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Älvängen

Osäker utgång 
för Surte BK
BOHUS. Surte BK vann 
planenligt säsongens 
sista match över IFK 
Malmö med 7-3, men till 
vilken nytta får vi se.

Fortsättningsserien i bandyns divi-
sion 2 är avslutad. Seriesegrande Kål-
lereds SK kan dock inte glädjas. Surte 
BK protesterar mot vilka spelare som 
Kållered har använt i serien. Bland 
annat kan Martin Larsson från Möln-
dals A-lag gjort fel då han spelade för 
Kållered.                      Läs sid 17

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Öppet alla dagar 8-22

FAT FÖR FESTEN! 
Skinkfat, grillfat, exotiskt fat m.m.

För att beställa ring 
Madde: 0303-97 504 
eller prata med oss i 

butiken. Välkommen!

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.

� �

Lödöse 0520-66 00 10
/st

Gäller t o m 11/3-12

ICA, 3x125g  

Makrillfilé 
i tomatsås

Ord.pris 32.90:-/st

Premiär

En smak av Japan

Fredag 9 mars öppnar 
vi vår nya sushirestaurang 
på Aletorg i Nödinge.

Öppettider: mån-fre 11-20, 
lör 12-20, sön 12-19.
Tel: 0303-36 66 00

MÄSSA

Fri entré Lotteri & Fika Välkomna!

Utställare:
Ale scrap & pyssel • BellaDonna • Blodcentralen 

Decoupage Ulrika • Emmas Chocolaterie • Friskvågen 
Frisör Michaela • JustJaneDesign • Living and Room 

Loellas hälsoshop • LR health & beauty systems • Majalin 
me&i • Moa´s Leksaksparty • PartyLite • PXC • Skyltexpressen 

Spa & hudterapeut Therese • Tint Your Ride • Zinzino

Skepplanda bygdegård 
söndag 11 mars kl 12-15

Kom och 
upplev vad
våra lokala 
företagare

har att 
erbjuda

UF-företaget Reseslumraren skördade stora framgångar på årets UF-mässa på Svenska Mässan i Göteborg. Företaget som drivs av Anna Svensson, Jennie 
Forslund, Josefin Axberg och Josefine Korpe Larsson kammade hem flest utmärkelser av alla och får nu tävla vidare i Stockholm. En stor dag blev det också 
för en av Ale gymnasiums lärare. Jan Ragnarsson utsågs till Bästa UF-lärare.               Läs sid 3

Framgångar för Ale gymnasium

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

������������������
�������������

Fo
to

: 
J

o
h

a
n

n
a
 R

o
os

Tel: 0303-35 09 90

Öppettider:
Vardagar 8–18 Lördagar 9–13

Mekonomen i Nödinge

Älvängen • Tel. 0303-74 60 12

HERR • DAM & UNGDOMSKLÄDER

HALVA 
REAPRISET

Johan Janebrink.
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Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

För ett år sedan före-
slog jag i en ledar-
spalt att vårt gymnasi-

um borde byta namn till Ale 
kreativa gymnasium, ett sätt 
att betona sin fokusering 
och ambition – fast också 
att slå fast kring den histo-
ria som skolan faktiskt har 
när det gäller kreativitet. Ale 
gymnasium var länge unik 
för sin utmanande pedago-
gik som satte elevens för-
måga att ta ansvar för både 
studier och frihet i cen-
trum. Dessutom var skolan 
nummer ett i Sverige när 
det gällde elevdemokrati och 
inflytande. Ett tag var det 
till och med eleverna som 
satt i majoritet i skolled-
ningen. Det om något var 
kreativt. Idag är förutsätt-
ningarna annorlunda, men 
kreativiteten finns kvar och 
den ska man fortsätta värna 
om. Numera är framgång-
arna många inom Ung fö-
retagsamhet. Att så är fallet 
tror jag bland annat beror 
på det som sitter i väggar-
na i Ale gymnasium. Krea-
tivitet och entreprenörskap 
går hand i hand. Det är inte 
ett dugg förvånande att våra 
elever år efter år vinner ut-
märkelser. Det finns en tra-
dition och dessa är till för 
att bevaras. Nyckeln till att 
lyckas med det bär lärar-
na på och det var med stor 
glädje jag mottog beske-
det om att Jan Ragnarsson, 
lärare i Ale gymnasium, fått 

utmärkelsen ”Årets UF-lära-
re”. Så länge jag minns har 
nämnde Ragnarsson engage-
rat sig i de unga företagar-
na och utmärkelsen är han 
väl värd. Slå vakt om krea-
tiviteten och för in ordet i 
namnet på skolan; Ale krea-
tiva gymnasium!

Vem vill inte bli kreativ 
eller lära om kreativitet?

Kreativitet vittnar också 
Älvängens IK om. Fören-
ingen är på väg att bygga 
kommunens första konst-
gräsplan och man gör det på 
klassiskt manér med hjälp av 
medlemmarna själva. Eld-
själar står för hantverket och 
en stor mängd ideella arbets-
timmar. Material till plan-
bädden hämtas från gamla 
E45 och maskiner lånas av 
lokala företag. Dessutom 
är lagen involverade i det 
ack så viktiga arbetet med 
att få in kronor och ören till 
finansieringen. På flera stäl-
len i Älvängen står det nu 
bössor utställda till förmån 
för satsningen på en konst-
gräsplan. Kreativiteten sätter 
inga gränser vid konstgräset. 
ÄIK vill gärna att fler aktö-
rer däribland kommunen 
och kommande exploatörer 
engagerar sig i att göra 
något med det övriga 
området vid planen. Det 
talas ofta om behovet 
av näridrottsplatser 
för spon-
tanidrott. 
Nu finns 

det resurser som är beredda 
att göra jobbet, frågan är 
om klubben kan få fler att 
ansluta sig. En skatepark står 
högt på agendan och med 
tanke på att 400 bostäder 
ska byggas i Kronogården 
lär det finnas ett behov av 
aktivitetsplatser för barn 
och ungdomar. Sedan lång 
tid tillbaka har idrottsklub-
ben haft en central roll i 
Älvängen. Nu har en ny 
generation klivit fram i för-
eningen och det är alldeles 
tydligt att det blåser nya 
positiva vindar. A-laget lär 
också tilldra sig ett extra 
stort intresse fotbollsåret 
som kommer. Det blir ju så 
när en ex-Ängel har landat. 
Peter ”Erra” Eriksson är 
numera spelande tränare på 
Älvevi och det ska bli kul att 
se vad han kan bidra med. 1 
maj ska i alla fall konstgräset 
v a r a på plats.

Oj så roligt!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Ansvarig utgivare
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Chefredaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Emil Lindén
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Redaktör
0707-71 29 45
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

LEDARE2

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

EXTRA ÅRSMÖTE
för stadgeändringar
Måndag 26 mars 

kl 19.15 i Bohusgården

BOHUS IF KALLAR TILL

POTATIS – SYLT – SV ÄPPLEN
King Edward, Asterix, Snöboll, Gul mandel, Blå 
mandel, Amandine, Sarpomira (KRAV), 5 och 
20 kg förp. Sv äpplen. Morötter, lök. Solrosfrö, 

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

(60% bärhalt). Tidig sättpotatis. 
Säljes från lastbil LÖRDAG 10/3: 

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

Lilla Edet Järn & Trä 15. Nästa tur 31/3.

 0708-26 61 34

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

Allans i Älvängen
håller stängt

fredag 9 mars
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DET ÄR ALDRIG 

FÖRSENT ATT BÖRJA!
BOULE!

Kom och prova på 
att spela Boule!

Du får uppleva ett roligt spel och en 
trevlig samvaro med nya och bekanta. 
Vi tillhandahåller klot och instruktörer.

Kontakta: Gunnar Wiik 0303-74 21 30
Nils Silfversten 0303-74 15 36
Christer Öhrn 0303-74 12 98

VÄLKOMNA!

Boulehallen i Alafors

Fabriksgatan 1

Lokaltidning

printshop

reklambyrå

webbproduktion

fi lmproduktion

– mer än bara lokaltidning
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Kaféstaden

Kan en jättelång rubrik som den här få dig att längta 
till en avkopplande shopping-mys-dag längs pittoreska 
kullerstensgator kantade av vackra trähus, mysiga 
innergårdar och härliga kaféer?
Fundera på saken. Och när du har tid och lust är du mer än välkommen. 

GÖTEBORG. Ale gym-
nasium briljerade stort 
på mässan för unga 
företagare som hölls 
på Svenska mässan i 
fredags. 

Skolan placerade 
sig bland de tre bästa 
i hela sex kategorier 
och störst framgångar 
skördade Reseslum-
raren UF, som tog sig 
hela vägen till SM.

Priset i ”Bästa 
lärare” gick till Alelära-
ren Jan Ragnarsson.

Musiken dundrade och kon-
fettin regnade ner över den 
rosaskimrande scenen. 

Efter en hektisk fredag 
på Svenska mässan hade det 
blivit dags att kora vinna-
re i hela 14 kategorier. Sam-
manlagt deltog närmare 1000 
gymnasieelever från hela Gö-
teborgsregionen med sina 
144 UF-företag. 

Mässans stora vinnare, 
som kammade hem flest ut-
märkelser, blev Reseslumra-
ren UF som drivs av Anna 
Svensson, Jennie Forslund, 
Josefin Axberg och Josefi-
ne Korpe Larsson från Ale 
gymnasium. 

Gick hem hos juryn
Den smarta reskudden, som 
är designad för att inte glida 
ner på fönsterrutan, gick hem 
hos juryn och det blev många 
turer upp på scen för tjejer-
na som vann pris i hela fyra 
kategorier. Genom andra-
platsen i den mest ärofyllda 
kategorin ”Årets UF-före-
tag” får de tillsammans med 
Hanky UF från LM Eng-

ströms gymnasium repre-
sentera Göteborgsregionen 
på SM som går i Älvsjö 14-15 
maj. Reseslumraren UF stod 
även som vinnare i kategorin 
”Bästa monter”, placerade sig 
på andra plats i ”Bästa hant-
verk” och knep tredjeplatsen 
i ”Bästa vara”. 

I segeryran fick de sällskap 
av sin lärare Jan Ragnarsson 
som ödmjukt tog emot ut-
märkelsen ”Årets lärare”.

– Priset är till hela skolan, 
sa han med stolthet i mik-
rofonen med famnen full av 
blommor. 

I motiveringen nämndes 
bland annat att han genom 
sitt stora engagemang för en-
treprenörskap smittar av sig 
viljan att utvecklas, på såväl 
elever som kollegor. 

Ett annat Aleföretag som 
fick med sig ett pris hem var 
DiaDigital UF, som digita-
liserar diabilder och negativ 
till CD-skivor och USB-min-
nen. De fick andra pris i kate-
gorin ”Bästa tjänst”.  

Redan under torsdags-
kvällen fylldes övervåningen 
på Svenska mässan av krea-
tiva gymnasieeleverna som 
jobbade till sent in på kvällen 
med att få färdigt sina mont-
rar. Väggar skulle målas, fö-
retagslogotyper sättas upp 
och flygblad läggas fram. 

På fredagen slogs portarna 
till årets regionala UF-mäs-
sa upp och nyfikna besökare 
trängdes i gångarna. 

I Reseslumrarens monter 
hade ett bilsäte med tillhö-
rande dörr ställts upp för att 
ge eventuella köpare chansen 
att prova reskudden. Anna 
Werngren, som kom förbi 
och tog sig en test-tupplur, 
blev såld direkt på tjejernas 
produkt.

15 Aleföretag
Hela 15 UF-företag från Ale 
gymnasium presenterade 
sina innovativa affärsidéer på 
mässan. Killarna som driver 
Skärjärnet UF berättade om 
hur uppfinningen skärbrä-

da och rivjärn i ett funge-
rar, Tim Öberg, Mustafa 
Saleh och Anton Johans-
son marknadsförde LED-
Carstyling UF, och Karin 
Stigh och Kajsa Bjerke stod 
för mässans mest färgglada 
monter där de represente-
rade sitt evenemangsföretag 
Party Kidz UF.

Med en skyhög ambitions-
nivå, stort engagemang och 
enormt mycket glädje ge-
nomfördes årets UF-mässa i 
Göteborg. 

Ale gymnasium var en 
starkt lysande stjärna på pris-
utdelningen och det är med 
stolthet man nu skickar Re-
seslumraren att representera 
Göteborgsregionen, och Ale 
kommun på SM för UF-fö-
retagare.

PÅ SVENSKA MÄSSAN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Grattis Ale gymnasium!
– Reseslumraren gick vidare till SM på UF-mässan

Dubbel seger. Reseslumrar-
tjejerna och Jan Ragnarsson 

Reselumraren UF tog hem segern i "Bästa monter".

Karolina Järvholm, Daisy Sandgren, Malin Grönvall och Sara 
Glennbrants DiaDigital kom tvåa i kategorin "Bästa tjänst".

Killarna i Skärjärnet är minst sagt uppfinningsrika.Tim Öberg och Mustafa Saleh i LED-Carstylings monter. Karin Stigh och Kajsa Bjerke marknadsförde Party Kids UF.
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Jan A Pressfeldt har de se-
naste veckorna i den ena 
insändaren längre än 

den andra ondgjort sig över 
i stort sett allt. Det slug-
gas vilt åt alla håll och fakta 
och tyckande blandas på det 
mest makalösa sätt, vilket 
brukar vara fallet när Janne 
är i farten. I den senaste in-
sändaren lyckas han få det till 
att flera ledamöter från soci-
aldemokraterna stöder hans 
tankar om planlöst byggande 
var som helst, hur som helst. 
Så är inte fallet. 

Samtliga ledamöter från 
S, V och MP röstade för 
ett ansvarstagande när det 
gäller planläggning. Det är 
inte sant att Översiktspla-
nen, ÖP 07, pekar ut något 

utredningsområde för bostä-
der vid Grönnäs/Kattleberg. 
Närmaste utredningsom-
råde är område U3 mellan 
Skepplanda och Älvängen. 
Man kan ju tycka att sam-
hällsbyggnadsnämndens ord-
förande skulle ha lite bättre 
koll på kommunens styrande 
dokument?

Sedan valde några att 
också reservera sig mot AD-
Alliansens beslut efter att vi 
blivit nedröstade. Att inte re-
servera sig mot ett beslut 
innebär inte att man håller 
med. Men om Jan A Press-
feldt vill ha det så, för tyd-
ligheten skull, kan vi i oppo-
sitionen ställa upp med att 
begära votering i alla frågor 
samt skriftliga reservationer 

när de förslag vi lägger röstas 
ner. Personligen tycker jag 
att det verkar lite överdrivet 
och inte så konstruktivt.

Vi vill prioritera bo-
stadsbyggandet i våra tätor-
ter kombinerat med försik-
tig byggnation på landsbyg-
den. Om man hårdexploa-
terar landsbygden som Jan 
vill så blir den ju inte längre 
landsbygd och de värden 
som människorna som bor 
där har valt utifrån försvin-
ner. Kommunens roll är att 
se till helheten, att utreda 
och presentera fakta och un-
derlag för beslut. Kommu-
nens roll är att väga enskil-
das intresse mot alla alebors 
intresse, inte att gynna egen-
intressen. Man får känslan av 

att du helt missat att du ingår 
i den politiska ledningen .

Nej, istället för att fortsät-
ta de senaste tio årens trötta 
orerande om samma frågor 
så kanske Jan borde försö-
ka ta lite ansvar för helhe-
ten. Som det är nu är det vi 
socialdemokrater, med stöd 
av bland annat Miljöpartiet 
som får försöka driva frågor 
om helhetssyn och samhälls-
intresse. 

Paula Örn (S)
Oppositionråd

Jag förväntar mig att reger-
ingen nu vidtar nödvän-
diga åtgärder för att be-

kämpa bluffakturering och 
oriktiga fordringar som drab-
bar alltfler företag, kommu-
ner och föreningar. Svensk 
Handel uppskattar bedräge-
riernas storlek till drygt en 
miljard kronor. 

Den ”klassiska bluffakturan” 
skickas per post. Avsändarföre-
taget liknar välkända firmor. 
Ett annat förfaringssätt är 
att skicka över en handling/
förfrågan som upptar mot-
tagarens namn och uppgifter. 
Man uppmanas kontrollera 
uppgifterna, rätta till de felak-
tigheter som ofta lagts in samt 
skriva under och returnera till 
avsändaren. 

Man kan genom sin under-
skrift ha ingått ett avtal. 

Det vanligaste sättet tycks 
numera vara faktura efter 
telefonkontakt. Någon ringer 
upp och erbjuder på mycket 
förmånliga villkor (ibland 
nästan gratis) en annonsering, 
en hemsida eller en annan 
tjänst eller produkt av något 
slag. Telefonsamtalen spelas 
som regel in och man försöker 
på ett skickligt sätt få till ett 
accepterande av erbjudandet. 

Telefonsamtalet följs sedan 
upp med en faktura. 

I samtliga fall kan man bli 
hotad med inka ingsanmärk-
ning endast på grund av en 
ansökan. Kreditupplysningsla-
gen måste ändras så att skulden 
först fastställs av domstol eller 
kronofogdemyndighet innan 
den får publiceras. (Detta för-
faringssätt gäller för privatper-
soner). 

Polisanmäl varje försök till 
bedrägeri genom olika typer 
av bluffakturor!!! Dessutom 
bör ”bluffakturan” returneras 
där man bestrider fakturan. 
Ökade resurser och en större 
satsning från polisens sida på 
denna brottslighet krävs då det 
med all sannolikhet skulle leda 
till fler åtal och fällande domar. 

Förhoppningsvis kommer 
regeringen att ta frågan på 
allvar och bifalla de motioner 
där flera Folkpartistiska riks-
dagsledamöter krävt åtgärder. 
Den utfrågning som civilut-
skottet kommer att genomföra 
i mars är ett positivt tecken. 

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

2:a vice ordförande i 
Kommunstyrelsen

Till att börja med 
kan vi väl konstate-
ra att dialogen inte 

fungerat vid förändringarna 
som gjorts på Klockaräng-
en. Förändringen bygger på 
nya regler och tankar om att 
vården och omsorgen ska bli 
bättre för alla, både boende 
och personal. Tanken är att 
de gamla ska kunna röra sig 
mera fritt, komma ut i träd-
gården som ska anläggas på 
utsidan och att de demen-
ta äldre ska få extra bra om-
vårdnad efter sina behov. Där 
är vi i alla partier överens om 
att det är en bra utveckling; 
det är bristen på information 
och dialog som skapat den 
oro som anhöriga nu ger ut-
tryck för.

Sen går Boel Holgers-
son (C) igång på detta med 
valfrihet och LOV (lagen om 
valfrihetssystem) och vårt 
motstånd mot dess införande 
i Ale kommun. 

Vi i Vänsterpartiet är inte 
emot ”lagen om valfrihet” för 
att vi vill människor illa! Vi 
är emot den då vi ser att den 
främst är till för att ge före-
tag inom vård och omsorg 
tillträde till de kommunala 
tjänsterna efter att kommu-
nen har satt minimikraven. 

Vi är inte mot valfrihet, 
för valfrihet definierar vi som 
en möjlighet att själv kunna 
bestämma vad och när man 
vill göra saker, eller få dem 
utförda åt sig, inte vilket före-
tag som skall få tjäna pengar 
på dig. För vinstintressen 
anser vi inte skall finnas inom 
vård och omsorg. 

Det som förvånar är att 
trots de skandaler inom den 
privata vården och omsorgen 
(med vanvård av äldre och 
utförande av miljardbelopp 
ur landet av de skattepengar 
vi betalat dem med, som 
kommit fram i media under 
hösten), framhärdar Ale 
kommun i denna lovsång 
över LOVen.

Det faktum att det inom 
privat vård och omsorg (även 
när den är offentligt finansie-
rad) inte finns meddelarfri-
het (detta innebär att om en 
anställd inom privat vård och 
omsorg går ut i offentlighe-
ten med oegentligheter, fel 

och brister så riskerar hon/
han sin anställning) gör ju 
inte det hela bättre. 

Trots detta vill majori-
teten (M, FP, KD, AD och 
C) fortfarande införa LOV 
vilket faktiskt öppnar por-
tarna för dessa bolag. Vi är 
väl medvetna om att detta, 
ännu så länge, bara gäller 
inom hemtjänsten, men skall 
vi lämna de äldre åt sitt öde 
som valt fel eller inte valt alls 
utan bara blivit placerade i ett 
bolag?

Faktum är att vi inte tror 
att de äldre som drabbats av 
vanvården har valt detta trots 
att de inte har bytt bolag eller 
flyttat till annat boende. Det 
är trots allt en viss skillnad 
mellan att välja var du till 
exempel köper din mat och 
vem ska ta hand om dig när 
du är gammal och trött. I det 
första fallet blir konsekven-
serna inte lika stora som i det 
andra.

Skulle det framkomma att 
det finns missförhållanden 
hos en privat aktör inom vård 
och omsorg (i vårt fall hem-
tjänst) är det betydligt svårare 
och tar längre tid att åtgärda 
politiskt än om det skulle 
drivas i egen regi. Detta 
förutsätter självklart att det 
kommer upp i ljuset (medde-
larfrihet). Med dagens regler 
måste vi tyvärr konstatera att 
vi är rädda för att bli gamla 
och sjuka. 

Med detta i åtanke vore 
det lämpligt att åtminstone 
avvakta utredningen om för-
ändringar i lagar och regler 
inom området och se vad 
de kan ge innan man driver 
LOVen vidare. Där tycker vi 
att majoriteten bör sansa sig. 
Varför så bråttom???

Det vi bör göra och också 
arbetar för är utvecklandet 
av dialogen och valfriheten 
inom den kommunala vård 
och omsorgen. Där handlar 
valfriheten om att välja vad 
och när du vill göra eller ha 
hjälp med saker och ting, och 
inte att välja vem som skall få 
tjäna mest pengar på dig eller 
dina anhöriga. 

Christer Pålsson (V)
Maria Bergérus (V)

Johnny Sundling (V)

Vem skall sansa sig?Kraftfulla insatser behövs!

Replik på Jan A Pressfelt (AD) vecka 9:

Sanslöst och planlöst med Aledemokraterna!

Onsdagen den 29 februari 
avhöll Folkpartiet libera-
lerna Ale sitt Årsmöte tradi-
tionsenligt i samlingssalen 
på Trollevik. 

Alla val förrättades 
snabbt av mötesordföran-
den Daniel Höglund, 
biträdd av Tore Berg-
hamn och årsmötessekre-
teraren Eva Lans Samu-
elsson.

 Styrelsen för 2012:  
Ordförande Lasse Carl-
bom, vice ordförande 
Madeleine Olofsson 
(nyval), sekreterare och 
kassör Rose-Marie Fihn, 
övriga ledamöter: Eva 
Lans Samuelsson och 
Klas Nordh. 

Till revisorer omvaldes 
Hugo Wallberg och Jan 
Samuelsson. Valbered-
ningen består av Jan Samu-
elsson och Tore Berghamn.

Till kontaktmän/kvinnor 
för olika råd, som agerar 
på såväl kommun-, region- 
som på riksnivå valdes: 
Liberala kvinnor: Joanna 
Wolodarska Nord, Kom-
munalpolitiska rådet: 
Rose-Marie Fihn,  Liberala 

seniorer: Tore Berghamn 
och Gröna liberaler: Lasse 
Carlbom.

 Studiecirklar har 
genomförts i samarbete 
med Studieförbundet 
Vuxen-skolan. Verksam-
hetsberättelsen visar på ett 
aktivt 2011.

Efter årsmötesför-
handlingarna serverades 
exotiska fat med både kött 
och frukt, potatisgratäng, 
tzatziki, ost, bröd, dryck 
samt kaffe och Eva Lans 
Samuelssons hembakade 
kakor. 

Vid kaffet diskuterades 
bland annat nytt äldrebo-
ende i Älvängen. Folkpar-
tiet vill att ett sådant ska 
byggas centralt.

En mycket trevlig kväll 
avslutades med att Eva 
Lans Samuelsson, Lasse 
Carlbom, Madeleine 
Olofsson, Klas Nordh, 
Daga Johansson, Tore 
Berghamn och underteck-
nad uppvaktades med vår-
liga blomsterarrangemang.

Rose-Marie Fihn

LiberALErnas Årsmöte
Folkpartiet Liberalerna i Ale har hållit årsmöte.

Hemsida? Snabbt och enkelt
Vi hjälper dig!

Telefon 0511-571 90 • Fax 0511-574 66
info@lundsbrunn.se • www.lundsbrunn.se

Minisemester med spa!
En skön påsk 
Påsklunch • entré spa • solrum

 
Två härliga påskdagar
logi • frukost • lunch • aftonsupé 
entré spa • 30 min spa-kur

 Vårens temahelger    
logi • frukost • lunch • aftonsupé  
entré spa • temaaktivitet  
 

fr. 1 330:-/pp

fr. 1 305:-/pp

endast 595:-/pp

läs mer på lundsbrunn.se

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

Mars

BEBISSAGOSTUNDER
För bebisar mellan 4-8 
månader och deras föräldrar.

Vi läser sagor och ramsar.
Surte bibliotek.
>> Start torsdag 22 mars 
kl. 9.30. Fem gånger. 
Anmäl dig till sara.dahl@ale.se 
eller på telefon 0303-33 01 71.
 

SOCIALA MEDIER 
OCH INTERNET 
- föreläsningar på Ale 
bibliotek, Nödinge
Lena Wingbro och Maj 
Holmström guidar dig 
genom den digitala djungeln 
av facebook, ramminnen, 
google, SVT play, bloggar, 
Spotify, webbläsare och annat 
obegripligt. Föreläsningen 
avslutas med information om 
internetbank.
Begränsat antal platser, 
anmälan till Studieförbundet 
vuxenskolan: 0303-748502  
ale@sv.se
>> Onsdag 14/3 kl 14-17  
gästas av Swedbank
>> Onsdag 11/4 kl 14-17 
gästas av Swedbank
>> Onsdag 25/4 kl 14-17  
gästas av Handelsbanken
Ett samarbete mellan 
Studieförbundet Vuxenskolan och 
Ale bibliotek i projektet Digidel
 

FÖRFATTARFRUKOST 
med Birgitta Stenberg

Frukost är framdukad från 9.30. 
Birgitta Stenberg 10.00
Entré 80 kr. Biljetter finns att 
köpa på Ale bibliotek 
>> Lördag 24 mars  
Ale bibliotek
Arrangör: Ale kommun, 
Studieförbundet Vuxenskolan

ALE GYMNASIUMS 
MUSIKDAGAR
Gymnasiets 
musikinriktningselever

>> Onsdag 14 mars kl. 19.00
>> Torsdag 15 mars kl. 12.30 
samt 19.00
>> Fredag 16 mars kl. 12.30

PÅ GÅNG I ALE

Föredrag för föräldrar, anhöriga, 
personal och andra intresserade

Om du har lite tid över, har ett stort, varmt hjärta och vill göra en ideell 
insats kan du var rätt person för oss. Som brottsofferstödjare gör du en 
god gärning, samtidigt som du 
tillsammans med de andra stödjarna 
och styrelsen för BOJ, får 
trevlig gemenskap, ny kunskap 
och lärorika erfarenheter.

Låter det intressant? 
Kontakta ordförande 
Stina-Kajsa Mellin på telefon 
070 7670401 för
mer information.

Margareta Kärnevik Måbrink föreläser 
om Autism och Aspergers syndrom

Under senare år har kunskapen och 
uppmärksamheten ökat när det gäller autism 
och Aspergers syndrom. Du är välkommen för 
att få veta mer om diagnoser och om hur du 
kan känna igen och kanske få ett nytt sätt att 
förstå. Detta för att kunna ge stöd på ett bra 
sätt.
Margareta Kärnevik Måbrink, är speciallärare, 
handledare och samtalsterapeut med 
mångårig erfarenhet av arbete med barn, 
ungdomar och vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 
Margareta arbetar även med handledning till personal samt stödsamtal 
till föräldrar och personer med funktionsnedsättningar.
>> Tisdag 20 mars 18.30 – 21.00. Ale Gymnasium, Nödinge
TV- studion (bakom stora gymnasiebyggnaden)
Kostnadsfritt och ingen föranmälan.

Just nu uppdaterar vi 
aktivitetskatalogen 
för 2012.  

Den vänder sig främst till de som 
fått fysisk aktivitet på recept av 
sin läkare eller sjuksköterska och 
till alla andra intresserade. Vi 

vill underlätta  och guida till en 
lämplig aktivitet. 
Är din förening intresserad av att 
vara med i katalogen? 
Maila föreningens namn, adress 
och telefon och vilken aktivitet ni 
erbjuder till folkhälsoplanerare 
birgitta.freden@ale.se eller till 
jenny.sallander@ale.se

Till Ales föreningar!

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 26 mars 
2012 kl 17.05 i Medborgarhuset, Alafors

Bland punkterna märks:

• Överföring av investeringsmedel från 2011 till 2012

• Uppföljning av nämndernas internkontrollplaner 2011

En central punkt på dagordningen blir årsredovisningen 2011 för 
Ale kommun och dess bolag. Kommunen meddelade för ett tag 
sedan att kommunen redovisar ett positivt resultat på 47 Mkr. Under 
kommunfullmäktiges sammanträde presenterar kommunrevisionen 
sin granskning av hur kommunen har handskats med de pengar som 
tilldelades nämnder, styrelser och bolag under 2011. 

 En fullständig föredragningslista kommer framöver att finnas 
tillgänglig hos Ale kommun, 0303-33 00 00 och på ale.se.  
Ale-Kungälvs närradioförening direktsänder på frekvenserna 91,4 och 
95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten. 

Välkommen!

Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande.  
Cecilia Stedt, sekreterare.

Kom till kommunfullmäktige Ale Brottsofferjour 
behöver fler stödjare!

Försvåra för tjuven genom att 
starta upp grannsamverkan i 
ditt bostadsområde!
Grannsamverkan är en enkel 
och kostnadsfri metod för 
dig och dina grannar att 
samverka mot brott och öka 
gemenskapen i området där 
du bor. Grannsamverkan 
fungerar lika bra om du bor 
i radhus, parhus, lägenhet 
eller fristående villa i 
tättbebyggt område likväl 
som på landsbygd. Läs mer 
på www.ale.se eller kontakta 
kommunens brotts-och 
säkerhetshandläggare Charlott 
Klug på 0303-33 01 21 för mer 
information

Villainbrotten 
fortsätter att öka!

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
Fika finns att köpa från 16.30. Ale Trial Klubb visar upp sig 17.30. 
Älvängens cykel visar nyheter och berättar om kommande arrangemang.
Förköp på Biblioteket i Nödinge, entré 100 kr, fri entré under 20 år.
>> Fredag 9 mars kl 19.00  i Bohushallen

Möt Susanne Ljungskog i Bohushallen
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Peter Johlund 
Säljare Liv och Pension 
0520-49 49 09

Lennart Svensson
Säljare Företagsförsäkring 
0520-49 49 15

Vi hjälper dig med 
företagets trygghets- 
och försäkringslösningar.

SURTE. Årets första 
frukostmöte ägde rum 
hos Kraftpowercon i 
tisdags.

Ett 40-tal morgon-
pigga företagare och 
kommunala tjänstemän 
hade hörsammat inbju-
dan från Ale Företags-
forum.

Temat var ledar-
skapsutveckling och 
morgonens huvudgäst 
var Annelie Eksell från 
Agera Mer.

Utvecklingskonsult Anne-
lie Eksell har under många 
år arbetat med utveckling 
av ledare, medarbetare och 
organisationer, inte minst 
inom Handelsbanken som 
var programvärd för tisda-
gens frukostmöte i Surte.

– Jag har två favoritäm-
nen, ledarskap och kommu-
nikation. Jag hoppas kunna 
ge er inspiration till egen 
utveckling med mitt anfö-

rande här idag, sade Annelie 
som på knappa halvtimman 
redogjorde för sina tankar 
och idéer kring ledarskap.

Annelie Eksell hävdar att 
en av de största utmaning-
arna i ledarskapet är du själv.

– Glöm inte att reflektera. 
Vad är dina styrkor och egen-
skaper? När använde du dem 
senast?

Morgonens föredragshål-
lare gled sedan in på ämnet 
kommunikation. Genom att 
förmedla ett budskap åstad-
kommer du en dialog.

– Det är ett fantastiskt 
verktyg i ditt ledarskap, beto-
nade Annelie.

Susanna Hammar och 
Börje Johansson informe-

rade om projektet Turis-
mutveckling i Ale & Lilla 
Edet och upplyste samtidigt 
om den kick off som sker på 
Repslagarmuseet onsdagen 
den 7 mars.

Innan mötesdeltagarna 
togs med på en rundvandring 
i Kraftpowercorns lokaler, 
ledd av företagets vd Roger 
Oscarsson, passade närings-
livsstrateg Jerry Brattåsen 
på att slå ett slag för nästa 
företagsträff. Tisdagen den 
27 mars står Arbetsförmed-
lingen som programvärd 
och platsen är då Alebacken 
i Alafors.

NÖDINGE. Vimmersjön 
är övergödd, drabbas 
av återkommande alg-
blomningar vilket inte 
sällan leder till badför-
bud under sommarmå-
naderna.

Nu har Ale kommun 
tagit fram en åtgärds-
plan för att komma till 
rätta med problemen.

– Det ligger i allas 
intresse att Vimmer-
sjön ska ha ett tjänligt 
vatten, säger kommune-
kolog Göran Fransson.

Den åtgärdsplan som Sam-
hällsbyggnadsnämnden anta-
git syftar till att sänka halterna 
av näringsämnen i Vimmer-
sjön.

– När det blir varmt i vatt-
net leder det till en massförö-
kelse av planktonalger, som 
i sin tur gör sjön till en grön 
sörja. Vi sätter då upp skyltar 
där vi rekommenderar folk att 
inte bada. Man riskerar näm-
ligen att bli sjuk, framförallt 
gäller det barn och djur, säger 
miljöinspektör Bengt-Arne 
Johansson.

Planen består av tre delar; 
ett kontrollprogram, åtgärder 
för att minska tillförseln av 
näringsämnen från verksam-
heter i sjöns tillrinningsom-
råde samt planering för åtgär-
der i sjön.

– Det är väldigt många 
människor som nyttjar Vim-
mersjön sommartid och 
Nödinge är dessutom ett sam-
hälle som växer. Ska det förbli 
en populär badsjö så är det ett 
måste att vidta dessa åtgärder, 
säger Bengt-Arne Johansson.

Åtgärderna kommer att ske 
i samverkan med markägare 
och närboende. Ett utskick är 
förberett till närbelägna fast-
igheter och fortlöpande infor-
mation kommer att presente-
ras på kommunens hemsida.

– I tillrinningsområdet 
finns ett 65-70-tal fastigheter, 

varav några enstaka djurhål-
lare, som kommer att få vårt 
utskick. Där ber vi dem fylla 
i uppgifter om sina enskilda 
avloppsanläggningar och hur 
den ser ut. Vi bedömer speci-
fikt varje anläggning och vill 
uppmuntra fastighetsägarna 
att vidta eventuella åtgärder 
som gör att anläggningen 
uppfyller de nationella krav 
som finns, säger Bengt-Arne 
Johansson.

De största källorna till när-
salter är just enskilda avlopp, 
läckage från jordbruksmark 
och gödselvårdanläggningar 
samt intern belastning från 
sjöns bottensats.

– Genom åren, från 50-talet 
och framåt, har det skett ett 
läckage av näringsämnen som 
finns lagrat i bottensegmentet. 
Varma sommardagar frigörs 
dessa. Det finns flera metoder 
att välja bland för att binda 

upp näringen permanent, eller 
se till så att den inte frigörs. 
Restaureringsåtgärder i sjön 
kommer dock i ett tredje steg 
och eventuella åtgärder vill vi 
diskutera med markägare och 
fiskerättsinnehavare, säger 
Göran Fransson.

Först gäller det att starta 
kontrollprogrammet med 
kontinuerlig provtagning för 
att se hur tillståndet i sjön 
förändras. Provtagningarna 
kommer att ge information 
om vilka åtgärder som är 
lämpliga att sätta in i restaure-
ringsfasen.

– Någon omedelbar verkan 
är det inte tal om, det är först 
om två, tre år som vi kan för-
vänta oss en synbar effekt av 
åtgärdsplanen, avslutar Göran 
Fransson.

Var med och 
skapa framtiden

www.ale.se

På ditt ortsutvecklingsmöte kan du påverka hur Ale ska se ut.

Vimmersjön skall åtgärdas

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale kommun har beslutat om en åtgärdsplan för Vimmersjön, 
som i dagsläget är övergödd och drabbas av återkommande 
algblomning. Halterna av närsalter i sjön ska minskas.

Miljöinspektör Bengt-Arne 
Johansson.

Kommunekolog Göran Frans-
son.

Frukostmöte för vakna företagare
– Ledarskap och turism i fokus

FRUKOSTGÄST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Utvecklingskonsult Anne-
lie Eksell pratade om ledar-
skapsutveckling.

Handelsbanken stod som värd för tisdagens frukostmöte i 
Surte. Anna-Lisa Jansson är kontorschef på Ale Torg och till 
höger om henne ses näringslivsstrateg Jerry Brattåsen.

Sign Landsbygdsbo lossar 
en bredsida mot flera 
partier. De områden som 

pekas ut som lämpliga i Vind-
bruksplanen för Ale, berör 
fastighetsägare i hela skalan 
från liten till större.

Syftet med att sätta gräns-
värden och villkor för hur 

vindkraftverk ska användas 
är ju att minimera och helst 
eliminera störningarna. Vilket 
i sin tur gör att villkoren kan 
och bör vara olika beroende på 
storlek och placering av even-
tuellt verk.

Väljer man dessutom en 
finansiering som ger många i 

bygden möjlighet att hjälpa till, 
så får många del av nyttan.

Vi i Centerpartiet anser att 
vindkraft med lämplig place-
ring och utformning är bland 
de minst miljöstörande alterna-
tiven för att förse oss med den 
el som de flesta av oss vill ha.

Åke Niklasson (C)

Vindkraft minst miljöstörande

Vi har funnits i  Älvängen  
så länge man kan minnas…

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

Välkommen in så hjälper jag dig med placeringar,  
fastighetsaffärer, Nyckelkund och mycket mer. 
Du når mig på lena.frossling@swedbank.se
0303-334887, växel 0303-334880.
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Det är vi som 
gör extensions
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Äkta extensions från Toupema Belgal för Dig som 
vill ha längre och tjockare hår eller färgförändringar. 

För rådgivning och konsultation prata med 
Annika eller Jennie så 
hjälper de Dig.

Har Ni frågor kring detta så är Ni 
välkomna att kontakta oss. Ni når oss 
på 0303-74 88 93. /Annika & Jennie

ALE. I fjol tog Ale 
kommun emot fyra 
flyktingar. 

Det är inte ens en 
femtedel av vad som 
står i överrenskommel-
sen med Länsstyrelsen.

Genom det nya 
avtalet som kommun-
fullmäktige godkänt 
kommer man troligtvis 
att komma närmare 
ambitionen att ta emot 
30 personer.

Ale kommun har sedan flera 
år tillbaka avtal med staten 
om mottagande av flyktingar 
och andra skyddsbehövande. 

I höstas sa Länsstyrelsen upp 
avtalet för omförhandling. 
Förslaget som godkändes i 
kommunfullmäktige förra 
måndagen innebär att man 
precis som tidigare åtar sig 
att ta emot 30 personer, men 
med vissa betydande skillna-
der.

Ale kommun har tidiga-
re varit en kommun där flyk-
tingar bosatt sig på eget ini-
tiativ, men framför allt bris-
ten på lediga bostäder har 
gjort att denna inflyttning 
har minskat drastiskt. Från 
att 2008 ha fyllt hela kvoten 
på 30 personer halverades 
antalet till året efter, för att 
landa på endast fyra stycken 

både 2010 och 2011. 
För att kunna fullfölja sitt 

åtagande om 30 personer per 
år ingår det nu i avtalet att ca 
25 personer beräknas anvi-
sas plats genom Arbetsför-
medlingen eller Migrations-
verket. 

– Det gör att vi garanterat 
kommer att ta emot fler än 
fyra personer i år, det är vår 
uppgift att göra det. De res-
terande fem räknar man med 
eventuellt bosätter sig här på 
eget initiativ, säger Magnus 
Billborg, enhetschef för för-
sörjningsstöd i Ale, och fort-
sätter:

– Det viktigaste är att lösa 
bostadsfrågan och vi samar-
betar med Alebyggen för att 
kunna säkerställa boende åt 
flyktingar. 

Kommunen får statlig er-
sättning för mottagarkost-
nader och försörjningskost-
nader initialt. Detta sker 
under de två första månader-
na medan man utreder eta-
bleringsplanen. Därefter får 
man etableringsersättning 
från Arbetsförmedlingen. 

SD motsatte sig
Det var en nästintill enhällig 

majoritet som stod bakom 
beslutet att kommunfullmäk-
tige skulle godkänna det nya 
avtalsförslaget.  Sverigede-
mokraterna var ensamma om 
att motsätta sig.

– Det är en stor föränd-
ring. Det finns inga bostä-
der, trycket ökar mer och mer 
och vi har inte förutsättning-
arna. Det måste man titta på 
innan. Vi har inte heller till-

räckligt med jobb åt ungdo-
marna, säger Robert Jans-
son, ordförande för SD i Ale. 

Oppositionsrådet Paula 
Örn (S), som i frågan var 
tydlig i talarstolen menar att 
det handlar om människosyn. 

– Man måste utgå från 
varje människas rätt till att 
skydda sitt liv och sin hälsa, 
vi kan inte villkora med det 
skyddsbehovet. Dessutom 

hade vi aldrig klarat oss utan 
arbetskraftsinvandringen. Jag 
tycker att SD:s argumenta-
tion är oansvarig. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

ETABLERING AV NYANLÄNDA
Enligt lagen om etableringsinsat-
ser för vissa nyanlända, som trädde 
i kraft 1 december 2010, ges Arbets-
förmedlingen det samordnande 
ansvaret för etableringsinsatserna. 
Tillsammans med den nyanlände 
och i samverkan med berörda kom-
muner, myndigheter, företag och 
organisationer upprättar man en 
etableringsplan. Personen informe-
ras om var i landet förutsättningar 

för arbete är goda baserat på hans 
eller hennes bakgrund.
Den nya lagen omfattar nyanlända 
som har fyllt 20 men inte 65 och 
som har uppehållstillstånd som 
flykting, kvotflykting, skyddsbehö-
vande eller anhöriga till dessa. Även 
nyanlända som fyllt 18 men inte 20 
omfattas. 

Källa: Arbetsförmedlingen

– Nu räknar Ale kommun med att 
ta emot fler personer

Ny situation. Genom ändrade avtal med Länsstyrelsen räknar Ale kommun med att ta emot 
fler nyanlända.

Nytt avtal om flyktingmottagande

12 MARS KL 18.30
ALE GYMNASIUM

FRI ENTRÉ
Arr: Vänsterpartiet i Ale, Socialdemokraterna i Ale, Miljöpartiet i Ale

och ABF Sydvästra Götaland

�

DET ÄR UPP TILL DIG!

Filmvisning 
Filmen om Lundin Petroleum och Carl Bildt
av Maj Wechselmann som presenterar filmen 

och svarar på frågor efteråt.
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ÄLVÄNGEN. I onsdags 
avslutades Skapande 
skola hos årskurs 2 på 
Älvängenskolan.

Finalen utmynnade i 
en sång- och rörelse-
stund i gymnastiksalen.

Melodier som elev-
erna själva gjort fram-
fördes på ett lustfyllt 
sätt.
Det var många leenden och 
skratt när Älvängenskolans 
elever i årskurs 2 satte punkt 
för sin skapandeverksamhet 
som har pågått vid fem olika 
tillfällen.

– Skapande skola är en 
satsning som finansieras 
med pengar från kulturrå-
det. Således innebär det inga 
kostnader för den enskilda 
skolan, förklarar Heléne 
Gustafsson, pedagog på Ale 
Kulturskola.

Tillsammans med två kol-
legor såg Heléne till att för-
gylla onsdagsförmiddagen i 

Älvängen. Barnen fick sjunga 
tillsammans, visor som de 
själva gjort på ämnet krop-
pen.

– Eleverna får använda 
både känslor och sinnen, puls 
och rytm, säger Heléne.

– Det är härligt att se hur 
barnen växer i sitt skapande 
under resans gång, de vågar 
mer i sina rörelser och tar ut 
svängarna i större omfatt-
ningar efter några träffar.

Eleverna har även gjort 
små skulpturer av människor 

och teckningar, som visades 
upp i samband med avslut-
ningsarrangemanget. 

– Skapande skola vänder 
sig till årskurs 2, 5 och 8. 
Tyvärr är det inte alla skolor 
i Ale som givits möjlighet 
att ta del av denna verksam-
het, då en del tackat nej. Lite 
underligt kan tyckas då det 
är en resurs som inte kostar 
något, avslutar Katarina 
Dahlbäck.

JONAS ANDERSSON

NOL. Nolskolans elever 
vandrar oförtrutet 
vidare.

Utmaningen ligger 
i att kopiera Göran 
Kropps bedrift att ta 
sig till Nepal och foten 
av Mount Everest – om 
än inte i praktiken.

Hittills har barnen 
avverkat 6 098 kilome-
ter av totalt 11 407.

”Nolskolan mot toppen – 
Högt i det blå” startade 30 
september i fjol och slutda-
tumet är satt till den 23 maj.

– Det var samma dag som 
Göran Kropp 1996 nådde 
toppen av Mount Everest, 
berättar vandringsprojek-
tets initiativtagare Ragne 
Bengtsson.

Mr Mountain (Fredrik 
Blomqvist) och Mr Bike 
(Martin Johansson) fanns 
med när projektet startade. 
I förra veckan dök bröderna 
upp på skolgården igen, till 

elevernas förtjusning men till 
Ragne Bengtssons förtret.

– Ni är odugliga! Ni ska 
inte vara här utan i norra Iran 
om allt vore som det skulle. 
Vad gör ni här? 

– Vi kom till rondellen i 
Surte, men sedan visste vi 
inte vilken väg vi skulle ta. 
Var inte arg Ragne, vädjade 
Mr Mountain och Mr Bike.

Till slut blev det en förso-

ning och tillsammans med 
Bullerbyns elever stämde 
man upp i den sång som är 
knuten till projektet. Det 
blev allsång, så att skoltaket 
nästan lyfte.

– Vi hoppas verkligen 
kunna nå vårt mål och just nu 
ser det lovande ut, men det går 
inte att ta ut något i förskott, 
avslutar Ragne Bengtsson.

JONAS ANDERSSON

Skapande skola med tema kroppen

Dans, rörelse och många skratt när Skapande skola avsluta-
des i Älvängenskolans gymnastiksal.

Vandrar vidare mot toppen

Mr Mountain (Fredrik Blomqvist) och Mr Bike (Martin Jo-
hansson), som symboliserar projektet ”Nolskolan mot 
toppen – Högt i det blå”, hälsade på oss Bullerbyns elever i 
förra veckan. Tillsammans ska Nolskolans elever ha vandrat 
6 098 kilometer innan den 23 maj.

ALAFORS. En stark 
berättarföreställning.

Det var vad eleverna 
i årskurs 9B på Himla-
skolan fick till sig när 
de gästades av Mast-
huggsteatern i förra 
veckan.

Åsa Bodin-Karlsson 
och Hans Brorson satte 
avtryck med ”Mirad 
och hans mor”.

När börjar ett krig? Och när 
tar det slut – när man slutat 
skjuta, eller när man slutat 
hata? Mirad och hans mor är 
en föreställning om hämnd 
och försoning, som Himla-
skolans niondeklassare fick 
uppleva på ett alldeles speciellt 
sätt. Skådespelarna Åsa Bodin-
Karlsson och Hans Brorson 
agerade i klassrummet med 
publiken tätt inpå sig. 

Klassrumsföreställningen 
föregicks av en workshop där 

ungdomarna fick lära sig tea-
terkonstens grunder i kombi-
nation med enklare övningar.

– Vi diskuterade också 
ämnet hämnd och försoning, 
förklarar Hans Brorson.

Mirad och hans mor hand-
lar om ett krig i forna Jugosla-
vien. Mirad och hans mamma 
slits ifrån varandra, båda tror 

att den andra är död, båda bär 
på djupa sår.

– Pjäsen väcker ofta starka 
känslor. Av den anledningen 
dröjer vi oss kvar i klassrum-
met så att eleverna kan ställa 
frågor och få svar på sina fun-
deringar, avslutar Åsa Bodin-
Karlsson.

JONAS ANDERSSON

Känsloladdad klassrumsteater

”Mirad och hans mor” är en känsloladdad berättarföreställ-
ning som Hans Brorson och Åsa Bodin-Karlsson framför på 
ett mästerligt sätt.

SURTE. Nyligen samlades 
ett tiotal medlemmar i Surte 
missionskyrka, för att dis-
kutera möjligheten att ar-
rangera en vårmarknad i år. 
Under många år har försam-
lingen arrangerat en mycket 
välbesökt och omtyckt höst-
marknad och nu bestäm-
de man sig för att ha en vår-

marknad 21 april.
Nu planeras det för det 

väldigt populära kaklot-
teriet. Dessutom har man 
second hand/loppmarknad, 
godishjul, våffelservering 
och korvgrillning. För dem 
som vill pyssla i trädgården 
eller i blomkrukan, finns 
möjlighet att vinna olika 

redskap och även att köpa 
små plantor.

Om man i stället vill 
pyssla om bilen inför som-
maren, så kan man välja ett 
bilvårdslotteri. Man kan 
också köpa lotter för att 
försöka vinna en 3-rätters 
middag.

❐❐❐

Surte missionsförsamling utökar verksamheten

ÄLVÄNGEN. Viktor 
Thorsson i 1B på 
Älvängenskolan skrev 
ett brev till kommun-
ledningen, men glömde 
kontaktuppgifterna.

I fredags fick han inte 
bara svar på sin fråga, 
han fick även träffa 
politikerna. 

Frågan som Viktor tillsam-
mans med sin mormor för-
fattade till kommunledning-

en i ett brev löd: Varför får 
inte barn köra bil? 

Han berättade också om 
sitt förslag att barn kunde få 
köra minibilar och gå i mini-
bilskola. 

– Jag blev jätteglad för ditt 
brev och det kommer alltid 
att finnas kvar hos oss på 
kommunhuset, sa Kommun-
styrelsens ordförande Mikael 
Berglund (M) när han till-
sammans med utbildnings-
nämndens ordförande Elena 
Fridfelt (C) besökte klassen 

på Älvängenskolan i fredags. 
Som svar på Viktors fråga 

förklarade han att barn inte 
får köra bil därför att det är 
farligt och att man måste vara 
rädd om barnen. 

Politikerna passade även 
på att berätta för klassen om 
hur de jobbar och svarade på 
elevernas frågor. 

– Jag vill också bli politi-
ker, sa Viktor bestämt och 
blev lovad att få vara med på 
ett möte.

JOHANNA ROOS

Viktor är hittad!
Viktor Thorsson från Älvängen som skrev ett brev till kom-
munledningen var glad över att få träffa Mikael Berglund 
(M) och Elena Fridfelt (C).

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

Foto: Jonas  
Andersson
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ÄLVÄNGEN. Kommun-
styrelsen efterlyser 
knappt skrivkunnige 
Viktor från Älvängen.

naturen Viktor från Älvängen 
som för en tid sedan skickat 
in en skrivelse till de styrande 
i kommunen. Hans synpunk-

ll l f " i i

termärken. Vi har sökt via 
förskolorna i Älvängen, men 
det finns ju fler än en Viktor. 
Därför vädjar vi nu via tid-

i H å å å

Viktor, var är du?

Faksimil från Alekuriren vecka 
8, 2012.

Medlem Väst
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ÄLVÄNGEN. Det är bara 
att lyfta på hatten för 
en fin utställning.

I söndags var det 
vernissage på Repsla-
garmuseet i Älvängen.

Berith Larsson visar 
ett färgsprakande gal-
leri av vackra huvudbo-
nader.
Med ett slag för hatten är 
namnet på den utställning som 
just nu visas på Repslagarmu-
seet och som pågår till och 
med den 15 april.

– Min passion i livet är just 
hattar. Alla kvinnor kan bära 
hatt, det finns en för alla, säger 
Berith Larsson som tog emot 
besökarna på vernissagedagen.

Berith har sytt och arbetat 
med hattar sedan 1993. Hon 

har utbildning från Tillskärar-
akademin i Stockholm och har 
varit lärling hos flera modister, 
samt gått ett flertal kvällskur-
ser.

– I min ateljé har jag ungefär 
150 hattar. Ett 20-tal av dem 
visar jag upp här i Älvängen, 
förklarar Berith.

Vad är det för hattmode 
som gäller just nu?

– Nu är det inne med visit-
hatt.

Vilken färg ska man välja?
– Svart går alltid hem, i 

övrigt gäller mycket pastell.
Hur vet man att hatten 

sitter rätt?
– Ansiktsformen avgör. 

Man bör undvika ett allt för 
stort brätte, så att hatten inte 
blir som en parasoll på huvu-
det, avslutar Berith Larsson.

JONAS ANDERSSON

Färgsprakande galleri av hattar

I söndags var det vernissa-
ge för Berith Larssons ut-
ställning.

���������������������������������
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Varmt
välkomna!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

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

NÖDINGE. Stefan 
Andersson firar 20 år 
om artist.

Onsdagen den 14 
mars uppträder han i 
Nödinge kyrka tillsam-
mans med Blue´n Joy.

– Det blir fantastiskt! 
Den som inte har stått 
inbäddad i en kör har 
missat något. Jag 
kommer att blanda och 
ge ur mitt material från 
två decennier, säger 
Stefan till Alekuriren.

Förra våren gjorde Blue´n 
Joy ett rosat framträdande 
tillsammans med Åsa Jinder. 
Nästa onsdag får Nödinge 
kyrka återigen finfrämmat 
då Göteborgaren Stefan 
Andersson gör entré. Stefan 
slog igenom med dunder 
och brak med singeln ”Catch 
the moon” vilket gav honom 
en Grammis som ”Årets 

nykomling” 1992. 20 år och 
tio album senare turnerar 
Stefan Andersson framförallt 
med sina historiska skådespel 
No 90 Kleist, Hönsafesten 
och Teaterkungen.

– Om jag tycker det är lika 
roligt att vara artist nu som 
för 20 år sedan? Definitivt! 
Det är mycket roligare, fast 
på ett annat sätt. Då, när man 
slog igenom, var det mer en 
euforisk lycka. Ungefär som 
när man är nykär, det blir 
hysteriskt på något sätt. Nu 
njuter jag mer av de projekt 
jag har.

Är det samma Stefan 
Andersson vi ser nu som 
tidigare?

– Nej, det vill jag inte 
påstå. Det hade varit hemskt 
om det var så. Jag har fått nya 
influenser, blivit äldre, mog-
nare och under åren utveck-
lar du dig själv som person. 
Det speglar sig i musiken 

också. Till en början var det 
bara engelska texter som 
gällde för min del, jag tyckte 
det andades mer rock´n roll 
på något vis.

1997/98 släppte Stefan 
Andersson sitt första album 
på svenska, svenska visor 
med latinska förtecken. Det 
har blivit ett par stycken till, 
bland annat ”En främlings 
hus” där låtarna är hämtade 
från Anderssons samtliga 
album och arrangerade för 
kör och stråkar.

– Jag har gjort många 
konserter med lokala körer 
och det är något speciellt. 
En kör är att jämföra med 
en V8-motor, det räcker att 
det puttrar lite grann så låter 
det mycket ändå, förklarar 
Stefan som nu gör sitt första 
uppträdande någonsin i Ale 
kommun.

Varifrån hämtar du 
inspiration till din musik?

Stefan Andersson kommer till Nödinge kyrka
– Uppträder med kören Blue’n Joy

Musikern Stefan Andersson gästar Nödinge kyrka onsdagen den 14 mars då han uppträder 
tillsammans med kören Blue´n Joy.

– Jag har ett intresse av 
människor i stort och i smått. 
Alla har en historia och något 
intressant att förmedla. 
Drömmar, förhoppningar 
och sorger har vi alla gemen-
samt.

Hur är det att uppträda i 
en kyrka?

– Det blir en klang i kyrkan 
som gör det storslaget och 
mäktigt. Jag gillar det.

Finns det några religiösa 
förtecken i konserten?

– Nej, jag är inte själv 
religiös, inte mer än att jag 
reflekterar över min existens 
då och då. När vi har det tuf-
fare i livet så söker vi ofta ett 
större sammanhang, någon 
att hålla i handen.

Finns det någon av dina 
svenska artistkollegor som 
du tycker extra bra om?

– Laleh tycker jag är det 
bästa som vi har fått fram 
på många år. Jag är glad för 
hennes skull, hon är värd 

den uppmärksamhet och den 
framgång som hon fått.

Hur tillbringar du helst 
en ledig helg?

– Då innehåller den gärna 
idrott, att spela tennis tycker 
jag är extremt kul. Sedan vill 
jag umgås med familjen och 
mina vänner, i kombination 
med god mat. Det räcker 
långt.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

ÄLVÄNGEN. Åttonde 
årsmötet för Stödför-
eningen Vaken hölls i 
tisdags.

Av handlingarna 
framgick att ”Vakna-
fonden” bidragit med 
135 000 kronor till för-
eningslivet i Ale under 
2011.

Vaknapåsen som 
säljs hos ICA Kvantum 
Ale Torg till förmån för 
barn och unga var även 
i år fondens enskilt 
största bidragsgivare.

Det är nu sju år sedan Stöd-
föreningen Vaken bildades, 
ett resultat av allmänhetens 
och näringslivets engage-
mang för det drogförebyg-
gande arbetet i Ale. Kom-
munens satsning på projek-
tet ”Vakna, droger dödar” 
väckte andra goda krafter och 
viljan att stötta insatserna för 

barn och unga var påtaglig. 
Frågan om hur ekonomiska 
bidrag skulle kunna förvaltas 
utanför den kommunala by-
råkratin fick sin lösning i att 
en ideell stödförening bilda-
des. I tisdags höll föreningen 
årsmöte. Per-Anders Klö-
versjö omvaldes som ordfö-
rande i två år. Det blir hans 
andra sejour. Övriga ledamö-
ter i styrelsen 2012 är Tyrone 
Hansson, Linda Skånberg, 
Anders Bältsjö, Niclas An-
grell och Paula Dahlqvist.

Av handlingarna för 2011 
kunde noteras att bidragen 
som beviljats haft en när-
mast unik bredd. Styrelsen 
har givit ekonomiskt stöd till 
allt från Bohus Scoutkårs ka-
jaker till OK Alehofs sats-
ning på frisbeegolf. Älvbyg-
dens motorklubb har varit 
engagerad i ungdomssitua-
tionen i Älvängen och starta-
de upp en folkracesektion för 

intresserade. Denna satsning 
medverkade också fonden 
till. Likaså har Bohus IF:s 
initiativ till friidrott på Jen-
nylund fått ett ekonomiskt 
stöd. Totalt betalade fonden 
ut 135 500 kronor till fören-
ingslivet i Ale. Dessutom har 
Stödföreningen Vaken hjälpt 
ett antal föreningar med kost-
nadstäckning i samband med 
utåtriktade verksamheter.

Även i år kommer en sär-
skild tonvikt läggas vid att 
prioritera aktiviteter för 
unga tjejer. Ett fortsatt enga-
gemang för att genomföra en 
insamling till förmån för Eu-
ropas fattigaste barn i Molda-
vien gäller också. Tanken är 
också att återigen uppmärk-
samma Vaknapåsen och dess 
betydelse för barn och unga 
i  Ale. Under 2011 gav påsen 
drygt 168 000 kronor.

❐❐❐

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

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

Jan Erik 
Axelsson
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Tevell 

Lena 
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Fredrik 
Hellberg

Johanna 
Hansson
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Det är vi som 
är Axelssons!
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Ödmjuk pristagare inspirerar
I fredags mottog han det ärofyllda priset ”Årets lärare” på UF-mässan i Göteborg.

Sedan 15 år tillbaka har han inspirerat unga företagare på Ale gymnasium.
Jan Ragnarsson är inte bara en omtyckt lärare, han är också en fena på att 

bygga kajaker.

Du fick utmärkelsen 
”Årets lärare” på UF-
mässan i fredags, hur 
känns det?
– Det var omtumlande och 
väldigt roligt. Det är viktigt 
att säga att jag står lite som 
en symbol för det arbete 
som jag och mina kollegor 
har gjort tillsammans. En av 
våra främsta styrkor är att vi 
tar vara på kompetensen hos 
varje lärare och jobbar till-
sammans som ett lag. Som 
jag ser det så går priset till 
allihop.
Hur kom det sig att du 
började jobba med ung-
domar och engagera dig i 
UF-företagande?
– Direkt efter lärarutbild-
ningen jobbade jag med 
vuxna elever inom AMU-
gruppen i 15 år. Därefter 
jobbade jag på ett konsult-
företag inom ekonomi och 
det är en erfarenhet som jag 
haft mycket nytta av. Man 

vet hur det fungerar i före-
tagsvärlden och jag tror på 
modellen att som yrkeslä-
rare växla mellan näringsliv 
och skola. På företaget sak-
nade jag att jobba med män-
niskor och hade en dröm 
om att få arbeta med ung-
domar. Jag har aldrig ångrat 
att jag tog steget. Kontakten 
med ungdomarna är så vik-
tigt för mig och de är mer 
direkta än vuxna och ger 
respons direkt. 
Har du själv funderat på 
att starta eget?
– Jag var delägare i det kon-
sultföretag som jag job-
bade på tidigare. Tankar på 
att starta eget har funnits 
ibland, men det var ett tag 
sedan nu. 
Vilka egenskaper ska man 
ha för att lyckas som 
entreprenör?
– Man måste se möjlighe-
ter inom olika områden och 
hitta en affärsidé som håller. 

Gör man det så blir allt mer 
intressant och roligt. Nästa 
steg är att våga ta risker, 
både personliga och ekono-
miska. Sedan är det oerhört 
vikigt att klara av att förvalta 
sin tid och att ta ansvar. 
Är det något UF-före-
tag genom åren som du 
minns extra väl?
– Ja, jag minns bland annat 
en kille som heter Marcus 
Bramlöv, som blev Sveri-
ges bästa säljare för unge-
fär sju år sedan. Han hittade 
sin grej genom UF och fort-
satte sedan inom säljbran-
schen. Hans företag hade 
som affärsidé att tillverka 
en produkt som sträckte ut 
lakanet medan man sov. När 
de skulle demonstrera idén 
på scenen i Stockholm gick 
det sönder, så att han ändå 
lyckades bli bästa säljare var 
verkligen imponerande. 

VECKANS 

PROFIL

Namn: Jan Ragnarsson
Smeknamn: Kallas ibland för Janne 
som alla andra som heter Jan
Ålder: 65 
Bor: Lindome 
Gör: Lärare i ekonomiska ämnen på 
Ale gymnasium
Familj: Gift med Anne sedan 40 år 
tillbaka, tre barn och fyra barnbarn
Intressen: Resa, paddla egen-
tillverkade kajaker och vara med 
barnbarnen
Stjärntecken: Våg
Aktuell: Utsågs till ”Årets lärare” 
på UF-mässan i fredags
Om att resa: ”Jag älskar att resa! 
Det lägger vi alla våra pengar på 
och det är värt vartenda öre. Indien 
är ett favoritland som vi besökt 
flera gånger. Människorna där är 
helt underbara, det är vackra färger 
överallt och landet har många kul-
turskatter. ”

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Bränsleförbr bl körn 5,6-6,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 146-160 g/km. Miljöklass 2005 och Euro 5. *Eller vid 1.500, 3.000 och 4.500 mil. **1.6i och 2.0i.

219.900:-
Subaru XV från

Standardutrustning XV Boxermotorer

CROSSOVER FREEDOM

PREMIÄR FÖR SUBARU XV 
10–11 MARS!

KUNGÄLV, Filaregatan 7
0303-20 86 00, www.kongahallabil.se
Mån-Fre 9-18, Lör 11-15Mån-Fre 9-18, Lör 11-15, Sön 11-15
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Värmedagar 9-11 mars
hos Stures Spisar i Alafors 
Fredag 09-18 Lördag 10-14 Söndag 10-14

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

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

Komplett installation 
inkl 4 meter skorsten 48.500:- 

Pris nu  38.000:- 
Efter ROT-avdrag. Avser standardinstallation.

Gäller t o m 15 mars 2012

Välj bland 7 Contura 
kaminer och spara upp till 4800:- 
(varav gåva till ett värde av 1400 kr ingår).

Kaminer för varje hem
MADE IN SWEDEN       M
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CONTURA 820T
Ord. pris 18.900:-

JUST NU 
17.900:-

CONTURA 560T
Ord. pris 23.700:-

JUST NU 
21.900:-

Alla kampanjmodellerna hitta r Du 
på www.contura.se

Mer 
mys vid 
brasan

           Gåva!
Frukostset från 

Höganä s Keramik 
medföljer vi köp av 

kampanj kamin. 
Levereras tillsammans 

med kaminen. 
Värde 1 400:-

Nyhet!

Spiskassetter från Keddy

Från 17.000:- 
inkl standardinstallation
Efter ROT-avdrag. Avser standardinstallation.

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

Spara 

2 500:–
Just nu!

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

Spara 

2 500:–
Just nu!

Keddy Carisma 
inkl 4 meter 
skorsten 
med installation 61.000:-

Pris nu  
48.000:- 
Efter ROT-avdrag. Avser 
standardinstallation.

Visste du att ordet 
Zafira betyder ”succé” 
på arabiska? 

Du ser förvånad ut! 
Några som läst sina 
arabiska glosor var led-
ningen för Opel. 

I slutet av nittiotalet 
lanserades den rullande 
succén, men det ingen 
kunde förutse var om 
familjebilen skulle leva 
upp till sitt namn. 

Nu vet vi svaret: 
Opeln blev en kas-
sako som älskades 
av stora familjer med 
liten budget och nu 
ska bedriften göras om 
med nya Zafira Tourer. 
Vi har tagit reda på om 
tyskarna lyckats.

Opel Zafira blev flexbilarnas 
mästare då den presenterades 
1999. Den var stor och rymlig 
med plats för sju åkande. Med 
färre passagerare kunde man 
enkelt fälla ner den tredje sä-
tesraden i golvet och vips 
hade man ett stort bagage. 

Barnfamiljerna jublade 
och 2,2 miljoner exemplar 
har rullat ut ur fabriken. Nu 
har utvecklingsavdelningen i 
Rüsselsheim filat ytterligare 
på finesserna och det arabis-
ka namnet har kompletterats 
med ”Tourer”.  

”Lounge” på hjul
Utseendet har blivit betydligt 
tuffare och fronten påminner 
om elbilen Opel Ampera. Vi 
bjuds på en välskulpterad 

kaross som avslutas med ett 
maffigt bakparti. Inredning-
en är ljus och luftig - mycket 
tack vare den högt uppdrag-
na vindrutan som övergår i ett 
stort glastak. 

Flexibilitet är vad man 
mest förknippar den tidigare 
generationen med och nu har 
teknikerna även tänkt till vad 
gäller den andra sätesraden. 
I Zafira Tourer har det blivit 
tre separata säten som kan 
fällas platt ner i golvet och 
stuvas om var och en för sig. 

Genom att fälla och snurra 
mittsätet så förvandlas exem-
pelvis ryggstödet till ett be-
kvämt armstöd. Loungesäte-
na á 2 900 kronor kan dess-
utom justeras 28 centimeter 
i längsled, men i det baker-
sta läget måste tredjeklassen 
slopas - alltså de två uppfäll-
bara stolarna längst bak. 

Det blir för trångt om sa-
ligheten och att det snarare är 
nödplatser är inget att hymla 
om. Resenärerna i framsätena 
går det absolut ingen nöd på 
och instrumenteringen känns 
fräsch.  

Lyckad uppföljare
Just nu lanseras Opel Zafira 
Tourer med fyrcylindriga 
motoralternativ med start/
stopp-system. Det är bara 
att välja och vraka mellan en 
bensinare på 140 hästar (226 
900:-) samt turbodieslar på 

130 (245 900:-) respektive 
165 hästkrafter (262 900:-
). Vi provkör den sistnämn-
da maskinen på krokiga och 
knixiga vägar i trakterna 
kring tyska München. 

Men vi taxar naturligt-
vis även ut på autobahn där 
vi snabbt går igenom de sex 
växlarna samtidigt som hund-
rastrecket försvinner av bara 
farten eftersom toppen nås 
vid 208 km/h. 

Ändå känns det höga 
tempot bekvämt både för oss 
samt turbodieseln som arbe-
tar under huven. Tyskarna 
erbjuder även en gasversion 
på 150 hästar (255 900:-) och 
inom kort släpps en busigare 

bensinmotor som har OPC-
emblem på bakluckan. 

Frågan är om barnfamil-
jerna kommer att fortsätta 
jubla åt nya Zafira Tourer? 
Självklart - namnet må vara 

tretton år gammalt men de-
signen och finesserna gör 
bilen ung på nytt! 

STAFFAN SWEDENBORG
JOHANNES GARDELÖF

En rullande ”succé”

OPEL ZAFIRA TOURER 2,0 CDTI
Motor: 4-cyl dieselmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
165 hk vid 4 000 varv/minut. Max 
vridmoment: 350 Nm vid 2 500 varv/
minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 6-växlad manuell. 
Fjädring: Skruvfjädring. Fram: fjä-
derben med undre triangellänkar och 
krängningshämmare. Bak: halvstel 
axel med wattlänk. 
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 11,4 meter.
Bromsar: Skivor fram och bak. ABS. 

ESP.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 276, 
längd 466, bredd 188, höjd 169. Tjäns-
tevikt: 1 733. Bränsletank: 58 liter. 
Prestanda: Toppfart 208 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 9,8 sek.
Förbrukning/miljö: 5,2 liter per 100 
km under blandad körning. CO2: 137 
g/km. 
Pris: 262 900 kronor. 
Plus för: Flexibel familjefraktare, 
många fiffiga lösningar, köregenska-
perna, snygg design.
Minus för: Knapphysterin på mitt-
konsolen, trångt i tredje sätesraden.

Opel Zafira Tourer 2,0 CDTi.

www.thermia.se

ATT INTE SKRYTA 
VORE ATT LJUGA.

Thermia Atec
Luft-/vattenvärmepumpen som ger störst besparing, enligt 
Energimyndighetens test, 2011. Läs mer på www.thermia.se

BÄST 
I TEST!

Dusch

4.900:-
Ord pris 7.495:-

20% på kakel & klinker
Vi visar det senaste inom keramiken.

Dessutom kan du hämta din egen kakelkatalog!

Vä
lk

om
m

en
 at

t h
ämta vår nya katalog!

Återförsäljare för

Öppettider 9-11 mars
Fredag 09-18 Lördag 10-14 

Söndag 10-14

Solpaneler

IFÖ Sign 6860 
WC-stol
Vit standardsits

1.950:-
Vit mjukstängande 
och hård sits

2.395:-

Kommod + porslin + 
spegel med belysning

2.995:-
Ord. pris 4.495:-

Kampanjerbjudanderna gäller på ordinarie pris och kan ej kombineras med andra erbjudande. 
Vi reserverar oss för ev. tryckfel.

Vit blank/matt 
25x40 cm

169:- /m2

20%
på allt från Bricmate

ALLT VI SÄLJER 
KAN VI INSTALLERA!

MASSOR AV 
KAMPANJERBJUDANDE!

FREDAG, LÖRDAG & SÖNDAG 9-11 MARS

KAMPANJ
på all tvättstuge-

inredning från Vedum

KAMPANJ- 
ERBJUDANDEN

25%
rabatt
på allt från 

Dansani

25% rabatt
på allt från Svedbergs

20% 
rabatt

Blandare

1.195:-
Ord pris 1.995:-

från 
Aspen



Vårvinden Badmintonklubb var väl 
representerade på Knalleträffen i 
Borås den 25-26 februari. Tjugo spe-
lare var anmälda från Vårvindens BMK 
i olika åldersklasser och seniorklas-
ser. Tävlingen spelades i tre hallar 
då deltagarantalet var väldigt stort. 
Framgångarna var många för Vårvin-
den BMK.

I flickor 11 så vann Sofie Korne-
sjö efter bra spel i såväl pool som 
slutspel. I finalen så vann Sofie mot 

Askims duktiga Emilia Apelqvist. 
Första guldet var bärgat för Vårvinden 
BMK. I damdubbel flickor 11 så vann 
Sofie Kornesjö tillsammans med klubb-
kompisen Klara Johansson. Det var 
en mycket spännande tävling där mot-
ståndarna i finalen var Emilia Apel-
qvist och Filippa Brännström från 
Askim. Matchen var en rysare och gick 
till avgörande set, där våra duktiga 
badmintontjejer plockade fram sina 
sista krafter och vann med 21-16. Guld 

nummer två var hemma.
I pojkar 11 så representerade Victor 

Pihlgren klubben och avancerade från 
poolspelet. Väl i kvartsfinal så blev 
motståndet för hårt och Victor slutade 
på en god femte plats.

I herrsingel U15 så var det Fred-
rik Longnell som lyckades bäst. Fred-
rik kom tvåa i denna stenhårda ålders-
klass. I finalen så stod Pedro Rodri-
guez från Göteborgs BK för motstån-
det. Finalen var välspelad men Fredrik 

Longnell fick ge sig med siffrorna 21-17, 
21-19. I herrdubbel U15 så fick Fredrik 
Longnell sin revansch. Detta tillsam-
mans med sin kompis från Varbergs 
BMK Alexander Axelsson. Paret vann 
mot William Stubner Påvelunds BMK 
och Filip Claesson Gislaveds BMK.  
Guld nummer tre var fixat. 

I damsingel U15 så kom det fjärde 
guldet. Sofia Olsson spelade riktigt 
bra och vann i raka set över Ebba Gus-
tavsson Varbergs BMK med 21-8, 21-19. 
Jennie Kornesjö spelade också mycket 
bra i denna hårda åldersklass genom 
att komma trea och vinna bronset. I 
damdubbel U15 så bildade Jennie Kor-
nesjö och Sofia Olsson ett par och 
vann hela tävlingen. Det var en solid 
insats från första till sista boll. Fina-
len spelades mot Mariestads Rachna 
Hirani och Alba Sallova. 

Det femte guldet var ett faktum.
I mixed så blev det återigen en 

finalplats för Sofia Olsson som i par 
med Linus Olsson spelade U15 klas-
sen. De spelade en riktigt bra badmin-
ton men motståndarna från Varbergs 
BMK Frida Weilgoni och Alexander 
Axelsson blev för svåra. Ett fint silver 
blev facit för Vårvinden BMK.

I senior klassen Herrar B så gick det 
bäst för David Scott. David har mål-
bilden klar för sig och vill bli A- spelare 
så fort som möjligt. Denna gång så 
blev han femma efter lite dramatik. 

I senior klassen Herrar C så var 
Robert Jensen den mest framgångs-
rika i Vårvinden BMK . Han slutade på 
en femte plats i en mycket tuff tävling. 
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BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

75 års erfarenhet  
av riktigt bra bostadsaffärer.
Vi hjälper dig från ett läge till ett annat.

PRIS 1 365 000 kr/bud. AVGIFT 4 239 kr/månad
VISAS To 8/3 17.00-18.00. Må 12/3. Ring för tidsbokning.
Gruvåsvägen 26. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE ÄLVÄNGEN 3 rok, 74,9 kvm
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PRIS 530 000 kr/bud. AVGIFT 3 444 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Skolvägen 3a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 53 kvm
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PRIS 2 595 000 kr/bud. TOMT 2 800 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Transformatorvägen 10. ALE
Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE BOHUS 5 rok, 111 + 99 kvm
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PRIS 1 800 000 kr/bud. TOMT 1 542 kvm.
VISAS Sö 11/3. Ring för tidsbokning. Kvarnbäcksväg 265.
ALE Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE KILANDA 5 rok, 150 kvm
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PRIS 1 875 000 kr/bud. TOMT 830 kvm . VISAS Sö 18/3
12.00-13.00. Ti 20/3 18.00-18.30. Ring för tidsbokning.
Hagvägen 4. ALE Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE NOL 4 rok, 112 + 112 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE
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POLIS
RONDEN
Måndag 27 februari

Snatteri
En yngre man grips på Ica 
Kvantum då han snattar varor 
för ett värde av 60 kronor.

Stöld av en byggtork på 
Skanskas byggarbetsplats i 
Bohus.

Torsdag 1 mars

Inbrott
Inbrott i Älvängens IK:s klubb-
stuga. Tjuvarna bryter upp ett 
fönster till fastigheten och till-
griper bland annat kontanter.

Lördag 3 mars

Gräsbrand
En mindre gräsbrand inträffar 
vid Solgårdens lägenhetsom-
råde i Alafors vid tre-tiden 
på eftermiddagen. Ärendet 
rubriceras som allmänfarlig 
vårdslöshet.

Tjuvtankning rapporteras 
från Statoil i Älvängen.

Söndag 4 mars

Misshandel
Misshandel i Nol. Målsägande 
råkar ut för ett knytnävslag.

Måndag 5 mars

Kopparstöld
Stöld av 100 kilo kopparka-
bel på en byggarbetsplats i 
Alvhem. Spaningstips finns i 
ärendet.

Guldkantade vårvindar blåste in över Knalleland

Jennie Kornesjö och Sofia Olsson, Vårvinden BK, vann 
U15-dubbeln i Knalleträffen.

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

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

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

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

BETONGHÅLTAGNING
Sågning • Borrning • Bilning • Rivning 

Asbestsanering • Vajersågning
Betong- och bergtätning

www.alebetongborrning.se

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

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

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

E-post: lars@sturesspisar.se

STURES 
SPISAR AB

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

500 KUVERT MED TRYCK!
Billigast i Sverige?

Gäller C5-kuvert enfärgstryck exkl moms480:-

Bildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

Colorama i Älvängen

- En butik för 
både proffs och 

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

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

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

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

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

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

www.mecaalvangen.se

Minireningsverk 
för enskilda avlopp
Enkelt & driftsäkert • Tar liten plats

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

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86

HUSBYGGNATION ��ALTANER���GARAGE
TILLBYGGNADER���BADRUM���KÖKSRENOVERING

WWW.ZATABYGG.SE

Snabba leverans
er

Vi har



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

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

Lösgodis 
250 sorter

Även sockerfritt

Tobak
Läsk
Glass

Enegidryck
Klubbor
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FOTBOLL

HANDBOLL

Träningsmatcher
Kongahälla – Ahlafors 0-4 (0-2)
Martin Johansson, Mohamad Abdul-
razek, Ali El-refaei, Peter Antonsson.

Halvorstorp – Edet FK 2-4 (0-1)
Mål EFK: Niklas Fredriksson, Jimmy 
Aronsson, Rikard Vikingsson, 
självmål.

Älvängens IK – Stenkullen 0-0
Kommentar: Återigen en stark 
insats av det ungdomliga alelaget 
som verkar trivas med nye tränaren 
Peter ”Erra” Eriksson. Gästande 
Stenkullen höll till i division 4 under 
förra säsongen och nästa uppgift 
blir Halvorstorp från Trollhättan.

Elmer/Fåglum – Skepplanda 3-3 (2-1)
Mål SBTK: Jonathan Svensson, Jim 
Dahlin, Emil Frii.

Div två västsvenska västra damer
Ulricehamn – Nödinge SK 14-21
Mål NSK: Elina Mathiasson 6, , 
Jessica Edler 4, Sofia Hvenfeldt 3, 
Caroline Karlsson 3, Catrine Arons-
son 2, Sara Andréasson 2, Johanna 
Bengtsson 1. 
Matchens kurrar: Elina Mathiasson 2, 
Sara Andreasson 1.

Division 4 Göteborg, damer
Backa – Ale HF 18-10
Mål Ale: Amanda Franzén 3, Emma 
Qvarfort 2, Sara Johansson, Jennie 
Eliasson, Ulrika Kjellin, Victoria 
Lines, Sofia Johansson.
Matchens kurrar: Linda Päkkilä 2, 
Amanda Franzén 1.
Kommentar: Ännu ett stort steg 
framåt för Ale, trots stora siffror. I 
lördagens match mot serieledaren 
visade Ales tjejer återigen mycket 
bra inställning och ett härligt enga-
gemang. Backa som tagit full pott 
under seriens 15 första omgångar 
var precis så bra som tabellen visar. 
Trots detta kämpade Ale tappert 
och jämfört med matchen senast 
mot Backa, som slutade 28-8, kan vi 
konstatera att utvecklingen för Ales 
damer går åt rätt håll.

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or
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VOLVO NÄRSERVICE ALE

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Göteborgsvägen 94 • Älvängen • Tel. 0303-74 65 50
Öppet: Måndag-Fredag 7-17 • Tel 0303-33 60 87

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi har

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

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

BOHUS. Surte BK avfärdade 
ännu en motståndare i fort-
sättningsserien.

Det blev fyra vinster och 
två förluster, vilket placerar 
Surte som tvåa.

Nu återstår att se hur 
bandyförbundet hanterar 
Surtes protester gällande 
seriesegrande Kållereds SK.

Efter en sömnig första halvlek riv-
startade Surte den andra. Under 
loppet av fem minuter gick hem-
malaget från 2-1 till 5-1 och av-
dramatiserade hela tillställningen. 
Sett över 90 minuter var det klass-
skillnad mellan lagen. Dessvärre 
kunde laget inte fira efteråt. Målet 
från början var att kvalificera sig 
för division ett och för det kräv-
des att vinna fortsättningsserien. 
Surte slutade istället tvåa efter att 
ha förlorat mot Oskarström och se-
riesegrande Kållereds SK. Fast här 
slutar varken historien eller drama-
tiken. Surte har protesterat mot 
Kållereds sätt att använda spelare 
från Mölndals A- respektive B-lag. 
Den första protesten avslogs av täv-
lingskommittén, men med den i 
ryggen har nya lämnats in.

– I sitt beslut slår 
kommittén fast att 
Mölndals B-lag och 
Kållered är samma 
förening. Det 
medför att Martin 
Larsson som i år har spelat i både 
Mölndal BK:s A-lag och mot oss 
i Kållereds tröja har gjort fel, då 
Kållered inte kan vara farmarklubb 
till sin egen förening. Det betyder 
att Martin Larsson inte hade tillå-
telse att spela för Kållered. Därför 
hävdar vi att det mest rimliga är att 
Surte tilldöms segern, säger SBK:s 
kassör Peter Lilja.

Att Surte fick upp ögonen för 
skicklige Martin Larsson är ingen 

slump. I förlustmatchen mot Kålle-
red svarade han för sju av nio mål.

Vilka är chanserna att ni får 
gehör för er protest?

– Det är det omöjligt att uttala 
sig om. Frågorna är känsliga, 
men de som vi har pratat med på 

Svenska Bandyför-
bundet tycker att 
det verkar väldigt 
konstigt om spela-
re skulle få vandra 
mellan tre olika lag, 

säger Peter Lilja och syftar då på 
Mölndal BK A, Mölndal BK B och 
Kållereds SK.

Surte kommer också att över-
klaga tävlingskommitténs avslag 
på den första protesten.

Det blir således på någon nivå i 
bandyförbundet som beslutet om 
var Surte BK ska spela nästa år tas.

BRIDGE

HANDBOLL

BANDY

Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog nio par. Medel var 72 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel: 
1. Elsa Persson/Rikard Johansson  89
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           77
3. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson 74
4. Göte Olsson/Gunnar Nilsson        73
5. Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson  72

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Rya HF 32-36 (16-20)
Mål Ale: Peter Welin 6, Kim Sandberg 
4, Anton Thunberg 4, Niclas Ericsson 
4, Andreas Johansson 3, Rickard 
Bäckström 3, Fredrik Johansson 
3, Jonathan Cederholm 2, Joakim 
Samuelsson, Mathias Johansson 
och Mikael Wahlgren 1 vardera. 
Matchens kurrar: Peter Welin 2, 
Anton Thunberg 1.

Surte segrade i sista matchen
– Nu avgör bandyförbundet om laget går upp

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Fortsättningsserien
Surte BK – IFK Malmö 7-3 (2-1)
Mål SBK: Tommy Bergestig 3, Fredrik 
Thelaus 2, Jonas Eriksson, Johan 
Janebrink. Matchens kurrar: Ludvig 
Östman 3, Tommy Bergestig 2, 
Martin Östling 1.

BANDY
Fortsättningsserien
Surte BK – IFK Malmö 7-3 (2-1)

ÅRSMÖTE
Lödöse/Nygårds IK 
håller årsmöte 
söndagen 11 mars 
på Tingevi 16.00

Sedvanliga årsmötes-
förhandlingar, kaffe med 
dopp. Alla medlemmar 
hälsas välkommna!

Styrelsen LN.IK

Surte BK hade inga problem med att skoja bort IFK Malmö i säsongens sista tävlings-
match.

Tommy Bergestig jublar efter ett av 
sina tre mål.
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www.laget.se/aleibf

Div 2 A-lag herrar: 
Lördag 10/3 kl 12.15

Ale Gymnasium
Ale IBF - Sportlife Kungälvs IBK 

Matchvärdar:

Surte
-butiken med omtanke

Div 1 södra damer: 
Söndag 18/3 kl 16.00

Bohushallen
Ale IBF - Tvååkers IBK

ww laageget.t. /aleibfww..lal .se/ale

AAle GymnasiumGGyymmnnasiume le
- Sportlife Kungälvs IBorttliffe Kungälv IBK Sp- SAl  IBFF -Ale IB

Mattcc ärdarr:r:chväM

SurS te
-butiken med omtanke

DDiivv 11 södra damersöddraa ddamer: 1iivv DD
SSöönnddaagg 18//3318//333ggdaöndS kl 16.00kkl 16.00

BBoohhuushhaallenohushhaallenB
AAA eee BF - T åå ke  IBKKF TT åk IBBKIIIBBBAAAllleee BBBFFF - TTvååååkers IBKFF - TTvv åkers BBKKBBB

STOCKHOLM. Veteranfrii-
drotten växer stadigt. Man 
får vara med från det året 
man fyller 35 år. I Stock-
holm var det 824 starter 
under två dagar. Peter Jo-
hansson började med att 
springa 400 m i klassen M40 
på tiden 56.16. En sekund 
från årsbästa räckte till ett 
brons.

Andra dagen började med 
favoritdistansen 800 m. Det 
blev ett rent taktiklopp. 
Peter tog det lugnt och bara 
hängde på första 600 m. 
Sedan ökade han farten och 
vid 700 m tog han ledning-
en ända in i mål. Segertiden 
blev 2.15.25 vilket var nio 
sek från årsbästa. En efter-
längtad och härlig seger.

Direkt efter målgång gick 
Peter bort och hoppade tre-
steg. Ansatsen stämde inte, 
men det blev ett silver med 
10.99 m.

Cecilia Heine började 
med längdhopp. Det var en 

hård kamp om silvret, men 
med personbästa 4.24 m. I 
höjd hade Cecilia ledningen 
upp till 1.36 och var mycket 
nära att klara 1.40. Hon 
stannade dock på 1.36 och 
fick ett nytt härligt silver.

En lyckad helg för Ting-
bergs AIS som ser fram 
emot sommarens mäster-
skap som går i värmländ-
ska Kil.

Löplabbet är en inom-
hustävling i Göteborg. 
Tingbergs AIS hade tio del-
tagare med under helgen. 
Alla kämpade väl och hade 
kul. Det blev tre silver och 
ett brons och tre nya klubb-
rekord.

Daniel Adolfsson, 10 år, 
blev tvåa i längd med 3.60 
och trea i kula med 7.31 
efter två mycket starka in-
satser. Han var bara tre cm 
från klubbrekordet i kula.

Emma Kuutti, 14 år, 
sprang sitt starkaste lopp. 
Hon fick en bra start och 

låg bakom Josefin Pers-
son från Sävedalen under 
400 m. Vid 400 m passerade 
de på 1.10.5. sedan höll Jo-
sefin farten och drog ifrån. 
Emma fick då springa själv 
med tio löpare som jagade 
bakom, men hon var stark 
och kunde lätt ta en andra-
plats med över tre sekunder 
tillgodo. Sluttiden 3.13.76 
på 1000 m.

Monia Kristiansson, 10 
år. sken som en sol efter kul-
tävlingen. 6.85 räckte till en 
fin andraplats och klubb-
rekord med hela 60 cm. I 
 längdhopp blev det nytt 

klubbrekord med 3.12.
Carl Hermansson, 9 

år, sprang ett väl dispone-
rat lopp på 600 m. Det blev 
nytt klubbrekord med 9 sek-
under och sluttiden 2.24.63.

Tobias Gustavsson, 11 
år, tog nytt klubbrekord 
efter ett bra lopp på 800 m 
med tiden 3.15.49. Två här-
liga dagar. Alla aktiva och 
tränare gjorde en härlig 
insats. Förra helgen var det 
tävlingar i Uddevalla. Peter 
Johansson var ensam från 
Tingbergs AIS där. Han 
vann 800 m på nytt årsbästa, 
2.06.80.        ❐❐❐

Fem medaljer till TAIS på Veteran-SM

- Älska handboll

Matchsponsor:

Älvängen

ÄLVÄNGENS KULTURHUS 
Dam div 4, söndag 11 mars 13.40 

Ale HF - HISINGENS HK

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

ALE GYMNASIUM
Herr div 3,  söndag 11 mars 16.00 
Ale HF - Västra Frölunda IF

NÖDINGE. Ale HF:s 
trupp är den bästa och 
bredaste på många år.

Resultatet ser dock 
ut att bli det sämsta på 
länge.

Fyra segrar på 16 
matcher är minst sagt 
magert.

Efter att Önnered 
har dragit ur båda 
sina lag, ÖHK 2002 
och ÖHK Göte-
borg, står det klart 
att inget lag kommer 
att behöva lämna division tre 
västsvenska västra. Det ska 
kanske Ale HF vara glada för. 
Laget är inne i en närmast 
hopplös formsvacka och tors-
dagens kvällsmöte med Rya 
HF gjorde ingen glad. Ale HF 
saknar glöd och passion. Istäl-
let för att ställa sig ivägen och 
göra det svårt för sin motstån-
dare viker man hellre undan i 
hopp om att slippa kroppskon-
takt. Det funkar inte i handboll 
som är en av våra mest fysiska 
sporter. Trots en mycket med-
ioker insats saknade Ale inte 
chanser att båda komma ikapp 
och förbi Rya, men när det het-
tade till var det stor skillnad på 

lagen. Rya höjde sig och visade 
vinnarinstinkt, Ale vek ner sig 
och bad nästan om ursäkt för 
att finnas till.

Det var en märklig match 
med märkliga byten. Linjespe-
laren Anton Thunberg visade 
i första halvlek vägen med fyra 
mål i inledningen, men fick 
sedan nöta bänk. Niometarna 
avlossade inte ett enda distans-
skott under de första 30 minu-
terna och genombrotten lyste 
med sin frånvaro, då det mesta 
av anfallsspelet handlade om att 
gå i sidled. Det blev bättre efter 

paus, men skillnaden var hårfin.
– Vi gör ingen bra match, 

men säsongen känns tyvärr 
redan död. Vi som är runt laget 
har redan börjat diskutera nästa 
år och det ser fantastiskt bra ut. 
Fem spelare från juniortruppen 
kommer att lyftas upp och kon-
kurrensen blir tuffare. Vi har 
som ambition att ställa upp i 
Kortedala cup med två lag och 
planerar dessutom ett tränings-
läger, berättar Ale HF:s lagle-
dare Frank Wahlqvist.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

ULRICEHAMN. Nödinge 
SK:s damer försöker 
putsa till resultaten i 
årets division två spel.

Nästjumbon Ulrice-
hamn bortabesegrades 
med klara siffror.

– När vi gör det vi har 
kommit överens om är 
vi svårstoppade, säger 
NSK-tränaren Markus 
Bengtsson.

Nödinge kom till spel med 
bara en avbytare och hyste 
därför respekt inför mötet 
med Ulricehamn.

– Det är alltid svårt att 
spela med få 
spelare. Hade 
vi haft ordina-
rie lag vinner vi 
över motstånd 
som detta med 
15-20 bollar, men nu blev det 
lite lurigt. Det var både sjuk-
domar och bortresta spela-
re som ställde till det, säger 
Markus Bengtsson.

Segern var dock odisku-
tabel och det var en märk-
bart nöjd Bengtsson som lo-
kaltidningen fick tag på efter 
matchen.

– Tjejerna har faktiskt visat 
att det finns en potential i den 
här truppen och inställningen 
när det väl blir match har för-
bättrats markant under året.

Målet att vara topp-fem i 
serien är inte helt borta när 
en omgång återstår.

– Vi måste besegra serie-
trean Borås borta och för att 
klara det behöver vi ha fullt 
lag, säger Markus Bengtsson 
som var särskilt imponerad av 

Sara Andréas-
son som fick 
agera linjespe-
lare för första 
gången.

Inför nästa 
säsong avslöjar tränardu-
on Markus Bengtsson och 
Johan Flodin att de önskar 
en uttalad satsning från både 
klubben och spelartruppen.

– Det är nog en förutsätt-
ning för att vi ska fortsätta. Vi 
vill att tjejerna planerar efter 
handbollssäsongen och låter 
handbollen komma i första 
hand. I år har det varit tvärt-
om. Jag tycker att både klub-
ben och laget har potential att 
ta nästa steg, men då måste 
vi visa det. Allt handlar om 
inställning och det är den vi 
har ställt en fråga om, avslu-
tar Markus Bengtsson.

NSK jagar en femteplats

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Elina Mathiasson var tillba-
ka som plandominant och 
sköt sex mål.

Trivselstund i Starrkärrs bygdegård med 

Jan-Olof Andersson
Programvärd: Lennart Thorstensson

Entré 140:- kaffe, smörgås och kaka ingår. 
Biljettsläpp torsdag 8 mars hos Allans Bokhandel. 

Välkomna!

Arrangörer:  

Nordiska Folkhögskolan

Söndag 18 mars kl 15 - ca 17.30
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HANDBOLL
Division två västsvenska västra damer
KFUM Ulricehamn – Nödinge SK 14-21

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Rya HF 32-36 (16-20)

Peter Welin var en av få som levererade med kvalité mot 
Rya HF, men ensam var inte stark denna gång. Göteborgar-
na segrade.

Märkbara problem för Ale HF
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ALE. Elvis Forever Ale 
går i graven.

Det slutar som det 
började.

Med en gåva till barn 
och unga, men denna 
gång till de i Moldavien.

För att hedra minnet av 
kungen Elvis Presley tog 
en lokal nybildad förening, 
Elvis Forever Ale, initiativ 
till en konsert i Ale gymna-
sium. Den arrangerades med 
anledning av Elvis 70-årsdag, 
lördag 8 januari 2005. Över-
skottet från konserten skulle 
skänkas till det drogföre-
byggande projektet Vakna – 
droger dödar.

– Det gick helt i stil med 
Elvis ambitioner. Han gjorde 
mycket för andra människor 

och var oerhört generös. Med 
tanke på hans öde kände vi att 
Vakna var helt rätt projekt att 
stötta. Problemet var att det 
inte gick att skänka pengar-
na till ett kommunalt projekt, 
så därför fick vi också enga-
gera oss i att starta en ideell 
stödförening till Vakna. El-
viskonserten blev startskot-
tet för Vaknafonden, det är 
det säkert många som har 
glömt, säger Tyrone Hans-
son en av tre eldsjälar i Elvis 
Forever Ale.

Intresset för den legenda-
riske rockkungen växte fort-
farande och när 30-årsdagen 
efter hans bortgång närma-
de sig tog den lokala Elvis-
föreningen initiativ till ännu 
ett arrangemang i Presleys 
anda. Furulundsparken för-

vandlades i augusti 2007 till 
Elvisparken. Arrangemanget 
hade såväl lokala artister som 
etablerade band på scen. Det 
började med en familjedag 
och slutade i nostalgisk fes-
tivalyra. 

Publikrekord
Elvisparken slog nytt publik-
rekord i Alafors och räknade 
in 1219 besökare. Den note-
ringen är fortfarande över-
lägsen. Ett av skälen till fram-
gången var ett förarrange-
mang i april 2007, då Elvis 
Presleys närmsta vän och 
turnéledare under glansår-
en, Joe Esposito, gästade 
La Plaza i Älvängen. Espo-
sito berättade anekdoter och 
skildrade de sista timmar-
na med legenden som oav-

sett vad som har hänt aldrig 
kommer att dödförklaras...

– Inte för oss i alla fall. Det 
var ett stort kulturhistoriskt 
ögonblick i Ales historia. Ett 
större namn än Esposito har 
aldrig någonsin gästat kom-
munen, men det tror jag inte 
alla förstod, säger Tyrone 
Hansson.

Elvisparken arrangerades 
ytterligare en gång, då med 
drygt 800 personer i publi-
ken.

Starka minnen
– Det är tre starka minnen 
och det känns inte som att 
det är värt att försöka över-
träffa dessa. Evenemang i den 
här storleken kräver mycket 
energi och nu när vi har gjort 
det tre gånger är inspiratio-

nen inte densamma, säger 
Kjell Lundgren som har 
hållit i många av trådarna.

Föreningen Elvis Forever 
Ale har ett överskott om 15 
000 kronor. Enligt stadgarna 
ska dessa skänkas till välgö-
rande ändamål i Elvis anda.

– Vi har bestämt oss för att 
skänka samtliga pengar till in-
samlingen för Europas fatti-
gaste barn i Moldavien. Den 
startar inom kort och det blir 
en bra grundplåt för årets in-
samling. Där vet vi att det 
finns ett obegränsat behov 

av resurser och just utsatta 
barn engagerade Elvis, be-
rättar Kjell Lundgren.

Föreningen passar samti-
digt på att rikta ett stort tack 
till sponsorer och alla som 
stöttat arrangemangen på ett 
eller annat sätt samt till de 
som har medverkat. Kören 
Blue'n joy, Kompbandet Real 
Groove och sångaren Robert 
Thore Andersson Westlund 
gjorde succé under samtliga 
event. 

Elvis Forever Ale i graven
– Återstående medel skänks till förmån för Europas fattigaste barn i Moldavien

Skönt bidrag till Vaknas stödförening
ALAFORS.Elvis 70-årsdag
firades med en födelse-
dagskonsert i Ale gymna-
sium.

Överskottet från evene-
manget gick till projekt
Vakna - droger dödar.

Summan stannade till
sist på strax under 25
000 kronor.

– En halvgalen idé som vi faktiskt
fick riktigt bra ordning på till sist.
Det här känns fantastiskt att Elvis
än idag gör underverk, säger en
av eldsjälarna bakom konserten,
Elvisfantasten Tyrone Hansson.
Det var inte utan stolthet som
arrangören i tisdags lämnade
över en ”check” till Vaknas pro-
jektledare Thomas Berggrgen.

– Det är många som har bidra-
git till det här. Förutom biljett-
försäljningen som Allans Bok-
handel i Älvängen och ICA Kvan-
tum på Ale Torg bistod med har
flera andra ställt upp. Alebyggen
sponsrade till exempel hela tårt-
kalaset. Ljud- och ljusteknikerna
i Ale gymnasium jobbade utan
ersättning. När alla krafter drar åt
samma håll så kan det bli så här Käcka! Tyrone Hansson (tv) och Kjell Lundgren (th) överlämnade i tisdags pengarna från Elviskonserten

Faksimil Alekuriren vecka 4, 2005. Vaknas projektledare 
får ta emot den första checken från Elvis Forever Ale. Kon-
serten i Ale gymnasium till minne av Elvis Presley inbring-
ade 25 000 kronor. Elvis skulle ha fyllt 70 år.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Elvisparken 2007. Till minne av 30-årsdagen, lördag 16 augusti 1977, då Elvis Presley läm-
nade världen arrangerade en lokal intresseförening en konsert som fortfarande har publik-
rekordet på Alafors dansbana. Robert Andersson Westlund var en av artisterna på scen.

   Opera live i Medborgarhuset

Marita Holmgren och Hasse Andersson påminner aleborna om den första livesända opera-
föreställningen i Medborgarhuset Ledet. Arrangören kommer att duka upp för 100 personer 
och intresset är stort. Först till kvarn gäller.

NOL. Opera live i Med-
borgarhuset i Ledet.

Ett skämt?
– Nej, det är bara 

ett exempel på vad vi 
kan erbjuda med hjälp 
av den nya digitala 
tekniken, säger Hasse 
Andersson.

Jodå, det är i allra högsta grad 
sant. Lördag 31 mars direkt-
sänds Carmen från Kungliga 
Operan i Stockholm. Det är 
ett av genrens mest beröm-
da verk och bakom den nya 
spektakulära uppsättning-
en står den franske regissö-
ren Vincent Boussard, som 
har skapat en moderniserad 
version.

– Det blir premiär för live-
sända föreställningar i Med-
borgarhuset och är verklig-
het tack vare investeringarna 
i den nya digitala tekniken. 

Det här med att föreställ-
ningar livesänds har fullkom-
ligt exploderat och skapar 
enorma möjligheter för både 
arrangörer och publik. Vi 
erbjuder våra besökare att 
köpa till en matbiljett där det 
också ingår ett glas vin eller 
öl. Du får en totalupplevel-
se. Vi kommer att duka för 
100 personer så det är först 
till kvarn som gäller, berättar 
Hasse Andersson, Ale Folkets 
Husförening.

Fördelen med att se till 
exempel en livesänd opera 
är att det aldrig blir tomt på 
duken. Du erbjuds nämligen 
lite extra underhållning.

– Ja, kamerateamet filmar 
även backstage och vi får veta 
lite mer än de som är på plats.

Till sommaren hoppas 
Folkets Hus att få med sig ett 
antal fotbollsklubbar i områ-
det på att arrangera EM-fot-

boll på storbild.
– Det kan bli suveräna ar-

rangemang med möjlighet 
för alla inblandade parter att 
tjäna en slant, menar Hasse 
Andersson.

Det pågår också ett ung-
domsprojekt som förhopp-
ningsvis mynnar ut i ett antal 
roliga aktiviteter, exempelvis 
ett större LAN.

– Vi vill engagera ungdo-
mar i den nya tekniken. Det 
är viktigt att vi är många som 
behärskar den, säger Hasse 
Andersson.

Skolbio är också något 
som ska utvecklas i samver-
kan med Ale kommun.

Att digitalbion har slagit 
väl ut bevisar besöksstatisti-
ken. Under de två första må-
naderna har biografen i Ledet 
haft lika många besökare som 
under hela 2011.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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STARRKÄRR. Av Alf 
Hambe har han beskri-
vits som en av landets 
bästa vissångare och 
gitarrister.

Nästa söndag 
kommer Jan-Olof 
Andersson till Starr-
kärrs bygdegård.

Det har åter blivit 
dags för Skratta & 
Sjung.

Söndagen den 18 mars hälsas 
våren välkommen i Starr-
kärrs bygdegård med sång 
och musik. Programvärd är 
i vanlig ordning Lennart 
Thorstensson, som dagen 
innan arrangerar Sång o Sånt 
i Mimers Hus.

– Jag är så oerhört glad 
över att kunna välkomna 
Jan-Olof Andersson till Ale 
kommun och Starrkärr. Jag 
håller med Alf Hambe om att 
Jan-Olof tillhör den svens-
ka eliten i sin genre. Han är 
helt enkelt enastående i sitt 
slag. Olle Adolphsson skri-
ver i sina memoarer att Jan-
Olof Andersson skulle kunna 
framträda som konsertgitar-
rist om han ville, säger Len-

nart Thorstensson.
– Förväntningarna på 

Skratta & Sjung höjs hela 
tiden. I höstas hade vi besök 
av Öbarna vilket var mycket 
uppskattat och nu bjuder vi 
återigen på högkvalitativ un-
derhållning. Det är roligt att 
kunna göra det.

Jan-Olof Andersson är 
sångare, gitarrist, pedagog 
och kompositör som under 
större delen av sitt yrkes-
verksamma liv turnerat med 
olika visproduktioner, offent-
liga och interna konserter 
samt pedagogiska program 
för skolor och institutioner.

– Jag samarbetar med 
musikanter, körer och in-
strumentalensembler i hela 
landet och även i våra nord-
iska grannländer. Min re-
pertoar sträcker sig från Eli-
zabethanska kärlekssång-
er från 1600-talets England, 
instrumentala solostycken 
för gitarr, vidare genom vår 
svenska vistradition och fram 
till egna sånger och tonsätt-
ningar, berättar Jan-Olof An-
dersson. 

Jan-Olof Andersson har 
bland annat belönats med 

Ferlinsällskapets Trubadur-
pris, LilleBror Söderlundh-
stipendiet, Ulf Peder Olrog-
stipendiet och Alf Hambe-
stipendiet.

– Vi ser fram emot en trev-
lig stund i Starrkärrs bygde-
gård. En del allsång blir det 
och förhoppningsvis ett och 
annat gott skratt därtill, av-
slutar Lennart Thorstensson.

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. En blandning 
av humor, kärlek och 
intriger.

Det är några av 
huvudingredienserna i 
Verona, som hade pre-
miär på Pelarteatern i 
torsdags.

– Jag är mycket nöjd, 
alla gjorde fantastiska 
insatser, berömde 
regissör Sigge Fabi-
ansson sedan Tea-
tervindens medlemmar 
mottagit publikens 
hyllningar.

Efter månader av förbere-
delser och repetitioner var 
det för första gången skarpt 
läge när eleverna från Ahla-

fors Fria Skola tog plats i te-

atersalongen. Ytterligare ett 
antal skolframträdanden är 
inplanerade, men också två 

allmänna föreställningar.

– Nu på fredag är vi i Ale 
gymnasium. Vi hoppas natur-
ligtvis på mycket folk och en 
härlig stämning, säger en av 
Teatervindens mest rutine-
rade aktörer, Peter Örtvall, 
som spelar magister Strängh.

Musikteatern Verona är 
baserad på filmen ”10 orsa-
ker att hata dig”, som i sin 

tur bygger på William Sha-
kespeares pjäs ”Så tuktas en 
argbigga”. Publiken får följa 
Kattis (Wictoria Weine 
Lindgren) och Patrik (Jonas 
Jörgensen) och deras kom-
pisars vardag i mångskiftan-
de relationer till varandra. 
Föreställningen är förlagd i 
skolmiljö och berör attity-
der, krav och förväntningar 
på och mellan ungdomar.

– Det är lätt att man som 
ungdom gör saker för någon 
annan och inte för sin egen 
skull. Där skiljer sig Kattis 
från sina kamrater, förklarar 
Wictoria Weine Lindgren.

Hur var känslan inför 
premiären?

– Jag trodde jag skulle dö, 
men samtidigt är det en härlig 
känsla när musiken drar igång 
och man ser publiken. På 
scenen är det bara fullt fokus 
som gäller.

Vad vill ni förmedla med 
Verona?

– Framförallt ska föreställ-
ningen vara rolig att titta på, 
samtidigt som vi vill beskri-
va hur komplex kärleken är. 
Det gäller att utforska den, 
begå sina misstag och kanske 
träffa fel kille eller tjej innan 
den rätta dyker upp. Något i 
den stilen, säger Sigge Fabi-

ansson som utöver sin regis-
sörsroll också gestaltar den 
förmögna men osympatiske 
Jimmy Johansson.

Fotnot. Se även webb-tv på 
www.alekuriren.se.

Våren hälsas välkommen i Starrkärr
– Jan-Olof Andersson gästar Skratta & Sjung

Vissångaren och gitarristen 
Jan-Olof Andersson gästar 
Skratta & Sjung, som ar-
rangeras i Starrkärrs bygde-
gård nästa söndag.

PREMIÄRBESÖKARE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bianca Stratford (Julia Insulán), pappa Stratford (Gunnar 
Bergevald) och Katarina Stratford (Wictoria Weine Lindgren) 
i diskussionstagen.

Wictoria Weine Lindgren.

I torsdags var det premiär för Verona på Pelarteatern i Alafors. Robin Bodefjord, Andreas 
Jyrkinen och Jimmy Johansson är tre av skådespelarna.

webb-tv

Har du blivit sämre på att festa bara för att du passerat den 
aktningsvärda åldern av 33 år? Knappast. Faktum är att du nu kan 
spela i en alldeles egen liga när det gäller att roa sig.

Fredagen den 16 mars öppnar Hatt Club 33 för alla i Kungälv med 
omnejd som undrar var de kan släppa loss utan att möta sina 
vänners barn på dansgolvet. Inträde, för- och varmrättsbuffé, 
kaffe och garderob kostar 225:-. Kan du hålla dig till efterinsläppet 
klockan nio så betalar du bara 150:-.

I Fontin blir det Tompas populära schlagerbar, på stora scenen 
spelar PS Live och Magnus Andersson är kvällens Dj.

Välkommen hit och visa hur man gör när man har en trevlig kväll.

För dig som  
har åldern inne.

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

F A R S  H A T T

Nästa chans att se musikteatern Verona blir nu på fredag i 
Ale gymnasium.

Huvudrollsinnehavarna Wictoria Weine Lindgren alias Ka-
tarina "Kattis" Stratford och Jonas Jörgensen alias Patrik 
Verona. 

Hyllad premiär av Verona

SMS:a ordet VÄDRET till 72950 för att gå med i 
Marias utmaning och stödja kampen mot hungern. 
På utrotahungern.se kan du följa utmaningen eller 
starta en egen. Tack för att du är med!

Svenska kyrkans internationella arbete är en del av ACT-alliansen, ett globalt samarbete 
mellan kyrkor och organisationer för katastrofi nsatser, utvecklings- och påverkansarbete.

Operatörens avgifter för att skicka SMS tillkommer. 
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Herrgård i Blekinge
3 dagar i Trensum

Guö Värdshus 
Den traditionsrika herrgården ligger idylliskt med utsikt över 
skärdgården, omgiven av lummig skog, sjöar, hav, vattendrag, 
röda trähus och upplevelser. 

Ankomst: Fredagar 30/3-15/6 2012.
Valfri fl era helgdagar– ring & hör!  

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 3-rätters middag
• 1 flaska mousserande vin

 

Guö Värdshus 
Extranatt inkl. frukost 

endast 599:- 

Vistelsen inkluderar 
endast slutstädning.

Lyx & flärd i Danmark
3 dagar i Hobro, Jylland

Hotel Amerika   
Klassiskt, rustikt hotell mitt i 
bokskogen nära till Mariager 
Fjorden och centrum av Hobro 
(3 km) med hamn, caféer m.m. 

Ankomst: Mån-fre t.o.m. 1/6 
och 27/8-14/12 samt valfri 
4/6-24/8 2012.
Endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum 

1.149:-
Pris utan reskod 1.299:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 2-rätters middag
• 1 x 4-rätters middag
•  Välkomstkorg m. choklad, 

frukt & vin
Extranatt inkl. frukost 

endast 349:- 

Populära 
Gardasjön
8 dagar i Italien
Hotel Marco Polo 
Superb semesterkombination 
med en av de största och rena-
ste sjöar i hela Italien, vacker 
natur, pittoreska landsbyar och 
betagande utsikter. Vid den 
sydöstliga delen av Garda lig-
ger ert hotell i ett grönt område 
med utsikt över sjön. Ni bor på 
gångavstånd från centrum (1 
km) och sjön (500 m). Garda har 
ett rikt caféliv och olika butiker 
med souvenirer och mode. Ta en 
utfl ykt till några av vingårdarna 
i omgivningen, en segeltur eller 
besök Verona (39 km). 

         Hotel Marco Polo 
2 barn
3-10 år 

½ priset 

Pris per person i dubbelrum

från 2.399:-
Pris utan reskod från 2.699:- 

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
•  7 x 3-rätters middag inkl. 

salladsbuffé

Ankomst: Valfri 31/3-2/6, 
9/6-7/7, 14/7-18/8, 25/8-
15/9 och 22/9-22/10 2012.

OBS: Turistskatt ca. 1-5 EUR per 
person/dygn

Pristillägg: 
9/6-13/7 & 25/8-21/9: 900:-

14/7-24/8: 1.400:-

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 89:- 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

I år är det 100 år sedan Titanic 
förliste. Katastrofen var den första 
globala nyheten, en händelse som 
påverkade både sin samtid och fram-
tiden. Ombord på Titanic fanns folk 
från hela världen och från alla sam-
hällsklasser. 123 var svenskar, 89 
omkom. Många var från Västsverige, 
en var från Trollhättan.

I utställningen på Lödösehus som 
öppnar 14 april berättas två gripan-
de historier från Trollhättan, en om 
döden och en om livet. Trollhättan 
ligger långt ifrån platsen där Tita-
nic sjönk, och där skeppet vilar fyra 
kilometer ner på Atlantens botten. 
Men Trollhättan påverkades djupt 
av katastrofen. Ombord på Titanic 
fanns en ung Trollhättebo, Henrik 
Kvillner. Han var en begåvad in-
genjör som jobbade på Trollhätte 
Kanalverk och hade fått ett stipendi-
um för att studera vidare i Amerika. 
Henriks öde under Titanics förlis-
ning vävdes samman med tre andra 
unga västsvenskars öden som han 
hade träffat ombord. Endast en av 
dessa fyra skulle överleva natten.

Fängslat världen
– Titanic har fängslat världen ändå 
sedan förlisningen. Det kändes vik-
tigt att uppmärksamma 100 årsda-
gen och i samband med den ta till-
fället att visa upp och berätta om 
den lokala koppling till Titanic som 
finns i Trollhättan och närområdet, 
säger Esther O´Hara som arbetar 
med utställningen.

Trollhättan har en stolt och väl-
känd industrihistoria. Trots detta är 
det få som känner till att en del av 
Titanics utrustning kom från Troll-
hättan, och att just denna utrust-
ning spelade en avgörande roll i hur 

många liv som kunde räddas under 
förlisningen.

Dävertarna som användes för 
att sjösätta livbåtarna var av en ny 
design och monterades ihop på Ny-
dqvist & Holm i Trollhättan. Fö-
retaget hade fått det prestigefyllda 
uppdraget av White Star Line, re-
deriet som ägde Titanic. Dävertar-
na ritades av den svenske uppfinna-
ren och affärsmannen Axel Welin. 
När dävertarna skeppades iväg från 
Trollhättan för att monteras på Ti-
tanic i Belfast var det ingen som 
trodde att de skulle behöva använ-
das. Titanic sades vara osänkbar. Dä-
vertarna höll och räddade över 700 
liv. Hade det bara funnits livbåtar 
för alla ombord hade alla kommit 
tryggt iväg.

Tragisk påminnelse
– Under arbetet med Titanic-utställ-
ningen har tankarna även gått till 
Costa Concordia. Det var en kuslig 
och tragisk påminnelse om att sjösä-
kerheten kanske inte har förbättrats 
så mycket efter Titanic-katastrofen. 
Trots att det fanns livbåtar för alla 
ombord var evakueringen kaotisk 
och det var några som miste livet, 
fortsätter Esther.

Världen är liten. En ganska okänd 
industristad långt borta från olycks-
platsen – Trollhättan – hjälpte till att 
rädda många liv under den dramatis-
ka natten. Dävertarnas historia har 
varit bortglömd länge, men som är 
viktig att lyfta fram då det är en av 
få ljusa berättelser som finns om Ti-
tanic.

❐❐❐

Ny utställning
på Lödösehus
– Gripande historier om Titanic

En ny utställning tar sin början på Lödösehus den 14 april.
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Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook
facebook.com/alekuriren
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Det är väl inte bara jag 
som emellanåt har 
vaknat på natten och 

inte kunnat somna om. Istäl-
let för god sömn har tankar-
na börjat snurra och småsaker 
har växt till stora monster. När 
sedan morgonen kommer har 
problemen fått sina rätta pro-
portioner igen. 

Men i vissa tider av livet är 
svårigheterna som stora berg 
även i dagsljus. Rädsla och 
oro blir förlamande och vi ser 

ingen utväg. Det var väl i det 
läget som den israelitiska hären 
befann sig när den store Goliat 
bröstade upp sig, ingen vågade 
ta upp kampen mot honom. 
Stora starka krigsmän darrade 
av fruktan. 

Plötsligt dyker herdepojken 
David upp, han är vältränad 
inom området. I kampen med 
björnar och lejon hade han lärt 
sig att lita på Gud. Där fanns 
den styrka som gav honom mod 
att ta upp kampen mot jätten 

när alla andra backade. Han 
visste att Gud var på hans sida. 

Är dina bekymmer som stora 
berg just nu? Det finns någon 
som har kämpat mot ondskan 
och tagit sig igenom, Jesus Kris-
tus. Genom tron på honom har 
människor i alla tider tagit sig 
igenom de allra svåraste situa-
tioner. Sätt din tillit till honom 
– våga tro att han är med dig.

Marie Nordvall
Pastor

Smyrnakyrkan, Älvängen

Betraktelse

Han kämpar vid din sida

NÖDINGE. Det blev en 
rejäl skrattfest när 
clowntrion 123 Schtunk 
intog Ale gymnasiums 
teaterscen i onsdags. 

Med skräckblandad 
förtjusning drogs publi-
ken med i föreställ-
ningen om gamle Kung 
Lear.

Genom briljanta improvisa-
tioner, klockren tajming och 
repliker precis på gränsen till 
urspårning hittade clowntri-
on rakt in i publikens hjärta, 
men det tog en stund. 

Den som inte tidigare varit 
på någon av 123 Schtunks fö-
reställningar och dessutom 
lyckats placera sig på första 
raden kände nog för att sjunka 
genom jorden. Fler än ett an-
sikte blev snabbt flera nyan-
ser rödare när Lasse Bei-

scher, Henri Kokko och Jo-
sefine Andersson bestämde 
sig för att skoja med publiken. 
Dock dröjde det inte länge 
förrän alla var med på no-
terna och skrattfesten varade 
från början till slut.

Vad berättelsen om Kung 
Lear egentligen handlar om 
blev nog inte alla kloka på, 
men att träningsvärken i 
skrattmusklerna skulle hålla 
i sig ett par dagar stod klart 
redan när scenridån gick ner. 

Den som en gång varit på 
en föreställning med dessa 
briljanta skådespelartalanger 
kommer garanterat att åter-
komma, men kanske välja en 
plats längre bak i salongen. 

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé för kvinnor
Skepplanda församlingshem 

lördag 10 mars kl 9-11
Kom och lyssna på Sanna Mansouri
”Från första kvinnliga polisofficier i 

Iran till pastor i Sverige”
Frukostkostnad 40 kr/person

S:T PEDERS FÖRSAMLINGSHEM

Församlingskväll
Onsdag 7 mars kl 18.30

”Att sprida evangeliet där 
evangeliet inte får spridas”

Christian Othzén från Skepplanda 
berättar om sin resa till ett av världens 

mest stängda länder. Vi avslutar med fika 
samt årsmöte för Vitrysslands Vänner

som är öppet för alla.

Fördjupningskväll
Tisdag 13 mars kl 18.30

”Från Jetsetliv till arbete med hemlösa”

Bittan Ekman
Berättar hur hon efter ett ytligt partyliv 

fann vägen tillbaka till sin barndoms Gud
Den som vill kan börja kvällen redan  

kl 18.00 med kvällsmässa.

Välkomna!

Hyllad föreställning. Skratten avlöste varandra när clownerna i 123 Schtunk intog scenen.

Henri Kokko gjorde succé 
med sin imitation av ett 
galet cykelbud.

Det fanns även en del allvarliga inslag i den 
annars så spexiga föreställningen.

Lasse Beischer får hjälp att komma av scnenen 
av ett syskonpar från Onsala.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Total galenskap med helt rätt tajming
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Lilly Larsson, Göteborg 
och Hålanda har avlidit. 
Född 1918 och efterläm-
nar döttrarna Kerstin och 
Anette med familjer som 
närmast sörjande.

Gustav Gustavsson, 
Nödinge har avlidit. Född 
1922 och efterlämnar barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Ingvar Johansson, Nol 
har avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar makan Ulla 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Sven-Olof Edvardsson, 
Bohus har avlidit. Född 
1923 och efterlämnar makan 
Ingrid samt barn som när-
mast sörjande.

Anita Rosén, Skepplanda 
har avlidit. Född 1941 och 
efterlämnar maken Jan-Inge 

samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Harald Gustavsson, Bohus 
och Nödinge har avlidit. 
Född 1923 och efterlämnar 
svägerskor samt syskonbarn 
som närmast sörjande.

Björn Håkansson f 1990 
från Ölanda. Närmast 
sörjande: Mamma Anette 
och Janne samt syskonen. 
Emil, Anton, Isac, Julia och 
Hannes.

Sven Hedlund, Bohus 
har avlidit. Född 1921 och 
efterlämnar barnen Håkan 
och Inger med familj som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Vår kära lilla Mamma

Lilly Larsson
* 28/8 1918

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Göteborg och Hålanda
21 februari 2012

KERSTIN och GLENN
Roy och Katarina

Jennie, Filip
Tina och Fredrik

Oscar, Tindra
ANETTE och BJÖRN

Helen och Scott
Alexandra, Angus
Släkt och Vänner

Du ville oss alla så
innerligt väl

Du månade om oss med
hela Din själ

Du sparade aldrig Dig
själv för de Dina

minnena av Dig är så
ljusa och fina

Tack för allt

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen 13

mars kl. 11.00 i Örgryte
gamla kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund

på Parc la Reine.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
fredagen 9 mars.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.

Grattis 
Johanna Roos

på födelsedagen den 6 mars 
Hipp hipp hurra!

Kurrarna

Grattis

Ett STORT tack från djupet 
av våra hjärtan för den fan-
tastiska vård och omsorg 
som hemtjänsten i Älvängen 
visade vår mamma Lisbet 
Öhlin under hennes sista tid 
i hemmet. Att få somna in 
med sådana änglar runt sej 
var en stor trygghet för både 
mamma och oss.
Brigitte Öhlin Köhler m. familj

Gunilla Olofsson m. familj

Tack

Vår Käre

Harald
Gustavsson

* 8/3 1923

har i dag insomnat och
lämnat oss i sorg och

saknad

Bohus och Nödinge
15 februari 2012

SVÄGERSKOR
SYSKONBARN

Så kom en afton en
stilla vind

Och smekte ömt Din
trötta kind

Liksom ett ljus som
blåses ut

Din levnadsdag har nått
sitt ljus

Begravningen har ägt
rum i stillhet.

Ett varmt tack till
personalen på Trollevik
28 för god omvårdnad.

Döda

Vår kära Pappa
Svärfar, Morfar

och Gamlemorfar

Sven Hedlund
* 10 augusti 1921

har i dag lämnat oss
i sorg och saknad.

Bohus
24 februari 2012

HÅKAN
INGER och KENNETH

Julia och Paul
Agnes, Tilda

Victoria och Kristoffer
Selma

Jonna och Niklas
Marius

Övrig släkt och vänner

Mamma har räckt ut
handen

nu har Du fattat den
På den andra stranden
möts Ni båda igen

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

23 mars kl. 11.00
i Surte kapell.

Efter gravsättningen
inbjudes till minnesstund

i församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå
tel. 031-98 32 50 senast

onsdagen 21 mars.

Ett varmt tack till
personalen på Bohus

Servicehus för god och
kärleksfull omvårdnad.

Veckans ros 
Veckans ros till Evy och 
Allan Karlsson för deras 
omtanke. Och vänlighet i 
alla lägen. Fikabrödet var
mycket uppskattat!

Kurrarna

Efterlysning
Söker dig som åkte med 
SWEDEN ROCK BÅTEN 
i höstas. Kille, svart/brunt 
rakt långt hår och du hade 
en svart t-shirt med STOR 
vit text på, du hade förmod-
ligen den största texten på 
båten. Jag är tjejen som tog 
med dig ut och rökte på 
däck, deströyer t-shirt och 
svart långt hår. Hör av dig 
till mig eller om ni vet vem 
detta kan vara

rockyou666@hotmail.se
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Stefan Andersson
14 mars kl. 19.00 i Nödinge kyrka

”En Främlings Hus” · Välkommen!

WWW.STEFANANDERSSON.NU  ·  BILJETTER: WWW.TICNET.SE

& kören BLUE’N JOY

0303-444 000
Först med det senaste?
Nyhetsbrev på www.mittiale.se

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

Allsångskväll
Starrkärrs församlingshem

Onsdag 7 mars kl. 18.30-21.00

Tillsammans med kören Sångglädje 
från SPF Alebygden sjunger 

vi allsånger.
Solosång av Klara Nilsson och 
pianospel av Sofia Danielsson.

Kaffeservering till självkostnadspris.
Fri entré.

Lovsångskväll 
Nols Kyrka 

Fredagen den 9 mars kl. 19.30
 

Det gästande lovsångsteamet 
består av:

Lajo Roxenwell, Markus Jullander,
Tobias Åström, Marcus Larsson och

Jerker Larsson

Musikcafé
Nols kyrka 

Tisdagen den 13 mars
Öppet mellan 18.30-20.30

 
Medverkande: 

Elever från kulturskolan mfl.

Messu
Älvängenin sininen kirkko 
 Lauantai 10 maaliskuu klo 16.00

Rekola, Ekenberg.
 

Mässa på finska lörd. 10 mars kl. 16.00
Älvängens blå kyrka.

Rekola, Ekenberg.

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrka
Onsd 7/3 kl 19, ekumenisk 
bön. Sönd 11/3 11, Guds-
tjänst Leif Karlsson och sång. 
Onsd 14/3 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön.

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. Torsd kl 
14, Gemenskapsträff i för-
samlingshemmet.

Guntorps missionskyrka
Onsd 7/3 kl 18.30, SpårarS-
cout-UpptäckarScout. Lörd 
10/3 kl 11, Städdag i kyrkan. 
Lörd 10/3 kl 19, RUT Kon-
taktperson Erik Falk. Onsd 
14/3 kl 18.30, Tonår-Äventy-
rarScout.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 8/3 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 11/3 kl 
11, Gudstjänst, Ohlins.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 11/3 kl 10, 
Familjegudstjänst R Olaus-
son, kyrkkaffe. Onsd 14/3 kl 
10, Storcafé. Kl 18.30, Pas-
sionspredikan, B Broman. 
Hålanda sönd 11/3 kl 12, 
Mässa R Olausson. S:t Peder 
sönd 11/3 kl 10, Mässa B  
Broman. Tisd 13/3 kl 18, 
Mässa med fördjupnings-
kväll. Ale-Skövde sönd 11/3 
kl 12, Gudstjänst B Broman. 
Tunge sönd 11/3, se ovan-
stående.

Älvängens missionskyrka
Tisd 6/3 kl 10, Bön. Onsd 
7/3 kl 19.30, Män-möten-
mat. Ekumenisk kväll för 
män. Sönd 11/3 kl 11, guds-
tjänst Roland Svantesson. 
Bön- och offerdag för pas-
tors- och diakonutbild-
ningen. Utgångskollekt. 
Församlingsmöte. Kl 18, 
Tonår. Månd 12/3 kl 18.30, 
Scout. Tisd 13/3 kl 10, Bön. 
Kl 10-13, Tisdagscafé. Kl 
18, Smultron övar. Kl 18.30, 
ungdomsstyrelsen.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 6/3 kl 8-9, Bön. Onsd 
7/3 kl 18-19, Bön.
 Kl 19.30, Smyrnakören 
övar.
Torsd 8/3 kl 10-12.30, Smyr-
naCaféet. 

Kl 18.15, Hobby (7-12 år). 
Fred 9/3 kl 19, Greenhouse 
(åk 7 och uppåt). Kl 20.30, 
Effect – Café & Öppet hus 
för ungdomar. Lörd 10/3 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Sönd 11/3 kl 17, För-
samlingsmöte, tema - ”Vart 
är vi på väg?” Servering. 
Tisd 13/3 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen.

Starrkärr-Kilanda
församling
Torsd 8/3 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, Nils-
son. Fred 9/3 Nols kyrka 
kl 19.30, Lovsångskväll (se 
annons). Lörd 10/3 Älväng-
ens kyrka kl 16, Finsk guds-
tjänst. Satu Rekola. Sönd kl 
11/3 Nols kyrka kl 11, Mässa 
Nilsson. Medverkan av Mag-
noliakören. Älvängens kyrka 
kl 11, Familjegudstjänst. 
Kilanda kyrka kl 18, Mässa 
Nilsson. Tisd 13/3 Nols 
kyrka kl 18.30, Tisdagkväll i 
Nol, Musikkafé (se annons). 
Onsd 14/3 Älvängens kyrka 
kl 19, Stickcafé i Blå kyrkan. 
Starrkärrs kyrka kl 19, Bön 
för församlingen.

Surte missionsförsamling
Onsd 7/3 kl 15, Onsdags-
träff: VardagsKOseri, med 
Elisabeth Ingvarsson. 
Onsd 7/3 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 7/3 kl 19, Ekume-
nisk bönesamling i Pingst-
kyrkan, Bohus. Onsd 7/3 kl 
21, Innebandy i Surtesko-
lan. Torsd 8/3 kl 19, Eku-
menisk körsamling i försam-
lingshemmet. Ingen Alpha-
kurs denna gång. Sönd 11/3 
kl 17, Gudstjänst. Per Kjell-
berg. Korsdraget. Servering. 
Månd 12/3 kl 19, Musikkå-
ren, Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar. Tisd 13/3 kl 
18, Samtalskväll. Onsd 14/3 
kl 18:30, Tonår. Onsd 14/3 
kl 21, Innebandy i Surtesko-
lan. Missa inte Vårmarkna-
den lörd 21/4, kl 10-14.
www.surtemissionskyrka.se

Nödinge församling
Fred 9/3 kl 10, Surte kyrka 
Vardagsgudstjänst H Hultén 
. 11/3 3:e i Fastan kl 11, 
Surte kyrka Mässa H Hultén. 
Kl 15, Bohus Servicehus 
Gudstjänst H Hultén. Kl 17, 
Nödinge kyrka Gudstjänst H 
Hultén. Månd 12/3 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem 
Mässa H Hultén. Tisd 13/3 
kl 11, Nödinge Servicehus 
Gudstjänst H Hultén.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT
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Predikoturer Grattis

Ett varmt och innerligt 
tack för visat deltagande i 

sorgen av vår mamma

Siv Hansegren
Tack för blommor och 

gåvor till reumatikerfonden

Lisbeth, Ninni
Kristina, Lena
med familjer

Tack

Jordfästningar
Roland Andersson. I 
Skepplanda kyrka hölls 
tisdagen 28 februari begrav-
ningsgudstjänst för Roland 
Andersson, Alvhem. Offi ci-
ant var kyrkoherde Vivianne 
Wetterling.

Anita Sjöberg. I Ale Skövde 
kyrka hölls tisdagen 28 fe-
bruari begravningsgudstjänst 
för Anita Sjöberg, Älvängen 
och Nygård. Offi ciant var 
kyrkoherde e.m Renny 
Olausson.

Runa Johansson. I Nödinge 
kyrka hölls onsdagen 29 
februari begravningsguds-
tjänst för Runa Johansson, 
Nödinge. Offi ciant var 
kyrkoherde Harry Hultén.

Anna-Lisa Lundin. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
29 februari begravnings-
gudstjänst för Anna-Lisa 
Lundin, Älvängen. Offi ciant 
var kyrkoherde Björn Nils-
son.

Vår älskade

Anita Rosén
* 16/10 1941

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Skepplanda
29 februari 2012

JAN-INGE
Magnus, Arne, Karin

med familjer
Släkt och vänner

Det är en port som
öppnas tyst och
stänges utan dån

Och alla vägar leder dit
men ingen därifrån

Och alla fråga sig
varthän, men ingen
svaret vet

Ty svaret på den frågan
är just portens
hemlighet

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen

15 mars kl. 11.00
i Skepplanda kyrka.
Efter akten inbjudes

till minnesstund
i församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
tisdagen 13 mars.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.

Min älskade Make
Vår käre Pappa
Svärfar, Morfar

och Farfar

Ingvar
Johansson

* 29/9 1930

har i dag hastigt
lämnat oss i stor
sorg och saknad.

Nol
27 februari 2012

ULLA
STIG och EVA
BRITT och BO
MARIANNE

och INGEMAR
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Broder

Övrig släkt och vänner

Arbete och möda fyllde 
Ditt liv

Aldrig Du krafterna 
sparade

För Dig var fliten en 
säker giv

Så länge som dagen 
varade

Vi tackar för allt Du 
givit

Av kärlek och omsorg 
om oss

Och önskar Dig vila för 
evigt

Sen klockornas klang 
svunnit bort

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen

14 mars kl. 11.00
i Starrkärrs kyrka.

Efter gravsättningen
inbjuds till minnesstund
i Smyrnakyrkans festsal.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
måndagen 12 mars.

Vår Käre

Sven-Olof
Edvardsson

* 6/11 1923

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Bohus
21 februari 2012

INGRID
ULLA

EVA och KALEVI
Släkt och vänner

Ditt hjärta som klappat 
så varmt för oss alla

Och ögon som vakat 
och strålat så ömt

Har stannat och 
slocknat till sorg      
för oss alla

Men vad Du har gjort 
skall aldrig bli glömt

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

16 mars kl. 11.00 i Surte
kapell. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till
Ale Begravningsbyrå

tel. 031-98 32 50 senast
onsdagen 14 mars.

Ett varmt tack till
Hemtjänsten för fint
omhändertagande.

Tänk vad tiden går
15 mars blir "Såga" 70 år

I London ska Du högtidsda-
gen fira, med shopping, fot-
boll och bira. Vi ska på alla 

sätt Dig hylla och Din helg i 
England förgylla.

Planeringen pågår som bäst
för några dagar med riktig fest

"Londongänget"

Grattis
Viola

1 år 2 mars önskar
Farmor, Farfar,

 Mormor och Morfar.

Grattis våran sötaste
Niki

som fyller 11 år 5/3
Vi älskar dig.

Mamma, Pappa,
 Iman och Sam

Veckans ris 
Blir så besviken och ledsen 
av att läsa om allt det fina 
Arbetsförmedlingen gör 
för långtidssjukskrivna i Ale 
och hur bra dom gör det! Är 
själv en av de som varit med 
i detta samarbete och jag 
fick inte det "individanpas-
sade fokuset" som beskrivs. 
Jag blev serverad ett färdigt 
jobb som inte alls var lämp-
ligt för mig, stora krav att 
prestera och snabbt skulle 
det gå! Men tät kontakt med 
Arbetsförmedlingen kanske 
innebär ett sms då och då 
och ett besök per halvår?

Hälsar fortsatt sjukskriven..

Döda

Födda

10 januari kom våran äls-
kade och efterlängtade lilla 

Viggo!
Tack för allt Carina på Mvc 

kungälv och personalen 
på BB/förlossningen östra 

sjukhuset. Jenny Josefsson och 
Robert Edwinson

Lukas Tilgmann
3år den 6 februari!

Försenat grattis
Farmor & Farfar
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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

Plastbåt ca 4-6 meter.
Ev i lite gör det själv skick.
Med eller utan motor.
tel. 0737-36 19 71

SÄLJES

Torrved.
tel. 0520-66 22 37
el. 0722-66 77 79

Volvo 945 -91. Pris: 5000 :-
tel. 0706-744 325

Unikt tillfälle. Skivspelare 
78-varvare, utrustad med kopp-
ling till radio/högtalare. Ca 90 
skivor klassisk musik (kan even-
tuellt skänkas till intresserad). 
tel. 0303-22 92 33

Marknadstält 6m. Komplett 
med 2 tak. Välvårdat. 3000:-
tel. 073-992 40 59

Sprängsten bortskänkes mot 
att du hämtar själv.
tel. 0708-54 20 79
Stefan

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

Frusen, elavbrott? Everglow 
fotogenkamin. 4.1 L. Ny.
Pris: 550:-
tel. 0702-64 02 90

Underbart litet hus i närheten 
av Vimmersjön med stor tomt. 
Ring på
tel. 0705-97 17 55

Ö HYRA

Parkeringsplats för husvagn 
önskas hyras i Nödinge med 
omnjed. Från slutet av mars till 
siste september och eventuellt 
även vinterförvaring.
tel. 0703-01 56 83
Joakim & Kia

Familj önskar hyra lägenhet, 
hus eller del av hus. Allt är av 
intresse, kan flytta in omgående. 
Vänligen ring Mona.

tel. 0722-82 40 46

Man på 40 år med son på 8år 
som bor växelvis söker lägenhet 
i Ale -Kungälv-eller Angereds-
området. Maxhyra 5000:-/måna-
den. Inflyttning kan ske snarast.
Kontaktas via telefon:
tel. 0737-80 68 90

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

Wii "flashning" (Spela spel 
ifrån hårdisken via USB) Inga 
ingrepp i konsollen. 350 kr. 
Samtliga Wii konsoller.
Upplåsning (Jailbreak) Iphone 
3,3gs,4. 300 kr.
tel. 0723-08 92 00

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

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

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

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Hyr65plus.se
Använd rotavdraget - 50% på 
arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, golv,  
mur & putsarbeten, el-behörighet, 
städ & trädgård. Anlita en senior 
hos oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

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 internet, 
installation av programvara, seg 
dator eller totalkrasch, ominstal-
lation, utbildning, optimering av 
hårddisk.
tel. 076-245 33 44 Tomas
www.datatomas.se

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

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. Träd-
fällning, beskärning av träd och 
buskar. Våra fordon och maski-
ner håller hög standar för mil-
jöns skull.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdraget. 
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 / reparationer 
på din bil.
Montering & balansering – Hjul-
skifte – Däckförvaring - Kam-
remsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem
tel. 0520-655 181

Alafors Brodyr & Design
Hos oss förädlar vi det mesta av 

textil med brodyr. Nu med frotté, 
sovrums- & kökstextiler från 
Gripsholm. Vi har färdiga produk-
ter och produkter Du bestämmer 
brodyren. Ett stort utbud av bro-
dyrmotiv och texter. Både för pri-
vatpersoner och företag. Profi-
lera ditt företag eller klubb/fören-
ing. Vi har ett stort utbud av pro-
filkläder och kepsar att välja av. 
Se mer på vår hemsida:
www.alaforsbrodyr.se
tel. 0722-02 06 07

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 behandling 
(bad med produkter som påskyn-
dar fällningen och kraftigt redu-
cerar 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

Äntligen är våren här!
Vi utför alla förekommande Träd-
gårdsarbeten. Ni kan njuta av 
grillen och kaffet i lugn o ro. Boka 
en tid för kostnadsfri konsulta-
tion av Er trädgård. Enstaka jobb 
eller hela säsongen. Fast pris 
eller löpande.
CJ ENTREPENAD
tel. 0768-81 60 10

Flyttstäd och fönsterputs
Utför flyttstäd, fönsterputs, hem-
städ med bästa kvalité. Ansvars-
föräkring.
tel. 0707-75 39 88
www.spev.se

Din lokala tekniker i Ale löser 
dina problem inom: data, larm, 
bilstereo, mobiltelefon, komradio 
för bla jakt, åkeri, taxi mm. Plus 
allt annat som kan behöva en 
översyn. Mail:
din.tekniker.i.ale@gmail.com

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 
tjännnssstttteeeerrrrrr

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagggggggaaaaagggggggaaaaaagggggggggggggggggggggggggggggggggggiv iiiiiggiiiiii aaaaaaaaaaaiiiiiiiiiirigaiiiiövrigövriggggggggggöööööööövvvv iiiirrrröövvvvvvrrrrövrig
ttt äääääääätjän

gg
tjänjjjjjäätjtj nnnnnntttttt nnnnnnäääät ääääääää

ggggggggggg
ääää
ggg

ääjjtjänn

Vi vill gratulera
vår älskade

Alfred
Som fyllde 5 år den 4 mars

Kramar i massor
Farmor, Mormor & Morfar

Grattis Maja!
Äntligen 6 år...

Kram från
Morfar & Mormor

Hallå!
Kan nån svara,
vem hon vara.

Mannekäng på 60-talet,
som fyller 50 år 3 mars.
Grattis från dina nära
och kära. Vi älskar dej.

Grattis
Lian Lycklund
Min lilla solstråle
på 2-årsdagen 7/3

Kram Mormor

Hipp Hipp Hurra
för världens goaste

Viktor
som fyllde 3 år
den 18 februari

Pussar och Kramar
Mamma, Pappa & Gustav

Simo (7.22), Marko (9.34), Tommi (8.50), Jani (9.59)
Kampen har börjat för Kontiobröderna!

Lillbrorsan Simo kammade hem förstasegern, Vasaloppet. 
Nu väntar kommande delmomenter i Svenska Klassikern:

Vätternrundan, Vansbrosimningen och Lidingöloppet.
Må bäste Kontio vinna! Vi önskar lycka till!

Mamma & Katja, Josefine, Louise, Anna, Caroline & Lilla Elina

Födda

Viktor har blivit storebror.
Välkommen Gustav!

Född den 8 februari 2012.
Lyckliga föräldrar är

Sophia & Fredrik Zettergren
Stort tack till BM Juanita

Uppvaktning
Ni är välkomna att fira min 
80-årsdag den 11 mars från 
kl 12. Hålanda bygdegård.

Marianne Svensson

Veckans ros 
Till Nattis, för att du räd-
dade våran fredag!

"Det hårdaste gänget i Ale"
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING
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HEMSIDA? FACEBOOKSIDA? SÖKMOTOROPTIMERING? MOBILANPASSAT? 
INTERNETMARKNADSFÖRING? PUBLICERINGSVERKTYG?

            FRÅGORNA ÄR MÅNGA - VI HAR SVAREN
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SeniorkortetSen orkortSeeniooorrkokoort

KR/MÅN
Träna alla aktiviteter, 
regionalt dagkort.

FR.

SENIORKLUBBEN – MÖTESPLATSEN FÖR 60+

NU KAN DU TRÄNA PÅ TRE KLUBBAR I ALE
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KR
/MÅN
12MÅN

 T O M 31/3

GYMKORT 

MÅNDAG-FREDAG 07-22
LÖRDAG & SÖNDAG 10-21ÖPPET

BBBOOONNNUUUSSSPPPAAAKKKEEETTT FFFÖÖÖRRR 222333000000 KKKRRROOONNNOOORRR IIINNNGGGÅÅÅRRR!!!

Totalt värde 2300 kr.

ETT KORT, 
TRE KLUBBAR!

INTERNATIONELLA KVINNODAGEN 8/3
Sportlife Älvängen: Välkommen på 

Salong Jessi, Pfager, 

 

90 min i 

1800 KVM FRISKVÅRD

TRÄNA PÅ VÅR NYA KLUBB I NOL
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SPLITTER NYA MASKINER INSTALLERAS!


