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Älvängen

Spårat och klart i Kattleberg.

Spåret på plats 
i Kattleberg
ALVHEM. Ekipaget som 
lägger rälsen på plats 
väger över 100 ton, men 
arbetet är effektivt och 
spåret är plats i tunneln 
genom Kattleberg på 
mindre än en veckan.

Lokaltidningen fick på nära håll följa 
det spännande och imponerande 
arbetet med spårläggningen genom 
den 7,6 km långa tunneln.

Läs sid 13

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

Nr 11  |   vecka 12  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00nu 169:-

Städpaket från Smart
städpaket med moppstativ (teleskopskaft), torr- 
och fuktmopp samt microtrasa. Ord pris 229:-

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!

Krafterna bakom förverkligandet av Handelsplats Älvängen. Entreprenören Bengt Bengtsson, Monica Olsson , revisor, Ola Serneke, vd SEFA, Kent Fagerberg, 
platschef SEFA, Mikael Berglund (M), kommunalråd, Jan A Pressfeldt (AD), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande och Vidar Rasmusson, affärsutvecklare.
Satsningen beräknas kosta 100 Mkr och ska skapa 200 nya jobb.                 Läs sid 11

– Stor optimism när Handelsplats Älvängen presenterades

100 miljoner och 200 nya jobb

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

KOLLA
PRISET!

EXANI CANVAS
Junior, dam och herr i fl era 
olika färger.

99KR
ORD. LÅGPRIS 149 KR

Gäller fr.o.m. torsdag 22/3 t.o.m. söndag 25/3 och kan ej kombineras 
med andra avtal eller rabatter. Reservation för slutförsäljning.
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ADIDAS LK TRAINER
Finns även i svart och med 
kardborreband. Finns i strl 20-40.

299KR
ORD. PRIS 399 KR

Nu har vi öppnat!
Sushi på Ale Torg

En smak av Japan

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

� �

Lödöse 0520-66 00 10 RABATT
Gäller mot kupong,
max en per hushåll
t o m 25/3-12 

Handla för 
500:- och få:

Älvängen Tel 0303-74 94 88

PRALINDAGAR
TORSDAG-LÖRDAG

Presenter
Praliner

Närproducerat

Försvinnande goda! Gäller utvalt sortiment.

5 FÖR 40:-
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alekuriren  |   nummer 11  |   vecka 12  |   2012

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!

Ett står i lågor, ett annat 
förbereder första spad-
taget. Handelsut-

vecklingen står på nytt i cen-
trum i Ale kommun.De se-
naste årens många spekula-
tioner om en ny handelsplats 
i Älvängen är nu till ända. I 
måndags presenterades vilka 
som tänker bygga och finan-
siera samt vilka som tänker 
hyra in sig. Fast alla moln 
skingrade sig inte. Av de när-
mare 7000 kvm är det bara 
drygt hälften som är kontrak-
terade och klara. Ankaret i 
den nya handelsplatsen blir 
Coop. Kooperationen tänker 
uppenbarligen ta tillbaka sina 
förlorade marknadsandelar 
i Göta älvdalen. Det är inte 
så länge sedan det fanns en 
Konsumbutik i varje samhäl-
le, men när kartan ritades om 
blev bara Surte kvar. Med en 
helt ny butik om 3200 kvm 
får Ale kommun ytterligare 
en livsmedelsjätte som tänker 
utmana på allvar. Vad kon-
sekvenserna eller effekterna 
blir kan vi bara fundera kring. 
Att aleborna blir att gratule-
ra råder det ingen tvekan om, 
konkurrens pressar aktörerna 
att ständigt ligga i framkant 
med erbjudanden. 

Personligen funderar jag 
mest på om underlaget verk-
ligen räcker? Kan Älvängen 
mätta tre livsmedelsbutiker, 
när en av dem blir så betyd-
ligt mycket större? Hur på-
verkas den övriga dagligvaru-
handeln i Ale?
ICA Kvantum på Ale Torg 

är idag en tydlig etta med sin 
storlek, utbud och inte minst 
sitt geografiska läget. Det 
har en avgörande betydel-
se för handeln. Även de som 
bor norr om Nödinge passe-
rar nästan dagligen Ale Torg, 
varför handelsströmmarna 
talar för fortsatta framgång-
ar för ICA. Dessutom är Sys-
tembolagets etablering det 
som kan bli tungan på vågen. 
Att den gröna skylten saknas 
på Handelsplats Älvängen kan 
få en avgörande betydelse.

Den nya handelsetable-
ringen baserar sig mycket på 
det som komma skall. Att till-
växten kommer när bostäder-
na byggs, att underlaget är ett 
annat i framtiden. Fram till 
dess då? Hur uthålliga är bu-
tikerna och fastighetsägaren? 
Hinner det bli en kamp om 
de nya kunderna eller blir det 
bara ett krig om de som redan 
finns? Handelsplats Älvängen 
behöver ett attraktivt utbud 
för att locka kunder utifrån. 
Det krävs inflöde av handel 
för att nå framgång. Här har 
affärsutvecklarna något att 
bita i.

Jag är orolig för balan-
sen i Älvängen. Krafterna 
för att utveckla samhället har 
inte dragit åt samma håll. Re-
secentrumet med pendeln 
hamnar i ena änden och den 
nya handelsplatsen i andra. 
Däremellan har vi de befint-
liga och starkt rotade affärs-
rörelserna. Är det så 
genomtänkt? Kanske 
inte, men möjli-

gen inte så avgörande heller. 
Skapas 200 nya arbetstillfällen 
och ett inflöde av handel is-
tället för ett utflöde har vi alla 
skäl att applådera.

Nästa år firar Bohus Cen-
trum 40 år. Söndagens larm 
om en brand som spred sig 
hastigt från Nettos lastbryg-
ga och upp längs fasaden var 
beklaglig. Å andra sidan var 
det många år sedan som just 
Bohus Centrum fick så stor 
massmedial uppmärksam-
het. Räddningstjänsten fick 
kontroll på branden innan 
den hann sprida sig in i an-
läggningen. Rökutveckling-
en som var kraftfull lär emel-
lertid göra sig påmind ett bra 
tag fram över. Det behövs ett 
närcentrum i Bohus, frågan är 
bara med vilket innehåll? Ale-
byggens vision om ett frisk-
vårdscentrum är spännande, 
men är det tillräckligt kom-
mersiellt gångbart? Återstår 
att se hur pigg 40-åringen är 
om ett knappt år.

Handeln i centrum

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

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

TYGLADAN
LAPPTEKNIKSTYGER  60:-/m

VÅREN ÄR HÄR  i metervara & färdigsytt!

Enfärgat BOMULLSTYG 30-40:-/m

LINNE 85:-/m   FIN HEMINREDNING
STRUMPOR  Barn & Dam 5 PAR 49:-

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

Hur hänger nu detta ihop? Hur 
bygger man upp ett bisamhälle? 
Ingvar Karlsson berättar. Vackra 

bilder på blommor som avslutning.
Onsdag 21 mars kl 19.00 

i Aktivitetshuset i Älvängen.
Entré 40 kr. inkl fika.

Välkommen till en 
trevlig kväll! 

IOGT-NTO föreningen STARKE i Älvängen

”HONUNG, BLOMMOR 
OCH BIN”

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86 

WWW.ZATABYGG.SE

PÅSKBASAR
Lördag 24 mars kl 11.00

i Kilanda skola
Välkomna!Starrkärrskretsen
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VARMT PÅ KONTORET?
Vi fi xar ett bättre arbetsklimat!
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– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Ett står i lågor, ett annat 
förbereder första spad-
taget. Handelsut-

vecklingen står på nytt i cen-
trum i Ale kommun.De se-
naste årens många spekula-
tioner om en ny handelsplats 
i Älvängen är nu till ända. I 
måndags presenterades vilka 
som tänker bygga och finan-
siera samt vilka som tänker 
hyra in sig. Fast alla moln 
skingrade sig inte. Av de när-
mare 7000 kvm är det bara 
drygt hälften som är kontrak-
terade och klara. Ankaret i 
den nya handelsplatsen blir 
Coop. Kooperationen tänker 
uppenbarligen ta tillbaka sina 
förlorade marknadsandelar 
i Göta älvdalen. Det är inte 
så länge sedan det fanns en 
Konsumbutik i varje samhäl-
le, men när kartan ritades om 
blev bara Surte kvar. Med en 
helt ny butik om 3200 kvm 
får Ale kommun ytterligare 
en livsmedelsjätte som tänker 
utmana på allvar. Vad kon-
sekvenserna eller effekterna 
blir kan vi bara fundera kring. 
Att aleborna blir att gratule-
ra råder det ingen tvekan om, 
konkurrens pressar aktörerna 
att ständigt ligga i framkant 
med erbjudanden. 

Personligen funderar jag 
mest på om underlaget verk-
ligen räcker? Kan Älvängen 
mätta tre livsmedelsbutiker, 
när en av dem blir så betyd-
ligt mycket större? Hur på-
verkas den övriga dagligvaru-
handeln i Ale?
ICA Kvantum på Ale Torg 

är idag en tydlig etta med sin 
storlek, utbud och inte minst 
sitt geografiska läget. Det 
har en avgörande betydel-
se för handeln. Även de som 
bor norr om Nödinge passe-
rar nästan dagligen Ale Torg, 
varför handelsströmmarna 
talar för fortsatta framgång-
ar för ICA. Dessutom är Sys-
tembolagets etablering det 
som kan bli tungan på vågen. 
Att den gröna skylten saknas 
på Handelsplats Älvängen kan 
få en avgörande betydelse.

Den nya handelsetable-
ringen baserar sig mycket på 
det som komma skall. Att till-
växten kommer när bostäder-
na byggs, att underlaget är ett 
annat i framtiden. Fram till 
dess då? Hur uthålliga är bu-
tikerna och fastighetsägaren? 
Hinner det bli en kamp om 
de nya kunderna eller blir det 
bara ett krig om de som redan 
finns? Handelsplats Älvängen 
behöver ett attraktivt utbud 
för att locka kunder utifrån. 
Det krävs inflöde av handel 
för att nå framgång. Här har 
affärsutvecklarna något att 
bita i.

Jag är orolig för balan-
sen i Älvängen. Krafterna 
för att utveckla samhället har 
inte dragit åt samma håll. Re-
secentrumet med pendeln 
hamnar i ena änden och den 
nya handelsplatsen i andra. 
Däremellan har vi de befint-
liga och starkt rotade affärs-
rörelserna. Är det så 
genomtänkt? Kanske 
inte, men möjli-

gen inte så avgörande heller. 
Skapas 200 nya arbetstillfällen 
och ett inflöde av handel is-
tället för ett utflöde har vi alla 
skäl att applådera.

Nästa år firar Bohus Cen-
trum 40 år. Söndagens larm 
om en brand som spred sig 
hastigt från Nettos lastbryg-
ga och upp längs fasaden var 
beklaglig. Å andra sidan var 
det många år sedan som just 
Bohus Centrum fick så stor 
massmedial uppmärksam-
het. Räddningstjänsten fick 
kontroll på branden innan 
den hann sprida sig in i an-
läggningen. Rökutveckling-
en som var kraftfull lär emel-
lertid göra sig påmind ett bra 
tag fram över. Det behövs ett 
närcentrum i Bohus, frågan är 
bara med vilket innehåll? Ale-
byggens vision om ett frisk-
vårdscentrum är spännande, 
men är det tillräckligt kom-
mersiellt gångbart? Återstår 
att se hur pigg 40-åringen är 
om ett knappt år.

Handeln i centrum

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

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

TYGLADAN
LAPPTEKNIKSTYGER  60:-/m

VÅREN ÄR HÄR  i metervara & färdigsytt!

Enfärgat BOMULLSTYG 30-40:-/m

LINNE 85:-/m   FIN HEMINREDNING
STRUMPOR  Barn & Dam 5 PAR 49:-

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

Hur hänger nu detta ihop? Hur 
bygger man upp ett bisamhälle? 
Ingvar Karlsson berättar. Vackra 

bilder på blommor som avslutning.
Onsdag 21 mars kl 19.00 

i Aktivitetshuset i Älvängen.
Entré 40 kr. inkl fika.

Välkommen till en 
trevlig kväll! 

IOGT-NTO föreningen STARKE i Älvängen

”HONUNG, BLOMMOR 
OCH BIN”

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86 

WWW.ZATABYGG.SE

PÅSKBASAR
Lördag 24 mars kl 11.00

i Kilanda skola
Välkomna!Starrkärrskretsen
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VARMT PÅ KONTORET?
Vi fi xar ett bättre arbetsklimat!
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TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  Tel. 0303-973 01 • Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

Gilla Team Sportia Ale Torg på facebook och var 
med i tävling om ett årskort på Sportlife Nödinge.

VÅRNYTT

SALT JACKET  
Jacka med retrokänsla i vattentätt 
HellyTech-material med bra 
andasfunktion. Herrstorlekar.

1999KR

SALT JACKET  
Jacka med retrokänsla i vattentätt 
HellyTech-material med bra 
andasfunktion. Flera färger. Damstorlekar.

1999KR

CREW MIDLAYER JACKET
Vind- och vattentät och med ett tunt 
fleecefoder. Flera färger. Herrstorlekar.

1499KR

CREW MIDLAYER JACKET
Vind- och vattentät och med ett 
tunt fleecefoder. Damstorlekar.

1499KR

HERITAGE LOGO TEE
Flera färger. Herr.

349KR

LATITUDE 90
Sko i skinn. Herr

1099KR

NAVIGARE SALT LOW
Herrstorlekar.

599KR
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Även i vitt.

699KR

BREEZE PIKÉ
Flera färger. Dam.

449KR

FLEECETRÖJA
Flera färger. Herr.

399KR
ORD. PRIS 599 KR 

FLEECETRÖJA
Flera färger. Dam.

399KR
ORD. PRIS 599 KR 

MARSTRAND PIKÉ
 Flera färger. Herr.

449KR

SE FLER ERBJUDANDE I VÅRT UTSKICK 
SOM KOMMER I BREVLÅDAN I VECKAN.
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Mötet inleddes med en 
öppen föreläsning där Pär 
Granstedt, tidigare riksdags-
ledamot för Centerpartiet 
och medförfattare till boken 
Den trebenta pallen, berät-
tade om Afrikas utmaningar 
och Europas ansvar.

Därefter inleddes årsmö-
tesförhandlingar. En tyst 
minut hölls för de medlem-
mar som gått ur tiden under 
det gångna året. Vi sände 
särskilt tankar till Sture 
Carlsson och Bengt Eng-

lund. 
Det rapporterades om 

Centerpartiets framtagande 
av nytt idepolitiskt program. 
Centerpartiet är Sveriges 
öppnaste parti och kanske 
också det modernaste. Det 
nya programmet tas fram 
med hjälp av alla, genom en 
wiki som heter Framtidsbyg-
get. Det är en webplats där 
vem som helst kan gå in och 
redigera och komplettera.

Idéprogrammet kommer 
att växa fram i takt med att 

människor skriver, skriver 
om, förkastar eller lägger 
till. Vi vill att så många som 
möjligt fyller på med sina 
egna tankar och idéer direkt 
i texten. Framtidsbygget ska 
ses som ett levande doku-
ment som fram till novem-
ber 2012 inte nödvändigtvis 
är synonymt med vad Cen-
terpartiet tycker. I det här 
skedet handlar det istället om 
att tanka in åsikter och idéer 
från så många olika grupper 
och människor som möjligt.

Centerpartiet i Ale 
kommer att bjuda in till dis-
kussionsträffar i samband 
med detta

Våra representanter i sty-
relser och nämnder rap-
porterade om året som gått 
och vad som är på gång. 
Boel Holgersson berätta-
de om LOV, Lagen om val-
frihet som kommer att in-
föras inom hemtjänsten i 
Ale kommun. Valfrihet är 
en av de viktigaste frågorna 
för Centerpartiet och när så 
många andra svarar myndig-
heten svarar vi Människan.

Studieförbundet Vuxen-
skolan och Centerkvinnorna 
berättade om sin verksamhet.

Styrelsen för 2011 bevilja-
des ansvarsfrihet och till ord-
förande för 2012 valdes Boel 
Holgersson, till vice ordfö-
rande Sten-Åke Oveborn. 
Övriga styrelsemedlemmar 
är Elena Fridfelt, Janos 
Muszta. Inger Zackrisson, 
Sven-Erik Björklund och 
Pierre Torwald.

Pressreferent
Elena Fridfelt

Centerpartiet i Ale 
vill slå i kommun-
invånarna att vind-

kraft är det minst miljö-
störande energialternativet 
vi har. För en mer påläst 
person blir sanningen en 
helt annan, vilket belyses 
med följande fakta. Lobby-
organisationen Svensk vin-
dindustri rekommenderar 
en skyddszon på minst 300 
mkring ett vindkraftverk 
(2-3MW), vilket motsva-
rar en yta motsvarande 27 
ha/54 fotbollsplaner.

Denna skyddszon är 
till för att varna allmän-
heten för riskerna vid ett 
eventuellt rotorhaveri samt 
faran för nedfallande is vin-
tertid. Vidare alstrar vind-
kraftverk ett källjud på 
över 100 dB vid drift. Ljud 
som sprids dygnet runt 
över både människor, djur 
och natur. Fåglar och flad-
dermöss slås med jämna 
mellanrum ihjäl året om. 
Byggförbud införs på all 
mark innanför en radie 
på 500 meter (75 ha/150 

fotbollsplaner). Stora in-
grepp görs i skog och mark 
då nya vägar måste dras 
under byggnationen.  Re-
geringens mål med 10 000 
verk innebär att en yta stor 
som Blekinge (2700 km2) 
kommer att bli miljöstö-
rande industriområden 
som beträdes på egen risk. 
Att vindkraft är det ener-
gislag som idag uppvisar 
den största miljöstörande 
potentialen är således ett 
faktum.

Därför är det viktigt att 
man för en dialog med när-
boende och beaktar mil-
jöhänsyn innan man eta-
blerar industriområden 
för vindkraft.Något som 
man medvetet undvikit i 
Ale kommun. En del kom-
muner har emellertid för-
stått att en dialog med po-
litikernas uppdragsgiva-
re kan vara värdefull, vilket 
resulterat i att man anlagt 
vindindustriområden nära 
annan miljöstörande infra-
struktur.

För centerpartiet har 

de kraftiga subventioner-
na till vindindustrin inne-
burit en chans att bedriva 
klassisk kohandel. Genom 
att säga ja till ny kärn-
kraft fick man i utbyte en 
möjlighet att berika stora 
markägande centerpartis-
ter (läs mindre hänsynsful-
la LRF medlemmar boen-
des på betryggande avstånd 
från kraftverken) med luk-
rativa arrendekontrakt på 
grannars, mindre markäga-
res och inte minst miljöns 
bekostnad. Till följd av 
denna odemokratiska och 
synnerligen ogenomtänk-
ta politik pågår just i dessa 
dagar en splittring av by-
gemenskap och grannsämja 
runtom i hela Sverige. Här 
i Ale har centern valt att så 
split i trakterna kring Ryd, 
Sannum och Kilanda. Cen-
terpartiet tänk om, bekäm-
pa spliten och våga lyssna 
till vad den lokala opinio-
nen och era uppdragsgivare 
har att säga.

Oroad landsbygdsbo
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Vindkraft mest miljöstörande
- Centerpartiet bedriver kohandel med miljön som insats
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För nyföretagare i Ale

onsdag 28 mars kl 18 - 21
Kommunledningens kontor, Ale torg, Nödinge

Skatteverket och Ale kommun bjuder dig 

som är företagare med enskild firma till en 

INFORMATIONSKVÄLL
inför deklarationen 2012

Informationen är gratis
Anmälan senast 26 mars till:
jerry.brattasen@ale.se eller Skatteverket 010-576 48 50

·  Genomgång av aktuella regler

·  Förenklat årsbokslut

·  Deklarationsblankett NE och momsbilaga

Program:

Mer info kan du få av:
Jerry Brattåsen Ale kommun Eleanor Ytterby Skatteverket
0303-33 02 77 010-577 43 70

Välkomna!

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

Mötet avlöpte under 
mycket trevliga 
former och med 

härliga diskussioner. Fokus 
under året kommer att ligga 
på barn och unga, samt att vi 

kommer att driva frågan gäl-
lande byskolor.

Till ordförande omval-
des Jens Nielsen, till vice 
ordförande valdes Ceci-
lia Johansson, Ove Svens-

son valdes till kassör, Ma-
rie-Louise Nielsen valdes 
till gruppledare. Dessutom 
valdes Anders Karlsson in 
som ny ledamot i styrelsen.

Kristdemokraterna i Lilla Edet har haft sitt årsmöte

Centerpartiet i Ale hade årsmöte den 21 februari

Onsdagen den 14 mars 
höll DHR Ale sitt 
årsmöte i Aktivitets-

huset i Älvängen. Ordföran-
den Gunilla Wallengren 
hälsade välkommen. 

Parentation hölls för 
medlemmar som lämnat oss 
under året. Årets jubilarer 
gratulerades.

Till att leda årsmötes-
förhandlingarna valdes 
undertecknad med Iris Wal-
lengren som sekreterare. Ur 
verksamhetsberättelsen för 
2011 kan noteras att fören-
ingen har anordnat sex med-
lemsmöten. Medlemmarna 
har deltagit i konferenser 
som anordnats av distriktet 
samt olika aktiviteter såsom 
smärtgrupp, arbetsgrupp 
för Skepplanda vårdcentrals 
överlevnad och åtta glas-
fusingkurser. 

Avdelningens intressepo-
litiska arbete har bedrivits 
i arbetsgrupper gällande 
tillgänglighet, färdtjänst, 
framtagande av funktionshin-
derpolitisk plan samt rådet 
för funktionshinderfrågor. 
Man har också ingått i Kung-
älvs sjukhus brukarråd och 
Älvängens brukarråd.

En stor inkomstkälla för 
föreningen är lotterier varför 
styrelsen riktade ett särskilt 
tack  till alla som skänkt 
vinster och alla som köpt lot-
terna. 

Styrelsen hoppas på ett 
aktivt 2012 där man enligt 
verksamhetsplanen bland 
annat ska arbeta för funk-

tionshindrades delaktighet 
i samhället och driva frågor 
som rör färdtjänst och riks-
färdtjänst.

Styrelsen för 2012: 
ordförande Gunilla Wal-
lengren, vice ordförande 
Rolf Johansson,  Pia-Lotta 
Lagerlöf, Ewy Johansson, 
Monica Sögaard, Iris Wal-
lengren och Leif Hansson - 
samtliga omval- och nyval av 
Liz Svenfors och Kenneth 
Svenfors. 

Till revisorer valdes Lene 
Strandberg och Kerstin 
Hurtig Björklund.

En verksamhetsplan för 
2012 fastställdes. Där fastslås 
bla att avdelningens ändamål 
är att arbeta för funktionshin-
drades delaktighet i samhäl-
let; bedriva opinionsbildning 
kring dessa frågor samt att 
informera om vilka möjlighe-
ter och rättigheter som finns 
när man har funktionshinder. 
Studiecirklar i bla glasfusing, 
tillgänglighet i Ale kommun, 
Plan- och bygglagen och 
varmbadet i Skepplanda 

kommer att anordnas.  Avdel-
ningen kommer att fortsätta 
med sitt samarbete med 
andra handikappföreningar i 
kommunen i för oss aktuella 
frågor. Styrelsen kommer 
även att delta i Rådet för 
Funktionshinderfrågor.

Ronny Eriksson informe-
rade om Sommarsols reha-
bilitering och rekreation och 
undertecknad informerade 
om att personer som har han-
dikapparkeringstillstånd kan 
slippa betala vägtullar genom 
att kontakta Skatteverket.

Årsmötet beslutade att 
göra följande uttalande: 
”DHR kräver att Ale kom-
muns färdtjänst och riks-
färdtjänst skyndsamt ska 
förbättras!”.

Ingmarie Romell och 
Ann-Cathrine Persson – 
”två icketantiga tanter”, inte 
göteborgare men vitsiga 
ändå framförde fräcka, fula, 
finstämda, finurliga, fabulösa, 
förföriska och fängslande 
visor och låtar.

Rose-Marie Fihn

Delaktighet, handlingskraft och rörelsefrihet!

Gunilla Wallengren och Rose-Marie Fihn.
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 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.
>> Start torsdag 22 mars  
kl 9.30, Surte bibliotek.
Fem gånger. 
Anmäl dig till sara.dahl@ale.se 
eller på telefon 0303-33 01 71.
 

SAHLGRENSKA 
TESTAMENTET
Patrik Alströmer berättar om 
Sahlgrenska testamentet med 
Östads stiftelse.
Från slutet av 1700-talet till mitten 
av 1900-talet uppfostrades 1 
628 barn från hela Sverige på 
Östads barnhus tack vare Nicolas 
Sahlgrens testamente. 
>> Tisdag 27 mars kl. 19.00
Skepplanda bibliotek
Fika / Inträde 40:-.
Arr: Bibliotekets vänner i norra 
Ale, Ale kommun, Studieförbundet 
Vuxenskolan

SAGOR OCH 
SKROTSKULPTURER
Älvängenskolan, klass 1B och 2B 
har ritat, skrivit sagor och gjort 
skrotskulpturer med inspiration 
av författaren och konstnären 
Jan Lööf.  Jan Lööf har skrivit och 
illustrerat många barnböcker och 
ligger också bakom dockfilmerna 
om Skrotnisse. Kom och se 
barnens härliga arbeten på Ale 
bibliotek, Nödinge.
 

UTSTÄLLNING MED ALE 
KULTURSKOLAS ELEVER
>> Ale gymnasiums entré 
19 mars – 13 april
 

SLÄKTFORSKARHJÄLP 
MED ALE 
SLÄKTFORSKARE
>> Onsdag 28 mars 
kl 16.00-18.30
Ale bibliotek i Nödinge

EN GÖTEBORGARE 
BERÄTTAR
Bengt Öhnander kåserar om ett 
spännande liv i Göteborg.
>> Onsdag 28 mars kl  19.00
Älvängens bibliotek
Fika / Inträde 40:-
Arr: Biblioteks vänner i norra Ale

PÅ GÅNG I ALE

Vi söker sommarvikarier till äldre- och 
funktionshinderenheten, rehab och 
hemsjukvården/nattpatrullen.

Vi söker personer med följande kompetens/erfarenhet i första hand: 
 • Undersköterskor 
 • Leg sjuksköterskor 
 • Personliga assistenter 
 • Habiliteringspersonal 
 • Personer med tidigare erfarenhet av arbete inom vård och omsorg.

Tjänsterna söks under lediga jobb www.ale.se

Kontaktperson
Lena Börjesson , Arbetsledare personalförsörjning. Telefon 0303-37 12 64
Flexpoolen Telefon 0303-37 12 60

Välkommen till
Kulturskolans

PROVA-PÅ-
KVÄLLAR 
i Ale gymnasium

Träffa Kulturskolans 
alla lärare i 
 • Instrument, sång
 • Bild
 • FMT
 • Musikal
>> Torsdag 29/3 kl 18.00-20.30 

Rytm & Rörelse (4-5 år) 
>> Måndag 23/4 kl 18.00-19.00

Suzukimetoden i fiol 
& cello från 5 år 
>> Torsdag 26/4 kl 18.00-19.00

För mer info gå in på 
www.ale.se/utbildning och 
barnomsorg/Kulturskolan.

För att hitta anmälningsblankett, 
gå in på www.ale.se/blanketter.

För frågor, maila: 
susanne.e.johansson@ale.se, eller 
ring på tel 0303-33 05 90

Välkommen på ortsutvecklingsmöte
På vårens möten kommer 
särskild uppmärksamhet 
att läggas på kommunens 
pågående visionsarbete. Vid 
alla ortsutvecklingsmöten 
ger vi information om visio-
nen och du som besökare 
kommer att ha möjlighet att 
framföra förslag på vad du 
vill ska hända i Ale kommun 
fram till 2017.

Ortsutvecklingsmötena är 
din möjlighet att inhämta 
information om vad som 
händer på lokala orter i Ale 
kommunen. Det är även din 
möjlighet att framföra idéer 
och förslag på förbättringar 
till kommunens förtroende-
valda. 

Om du har någon fråga som 

du vill att just ditt ortsut-
vecklingsmöte ska behand-
la så skicka den till 

Ale kommun
Cecilia Stedt
449 80 Alafors

Det går även bra att mejla 
frågorna till e-post cecilia.
stedt@ale.se 

Bohus 3 april kl 19.00, Bohus servicehus

• Nytt från Banaväg i Väst
• Var med och skapa framtiden – Paula Örn, oppositionsråd, 
 informerar om kommunens visionsarbete
• Vad vill du ska hända i Bohus fram till 2017?
• Svar på frågor
• Övriga frågor

Välkomna! Lennart Dahl, Inga-Lill Andersson och Daniel Mörner

Starrkärr-Kilanda 4 april kl 19.00, Starrkärrs bygdegård

• Var med och skapa framtiden – Mikael Berglund, kommu- 
 nalråd, informerar om kommunens visionsarbete
• Vad vill du ska hända i Starrkärr-Kilanda fram till 2017?
• Alefjälls naturskyddsförening presenterar sin verksamhet

Välkomna! Sune Rydén, Catharina Eliasson och Jan Skog

Ortsutvecklingsmöten
Bohus 3 april
Starrkärr/Kilanda 4 april
Surte 10 april
Älvängen 11 april
Nödinge 12 april

Skepplanda  17 april
Nol 18 april
Alvhem 19 april
Alafors 24 april
Hålanda  25 april

Vill du arbeta för 
oss i sommar?



NÖDINGE. Det blir en ny 
kvinna på posten som biblio-
tekschef.

Eva Bünger tar vid där Mar-
gareta Nilson slutar.

– Det är en intressant 
kommun jag kommer till, kon-
staterar Eva.

Eva Bünger har arbetat inom biblio-
teksverksamheten i 30 år och 25 av 
dem i Partille. Hon är ursprungligen 
från Småland, men har bott i Göte-
borg sedan 1975.

– Det skedde en omorganisation 
i Partille samtidigt som jag firade 
25-årsjubileum i kommunen förra 
året. Jag kände att det fick räcka och 
skulle det bli ett sista ryck innan pen-
sioneringen så var det dags nu, för-
klarar Eva.

– Utmaningen ligger i att det är två 
kommuner som skiljer sig åt, Partille 
och Ale. Partille är kompakt, liten till 
ytan och invånarna har hög utbild-
ningsnivå. Kommunen saknar emel-

lertid identitet. 
Ale däremot är 
en till ytan stor 
kommun med 
flera identiteter 
i de olika sam-
hällena. Det 
är spännande 
tycker jag.

Hur väl 
känner du till 
Ale kommun?

– Jag har ingen koppling hit, så det 
gäller att läsa in sig. Vi har ett utbyte 
i Göteborgsregionen och inom regi-
onbiblioteken, plus att jag känt Mar-
gareta Nilson i många år. Det är väl 
det lilla jag vet om Ale.

Beskriv dig själv som ledare?
– Energisk och lugn.
Hur ser du på bibliotekets roll?
– Vi ska ha låga trösklar och inte 

vara förbjudande. Det har varit vårt 
mantra i Partille. Så tror jag att det 
är även här. Det gäller att tillmötesgå 
besökarnas önskemål så gott det går.

Ditt intryck av din nya 
arbetsplats?

– Det som har slagit mig är 
att det tycks råda en väldigt 
god stämning. Det är posi-
tiva och nyfikna människor 
som jobbar i organisationen, 
avslutar Eva Bünger.

NÖDINGE. Efter 36 år 
i kommunens tjänst 
tackar Margareta 
Nilson för sig.

På lördag gör hon sin 
sista arbetsdag som 
bibliotekschef i Ale.

– Det har varit en 
rolig tid, säger Marga-
reta till lokaltidningen.

En av Ale kommuns verk-
liga trotjänare tackar för sig. 
Margareta Nilson började 
som barnbibliotekarie på 
halvtid, med tjänstgöring i 
Skepplanda och Nödinge, 
för 36 år sedan. 1982 gick 

dåvarande bibliotekschef 
Birgit Svensson i pension, 
Margareta fick vikariera på 
posten, vilket senare blev en 
permanent lösning. 

– Det har hänt mycket 
under de här åren. Jag har 
fått vara med om att starta 
upp och lägga ner bibliotek. 
De roligaste åren var nog när 
vi flyttade in i Ale gymna-
sium. Det var en fantastiskt 
trevlig ledningsgrupp som 
tjänstgjorde då, med Kjell 
Frövenholt som en fantas-
tiskt bra förvaltningschef, 
säger Margareta och fortsät-
ter:

– Jag minns också med 
glädje åren som barnbiblio-
tekarie. Att få gå ut i en skol-
klass med en packe böcker 
under armen och få barnens 
omedelbara respons är fan-
tastiskt. 

Hur har biblioteksverk-
samheten i Ale förändrats 
under din tid vid rodret?

– Rent tekniskt har det 
hänt otroligt mycket. Till 
en början hade vi kortregis-
ter och utlåning skedde med 
hjälp av penna och stämpel. 
Vi var ganska sena med dato-
riseringen, den infördes först 
1995. Den senaste tekniken, 
som infördes ganska nyligen, 
är att vi har chip i böckerna 
och en självbetjäningsdisk. 
Det var roligt att få vara med 
om den utvecklingen innan 
man gick i pension.

Hur har bibliotekets roll 
i samhället förändrats?

– På det sättet att vi upp-
levs mer som en informa-
tionscentral idag. Det sker 
mycket informationssökning 
på biblioteken med hjälp 
av våra databaser, tågresor 
bokas, bankärenden utförs, 

e-postadresser läggs upp och 
så vidare, säger Margareta.

– Medierna som finns 
att tillgå på biblioteken har 
också förändrats. Idag är det 
inte bara böcker som till-
handahålls utan e-böcker, 
film och ljudböcker för att ta 
några exempel.

Hur ska du tillbringa 
livet som pensionär?

– Jag är ordförande i Tea-
terföreningen i Ale och det 
tar mycket av min tid. Jag ska 
dessutom börja studera på 
Nordiska Folkhögskolan, en 
kurs i nordisk kultur, konst 
och litteratur. Som pensionär 
ges man också större möjlig-
het till att kunna resa.

Kommer du att bli en 
flitig biblioteksbesökare?

– Självklart! Jag kommer 
nog att vara här en hel del, 
om inte annat så minst en 
gång i månaden eftersom 
teaterföreningen har sina 
årsmöten förlagda till Ale 
gymnasium.
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Dags att vända blad för Margareta Nilson
– Trotjänare går i pension

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Margareta Nilson (t h) går i pension och slutar som bibliotekschef i Ale kommun. Hon efter-
träds av Eva Bünger.

Eva Bünger tar över

Eva Bünger.

EVA BÜNGER
Ålder: 58.
Bor: Göteborg.
Intressen: Film och trädgården.
Senaste lästa bok: Strindbergs 
”En dåres försvarstal”.
Kändis som jag vill bjuda på 
lunch: Bengt Göransson, före 
detta utbildnings- och kultur-
minister. Han är en genuin folk-
bildare.
Drömresa: Storbritannien. 

Årsmöte
Tisdag 27 mars kl 18

Backa Säteri, Nödinge
• Sedvanliga årsmötesförhandlingar •

Föranmälan till
ericson.barbro@gmail.com

sven.kleinkoenen@yahoo.se

i Ale

Välkomna!

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

Kallelse till 

ÅRSMÖTE
Lördagen den 24 mars kl 13.00 

håller Ale arbetarekommun 
årsmöte på Folkets hus i Nol. 

Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Vi bjuder på något att äta!

Välkomna!

Starta en utmaning på utrotahungern.se 
och bjud in dina vänner att gå med. 
Det kostar 20kr och pengarna går till 
kampen mot hungern i världen.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nu är det dags att starta 
upp nattvandring
i Skepplanda igen

IInnfffooorrmmaattiiioonnssmmööttee
Måndag 2 april kl 18:30

Alboskolans Matsal

VVi bbbjjuuddeerr ppååå ssmmöörrgggåååssttåårrttaa

SSPF

SKEPPLANDA
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– Det är en intressant 
kommun jag kommer till, kon-
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– Jag har ingen koppling hit, så det 
gäller att läsa in sig. Vi har ett utbyte 
i Göteborgsregionen och inom regi-
onbiblioteken, plus att jag känt Mar-
gareta Nilson i många år. Det är väl 
det lilla jag vet om Ale.

Beskriv dig själv som ledare?
– Energisk och lugn.
Hur ser du på bibliotekets roll?
– Vi ska ha låga trösklar och inte 

vara förbjudande. Det har varit vårt 
mantra i Partille. Så tror jag att det 
är även här. Det gäller att tillmötesgå 
besökarnas önskemål så gott det går.

Ditt intryck av din nya 
arbetsplats?

– Det som har slagit mig är 
att det tycks råda en väldigt 
god stämning. Det är posi-
tiva och nyfikna människor 
som jobbar i organisationen, 
avslutar Eva Bünger.

NÖDINGE. Efter 36 år 
i kommunens tjänst 
tackar Margareta 
Nilson för sig.

På lördag gör hon sin 
sista arbetsdag som 
bibliotekschef i Ale.

– Det har varit en 
rolig tid, säger Marga-
reta till lokaltidningen.

En av Ale kommuns verk-
liga trotjänare tackar för sig. 
Margareta Nilson började 
som barnbibliotekarie på 
halvtid, med tjänstgöring i 
Skepplanda och Nödinge, 
för 36 år sedan. 1982 gick 

dåvarande bibliotekschef 
Birgit Svensson i pension, 
Margareta fick vikariera på 
posten, vilket senare blev en 
permanent lösning. 

– Det har hänt mycket 
under de här åren. Jag har 
fått vara med om att starta 
upp och lägga ner bibliotek. 
De roligaste åren var nog när 
vi flyttade in i Ale gymna-
sium. Det var en fantastiskt 
trevlig ledningsgrupp som 
tjänstgjorde då, med Kjell 
Frövenholt som en fantas-
tiskt bra förvaltningschef, 
säger Margareta och fortsät-
ter:

– Jag minns också med 
glädje åren som barnbiblio-
tekarie. Att få gå ut i en skol-
klass med en packe böcker 
under armen och få barnens 
omedelbara respons är fan-
tastiskt. 

Hur har biblioteksverk-
samheten i Ale förändrats 
under din tid vid rodret?

– Rent tekniskt har det 
hänt otroligt mycket. Till 
en början hade vi kortregis-
ter och utlåning skedde med 
hjälp av penna och stämpel. 
Vi var ganska sena med dato-
riseringen, den infördes först 
1995. Den senaste tekniken, 
som infördes ganska nyligen, 
är att vi har chip i böckerna 
och en självbetjäningsdisk. 
Det var roligt att få vara med 
om den utvecklingen innan 
man gick i pension.

Hur har bibliotekets roll 
i samhället förändrats?

– På det sättet att vi upp-
levs mer som en informa-
tionscentral idag. Det sker 
mycket informationssökning 
på biblioteken med hjälp 
av våra databaser, tågresor 
bokas, bankärenden utförs, 

e-postadresser läggs upp och 
så vidare, säger Margareta.

– Medierna som finns 
att tillgå på biblioteken har 
också förändrats. Idag är det 
inte bara böcker som till-
handahålls utan e-böcker, 
film och ljudböcker för att ta 
några exempel.

Hur ska du tillbringa 
livet som pensionär?

– Jag är ordförande i Tea-
terföreningen i Ale och det 
tar mycket av min tid. Jag ska 
dessutom börja studera på 
Nordiska Folkhögskolan, en 
kurs i nordisk kultur, konst 
och litteratur. Som pensionär 
ges man också större möjlig-
het till att kunna resa.

Kommer du att bli en 
flitig biblioteksbesökare?

– Självklart! Jag kommer 
nog att vara här en hel del, 
om inte annat så minst en 
gång i månaden eftersom 
teaterföreningen har sina 
årsmöten förlagda till Ale 
gymnasium.
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STARRKÄRR. Visste 
du att perka betyder 
mössa?

Eller att höfsa är det-
samma som att städa?

I trakterna kring 
Starrkärr och Kilanda 
var detta vedertagna 
begrepp förr i tiden.

Varje tisdagsförmiddag 
samlas ett gäng pensionärer 
i Prästalund för att lära sig 
mer om de ord som använ-
des i bygden en gång i tiden. 
Träffarna sker i studiecirkel-
form.

– Allt tog sin början för 
åtta, nio år sedan. Västgöta-
Bengtssons ordbok hade vi 

som utgångspunkt, förklarar 
Inga-Britt Karlbom.

Ord och uttryck har teck-
nats ner i kronologisk ord-
ning. Nu håller gruppen på 
att gå igenom dessa ord.

– Det tar sin lilla tid. Nu 
har vi kommit fram till bok-
staven p, berättar Inga-Britt.

– Det är alltid någon som 
har hört ordet eller uttryck-
et som tas upp, då blir det 
lite diskussion kring det. Det 
handlar inte om starrkärrsdi-
alekt utan det är snarare ett 
hopkok av hur starrkärrsbor-
na pratade förr. En del ut-
tryck var också vedertagna i 
Skaraborg.

Efter en stunds kaffedrick-

ande och allmänt prat åter-
upptas cirkeln. Puste blir 
nästa ord att dryfta. 

– Det betyder arbetspass, 
säger en av deltagarna.

Nästa ord på listan är på-
saskit vars betydelse är konst-
gödsel.

– Varför krångla till det? 
Påsaskit är precis vad det är, 
skrattar församlingen och 
fortsätter vidare till nästa 
bokstav.

Kanske skulle det vara skäl 
för Fredrik Lindström att 
stanna till i Prästalund på sin 
resa genom Sverige?

Ord och uttryck från förr

I PRÄSTALUND

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Varje tisdags samlas ett gäng pensionärer i Prästalunds hembygdsgård för att dryfta ord 
och uttryck från förr i tiden.

10 000 kronor till 
din förening?
Bidrar din förening till ökad livskvalitet 
bland barn och ungdomar eller till att 
motverka droganvändning och 
utanförskap?  

Då kan du ansöka om vårt stipendie 
på 10 000 kronor via 
lansforsakringar.se/alvsborg

Förebilder

Lovande 

BOHUS. En brand 
inträffade i Bohus Cen-
trum på söndagskväl-
len.

Larmet kom till rädd-
ningstjänsten vid halv 
åtta-tiden.

Branden började i en 
container och i lastpal-
lar utanför Netto.

Vittnen ska ha sett ungdomar 
springa från platsen och po-
lisen misstänker mordbrand. 
Inga personer skadades dock 
i den kraftiga brand som upp-
stod i Bohus Centrum på sön-
dagen. Räddningstjänsten 
från Nol, Surte och Kung-
älv deltog i släckningsarbe-
tet. Vid 22-tiden var bran-
den släckt.

Skadorna i centrumfas-

tigheten kunde begränsas. 
Några av verksamhetsloka-
lerna fick vatten- och rök-
skador. Värst drabbad blev 

Netto som fick hålla butiken 
stängd på måndagen.

JONAS ANDERSSON

Brand i Bohus Centrum

Flera räddningsstationer deltog i släckningsarbetet.

Foto: Christer Grändevik

En kraftig brand utbröt i Bohus centrum på söndagskvällen. Polisen misstänker mordbrand.
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UTMANING #62

Brudorkidé 
3-4 grenar 

159:-/st

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • Öppet: Vardag 9.30-19.00
Lördag 9.30-15.00 • Söndag 11.00-15.00

4 st 50-liters säckar

100:-
Blanda fritt mellan

Planteringsjord
Barkmull
Toppdressing
Täckbark

6-pack 
29:-

Minipensé

Hortensia
Minipåskliljor
tete a tete 

19:-/st
Ord pris 29:-/st 69:-

Ord pris 99:-

Med reservation för slutförsäljning.
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Vi har funnits i  Älvängen  
så länge man kan minnas…

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

Välkommen in så hjälper jag dig med placeringar,  
fastighetsaffärer, Nyckelkund och mycket mer. 
Du når mig på sandra.astrom@swedbank.se   
0303-334883, växel 0303-334880.

ALAFORS. Tisdagen den 27 
mars blir det företagarlunch i 
Alebackens nya klubbstuga.

Som programvärd står 
Arbetsförmedlingen.

– Ett intressant möte hägrar, 
lovar näringslivsstrateg Jerry 
Brattåsen.

För några veckor sedan var det frukost-
möte hos KraftPowercorn i Surte. Den 
här gången inbjuds kommunens före-
tagare till sopplunch i Alafors eget ski-
center.

– Vi har haft ett 50-tal deltagare på 
våra företagsträffar de senaste gånger-
na och jag hoppas att vi blir minst lika 
många den här gången, säger Brattå-
sen.

Jens Sandahl, från Arbetsförmed-
lingens analysenhet, kommer att re-
dogöra för framtidsutsikterna på den 
svenska arbetsmarknaden och hur 
konjunkturen ser ut för 2012-13. 
Vidare kommer Arbetsförmedlingens 
representanter att berätta om projekt 
riktade mot företag.

Kjell och Niklas Helin berättar om 
Alebackens utveckling och hur fram-
tidsvisionerna ser ut för kommunens 
verkligt stora turistattraktion.

– Det är eldsjälar som brinner för 
verksamheten. Det ska bli roligt att få 
ta del av klubbens nya värmestuga och 
höra hur säsongen har gått, avslutar 
Jerry Brattåsen.

Sopplunch i Alebackens klubbstuga
– Arbetsförmedlingen är programvärd

Tisdagen den 27 mars stundar sopplunch i Alebackens nya klubbstuga. Från 
föreningen medverkar far och son Helin, Kjell och Niklas (bilden). 

Det våras i luften man känner en doft
mars är en månad då allting händer
plötsligt det spirar ur markens stoft
man sporras, allt vaknar, lågan tänder

Snödroppen först, knappast tjälen släppt taget
tätt följd av krokus som längtar opp
växter som vaknar av skildaste slaget
plötsligt syns påskliljans bristande knopp

Människan är av systemet en del
känner av detta skäl vällust stor
jublande, hurrande, inget är fel
kramas, bjud till, såväl syster som bror

Sen börjar gräset och maskrosen växa
bråttom med starten att klippa och ansa
precis som i fjol, aldrig lär man sin läxa
kanske dags att sig kola och vårkänslan sansa

Men varför börja att känslorna styra
lyss` hellre till vårens sjungande lyra
känn hur den ger dig behaglig yra
njut utav vårdagar, ack så dyra

Kurt Jannesson

Vårdikt

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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ÅRSMÖTE
Ale Ulvstorps Ridklubb 

Hulans skola, Måndag 23/4 kl 19.00
Hjärtligt välkomna!

Starta en utmaning på utrotahungern.se 
och bjud in dina vänner att gå med. 
Det kostar 20kr och pengarna går till 
kampen mot hungern i världen.
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UTMANING #104

ÅRSMÖTE
FÖRENINGEN NATIONALDAGENS 

FIRANDE I ALE

Torsdag 29 mars kl 18.00
i Aktivitetshuset, Älvängen.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Välkomna!
Mvh Styrelsen
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TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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NÖDINGE. De populära 
författarfrukostarna i 
Ale bibliotek fortsätter.

Först ut är Birgitta 
Stenberg.

Den uppmärksam-
made kulturpersonlig-
heten gästar Nödinge 
nu på lördag.

Författarfrukosten på lördag 
blir Margareta Nilsons sista 
uppdrag som bibliotekschef.

– Jag är väldigt glad över 
att vi kan fortsätta med våra 
författarfrukostar. Det har 
varit väldigt uppskattat. Vi 
inleder med Birgitta Sten-
berg och den 21 april får vi 
besök av Marie Hermans-
son, berättar Margareta.

Birgitta Stenberg är född 
i Stockholm, uppvuxen i 
Visby, men sedan många år 
bosatt på Åstol. Hon är för-

fattare, översättare och illus-
tratör.

Stenberg debuterade 
1956 med romanen Mikael 
och Poeten där hon berörde 
den så kallade Kejneaffären 
i mer poetiska ordalag. En 
mer uttömmande skildring 
av händelseförloppet kom att 
ges i den följande romanen 
Apelsinmannen från 1983.

Rapport är en självbiogra-
fisk bok som skildrar hennes 
amfetaminmissbruk under 
slutet av 1960-talet. Hennes 
liberala drogpolitik blev all-
mänt känd under våren 2009 
när hon medverkade i SVT:s 
direktsända program Debatt 
– ”Släpp loss haschet på Apo-
teket”.

Birgitta Stenberg är till-
sammans med Mati Lepp 
mamma till de populära 
barnböckerna om Billy. 

Vidare har Stenberg skri-
vit filmmanus och scenarios 
samt gjort radioteater.

Författarfrukost med Birgitta Stenberg

Författaren Birgitta Sten-
berg kommer till Ale biblio-
tek på lördag morgon.

Foto: Elisabeth Ohlson Wallin

BUTIKEN UPPHÖR!

30% PÅ ALLT!
LAMPOR, 

ELMATERIAL,
UTOMHUS-
BELYSNING
MED MERA!

El & Lampor Vid Willys. Tel 0303-74 88 54
Måndag-Fredag kl 10-18 • Lördag kl 10-14
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UTMANING #130

SURTE. Ulla Stålham-
mar och väninnan Ker-
stin Een ställer ut sina 
akvarelltavlor på Surte 
bibliotek.

Vernissagen ägde 
rum förra tisdagen men 
än hänger deras konst-
verk kvar för allmän 
beskådan.

Ulla Stålhammar har tidigare 
målat mycket i olja, men nu 
tar hon steget över till akva-
rell. 

– Jag har alltid tyckt om 
konst i alla de former, allt 
från att sticka och göra egna 
smycken till att måla och 
arbeta i trädgården. Jag går i 
pension till jul och då ser jag 
fram emot att gå fler kurser i 
akvarellmålning. 

Det var en välbesökt ver-
nissage som hölls på Surte 
bibliotek förra tisdagen och 
det bjöds på både cider och 
tilltugg. 

– Det blev verkligen jät-
telyckat. 

Konstnärskooperativ
Hon är ordförande i Ale 
kommuns konstförening. 
Medlemmarna träffas och 
skapar tillsammans och ett 

par gånger om året åker de 
på konstresor. De har bland 
annat varit i Köpenhamn 
och nu finns det planer på att 
besöka konstnärskooperati-
vet Not Quite i Fengersfors, 
Dalsland. 

– Jag tycker att det hade 
varit roligt om man kunde 
skapa ett slags nätverk eller 

kooperativ för alla Alebor 
som är intresserade av konst. 
Jag är säker på att det finns 
många kreativa människor i 
vår kommun, säger Ulla Stål-
hammar. 

Akvarellkonst på Surte bibliotek

PÅ SURTE BIBLIOTEK

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Målar landskap. Ulla Stålhammar ställer tillsammans med 
väninnan Kerstin Een ut akvarellmålningar på Surte biblio-
tek.

Vad händer på arbetsmarknaden 2012 - 2013!
Jens Sandahl, Analysenheten Arbetsförmedlingens Huvudkontor

 
Ser Du kraften hos personer med 

funktionsnedsättning?
Vill Du öppna dörrarna för fl er?

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan tillsammans med ett lokalt 
företag berättar om ett lyckat samarbete. 

Heléne Centerhorn, Arbetsförmedlingschef för 
arbetsmarknadsområde Mölndal

 
Alebacken - vinterns turistmål i Ale

Niklas & Kjell Helin berättar om utvecklingen av Alebacken som 
turistmål och marknadsföringsplats 

Näringslivet i Ale
Nytt från Ale kommun

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

OBS! Ingen anmälan
Vi bjuder på lunch kl 12.00! Du bjuder på din närvaro!

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

Välkomna!

Hälsar er välkomna till

���������
För företagare i Ale

Vi möts i

Alebackens café, Alafors
tisdag 27 mars
kl 12.00 - 13.30

Programvärd: Arbetsförmedlingen Ale

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDEN

Måndag 12 mars
Stöld i Bohus
Stöld av ett bord och en nyckel 
i ett lägenhetsområde i Bohus.

Tisdag 13 mars

Lägenhetsinbrott
Lägenhetsinbrott i Surte. Två 
bärbara och en stationär dator 
tillgrips. Polisen genomför en 
brottsplatsundersökning.

Torsdag 15 mars

Inbrottsförsök
Försök till inbrott på Nolhagens 
förskola. En sten kastas genom 
entrédörren.

Stöld av bensin på OKQ8 i 
Nödinge.

Fredag 16 mars

Falskt larm
En herre i 70-årsåldern, bosatt i 
den norra delen av kommunen, 
ringer till SOS och uppger att 
han ska ta livet av sig. Mannen 
har emellertid inga sådana 
planer och polisen skriver en 
anmälan om falskt larm.

Lördag 17 mars

Bensinstöld
Smitning från bensinnota rap-
porteras från Shell i Nol.

Antalet anmälda brott under 
perioden 12/3 – 19/3: 26.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

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

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

PRIS 1 130 000 kr/bud. TOMT 760 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Gamla Kilandavägen 32. ALE
Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE NÖDINGE villatomt, betalt va
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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

S
M
S
:A

6
2
9
2
2

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 1 365 000 kr/bud. AVGIFT 4 239 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Gruvåsvägen 26. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE ÄLVÄNGEN 3 rok, 74,9 kvm
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PRIS 1 160 000 kr/bud. TOMT 201 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Blåsippsvägen 69. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE ÄLVÄNGEN 2 rok, 65 kvm
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PRIS 2 195 000 kr/bud. TOMT 1 169 kvm .
VISAS To 22/3. Sö 25/3. Furulundsvägen 10. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE ALAFORS 5 rok, 117 kvm
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PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 333 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Blåsippsvägen 7. ALE
Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE ÄLVÄNGEN 6 rok, 130 kvm
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PRIS 2 985 000 kr/bud. TOMT 911 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Bäckvägen 3a. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NOL 5 rok, 139 kvm
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PRIS 1 225 000 kr/bud. TOMT 1 475 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Björsjödal 490. ALE
Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE NOL 2,5 rok, 54 + 3 kvm
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PRIS 1 395 000 kr/bud. TOMT 199 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Kärrvägen 143. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NOL 4 rok, 108 kvm
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PRIS 1 775 000 kr/bud. TOMT 208 kvm. VISAS Sö 25/3
11.00-12.00. Ring för tidsbokning. Gulklövergatan 10. ALE
Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE NÖDINGE 5 rok, 113 + 15 kvm
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PRIS 2 900 000 kr/bud. TOMT 524 kvm. VISAS To 22/3.
Sö 25/3. Ring för tidsbokning. Patron Ahlmanns Allé 28. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 4 rok, 115 + 10 kvm
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PRIS 2 385 000 kr/bud. TOMT 530 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Häroldsvägen 18. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE NÖDINGE 5 rok, 170 kvm
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PRIS 1 850 000 kr/bud. TOMT 4 183 kvm .
VISAS Sö 25/3. Ring för tidsbokning. Västergård 115. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALVHEM 5 rok, 134 + 30 kvm
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PRIS 1 295 000 kr/bud. TOMT 164 kvm. VISAS On 21/3.
Sö 25/3. Ring för tidsbokning. Kyrkbacken 2. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE SKEPPLANDA 5 rok, 130 kvm
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TOMTER ALE

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

Maj Wechselmann med film gästade Ale
NÖDINGE. Det är upp 
till dig!

Med filmen och just 
detta klara budskap 
manade dokumentär-
filmaren Maj Wechsel-
mann att agera och 
reagera.

Vänsterpartiet, Miljöpartiet 
och Socialdemokraterna i 
Ale arrangerade tillsammans 
med ABF en diskussionskväll 
om olja, folkmord och våra 
pensionspengars placering. 
Mitt i siktet för de skarplad-
dade replikerna och tuffa 
kritiken stod Lundin Oil och 

utrikesminister Carl Bildt.
Maj Wechselmanns doku-

mentärfilm "Det är upp till 
dig" rönte stor uppmärksam-
het förra året. I takt med nya 
avslöjanden och andra dra-
matiska händelser i regionen 
har filmens budskap ånyo 
aktualiserats.

– Det här är ett ämne vi 
ständigt måster återkomma 
till. Vi får inte glömma och 
det känns fantastiskt att vi 
lyckades få hit Maj Wechsel-
mann, säger Vänsterpartiets 
Ing-Marie Torstensson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ingmarie Torstensson (V) var glad över att 
ha lyckats få Maj Wechselmann till Ale.
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stationär bevakning
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PRIS 2 195 000 kr/bud. TOMT 1 169 kvm .
VISAS To 22/3. Sö 25/3. Furulundsvägen 10. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE ALAFORS 5 rok, 117 kvm
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PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 333 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Blåsippsvägen 7. ALE
Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE ÄLVÄNGEN 6 rok, 130 kvm
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PRIS 2 985 000 kr/bud. TOMT 911 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Bäckvägen 3a. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NOL 5 rok, 139 kvm
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PRIS 1 225 000 kr/bud. TOMT 1 475 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Björsjödal 490. ALE
Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE NOL 2,5 rok, 54 + 3 kvm
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PRIS 1 395 000 kr/bud. TOMT 199 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Kärrvägen 143. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NOL 4 rok, 108 kvm
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PRIS 1 775 000 kr/bud. TOMT 208 kvm. VISAS Sö 25/3
11.00-12.00. Ring för tidsbokning. Gulklövergatan 10. ALE
Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE NÖDINGE 5 rok, 113 + 15 kvm
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PRIS 2 900 000 kr/bud. TOMT 524 kvm. VISAS To 22/3.
Sö 25/3. Ring för tidsbokning. Patron Ahlmanns Allé 28. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 4 rok, 115 + 10 kvm
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PRIS 2 385 000 kr/bud. TOMT 530 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Häroldsvägen 18. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE NÖDINGE 5 rok, 170 kvm
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PRIS 1 850 000 kr/bud. TOMT 4 183 kvm .
VISAS Sö 25/3. Ring för tidsbokning. Västergård 115. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALVHEM 5 rok, 134 + 30 kvm
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PRIS 1 295 000 kr/bud. TOMT 164 kvm. VISAS On 21/3.
Sö 25/3. Ring för tidsbokning. Kyrkbacken 2. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE SKEPPLANDA 5 rok, 130 kvm
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TOMTER ALE

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

Maj Wechselmann med film gästade Ale
NÖDINGE. Det är upp 
till dig!

Med filmen och just 
detta klara budskap 
manade dokumentär-
filmaren Maj Wechsel-
mann att agera och 
reagera.

Vänsterpartiet, Miljöpartiet 
och Socialdemokraterna i 
Ale arrangerade tillsammans 
med ABF en diskussionskväll 
om olja, folkmord och våra 
pensionspengars placering. 
Mitt i siktet för de skarplad-
dade replikerna och tuffa 
kritiken stod Lundin Oil och 

utrikesminister Carl Bildt.
Maj Wechselmanns doku-

mentärfilm "Det är upp till 
dig" rönte stor uppmärksam-
het förra året. I takt med nya 
avslöjanden och andra dra-
matiska händelser i regionen 
har filmens budskap ånyo 
aktualiserats.

– Det här är ett ämne vi 
ständigt måster återkomma 
till. Vi får inte glömma och 
det känns fantastiskt att vi 
lyckades få hit Maj Wechsel-
mann, säger Vänsterpartiets 
Ing-Marie Torstensson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ingmarie Torstensson (V) var glad över att 
ha lyckats få Maj Wechselmann till Ale.

ÄLVÄNGEN. 13 år, fem 
månader och en dag.

I måndags sålde 
entreprenören Bengt 
Bengtsson sitt bygg-
klara projekt Handels-
plats Älvängen efter år 
av stridigheter.

SEFA Byggnads AB 
ska nu förverkliga köp-
centrumet där Coop blir 
det stora ankaret.

Trots alla motgångar med att 
få förverkliga sin idé om Han-
delsplats Älvängen där nuva-
rande Willys ligger har Bengt 
Bengtsson, 73, inte givit upp. 
Striderna med Vägverket, Ale 
kommun och andra myndig-
heter har kantat Bengtssons 
idé under många år. När han 
nu äntligen fått alla pusselbi-
tar på plats väljer han att över-
låta förverkligandet till andra 
krafter och i samma stund 
tackar han alla inblandade.

– Jag måste göra det en 
dag som denna. I slutet har 
kommunledningen med 
Mikael Berglund (M) och 
Jan A Pressfeldt (AD) i 
spetsen varit en tillgång. På 
samhällsbyggnadskontoret 
finns också ett antal skickliga 
tjänstemän som har bidragit 
till att vi nu kan sätta spaden 
i jorden, säger Bengt Bengts-
son och verkar lite tagen av 
stundens allvar.

Vid sin sida har han bland 
annat haft affärsutveckla-
re Vidar Rasmusson som 
hjälpt till med att forma Han-
delsplats Älvängen.

Kämpig resa
– Det har varit en kämpig 
resa, men på senare tid väl-
digt rolig. Plötsligt tror alla 
på idén som många förkasta-
de i början. När jag förklara-
de för Bengt att det kanske 
vore bättre att låta någon 
annan få bygga och förvalta 
lokalerna trodde jag aldrig att 
vi skulle få så många förslag. 
Infrastrukturutbyggnaden 
har gjort att alla stora explo-
atörer har fått upp ögonen för 
Ale i allmänhet och Älväng-
en i synnerhet. Till sist valde 
vi SEFA Byggnads AB vars 
ägare Ola Serneke står med 
båda fötterna på jorden och 
har en förankring i regionen, 
berättar Vidar Rasmusson.

Det är en mycket optimis-

tisk exploatör som nu tänker 
satsa närmare 100 miljoner 
kronor för att bygga Han-
delsplats Älvängen.

– Här finns möjligheterna 
och det har jag hävdat länge. 
Vi har letat projekt i mellan 
Göteborg och Trollhättan, då 
vi ser en stor potential med 
anledning av den gigantiska 
utbyggnad av både motorväg 
och järnväg som staten nu ge-
nomför. Älvängen står också 
inför en stor expansion med 
nya bostäder. Underlaget 
kommer att växa lokalt, men 
läget vid E45 gör också att 
vi kommer att locka många 
kunder från vägen, säger Ola 
Serneke och tydliggör sedan 
hur han vill att handelsplat-
sen ska uppfattas:

Estetiskt
– Vi kommer att betona det 
estetiska. Det får inte bli en 
betonggrå fastighet, utan vi 
vill ha en handelsplats med 
en tydlig själ och identitet.

Vilka hyresgästerna är av-
slöjar inte projektledningen, 
men bekräftar i nästa andetag 
att dragkampen om livsmed-
elsetableringen är över. De 
stora jättarna visade alla ett 
påtagligt intresse, men Coop 
var hetast på gröten.

– Vi återkommer med mer 
information när alla kontrakt 

är undertecknade. I princip är 
vi klara. Det återstår några 
frågetecken, men intressen-
terna är seriösa så det finns 
inget som hindrar oss från att 
gå vidare, säger Ola Serneke.

Handelsplats Älvängen 
består av tre deletapper. Den 
första är centrumbyggnaden 
om 8 400 kvm och cirka 400 
parkeringsplatser. Den andra 
är handelslokaler norr om 
Nordisk Rörmärkning och 
etapp 3 består av möjliga lo-
kaler för sällanköpshandel. 
Totalt skapas 15-17000 kvm 
handelsyta.

Ökat servicebehov
– De närmaste fem åren 
kommer Älvängen att växa 
med upp till 3000 invåna-
re. Behovet av kommersi-
ell handel och service ökar. 
Med Handelsplats Älvängen 
fylls ett vakum i den här delen 
av Ale och Göta älvdalen. Vi 
stoppar delar av handelsutflö-
det och skapar förhoppnings-
vis 200 nya arbetsplatser tack 
vare det här initiativet, säger 
Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande Jan A Pressfeldt 
(AD).

Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Mikael Berglund (M), 
fanns också på plats och ut-
tryckte sin stora glädje över 
beskedet om en snar bygg-

start.
– Det här är enormt vik-

tigt för Älvängen och vad som 
känns tryggt är att vi nu är 
många som har samma över-
tygelse. Man satsar inte 100 
miljoner som SEFA gör om 
man inte tror på en positiv 
framtid.

Att den nya handelsplat-
sen skulle innebära slutet för 
befintliga köpmän på orten 
tror inte Vidar Rasmusson  – 
tvärtom.

– Vi kommer att ha 1 
miljon besökare per år och 
handel föder handel. Själv-
klart kommer det att skvät-
ta över på övriga Älvängen 
och vi försöker undvika kon-
kurrerande verksamheter så 
långt det går.
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Bygger och förvaltar. Ola Serneke vd och ägare till SEFA AB som i måndags förvärvade pro-
jektet Handelsplats Älvängen. Platschef för att förverkliga visionen blir Kent Fagerberg.

En viktig del i utvecklingen av Älvängen som samhälle. "Ska 
vi växa så kraftfullt med bostäder måste utbudet av handel 
och service hänga med" säger Kommunstyrelsen ordförande 
Mikael Berglund (M) och Samhällsbyggnadsnämndens ordfö-
rande Jan A Pressfeldt (AD).

Äntligen klart. 13 år, fem månader och en dag tog det för entreprenören Bengt Bengtsson att få alla bitar på plats gällande Handelsplats Älvängen. God hjälp 
de senaste åren har han haft av affärsutvecklare Vidar Rasmusson. I måndags presenterades upplägget och konceptet – om ett drygt år är det premiär för 
8400 kvm handel och kontor.

Klart för Handelsplats Älvängen
– Coop blir 
det tunga 
ankaret

HANDELSPLATSEN

Centrumbyggnad: 8 400 kvm, 
varav 6500 i markplan.
Byggstart: juni 2012
Premiär: juni 2013
Största hyresgäst: Coop, 3200 kvm
Antal parkeringsplatser: 400
Övriga hyresgäster: Apotek, bank, 
blommor, färg, spel, café, sport, 
elektronik, hälsa. Allt enligt dis-
positionsplanen av Handelsplats 
Älvängen.

ÄGAREN – SEFA KONCERNEN

SEFA koncernen bildades 2002 och är idag ett av de snabbast växande entre-
prenadföretagen i Sverige. 2011 uppgick omsättningen i koncernen till cirka 
1,2 miljarder kronor och för 2012 pekar prognosen mot 1,6 miljarder. Målet är 
att vara börsnoterat före 2015. SEFA koncernen består av SEFA Fastighets AB, 
SEFA Byggnads AB, SEFA Anläggnings AB och SEFA Industri AB. Uppmärksam-
made byggnationer i närområdet är bland annat Slättbergshallen, isarena för 
bandy och hockey, i Trollhättan, Allum Parkeringshus, 10 350 kvm parkering 
i fyra plan, Coop Lysekil, Dockhuset, attraktivt flerbostadshus på Norra Älv-
stranden, Stenas huvudkontor i Göteborg och inte minst Kamratgården, IFK 
Göteborgs nya träningsanläggning.
Ägare och vd: Ola Serneke
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NÖDINGE. Sushi till-
hör definitivt en av de 
hetaste mattrenderna.

Nu finns den japan-
ska specialitén på Ale 
Torg.

– Det är både hälso-
samt och väldigt gott, 
säger ägaren Khoki 
Gui.

Sushipremiären på Ale Torg 
blev en storslagen premi-
är. Första dagen serverades 
över 200 kunder.

– Vi är väldigt nöjda med 
etableringen. Inne i Göte-

borg är det stenhård konkur-
rens och ett högre tempo. 
Här är det lugnare, men ändå 
väldigt bra, säger Khoki Gui 
som inte är någon nybörjare.

Restaurangen som också 
erbjuder avhämtning är hans 
femte. Det kunde ha varit 
nummer nio, men för en tid 
sedan sålde Khoki fyra Su-
shikök.

– Det blev för många och 
det var också svårt med per-
sonal. Att göra bra sushi är 
svårt och kräver mycket trä-
ning, berättar Khoki som 
passar på att bjuda lokaltid-
ningen på sina favoriter.

– Faktum är att alla är lika 
populära, möjligen säljer vi 
lite mer av laxen.

De andra alternativen 
är räkor, krabba, smörfisk, 
bläckfisk, tonfisk, makrill 
och grillad ål.

- Tonfisken importerar 
jag själv från Spanien. Den 
är helt fantastisk, marknads-
för Khoki som själv äter 
sushi minst två gånger om 
dagen.

– Det borde alla göra!

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Försäkra ditt boende 
hos oss och få sänkt 
personbilspremie!

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

lansforsakringar.se/alvsborg

ALE. 1-2-3-modellen har 
minskat skolket och nu 
väntar nästa fas.

Att få samtliga 
lektioner att kännas 
meningsfulla.

Målet är att behålla 
den goda närvaron och 
att utveckla lärandet.

I samband med den positiva 
utvärderingen av 1-2-3-mo-
dellen som äldreskolorna i 
Ale har använt för att höja 
närvaron framkom ett behov 
av att fortsätta samverka. Det 
kändes angeläget att aktivt 
arbeta för att skapa en större 
känsla av meningsfullhet 
under lektionerna. Den nya 
läroplanen, LGR11, kräver 
dessutom att undervisning-
en utvecklas och delvis för-
ändras. Den ogiltiga från-
varon som mer än halverats 
i Ales skolor har uppmärk-
sammats av Göteborgsregio-
nen som nu ställde en fråga 

om intresset att medverka i 
det EU-finansierade projek-
tet Drop outs. Det är i grun-
den ett kompetensutveck-
lingsprojekt med siktet in-
ställt att hjälpa de elever som 
inte vill gå i skolan.

– Totalt medverkar 1000 
deltagare och cirka 110 av 
dem kommer att vara lärare 
från våra skolor. För vår del 
handlar det nu om att förhin-
dra frånvaro, säger Joakim 
Östling, rektor på Kyrkby-
skolan i Nödinge.

Arbetet med att skapa en 
tydligare meningsfullhet i 
skolan är fas 2 av 1-2-3-mo-
dellen och ska bibehålla en 
hög närvaro i Ales grundsko-
lor. Externa konsulter från 
GR kommer att leda arbetet.

– Teori varvas med prak-
tik och det är ett processin-
rikat arbete där lärarnas er-
farenhetsutbyte är en vikitig 
del, säger Anna Koppfeldt-
Sandström, rektor på Him-
laskolan i Alafors.

Projektet ska aktivera elev-
erna som ägare av sin egen 
lärprocess, men det ska för-
hoppningsvis också göra lä-
rarna mer medvetna om hur 
deras pedagogik fungerar.

– Det finns ett antal tekni-
ker för detta. Ett lysande ex-
empel är att låta eleverna re-
agera när de inte förstår, när 
tillräckligt många har reage-
rat stoppas lektionen och lä-
raren kan då låta de elever 

som har förstått förklara för 
sina kamrater. Att aktivera 
eleverna som lärresurser för 
varandra är ett av delmålen, 
säger Joakim Östling.

Att samarbeta över grän-
serna har givit resultat. Äld-
rerektorerna i Ale menar att 
bara det faktum att de själva 
träffas mer har löst många 
problem. De delar ju samma 
vardag.

– Det är en långsiktig pro-
cess att utveckla skolan och 
det är mycket som ständigt 
måste diskuteras på vägen. 
Det känns väldigt bra att vi 
kan stötta och hjälpa varan-
dra. Resultatet av 1-2-3-mo-
dellen är ett bevis på det, 
säger Carina Olsson, rektor 
på Aroseniusskolan i Älväng-
en.

Att skolket nu är synlig-
gjort och att det finns ett 
fungerande system för att 
hantera frånvaron på har 
gjort det möjligt att ta nästa 
steg som ska medföra att när-
varon bibehålls.

– Lärarna är mycket po-
sitiva till att vi går in i en 
ny fas och utvärderingen av 
1-2-3-modellen visar att de 
uppskattar arbetssättet. Det 
ska bli intressant att se effek-
terna efter nästa fas, avslutar 
Anders Nordgren, rektor på 
Bohusskolan.

Succé för sushi på Ale Torg

Khoki Gui har öppnat sushirestaurang på Ale Torg. Alfredssons Trafikskola har flyttat in i 
grannlokalen, tidigare K1 Godis, och lämnat plats för den japanska matkulturen som eröv-
rar världen.

Nu ska lektionerna bli mer meningsfulla

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

1-2-3-MODELLEN
Tre steg för att minska den ogil-
tiga frånvaron. Vid första frånva-
rotillfället kallar klassförestån-
dare elev och förälder till ett möte 
för att utreda vad som har hänt. 
Vid andra skolktillfället, steg två, 
kallar rektorn till möte och vid 
tredje tillfället kallas elev och för-
älder till Socialtjänsten.

– Fas 2 i 1-2-3-modellen har inletts

Kanonpris!

140 kr/st

Ord pris 199-219 kr 

Sockerprodukter 

för hållbart resultat

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

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

�����������������������
–Lätt att nå

Öppet alla dagar 8-22

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v.12 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

Välkommen till en riktig mataffär
VÅFFLOR, GRÄDDE OCH SYLT

Vi har lyssnat på er!
Den här veckan gör vi det sista i mejeriet och vi har också ändrat om lite i frukten och 
vid charkdisken. Hoppas du tycker lika mycket om nya mejeriet som vi gör. Brödet vi 
bakar själva har fått en provisorisk plats under några veckor, allt bröd är samlat och 
hela sortimentet är kvar. Från nästa vecka och över påsken tar vi paus i byggarbetet i 
butiken till förmån för påskhandeln. Och på söndag ska i alla fall jag äta våffl or med 
jordgubbssylt och grädde –vilken sylt föredrar du?

Vi ses i butiken /Marianne

Allt till våffeldagen på söndag

Veckans Byggvaror!
Bakat i butiken! 

Isbergssallad

990/kg
Spanien, klass 1

Äpple Golden 
Delicious

990/kg
ICA Italien, klass 1

Kycklingbröstfi lé

139:-/st
Guldfågeln 2 kg, jfr pris 69,50/kg

Max 2 köp per kund

1-portions rätter 

5 för 99:-
Dagens & Fiskgratänger, 

Findus 340-400g, djupfryst, 

jfr pris 58,24-49,50/kg

Carte d�Or 

2 för 49:-
Gb glace 750-1000ml,
jfr pris 32,67-24,50/liter

Champinjoner i ask

990/st
ICA Polen 250g, 
jfr pris 39,60/kg

Elvisp

279:-/st
Bosch, effekt 350W, 5 hastigheter,

turboläge. Vispar och degkrokar ingår

Kiwi i korg 

990/st
ICA Grekland Italien, 800g, 

klass 1, jfr pris 12,38/kg 

Kylda köttbullar 

4490/st
Scan 700g, jfr pris 64,14/kg

Rödlök

990/kg
Holland, klass 1

Dubbelt våffeljärn

249:-/st
Novaline, effekt 1300W, termostatstyrning, 

indikatorlampa, nonstickbelagda laggar

Färsk Kycklinglårfi lé

79:-/kg
Kronfågel, ca 925g

Margarin 70%

10:-/st
Milda 500g,

jfr pris 20:-/st

Vispskålar 

2490/st
2-pack med 1,5 

och 2,75 liters skål

Servetter

2 för 30:-
ICA Home, 33 cm, 3-lags, 
20-pack, jfr pris 0,75/st

Pizza Tradizionale

3 för 69:-
Dr Oetker 330-385g, djupfryst,

jfr pris 69,70-59,74/kg 

Våffelmix

10:-/st
Ekströms 420g, 12-16 st,

jfr pris 0,83-0,62:-/st

Baguette parisien

10:-/st
Bonjour 400g, jfr pris 25/kg

Matlagningsprodukter

5 för 25:-
Milda 200-250g,

jfr pris 20-25:-/liter

Sylt, marmelad

2 för 32:-
Bob 420-435g, klämfl aska,

jfr pris 38,10-36,78:-/kg

Mjukost i ask

2890/st
Kavli 400g,

jfr pris 72,25/kg

Vakna 
knappen 
på returglasen 

gav i januari 

999,80 kr 
till barn och 
unga i Ale.
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NÖDINGE. Sushi till-
hör definitivt en av de 
hetaste mattrenderna.

Nu finns den japan-
ska specialitén på Ale 
Torg.

– Det är både hälso-
samt och väldigt gott, 
säger ägaren Khoki 
Gui.

Sushipremiären på Ale Torg 
blev en storslagen premi-
är. Första dagen serverades 
över 200 kunder.

– Vi är väldigt nöjda med 
etableringen. Inne i Göte-

borg är det stenhård konkur-
rens och ett högre tempo. 
Här är det lugnare, men ändå 
väldigt bra, säger Khoki Gui 
som inte är någon nybörjare.

Restaurangen som också 
erbjuder avhämtning är hans 
femte. Det kunde ha varit 
nummer nio, men för en tid 
sedan sålde Khoki fyra Su-
shikök.

– Det blev för många och 
det var också svårt med per-
sonal. Att göra bra sushi är 
svårt och kräver mycket trä-
ning, berättar Khoki som 
passar på att bjuda lokaltid-
ningen på sina favoriter.

– Faktum är att alla är lika 
populära, möjligen säljer vi 
lite mer av laxen.

De andra alternativen 
är räkor, krabba, smörfisk, 
bläckfisk, tonfisk, makrill 
och grillad ål.

- Tonfisken importerar 
jag själv från Spanien. Den 
är helt fantastisk, marknads-
för Khoki som själv äter 
sushi minst två gånger om 
dagen.

– Det borde alla göra!

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Försäkra ditt boende 
hos oss och få sänkt 
personbilspremie!

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

lansforsakringar.se/alvsborg

ALE. 1-2-3-modellen har 
minskat skolket och nu 
väntar nästa fas.

Att få samtliga 
lektioner att kännas 
meningsfulla.

Målet är att behålla 
den goda närvaron och 
att utveckla lärandet.

I samband med den positiva 
utvärderingen av 1-2-3-mo-
dellen som äldreskolorna i 
Ale har använt för att höja 
närvaron framkom ett behov 
av att fortsätta samverka. Det 
kändes angeläget att aktivt 
arbeta för att skapa en större 
känsla av meningsfullhet 
under lektionerna. Den nya 
läroplanen, LGR11, kräver 
dessutom att undervisning-
en utvecklas och delvis för-
ändras. Den ogiltiga från-
varon som mer än halverats 
i Ales skolor har uppmärk-
sammats av Göteborgsregio-
nen som nu ställde en fråga 

om intresset att medverka i 
det EU-finansierade projek-
tet Drop outs. Det är i grun-
den ett kompetensutveck-
lingsprojekt med siktet in-
ställt att hjälpa de elever som 
inte vill gå i skolan.

– Totalt medverkar 1000 
deltagare och cirka 110 av 
dem kommer att vara lärare 
från våra skolor. För vår del 
handlar det nu om att förhin-
dra frånvaro, säger Joakim 
Östling, rektor på Kyrkby-
skolan i Nödinge.

Arbetet med att skapa en 
tydligare meningsfullhet i 
skolan är fas 2 av 1-2-3-mo-
dellen och ska bibehålla en 
hög närvaro i Ales grundsko-
lor. Externa konsulter från 
GR kommer att leda arbetet.

– Teori varvas med prak-
tik och det är ett processin-
rikat arbete där lärarnas er-
farenhetsutbyte är en vikitig 
del, säger Anna Koppfeldt-
Sandström, rektor på Him-
laskolan i Alafors.

Projektet ska aktivera elev-
erna som ägare av sin egen 
lärprocess, men det ska för-
hoppningsvis också göra lä-
rarna mer medvetna om hur 
deras pedagogik fungerar.

– Det finns ett antal tekni-
ker för detta. Ett lysande ex-
empel är att låta eleverna re-
agera när de inte förstår, när 
tillräckligt många har reage-
rat stoppas lektionen och lä-
raren kan då låta de elever 

som har förstått förklara för 
sina kamrater. Att aktivera 
eleverna som lärresurser för 
varandra är ett av delmålen, 
säger Joakim Östling.

Att samarbeta över grän-
serna har givit resultat. Äld-
rerektorerna i Ale menar att 
bara det faktum att de själva 
träffas mer har löst många 
problem. De delar ju samma 
vardag.

– Det är en långsiktig pro-
cess att utveckla skolan och 
det är mycket som ständigt 
måste diskuteras på vägen. 
Det känns väldigt bra att vi 
kan stötta och hjälpa varan-
dra. Resultatet av 1-2-3-mo-
dellen är ett bevis på det, 
säger Carina Olsson, rektor 
på Aroseniusskolan i Älväng-
en.

Att skolket nu är synlig-
gjort och att det finns ett 
fungerande system för att 
hantera frånvaron på har 
gjort det möjligt att ta nästa 
steg som ska medföra att när-
varon bibehålls.

– Lärarna är mycket po-
sitiva till att vi går in i en 
ny fas och utvärderingen av 
1-2-3-modellen visar att de 
uppskattar arbetssättet. Det 
ska bli intressant att se effek-
terna efter nästa fas, avslutar 
Anders Nordgren, rektor på 
Bohusskolan.

Succé för sushi på Ale Torg

Khoki Gui har öppnat sushirestaurang på Ale Torg. Alfredssons Trafikskola har flyttat in i 
grannlokalen, tidigare K1 Godis, och lämnat plats för den japanska matkulturen som eröv-
rar världen.

Nu ska lektionerna bli mer meningsfulla

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

1-2-3-MODELLEN
Tre steg för att minska den ogil-
tiga frånvaron. Vid första frånva-
rotillfället kallar klassförestån-
dare elev och förälder till ett möte 
för att utreda vad som har hänt. 
Vid andra skolktillfället, steg två, 
kallar rektorn till möte och vid 
tredje tillfället kallas elev och för-
älder till Socialtjänsten.

– Fas 2 i 1-2-3-modellen har inletts

Kanonpris!

140 kr/st

Ord pris 199-219 kr 

Sockerprodukter 

för hållbart resultat

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

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

�����������������������
–Lätt att nå

Öppet alla dagar 8-22

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v.12 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

Välkommen till en riktig mataffär
VÅFFLOR, GRÄDDE OCH SYLT

Vi har lyssnat på er!
Den här veckan gör vi det sista i mejeriet och vi har också ändrat om lite i frukten och 
vid charkdisken. Hoppas du tycker lika mycket om nya mejeriet som vi gör. Brödet vi 
bakar själva har fått en provisorisk plats under några veckor, allt bröd är samlat och 
hela sortimentet är kvar. Från nästa vecka och över påsken tar vi paus i byggarbetet i 
butiken till förmån för påskhandeln. Och på söndag ska i alla fall jag äta våffl or med 
jordgubbssylt och grädde –vilken sylt föredrar du?

Vi ses i butiken /Marianne

Allt till våffeldagen på söndag

Veckans Byggvaror!
Bakat i butiken! 

Isbergssallad

990/kg
Spanien, klass 1

Äpple Golden 
Delicious

990/kg
ICA Italien, klass 1

Kycklingbröstfi lé

139:-/st
Guldfågeln 2 kg, jfr pris 69,50/kg

Max 2 köp per kund

1-portions rätter 

5 för 99:-
Dagens & Fiskgratänger, 

Findus 340-400g, djupfryst, 

jfr pris 58,24-49,50/kg

Carte d�Or 

2 för 49:-
Gb glace 750-1000ml,
jfr pris 32,67-24,50/liter

Champinjoner i ask

990/st
ICA Polen 250g, 
jfr pris 39,60/kg

Elvisp

279:-/st
Bosch, effekt 350W, 5 hastigheter,

turboläge. Vispar och degkrokar ingår

Kiwi i korg 

990/st
ICA Grekland Italien, 800g, 

klass 1, jfr pris 12,38/kg 

Kylda köttbullar 

4490/st
Scan 700g, jfr pris 64,14/kg

Rödlök

990/kg
Holland, klass 1

Dubbelt våffeljärn

249:-/st
Novaline, effekt 1300W, termostatstyrning, 

indikatorlampa, nonstickbelagda laggar

Färsk Kycklinglårfi lé

79:-/kg
Kronfågel, ca 925g

Margarin 70%

10:-/st
Milda 500g,

jfr pris 20:-/st

Vispskålar 

2490/st
2-pack med 1,5 

och 2,75 liters skål

Servetter

2 för 30:-
ICA Home, 33 cm, 3-lags, 
20-pack, jfr pris 0,75/st

Pizza Tradizionale

3 för 69:-
Dr Oetker 330-385g, djupfryst,

jfr pris 69,70-59,74/kg 

Våffelmix

10:-/st
Ekströms 420g, 12-16 st,

jfr pris 0,83-0,62:-/st

Baguette parisien

10:-/st
Bonjour 400g, jfr pris 25/kg

Matlagningsprodukter

5 för 25:-
Milda 200-250g,

jfr pris 20-25:-/liter

Sylt, marmelad

2 för 32:-
Bob 420-435g, klämfl aska,

jfr pris 38,10-36,78:-/kg

Mjukost i ask

2890/st
Kavli 400g,

jfr pris 72,25/kg

Vakna 
knappen 
på returglasen 

gav i januari 

999,80 kr 
till barn och 
unga i Ale.
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ALVHEM. Natten till 
måndagen den 15 
augusti ska det första 
tåget rulla genom den 
1,8 km långa tunneln.

Förra veckan hade 
en gigantisk spårlägg-
ningsmaskin anlänt till 
Kattleberg för att lägga 
rälsen på plats och hår-
dast arbete blev det för 
portalkranföraren. 

Det skramlar och slår när 
kranen kommer farande över 
lastvagnarna som är fyllda till 
bredden av ljusgrå betong-
sliprar. Föraren syns bara 
som en silhuett genom hyt-
tens fönsterruta. Liksom de 
två maskinoperatörerna nere 
på marken bär han hörselkå-
por.

Från den sista vagnen 
hämtar han gång på gång 
ett lass om 20 betongsliprar 
som lastas i kranens under-
rede. De fraktas sedan i full 
fart fram till maskineriet som 
lägger ner dem i banvallen, en 
och en, med exakt 60 centi-
meters mellanrum. Som tur 
är blir den skumpiga färden 
kortare och 
kortare allt 
eftersom 
lasten mins-
kar. 

Det om-
kring 100 
ton tunga 
ekipaget för-
flyttar sig sakta framåt samti-
digt som rälsen, som lagts ut 
i förväg, tvingas på plats och 
fästs på betongsliprarna. 

De 420 meter långa räls-
längderna skarvas sedan på 
för att därefter svetsas ihop. 

I makadamen, den krossa-
de stenen som används som 
underlag till järnvägsspåren, 
traskar byggledarna Tor-
björn Persson och Hans 
Hallberg från Trafikverkets 
projekt BanaVäg i Väst. 

– Arbetet går imponeran-
de snabbt och än så länge 
håller vi tidsplanen, berättar 

Torbjörn Persson och blick-
ar bort mot tunnelingången 
bortom den sista vagnen. 

Han får nästan skrika för 
att överrösta skramlet från 
portalkranen.

Avstängt 5 veckor
Arbetet med att anlägga dub-
belspårig järnväg mellan Gö-
teborg och Trollhättan delas 
in i 16 olika etapper inom 
projektet BanaVäg i Väst. 
Den 7,6 kilometer långa järn-

vägssträckan 
mellan Hede 
i Lilla Edets 
kommun 
och Älväng-
en utgör en 
utav dessa. 
Den innefat-
tar även tun-

neln genom Kattleberg där 
det första tåget kommer att 
rulla natten mellan den 14 
och 15 augusti.

Under veckorna 28-32 
i sommar stänger man av 
all tågtrafik mellan Göte-
borg och Trollhättan för att 
kunna arbeta intensivt den 
sista tiden.

Förra fredagen påbörja-
des arbetet med att lägga 
spår genom tunneln och hela 
vägen ner till Älvängen. 

– Vi har varit igång hela 
helgen och beräknar bli klara 
redan i morgon (onsdag). 
Efter att rälsen lagts på plats 
ska den svetsas samman och 
neutraliseras. Det menas att 
den värmeregleras, men det 
blir inte förrän i maj när ut-
omhustemperaturen har 
stigit. Det ska vara runt 20 
grader i rälsen, säger Tor-
björn. 

Detta behöver inte göras 
med rälsen inne i tunneln ef-
tersom det där är samma tem-
peratur året om. 

Ytterligare finjustering
Inne i den relativt nyspräng-
da genomgången i Kattleberg 
hörs ljudet av rinnande vatten 
längs de osynliga väggarna. 
För övrigt är det alldeles tyst 
i den fuktiga luften. Inte en 
enda av marssolens värman-
de strålar letar sig in, men 
till höger skymtar en knappt 
märkbar strimma ljus från 
tunnelöppningen. 

Mats Hallberg berättar att 
allt i tunneln är så gott som 
klart och att det som nu åter-
står är BEST-arbeten – bana, 
el, signal och tele. 

– Man kommer även att 
använda sig av en spårrikt-
ningsmaskin som ytterligare 
finjusterar spåren för att få 
dem exakt rätt. 

Ute i dagsljuset jobbar 
spårläggningsmaskinen på: 
sliprar, räls, sliprar räls… 
Portalkranförarens skramli-
ga resa över lastvagnarna har 
förkortats betydligt på bara 
någon timme och kanske 
börjar även han se ljuset i 
tunneln. 

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

PÅ SPÅRET

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Spårläggningen i den 1,8 km långa tunneln genom Kattleberg blev färdig under förra veckan. Spårläggningsmaskinen som an-
vändes är Sveriges enda. 

Hans Hallberg och Tor-
björn Persson, byggledare 
på BanaVäg i Väst beskrev 
spårläggningsarbetet genom 
Kattleberg. 

Portalkranförarens arbete är både stressigt och skramligt. Hans uppgift är att hämta be-
tongsliprarna från lastvagnarna och transportera dem till maskinen som lägger dem på 
plats.  

– Järnvägsspåret på plats i tunneln genom Kattleberg

Det går som på räls!

Torbjörn Persson inne i tunneln.

Arbetet går imponerande 
snabbt och än så länge 

håller vi tidsplanen.
Torbjörn Persson
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NÖDINGE. Ale Bruk-
hundsklubb jubilerar.

I år firar föreningen 
30 år.

– Vi planerar som 
bäst för jubileumsfi-
randet, säger klubbens 
nygamle ordförande 
Tomas Thillman.

Två gånger Rune, Östan och 
Åhman, var de som bildade 
Ale Brukshundklubb. Kom-
pisarna bröt sig ur Kungälvs 
Brukhundsklubb och starta-
de upp verksamhet på den 
här sidan älven.

– De första tio åren var 
det bara hundklubb därefter 
antogs namnet brukshunds-
klubb, berättar Tomas Thill-
man som på årsmötet i fe-
bruari röstades in som ord-
förande.

– Jag har suttit på posten ti-
digare, men det var några år 
sedan, berättar Tomas för lo-
kaltidningen.

Ale Brukshundsklubb har 
cirka 150 medlemmar och 
anläggningen är vackert be-
lägen i Lindåsen i utkanten av 
Nödinge. Området som för-
eningen förfogar över är gi-
gantiskt.

– Vi har totalt 16 hektar, 
förutom själva träningspla-
nen så äger vi mycket skogs-

mark. Närheten till bäcken 
är också en plusfaktor. Heta 
sommardagar kan hundar-
na ta sig ett dopp, förklarar 
Tomas.

Ale Brukshundsklubb är 
knuten till Svenska Bruks-
hundsklubben och arrangerar 
varje vår och höst kurser för 
bland annat valpar, allmän-
lydnad, tävlingslydnad samt 
brukskurser i spår och sök.

– Anmälan görs via för-
eningens hemsida, upplyser 
Tomas.

Rallylydnad hetast
Tävlingar sker också med 
jämna mellanrum. Rallylyd-
nad är det som är allra hetast 
just nu.

– Det är en ny officiell 
gren och det brukar locka 
70-80 deltagare varje gång. 
Klubben har utbildat en 
egen domare i denna disci-
plin, nämligen Birgitta Elgh.

Föreningen ska stå som 
värd för Rally-SM tillsam-
mans med kollegorna i Borås 
och Herrljunga i september. 
Tävlingen kommer att äga 
rum på Tånga Hed i Vår-
gårda.

– Samtidigt arrangeras 
Tjänstehunds-SM, säger 
Tomas.

Hur visar ni aleborna att 
föreningen fyller 30 år?

– Någon form av allmän 
tillställning kommer det att 
bli, men när vet vi inte. Jag 
ber att få återkomma i det 
ärendet.

Hur stort är intresset för 
hundar generellt i Sverige?

– Stadigt, men trontoppen 
skiftar. Just nu är golden re-
triever populärast, följd av la-
brador och schäfer.

Vad är det bästa med att 
ha hund?

– Det är en otrolig frihet 
och du har en kompis du alltid 
kan lita på. Själv tycker jag 
det är väldigt roligt att träna 
hundar, se responsen och 
uppleva glädjen hos hunden. 
En sund familjehund är a och 
o, säger Tomas som själv be-
driver egen kennel och schä-
ferhundsuppfödning.

– Vi har själv sex vuxna 
hundar i familjen.

Med start i april börjar all-
mänträning varje torsdags-
kväll. Gamla som nya med-
lemmar hälsas då välkomna 
till Ale Brukshundsklubb.

– Då finns alltid en trä-
ningsvärd på plats som kan ge 
tips och råd, avslutar Tomas 
Thillman.

Ale Brukshundsklubb fyller 30 år
– Jubileumsfirandet planeras som bäst

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Träningspasset är avslutat och Tomas Thillman klappar om sin jycke, schäfern Rekyl.

Göteborgsv 58, Älvängen • mån-fre 9.30-18.00 lör 9.30-14.00 • Tel 0303-74 68 73
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EXTRA-
ÖPPET 

25 mars kl 11-14

Se fl er erbjudanden på 
www.alvangenscykel.se

16” CRESCENT FLICK 
Från ca 110 cm lång
Alu-ram, korg, färg rosa/rosa.
Monterad och körklar
Självriskeleminering
Rek pris 1995:-

24” CRESCENT 3-VXL FLICK 
Från ca 130 cm lång
Alu-ram, godkänt lås, belysning.
Monterad och körklar.
Blå eller rosa.
Självriskeleminering.
Rek pris 3995:-

16”MONARK MTB
Dämpad framgaffel
Limegrön
Monterad och körklar
Rek pris 1595:-
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ALVHEM. Natten till 
måndagen den 15 
augusti ska det första 
tåget rulla genom den 
1,8 km långa tunneln.

Förra veckan hade 
en gigantisk spårlägg-
ningsmaskin anlänt till 
Kattleberg för att lägga 
rälsen på plats och hår-
dast arbete blev det för 
portalkranföraren. 

Det skramlar och slår när 
kranen kommer farande över 
lastvagnarna som är fyllda till 
bredden av ljusgrå betong-
sliprar. Föraren syns bara 
som en silhuett genom hyt-
tens fönsterruta. Liksom de 
två maskinoperatörerna nere 
på marken bär han hörselkå-
por.

Från den sista vagnen 
hämtar han gång på gång 
ett lass om 20 betongsliprar 
som lastas i kranens under-
rede. De fraktas sedan i full 
fart fram till maskineriet som 
lägger ner dem i banvallen, en 
och en, med exakt 60 centi-
meters mellanrum. Som tur 
är blir den skumpiga färden 
kortare och 
kortare allt 
eftersom 
lasten mins-
kar. 

Det om-
kring 100 
ton tunga 
ekipaget för-
flyttar sig sakta framåt samti-
digt som rälsen, som lagts ut 
i förväg, tvingas på plats och 
fästs på betongsliprarna. 

De 420 meter långa räls-
längderna skarvas sedan på 
för att därefter svetsas ihop. 

I makadamen, den krossa-
de stenen som används som 
underlag till järnvägsspåren, 
traskar byggledarna Tor-
björn Persson och Hans 
Hallberg från Trafikverkets 
projekt BanaVäg i Väst. 

– Arbetet går imponeran-
de snabbt och än så länge 
håller vi tidsplanen, berättar 

Torbjörn Persson och blick-
ar bort mot tunnelingången 
bortom den sista vagnen. 

Han får nästan skrika för 
att överrösta skramlet från 
portalkranen.

Avstängt 5 veckor
Arbetet med att anlägga dub-
belspårig järnväg mellan Gö-
teborg och Trollhättan delas 
in i 16 olika etapper inom 
projektet BanaVäg i Väst. 
Den 7,6 kilometer långa järn-

vägssträckan 
mellan Hede 
i Lilla Edets 
kommun 
och Älväng-
en utgör en 
utav dessa. 
Den innefat-
tar även tun-

neln genom Kattleberg där 
det första tåget kommer att 
rulla natten mellan den 14 
och 15 augusti.

Under veckorna 28-32 
i sommar stänger man av 
all tågtrafik mellan Göte-
borg och Trollhättan för att 
kunna arbeta intensivt den 
sista tiden.

Förra fredagen påbörja-
des arbetet med att lägga 
spår genom tunneln och hela 
vägen ner till Älvängen. 

– Vi har varit igång hela 
helgen och beräknar bli klara 
redan i morgon (onsdag). 
Efter att rälsen lagts på plats 
ska den svetsas samman och 
neutraliseras. Det menas att 
den värmeregleras, men det 
blir inte förrän i maj när ut-
omhustemperaturen har 
stigit. Det ska vara runt 20 
grader i rälsen, säger Tor-
björn. 

Detta behöver inte göras 
med rälsen inne i tunneln ef-
tersom det där är samma tem-
peratur året om. 

Ytterligare finjustering
Inne i den relativt nyspräng-
da genomgången i Kattleberg 
hörs ljudet av rinnande vatten 
längs de osynliga väggarna. 
För övrigt är det alldeles tyst 
i den fuktiga luften. Inte en 
enda av marssolens värman-
de strålar letar sig in, men 
till höger skymtar en knappt 
märkbar strimma ljus från 
tunnelöppningen. 

Mats Hallberg berättar att 
allt i tunneln är så gott som 
klart och att det som nu åter-
står är BEST-arbeten – bana, 
el, signal och tele. 

– Man kommer även att 
använda sig av en spårrikt-
ningsmaskin som ytterligare 
finjusterar spåren för att få 
dem exakt rätt. 

Ute i dagsljuset jobbar 
spårläggningsmaskinen på: 
sliprar, räls, sliprar räls… 
Portalkranförarens skramli-
ga resa över lastvagnarna har 
förkortats betydligt på bara 
någon timme och kanske 
börjar även han se ljuset i 
tunneln. 

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

PÅ SPÅRET

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Spårläggningen i den 1,8 km långa tunneln genom Kattleberg blev färdig under förra veckan. Spårläggningsmaskinen som an-
vändes är Sveriges enda. 

Hans Hallberg och Tor-
björn Persson, byggledare 
på BanaVäg i Väst beskrev 
spårläggningsarbetet genom 
Kattleberg. 

Portalkranförarens arbete är både stressigt och skramligt. Hans uppgift är att hämta be-
tongsliprarna från lastvagnarna och transportera dem till maskinen som lägger dem på 
plats.  

– Järnvägsspåret på plats i tunneln genom Kattleberg

Det går som på räls!

Torbjörn Persson inne i tunneln.

Arbetet går imponerande 
snabbt och än så länge 

håller vi tidsplanen.
Torbjörn Persson
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NÖDINGE. Ale Bruk-
hundsklubb jubilerar.

I år firar föreningen 
30 år.

– Vi planerar som 
bäst för jubileumsfi-
randet, säger klubbens 
nygamle ordförande 
Tomas Thillman.

Två gånger Rune, Östan och 
Åhman, var de som bildade 
Ale Brukshundklubb. Kom-
pisarna bröt sig ur Kungälvs 
Brukhundsklubb och starta-
de upp verksamhet på den 
här sidan älven.

– De första tio åren var 
det bara hundklubb därefter 
antogs namnet brukshunds-
klubb, berättar Tomas Thill-
man som på årsmötet i fe-
bruari röstades in som ord-
förande.

– Jag har suttit på posten ti-
digare, men det var några år 
sedan, berättar Tomas för lo-
kaltidningen.

Ale Brukshundsklubb har 
cirka 150 medlemmar och 
anläggningen är vackert be-
lägen i Lindåsen i utkanten av 
Nödinge. Området som för-
eningen förfogar över är gi-
gantiskt.

– Vi har totalt 16 hektar, 
förutom själva träningspla-
nen så äger vi mycket skogs-

mark. Närheten till bäcken 
är också en plusfaktor. Heta 
sommardagar kan hundar-
na ta sig ett dopp, förklarar 
Tomas.

Ale Brukshundsklubb är 
knuten till Svenska Bruks-
hundsklubben och arrangerar 
varje vår och höst kurser för 
bland annat valpar, allmän-
lydnad, tävlingslydnad samt 
brukskurser i spår och sök.

– Anmälan görs via för-
eningens hemsida, upplyser 
Tomas.

Rallylydnad hetast
Tävlingar sker också med 
jämna mellanrum. Rallylyd-
nad är det som är allra hetast 
just nu.

– Det är en ny officiell 
gren och det brukar locka 
70-80 deltagare varje gång. 
Klubben har utbildat en 
egen domare i denna disci-
plin, nämligen Birgitta Elgh.

Föreningen ska stå som 
värd för Rally-SM tillsam-
mans med kollegorna i Borås 
och Herrljunga i september. 
Tävlingen kommer att äga 
rum på Tånga Hed i Vår-
gårda.

– Samtidigt arrangeras 
Tjänstehunds-SM, säger 
Tomas.

Hur visar ni aleborna att 
föreningen fyller 30 år?

– Någon form av allmän 
tillställning kommer det att 
bli, men när vet vi inte. Jag 
ber att få återkomma i det 
ärendet.

Hur stort är intresset för 
hundar generellt i Sverige?

– Stadigt, men trontoppen 
skiftar. Just nu är golden re-
triever populärast, följd av la-
brador och schäfer.

Vad är det bästa med att 
ha hund?

– Det är en otrolig frihet 
och du har en kompis du alltid 
kan lita på. Själv tycker jag 
det är väldigt roligt att träna 
hundar, se responsen och 
uppleva glädjen hos hunden. 
En sund familjehund är a och 
o, säger Tomas som själv be-
driver egen kennel och schä-
ferhundsuppfödning.

– Vi har själv sex vuxna 
hundar i familjen.

Med start i april börjar all-
mänträning varje torsdags-
kväll. Gamla som nya med-
lemmar hälsas då välkomna 
till Ale Brukshundsklubb.

– Då finns alltid en trä-
ningsvärd på plats som kan ge 
tips och råd, avslutar Tomas 
Thillman.

Ale Brukshundsklubb fyller 30 år
– Jubileumsfirandet planeras som bäst

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Träningspasset är avslutat och Tomas Thillman klappar om sin jycke, schäfern Rekyl.

Göteborgsv 58, Älvängen • mån-fre 9.30-18.00 lör 9.30-14.00 • Tel 0303-74 68 73
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EXTRA-
ÖPPET 

25 mars kl 11-14

Se fl er erbjudanden på 
www.alvangenscykel.se

16” CRESCENT FLICK 
Från ca 110 cm lång
Alu-ram, korg, färg rosa/rosa.
Monterad och körklar
Självriskeleminering
Rek pris 1995:-

24” CRESCENT 3-VXL FLICK 
Från ca 130 cm lång
Alu-ram, godkänt lås, belysning.
Monterad och körklar.
Blå eller rosa.
Självriskeleminering.
Rek pris 3995:-

16”MONARK MTB
Dämpad framgaffel
Limegrön
Monterad och körklar
Rek pris 1595:-
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ÄLVÄNGEN. Hjärtstar-
tare på offentliga plat-
ser är något som efter-
strävas i allt större 
utsträckning.

Snart har Ale fått 
sina två första defibril-
latorer.

Det möjliggörs tack 
vare ett samarbete 
mellan Ale Lions och de 
lokala Ica-handlarna.

Det var i samband med fjol-
årets julmarknad i Älvängen 
som medlemmarna i Ale 
Lions började spåna på möj-
ligheterna att skänka pengar 
till inköp av hjärtstartare. 
Efter samtal med de lokala 
Ica-handlarna, på Ale Torg 
och i Älvängen, gjorde man 

slag i saken.
– Ica har de bästa öppetti-

derna och ligger mitt i sam-
hället. Vi träffade Icas res-
pektive föreståndare på vårt 
möte och presenterade idén, 
berättar Gerhard Anders-
son i Ale Lions.

Eva Tilly, från företaget 
Tillytösa, subventionerar 
utbildningen, som kommer 
personalen på Ica samt intres-
serade från Lions till del.

– Ale Lions tar en del av 
kostnaden och Ica tar en 
del. Hjärtstopp kan drabba 
vem som helst och då är det 
bra om hjälpen finns när 
till hands, säger Gerhard 
Andersson.

I tisdags eftermiddag 
skedde det första utbildnings-

tillfället hos Ica Supermarket 
i Älvängen. Lokaltidningen 
fanns på plats när personalen 
fick öva hjärt- och lungrädd-
ning på dockor och bekanta 
sig med den nya hjärtstarts-
maskinen.

– En jättebra grej som fak-
tiskt kan rädda liv i väntan 
på ambulans. Vi är den butik 
som har öppet flest timmar 
på dygnet och då känns det 
naturligt att det är här som 
defibrillatorn ska vara pla-
cerad, säger Ica-handlare 
Stefan Vennberg.

– Personalen får en kva-
lificerad HLR-utbildning 
med defibrillator samt luft-
vägstopp och det ser vi natur-
ligtvis ett värde i. Kunskapen 
bär man med sig genom hela 

livet, säger Stefan Vennberg.
Vad är det bästa med en 

defibrillator?
– Att man kan vinna tid 

och tid är liv, säger Eva Tilly.
Hjärtstartarna beräknas 

vara på plats inom de när-
maste tre veckorna.

Hjärtstartare i Ales två Ica-butiker
– Samarbete med Lions

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Eva Tilly utbildar Ica-handlare Stefan Vennberg hjärt- och lungräddning med hjärtstartare en 
så kallad defibrillator.

SKEPPLANDA. Som 
en del av de ökade 
satsningarna på äldre-
omsorgen har Klocka-
rängens särskilda 
boende blivit demens-
centrum.

Dessutom har man 
öppnat upp avdelning-
arna för att öka de 
boendes rörelsefrihet 
och även en träd-
gård har anlagts runt 
omkring.

I maj förra året togs beslutet 
att omvandla Klockarängens 
särskilda boende till demens-
centrum.

– Tanken bakom beslutet 
att är att samla kompeten-
sen på samma ställe, något 
som även kommer att gynna 
övriga verksamheter i kom-
munen, säger Boel Holgers-
son (C), ordförande i Om-
sorgs- och arbetsmarknads-
nämnden. 

I de nationella riktlinjer 
för demensomvårdnad som 
skrevs 2010 hittar man bland 
annat bestämmelser om att 
personer med demenssjuk-

dom ska få ökad rörelsefrihet 
på sitt boende. 

Funderingar kring hur 
man skulle kunna göra Klock-
arängens äldreboende fritt 
men samtidigt säkert tog fart.

Den 1 december förra året 
öppnades kodlåsen upp, som 
tidigare hållit boende inlås-
ta på sina respektive avdel-
ningar. 

Numera kan de röra sig 
fritt i hela huset och dessut-
om promenera ut i trädgår-
den som nyligen anlagts runt 
om huset. Staket och låsför-
sedda grindar garanterar att 
de inte hamnar på villovägar. 
Dessutom har man ställt i 
ordning ett reminiscensrum, 
där allt från porslin och köks-
saker till tapeter, soffa, tv är 
från 50-talet. 

– Det är mycket uppskat-
tat. Här kan de boende ta en 
fika och tillsammans minnas 
hur det var på den tiden, men 
som personal måste man vara 
medveten om att alla minnen 
kanske inte är roliga, berättar 
Frida Nökleby, koordinator.

Hon har jobbat på Klock-
areängen i många år och är 

enbart positiv till de föränd-
ringar som nu sker. 

Personalen roterar 
Ytterligare en del i satsning-
en är att öka personaltät-
heten med en och en halv 
tjänst, något som till viss del 
kan fyllas genom att perso-
nal som idag inte jobbar full-
tid får möjlighet att gå upp i 

arbetstid. 
Boendet som tidigare var 

indelat i fyra demensavdel-
ningar och två avdelningar 
för personer med kroppsliga 
besvär har nu istället blivit ett 
renodlat demenscenter, även 
om ett flertal personer som 
inte har någon demenssjuk-
dom fortfarande bor kvar. 

Det närmsta särskilda bo-
endet är Vikadam i Älvängen.

Eftersom de boende nu 
kan röra sig fritt mellan av-
delningarna anser man det 
viktigt att personalen får 
chans att lära känna alla. 
Därför bestämdes att de ska 
rotera mellan avdelningar-
na, men det finns en anled-
ning till.

– Eftersom personalen på 
två avdelningar inte tidigare 
har jobbat med demenssju-
ka används rotation även för 
att ge varandra arbetserfa-
renhet. På så sätt fördelas re-
surser och kunskaper i huset, 
säger Ann-Sofie Borg, äld-
reomsorgschef och fortsätter:

– Det går till så att en 
person från varje avdel-
ning förflyttar sig och däref-
ter dröjer det hela 6 veckor 
innan ytterligare en roterar. 
För de flesta boende innebär 

detta endast en liten föränd-
ring och det kommer att bli 
en positiv effekt efteråt. 

Insändardebatt
I en insändare till Alekuriren 
i början av februari uttryck-
te en anhörig sin oro över att 
förändringarna skulle äventy-
ra tryggheten för de boende. 
Personen menade också att 
informationen har varit brist-
fällig. 

Det blev startskottet för en 
insändardebatt mellan nämn-
dens ordförande Boel Hol-
gersson (C) och Vänsterpar-
tiet, som ställde sig bakom 
skribenten. 

– Tillsammans med kom-
munstyrelsens ordföran-
de Mikael Berglund (M) 
gick jag ut med information 
i lokaltidningen redan i maj 
och därefter har alla anhö-
riga och gode män fått sam-
manlagt tre brev hemskicka-
de samt har två informations-
möten hållits. Man kan aldrig 
informera tillräckligt, säger 
Boel Holgersson, som också 
menar att Vänsterpartiet an-
vänder Klockarängen som ett 
slagträ för de förändringar 
hon vill göra i Ale, däribland 
införandet av LOV – Lagen 

om valfrihetssystem, som hon 
anser är en helt annan fråga.

Johnny Sundelin, ord-
förande för Vänsterpartiet i 
Ale, menar att de inte heller 
hade för avsikt att debattera 
LOV. 

– Hon missuppfattade vår 
första insändare och trodde 
att vi attackerade LOV:en. 
När det kommer sådana in-
sändare från anhöriga vill vi 
lyfta fram vikten av att för-
ankra ett sådant beslut som 
inverkar på de boendes livs-
situation. Därför är det vik-
tigt att föra diskussionen 
direkt med de som berörs, 
säger han.

Boel Holgersson vill också 
poängtera att övergången till 
ett demenscenter inte är en 
besparingsåtgärd, utan tvärt-
om.

– Vi gör förändringarna för 
att det ska bli bättre för dem 
äldre. Det kommer att kosta 
mer än tidigare, men kvalite-
ten kommer också att bli där-
efter. 

Klockarängen har blivit demenscentrum
– Hela kommunen ska gynnas 
av den samlade kompetensen

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Enade. Frida Nökleby, koordinator, Ann-Sofie Borg, äldreomsorgschef, Birgit Rytterhag, enhetschef på Klockarängen och Boel 
Holgersson (C), ordförande i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden är överrens om att övergången till demenscentrum är 
positiv. 
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ser är något som efter-
strävas i allt större 
utsträckning.

Snart har Ale fått 
sina två första defibril-
latorer.

Det möjliggörs tack 
vare ett samarbete 
mellan Ale Lions och de 
lokala Ica-handlarna.

Det var i samband med fjol-
årets julmarknad i Älvängen 
som medlemmarna i Ale 
Lions började spåna på möj-
ligheterna att skänka pengar 
till inköp av hjärtstartare. 
Efter samtal med de lokala 
Ica-handlarna, på Ale Torg 
och i Älvängen, gjorde man 

slag i saken.
– Ica har de bästa öppetti-

derna och ligger mitt i sam-
hället. Vi träffade Icas res-
pektive föreståndare på vårt 
möte och presenterade idén, 
berättar Gerhard Anders-
son i Ale Lions.

Eva Tilly, från företaget 
Tillytösa, subventionerar 
utbildningen, som kommer 
personalen på Ica samt intres-
serade från Lions till del.

– Ale Lions tar en del av 
kostnaden och Ica tar en 
del. Hjärtstopp kan drabba 
vem som helst och då är det 
bra om hjälpen finns när 
till hands, säger Gerhard 
Andersson.

I tisdags eftermiddag 
skedde det första utbildnings-

tillfället hos Ica Supermarket 
i Älvängen. Lokaltidningen 
fanns på plats när personalen 
fick öva hjärt- och lungrädd-
ning på dockor och bekanta 
sig med den nya hjärtstarts-
maskinen.

– En jättebra grej som fak-
tiskt kan rädda liv i väntan 
på ambulans. Vi är den butik 
som har öppet flest timmar 
på dygnet och då känns det 
naturligt att det är här som 
defibrillatorn ska vara pla-
cerad, säger Ica-handlare 
Stefan Vennberg.

– Personalen får en kva-
lificerad HLR-utbildning 
med defibrillator samt luft-
vägstopp och det ser vi natur-
ligtvis ett värde i. Kunskapen 
bär man med sig genom hela 

livet, säger Stefan Vennberg.
Vad är det bästa med en 

defibrillator?
– Att man kan vinna tid 

och tid är liv, säger Eva Tilly.
Hjärtstartarna beräknas 

vara på plats inom de när-
maste tre veckorna.

Hjärtstartare i Ales två Ica-butiker
– Samarbete med Lions
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Eva Tilly utbildar Ica-handlare Stefan Vennberg hjärt- och lungräddning med hjärtstartare en 
så kallad defibrillator.

SKEPPLANDA. Som 
en del av de ökade 
satsningarna på äldre-
omsorgen har Klocka-
rängens särskilda 
boende blivit demens-
centrum.

Dessutom har man 
öppnat upp avdelning-
arna för att öka de 
boendes rörelsefrihet 
och även en träd-
gård har anlagts runt 
omkring.

I maj förra året togs beslutet 
att omvandla Klockarängens 
särskilda boende till demens-
centrum.

– Tanken bakom beslutet 
att är att samla kompeten-
sen på samma ställe, något 
som även kommer att gynna 
övriga verksamheter i kom-
munen, säger Boel Holgers-
son (C), ordförande i Om-
sorgs- och arbetsmarknads-
nämnden. 

I de nationella riktlinjer 
för demensomvårdnad som 
skrevs 2010 hittar man bland 
annat bestämmelser om att 
personer med demenssjuk-

dom ska få ökad rörelsefrihet 
på sitt boende. 

Funderingar kring hur 
man skulle kunna göra Klock-
arängens äldreboende fritt 
men samtidigt säkert tog fart.

Den 1 december förra året 
öppnades kodlåsen upp, som 
tidigare hållit boende inlås-
ta på sina respektive avdel-
ningar. 

Numera kan de röra sig 
fritt i hela huset och dessut-
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den som nyligen anlagts runt 
om huset. Staket och låsför-
sedda grindar garanterar att 
de inte hamnar på villovägar. 
Dessutom har man ställt i 
ordning ett reminiscensrum, 
där allt från porslin och köks-
saker till tapeter, soffa, tv är 
från 50-talet. 

– Det är mycket uppskat-
tat. Här kan de boende ta en 
fika och tillsammans minnas 
hur det var på den tiden, men 
som personal måste man vara 
medveten om att alla minnen 
kanske inte är roliga, berättar 
Frida Nökleby, koordinator.

Hon har jobbat på Klock-
areängen i många år och är 

enbart positiv till de föränd-
ringar som nu sker. 

Personalen roterar 
Ytterligare en del i satsning-
en är att öka personaltät-
heten med en och en halv 
tjänst, något som till viss del 
kan fyllas genom att perso-
nal som idag inte jobbar full-
tid får möjlighet att gå upp i 

arbetstid. 
Boendet som tidigare var 

indelat i fyra demensavdel-
ningar och två avdelningar 
för personer med kroppsliga 
besvär har nu istället blivit ett 
renodlat demenscenter, även 
om ett flertal personer som 
inte har någon demenssjuk-
dom fortfarande bor kvar. 

Det närmsta särskilda bo-
endet är Vikadam i Älvängen.

Eftersom de boende nu 
kan röra sig fritt mellan av-
delningarna anser man det 
viktigt att personalen får 
chans att lära känna alla. 
Därför bestämdes att de ska 
rotera mellan avdelningar-
na, men det finns en anled-
ning till.

– Eftersom personalen på 
två avdelningar inte tidigare 
har jobbat med demenssju-
ka används rotation även för 
att ge varandra arbetserfa-
renhet. På så sätt fördelas re-
surser och kunskaper i huset, 
säger Ann-Sofie Borg, äld-
reomsorgschef och fortsätter:

– Det går till så att en 
person från varje avdel-
ning förflyttar sig och däref-
ter dröjer det hela 6 veckor 
innan ytterligare en roterar. 
För de flesta boende innebär 

detta endast en liten föränd-
ring och det kommer att bli 
en positiv effekt efteråt. 

Insändardebatt
I en insändare till Alekuriren 
i början av februari uttryck-
te en anhörig sin oro över att 
förändringarna skulle äventy-
ra tryggheten för de boende. 
Personen menade också att 
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Det blev startskottet för en 
insändardebatt mellan nämn-
dens ordförande Boel Hol-
gersson (C) och Vänsterpar-
tiet, som ställde sig bakom 
skribenten. 

– Tillsammans med kom-
munstyrelsens ordföran-
de Mikael Berglund (M) 
gick jag ut med information 
i lokaltidningen redan i maj 
och därefter har alla anhö-
riga och gode män fått sam-
manlagt tre brev hemskicka-
de samt har två informations-
möten hållits. Man kan aldrig 
informera tillräckligt, säger 
Boel Holgersson, som också 
menar att Vänsterpartiet an-
vänder Klockarängen som ett 
slagträ för de förändringar 
hon vill göra i Ale, däribland 
införandet av LOV – Lagen 

om valfrihetssystem, som hon 
anser är en helt annan fråga.

Johnny Sundelin, ord-
förande för Vänsterpartiet i 
Ale, menar att de inte heller 
hade för avsikt att debattera 
LOV. 

– Hon missuppfattade vår 
första insändare och trodde 
att vi attackerade LOV:en. 
När det kommer sådana in-
sändare från anhöriga vill vi 
lyfta fram vikten av att för-
ankra ett sådant beslut som 
inverkar på de boendes livs-
situation. Därför är det vik-
tigt att föra diskussionen 
direkt med de som berörs, 
säger han.

Boel Holgersson vill också 
poängtera att övergången till 
ett demenscenter inte är en 
besparingsåtgärd, utan tvärt-
om.

– Vi gör förändringarna för 
att det ska bli bättre för dem 
äldre. Det kommer att kosta 
mer än tidigare, men kvalite-
ten kommer också att bli där-
efter. 

Klockarängen har blivit demenscentrum
– Hela kommunen ska gynnas 
av den samlade kompetensen

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Enade. Frida Nökleby, koordinator, Ann-Sofie Borg, äldreomsorgschef, Birgit Rytterhag, enhetschef på Klockarängen och Boel 
Holgersson (C), ordförande i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden är överrens om att övergången till demenscentrum är 
positiv. 
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BOHUS. I över 20 år 
har Eva Wall arbetat 
som undersköterska 
på äldreboendet i 
Bohus servicehus.

Nu har hon vidare-
utbildat sig till medi-
cinisk fotterapeut och 
startat Walls fotvård 
med lokal i samma 
hus. 
– Det bästa är att jag har 
kvar alla mina arbetskamra-
ter fastän jag bytt bransch. 
Dessutom kan jag fortfa-
rande hoppa in och jobbar 
timmar på äldreboendet, 
säger Eva Wall, som är ny-
bliven egenföretagare.

Genom sin långa erfa-
renhet inom vården, bland 
annat med mycket sårvård, 
har hon kommit att intresse-
ra sig för just fötter. Varför är 
svårt att säga, men hon mår 
bra av att kunna hjälpa män-
niskor.  

På yrkeshögskolan i Gö-
teborg har hon utbildat sig 
till medicinisk fotterapeut, 
där hon bland annat stude-
rade ihop med Ulla Krafft 
som driver nystartade Fot-
älvan i Älvängen.

Ska söka avtal
Eva Wall tog över verksam-
heten efter Noomis fotvård 
som huserade i samma lokal 

i Bohus servicehus tills för 
ungefär ett år sedan.  

– Det är alltid lättare att 
ta över efter någon annan än 
att starta helt från början. 

Många av hennes patien-
ter är diabetiker eller reuma-
tiker, men en del söker även 
hjälp för exempelvis defor-
mitet eller nageltrång. 

Hon tar emot remisser 
från Bohus vårdcentral och i 
april ska hon även söka avtal 
med offentliga vårdcentra-
ler. Då är det höga krav att 

leva upp till men hon är op-
timistisk, framför allt efter-
som lokalen redan är väl 
lämpad och handikappan-
passad.

Eva stormtrivs i sin ny-
gamla tillvaro och gläds även 
över att få jobba kvar i Bohus 
där hon är uppvuxen. 

– Det är en dröm som gått 
i uppfyllelse.

Nystartad men inte ny

I BOHUS SERVICEHUS

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Aldrig ensam. Det är ständigt liv och rörelse i Bohus servi-
cehus där Eva Wall startat upp Walls fotvård.

Vi befinner oss i staden 
som inte byggdes på en 
dag, nämligen Rom, för 
att provköra tyskarnas 
nya konkurrenskraftiga 
småbil vid namn Volks-
wagen up!

Frågan är om det lilla 
formatet kan leva upp 
till de stora förvänt-
ningarna?

Klassen med ”citybi-
lar” har länge domine-
rats av franska samt 
asiatiska tillverkare, 
men Volkswagen vill 
med sin nya modell ta 
ett jättekliv närmare 
målet – att bli världens 
största biltillverkare. 

Nu gäller det för kon-
kurrenterna att se up!

Att inom ramen av cirka tre 
och en halv meter rymma 
fyra personer, bagage och en 
drivlina är knappast någon 
lätt uppgift. I synnerhet om 
bilen ska vara byggd för något 
annat än småväxta människor 
utan stora anspråk på kom-
fort, men tyskarna har lyckats 
förträffligt bra och resultatet 
är nya Volkswagen up!

Generös up!stickare
Designen är relativt neutral 
med något strama linjer men 
ändå känns nya up! riktigt 
tilltalande och inbjudande. 
Det märks att tyskarnas 
chefsdesigner Walter de 
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I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.
Intill riksväg 42 m. Alingsås och Trollhättan.
www.prhusbilar.com • Tel 0322-832 10

KÖPA HUSBIL 
PÅ SÖNDAG?

Öppet söndag kl 12-15

4.95% 
RÄNTA.

Vi visar 70st 
fräscha beg. 

husbilar!

Premiär 
Rapido 891F 
(helintegrerad) 
fr 695.000:-

KÖP NU - 
LEVERANS TILL VÅREN.

ÄLVÄNGEN. Handikappi-
drottaren, föreläsaren 
och Göteborgspoliti-
kern David Lega gästar 
Älvängens missions-
kyrka tisdagen den 27 
mars klockan 18.

Föreläsningen är 
tänkt att inspirera till 
personlig utveckling 
och riktar sig till alla.

– Vi blev otroligt glada när 
vi fick redan på att han skulle 
komma hit, säger Ann-Ma-
rie Svenninghed, pastor i 
församlingen. 

David lega föddes med ett 
gravt handikapp som innebar 
att han var förlamad i båda ar-
marna och saknade muskler 
i benen. 

Tidigt började han träna 
hårt och varvade sjukgymnas-
tik med alla former av han-
dikappidrott. När han var 12 
år blev hans största förebild 
Peter Hull, en dubbel arm- 
och benamputerad simmare 
från Storbritannien världs-
mästare och det var då han 
bestämde sig för att verkli-
gen satsa på idrotten. Han 
har uppnått stora framgång-
ar inom handikappidrotten.

Prisbelönt talare
Han har bland annat stude-
rat på juristlinjen vid Göte-
borgsuniversitet och senare 
startade han även en karri-
är som föreläsare i personlig 
utveckling och positivt tän-

kande. 
Han är även aktiv inom po-

litiken och 2010 valdes han 
till kommunalråd för Krist-
demokraterna i Göteborg. 

Han har belönats med en 
rad priser för sina inspireran-
de föreläsningar och sitt en-
gagerade entreprenörskap. 

– Vi hälsar alla välkom-
na till en inspirerande kväll 
i Älvängens missionskyrka, 
säger Ann-Marie Svenning-
hed.

David Lega gästar 
Älvängens missionskyrka

David Lega föreläser om per-
sonlig utveckling och posi-
tivt tänkande.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Eva Wall har sitt fotvårdföretag i Bohus servicehus

Silva hållit igen lite på ritstif-
tet på gott och ont. Fälgarna 
är tuffa och navkapslarna 
med folkas gamla logotyp är 
snudd på lite roliga. 

Interiören andas tysk kva-
lité och den svarta instru-
mentpanelen kantas av röda 
dekorinlägg samtidigt som 
bilen präglas av stilren-
het. Trots sitt lilla format är 
kupén rymlig och man för-
vånas nästan över de gene-
rösa utrymmena. Vi sitter 
förträffligt i framsätena men 
även långa personer kan 
stuva in sig i baksätet utan 
större bekymmer. Det enda 
problemet en lång förare har 
är den ställbara ratten. 

När den vinklas ner skyms 
hastighetsmätaren så farter 
mellan 40 och 160 km/h 
måste man helt sonika gissa 
sig till. Försten ut är en tre-
dörrarsversion men denna 
kommer inom kort att följas 
av en femdörrars. Naturligt-
vis kommer up! även som 
Seat och Skoda, men då med 
andra namn och lägre pris.

Up!märksam teknik
Under huven erbjuds inled-
ningsvis två bensinare på 
60 (106 900:-) respektive 
75 hästkrafter (126 900:-). 
Vi har provkört den minsta i 
duon där ljudet från trepipen 
kan bli rätt påträngande om 
den pressas. Maskinen fixar 
hundrastrecket på 14,4 sek-
under samtidigt som topp-
farten är 160. 

Men i motorvägstempo 
blir det en hel del sus och dus 
så vindbruset känns relativt 
påtagligt. Förbrukningen 
ligger på 0,45 liter milen 
medan koldioxidutsläppet 
landar på 105 gram. Volks-
wagen up! bjuder på finfina 
köregenskaper vid prov-
körningen i italienska Rom 
– staden som bjuder på ett 
ändlöst trafikkaos. 

Därför känns det tryggt 
att säkerheten är hög och 
förutom den sedvanliga 
utrustningen erbjuds ”City 
Emergency Brake”. Det är 
ett radarbaserat säkerhets-
system som stoppar bilen om 
föraren inte hinner bromsa i 
tid. Systemet fungerar per-
fekt, men endast i farter upp 
till 30 km/h. 

Konkurrensen är stenhård 
bland småttingarna men 
Volkswagen har ett starkt 
varumärke och mycket talar 
för att bilen kommer att bli 

en vanlig syn på våra vägar. 
Tummen up!

BENGT DIEDEN
JENNY NILSSON

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

VOLKSWAGEN UP!
Motor: 3-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
60 hk vid 5 000 varv/minut. Max vrid-
moment: 95 Nm mellan 3 000-4 300 
varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 5-växlad manuell. 
Fjädring: Skruvfjädring. Fram: fjä-
derben med undre triangellänkar 
och krängningshämmare. Bak: halv-
stel axel. 
Styrning: Kuggstång med elek-
tromekanisk servo. Vändcirkel 9,8 
meter.
Bromsar: Ventilerade skivor fram 

och trummor bak. ABS. ESP.
Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 242, 
längd 354, bredd 164, höjd 149. Tjäns-
tevikt: 929. Bränsletank: 35 liter. 
Prestanda: Toppfart 160 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 14,4 sek.
Förbrukning/miljö: 4,5 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
105 g/km. 
Pris: 106 900 kronor. 
Plus för: Fina köregenskaper, kva-
litetskänslan, bra utrymmen, säker-
heten
Minus för: Ljudisoleringen kunde 
varit bättre, designen sticker inte ut.

Se up! för Volkswagen

Volkswagen up!



alekuriren  |   nummer 11  |   vecka 12  |   201218

NOL. 5A regerar på 
Nolskolan.

Åtminstone när det 
gäller innebandy.

I förra veckan tog 
klassen dubbla segrar 
när innebandyslutspe-
let för killar och tjejer 
gick av stapeln.

Eleverna i klass 5A har anled-
ning att vara lite extra mal-
liga. När Nolskolans tradi-
tionella innebandyturnering 
skulle avgöras blev det stor-
slam för just denna årskurs. 

Grabbarnas final blev en 
intern uppgörelse mellan 
Ahlgrens bilar och Ahlgrens 
granar. Det blev en minst 
sagt rafflande historia. Ställ-
ningen var 5-5 när knappa 
minuten återstod. Då skick-
ade Viktor Bred in seger-
målet som betydde 6-5 för 
Ahlgrens bilar.

– Så himla skönt, sade en 
lycklig matchhjälte till lokal-
tidningen efter slutsignalen.

Tjejfinalen utspelade sig 
omedelbart efter killarnas 

drabbning. Publiken i Nol-
hallen fick se en välspelad 
match där Lepsers (5A) drog 
det längsta strået mot Swee-
ties. 3-1 blev slutresultatet.

– Härligt att se elevernas 
kampvilja och fina inställ-

ning, summerade domar-
duon Ragne Bengtsson och 
Martin Johansson som hyl-
lade alla deltagande lag för 
sina insatser.

Klass 5A är bäst i innebandy
– Tog dubbla guld i Nolhallen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tjejfinalen spelades mellan Lepsers och Sweeties. De först-
nämnda vann med 3-1.

Glada vinnare. Ahlgrens bilar från klass 5A vann Nolskolans innebandyfinal mot klasskam-
raterna i Ahlgrens granar. Från vänster Alexander Veglo, Oliver Andersson, Viktor Bred och 
Mattias Ohlsson.

Efter förra veckans omgång 
fortsatte Gustav Engström 
från Nödinge i helgen sin 
klättring mot storkovan i 
PostkodMiljonären på TV4. 
På frågan: Vilket är det van-
ligaste grundämnet i uni-
versum? ringde Gustav en 
vän och kom fram till svaret 
väte. Gustavs tid i stolen tog 
dock slut på nästkommande 
fråga, värd 75 000 kronor. 
Vem valde att inte ta emot 
nobelpriset i litteratur 1964 
var en uppgift som blev för 
svår. Vinstsumman stannade 
därmed vid 50 000 kronor för 
Gustav Engström.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. Äntligen 
var all väntan och läng-
tan över.

I fredags invigdes den 
nya lekgården på Gun-
narsgårdens förskola 
och de nya lekattrak-
tionerna gjorde succé 
direkt.

En ny klätterställning, ge-
mensamhetsgunga och 
”brandbil” står äntligen klara, 
efter månader av väntan med 
grävmaskiner utanför fönst-
ret. 

– Den nya gården har peda-
gogiska inslag och är väl för-
ankrade i den nya läroplanen. 
Lekbilen inspirerar till fantasi 
och upptäckande medan mo-
torik och balans övas upp i 
klätterställningen. Den stora 
gungan är tänkt att bidra till 
gemenskap genom att barnen 
gungar tillsammans, förklarar 
Henrik Wennberg, försko-
lechef.

Välbehövlig upprustning
Han fick under fredagsför-
middagen äran att klippa det 
blågula bandet så att barnen kunde springa ikapp till sin 

nya lekgård. 
Under hösten blev Gun-

narsgårdens förskola endast 
lovade en ny lekattraktion 
och barnen fick då själva rösta 
fram vad de ville ha. Som en 
glad överraskning kom sedan 
det glädjande beskedet att de 
fick tre istället. 

Även sargen som går runt 
om sandlådan har rustats upp. 

– Allt detta var mycket väl-
behövligt och vi är tacksam-
ma över de nya sakerna, säger 
Henrik Wennberg.

Så mycket för så lite! Missa inte Henrik 
Åberg, känd Elvisimitatör som uppträder 
på vår MUSIC DAY onsdag 28/3.
Läs allt om nästa veckas program på 
stenaline.se/danmarkoverdagen

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

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

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

Elvis helaveckan   + resa

99:-*fr

Klara, färdiga, LEK!

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Många förväntansfulla barn satte fart mot sin nya lekgård när förskolechefen Henrik Wenn-
berg klippte invigningsbandet. 

Brandbilen var en uppskattad nyhet.

En gemensamhetsgunga bidrar till ökad gemenskap bland 
barnen.

– Gunnargårdens förskola 
invigde nya lekattraktioner

50 000 kronor till Gustav Engström

Gustav Engström från Nö-
dinge fick nöja sig med 50 
000 kronor i vinst när han 
deltog i PostkodMiljonären 
på TV4.              Foto: TV4
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lade alla deltagande lag för 
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– Tog dubbla guld i Nolhallen
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jonas@alekuriren.se

Tjejfinalen spelades mellan Lepsers och Sweeties. De först-
nämnda vann med 3-1.

Glada vinnare. Ahlgrens bilar från klass 5A vann Nolskolans innebandyfinal mot klasskam-
raterna i Ahlgrens granar. Från vänster Alexander Veglo, Oliver Andersson, Viktor Bred och 
Mattias Ohlsson.

Efter förra veckans omgång 
fortsatte Gustav Engström 
från Nödinge i helgen sin 
klättring mot storkovan i 
PostkodMiljonären på TV4. 
På frågan: Vilket är det van-
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versum? ringde Gustav en 
vän och kom fram till svaret 
väte. Gustavs tid i stolen tog 
dock slut på nästkommande 
fråga, värd 75 000 kronor. 
Vem valde att inte ta emot 
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var en uppgift som blev för 
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därmed vid 50 000 kronor för 
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I fredags invigdes den 
nya lekgården på Gun-
narsgårdens förskola 
och de nya lekattrak-
tionerna gjorde succé 
direkt.

En ny klätterställning, ge-
mensamhetsgunga och 
”brandbil” står äntligen klara, 
efter månader av väntan med 
grävmaskiner utanför fönst-
ret. 

– Den nya gården har peda-
gogiska inslag och är väl för-
ankrade i den nya läroplanen. 
Lekbilen inspirerar till fantasi 
och upptäckande medan mo-
torik och balans övas upp i 
klätterställningen. Den stora 
gungan är tänkt att bidra till 
gemenskap genom att barnen 
gungar tillsammans, förklarar 
Henrik Wennberg, försko-
lechef.

Välbehövlig upprustning
Han fick under fredagsför-
middagen äran att klippa det 
blågula bandet så att barnen kunde springa ikapp till sin 

nya lekgård. 
Under hösten blev Gun-
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lovade en ny lekattraktion 
och barnen fick då själva rösta 
fram vad de ville ha. Som en 
glad överraskning kom sedan 
det glädjande beskedet att de 
fick tre istället. 

Även sargen som går runt 
om sandlådan har rustats upp. 

– Allt detta var mycket väl-
behövligt och vi är tacksam-
ma över de nya sakerna, säger 
Henrik Wennberg.

Så mycket för så lite! Missa inte Henrik 
Åberg, känd Elvisimitatör som uppträder 
på vår MUSIC DAY onsdag 28/3.
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Många förväntansfulla barn satte fart mot sin nya lekgård när förskolechefen Henrik Wenn-
berg klippte invigningsbandet. 

Brandbilen var en uppskattad nyhet.

En gemensamhetsgunga bidrar till ökad gemenskap bland 
barnen.

– Gunnargårdens förskola 
invigde nya lekattraktioner
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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklarationer  •  Energideklara-
tioner  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  
Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena  
Sjöberg

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!
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Värnar om vår framtid
Med saxofon i hand och ett stort engagemang för såväl jazzmusik som 

civilsamhällets framtid har han rest världen över. 
Gunnar Lindgren från Starrkärr inspirerar lika mycket som han fascinerar 

med sitt stora förråd av kunskap och insikter.

Mycket i och omkring ditt 
hus är tillverkat av gamla 
saker från byggnader, var 
kommer de ifrån?

– Staketet som löper på husets 
framsida fanns förr på Linné-
gatan i Göteborg. Inne i träd-
gården har jag två stenfun-
dament som tidigare prydde 
restaurangen Gyllene Prag, 
som fortfarande finns kvar i 
Linnéstaden. Det konstverk 
som står här mitt på gräs-
mattan har jag tillverkat av 
metallen från gamla trähjul. 
Ett par fönster i vårt nybygg-
da växthus kommer från en 
gammal rivningskåk. 

Du är mycket engagerad 
i miljö- och hälsofrågor 
och sprider din kunskap 
om industrisamhällets 
framtid, berätta om det.
– För att komma vidare med 
vår civilisation när vi inte 
längre har någon olja kvar 
måste vi komma till insikt 
med att vi måste ta tillva-
ra på det vi har. Jag är själv 
delaktig i omställningsgrup-

per där de här frågorna dis-
kuteras. Grupperna består av 
människor som förstår att vi 
inte kommer att kunna klara 
oss om vi fortsätter att leva 
som vi gör idag. Jag skickar 
ut nyhetsbrev till de som an-
mäler sig på min hemsida. Nu 
är jag uppe i runt 7000 läsare. 

Vilken är den viktigaste 
miljöfrågan i vår samtid?
– Industrisamhället måste 
omformas. Människor måste 
lämna städerna och flytta ut 
till landsbygden för att kunna 
hjälpa till med sin egen för-
sörjning genom att exempel-
vis odla själv. 

Vad vill du säga till andra 
som inte är lika med-
vetna?
– Istället för att ta på sig 
skygglappar och låtsas att 
det vi gör inte påverkar vår 
framtid kan vi göra något för 
att förbättra förutsättningar-
na. Allt tekniskt som vi upp-
finner har inget värde utöver 
ekonomiska intressen. Rädd-

ningen finns i oss männis-
kor, om vi bara kan urskilja 
vad som verkligen är betydel-
sefullt. 
Vad har du sysslat med 
tidigare i livet?
– Jag är utbildad civilingen-
jör från början, men jag var 
egentligen bara intresserad 
av att spela saxofon. Därför 
började jag istället jobba som 
lärare på musikhögskolan i 
Göteborg där jag var med och 
byggde upp grenar inom im-
provisationsjazz och populär-
musik. Jag har även jobbat 15 
år som musiklärare i Sydafri-
ka. Spelat har jag bland annat 
gjort i arabvärlden, på väst-
banken, i Egypten, Marocko 
och på många fler ställen. 

Har du överfört din enga-
gerade inställning till dina 
barn?
– Min dotter Karin jobbar 
som sjuksköterska inom 
Läkare utan gränser och hon 
brås nog en del på mig.

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Gunnar Lindgren
Ålder: 70
Bor: Starrkärr
Familj: Hustrun Kärstin, dött-
rarna Hanna, Karin och Maria 
samt barnbarnen Ingrid och 
Bosse
Intressen: Musik, odling, ta 
vara på gamla saker, miljö- 
och hälsofrågor, industrisam-
hällets framtid
Stjärntecken: Stenbock
Favoritland: Mongoliet



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 :-

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!
Tar emot friskvårdskuponger

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

Lösgodis 
250 sorter

Även sockerfritt

Tobak
Läsk
Glass

Enegidryck
Klubbor

 

 

0707-53 51 13

Göteborgsvägen 94 
Älvängen 

www.fotalvan.se 

Medicinsk fotvård * Spa-fotvård 
Pedikyr * Presentkort * Försäljning 

Dina fötter i trygga händer! 
Ulla Krafft * Medicinsk fotvårdsspec. 

TS Mureri
• Murning Skorstenar, Kakelugnar
• Öppna spisar
• Spiskassetter, Kaminer
• Tätning rökkanaler, Syrafasta rör
• Inspektion med TV-kamera
• Diverse murningsarbeten

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com
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BOHUS. Allt tyder nu på 
att Surte Bandyklubb 
spelar i division ett 
nästa år.

Oavsett om klubbens 
protester går igenom 
eller ej saknas det lag 
i både ettan och all-
svenskan.

– Det ser väldigt 
ljust ut, men jag kan 
varken dementera eller 
bekräfta om vi spelar 
i division ett nästa 
säsong, säger Surtes 
Johan Östling som har 
engagerats i frågan.

När Surte BK inte lycka-
des ta sig upp med hjälp av 
de sportsliga resultaten tog 
styrelsen en annan väg. Se-
riesegrande Kållereds SK 
har plockat spelare från både 
Mölndals A- och B-lag. Det 
tittade Surte närmare på och 
fann det omöjligt att låta spe-
lare vandra mellan tre lag, 
särskilt när två av dem spela-
de i samma division (Möln-
dal B och Kållered). Protes-

terna har avlöst varandra och 
nu väntar ett protestmöte hos 
bandyförbundet region syd 
som handlägger ärendet.

– Första protesten av-
slogs och förutom att vi har 
överklagat det beslutet har vi 
också skickat in en ny pro-
test baserad på utslaget i vårt 
första klagande. Där säger 
man att det är okej med två 
lag i samma serie, men då kan 
det inte samtidigt vara möjligt 
att låta spelare från ett tredje 
lag, dessutom ett A-lag högre 
upp, spela där också. Du kan 
inte både ha kakan och äta 
den, säger Johan Östling.

Oavsett vad förbundet tar 
för beslut om protesterna ser 
det i praktiken ut som om 
Surte BK ändå kommer att 
ta klivet upp. När Surte BK 
drog sig ur allsvenskan i fjol 
uppstod ett hål, likadant blev 
det i division ett västra där 
Kungälvs SK tackade för sig.

Vill upp
– Vi vill upp. Det är det enda 
som gäller och vi vill ha ett 

snabbt besked eftersom 
jakten på spelare redan är 
igång, menar Johan Östling.

Någon form av under-
handsbesked verkar klubben 
sitta inne med för lagkapten 
Adam Rohr var på ett strå-
lande humör när lokaltid-
ningen når honom.

– Såsom jag har fått situ-
ationen beskriven för mig 
finns det egentligen bara ett 
beslut. Vi har ju klara papper 
och dessutom anser jag att vi 
har varit bäst i serien. Surte 
hör hemma högre upp och vi 
tänker inte nöja oss med di-
vision ett. Målet är att vara 
tillbaka i allsvenskan så snart 
som möjligt, säger Adam 
Rohr som er många positi-
va effekter av ett snart avan-
cemang.

– Intresset för att spela i 
Surte är stort, särskilt med 
tanke på de förutsättning-
ar som en inomhushall inne-
bär. När vi är tillbaka på en 
acceptabel nivå blir klubben 
återigen attraktiv. Det är flera 
av spelarna som tidigare har 

spelat i klubben som gärna 
vill återvända.

Att truppen måste för-
stärkas inför ett avancemang 
råder det ingen tvekan om. 
Adam Rohr har bilden klar 
för sig.

– Vi behöver bredda trup-
pen och en spelare per posi-
tion skulle inte sitta fel. I år 
fick många av de äldre trotjä-
narna rycka in och vi är dem 
skyldiga ett stort tack, men de 
vill säkert inte träna så mycket 
som bandyettan kräver. 

Tvingades starta om
Surte BK tvingades starta om 
sitt A-lag efter ekonomiska 
bekymmer och det faktum 
att Ale kommun inte spolade 
is under hösten. Redan efter 
en säsong är klubben nu halv-
vägs tillbaka.

– Vi fick ihop en bra mix av 
gammalt och ungt samtidigt 
som ledarna runt laget med 
Olavi Koskelainen i spetsen 
har gjort en fantastisk insats 
med att få ihop ett helt nytt 
lag. Från fjolårets A-lag fanns 

bara jag och Ludvig Östman 
kvar, säger Adam Rohr.

Med största sannolik-
het placeras Surte BK i divi-
sion ett västra. Det är samma 
serie som flera anrika klub-
bar spelar i, däribland Kareby 

IS, SK Höjden, Sunvära SK, 
Kållands BK och Otterbäck-
ens BK spelar.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 13 par. Medel var 120 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1) Eiron Andersson/Marcus Sandberg  164
2. Elsa Persson/Rikard Johansson    160
3. Anki Olofsson/Christer Olofsson 143
4. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          134
5. Lisbeth Alfredsson/Marita Mesch   130

FOTBOLL

BOHUS. Förra året 
möttes de i en spra-
kande SM-final på Stu-
denternas i Uppsala.

I onsdags tog AIK en 
liten delrevansch mot 
Kareby IS damer i Ale 
Arena.

Senare vann de även 
det andra mötet och är 
nu klara för en ny final.

Sett till status är SM-semifi-
nalen mellan fjolårets final-
lag den största i Ale Arenas 
historia. Det hade drygt 
360 personer förstått och 
även om resultatet inte gick 
hemmasupportrarnas väg 
fanns det skäl att applådera. 
Det blev en fartfylld första 
halvlek, där Kareby IS var i 
ledningen med 2-0 efter mål 
av Caisa Stålheim och Elin 
Sandgren. Det fanns bud på 
fler hemmamål, men istället 
lyckas AIK komma tillbaka 
och innan paus var det kvit-
terat.

I andra halvlek var Sol-

nalaget bättre – framför allt 
hetare och mer fantasifullt. 
Utvisningar störde Kareby 
som inte gick att känna igen 
efter paus. Gästerna brände 
bland annat en straff och 
trodde nog att matchen var 
körd när Kareby tog vara 
på en hörna när bara ett 
fåtal minuter kvar att spela. 
Skyttedrottningen Camilla 
Johansson pangade in 3-2, 
men jublet kom av sig. Ett 

distansskott från 30 meter 
dalade in i mål direkt efter 
avslag. Matchen fick avgöras 
i förlängning och där fort-
satte trenden med ett över-
tag för AIK. Det hann inte 
gå mer än sex minuter innan 
matchen var avgjord.

Nu väntar retur i Stock-
holm på lördag. Kareby IS 
måste vinna för att få till 
stånd en tredje och direkt 
avgörande match. Även den 

kommer i så fall att spelas i 
huvudstaden. 

Noterbart är att det finns 
Surtebekantskaper i båda 
lagen. Hos Kareby IS åter-
finns Sofia Adolfsson och 
Victoria Stiller, den sist-
nämnde var skadad och 
medverkade ej i onsdags-
matchen. I AIK donderade 
Petter Rönnqvist vid bänken 

i samma roll som han ledde 
Surte BK i fjol.

I lördags spelades den 
andra semifinalen och även 
denna gång vann AIK som 
därmed är klara för final mot 
Sandviken.

SM-dramatik i Ale Arena
– AIK vann semifinalen över Kareby IS efter förlängning

TEXT & BILD

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Jubel i Kareby IS efter att Camilla Johansson, lagets no-
toriske målskytt gjort 3-2 med bara någon minut kvar att 
spela. AIK hann dock kvittera.

Till sist var det gulsvartvita AIK som fick jubla högst. Sex 
minuter in i förlängningen avgjorde gästerna i Ale Arena.

Jubel till sist! Surte BK avancerar till division ett inför 
nästa säsong. Kållereds SK lyckades knipa förstaplatsen i 
fortsättningsserien, men Surte BK protesterade mot hur 
klubben använt spelare under säsongen. Förbundet gick på 
Surtes linje och därför får vi se blågula vildkatter i bandyet-
tan redan i år.                     Arkivbild: Allan Karlsson

Surte BK i praktiken klart för spel i division ett

Träningsmatcher
Väster – Ahlafors 0-0

Vänersborgs FK – Edet FK 2-1 (0-1)
Mål EFK: Erik Leinonen.

Skepplanda – Alvhem 6-0 (2-0)
Mål SBTK: Johan Andersson 2, 
Svante Larson 2, Niklas Antonsson, 
Christian Rönkkö.

Emtunga – Skepplanda 2-1 (0-1)
Mål SBTK: Mattias Johansson.

Älvängens IK – Göta 2-3 (1-3)
Mål ÄIK: Patric Skånberg, Jimmy 
Lidén.

DM Västergötland
Kållandsö – Edet FK 2-6 (0-1)
Mål EFK: Niklas Fredriksson 2, Anton 
Granqvist 2, Jimmy Aronsson, 
självmål.

DM Västergötland, damer
Lödöse/Nygård – Skövde KIK 0-6 (0-3)

Ahlafors Oldboys träningsmästare
NÖDINGE. Ahlafors Old-
boys var bäst när det 
gällde.

I den helt avgörande 
matchen i årets trä-
ningsserie i Alehallen 
väntade fornastor spe-
lare som Teddy Lucic.

AIF visade ingen 
pardon utan vann "fina-
len" med 9-8.

Det blev en svängig och tät 
placeringsmatch mellan de 
två främsta lagen i årets trä-
ningsserie för Oldboys som 
Nödinge SK och Bengt Alm-
qvist arrangerar. BK Larry 
förstärkta med forne proffs-
spelaren och tidigare lands-
lagsmannen, Teddy Lucic, 
var helt inställda på att vinna.

– De har många dukti-
ga boll- och passningsspela-
re, men de räckte inte hela 
vägen den här gången, sa en 
mycket nöjd mästare i Ahla-
fors IF, Claes Berglund.

De flesta av aleklubbarna 
har haft med ett oldboyslag 
i årets serie. Matcherna har 
spelats på söndagar och lagen 
har mött varandra två gånger. 
Ahlafors som nu fick bära 
med sig pokalen kunde också 
glädja sig åt att ha seriens 
skyttekung i laget. Niklas 
Zetterlund har varit sylvass 
i samtliga matcher, men mis-
sade dessvärre finalen.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ Forna stjärnor. AIF:s Claes 

Berglund mot landslagets 
Teddy Lucic. Vem som vann 
duellen framgår av bilden...

Träningsmästare. Bakre raden från vänster: Olof Samuelsson, Claes Berglund, Andreas 
Matsa och Tobias Bodén. Främre från vänster: Charlie Nielsen, Mattias Skånberg, Andreas 
Brunbäck och Christian Gunarson.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se
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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

STARRKÄRR. Det skrattas och 
sjungs åtminstone två gånger 
om året i Starrkärrs bygde-
gård.

I söndags var stämningen 
på topp när våren välkomna-
des med sång och musik.

Vissångaren och gitarristen 
Jan-Olof Andersson svarade 
för njutbar underhållning till-
sammans med Lennart Thor-
stensson.

Skratta & Sjung är numera ett ved-
ertaget begrepp som alltid lockar 
storpublik till Starrkärrs bygdegård. 
Söndagseftermiddagens program 
utgjorde inget undantag.

– Jan-Olof Andersson är kanske 
inte känd hos den breda allmänhe-
ten, men faktum är att han är en av 
landets absolut bästa vissångare, säger 
Lennart Thorstensson som i sedvan-
lig ordning agerade programvärd och 
allsångsledare.

– Det blev några allsång-
er i början av varje akt, sedan 
släppte jag scenen fri till Jan-
Olof. Det vore resursslöse-
ri annars.

Jan-Olof Andersson, som 
gästade Sång & Sånt i Kung-
älv dagen innan, bjöd inte 
bara på finstämd musik utan 
även en och annan västgö-
taskröna.

– Även om Jan-Olof bor 
i Bromma nu för tiden, så 
är han en genuin västgö-
te i grunden. Han har alltid 
mycket roligt att berätta, 
säger Lennart.

Nordiska Folkhögskolan 
och Studieförbundet Vuxen-
skolan stod som värd för sön-
dagseftermiddagens arrange-
mang i Starrkärr som tar ny 
fart till hösten. Gästartist då 
blir Refräng & Co.

Visor och skrönor i Starrkärr

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Publiken kunde njuta av finstämd musik och skrattframkallande västgötaskrönor.

Jan-Olof Andersson utgjor-
de dragplåstret till sön-
dagens Skratta & Sjung i 
Starrkärrs bygdegård.

Programvärden Lennart 
Thorstensson.
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Live på bio från 
Kungliga Operan

Världens mest kända opera

Carmen
Av georges Bizet

�����������
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

31 mars kl 15

Här köper du biljetter:
• Nödinge Bibliotek
• Ale Bokhandel, Nödinge
• Allans Bokhandel, Älvängen

Du kan även boka biljetter, maila
då till folkets.hus@telia.com

www.livepabio.se

Medborgarhuset
Alafors
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Lyx & flärd i Danmark
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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
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från 2.399:-
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• 7 x frukostbuffé
•  7 x 3-rätters middag inkl. 

salladsbuffé
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sjungs åtminstone två gånger 
om året i Starrkärrs bygde-
gård.

I söndags var stämningen 
på topp när våren välkomna-
des med sång och musik.

Vissångaren och gitarristen 
Jan-Olof Andersson svarade 
för njutbar underhållning till-
sammans med Lennart Thor-
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Skratta & Sjung är numera ett ved-
ertaget begrepp som alltid lockar 
storpublik till Starrkärrs bygdegård. 
Söndagseftermiddagens program 
utgjorde inget undantag.

– Jan-Olof Andersson är kanske 
inte känd hos den breda allmänhe-
ten, men faktum är att han är en av 
landets absolut bästa vissångare, säger 
Lennart Thorstensson som i sedvan-
lig ordning agerade programvärd och 
allsångsledare.

– Det blev några allsång-
er i början av varje akt, sedan 
släppte jag scenen fri till Jan-
Olof. Det vore resursslöse-
ri annars.

Jan-Olof Andersson, som 
gästade Sång & Sånt i Kung-
älv dagen innan, bjöd inte 
bara på finstämd musik utan 
även en och annan västgö-
taskröna.

– Även om Jan-Olof bor 
i Bromma nu för tiden, så 
är han en genuin västgö-
te i grunden. Han har alltid 
mycket roligt att berätta, 
säger Lennart.

Nordiska Folkhögskolan 
och Studieförbundet Vuxen-
skolan stod som värd för sön-
dagseftermiddagens arrange-
mang i Starrkärr som tar ny 
fart till hösten. Gästartist då 
blir Refräng & Co.
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Publiken kunde njuta av finstämd musik och skrattframkallande västgötaskrönor.

Jan-Olof Andersson utgjor-
de dragplåstret till sön-
dagens Skratta & Sjung i 
Starrkärrs bygdegård.

Programvärden Lennart 
Thorstensson.
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• Allans Bokhandel, Älvängen

Du kan även boka biljetter, maila
då till folkets.hus@telia.com

www.livepabio.se

Medborgarhuset
Alafors

ÄLVÄNGEN. Harald 
Jakobsson var en av 
de verkligt stora inom 
Västergötlands Idrotts-
förbund.

Nu hedras hans 
minne av en samling 
pensionärer som har 
motocrossen som sin 
gemensamma nämnare.

En dag i veckan träf-
fas de för att bläddra i 
gamla tidningsurklipp 
och foton som Jakobs-
son lämnat efter sig.

Harald Jakobsson, brottarn 
kallad, var under hela sin 
livstid engagerad inom för-
eningslivet. Förutom brott-
ning var det framförallt mo-
tocross som Harald engage-
rade sig i, men även en hel 

del andra sporter. Han växte 
upp i Sollebrunn, men bodde 
i Älvängen större delen av sin 
livstid.

– Harald var också en 
flitig skribent i ELA, Elfs-
borgs Läns Allehanda. Vi har 
två pärmar med urklipp som 
vi håller på att plöja igenom. 
Vi har betat av den första 
och kommer att fortsätta till 
hösten med den andra, för-

klarar Stig Larsson som 
leder studiecirkeln.

Deltagarna, som är sju till 
antalet, har alla ett förflutet i 
ÄMK – Älvbygdens Motor-
klubb. Historiska klipp finns 
att bevittna i de pärmar som 
Jakobsson lät skänka till hem-
bygdsföreningen.

– Det är från epoken 1978-
79 och det arbete som gjordes 
i ÄMK på den tiden beskrivs 

på ett föredömligt sätt. Det 
är fantastiskt roligt att blicka 
tillbaka, säger Stig.

– Minnena väcks till liv 
och det blir en hel del prat 
om olika personer som nämns 
i texterna. Harald hade en 
imponerande ordning i sina 
pärmar, säger Göran Pet-
tersson.

STARRKÄRR. Söndagen 
den 11 mars hade 27 med-
lemmar från Starrkärr-Ki-
landa Hembygdsförening 
samlats i församlingshem-
met i Starrkärr för att ge-
nomföra föreningens ordi-
narie årsmöte.

Föreningens ordförande 
Inga-Britt Karlbom häl-
sade välkommen, och för-
klarade årsmötet öppnat. 
Hon påbjöd därefter en tyst 
minut för att hedra de med-
lemmar som gått bort under 
året. Därefter vidtog de or-
dinarie årsmötesförhand-
lingarna.

Till mötesordförande 
valdes Gerhard Anders-
son och till mötessekretera-
re Margareta Lund. Inga-
Britt Karlbom redogjorde 
för de verksamheter som fö-
rekommit under året. För-

eningens kassör Birgitta 
Jönsson lämnade en ingå-
ende redogörelse för ekono-
min. De största inkomst-
källorna är midsommarfes-
ten och medlemsavgifterna, 
men konstaterade att utan 
det kommunala bidraget på 
10 000 kronor skulle eko-
nomin inte gå ihop. Bygg-
naderna i hembygdsparken 
blir äldre och kräver stora 
ekonomiska insatser för sitt 
årliga underhåll. Kassören 
föreslog oförändrad med-
lemsavgift 100 kronor per 
år.

Ansvarsfrihet
Revisorerna föreslog an-
svarsfrihet för styrelsen för 
verksamhetsåret, vilket be-
viljades av årsmötet.

Valberedningen har haft 
ett ganska lätt arbete inför 

årsmötet. Samtliga som stod 
på plats för att avgå, hade 
valt att kvarstå i ytterligare 
två år, med Inga-Britt Karl-
bom som ordförande.

Inga-Britt redogjorde för 
programmet det komman-
de året. Det följer i prin-
cip samma mönster som ti-
digare år. En loppmarknad 
startade föregående år och 
planeras in även i år, den 
2 juni. Det kan bli en för-
stärkning till kassan. De 
som har lämpliga loppispry-
lar att skänka, kan vända sig 
till någon i styrelsen. Möte-
sordföranden avslutade års-
mötesförhandlingarna.

Därefter kåserade 
Gunnar Lindgren från 
Starrkärr om självupplevda 
händelser från sitt liv. Kå-
seriet var mycket uppskat-
tat. Han började och slutade 

med en låt på sin fina sax-
ofon. Årsmötet avslutades 
med kaffe och dopp.

Gerhard Andersson
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Årsmöte med Lindgren som kåsör

Gunnar Lindgren kåserade 
när Starrkärr-Kilanda Hem-
bygdsförening höll årsmöte 
förra söndagen.
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Varmt
välkomna!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

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

Jakobssons minne hedras
– Gamla tid-
ningsurklipp 
synas

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nostalgisk tillbakablick. En gång i veckan träffas ÄMK:s veteraner för att titta i Harald Ja-
kobssons gamla tidningsurklipp. Från vänster Göran Pettersson, Bruno Edvardsson, Hasse 
Svensson, Stig Larsson, Bosse Pettersson, Kuno Carlsson och Alvar Olsson.

ÄLVÄNGEN. Ale kommun 
har många begåvade ungdo-
mar, som är otroligt duktiga 
på att teckna och måla. Det 
uppmärksammar Repsla-
garmuseet i vår med utställ-
ningen S art av den unge ta-
langen Simon Axelsson, 
samtidigt som den traditio-
nella teckningstävlingen på 
temat Ivar Arosenius för 
Ale kommuns grundskolor 
går av stapeln.

Denna tävling har blivit 
en återkommande tradition 
och precis som föregående 
år så ställs ett flertal talang-
fulla, färgglada, roliga teck-
ningar ut. Ett flertal klas-
ser i kommunen deltar med 
underbara teckningar inspi-
rerad av Älvängens störs-
ta konstnär genom tiderna, 
Ivar Arosenius.

Naturligtvis hittar vi både 
Lillan och Katten i ett otal 
olika skepnader, men även 
fria kompositioner tyd-
ligt inspirerade av Ivar Aro-
senius. Barnen verkar ha 
haft riktigt roligt när de 
har målat. Undrar om vi 
inte bland dessa talangfulla 
elever kan hitta kommunens 
nästa stora konstnär?

Det går att rösta på Teck-
ningarna på museet ända 
fram till 19 april. Röstsedlar 
finns på museet.

Priset, som är 1000 
kronor för det vinnande bi-
draget, går till klassen, att 
göra något trevligt för. 
Konstnären själv får ett fint 

diplom med en Aroseniusre-
produktion plus att det vin-
nande bidraget kan komma 
att användas som affisch. 
Vinnarna presenteras den 22 
april i samband med vernis-
sagen av utställningen Be-
tongpoesi.  

Simon Axelsson är 12 år 
och går i sexan på Maden-
skolan. Han har alltid gillat 
att teckna och måla, men de 
sista åren har det blivit extra 
mycket. I början målade han 
mest dödskallar, men efter 
hand som han letade efter 
inspiration på Internet, till-
talades han av tatueringsmo-
tiv. Han gillar bland annat 
att de är färgglada.

I framtiden vill Simon 
fortsätta måla och rita och 
försöka utveckla sitt teck-
nande med hjälp av kurser.

– Det är roligt att lära sig 
mera, säger Simon

Förutom tecknandet 
och målandet gillar Simon 
djur. Han gillar att rida och 
umgås med sina kompisar. 
I hans utställning S art ser 
vi tydligt att tatueringar har 
varit en inspiration. Med en 
otrolig detaljrikedom och 
noggrannhet har han för-
färdigat den ena fantastiska 
bilden efter den andra. En 
utställning som gör betrak-
taren glad och ger en för-
hoppning om framtiden. En 
ny Ivar Arosenius?

Vernissagen äger rum 
söndagen den 1 april.

❐❐❐

S art med 
Simon Axelsson

Söndagen den 1 april är det vernissage på Repslagar-
museet för utställningen S art av den unge talang-
en Simon Axelsson från Älvängen. Samtidigt påbörjas 
teckningstävlingen på temat Ivar Arosenius.

Ingen fråga om cancer 
är för konstig.
020-222 111 
Cancerfondens informations- och stödlinje, 
öppet mån–fre kl. 09.00–16.30. 
infostodlinjen@cancerfonden.se
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För några år sedan träf-
fade jag en kvinna som 
flyttat hit från ett av 

Balkan-länderna. Hon be-
rättade att hon det första 
året i Sverige hade obser-
verat något konstigt med 
svenskarna: en person som 
kom gående på en gata stan-
nande plötsligt vid en vägg, 
riktade ansiktet snett uppåt 
och blundade. Flera per-
soner kunde stå vid samma 
vägg och bete sig på samma 
sätt. Det kunde vara flera 
minuter och sedan gick per-
sonen vidare. Vad gjorde 
svenskarna? Vad tittade 
de på? Var det någon typ 
av meditation eller svensk 
Qigong?  

Så småningom märkte 
hon att det bara skedde på 
vårarna, och förstod till sist 
att det bara var den ljus- och 
värmehungrige svensken 
som efter en mörk och kall 

vinter tog in vårsolens första 
värmande strålar.

Till dig som älskar julen: 
ta nu och rikta ditt ansikte 
mot det stora jul-ljuset. 
Du har en enda dag på dig: 
söndag. (Sedan är det fasta 
igen!) Då är det nämligen 
Jungfru Marie Bebådel-
sedag, i år på det ”riktiga” 
datumet 25 mars. Varför 
jul? Svar: På söndag är det 
precis nio månader till jul 
och Jesus födelse (25 decem-
ber). Därför handlar det 
på söndag om hur ängeln 
Gabriel kommer till Maria i 
Nasaret och berättar att hon 
skall föda en son som skall 
heta Jesus. Han är världens 
Frälsare. Marias ”ja” blir 
som en första julstjärna som 
tänds på den mörka natt-
himlen.

Till dig som älskar som-
maren: Sommartiden börjar 
på söndag! En händelse som 

ser ut som en tanke är att det 
i år sker på Jungfru Marie 
Bebådelsedag. När Maria får 
ta emot det lilla fostret från 
Gud i sin kropp är det som 
sommartiden börjar för hela 
världen. Från den stunden 
Gud gripit in genom att 
låta tonåringen Maria bli 
redskap för hans räddnings-
aktion för mänskligheten 
så behöver inte någon enda 
människa på denna jord gå 
tillbaka till vintertid! Det du: 
aldrig mer vintertid!

Så passa på och sola dig 
riktigt ordentligt på söndag. 
(Ett sätt är att leta upp en 
kyrka och fira gudstjänst 
där!) Då tinar det frusna. Då 
är sommaren nära. Då börjar 
den eviga sommartiden.

Men glöm inte att rikta 
ansiktet uppåt. Bli en så´n 
där konstig svensk.

Mikael Nordblom
Präst i Nol

Betraktelse

Konstiga svenskar

0303-444 000www.mittiale.se

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

BASAR
Älvängens Blå kyrka
Lördag den 31 mars kl 11.00

Behållningen går oavkortad till 
Svenska Kyrkans Internationella arbete

Tombola
Lotterier

Försäljning av hembakat
Andakt kl 12.30

och därefter Auktion 
Fika med hembakat!

Ä
Lö

B
S

Syförenings

Kyrkogårdsförvaltningen i Starrkärr-Kilanda 
församling kommer att under vecka 12 
påbörja vårstädning av våra kyrkogårdar. 
Det innebär att förvaltningen plockar bort 
granris och kransar på samtliga gravplatser. 
Förvaltningen ber alla gravrättsinnehavare 
att plocka bort ljuslyktor och övriga 
dekorationer för att underlätta arbetet för 
kyrkogårdsvaktmästarna.
 
Har ni några frågor kontakta oss gärna! 
0303-444 040

Vår i luften!

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka 
Söndag 25 mars kl.11.00

Körmedverkan av 
Damkören Vox feminale

Präst: Björn Nilsson

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Kom och sjung med oss!

ÄLSKADE PSALMER
Skepplanda kyrka 

söndag 25 mars kl 17.00
Jungfru Marie Bebådelsedag

Skepplanda och Hålanda kyrkokörer
Nya MotettEnsemblen

Orkester
Birgitta Persson - Peter Corneliusson - 

Ingela Ekström
Vivianne Wetterling, präst
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NÖDINGE. Fängslande 
historier och vacker 
musik.

Storpubliken i 
Nödinge kyrka fick 
uppleva en minnesvärd 
afton tillsammans med 
Stefan Andersson och 
Blue´n Joy.

I dryga två timmar 
varade underhållningen.

Det var inga numrerade biljet-
ter varför flertalet av åskådar-
na var ute i väldigt god tid för 
att försäkra sig om en så bra 
sittplats som möjligt i kyrksa-
len. Arrangören fick ta fram 
extrastolar för att få in alla 240 
personer som ville se Stefan 
Anderssons framträdande. 

Göteborgaren firar 20 år 
som artist och mycket har hänt 
sedan han slog igenom med 
singeln ”Catch the moon”, 
som gav honom en Grammis 

som ”Årets nykomling 1992”.
Under de inledande åren 

som artist sjung Stefan An-
dersson uteslutande engelska 
texter, men 1997/98 släpp-
te han sitt första album på 
svenska. 2005 kom ”En främ-
lings hus” där låtarna är häm-
tade från Anderssons samtliga 
album och arrangerade för kör 
och stråkar.

I Nödinge kyrka visade 
Stefan Andersson på den 
bredd som finns i hans reper-
toar. Lika vackert som det var 
att få höra själva musikstyck-
ena, lika fascinerande var det 
att få ta del av berättelserna 
mellan låtarna. Det blev en 
fantastisk musikstund och his-
torielektion på samma gång.

Högklassig musikunderhållning
– Stefan Andersson gästade Nödinge kyrka

Stefan Andersson gjorde ett 
bejublat framträdande i Nö-
dinge kyrka.

Kören Blue´n Joy förhöjde stämningen yt-
terligare.

I NÖDINGE KYRKA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FILMPRODUKTION, PRINTSHOP
WEBBPRODUKTION

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 22/3 kl 18, Musik-
café, Ohlins

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 25/3 jk 17, 
Musikgudstjänst V Wetter-
ling. Onsd 28/3 kl 18.30, 
Passionspredikan V Wet-
terling. Hålanda sönd 25/3, 
se övriga. S:t Peder sönd 
25/3 kl 10, Mässa V Wetter-
ling. Tisd 27/3 kl 18, Mässa 
med fördjupningskväll. Ale-
Skövde sönd 25/3, se övriga. 
Tunge lörd 24/3 kl 16, 
Helgmålsbön M Skredsvik. 
Sönd 25/3, se övriga.

Surte missionskyrka
Onsd 21/3 kl 15, Onsdags-
träff: I spåren av tsunamin, 
bland Andamarerna. Ulla 
Brattö berättar. Onsd 21/3 
kl 18:30, Tonår. Onsd 21/3 
kl 19, Ekumenisk bönesam-
ling i Surte missionskyrka. 
Onsd 21/3 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Sönd 25/3 kl 
11, Gudstjänst. Per Kjell-
berg. Det blir det också 
musik av Brassband. Ser-
vering. Månd 26/3 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. 
Onsd 28/3 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 28/3 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Missa inte 
Vårmarknaden lörd 21/4, kl 
10-14.
www.surtemissionskyrka.se

Fuxerna kyrka
Lör 16 Mässa, Kristensson
Sön 10 Högmässa, Nor-
berg, Fuxiakören
Tis 8:30 Mässa i försam-
lingshemmet, Isacson
Ons 18:30 Mässa, Nord-
blom
 
Åsbräcka kyrka
Sön 18 Mässa, Norberg

Älvängens missionskyrka
Tisd 20/3 kl 10, Bön. Torsd 
22/3 kl 12, Babymassage. 
Kl 15, RPG i Smyrnakyr-
kan. F.d. skridskovärldsmäs-
taren Jonny Nilsson berät-
tar . Fred 23/3 kl 19, Eku-
menisk Omega-gudstjänst i 
Smyrnakyrkan. Sönd 25/3 
kl 11, Gudstjänst AnneMa-
rie Svenninghed. Filip Lars-
son. Månd 26/3 kl 18.30, 
Scout. Tisd 27/3 kl 10, Bön.  
Kl 18, Smultron. Kl 18, 
Idrottaren, föreläsaren, mm. 
David Lega. Onsd 28/3 kl 
12, Babymassage. Kl 19, 
Styrelsen.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Torsd 22/3 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa Nord-
blom. Sönd 25/3 Starrkärrs 
kyrka kl 11, Mässa Nils-
son. Älvängens kyrka kl 11, 
Mässa Göte Siverbo. Nols 
kyrka kl 17, Förbönsguds-
tjänst Nilsson. Tisd 27/3 
Nols kyrka kl 18.30, Tis-
dagkväll i Nol. Försam-
lingsafton, Ing-Marie Sven-
ning: Bryr vi oss? Om en 
resa i Zimbabwe.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 20/3 kl 8-9, Bön. Onsd 
21/3 kl 18-19, Bön. Kl 
19.30, Smyrnakören övar. 
Torsd 22/3 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 15, RPG, 
förre skridskovärldsmästa-
ren Johnny Nilsson kåserar. 
Kl 18.15, Hobby (7-12 år). 
Fred 23/3 kl 19, Omega – 
ekumeniskt ungdomsmöte, 
tema: ”Min tro – personlig 
eller privat?”. Lörd 24/3 kl 
8-12, Församlingslednings-
möte. Kl 10-13, Second 
Hand & Café. Sönd 25/3, 
Gudstjänst för stora & små. 
Kyrkkaffe. Tisd 27/3 kl 8-9, 
Bön. Kl 14, Bibelsamtals-
gruppen.

Guntorps missionskyrka
Onsd 21/3 kl 18.30, Spårar-
och UpptäckarScout. Fred 
23/3 OMEGA -Ungdoms-
gudstjänst i Smyrnakyrkan. 
Lörd 24/3 kl 10.30, Fram-
tidsmöte för församlingen 
och dess vänner. Tisd 27/3 
kl 18, David Lega besöker 
Älvängens Missionskyrka. 
Onsd 28/3 kl 18.30, Tonår 
ÄventyrarScout.

Nödinge församling
25/3 marie bebådelse dag. 
Kl 11, Nödinge kyrka guds-
tjänst, sång Clara Jensen, 
kyrkkaffe med våffelkalas. H 
Hultén. Kl 17, Surte kyrka 
gudstjänst för stora och 
små H Hultén. Månd 26/3 
kl 18.30, Nödinge försam-
lingshem Mässa H Hultén.

Bohus pingstkyrkan
21/3 onsdag kl 19, Bibel-
läsning sång och bön. Sönd 
25/3 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson, sång. 28/3 Onsd 
kl 19, Bibbelläsning sång 
och bön.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT
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Tänk på 
Cancerfonden!

020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
pg. 90 1986-0

PredikoturerDöda

Vår älskade Mamma, Dotter, 
Syster, Mormor, Faster,

Flickvän

CHARLOTTA 
ELLENBERG

* 7 september 1972
✝ 26 februari 2012

Lina och Sebastian
Anders och Bittan

Lena och Bosse
Jonas och Hanna

Jimmy, Lina, Fredrik
Sean

Nothing Gold Can Stay

Nature´s rst green is gold,
Her hardest hue to hold,
Her early leaf´s a ower;

But only so an hour.
Then leaf subsides to leaf.

So Eden sank to grief,
So dawn goes down to day,

Nothing gold can stay.
                - Robert Frost

Ingenting Guld Kan Förbli

Naturens gröna först är guld,
Dess svåraste färg att bära.

Ett löv som blommar utan skuld;
Men bara så ett tag kan ära.

Blad blir löv med tidens vård;
Grynings timma går till symfoni.

Sjunker i sorg gör Edens
lustgård

För ingenting guld kan förbli.
                      - Lina Ellenberg

Begravningen äger rum i 
Yttergrans kapell, Bålsta den 5 april 

kl. 11.00. Därefter bjuds till 
minnesstund i Övergransgården. 

O.s.a. till Grindstolpens begrav. byrå
osa@grindstolpen.se eller på 
tel. 018-13 03 26 senast 29/3.

Istället för blommor skänk gärna pengar 
i hennes namn till: www.viskogen.se, 

www.ettklickforskogen.se, 
www.hjart-lungfonden.se eller annat 

passande.

Ragnhild Arlebrink, Surte 
har avlidit. Född 1919 och 
efterlämnar söner med fa-
miljer som närmast sörjande.

Edith Wilhelmsson, Björk-
liden har avlidit. Född 1923 
och efterlämnar döttrar 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Maj-Lis Stensson. I Skepp-
landa kyrka hölls tisdagen 13 
mars begravningsgudstjänst 
för Maj-Lis Stensson, Skepp-
landa. Offi ciant var kyrko-
herde e.m Renny Olausson.

Lilly Larsson. I Örgryte 
gamla kyrka hölls tisdagen 13 
mars begravningsgudstjänst 
för Lilly Larsson, Göteborg 
och Hålanda. Offi ciant var 
Ann-Sofi e Fång.

Gustav Gustavsson. I Nö-
dinge kyrka hölls onsdagen 
14 mars begravningsguds-
tjänst för Gustav Gustavsson, 
Nödinge. Offi ciant var kom-
minister Reine Bäck.

Ingvar Johansson. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 14 
mars begravningsgudstjänst 
för Ingvar Johansson, Nol. 
Offi ciant var Anna Nohlert.

Anita Rosén. I Skepplanda 
kyrka hölls torsdagen 15 
mars begravningsgudstjänst 
för Anita Rosén, Skepplanda. 
Offi ciant var komminister 
Bengt Broman.

Sven-Olof Edvardsson. 
I Surte kapell hölls freda-
gen 16 mars begravnings-
gudstjänst för Sven-Olof 
Edvardsson, Bohus. Offi ci-
ant var kyrkoherde Harry 
Hultén. 

Vår kära "Mimmi"

Edith
Wilhelmsson

* 11 maj 1923

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Björkliden
9 mars 2012

ELISABETH
och TOMMY

MONICA och JAN-ERIK
Barnbarn med familjer
Övrig släkt och vänner

Pappa står och väntar
på stranden

Ögon lyser när Mamma
honom ser

Så stilla och varsamt
han sträcker ut
handen

Så vandrar de samman
Skiljas ej mer

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen

29 mars kl. 13.00
i Skepplanda kyrka.
Efter akten inbjudes

till minnesstund.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
måndagen 26 mars.

Hedra gärna minnet av
Mimmi med en gåva till

valfri minnesfond.

Ett varmt tack till
personalen på Björkliden

för god och kärleksfull
omvårdnad.

Tack

Ett varmt och innerligt
tack till Er alla som på

olika sätt hedrade
minnet av vår käre

Samuel Jigfelt
vid hans bortgång.

Tack för deltagande vid
begravningen, alla

vackra blommor samt
minnesgåvor till
Cancerfonden.

ELLINOR
Robert

Ann-Sofie
Kevin

Claes och Rebecca
Leo och Moa

Till minne 

Till minne av

Eive Holmgren
1950-08-12

2002-03-24

I used to be 
frightened of dying.

I used to think 
death was the end.

But that was before.
I'm not scared anymore.
I know that my soul will 

transcend.

Vi vet att du är med oss!
Vi älskar dig pappa!

<3
Andreas-Robin-Helene

Ni som hittade mina dekla-
rationsuppgifter i Grönnäs, 
vänligen ring mig:

0768-15 74 90 , Lena

Tack till mina goa arbets-
kamrater på Krokstorp för 
uppvaktningen då jag gick i 
pension. Kram på er

Pia

Hjärtligt tack till Ale 
kommun och arbetskamra-
ter, för fina blommor och 
presenter vid min pensio-
nering.

Greger

Tack

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Ingvar Andersson

Veckans ros 
till mina kära "gamla" 
arbetskamrater, som efter så 
lång tid fortfarande tänker 
på mig. Kramar

Rose-Marie

Efterlysning
Du kille som åkte på 
SWEDEN ROCK CRUISE 
i oktober! Du kille som 
har svart/brunt långt hår, 
som jag träffade på kväl-
len vid scenen som jag tog 
med upp och rökade med 
på däck,jag är tjejen med 
det jättelånga mörka håret, 
bruna ögon..,jag letar efter 
dig!!du hade på dig en svart 
tshirt med jätte STORT vitt 
tryck på.hör av dig om du 
ser detta eller om du vet vem 
detta kan vara. hör av dig till 
rockyou666@hotmail.se  
MVH Therese
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För några år sedan träf-
fade jag en kvinna som 
flyttat hit från ett av 

Balkan-länderna. Hon be-
rättade att hon det första 
året i Sverige hade obser-
verat något konstigt med 
svenskarna: en person som 
kom gående på en gata stan-
nande plötsligt vid en vägg, 
riktade ansiktet snett uppåt 
och blundade. Flera per-
soner kunde stå vid samma 
vägg och bete sig på samma 
sätt. Det kunde vara flera 
minuter och sedan gick per-
sonen vidare. Vad gjorde 
svenskarna? Vad tittade 
de på? Var det någon typ 
av meditation eller svensk 
Qigong?  

Så småningom märkte 
hon att det bara skedde på 
vårarna, och förstod till sist 
att det bara var den ljus- och 
värmehungrige svensken 
som efter en mörk och kall 

vinter tog in vårsolens första 
värmande strålar.

Till dig som älskar julen: 
ta nu och rikta ditt ansikte 
mot det stora jul-ljuset. 
Du har en enda dag på dig: 
söndag. (Sedan är det fasta 
igen!) Då är det nämligen 
Jungfru Marie Bebådel-
sedag, i år på det ”riktiga” 
datumet 25 mars. Varför 
jul? Svar: På söndag är det 
precis nio månader till jul 
och Jesus födelse (25 decem-
ber). Därför handlar det 
på söndag om hur ängeln 
Gabriel kommer till Maria i 
Nasaret och berättar att hon 
skall föda en son som skall 
heta Jesus. Han är världens 
Frälsare. Marias ”ja” blir 
som en första julstjärna som 
tänds på den mörka natt-
himlen.

Till dig som älskar som-
maren: Sommartiden börjar 
på söndag! En händelse som 

ser ut som en tanke är att det 
i år sker på Jungfru Marie 
Bebådelsedag. När Maria får 
ta emot det lilla fostret från 
Gud i sin kropp är det som 
sommartiden börjar för hela 
världen. Från den stunden 
Gud gripit in genom att 
låta tonåringen Maria bli 
redskap för hans räddnings-
aktion för mänskligheten 
så behöver inte någon enda 
människa på denna jord gå 
tillbaka till vintertid! Det du: 
aldrig mer vintertid!

Så passa på och sola dig 
riktigt ordentligt på söndag. 
(Ett sätt är att leta upp en 
kyrka och fira gudstjänst 
där!) Då tinar det frusna. Då 
är sommaren nära. Då börjar 
den eviga sommartiden.

Men glöm inte att rikta 
ansiktet uppåt. Bli en så´n 
där konstig svensk.

Mikael Nordblom
Präst i Nol

Betraktelse

Konstiga svenskar

0303-444 000www.mittiale.se

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

BASAR
Älvängens Blå kyrka
Lördag den 31 mars kl 11.00

Behållningen går oavkortad till 
Svenska Kyrkans Internationella arbete

Tombola
Lotterier

Försäljning av hembakat
Andakt kl 12.30

och därefter Auktion 
Fika med hembakat!

Ä
Lö

B
S

Syförenings

Kyrkogårdsförvaltningen i Starrkärr-Kilanda 
församling kommer att under vecka 12 
påbörja vårstädning av våra kyrkogårdar. 
Det innebär att förvaltningen plockar bort 
granris och kransar på samtliga gravplatser. 
Förvaltningen ber alla gravrättsinnehavare 
att plocka bort ljuslyktor och övriga 
dekorationer för att underlätta arbetet för 
kyrkogårdsvaktmästarna.
 
Har ni några frågor kontakta oss gärna! 
0303-444 040

Vår i luften!

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka 
Söndag 25 mars kl.11.00

Körmedverkan av 
Damkören Vox feminale

Präst: Björn Nilsson

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Kom och sjung med oss!

ÄLSKADE PSALMER
Skepplanda kyrka 

söndag 25 mars kl 17.00
Jungfru Marie Bebådelsedag

Skepplanda och Hålanda kyrkokörer
Nya MotettEnsemblen

Orkester
Birgitta Persson - Peter Corneliusson - 

Ingela Ekström
Vivianne Wetterling, präst
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NÖDINGE. Fängslande 
historier och vacker 
musik.

Storpubliken i 
Nödinge kyrka fick 
uppleva en minnesvärd 
afton tillsammans med 
Stefan Andersson och 
Blue´n Joy.

I dryga två timmar 
varade underhållningen.

Det var inga numrerade biljet-
ter varför flertalet av åskådar-
na var ute i väldigt god tid för 
att försäkra sig om en så bra 
sittplats som möjligt i kyrksa-
len. Arrangören fick ta fram 
extrastolar för att få in alla 240 
personer som ville se Stefan 
Anderssons framträdande. 

Göteborgaren firar 20 år 
som artist och mycket har hänt 
sedan han slog igenom med 
singeln ”Catch the moon”, 
som gav honom en Grammis 

som ”Årets nykomling 1992”.
Under de inledande åren 

som artist sjung Stefan An-
dersson uteslutande engelska 
texter, men 1997/98 släpp-
te han sitt första album på 
svenska. 2005 kom ”En främ-
lings hus” där låtarna är häm-
tade från Anderssons samtliga 
album och arrangerade för kör 
och stråkar.

I Nödinge kyrka visade 
Stefan Andersson på den 
bredd som finns i hans reper-
toar. Lika vackert som det var 
att få höra själva musikstyck-
ena, lika fascinerande var det 
att få ta del av berättelserna 
mellan låtarna. Det blev en 
fantastisk musikstund och his-
torielektion på samma gång.

Högklassig musikunderhållning
– Stefan Andersson gästade Nödinge kyrka

Stefan Andersson gjorde ett 
bejublat framträdande i Nö-
dinge kyrka.

Kören Blue´n Joy förhöjde stämningen yt-
terligare.

I NÖDINGE KYRKA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FILMPRODUKTION, PRINTSHOP
WEBBPRODUKTION

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 22/3 kl 18, Musik-
café, Ohlins

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 25/3 jk 17, 
Musikgudstjänst V Wetter-
ling. Onsd 28/3 kl 18.30, 
Passionspredikan V Wet-
terling. Hålanda sönd 25/3, 
se övriga. S:t Peder sönd 
25/3 kl 10, Mässa V Wetter-
ling. Tisd 27/3 kl 18, Mässa 
med fördjupningskväll. Ale-
Skövde sönd 25/3, se övriga. 
Tunge lörd 24/3 kl 16, 
Helgmålsbön M Skredsvik. 
Sönd 25/3, se övriga.

Surte missionskyrka
Onsd 21/3 kl 15, Onsdags-
träff: I spåren av tsunamin, 
bland Andamarerna. Ulla 
Brattö berättar. Onsd 21/3 
kl 18:30, Tonår. Onsd 21/3 
kl 19, Ekumenisk bönesam-
ling i Surte missionskyrka. 
Onsd 21/3 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Sönd 25/3 kl 
11, Gudstjänst. Per Kjell-
berg. Det blir det också 
musik av Brassband. Ser-
vering. Månd 26/3 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. 
Onsd 28/3 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 28/3 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Missa inte 
Vårmarknaden lörd 21/4, kl 
10-14.
www.surtemissionskyrka.se

Fuxerna kyrka
Lör 16 Mässa, Kristensson
Sön 10 Högmässa, Nor-
berg, Fuxiakören
Tis 8:30 Mässa i försam-
lingshemmet, Isacson
Ons 18:30 Mässa, Nord-
blom
 
Åsbräcka kyrka
Sön 18 Mässa, Norberg

Älvängens missionskyrka
Tisd 20/3 kl 10, Bön. Torsd 
22/3 kl 12, Babymassage. 
Kl 15, RPG i Smyrnakyr-
kan. F.d. skridskovärldsmäs-
taren Jonny Nilsson berät-
tar . Fred 23/3 kl 19, Eku-
menisk Omega-gudstjänst i 
Smyrnakyrkan. Sönd 25/3 
kl 11, Gudstjänst AnneMa-
rie Svenninghed. Filip Lars-
son. Månd 26/3 kl 18.30, 
Scout. Tisd 27/3 kl 10, Bön.  
Kl 18, Smultron. Kl 18, 
Idrottaren, föreläsaren, mm. 
David Lega. Onsd 28/3 kl 
12, Babymassage. Kl 19, 
Styrelsen.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Torsd 22/3 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa Nord-
blom. Sönd 25/3 Starrkärrs 
kyrka kl 11, Mässa Nils-
son. Älvängens kyrka kl 11, 
Mässa Göte Siverbo. Nols 
kyrka kl 17, Förbönsguds-
tjänst Nilsson. Tisd 27/3 
Nols kyrka kl 18.30, Tis-
dagkväll i Nol. Försam-
lingsafton, Ing-Marie Sven-
ning: Bryr vi oss? Om en 
resa i Zimbabwe.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 20/3 kl 8-9, Bön. Onsd 
21/3 kl 18-19, Bön. Kl 
19.30, Smyrnakören övar. 
Torsd 22/3 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 15, RPG, 
förre skridskovärldsmästa-
ren Johnny Nilsson kåserar. 
Kl 18.15, Hobby (7-12 år). 
Fred 23/3 kl 19, Omega – 
ekumeniskt ungdomsmöte, 
tema: ”Min tro – personlig 
eller privat?”. Lörd 24/3 kl 
8-12, Församlingslednings-
möte. Kl 10-13, Second 
Hand & Café. Sönd 25/3, 
Gudstjänst för stora & små. 
Kyrkkaffe. Tisd 27/3 kl 8-9, 
Bön. Kl 14, Bibelsamtals-
gruppen.

Guntorps missionskyrka
Onsd 21/3 kl 18.30, Spårar-
och UpptäckarScout. Fred 
23/3 OMEGA -Ungdoms-
gudstjänst i Smyrnakyrkan. 
Lörd 24/3 kl 10.30, Fram-
tidsmöte för församlingen 
och dess vänner. Tisd 27/3 
kl 18, David Lega besöker 
Älvängens Missionskyrka. 
Onsd 28/3 kl 18.30, Tonår 
ÄventyrarScout.

Nödinge församling
25/3 marie bebådelse dag. 
Kl 11, Nödinge kyrka guds-
tjänst, sång Clara Jensen, 
kyrkkaffe med våffelkalas. H 
Hultén. Kl 17, Surte kyrka 
gudstjänst för stora och 
små H Hultén. Månd 26/3 
kl 18.30, Nödinge försam-
lingshem Mässa H Hultén.

Bohus pingstkyrkan
21/3 onsdag kl 19, Bibel-
läsning sång och bön. Sönd 
25/3 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson, sång. 28/3 Onsd 
kl 19, Bibbelläsning sång 
och bön.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT
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Tänk på 
Cancerfonden!

020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
pg. 90 1986-0

PredikoturerDöda

Vår älskade Mamma, Dotter, 
Syster, Mormor, Faster,

Flickvän

CHARLOTTA 
ELLENBERG

* 7 september 1972
✝ 26 februari 2012

Lina och Sebastian
Anders och Bittan

Lena och Bosse
Jonas och Hanna

Jimmy, Lina, Fredrik
Sean

Nothing Gold Can Stay

Nature´s rst green is gold,
Her hardest hue to hold,
Her early leaf´s a ower;

But only so an hour.
Then leaf subsides to leaf.

So Eden sank to grief,
So dawn goes down to day,

Nothing gold can stay.
                - Robert Frost

Ingenting Guld Kan Förbli

Naturens gröna först är guld,
Dess svåraste färg att bära.

Ett löv som blommar utan skuld;
Men bara så ett tag kan ära.

Blad blir löv med tidens vård;
Grynings timma går till symfoni.

Sjunker i sorg gör Edens
lustgård

För ingenting guld kan förbli.
                      - Lina Ellenberg

Begravningen äger rum i 
Yttergrans kapell, Bålsta den 5 april 

kl. 11.00. Därefter bjuds till 
minnesstund i Övergransgården. 

O.s.a. till Grindstolpens begrav. byrå
osa@grindstolpen.se eller på 
tel. 018-13 03 26 senast 29/3.

Istället för blommor skänk gärna pengar 
i hennes namn till: www.viskogen.se, 

www.ettklickforskogen.se, 
www.hjart-lungfonden.se eller annat 

passande.

Ragnhild Arlebrink, Surte 
har avlidit. Född 1919 och 
efterlämnar söner med fa-
miljer som närmast sörjande.

Edith Wilhelmsson, Björk-
liden har avlidit. Född 1923 
och efterlämnar döttrar 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Maj-Lis Stensson. I Skepp-
landa kyrka hölls tisdagen 13 
mars begravningsgudstjänst 
för Maj-Lis Stensson, Skepp-
landa. Offi ciant var kyrko-
herde e.m Renny Olausson.

Lilly Larsson. I Örgryte 
gamla kyrka hölls tisdagen 13 
mars begravningsgudstjänst 
för Lilly Larsson, Göteborg 
och Hålanda. Offi ciant var 
Ann-Sofi e Fång.

Gustav Gustavsson. I Nö-
dinge kyrka hölls onsdagen 
14 mars begravningsguds-
tjänst för Gustav Gustavsson, 
Nödinge. Offi ciant var kom-
minister Reine Bäck.

Ingvar Johansson. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 14 
mars begravningsgudstjänst 
för Ingvar Johansson, Nol. 
Offi ciant var Anna Nohlert.

Anita Rosén. I Skepplanda 
kyrka hölls torsdagen 15 
mars begravningsgudstjänst 
för Anita Rosén, Skepplanda. 
Offi ciant var komminister 
Bengt Broman.

Sven-Olof Edvardsson. 
I Surte kapell hölls freda-
gen 16 mars begravnings-
gudstjänst för Sven-Olof 
Edvardsson, Bohus. Offi ci-
ant var kyrkoherde Harry 
Hultén. 

Vår kära "Mimmi"

Edith
Wilhelmsson

* 11 maj 1923

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Björkliden
9 mars 2012

ELISABETH
och TOMMY

MONICA och JAN-ERIK
Barnbarn med familjer
Övrig släkt och vänner

Pappa står och väntar
på stranden

Ögon lyser när Mamma
honom ser

Så stilla och varsamt
han sträcker ut
handen

Så vandrar de samman
Skiljas ej mer

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen

29 mars kl. 13.00
i Skepplanda kyrka.
Efter akten inbjudes

till minnesstund.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
måndagen 26 mars.

Hedra gärna minnet av
Mimmi med en gåva till

valfri minnesfond.

Ett varmt tack till
personalen på Björkliden

för god och kärleksfull
omvårdnad.

Tack

Ett varmt och innerligt
tack till Er alla som på

olika sätt hedrade
minnet av vår käre

Samuel Jigfelt
vid hans bortgång.

Tack för deltagande vid
begravningen, alla

vackra blommor samt
minnesgåvor till
Cancerfonden.

ELLINOR
Robert

Ann-Sofie
Kevin

Claes och Rebecca
Leo och Moa

Till minne 

Till minne av

Eive Holmgren
1950-08-12

2002-03-24

I used to be 
frightened of dying.

I used to think 
death was the end.

But that was before.
I'm not scared anymore.
I know that my soul will 

transcend.

Vi vet att du är med oss!
Vi älskar dig pappa!

<3
Andreas-Robin-Helene

Ni som hittade mina dekla-
rationsuppgifter i Grönnäs, 
vänligen ring mig:

0768-15 74 90 , Lena

Tack till mina goa arbets-
kamrater på Krokstorp för 
uppvaktningen då jag gick i 
pension. Kram på er

Pia

Hjärtligt tack till Ale 
kommun och arbetskamra-
ter, för fina blommor och 
presenter vid min pensio-
nering.

Greger

Tack

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Ingvar Andersson

Veckans ros 
till mina kära "gamla" 
arbetskamrater, som efter så 
lång tid fortfarande tänker 
på mig. Kramar

Rose-Marie

Efterlysning
Du kille som åkte på 
SWEDEN ROCK CRUISE 
i oktober! Du kille som 
har svart/brunt långt hår, 
som jag träffade på kväl-
len vid scenen som jag tog 
med upp och rökade med 
på däck,jag är tjejen med 
det jättelånga mörka håret, 
bruna ögon..,jag letar efter 
dig!!du hade på dig en svart 
tshirt med jätte STORT vitt 
tryck på.hör av dig om du 
ser detta eller om du vet vem 
detta kan vara. hör av dig till 
rockyou666@hotmail.se  
MVH Therese
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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

Underbart litet hus i närheten 
av Vimmersjön med stor tomt.
Ring på
tel. 0705-971755

Motionscykel i bra skick. Säljes 
för 300:- pga av platsbrist. Fung-
erande display.
tel. 0737-10 15 70

Hö i småbalar 12kg/st. Skör-
dat vid midsommar. Hög kvalite. 
Skulltorkat.
tel. 0705-50 88 80
el. 0709-68 88 74

Stabil, rymlig segelbåt 8m, 
segelklar. Johnsson 26 inomb. 
VHF, toa m.tank, skötbord, 6 
bäddar, båtplats möjlig. Info o 
bilder: La-vita@telia.com
Pris: 105 000:-
tel. 0706-56 10 21

Kylinge hästtransport. Årsm 
2002. Boogie. Lite använt. Front-
lastad. Nytt tak med öppn.bart 
fönster.. Ny vev anordn. Nybes 
ua. Extrautrustad. Snabb affär: 
25 000:-. Topreiter Islandssadel, 
svart m. utrustning. Lite använd, 
5900:-. Annelie.
tel. 0735-06 10 01 (kvällar)

Vedkap. 3-fas. Hämtpris: 500:-
tel. 0707-26 78 25

SÖKES

Van företagsstäderska har 
tröttnat på långa resor till göte-
borg från Älvängen. Söker 
därför företag inom Ale eller 
Kungälvs kommun som vill ha 
städhjälp. A-skattesedel finnes.
tel. 0303-74 62 70
el. 0733-31 92 72

Gott hem till Kelen dvärgpu-
deltik, 6år. Tillgiven, social och 
glad. Pga ändrade förhållanden. 
Gärna pensionär som är hemma!
tel. 0735-06 10 01 (kvällar)
Annelie

ÖVRIGT

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

Loppmarknad i Skepplanda 
Bygdegård. Lördagen 28 april kl 
10-13. Bokning av bord. Tel, 0708-
33 82 36. Bordpris: 100kr. Bord 
storlek 80*180 cm. Kaffe serve-
ring. Välkomna!
Skepplanda Sockens Bygdegård

Bytesdagar för barnartiklar
Alegymnasiums bamba. Lörd 
24/3 kl 10-15, Sönd 25/3 kl 10-13. 
Försäljning av beg. kläder, skor, 
cyklar, leksaker, spel, böcker 
mm. Sönd rea 1/2 priset på det 
mesta. Välkomna att fynda!

2 st kökspisar med glashäll. 
(400 volt) Bortskänkes mot 
avhämtning.
tel. 0303-33 80 33

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, häst-
täcken m.m. Innehar F-skatt sedel. 
Ring Håkan.
tel. 0709-48 49 46

Bygga och renovera inomhus eller 
utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% på arbets-
kostnaden.
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. Virussanering, 
uppkoppling till internet, installa-
tion av programvara, seg dator eller 
totalkrasch, ominstallation, utbild-
ning, optimering av hårddisk.
tel. 076-245 33 44 Tomas
www.datatomas.se

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

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, stenspräck-
ning med Simplex. Anläggning och 
skötsel samt mossrivning av gräs-
mattor. Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon och 
maskiner 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 – Hjulskifte 
– Däckförvaring - Kamremsbyte/
kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem
tel. 0520-655 181

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Ställverksvägen 3 Öppetti-
der: Mån-Fre: 16-18,
Lörd: 10-13. Återförsäljare för Inter-
kakel, Stigs kakel & FF's Kakel. Har 
flyttat till Garveriv. 10.
Sväng in vid Utby maskin/röda 
korset ner mot 45:an.
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Alafors Brodyr & Design
Hos oss förädlar vi det mesta av 
textil med brodyr. Nu med frotté, 
sovrums- & kökstextiler från Grips-
holm. Vi har färdiga produkter och 
produkter Du bestämmer brody-

ren. Ett stort utbud av brodyrmotiv 
och texter. Både för privatpersoner 
och företag. Profilera ditt företag 
eller klubb/förening. Vi har ett stort 
utbud av profilkläder och kepsar att 
välja av. 
Se mer på vår hemsida:
www.alaforsbrodyr.se
tel. 0722-02 06 07

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

Pelletsbrännare
Pelletspaket av märket Pellx inklu-
sive 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 service. Först till 
kvarn! Vi har även hundtrim (alla 
raser). Kom och prova på min antifäll 
behandling (bad med produkter som 
påskyndar fällningen och kraftigt 
reducerar mängden päls på golvet) 
Kom gärna på besök!
F-skatt och försäkringar finns.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

Hjälp med bokföringen
Annelies service/nyponrosen. Erbju-
der små och medelstora företag 
hjälp med ekonomin. Över 15 års 
erfarenhet inom branchen.
Kontakta Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Äntligen är våren här!
Vi utför alla förekommande Träd-
gårdsarbeten. Ni kan njuta av gril-
len och kaffet i lugn o ro. Boka en 
tid för kostnadsfri konsultation 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, hemstäd 
med bästa kvalité. Ansvarsföräkring.
tel. 0707-75 39 88
www.spev.se

Ales Hemstäd
När orken eller lusten tar slut, 
är der bara att ringa till oss, vi 
kommer akut.
Hemstäd från 166kr/tim.
Flyttstäd från 21kr/m2
Fönsterputs från 11 kr
Kontorstäd från 2kr/m2
Helene
tel. 0735-57 77 50
alehemstad@telia.com
www.aleshemstad.com

Hemservice Kungälv
Hushållstjänster, hem- flytt-,
kontorsstäd, fönster, trädgård. 
Tel:0303-57 900
www.hemservicekungalv.se

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

Hundägare!! Efter som det var så 
uppskattat så kör vi en ny valpkurs 
och allmänlydnadskurs!
Gå in på våran hemsida för mer info 
eller ring!
www.alehundpensionat.se

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeeerrrrrr
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Födda

Välkommen till världen 
mammas och pappas lilla 

hjärta Thilda!
 NÄL 20120213, Magnus 

Larsson o Susanne Hanzén, 
storasyster Izabelle

Nu är vår solstråle här!
Den 20 februari tittade 

Maja ut.
Stolta föräldrar är
Cecilia Johansson &

Oskar Frimodig, Slittorp

Stort grattis till världens 
bästa storebror

Liam
som fyller 7 år 25:e mars. 

Du är goaste killen!
Lillebror Isak, mamma

och pappa.

Stort grattis till
vårat barnbarn
Loke Björk

som fyllde 2 år den 19 mars
Kramar från

Farmor & Farfar

Grattis 
Ida

på 3-års-dagen önskar 
Farmor och Farfar.

Hanna Östlind
8 år den 23/3

Massor av grattiskramar
från Mormor & Morfar

Grattis på födelsedagarna 20 mars
Johanna 8 år & Elias 2 år

Många kramar
Mamma & Pappa
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

Underbart litet hus i närheten 
av Vimmersjön med stor tomt.
Ring på
tel. 0705-971755

Motionscykel i bra skick. Säljes 
för 300:- pga av platsbrist. Fung-
erande display.
tel. 0737-10 15 70

Hö i småbalar 12kg/st. Skör-
dat vid midsommar. Hög kvalite. 
Skulltorkat.
tel. 0705-50 88 80
el. 0709-68 88 74

Stabil, rymlig segelbåt 8m, 
segelklar. Johnsson 26 inomb. 
VHF, toa m.tank, skötbord, 6 
bäddar, båtplats möjlig. Info o 
bilder: La-vita@telia.com
Pris: 105 000:-
tel. 0706-56 10 21

Kylinge hästtransport. Årsm 
2002. Boogie. Lite använt. Front-
lastad. Nytt tak med öppn.bart 
fönster.. Ny vev anordn. Nybes 
ua. Extrautrustad. Snabb affär: 
25 000:-. Topreiter Islandssadel, 
svart m. utrustning. Lite använd, 
5900:-. Annelie.
tel. 0735-06 10 01 (kvällar)

Vedkap. 3-fas. Hämtpris: 500:-
tel. 0707-26 78 25

SÖKES

Van företagsstäderska har 
tröttnat på långa resor till göte-
borg från Älvängen. Söker 
därför företag inom Ale eller 
Kungälvs kommun som vill ha 
städhjälp. A-skattesedel finnes.
tel. 0303-74 62 70
el. 0733-31 92 72

Gott hem till Kelen dvärgpu-
deltik, 6år. Tillgiven, social och 
glad. Pga ändrade förhållanden. 
Gärna pensionär som är hemma!
tel. 0735-06 10 01 (kvällar)
Annelie

ÖVRIGT

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

Loppmarknad i Skepplanda 
Bygdegård. Lördagen 28 april kl 
10-13. Bokning av bord. Tel, 0708-
33 82 36. Bordpris: 100kr. Bord 
storlek 80*180 cm. Kaffe serve-
ring. Välkomna!
Skepplanda Sockens Bygdegård

Bytesdagar för barnartiklar
Alegymnasiums bamba. Lörd 
24/3 kl 10-15, Sönd 25/3 kl 10-13. 
Försäljning av beg. kläder, skor, 
cyklar, leksaker, spel, böcker 
mm. Sönd rea 1/2 priset på det 
mesta. Välkomna att fynda!

2 st kökspisar med glashäll. 
(400 volt) Bortskänkes mot 
avhämtning.
tel. 0303-33 80 33

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, häst-
täcken m.m. Innehar F-skatt sedel. 
Ring Håkan.
tel. 0709-48 49 46

Bygga och renovera inomhus eller 
utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% på arbets-
kostnaden.
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. Virussanering, 
uppkoppling till internet, installa-
tion av programvara, seg dator eller 
totalkrasch, ominstallation, utbild-
ning, optimering av hårddisk.
tel. 076-245 33 44 Tomas
www.datatomas.se

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

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, stenspräck-
ning med Simplex. Anläggning och 
skötsel samt mossrivning av gräs-
mattor. Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon och 
maskiner 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 – Hjulskifte 
– Däckförvaring - Kamremsbyte/
kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem
tel. 0520-655 181

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Ställverksvägen 3 Öppetti-
der: Mån-Fre: 16-18,
Lörd: 10-13. Återförsäljare för Inter-
kakel, Stigs kakel & FF's Kakel. Har 
flyttat till Garveriv. 10.
Sväng in vid Utby maskin/röda 
korset ner mot 45:an.
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Alafors Brodyr & Design
Hos oss förädlar vi det mesta av 
textil med brodyr. Nu med frotté, 
sovrums- & kökstextiler från Grips-
holm. Vi har färdiga produkter och 
produkter Du bestämmer brody-

ren. Ett stort utbud av brodyrmotiv 
och texter. Både för privatpersoner 
och företag. Profilera ditt företag 
eller klubb/förening. Vi har ett stort 
utbud av profilkläder och kepsar att 
välja av. 
Se mer på vår hemsida:
www.alaforsbrodyr.se
tel. 0722-02 06 07

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

Pelletsbrännare
Pelletspaket av märket Pellx inklu-
sive 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 service. Först till 
kvarn! Vi har även hundtrim (alla 
raser). Kom och prova på min antifäll 
behandling (bad med produkter som 
påskyndar fällningen och kraftigt 
reducerar mängden päls på golvet) 
Kom gärna på besök!
F-skatt och försäkringar finns.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

Hjälp med bokföringen
Annelies service/nyponrosen. Erbju-
der små och medelstora företag 
hjälp med ekonomin. Över 15 års 
erfarenhet inom branchen.
Kontakta Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Äntligen är våren här!
Vi utför alla förekommande Träd-
gårdsarbeten. Ni kan njuta av gril-
len och kaffet i lugn o ro. Boka en 
tid för kostnadsfri konsultation 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, hemstäd 
med bästa kvalité. Ansvarsföräkring.
tel. 0707-75 39 88
www.spev.se

Ales Hemstäd
När orken eller lusten tar slut, 
är der bara att ringa till oss, vi 
kommer akut.
Hemstäd från 166kr/tim.
Flyttstäd från 21kr/m2
Fönsterputs från 11 kr
Kontorstäd från 2kr/m2
Helene
tel. 0735-57 77 50
alehemstad@telia.com
www.aleshemstad.com

Hemservice Kungälv
Hushållstjänster, hem- flytt-,
kontorsstäd, fönster, trädgård. 
Tel:0303-57 900
www.hemservicekungalv.se

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

Hundägare!! Efter som det var så 
uppskattat så kör vi en ny valpkurs 
och allmänlydnadskurs!
Gå in på våran hemsida för mer info 
eller ring!
www.alehundpensionat.se

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeeerrrrrr
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Födda

Välkommen till världen 
mammas och pappas lilla 

hjärta Thilda!
 NÄL 20120213, Magnus 

Larsson o Susanne Hanzén, 
storasyster Izabelle

Nu är vår solstråle här!
Den 20 februari tittade 

Maja ut.
Stolta föräldrar är
Cecilia Johansson &

Oskar Frimodig, Slittorp

Stort grattis till världens 
bästa storebror

Liam
som fyller 7 år 25:e mars. 

Du är goaste killen!
Lillebror Isak, mamma

och pappa.

Stort grattis till
vårat barnbarn
Loke Björk

som fyllde 2 år den 19 mars
Kramar från

Farmor & Farfar

Grattis 
Ida

på 3-års-dagen önskar 
Farmor och Farfar.

Hanna Östlind
8 år den 23/3

Massor av grattiskramar
från Mormor & Morfar

Grattis på födelsedagarna 20 mars
Johanna 8 år & Elias 2 år

Många kramar
Mamma & Pappa
Farmor & Farfar
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT

��

p
y

SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

2 6 5
3 2 8 4 9

8 3 6 2

4 2 3
5 7 6 8

3 8 7 6 5

4 5 3 7 6
6 1 8 3

7 1

4 9
7 2 9 8

9 8 1 5

5 2
2 1 4
3 4 8 1

1 2 3 5 9
7 2 3 5

8 3

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

FÅ EN GRATIS FOTANALYS
Prova 30 dagar - blir du inte nöjd får du

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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MAX 3 PER KUND

ORD PRIS 
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. HALVA PRISET
PÅ 10-KORT

TRÄNA ALLA AKTIVITETER

SOLKORT
RABATT PÅ

Kom och träna roliga  
happeningklasser och häng 
med oss. Vi bjuder på påsk-
godis och härlig stämning!

VI GÖR LÅNGFREDDAAGEN TILL ENN FFEST!! 
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