 
år). Kyrkkaffe. Tisd 6/3 kl 
8-9, Bön.

Surte missionskyrka
Onsd 29/2 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 29/2 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Sönd 4/3 kl 11, 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Nils Funnemark. Nattvard. 
Enkelt kyrkfika. Månd 5/3 kl 
19, Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Tisd 
6/3 kl 18:30, Tonårs-Scout. 
Onsd 7/3 kl 15, Onsdagsträff: 
VardagsKOseri, med Elisa-
beth Ingvarsson. Onsd 7/3 
kl 18:30, Tonår. Onsd 7/3 kl 
19, Ekumenisk bönesamling 
i Pingstkyrkan, Bohus. Onsd 
7/3 kl 21, Innebandy i Surte-
skolan. Missa inte Vårmark-
naden lörd 21/4, kl 10-14.
www.surtemissionskyrka.se

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 29/2 Älvängens kyrka kl 
19,-21, Stickcafé. Kaffe med 
tillbehör till självkostnadspris! 
Öppet för alla som vill träffas 
kring handarbete och gemen-
skap under enkla former. 
Samarrangemang med 
Älvängens Missionskyrka. 
Sönd 4/3 Älvängens kyrka kl 
11, Mässa Andersson. Nols 
kyrka kl 11, Familjegudstjänst 
Nordblom. Starrkärrs kyrka 
kl 18, Musikgudstjänst Nord-
blom (se annons). Månd 5/3 
Starrkärrs församlingshem kl 
18.30,  Friskvård för själen - 
kvinnor mitt i livet, Trädgår-
dens betydelse för den inre 
hälsan Eva Jonegård kura-
tor på grön rehab i Härlanda 
samtalar med oss hur hon ser 
på hälsa och trädgård.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 8/3 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 11/3 kl 
11, Gudstjänst, Ohlins.

Fuxerna kyrka
Lörd kl 16, Mässa, Kristens-
son. Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Tisd kl 8:30, 
Mässa i församlingshem-
met, Isacson. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Nordblom.

Guntorps missionskyrka
Onsd 29/2 kl 18.30, Tonår-
ÄventyrarScout. Sönd 4/3 
MUSIKALGUDSTJÄNST  
Sammanlyst till Älvängens 
Missionskyrka. Onsd 7/3 kl 
18.30, SpårarScout-Upptäck-
arScout.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 4/3 kl 10, 
Mässa, B Broman däref-
ter. Församlingsdag i för-
samlingshemmet med Berit 
Simonsson. Onsd 7/3 kl 
18.30, Veckomässa. Hålanda 
sönd 4/3, se övriga. Onsd 7/3 
kl 10, Gemenskapsträff. S.t 
Peder sönd 4/3 kl 10, Mässa 
R Olausson. Ale-Skövde, se 
övriga. Tunge sönd 4/3 kl 12, 
Mässa R Olausson.

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrka
Onsd 29/2 kl 19, Sång, bibel-
läsning och bön. Sönd 4/3 kl 
11, Gudstjänst med sångar-
bröderna från Kungälv. Onsd 
7/3 kl 19, Ekumenisk bön.

Nödinge församling
4 mars 2:a i Fastan kl 11, 
Nödinge kyrka Gudstjänst 
för stora och små R Bäck. Kl 
15, Bohus Servicehus Mässa 
R Bäck. Kl 17, Surte kyrka 
Musikgudstjänst R Bäck. 
Månd 5/3 kl 18.30, Nödinge 
församlingshem Mässa H 
Hultén. Onsd 7/3 kl 11, Frid-
hem Gudstjänst  R Bäck. Kl 
19, Bohus Pingstkyrka Eku-
menisk bön.

Älvängens missionskyrka
Onsd 29/2 kl 12, Babymas-
sage. Torsd 1/3 kl 15, RPG 
i Misisonskyrkan. "Min ena 
mamma hette Ruth". Konst-
nären Lotta Backman om 
familjehemligheter. Kl 19.30, 
Körövning inför musika-
len "Berörd". Fred 2/3 kl 
12, Världsböndagen. Eku-
menisk samling. Servering - 
soppa + kaffe, 50:-. Sönd 4/3 
kl 11, Gudstjänst med musi-
kalen "Berörd". Lars Widell. 
Kl 18, tonår. Månd 5/3 kl 
18, Nyingscout. Kl 18.30, 
scout. Tisd 6/3 mars kl 10, 
bön. Onsd 7/3 kl 19.30, Män-
möten-mat.

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

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

Predikoturer

Vår älskade Mamma,
Svärmor, Mormor,

och Gammelmormor

Weronika
Olechnowicz

f.d Poniatowska

* 22/3 1924

har i dag lämnat oss i
sorg och saknad.

Nödinge och Nol
18 februari 2012

KRYSTYNA och GÖTE
Veronica och Magnus

Eric och Lisa
Sofia

Jonny och Annika
Christopher

EVA och LEIF
Diana

Lukas och Linus
Övrig släkt och vänner

Mamma! Mamma!

Våra hjärtan är så fyllda
av tack till dig,

som vi aldrig kunnat
fatta,

hur det var att
mista dig.

Herren giver många
gåvor,

här på jorden om och
om igen,

men han giver blott
en Mor,

henne får vi ej igen.

Far har räckt ut handen,
mor har fattat den.

På den andra stranden,
mötas de igen.

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 9

mars kl. 12.00 i
Skepplanda kyrka. Efter
jordfästningen inbjudes

till minnesstund i
församlingshemmet.

Ett varmt tack till
personalen på
Björkliden, för

kärleksfull omvårdnad.

Eric och Lisa

Christopher

Lukas och Linus

Stort tack till er alla som 
hedrat minnet av vår Evert 
Gunnarsson.

Lillemor med familj

Tack

Thomas Larsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1958 
och efterlämnar makan 
Lena, barnen Johanna och 
Viktor,föräldrarna Kerstin 
och Allan samt syskonen 
Magnus och Gunnar som 
närmast sörjande.

Weronika Olechnowicz, 
Nödinge och Nol har avli-

DödsfallJordfästningar
Rut Sandberg. I Skepp-
landa kyrka hölls tisdagen 
21 februari begravnings-
gudstjänst för Rut Sandberg, 
Skepplanda. Offi ciant var 
komminister Bengt Broman.

Samuel Jigfelt. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 22 fe-
bruari begravningsgudstjänst 
för Samuel Jigfelt, Alafors. 
Offi ciant var komminister 
Mikael Nordblom.

Solveig Englund. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 
23 februari begravnings-
gudstjänst för Solveig 
Englund, Älvängen. Of-
fi ciant var kyrkoherde Björn 
Nilsson.

Urban Axelsson. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 24 fe-
bruari begravningsgudstjänst 
för Urban Axelsson, Nol. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Till minne 

Till minne av

Lisbeth Klevéus
* 2/2 1949

† 26/2 2011

Ett år av saknad.

Om tårar kunde bli en 
trappa och minnena en 

gränd så skulle vi gå rakt 
upp i himlen för att hämta 

dig igen.

Vi saknar dig

Wendel
Marie m. familj

Linda
Victoria

Vår Kära

Maj-Lis
Stensson

* 15/5 1933

har i dag stilla insomnat.

Skepplanda
15 februari 2012

BARN
BARNBARN

BARNBARNSBARN
Övrig släkt och vänner

Ett hjärta av godhet 
har slutat att slå

Två ögon som lyst äro 
slutna

Två flitiga händer har 
lagt sig till ro

Så vilar det vackra 
förflutna

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen
13 mars kl. 11.00

i Skepplanda kyrka.
Efter akten inbjudes

till minnesstund
i församlingshemmet.
Svar om deltagande

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

fredagen 9 mars.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Hjärnfonden.se eller
på tel. 020-523 523.

Döda

Vår Älskade

Thomas Larsson
* 9 april 1958

har i dag lämnat oss i stor sorg och saknad.

Älvängen
15 februari 2012

LENA
JOHANNA, VIKTOR

KERSTIN och ALLAN
MAGNUS, GUNNAR
Barbro och Gunnar

Jenny
Lisa, Anders

Släkt och vänner

Mitt hjärta är ditt, ditt hjärta är mitt
och aldrig jag lämnar det åter

Min lycka är din, din lycka är min
och gråten är min när du gråter

Lena

Vi älskar dig Pappa,
du kommer alltid att finnas med oss

Johanna, Viktor

Nu sover Du skönt, det är lugnt i Ditt bröst
Det lindrar vår sorg och skänker oss tröst
I vårt minne Du lever, Du finns alltid kvar

I minnet vi ser Dig, precis som Du var
Mamma, Pappa

Magnus, Gunnar

Begravningsgudstjänsten äger rum fredagen 9 mars
kl. 11.00 i Starrkärrs kyrka. Efter akten inbjudes

till minnesstund på Marstrands Havshotell.
Svar om deltagande till Ale Begravningsbyrå
tel. 0303-33 33 99 senast måndagen 5 mars.

Lika välkommet som blommor är en gåva till
Blodcancerfonden.se eller på tel. 08-546 405 40.

Ett varmt tack till Er alla som hjälpt och stöttat
Thomas under hans sjukdomstid.

dit. Född 1924 och efter-
lämnar döttrarna Krystyna 
och Eva med familjer som 
närmast sörjande.

Maj-Lis Stensson, Skepp-
landa har avlidit. Född 
1933 och efterlämnar barn 
med familjer som närmast 
sörjande.
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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

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

SÄLJES

Everglow fotogenkamin. 4.1 
l. 550:-

tel. 0702-64 02 90

Kom o titta. Fin rokokogrupp. 
Vacker italiensk. Spegelbord.
tel. 0303-22 97 43

Audi a6 Avant -01 V6 TDI.
25 000 mil. Pris: 39 000kr. 
tel. 0766 - 433 435

Minigrisar 8V. Kastrerade, vac-
cinerade, avmaskade. 2000:- st
tel. 0769-27 02 22
Hanna

Torrved.
tel. 0520-66 22 37
el. 0722-66 77 79

SÖKES

Långpendlande lärare söker 
rum eller liten lgh i Ale.

tel. 0702 - 81 04 50

ÖVRIGT

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

Barnloppis/bytesdagar med-
borgarhuset i Alafors (biosa-
longen). Lörd den 3/4 kl 9-14. 
Sönd den 4/4 kl 9-11, 50% på allt 
som inte är märkt "Ej rea". Väl-
kommen att fynda barnkläder 
strl, 50-160, skor, leksaker, baby-
artiklar mm. Klass 5B Madensko-
lan säljer fika. Väl mött.
För info ring Linda:
tel. 0730-67 78 50

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
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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

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 
hundtrim (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

Hushållsnära Tjänster
Privat & Företag
Pensionärsförmåner
Rebbens Städservice AB
Tel. 0703 - 65 66 24

Alafors Brodyr & Design
Hos oss förädlar vi det mesta 
av textil med brodyr. Nu med 
frotté, sovrums- & kökstexti-
ler från Gripsholm. Vi har fär-
diga produkter och produkter 
Du bestämmer brodyren. Ett 
stort utbud av brodyrmotiv och 
texter. Både för privatpersoner 
och företag. Profilera ditt före-
tag eller klubb/förening. Vi har 
ett stort utbud av profilkläder 
och kepsar att välja av. 
Se mer på vår hemsida:
www.alaforsbrodyr.se
tel. 0722-02 06 07

Massage, klassisk.
tel. 0704-59 30 54

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

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagggggggaaaaaagggggggaaaaaggggggggggggggggggggggggggggggggggggiiiiiggiiiiii aaaaaaaaaaiiiiiiiiigaiiii

Undanbedes 

Katt funnen 

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Anita Johansson, Kattleberg

Upphittad svartvit katt i 
Alafors. Kontakta Kerstin.

tel. 0702-36 40 83

Veckans ros 
Vill vi ge till Bergendahl 
blommor. För all hjälp vi 
fick den 28/1-12.

Föräldrarnas barn,
Björklövens förskola

Ett stort fång rosor till de 
tre fantastiska damer som 
hjälpte mig när jag halkade 
utanför ICA och ringde 
ambulansen. Torsdag 16/2.

Claes Björn

Grattis
Emilia

på 3-årsdagen
önskar

Mamma, Pappa & Nathalie

Grattis goa
Gustav

på 9-årsdagen
Kramar från

Farmor & Farfar

Grattis min fina prinsessa 
Ella Aronsson

som fyller 7 år den 2 mars 
mamma älskar dig

Stort grattis på din 
18-årsdag

 Caroline
Vi älskar dig mest av allt!!

Puss och Kram
Mamma och Emelie.

(och pappa från sin himmel)

Filippa Blomquist
gratuleras på

6-årsdagen den 3/3 av
Beatrice, Mormor & Morfar

Våran härliga
Emma

fyller 6 år den 1 mars!
Många grattis-kramar från 

Mamma, Pappa och Linn

Våran härliga
Emma

fyller 6 år den 1 mars!
Många grattis-kramar från

Mamma, Pappa och Linn

Grattis
Molly

våran goa prinsessa
som fyller 6 år 2/3

önskar Pappa & Mamma

Födda

Flaggan i topp
det blev en utan snopp.
Välkommen Denise

16 oktober 2011
3344g, 50cm

Stolta föräldrar
Fredrik Martinsson
Michaela Löfström
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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

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

SÄLJES

Everglow fotogenkamin. 4.1 
l. 550:-

tel. 0702-64 02 90

Kom o titta. Fin rokokogrupp. 
Vacker italiensk. Spegelbord.
tel. 0303-22 97 43

Audi a6 Avant -01 V6 TDI.
25 000 mil. Pris: 39 000kr. 
tel. 0766 - 433 435

Minigrisar 8V. Kastrerade, vac-
cinerade, avmaskade. 2000:- st
tel. 0769-27 02 22
Hanna

Torrved.
tel. 0520-66 22 37
el. 0722-66 77 79

SÖKES

Långpendlande lärare söker 
rum eller liten lgh i Ale.

tel. 0702 - 81 04 50

ÖVRIGT

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

Barnloppis/bytesdagar med-
borgarhuset i Alafors (biosa-
longen). Lörd den 3/4 kl 9-14. 
Sönd den 4/4 kl 9-11, 50% på allt 
som inte är märkt "Ej rea". Väl-
kommen att fynda barnkläder 
strl, 50-160, skor, leksaker, baby-
artiklar mm. Klass 5B Madensko-
lan säljer fika. Väl mött.
För info ring Linda:
tel. 0730-67 78 50

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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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

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 
hundtrim (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

Hushållsnära Tjänster
Privat & Företag
Pensionärsförmåner
Rebbens Städservice AB
Tel. 0703 - 65 66 24

Alafors Brodyr & Design
Hos oss förädlar vi det mesta 
av textil med brodyr. Nu med 
frotté, sovrums- & kökstexti-
ler från Gripsholm. Vi har fär-
diga produkter och produkter 
Du bestämmer brodyren. Ett 
stort utbud av brodyrmotiv och 
texter. Både för privatpersoner 
och företag. Profilera ditt före-
tag eller klubb/förening. Vi har 
ett stort utbud av profilkläder 
och kepsar att välja av. 
Se mer på vår hemsida:
www.alaforsbrodyr.se
tel. 0722-02 06 07

Massage, klassisk.
tel. 0704-59 30 54

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

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagggggggaaaaaagggggggaaaaaggggggggggggggggggggggggggggggggggggiiiiiggiiiiii aaaaaaaaaaiiiiiiiiigaiiii

Undanbedes 

Katt funnen 

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Anita Johansson, Kattleberg

Upphittad svartvit katt i 
Alafors. Kontakta Kerstin.

tel. 0702-36 40 83

Veckans ros 
Vill vi ge till Bergendahl 
blommor. För all hjälp vi 
fick den 28/1-12.

Föräldrarnas barn,
Björklövens förskola

Ett stort fång rosor till de 
tre fantastiska damer som 
hjälpte mig när jag halkade 
utanför ICA och ringde 
ambulansen. Torsdag 16/2.

Claes Björn

Grattis
Emilia

på 3-årsdagen
önskar

Mamma, Pappa & Nathalie

Grattis goa
Gustav

på 9-årsdagen
Kramar från

Farmor & Farfar

Grattis min fina prinsessa 
Ella Aronsson

som fyller 7 år den 2 mars 
mamma älskar dig

Stort grattis på din 
18-årsdag

 Caroline
Vi älskar dig mest av allt!!

Puss och Kram
Mamma och Emelie.

(och pappa från sin himmel)

Filippa Blomquist
gratuleras på

6-årsdagen den 3/3 av
Beatrice, Mormor & Morfar

Våran härliga
Emma

fyller 6 år den 1 mars!
Många grattis-kramar från 

Mamma, Pappa och Linn

Våran härliga
Emma

fyller 6 år den 1 mars!
Många grattis-kramar från

Mamma, Pappa och Linn

Grattis
Molly

våran goa prinsessa
som fyller 6 år 2/3

önskar Pappa & Mamma

Födda

Flaggan i topp
det blev en utan snopp.
Välkommen Denise

16 oktober 2011
3344g, 50cm

Stolta föräldrar
Fredrik Martinsson
Michaela Löfström
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

3 5 6 8
1 3 7 6
6 1 5 3

5 1 3 9
5 6 8

9 6 4 3 7

3 6 1 9
7 8 5 4 1

3 2

9 5 3 6 8
3 4 1 5

9 7

7 3
9 1 3 4

3 9 1

4 8 7 6 3
3 5

3 9 7

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

            FRÅGORNA ÄR MÅNGA - VI HAR SVAREN
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BBBOOONNNUUUSSSPPPAAAKKKEEETTT FFFÖÖÖRRR 222333000000 KKKRRROOONNNOOORRR IIINNNGGGÅÅÅRRR!!!
Du får: träningsväska, vattenflaska, sporthandduk, 
5 st giveaway-cards och sol- & massagekort.
Totalt värde 2300 kr.

ÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLVÄVÄVÄVÄVÄVÄVÄNNNNNNNGEGEGEGEGEGEGENNNNNNN NNNNNNNÖDÖDÖDÖDÖDÖDÖDIIIIIIINNNNNNNGEGEGEGEGEGEGE KUKUKUKUKUKUKUNNNNNNNGGGGGGGÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLVVVVVVV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303 - 938 21 KUKUKUKUKUKUKUNNNNNNNGGGGGGGÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLVVVVVVV CCCCCC CEEEEEEENNNNNNNTRTRTRTRTRTRTRUUUUUUUMMMMMMM VÄSTRA GATAN 71, TEL 0303-199 40 
LILILILILILILILLLLLLLLLLLLLLAAAAAA A EEEEEEEDEDEDEDEDEDEDETTTTTT T BABABABABABABADHDHDHDHDHDHDHUSUSUSUSUSUSUSETETETETETETET LILILILILILILILLLLLLLLLLLLLLAAAAAA A EEEEEEEDEDEDEDEDEDEDETTTTTT T VVVVVVVÄÄÄÄÄÄÄRDRDRDRDRDRDRDSSSSSSSHHHHHHHUSUSUSUSUSUSUSETETETETETETET SKANSENVÄGEN 34, 463 39 LILLA EDET, TEL 0520-65 16 16 SNART 100 KLUBBAR II SVERIGE WWW.SPORTLIFE.SE

KAM
PAN

J PÅ
GÅR

!

KR
/MÅN
18 MÅN

BEGRÄNSAT 
ANTAL KORT!

 KR

TRÄNA PÅ 80 SPORTLIFE- 

KLUBBAR I HELA SVERIGE!

RESPASS INGÅR!

GYMKORT 

BEHÖVER DU HJÄLP MED ATT GÅ NER I VIKT? 
Eller helt enkelt lära dig hur du ska äta och träna? 

Gå med i vår viktminskningskurs GodBalans. 

Start i Nödinge, vecka 10

Ny kursstart i Lilla Edet vecka 15

ABS show kidz startar helgen v 8 i Älvängen

ANMÄL DIG NU! ETT 
FÅTAL PLATSER KVAR!
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