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Älvängen

Ett minne blott.

Tack och adjö!
STRÖM. Allt hopp är nu 
ute för Inlands kartong-
bruk.

85 anställda förlorar 
jobbet.

Fackförbunden försökte in i det sista 
att övertyga den tyska koncern-
ledningen om möjligheten att låta 
Inlands kartongbruk leva vidare. På 
måndagen kom dock beskedet att 
den 116 år långa företagsepoken är 
till ända. 85 anställda får gå.

Läs sid 24

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Nya kurser 
startar i april

För info 0707-13 23 28 
eller gå in på hemsidan

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

24h
dygnetruntvård

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

www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00
124:- 210:-
Bitsbox
Ord pris 288:-

Torkpapper XL
Ord pris 300:-

inkl. moms
inkl. moms

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
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–Lätt att nå

VECKANS BYGGVARA!

Ale Torg 7, 449 31 NÖDINGE, Tel 0303-975 00
Priserna gäller v.13 • www.ica.se/ale

Lösgodis

395/hg
Karamellkungen, 
jfr pris 39,50/kg,

Max 2 kg per kund
Öppet alla dagar 8-22

� �

Lödöse 0520-66 00 10
/st

Gäller mot kupong, t o m 1/4-12 

Dahls 
kaffelängder

Ord.pris 32.95:-/st
pistage, kanel 
eller mandel

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

FOTBOLLS-
SKOKLIPP
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PUMA V6.11 JR
Fotbollssko med ovandel i syntetskinn. Turf-yttersula för spel på 
gräs. Finns även som grussko. ORD. PRIS 299 KR

199KR

Hand i hand 
genom Europa
– Vandrade med pojkvännen till Spanien

Paula Dahlqvist, känd som fritidsledare i Nödinge, gav sig ut på sitt livs äventyr. Hand i 
hand med pojkvännen Kenta Andersson promenerade de från Köpenhamn till Valencia i 
Spanien. Vandringen tog sex månader och en dag.

Läs om långpromenaden på sid 20
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Vid Willys, Älvängen • 0303-74 82 82

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Handeln via nätet 
går som tåget. Allt 
fler paket distribu-

eras av postföretagen som 
tror att trenden inte bara 
kommer att hålla i sig utan 
också öka lavinartat. Postens 
företrädare tror till och med 
att dagens stora köpcentrum 
kommer att få problem att 
klara konkurrensen. Det där 
tror jag inte ett ögonblick 
på. Att handla har alltid varit 
ett nöje för människan, en 
upplevelse. Att få klämma 
och känna på varan innan 
köpet görs är för många ett 
måste. Det kan vi fortfaran-
de inte göra via nätet och jag 
hoppas inte känslor digitali-
seras i framtiden heller…

Däremot finns det själv-
klart ett antal produkter som 
är smidiga att köpa via nätet. 
Dessa kommer säkert att öka 
sin försäljning i framtiden, 
men att vårt köpbeteende 
skulle förändras så radikalt 
som Posten tror är knappast 
troligt. Ibland låter det som 
om forskarna tror att träd-
gårdsmöblerna kommer att 
komma i paket, att vi köper 
en ny båtmotor på nätet och 
fyller årets påskägg på data-
skärmen. Jag skulle inte tro 
det! Visst sker det en föränd-
ring när det gäller våra köp-
vanor och nätet är enkelt, 
tillgängligt och bekvämt. 
Så revolutionerande är det 
däremot inte. Vi har länge 
kunnat beställa och få saker 
hemlevererade. Hur skulle 
annars Ellos kunna stoltsera 
på bröstet hos den allsvenska 

toppklubben Elfsborg? Post-
order har idag blivit renod-
lad näthandel, men särskilt 
nytt är det inte.

Det är ju omöjligt att 
inte kommentera vand-
ringen från 
Nödinge till 
Valencia, 
eller rätt-
tare sagt från 
Köpenhamn 
och söderut. 
I veckans 
tidning får 
ni läsa om 
den minst 
sagt utmanande promenaden 
som sträcker sig över nästan 
300 mil. Att det överhuvud-
taget är möjligt fascinerar 
mig mest. Det bevisar återi-
gen att allt är möjligt och 
att det bara är våra mentala 
spärrar som hindrar oss. 
Med rätt tro, attityd och 
inställning blev utmaningen 
och den närmast omöjliga 
uppgiften att vandra till 
Valencia möjlig. För mig är 
det fortfarande en gåta att 
man kan gå så långt och hitta 
rätt väg, särskilt eftersom 
det många gånger måste 
saknas vägar när man 
till exempel ska korsa 
Pyreneerna… 
Sen undrar jag 
hur många par 
skor det går 
åt och hur 
man beräknar 
tiden? Hur 
fort går man 
egentligen? 

Har man dessutom ett par 
hundra mil i benen så måste 
det gå betydligt långsam-
mare än i början? På ryggen 
bar de också 20 kilo pack-
ning. En maratonlöpare 
brukar förbereda sig ett år 

innan ett 
stort lopp. 
Ett maraton 
är på 4,2 
mil. Paula 
och hennes 
pojkvän pro-
menad var 
70 gånger 
längre och 
så vitt jag 

vet tränade de inte en enda 
gång… Det kan jag i och för 
sig förstå att de lät bli. Impo-
nerad är jag oavsett, men 
samtidigt övertygad om att 
långpromenader fått ett helt 

nytt ansikte för 
mig.

Långpromenad inget för mig

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. 

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

www.nolforetagscenter.se
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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:-

Nol IK bjuder in till

ÅRSMÖTE
Söndag 1 april kl 17:00 
i Nols Folkets Hus, 2 tr

Ev motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast 31 mars.

Alla 
medlemmar 

hälsas 
välkomna!

MAT- OCH SÄTTPOTATIS 
Amandine, Puritan, Maria, Röd Rosen, Rocket, 

Snöboll, King Edward, Asterix, Hertha, Gul mandel, 
Blå mandel, Sarpomira (KRAV), 5 och 20 kg förp. 

Sv äpplen. Morötter, lök. Solrosfrö, fodermorötter. 
Enbärsdricka. Hjortron- lingon- blåbärs- hallon- 

drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt) 
Säljes från lastbil LÖRDAG 31/3: 

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

Lilla Edet Järn & Trä 15. Nästa tur 21/4.

 0708-26 61 34

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

Lokal uthyres
80m2 i centrala 

Älvängen 
(bredvid Axums Järn)

RING: 0704-13 85 21
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Fotvård, Hudvård & Friskvård

i Bohus Centrum
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Imponerad är jag 
oavsett, men samtidigt 

övertygad om att 
långpromenader fått 
ett helt nytt ansikte 

för mig.
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– inte bara ett besök – en upplevelse.

TAG MED KUPONGEN SÅ FÅR DU KÖPA

20 KG VIT MARMOR-
KROSS ELLER GRANIT

     FÖR ENDAST ord 79:-

Erbjudandet gäller t o m 30/4 mot uppvisande av denna kupong

V. Industriområdet, ÄLVÄNGEN • Tel 0303-74 98 70/75 • www.blatunga.se

Öppettider (fr o m 2 april): 
Måndag 10-18, Tisdag & onsdag 07-16, Torsdag 10-18, Fredag 07-16, Lördag 10-14

VÅRPREMIÄR HOS BLÅTUNGA
MÅNDAG 2 APRIL

Ny stor utställning 
av dekorsten 

med självplock

TUMLAD MARKSTEN
GRÅ KÖRBAR
21x14x5

Ord pris 165:-/m2 /m2

ÄLVÄNGEN. Förra 
veckan presenterades 
planerna på Handels-
plats Älvängen.

Reaktionerna var 
många.

De flesta ifrågasätter 
om underlaget räcker 
för alla butiker.

Coop blir det stora ankaret 
när Handelsplats Älvängen 
öppnar i juni 2013. Att eta-
bleringen kommer att påverka 
befintliga livsmedelsbutiker i 
Ale i allmänhet och Älvängen 
i synnerhet råder det ingen 
tvekan om.

– Älvängen som ort blir inte 
större för att det öppnar en 
ny stor matbutik. Det blir tuff 
konkurrens, men det är vi vana 
vid inom ICA. Det är heller 
ingen hemlighet att vi har varit 
erbjudna att flytta vår verksam-
het till den nya handelsplatsen, 
men vår bedömning är att det 
inte finns utrymme för en så 
stor matbutik. Däremot tror vi 
att vi kan förbättra vår befint-
liga butik ytterligare. Vårt läge 
mitt i centrum nära pendeltå-
get är också mycket bra. Dess-
utom för kommunen, Svenska 
kyrkan och ICA samtal kring 
hur vi kan fortsätta utveckla 
centrala Älvängen i framti-
den. Vi tänker självklart inte 
ge upp, snarare tvärtom, vi 
tänker vässa oss ytterligare, 
säger ICA-handlare Stefan 
Wennberg.

På Ale Torg finns kom-
munens största livsmedelsbu-
tik, ICA Kvantum. Handlare 
Marianne Sjöö, som också är 

ordförande i den lokala företa-
garföreningen, tror att helhe-
ten avgör.

– Jag har respekt för all 
konkurrens, men vi vet att 
vår butik och vårt koncept är 
starkt. Ett bra utbud av erbju-
danden och hög servicenivå är 
som vanligt viktigt för kun-
derna och det är trots allt de 
som bestämmer. Jag tror att 
Ale Torg som helhet kommer 
att stå sig bra i konkurrensen 

med Handelsplats Älvängen 
och det borgar även för vår 
fortsatta framgång. Det skulle 
vara väldigt olyckligt om vi får 
två halvdåliga centrum istället 
för ett bra, menar hon.

Även Netto Älvängen 
kommer att bygga om sin 
butik och räknar definitivt att 
vara med i kampen om livs-
medelskunderna.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Tveksamma reaktioner

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 
Mik l B l d (M) h

tisk exploatör som nu tänker 
ä 100 ilj

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

Faksimil Alekuriren vecka 12, 2012.

Marianne Sjöö, ICA-handlare 
på Ale Torg.

Stefan Wennberg, ICA-hand-
lare i Älvängen.
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I förra veckans klargör Mil-
jöpartiets kommunpolitiker 
tydligt var de står i frågan om 

Ale kommuns samhällsutveck-
ling. Det enda argument man 
förfäktar är som vanligt klimat-
hotet. Med världsalltets under-
gång för ögonen skrämmer man 
upp sina väljare samt mer eller 
mindre hotar sina motstånda-
re. Det krävs sannerligen modiga 
politiker till detta… Dessa stän-
diga hot om klimathot tror jag är 
ett stort strategiskt misstag som 
trängt undan en mängd andra 
angelägna miljöfrågor på både 
kommunal- och 

riksnivå.
När hörde man sist Miljöpar-

tiet i Ale tala om de höga parti-
kelnivåerna i stadsluft och kring 
motortrafikleder? Partiklar som 
varje år dödar tusentals svenskar 
i förtid. När hörde man senast 
Miljöpartiet tala om de enorma 
koldioxid- och partikelutsläp-
pen från kolkraften i Europa? 
För att bli trovärdiga måste 
man även diskutera lösningar på 
dessa frågor. Något som säkert 
många potentiella väljare skulle 
uppskatta. Här i Ale säger Mil-
jöpartiet rakt ut att man inte vill 

bebygga landsbygden ytterligare 
med bostäder. Man vill istället 
omvandla en stor del av denna 
tysta och natursköna landbygd till 
ett industriområde för vindkraft. 
Mer tydligare besked än så kan 
inte Ales landsbygdsbor få.

Miljöpartiets analys av Ales 
utveckling är tyvärr gravt fel då 
den saknar rätt ingångsvärden. 
Många av de barnfamiljer som 
flyttar till samhällena längs E 45 
gör det för att få tillgång till en 
unik stadsnära vildmark. Endast 
några kilometer från Europa-
vägen kan man på Alefjäll göra 

strövtåg i orörd natur 
och stöta på både tjäder, 
orre och älg. Att indu-
strialisera detta värdefulla 
rekreationsområde med 

storskalig vindkraft är sannerligen 
inte att ta ansvar för vare sig kom-
munens utveckling, inflyttning 
eller kommande generationer.

Redan nu är det många nyin-
flyttade barnfamiljer på Ales 
landsbygd som känner sig lurade 
då de före husköp inte blivit 
informerade om kommunens 
planer på en storskalig vindin-
dustripark på Alefjäll. Vad har 
Miljöpartiet i Ale att säga till 
dessa för kommunen så värdefulla 
nybyggare? Ni som folkvalda 
har ett demokratiskt ansvar att se 
era väljare i ögonen och komma 
ut och förklara er. Välkomna till 
ortsutvecklingsmötet i Starrkärr.

Utflyttad barnfamilj på Alefjäll

Miljöpartiet – välkomna till ortsutvecklingsmötet i Starrkärr

Äldrefrågorna är alltid 
aktue lla i Folkpartiet 
liberalerna såväl i Ale 

som i hela Sverige.
Vi måste börja se äldre som 

individer, inte som kollektiv! 
Se den åldrande befolkningen 
som en möjlighet för tillväxt 
och företagande till exempel 
när fler äldre ställer krav på 
nya smarta tjänster och högre 
livskvalitet. Så kommer det 
att bli när fyrtiotalisterna 
kommer att behöva omsorg. 

De kommer inte att ”stå 
med mössan i handen” utan 
kanske till och med stå på 
barrikaderna!

Ta vara på erfarenheten 
och kunnandet som finns i 
äldregruppen. Sluta betrakta 
de äldre respektlöst och som 
mindre tillräkneliga stofiler 
som den yngre allvetande 
generationen måste släpa på. 
Ni minns väl Per Nuders (S) 
uttalande om ”köttberget”?

I andra länder används 
sällan ordet 
gammal utan 
t.ex kunnig, 
beprövad, 

klok, van, rutinerad, bevan-
drad, övad, säker, garvad, 
skicklig, gammal i gamet, 
gammal i gården, försigkom-
men, mogen, avancerad, 
utvecklad.

Tillåt arbete längre – om 
man så vill givetvis. Uppmana 
politiska organisationer och 
föreningar att använda pen-
sionärerna som resurs. Vi 
måste lära oss se till individen 
och inte till åldern. 

Vi behöver 65- och 
70-åriga pedagoger som 
mentorer/läxhjälpare för 
elever som så önskar. Kanske 
finns också andra yrkesgrup-

per som vid pensionsgränsen 
kan bli mer involverade i att 
ta en sådan roll i att inspirera 
och stödja.

Låt dem som kan och 
vill arbeta, men en massiv 
kampanj är inte fel för att 
framhålla äldres kapacitet 
och kunskaper. Låt det bli 
modernt att anställa äldre 
som ger en lägre arbetsgivar-
avgift. Det behöver ju inte ses 
som att äldre tar yngres plats.

Det är så viktigt att ändra 
synen på äldre människor och 
där de ord vi använder för 
att beskriva människor som 
har levt många år är viktiga. 

Äldre är individer som har 
levt fler år än yngre.

Vi måste få till fler bostä-
der som är anpassade till äldre 
människors olika önskemål 
och behov. De som ansvarar 
för bygg- och planfrågor i 
kommunen måste samarbeta 
mer med dem som har ansvar 
för de sociala frågorna. Jag 
vill få in mjuka värden i hårda 
beslut.

Personligen så vill jag – när 
jag blir äldre – bo kvar på min 
hemort. Det är väl ganska 
naturligt. Hur vill Du bo när 
Du blir äldre? För äldre blir 
vi alla om vi får leva och ha 

hälsan.
Det finns starka önskemål 

om ett äldreboende i centrala 
Älvängen. Det måste vi göra 
allvar av. Flera partier lovade 
detta i senaste valrörelsen! 

Kommunstyrelsens 
arbetsutskott har initierat en 
uppfräschning av den tidigare 
genomförda 
boendeutred-
ningen.

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Sluta betrakta äldre människor som mindre tillräkneliga stofiler!

På onsdag 28/3 behand-
lar riksdagen frågan 
om en kilometerskatt 

för tunga lastbilar. Modera-
terna och Alliansen tar starkt 
avstånd ifrån detta förslag 
som skulle innebära ökad 
skatt för åkeriföretag. Vår 
målsättning är att underlätta 
för svenska företag att växa 
fram, inte försvåra.

Kilometerskatten vore 
ett slag direkt riktat mot 
lokala svenska åkerier. Om 
förslaget går igenom skulle 
kostnaderna för ett litet 

lokalt åkeri med fyra lastbilar 
i Västra Götaland öka med 
ungefär en kvarts miljon 
kronor per år. Kilometer-
skatten hotar därför såväl 
befintliga arbetstillfällen som 
framväxten av fler svenska 
jobb på landsbygden.

För att vi ska vara fortsatt 
konkurrenskraftiga i den 
alltmer globaliserade världen 
ställs det höga krav på att vi 
i Sverige lyckas erbjuda våra 
företagare ett klimat som 
svarar upp mot nutidens och 
framtidens utmaningar. Det 

sista våra företagare behöver 
är fler pålagor. Redan idag 
är marginalerna små och det 
krävs hårt arbete för att få 
verksamheten att gå runt.

Det naturliga vore i detta 
läge att lägga fram förslag 
som lättar på bördor, snarare 
än förstärker dem. Alliansen 
har genom jobbskatteavdra-
get, halverade arbetsgivarav-
gifter för unga och minskad 
regelbörda för företagen, 
bit för bit strävat i denna 
riktning. Under mandatpe-
rioden ser även Alliansen 

över hur vi kan sänka bolags-
skatterna. Vår målsättning 
är att göra det lättare för fler 
jobb att växa fram och för att 
nå dit måste vi se till att det 
är enkelt att vara företagare 
i Sverige.

Goda villkor för transpor-
ter är av central betydelse 
för Sverige och svenska jobb. 
Inte minst på landsbygden 
finns det många små företa-
gare som har sin försörjning 
i eller är helt beroende av 
åkeribranschen. 

Tyvärr finns det de i Sve-

riges riksdag som inte delar 
denna ambition. Istället lan-
serar oppositionspartierna 
förslag, som fullt ut genom-
fört, riskerar öka kostnaden 
för den genomsnittliga 
svenskägda lastbilen med 
70 000 kronor per år. Dessa 
kostnader måste de små 
svenska åkerierna hämta hem 
och notan kommer i slutän-
dan att hamna i knäet på de 
svenska konsumenterna.

Moderaterna och Allian-
sens utgångspunkt är tydlig. 
För oss är det viktigt att hela 

landet ska kunna utvecklas. 
Vi vill värna företagen på den 
svenska landsbygden. Därför 
kommer vi att säga nej till 
jobbförstörande förslag som 
kilometerskatt och fokusera 
vårt arbete på att fler jobb 
ska växa fram i hela Sverige.

Henrik von Sydow (M)
riksdagsledamot, ordförande 
i riksdagens Skatteutskott

Camilla Waltersson Grönvall (M)
Riksdagsledamot 

från Lilla Edet 

Kilometerskatten slår mot svenska företag

Trafi komläggning

www.trafi kverket.se

Trafi kverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar 
samt långsiktig planering av det samlade transport-
systemet.

Gång- och cykeltrafi k Bohus
Tisdagen den 10 april påbörjas arbeten i Bohus som 
innebär att gång- och cykeltrafi kanter inte kan ta 
sig mellan Bohus och Jordfallsbron via rondellen på 
den nya trafi kplatsen.

Från Bohus hänvisas de istället norrut via lokal-
vägen, över Ekabron som korsar vägen och järn-
vägen och därefter via trappan upp på Jordfallsbron. 
Tydlig skyltning fi nns på plats. Vi ber om överseende 
med de olägenheter detta medför. 

Omläggningen beräknas pågå till hösten och är en 
del i arbetet med att färdigställa den nya trafi k-
platsen i Bohus som ingår i projekt BanaVäg i Väst 
– utbyggnaden av fyrfältsväg och dubbelspår mellan 
Göteborg och Trollhättan.

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

Waldorfskolan i Kungälv

En bra skola väljer 
man bara en gång!

www.fredkullaskolan.se

Det blir bl a 
saga, ulltovning, loppis,

musik, mattelektion, café
- eventuellt också ponnyridning

Öppet Hus 
& Påskbasar

Tvetgatan 9 i Kungälv

Lördag 31 mars kl 10-15

Välkommen till 
DocMorris i Bohus!

Kom in och fyll ditt 
påskägg med hudvård!

Ordinarie öppettider
Vardagar 08-19 Lördagar 10-16

Skärtorsdag 08-19
Långfredag Stängt
Påskafton 10-15
Påskdagen Stängt
Annandag påsk 11-15

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

Mars

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

Den 5 april är sista dagen för 
dig som är född 1995 eller 1996 
att söka feriearbete under som-
marlovet.

Du får arbeta under tre veckor
med 5 timmars arbetsdag,  
totalt 75 timmar. Lönen är 
63 kr/timme. Din arbetsplats 
kommer att vara inom någon 
av kommunens verksamheter 
eller på någon förening som är 
verksam i Ale kommun.

Gemensamt för alla jobb är 
att de kräver att du är ansvars-
tagande, intresserad av dina 
arbetsuppgifter och kan ta 
egna initiativ.

Mer information om arbets-
platserna och anmälnings- 
formulär finns nu på 
www.ale.se.
Senast den 5 april vill vi ha din 
ansökan.

För ytterligare information, hör 
av dig till Sara Mellbin, Arbets-
marknadsenheten,  
tfn 0303 37 1317, alternativt 
0737 73 13 17 eller
Johan Gustafsson på Ale Fritid, 
tfn 0303-33 04 38, alternativt 
0704 32 04 38
Du kan även skicka e-post till:
feriearbete@ale.se.

Sista chansen att
söka feriejobb

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

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

Medarbetare från vården och 
enhetschefer kommer att vara 
närvarande.

Kontaktperson:
Lena Börjesson , Arbetsledare 
personalförsörjning, tel  
0303-37 12 64

Välkomna!

BIBLIOTEKENS 
ÖPPETTIDER I PÅSK

Skärtorsdag  5 april stänger Ale 
bibliotek, Nödinge kl.15.00 och 
biblioteken i Skepplanda, Surte 
och Älvängen kl. 13.00. 
Under skolornas påsklov 10-13  
april öppnar Ale bibliotek, 
Nödinge kl. 10.00.

 EN GÖTEBORGARE 
BERÄTTAR

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

SLÄKTFORSKAR-
HJÄLP MED ALE 
SLÄKTFORSKARE

Onsdag 28 mars kl. 16 – 18.30
Plats: Ale bibliotek i Nödinge

Öppet
hus

På vårens möten kommer  
särskild uppmärksamhet 
att läggas på kommunens 
pågående visionsarbete. Vid 
alla ortsutvecklingsmöten ger 
vi information om visionen 
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 informa-
tion om vad som händer på 
lokala orter i Ale kommunen. 
Det är även din möjlighet att 
framföra idéer och förslag på 

förbättringar till kommunens 
förtroendevalda.
Om du har någon fråga som du 
vill att just ditt ortsutvecklings-
möte ska behandla 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

I januari och februari genomför-
des telefonintervjuer i Ale om 
dricksvatten och hälsa. 
En fördjupad undersökning 
fortsätter nu i kommunen. Näs-
tan 2 700 personer rekryterades 
till en panel som Livsmedelsver-
ket vill följa under ett års tid. 

Panelen har delats in i två del-
paneler 1 & 2. Panel 1 kommer 
alltid att få frågor i mitten av 
varje månad och Panel 2  
kommer alltid få sina frågor 

runt månadsskiftet. Första 
vågen (något försenad) av SMS 
skickades ut till Panel 1 den 
20 mars och nästa planerade 
utskick är till Panel 2 den 2 april. 

Senaste informationen - och 
diskussionsforum - om vad som 
händer i studien finns alltid på 
www.facebook.com/AleH2O. 
Gilla sidan så får du  
automatiska uppdateringar!

Temaområde: Vad händer 
efter skolan? Om arbete,  
sysselsättning och ekonomi

>> Onsdagen 4/4  kl 18-20
Medverkande: Representan-
ter från Arbetsförmedlingen, 
Försäkringskassan och kom-
munens arbetsmarknadsenhet 
samt daglig verksamhet

Ingen kostnad, fika.

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

Nu pågår Ale H2O 
– Livsmedelsverkets studie om 
dricksvatten och hälsa i Ale kommun

Vill du veta mer! Vill du ställa frågor! Vill du 
träffa andra som kan och vet och undrar!
Anhöriga/närstående inbjudes till

Tematräffar kring 
Neuropsykiatriska diagnoser
Älvängens aktivitetshus (Carlmarks väg 4)

Välkommen på ortsutvecklingsmöte

Välkommen till Kulturskolans

PROVA-PÅ-KVÄLLAR 
i Ale gymnasium

Torsdag 29 mars 
kl 14-18 
Arbetsförmedlingen 
Nödinge
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Den insändaraktivi-
tet som NIMBY-
gruppen (förklaring 

följer) på Alefjäll bedriver 
tar orimliga proportioner. 
Man utmålar vindkraftse-
tableringen i Risveden som 
den värsta miljökatastrof 
som hänt. Det visar att man 
saknar kunskap och intres-
se i verkligt långsiktigt mil-
jöarbete.

Innan man börjar disku-
tera om hur stor miljöpåver-

kan som vindkraftsetable-
ringen har bör man titta sig 
runt omkring i världen.

Börja med att ta en biltur 
runt omkring i just Risve-
den. Sannolikt sker det i en 
bensinslukande VAN. Ni 
kommer att se död skog på 
många ställen. Skog som 

Kaféstaden

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

Mitt intresse för skolan är 
äkta. Leif Håkansson an-
klagar mig för att vara 

ointresserad av skolan, men det 
är fel. Visserligen tog ofta Camil-
la  skoldebatten, men det är inte 
samma sak som att jag är ointres-
serad. Just nu är det du Leif som 
sköter skoldebatten, men jag tror 
inte du tycker Ingemar Ottosson 
därför är ointresserad av skolan.

Lilla Edet har under lång tid 
haft för dåliga resultat i våra skolor. 
Därför startade vi en total genom-
lysning med hjälp av GR. För-
äldrar, elever, lärare, övrig perso-
nal, skolledare och politiker var 
med i olika grupper som intervjua-
des. Därutöver hölls flera offentli-

ga hearings med många deltagare. 
Själv var jag aktiv i denna process. 
GR avlämnade senare en diger rap-
port med analys och skarp kritik på 
flera punkter samt förslag till åt-
gärder.

Utbildningsnämnden tog fram 
en handlingsplan för att skapa en 
attraktiv skola med goda resultat. 
Efter majoritetsskiftet har vi inte 
sett någon ansträngning att för-
verkliga handlingsplanen. Detta är 
ett stort svek mot alla de som enga-
gerat har deltagit i processarbetet.

Om sanningen är tvärtom som 
du skriver Leif, måste du också re-
dovisa en åtgärdslista för bättre 
skolresultat .

Bjarne Färjhage (C)

Intresserad skolpolitiker

Planeringen inför årets 
Boliviabasar på Älväng-
enskolan är i full gång. 
Torsdag 4 april inbjudes 
allmänheten att under 
kvällen ta del av en stor 
mängd aktiviteter i och 
runt skolan. Behållningen 

från evenemanget går 
oavkortat till barnhemmet 
Vida Neuva i Bolivia. Fjol-
årets insamling gav 56 785 
kronor. I barnbyn bor för 
närvarande 58 barn i fem 
olika hus varav ett kallas 
Älvängenhuset. 

Bolivabasaren i antågande

Vi vet inte om den 
”verklige miljövän-
nen” vänder sig mot 

Alefjälls Naturskyddsfören-
ing.

Men eftersom vi varit 
aktiva med insändare när det 
gäller vindkraftsfrågan så är 
det nog vi som avses.

Vi utmålar inte vindkrafts-
etableringen i Risveden som 
den värsta miljökatastrof som 

hänt. Däremot anser vi att 
Alefjäll inte är ett lämpligt 
område för vindkraftsindu-
strialisering.

Vi har vindkraft i Sverige 
och vi kanske behöver mer. 
Men det finns lämpliga och 
mindre lämpliga platser där 
man kan utvinna vindener-

gin.
Vi som bor på Alefjäll 

och trivs med att ha det tyst 
och fridfullt omkring oss vill 
värna om den möjligheten så 
att inte vår boende- och livs-
miljö blir förstörd.

Dessutom används Ale-
fjäll för rekreation, jakt, och 
naturupplevelser av många 
andra människor boende i 
och utanför Ale Kommun.

Bortsett från att vindkraft-
verken låter mycket, blinkar 
om natten och sprider skug-
gor och reflexer på dagen 
så bidrar de till oerhörda 
inskränkningar i det enskilda 
boendet.

Två markägare på Alefjäll 
har redan fått avslag på sina 

bygglovsan-
sökningar. 

Orsak: 
Kommunens 
vindbruks-

plan sätter stopp för deras 
byggen.

En styrelseledamot i Vind 
i Ale AB som bor i Kungälvs 
kommun har överklagat ett 
beviljat bygglov på Alefjäll. 

Orsak: Den utsocknes 
boende medborgarens pla-
nerade vindkraftverk kanske 
inte får byggas om inte Ale-
bons bygglov stoppas.

Vindkraft är en relativt 
ren energiframställning av el, 
men hanteringen dit kan vara 
smutsig.

Möjligheten att expandera 
det privata boendet på den 
egna fastigheten beskärs på 
ett oacceptabelt vis.

Alefjäll är inte en ”bak-
gård” som den ”verklige 
miljövännen” vill kalla det. 
Alefjäll är en rofylld och för 
många okänd bygd som är 
värd att försvara mot indu-
strialisering. Det är inte en 

enskild angelägenhet för de 
närmast boende. Vi önskar 
att alla medborgare i Ale 
kommun kunde förstå att 
deras rekreationsmöjligeter 
och allemansrätten är hotad.

Om ni inte vet vad Ale-
fjälls Naturskyddsförening är 
så besök vår hemsida då kan 
vi undanröja många missför-
stånd likt de som den ”verk-
lige miljövännen” vill skriva 
oss på näsan, www.alefjall.se

Alefjälls Naturskyddsför-
ening är drygt två månader 
ung och har redan 220 med-
lemmar.

Vår förening välkomnar 
alla som vill hjälpa till att 
rädda Alefjäll. 

Styrelsen för Alefjälls
Naturskyddsförening 

Bruno Nordenborg
Ordförande

Roy Jansson
Kassör

Alefjälls Naturskyddsförening svarar "Verklig miljövän"

Självklart finns vi på Facebook – Sök på Miljöpartiet Ale!

www.mp.se/ale
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ÖPPET MÖTE MED
ALEDEMENSFÖRENING

Tisdagen 24 april kl 19.00 
Aktivitetshuset i Älvängen, Carlmarks väg 4 
”Varför finns Ale Demensförening” och ”Vad finns för 

hjälp när glömskan kommer?” Information av Alan 
Howlette, anhörigkonsulent Ann-Marie Thunberg och 

demenssköterskan Marita Olsson.

Välkomna

dött på grund av försurning. 
Är ni intresserade av det 
estetiska kan ni fundera på 
hur vackra planterade gran-
skogar är i jämförelse med 
en lummig lövskogsäng, som 
är en mer ursprunglig vege-
tation i området. Fortsätt 
sedan söderöver till Hal-
landsåsen och ta ett snack 
med bönderna som bor 
ovanpå tunneln. Kör sedan 
vidare till Tyskland och titta 
på brunkolsbrotten där. 

Sätt er sedan på flyget och 
ta en tur till Kiev och åk ut 
och titta på hur det ser ut ute 
vid Tjernobyl. När ni sedan 
flyger vidare mot de kärn-
kraftsdrabbade områdena i 

Japan, kan ni väl fundera på 
vilken inställning ni har till 
att flyga runt jorden kors 
och tvärs. 

Fortsätt resan mot regn-
skogarna i Brasilien. När 
ni är där kan ni passa på att 
prata med någon anhörig 
till bananarbetare som dött 
en för tidig död på grund av 
gifter i arbetet. 

Ni skulle kunna fortsätta 
er resa i oändlighet till plat-
ser med miljökatastrofer. 
På vägen hem skulle jag 
ändå vilja att ni tar en tur 
till Öland och funderar på 
hur vacker vindkraften (även 
benämnt väderkvarnar) 
egentligen är och reflektera 

över den betydelse den har 
haft och fortfarande har för 
de som bor där. 

Det ankommer inte på 
mig att begära rättslig pröv-
ning av det namnintrång 
som NIMBY-gruppen gör. 
Eftersom Naturskyddsför-
eningen inte har tydliggjort 
var man står i frågan så har 
det lett till att mitt förtro-
ende för den har försämrats. 
Jag kan också tänka mig att 
många som läser insändarna 
undrar vad som är Natur-
skyddsföreningen och vad de 
står för i sammanhanget. 

NIMBY står för Not In 
My Back Yard. NIMBY-
grupper uppstår från tid 

till annan runt omkring i 
världen. Det de egentligen 
står för är kortsiktighet. De 
använder ofta kvasiargument 
för att dölja sin verkliga 
inställning som är ”vi strun-
tar fullständigt i miljön, bara 
inte skiten förstör utsikten 
från min bakgård”.

Vi behöver vindkraften 
tills vidare. Vi behöver 
energi för att driva vår pro-
duktion, till att värma våra 
hem med mera. Vindkraften 
är återvinningsbar, skapar 
minimala problem och 
framför allt: skulle vi komma 
på ett bättre alternativ, kan 
man bara montera ner den 
och återanvända det material 
som använts. Försök det 
med ett kärnkraftverk om 
Du kan.

Verklig miljövän
SO

CI
AL

DEMOKRATERNA I A
LE

ÖDMJUKA, NYFIKNA 
OCH ÖPPNA!

Torsdag 29 mars 
mellan kl 18.30-20.30

är alla medlemmar välkomna 
till Folkets hus i Nol på Soppa 
och politik, där vi  diskuterar 

organisationsutredningens förslag.

Välkomna!

Vi behöver vindkraften tills vidare!

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.

FOTBOLLSSTART
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ADIDAS F50 ADIZERO MED CHIP 
Finns även i blå och svart skinn. Herrstorlekar.

2199KR
ORD. PRIS 2799 KR

ADIDAS ABSOLADO FG 
Fotbollsko i skinn.

599KR
ORD. PRIS 799 KR

ADIDAS F10 JR
Finns även blå.

499KR

TIEMPO JR
Juniorstorlekar

399KR

ADIDAS DAVICTO
Juniorstorlekar

299KR
ORD. PRIS 399 KR

NIKE TIEMPO LEGEND
Fotbollssko i skinn. Herrstorlekar. 

1199KR
ORD. PRIS 1499 KR 

ADIDAS F50 BOLL

199KR

NIKE BARCELONABOLL

199KRADIDAS F10 
BENSKYDD

119KR

ADIDAS ABSOLADO JR
Slitstark konstgrässko, även med 

gräsdobb.Juniorstorlekar.

599KR

ADIDAS F10 FG
Herrstorlekar. 

699KR

FOTBOLLSSTRUMPOR 
TEAM SPORTIA
ORD. PRIS 79 KR

2 FÖR
100KR
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Lördag 14 april kl. 11 - 16
VARVS- OCH SJÖFARTSHISTORISK DAG 
Tema Titanic: föredrag, musikunderhållning, Afternoon Tea. 

Lödösehus hittar du på
Museivägen 1, Lödöse. Välkommen hit!
010-441 43 83  www.lodosemuseum.se

Lödöse - Göteborgs medeltida föregångare.
30 mars - 27 maj 
LJUDVÄGAR
Hur lät medeltiden? En utställning om den medeltida ljudmiljön. 
Prod. av Aboa Vetus & Ars Nova, Åbo.

 

9 juni - 14 oktober
ARN, BLANKA & SALADIN
Medeltida dräkt från teater och film.  
Utställningen invigs av Joakim Nätterqvist den 9 juni kl. 13.

17 juni - 16 september
OGRÄS & BETONG - årets örtagårdsutställning.
Utställningen invigs på Örtagårdsdagen 17 juni kl. 11-16.

14 april 2012 - 13 januari 2013
TROLLHÄTTAN OCH TITANIC
I april 1912 sjönk Titanic. Flera västsvenskar var ombord.  
Några blev räddade tack vare livbåtsdävertar från Trollhättan.

Lördag 18 augusti kl. 10 - 15
LÖDÖSE MOTORNOSTALGISKA DAG
Veteranbilsutställning, Concours de Charme och bakluckeloppis.

NÖDINGE
VÅRDCENTRAL

Bohuspraktiken
Tel: 031-97 95 40

www.bohuspraktiken.se
Vardagar 8-17

Öppen mottagning 8-10.30

Adina Hälsans 
vårdcentral Nol 

Tel:031-383 04 20
www.adinahalsan.se

Vardagar 8-17
Drop in 8-16

Nödinge Vårdcentral
Tel: 0303-977 70

Ring för personlig kontakt
Mån-tor 8-17, fre 8-16

Akut mottagning kl 8-10

Drabbas du av AKUT sjukdom eller skada är du självklart 
välkommen för snabb bedömning utan bokad tid när din 

vårdcentral har öppet.

Blir du sjuk på kvällen eller helgen och inte kan vänta till 
nästkommande vardagmorgon hänvisar vi till Primärvårdsakuten 

på Kungälvs sjukhus. Ring gärna först, tel: 0303-988 26
Öppet vardagar 17-22 samt helger 10-16.

Jourcentralen på Centrumpraktiken i Kungälv stänger 1 april

Vi gör allt för att ge dig en 
god och säker vård!

ALAFORS. Ahle Påsköl 
har anlänt Systembola-
get på Ale Torg.

Försäljningen ökar 
stadigt ju närmare hög-
tiden vi kommer.

– Årets brygd är lite 
mjukare och något run-
dare i smaken jämfört 
med fjolåret. Ett snäpp 
upp helt klart, säger 
Christer ”Cralle” Sund-
berg på Ahlafors Bryg-
gerier.

Torsdagen den 15 mars 
skedde tappningen av årets 
påsköl hos Ahlafors Brygge-
rier. Redan samma kväll leve-
rerades de första flaskorna till 
Systembolaget i Nödinge.

– Julölet och påskölet från 
Ahlafors Bryggerier är alltid 
efterfrågat av våra kunder, 
säger Maria Danielsson på 
Systembolaget Ale Torg.

– Till det traditionella 
påskbordet är öl en dryck 
som passar väldigt bra. Ahle 
Påsköl står sig väldigt väl i 
konkurrensen.

Totalt har Ahlafors Bryg-
gerier tappat upp 6 500 flas-
kor av Ahle Påsköl. Förutom 
Systembolaget i Nödinge 
sker också leverans till Kung-
älv och Angered.

– Från den 26 mars har 
Systembolaget som krav att 
distribuera lokalproduce-
rat öl till kunder över hela 

landet. Den interna distribu-
tionen ombesörjs av enheten 
i Angered, förklarar Christer 
Sundberg, som själv är en 
stor beundrare av påskölet.

– Jag håller vårt påsköl 
högre än julölet. Ahle Påsköl 
smakar gott till påskbuf-

fén, men jag avnjuter den 
lika gärna precis som den är, 
avslutar Christer Sundberg.

Ahle Påsköl på hyllan
– Årets brygd är rundare i smaken

SKÅL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Christer ”Cralle” Sundberg från Ahlafors Bryggerier demon-
strerar att Ahle Påsköl nu finns på lagerhyllan hos System-
bolaget i Nödinge.

För att lösa en oenig-
het måste vi börja 
med att lyssna på 

varandra. Vad är vi eniga 
om? Vad skiljer oss åt? Vad 
grundar vi våra menings-
skiljaktigheter på? Alefjälls 
naturskyddsförening önskar 

diskutera vindkraftsfrågan 
med alla politiska partier i 
Ale Kommun.

ANF instämmer med 
Åke Niklassons (C) slut-
ord: ”Vi… … anser att 
vindkraft med lämplig pla-
cering och utformning är 

bland de minst miljöstö-
rande alternativen för att 
förse oss med den el som 
de flesta av oss vill ha.”

 Är Alefjäll en lämplig 
placering för vindkraftverk?

Alefjälls Naturskyddsförening

Stämmer påståendet?
Svar till Åke Niklassons insändare, v 10: ”Vindkraft minst miljöstörande”

Ortsmöte i Skepplanda erbjuder barnvakt!
Välkomna till vårens 

ortsutvecklingsmöte 
17 april i Skepplanda 

bygdegård. Mötet kommer 
att innehålla vision 2012 
till 2025 även kallad vision 
2025. Den gäller för hela 
Ales framtid och kommer att 
redovisas lika på alla ortsut-
vecklingsmöte. Vi i Skepp-
landa har därför planerat 
för att ta hand om Era barn 
under mötets tid så Ni kan 
komma och lyssna på vad 
som är tänkt för att utveckla 
kommunen i en positiv rikt-
ning. Detta är Er chans att 
få en ingående inblick i den 
tänkta kommunala verksam-
heten och samtidigt tänka 
igenom och kunna påver-
ka den tänkta handlingspla-
nen. Skepplanda går mot 
ljusare tider nu när vägen 
blir klar. Restiden till Gö-
teborg blir då cirka 20 till 
25 minuter. Den naturskö-
na trakten blir då mer att-
raktiv för nya bostäder med 

ett utbyggt prästgårdsom-
råde som nu efter alla turer 
med myndigheter och deras 
krav är redo att förverkligas. 
Med ny väg förbi bygdegår-
den och upp för Åkersliden 
har kommunen ett attraktivt 
bostadsområde som vi kan 
planlägga med hugad en-
treprenör. Forsvallen får till 
hösten klar sin konstgräs-
plan samt plats för andra ak-
tiviteter som barn, unga och 
skolan samt gamla kan ut-
nyttja.  För att Skepplan-
da BTK skall lyckas med 
sina tankar behöver vi få så 
mycket hjälp som möjligt 
från föräldrar, medlemmar 
och andra frivilliga. Stora 
som små tjänster är välkom-
na framför allt ekonomis-
ka bidrag. Allt arbete inom 
föreningen är ideellt utöver 
det Ale kommun bidrar 
med. Kostnad för en konst-
gräsplan ligger i storleks-
ordningen 4 till 5 millioner 
så nI förstår att det behövs 

både arbetskraft och pengar 
för att vi skall klara att ro 
det hela i land. Forsval-
len är en av kommunens fi-
naste idrottsanläggningar 
med Forsån och hembygds-
gården intill. Som ni för-
står kommer det att hända 
mycket i Skepplandatrakten 
inom en snar framtid, om vi 
hjälps åt kan vi utveckla allt 
i en positiv anda som ni kan 
vara med och påverka.

Kom, kom, kom till 
smörgårdsbordet var en 
gång en visa. Jag citerar den 
med att Kom, kom, kom till 
ortsmötet… Vi ska ta hand 
om Era barn de timmar 
mötet varar och se till att de 
trivs. Bygdegården är stor så 
där finns plats för alla! Läs 
vidare Ale kommuns annons 
i Alekuriren.

Sven Rydén
Ordförande för

ortsutvecklingsmötet

www.teamsporti

GRATIS
FOTANALYS

Låt inte dina 
fötter hindra dig
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: å
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:
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Över 75 % av 
befolkningen 
lider av någon form 
av felställning. Ofta beror 
muskel- och ledsmärtor på 
felställning av fötterna. 
Hur ser dina fötter ut?

ÖVERPRONATION  SUPINATION  FOOTBALANCE

WWW

FÅ EN GRATIS FOTANALYS FOOTBALANCE

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

LÖPNING
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ADIDAS ESCALATE CUSHION 
Löparsko med stötdämpande adiPRENE 
i häl och adiPRENE+ i framfot för 
framdrivning. Herr- och damstorlekar. 

699KR
ORD. PRIS 999 KR

NIKE LUNECLIPSE
löparsko med den senaste 
Lunarteknologin från Nike. Passar dig med 
ett neutralt löpsteg eller en lätt pronation. 
Herrstorlekar Finns även i damstorlekar.

1499KR

MÅNGA FLER MODELLER I BUTIKEN

ASICS 1170JR
Juniorstorlekar

599KR

T.ex.
NIKE FREE 3.0
Dam- och herrstorlekar

68% 
SÄNKT PRIS!

CRAFT LÖPAR T-SHIRT 
Löpar t-shirt i funktionsmaterial
med effektiv fukttransport.  
Dam- och herrstorlekar. 

79KR
ORD. PRIS 249 KR

BEGRÄNSAT ANTAL

999KR
ORD. PRIS 1999 KR 

GEL-KAYANO 17
Asics löparsko med maximal 
stötdämpning och stabilitet. Gel 
i häl och framfot samt Duomax 
pronationsstöd för bästa stabilitet

HALVA PRISET
ASICS-KLIPP

ÄR DU NYFIKEN PÅ 
BARFOTALÖPNING?
VI HAR SKORNA!!
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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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ÄLVÄNGEN. Efter en 
längre tids sjukskriv-
ning har Fredric Blå-
holtz hittat tillbaka till 
sitt liv.

Tack vare ett nära 
samarbete mellan 
Arbetsförmedlingen 
och Försäkringskassan 
kunde han börja arbets-
pröva på Cogra Pro AB, 
där han nu är anställd.

– Vi kände direkt att 
Fredrik passade in hos 
oss och gjorde mycket 
nytta, säger hans 
arbetsgivare Karin 
Kwarnmark.

Maskinerna är många, tek-
niken komplicerad och leve-
renstiden på de färdiga möns-
terkorten kort. Det är många 
moment som ska stämma för 
att produkterna ska bli enligt 
kundernas önskemål. 

Inte fler än omkring 15 
personer arbetar på företa-

get, vilket gör att de lägger 
stor vikt vid personlig till-
lämpning när de nyanställer. 

Fredric Blåholtz har 
många erfarenheter med 
sig, både från sina över 400 
högskolepoäng som han läst 
under sammanlagt 10 års tid 
och från arbetslivet. Han är 
bland annat utbildad elek-
tronikingenjör på Chalmers, 
även om han själv är noga 
med att poängtera att det 
fattas 15 poäng för examen. 

Ett tag jobbade han heltid 
på Proffice samtidigt som han 
var timanställd som utveck-
lingsingenjör inom kretskort. 

Det var under den tiden 
han blev sjukskriven för en 
psykisk sjukdom som höll 
honom borta från arbetet i 
ett och ett halvt år. 

Introducerande möte
Vändningen kom i janua-
ri 2011 när han genom så 
kallad handlingssamverkan 

mellan Ar-
betsförmed-
lingen i Ale 
och Försäk-
ringskassan 
fick möjlig-
het att börja 
arbetspröva.

– På första 
mötet, där 
handläggare 
från respek-
tive myndig-

het närvarar, går man igenom 
vad det innebär att arbetsprö-
va och inom vilket område 
som skulle passa. Man försö-
ker fånga upp personens in-
tressen och egna idéer, berät-
tar Maja Sandberg Bremell, 
handläggare på Försäkrings-
kassan.  

Under ett års tid i samband 
med arbetsprövningen beta-
las rehabiliteringsersättning 
ut av Försäkringskassan.

Arbetsförmedlingens roll 
i samarbetet är bland annat 
att förmedla prövningsplat-
ser, vilket förutsätter att det 
finns företag som är villiga att 
ställa upp med dessa.

– Vi har goda relatio-
ner med företagen och har 
därför många prövoplatser 
till sökande, säger Reimond 
Ardner på Arbetsförmed-
lingen i Ale/Lilla Edet. 

Inga produktionskrav
Fredric, som tidigare hade 
köpt mönsterkort från Cogra 
i Älvängen, frågade om han 
inte kunde få arbetspröva 
hos dem och vd:n Mikael 
Kwarnmark var positiv från 
första stund.

– Precis i början jobba-
de jag bara två timmar om 
dagen, men blev ändå helt 
slut. Jag hade ingen ork alls 
och man tappar självkänslan 
när man bara går hemma, 
säger Fredric.

Till att börja med pillade 
han mest med maskiner som 
det inte var så noga med för 
att successivt få en allt mer 
betydelsefull roll. 

– Den som arbetsprö-
var ska inte ha några pro-
duktionskrav på sig utan i 
lugn och ro få möjlighet att 
hitta tillbaka till arbetslivet. 
Tanken är att arbetspröv-
ningen ska mynna ut i arbets-
uppgifter som blir hållbara på 
sikt. Ett stressigt och kravfyllt 
jobb kanske inte är det bästa 
för den som varit sjukskri-
ven en längre tid, säger Maja 
Sandberg Bremell.

Under hela tiden hålls re-
gelbundna möten med För-

säkringskassan och Arbets-
förmedlingen för att följa upp 
och säkerställa att allt går som 
planerat. 

Fick anställning  
Fredric trivdes på Cogra från 
första stund och fann sig väl 
tillrätta med både kollegor 
och arbetsuppgifter. 

– Det är mogna människor 
som jobbar här så det blir inte 
en massa trams. Alla är schys-
sta och trevliga. Det känns 
jättebra att ha börjat jobba 
igen och dessutom uppskat-
tar man sin fritid mycket mer.

Ganska snart kunde han 
gå upp i arbetstid och redan 
innan arbetsprövningen var 

över jobbade han heltid. 
Då hade han också gjort sig 
oumbärlig som servicetekni-
ker och fick därför en anställ-
ning i början av 2012. 

Karin Kwarnmark, som 
varit hans handledare under 
arbetsprövningen tvekade 
aldrig på att anställa Fredric.

– Att han varit sjukskriven 
en längre tid ser vi inte som 
ett hinder utan mer som en 
erfarenhet. Alla kommer vi 
med varsitt bagage och det är 
inget som ska få stå i vägen, 
så länge man är duktig på det 
man gör. 

Söndag 1 april kl 11-15
Hjärtumsgården

Försäljning av slöjd- och konst-
hantverk. Lotteri och café.

Arr. Slöjd och konsthantverk kring älven / SV

����������

Har fått gnistan tillbaka
– Fredrik Blåholtz fick jobb genom handlingssamverkan

Fredric Blåholtz fick anställning som servicetekniker på Cogra Pro AB i Älvängen efter en 
längre tids sjukskrivning. Karin Kwarnmark var hans handledare. Reimond Ardner från Ar-
betsförmedlingen och Maja Sandberg Bremell, handläggare på försäkringskassan är delaktiga 
i handlingssamverkan som ger allt fler långtidssjukskriva arbete. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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ALAFORS. Otaliga är 
de människor som han 
botat mot allergier, 
migrän, magproblem 
och så vidare.

Shamanen från Chile 
är ett epitet som bäst 
beskriver Carlos Mar-
tinez.

I förra veckan 
besökte han Lenas Zom 
Friskvård i Alafors där 
kunderna stod på rad.

Carlos Martinez, alias Svarta 
räven, kom från Chile till 
Sverige för 25 år sedan. Han 
är bosatt i Gävle, men besö-
ker med jämna mellanrum 
Lena Wolmeryd, som själv 
driver Lenas Zom Friskvård 
samt Ale-Massören tillsam-
mans med Hellevi Lund-
berg.

– Ale-Massören fick kon-
takt med Carlos för 15 år 
sedan och därefter har vi 
hållit kontakten. Det är 
fjärde gången som Carlos 
är här och hälsar på, senaste 
gången var för sex år sedan, 
berättar Lena.

Lena tillämpar själv den 
teknik och den kunskap 
som Carlos Martinez lärt ut. 

Ryggraden utgör det cen-
trala i Carlos behandlingar 
och när det gäller mediciner 
är det naturens eget förråd 
som gäller. Just nu håller 
han på att skriva en bok om 
alternativa mediciner, bland 
annat hur man botar allergier 
och magproblem. Kamomill, 
johannesört, mynta och 
dagkåpa är vanligt förekom-
mande ingredienser.

– Jag fyller 72 år i april 
och vill att mina recept ska 
komma eftervärlden till del. 
Boken kommer att släppas 
någon gång under våren, 
berättar Carlos som själv 
lurade döden i somras.

– Jag låg i respirator 
en hel vecka och var död 
under några minuter. Efter 
tre månader var jag dock så 
pass frisk att jag kunde börja 
arbeta igen, förklarar Carlos.

Ryktet om Carlos visit 
i Ale kommun spred sig 
snabbt bland Lena Wolme-
ryds kunder och snart var 
samtliga behandlingstider 
uppbokade.

– Så är det alltid när 
Carlos kommer hit. Det är 
så många som blivit hjälpt av 
honom under årens lopp att 

de gärna återvänder. Carlos 
lära är unik, hävdar Lena.

Vad säger du till dem 
som tycker att det bara är 
hokus pokus?

– Bevisen står i mina 
händer. Personerna som 
besöker mig får själv 
bestämma om det gör nytta 
eller inte, säger Carlos och 
fortsätter:

– Bara för att du har ont 
i en arm är det inte säkert 
att problemet sitter just där. 
Det gäller att se till helheten 
och ta reda på den bakomlig-
gande orsaken. 

Hur lång tid tar en 
behandling hos dig?

– Jag sätter aldrig någon 
tid, det får ta den tid det tar. 
Det viktigaste är att lyssna på 
vad besökaren har att delge 
mig.

Har du inte funderat på 
att gå i pension?

– Nej, varje individ jag kan 
hjälpa är en glädje för mig. 
Framförallt gäller det alla 
barn som jag har mött genom 
åren, säger Carlos Martinez.

Svarta rävens besök avslu-
tades i söndags eftermiddag 
med en föreläsning i Alafors 
om hur människor själva kan 

hjälpa sig till ett friskare liv 
genom kunskapen av örter 
och hur man får balans i livet.

FOTNOT. TV4 håller just nu på att 
spela in ett dokumentärprogram om 
Carlos Martinez.

Shamanens naturapotek blir snart bok
– Carlos Martinez besökte Alafors

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Medicinmannen och tillika shamanen Carlos Martinez gästade Lena Wolmeryd på Lenas Zom Friskvård i förra veckan.

Peter Johlund 
Säljare Liv och Pension 
0520-49 49 09

Lennart Svensson
Säljare Företagsförsäkring 
0520-49 49 15

Vi hjälper dig med 
företagets trygghets- 
och försäkringslösningar.

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

Våren är här!

Gäller t o m 1 april med reservation för slutförsäljning.

Mossa GTI och Tak GTI

195:-
  Ord pris 249:-

Färskpotatis till midsommar!
Dags att förgro, vi har flera sorter.

Pensé, ampel 59:-
Kryddväxter

29:-/st

UTHYRES
Centrala lokaler i Nödinge
– Kontor i två plan, total yta om 1302m2

– Produktionslokal om 1168 kvm

Lokalerna ligger i anslutning till Ale Torg i ett lugnt 
och trevligt verksamhetsområde.
Kommunikationerna till Nödinge är mycket bra, 
liksom utbudet av kommersiell och offentlig service.
God tillgång till parkeringar.
Det är självklart möjligt att bara hyra kontorsdelen.

För mer information kontakta:
Håkan Sandberg • tel 0302-254 50
E-post: hakan.sandberg@autoadapt.se

www.alebk.se

������������������
���������������������
Kortkurs för valpar mellan 3-6 
månader & för unghundar mellan 6-15 månader

(i mån av plats även
äldre hundar)
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Behöver du komplettera 
med ett bra elavtal? 
Kontakta vår kundservice 
eller besök vår hemsida 
www.aleel.se för ett 
värmande erbjudande!

Glöm inte 
att släcka 
lampan!

Earth Hour 

lördag 31 mars 

kl 20:30-21:30

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

Behöver Ert företag hjälp med löpande bokföring och 
ekonomiska rutiner? Svart på Vitt är ekonomibyrån som älskar 
siff ror och att ha kontroll på dem. Säkra siff ror med andra ord. 
Det erbjuder vi dessutom till ett fast pris. 

Självklart har vi andra lösningar också, skräddarsydda för dig 
och ditt företag. 

Kontakta någon av oss för att ta reda på vad det kostar dig och 
ditt företag.

Säkra siff ror till fast pris!

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
E-mail info@svartpavittekonomi.se

www.svartpavittekonomi.se

NÖDINGE. Den 30 april 
närmar sig med storm-
steg och det har blivit 
dags att planera för 
den årliga musiksuccén 
– Festivalborg.

Löftet och Ungdoms-
rådet strålade samman 
i förra veckan för att 
kicka igång arbetet. 

Nästan ett helt klassrum fyll-
des under onsdagskvällen med 
engagerade ungdomar. Några 
har jobbat på Festivalborg 
förut, medan det för andra är 
en helt ny erfarenhet. 

Musikarrangemanget har 
vuxit sig allt större för varje år 
och nu börjar de stora artis-
ternas namn att dyka upp på 
affischerna. 

Detta årets dragplåster är 
redan bokat och det är med 
stolthet som ungdomar-
na kan presentera Kapten 
Röd som en av artisterna. På 
samma scen kommer vinnar-
na av Alerocken att bjuda på 

svängiga rytmer. Det blev The 
Stolpskott från Nödinge och 
Jossan och Becca från Alafors 
som knep förstaplatserna och 
därmed plats på scenen på Val-
borgsmässoafton. 

Dessutom kommer det att 
bjudas på streetdance av lokala 
talanger.

Betyder mycket
Det är mycket som ska pla-
neras och därför börjar det 
bli dags att fördela arbetet. 
Förra året jobbade mellan 80 
och 100 ungdomar med ar-
rangemanget, bland annat 
i entrén, garderoben och 
bakom scenen. För att inte 
tala om all städning efteråt, 
men arrangörerna är taggade. 

– Det här är ett väldigt bra 
arrangemang, det är drogfritt 
och alla har roligt på riktigt, 
säger Ali Wazwaz, som får 
medhåll av Philippa Karls-
son:

– Vi vill visa att man kan ha 
kul utan alkohol och droger. 

En av våra viktigaste uppgif-
ter är att få folk intresserade 
av att komma hit.

Johanna Selander menar 
att en av Festivalborgs främ-
sta styrkor är att kunna erbju-
da band för alla musiksma-
ker, något hon tycker att man 
lyckats bra med tidigare år. 

Ungdomsrådet utgör sty-
relsen för evenemanget och 
för Felicia Eidenby betyder 
det mycket att kunna ordna 
en drogfri fest dit alla mellan 
13 och 20 år är välkomna. 

– Innan var det mycket 
bråk på Valborg och många 
söp, så att det händer något 
speciellt just den kvällen be-
tyder mycket. Det bästa är att 
det är ungdomar själva som 
arrangerar för andra ungdo-
mar.

Biljetterna släpps den 
andra april och kommer 
enbart att säljas på fritidsgår-
darna.

JOHANNA ROOS

Snart Festivalborg-dags!
– Planeringen är redan i full gång

Tummen upp. Ungdomsrådet och Löftet är i full gång med att planera årets Festivalborg.

Natten mellan lördagen den 
31 mars och söndagen den 1 
april monterar Västtrafi k gång-
bron till pendeltågsstationen 
i Bohus.  E45 vid Bohus kom-
mer att vara stängd från klockan 
21.00 till 06.00. Trafi ken som 
kommer norrifrån leds om via 
Jordfallsbron och trafi k söder-
ifrån som ska längre norrut än 
Bohus leds om via Angeredsbron 
och Jordfallsbron. Följ skyltning 
på plats.

För att minimera trans-
portvägen monteras bron, som 
med sina 58 meter den längsta 
av gångbroarna, i direkt an-
slutning till själva pendeltågs-
stationen. Den nuvarande in-
farten till Bohus, i Skårdal, 
berörs inte av avstängningen.

Bohusbron över Nordre älv, vid 
Kungälvs fästning, ska målas 
om från den 16 april till och med 
augusti. (Observera att det inte 
gäller Jordfallsbron som går 
mellan Bohus och Kungälv.)

Vägtrafi ken påverkas genom 
avstängningar under cirka tio 
nätter i slutet av maj. Vid några 
andra tillfällen begränsas fram-
komlighet då ett körfält stängs. 
Sjötrafi ken under bron stängs 
mellan den 25 juni och den 15 
juli. Aktuell information fi nns på 
www.trafi kverket.se/bohusbron

Byggnationen av den nya 
trafi kplatsen i anslutning till 
Jordfallsbron är ett tekniskt 
krävande projekt. Trafi kplatsen 
byggs som en upphöjd rondell på 
ett mycket begränsat utrymme. 

För att trafi ken över 
Jordfallsbron ska kunna fl yta un-
der byggtiden har utbyggnaden 
gjorts i fl era etapper. I mitten av 
maj görs den sista trafi komlägg-
ningen i Bohus, då sker också 
fl era förändringar som underlät-
tar framkomligheten.

Infarten till Bohus öppnar
Projektledare Veli Taatila liknar 
de olika etapperna vid tårtbitar.

– I maj är alla tårtbitar, för-
utom den närmast påfarten 
till Jordfallsbron, färdiga. Det 
innebär att vi kan öppna den 
sydöstra rampen och in- och ut-
farten till Bohus. Även lokalvägen 
mellan Bohus och norra Surte 
öppnas för trafi k. I anslutning 

till detta stängs även den tillfäl-
liga infarten vid Preem i Skårdal. 

Begränsad framkomlighet 
Även om rondellen på trafi k-
platsen börjar trafi keras i mit-
ten av maj kommer det att vara 
trångt och framkomligheten, 
framför allt på delen närmast 
Jordfallsbron, kommer vara myc-
ket begränsad. 

– Det kommer vara extra 
trångt där det arbetas närmast 
anslutningen till bron men vi  
försöker att lösa trafi ken där 
så bra som möjligt, säger Veli 
Taatila.

Arbeten påverkar gång- och 
cykeltrafi k 
Redan tisdagen den 10 april 
påbörjas arbeten som innebär 
att gång- och cykeltrafi ken inte 
längre kommer kunna ta sig mel-
lan Bohus och Jordfallsbron via 
rondellen på trafi kplatsen. 

Från Bohus behöver de istället 
ta sig norrut via lokalvägen, över 
Ekabron som korsar vägen och 
järnvägen och därefter ta sig via 
trappan upp på Jordfallsbron. I 
och med att de då hamnar på rätt 
sida uppe på bron tas trafi kljuset 
vid trappan bort. 

– Vi förstår att det här för-
svårar för dem som går och 
cyklar, men på grund av det be-
gränsade utrymmet kan vi med 
tanke på säkerheten inte leda 
gång- och cykeltrafi ken på något 
annat sätt i detta skede, förklarar 
Veli Taatila. 

Klart till hösten 
Arbetet i Bohus beräknas vara 
färdigt i november. Då öppnar 
den sista rampen och hela trafi k-
platsen i sin slutliga utformning. 
Mer information om omläg-
gningen i mitten av maj kommer i 
Alekuriren och på www.banavag.
se i slutet av april.

Västtrafi k lyfter bro 
till stationen i Bohus

Reparation av 
Bohusbron i Kungälv

På gång Hallå där...

Ansvarig utgivare: Sara Distner

BanaVäg i Väst
Projektaktuellt mars 2012  

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

I Bohus börjar den nya trafi kplatsen allt mer närma sig sin slutliga form 
och i mitten av maj är det dags för den sista stora trafi komläggningen. 
Men redan den 10 april påbörjas arbeten som påverkar gång- och 
cykeltrafi ken mellan Bohus och Jordfallsbron.  

Foto: Trafi kverket

Foto: Kasper D
udzik

Vad är det som ska göras?
– Från södra Surte, ungefär i höjd 
med Halal kött, och 1,3 kilometer 
söderut ska vägen göras i ordn-
ing till samma standard som 
övriga delar.  Vi ska också säkra 
berget längs med vägen. Det gör 
vi genom att ta bort löst berg och 
en del vegetation, stärka upp 
med bultar och sätta upp nät.

Var går den södra gränsen för 
utbyggnaden?
– Den går strax norr om infarten 
till rastplatsen vid Agnesberg. 
Det är också den södra gränsen 
för hela vägutbyggnaden 
inom projekt BanaVäg i Väst. 
Korsningen vid Agnesberg in-
går inte i projektet och påverkas 
alltså inte.

Hur påverkas trafi ken?
– Det kommer att bli 1+1 körfält 
från det att arbetet drar igång 
i början av april fram till sista 
november. Orsaken till det är 
framför allt att vi måste ha ett 
säkerhetsavstånd till arbetet 
med berget. 

Gång- och cykeltrafi ken kom-
mer att kunna ta sig fram men 
vi ber om överseende med att 
det på grund av det begränsa-
de utrymmet kan vara något 
svårframkomligt.

Det är ju inte långt kvar till 
trafi köppningen i december. 
Hinner ni klart?
– Ja. Vi har kortat byggtiden så 
mycket det går för att minimera 
störningarna för trafi ken, men vi 
hinner klart.

... Lars 
Sjögren
projektledare Agnes-
berg–Bohus, med an-
ledning av att bygg-
nationen på den syd-
ligaste vägetappen 
snart påbörjas.

På gång i Bohus
Foto: Trafi kverket

Foto: Trafi kverket

I mitten av maj sker
den sista stora trafi k-
omläggningen i Bohus.
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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 

BUTIKEN
UPPHÖR!

40%
RABATT PÅ ALLT!

LAMPOR, ELMATERIAL,
UTOMHUSBELYSNING MED MERA!

El & Lampor Vid Willys. Tel 0303-74 88 54
Måndag-Fredag kl 10-19 • Lördag-Söndag kl 10-15

!

ÖPPET
SÖNDAGAR
10-15 ALE. Att ungdomar 

i Ale har mycket att 
säga till om är väl 
knappast någon nyhet. 
Festivalborg, påver-

kanstorg och Mötes-
plats Ungdom är bara 
några exempel på 
detta.

Sedan i höstas ingår 
Ale i nätverket KEKS, 
med syfte att öka ung-
domsinflytandet.
Sammanlagt ingår sjutton 
kommunala förvaltningar 
och ett ungdomskooperativ 
i nätverket KEKS – Kvalitet 
och kompetens i samverkan. 
Tanken är att tillsammans 
formulera mål och ge var-

andra idéer på hur man kan 
arbeta för att ge ungdomar 
fler möjligheter att påverka. 

I samband med att Ale gick 
med i nätverket har alla fri-
tidsassistenter runt om i kom-
munen gått en introduk-
tionskurs. Syftet är att hitta 
nya och fler sätt att öka ung-
domsinflytandet, något som 
i sin tur ska gynna de unga.

– Öppna verksamheter 
bygger på att vi får ungdo-
marna intresserade av att ta 
egna beslut, men för att det 
ska bli möjligt krävs tid, pro-
jekt och mötesplatser. Genom 
nätverket får man chansen 
att titta på hur andra gör och 
både få och dela med sig av 
idéer, säger Calle Enelund, 

enhetschef på Ale fritid, som 
även sitter med i styrgruppen 
för KEKS.

Utbyter idéer
Han är entusiastisk när han 
pratar om Ale kommun ur 
ett ungdomsperspektiv och 
är övertygad om att vi går en 
ljus framtid till mötes. 

– Jag ser fram emot att ut-
veckla Ale gymnasium och 
Mötesplats ungdom och det 
ska bli så skönt när den nya 
kollektivtrafiken kommer 
igång så att ungdomarna lätt-
tare kan ta sig mellan de olika 
orterna. Det tror jag kommer 
att göra stor skillnad.

Calle Enelund ser det som 
en stor tillgång att få ta del 
av hur verksamheter i andra 
kommuner arbetar och att 
sprida våra egna idéer vidare 
är ett rent privilegium.

– Att ungdomar i Ale även 
är delaktiga i den rent eko-
nomiska delen är något som 
inte är vanligt i andra kom-
muner. Dessutom har vi för-
mågan att nå ut till alla ung-
domar, genom exempelvis 
Festivalborg. Där är vi bättre 
än våra kranskommuner som 
ofta bara når de 20-25% som 
går på fritidsgårdarna.

Ökat ungdomsinflytande 
genom KEKS

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Värdefull skara. Ungdomsrådet i Ale är en stor inspiration för andra kommuner som vill öka 
ungdomars inflytande.

Det blev Kerstin Alfreds-
son från Nödinge som 
vann Sportlifes tävling på 
Facebook. Vinsten ett pre-
sentkort om 3000 kronor 
hos Team Sportia var väl-
kommet.

– Det blir nya tränings-
kläder för hela slanten. 
Jag har kommit igång bra 
och tränar flera gånger 

i veckan så det behövs 
kläder, säger Kerstin som 
var strålande glad efter be-
skedet.

Caroline Carlberg på 
Sportlife Nödinge över-
lämnade glatt presentkor-
tet och konstaterade att 
närmare 500 medlemmar 
hade deltagit i tävlingen.

❐❐❐

Lycklig vinnare!
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 d

NÖDINGE. Glädjen 
fyllde hela teatern 
när sexton lysande 
stjärnor intåg scenen 
i onsdags kväll. 

Med sina briljanta 
nummer och fanta-
sifulla rekvisita ska-
pade de en alldeles-
magisk stämning.

Teatern på Ale gymna-
sium var nästintill full-
satt när Mediaverkstan 
för sjunde gången i ord-
ningen arrangerade "Sikta 
mot stjärnorna". Publi-
ken rycktes med i showen 
redan under första numret 
när Torbjörn intog scenen 
som Magnus Uggla. 

Många hyllade artister 
imiterades under kvällen 
och från "Kung i baren" 
förflyttades publiken 
snabbt tillbaka till en svun-
nen tid när Gisela tog ton 
och framförde Flamingo-
kvartettens klassiska "Hon 
är 16 år idag". 

En lyckad blandning av 
vackra ballader, dansband, 
svängiga toner och nytt 

och fräscht hittade nog alla 
i publiken sin egen favorit.

Applåderna haglade
Populärast bland 

barnen blev Tommy som 
med mycket energi fram-
förde "Du käre lille snick-
arbo". 

Gästsjöng gjorde 
Kenny Samuelsson, sång-
are i Streaplers, vilket blev 
ett hyllat inslag. 

Mot slutet fick Hanna 
fart på publiken med den 
dansvänliga radiohiten "In 
the club". 

Applåderna haglade 
över de sexton stjärnor-
na som återigen visat prov 
på att vilja försätter berg. 
Tillsammans bjöd de på en 
show som gick rakt in i pu-
blikens hjärtan.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Torbjörn

Hanna

Gisela Jenny L

Lennart

Katrin

Daniel Sebbe

Jenny A

Lasse

Julius Tommy

Anders
Urban

Stefan Jenny J Kenny Samuelsson, sångare i Streaplers

Lysande stjärnor på scen
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Läs mer på vastsvenskapaketet.se

Västsvenska paketet är satsningar som görs på vägar och järn vägar 

för tåg, bussar, spårvagnar, cyklar och bilar fram till cirka 2027. Sats-

ningarna ska bidra till att Västsverige utvecklas på ett bra och håll-

bart sätt. Det blir lättare att ta sig fram, vi får bättre och attraktivare 

kollektivtrafik, tillförlitligare transporter för näringslivet och utökade 

pendlingsmöjligheter för alla som vill bo, arbeta eller studera på 

olika platser i Västsverige. Och en god miljö.

I Västsvenska paketet ingår bland annat nya busskörfält, längre plattformar för 
pendeltåg, nya pendelparkeringar för cykel och bil, gång- och cykelbanor och  
bättre trafik information. En ny biltunnel under Göta älv (Marieholmstunneln),  
en tågtunnel under Göteborg (Västlänken) och en ny Götaälvbro. Trängselskatt är 
också en del av Västsvenska paketet. Syftet med trängselskatten är att ge bättre 
framkomlighet på våra vägar, bättre miljö samt delfinansiera Västsvenska paketet.

Vad är 
Västsvenska 

paketet?

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

NÖDINGE. Nordostpo-
lisen har ökat sin när-
varo i Nödinge.

Att det inte uppskat-
tas av alla fick ord-
ningsmakten erfara i 
tisdags.

Poliser som patrul-
lerade Ale gymnasium 
utsattes för stenkast-
ning.

I några områden i polisområ-
de Nordost har det framkom-
mit att vissa platser upplevs 
som otrygga för allmänheten.

– Det som många upplever 
som otryggt är stökiga, beru-
sade och narkotikapåverka-
de personer, förklarar Tere-
sia Lagnefors, kommunika-
tör för polisen Nordost.

– Vi har sett att vi med 

enkla medel kan försöka öka 
tryggheten i området genom 
att oftare vara på de här plat-
serna. På platserna ska vi 
verka brottsförebyggande 
och använda oss av våra olika 
lagstöd, säger Lagnefors.

I Ale är det området runt 
och på Ale Torg, samt områ-
det i och runt Ale gymnasi-
um och busstationen, som 
polisen kommer att lägga lite 
extra fokus på.

– Vi fick ett tydligt bevis 
på att alla inte är lika förtjusta 
över vår ökade närvaro, säger 
Lagnefors.

Två rutor krossade
Tjänstgörande poliser fick 
två rutor krossade på sin buss 
och när de försökte gripa de 
skyldiga utsattes de också för 
stenkastning. Från platsen 
sprang ungdomar i 15-års-
åldern.

– Polisen tar tacksamt 
emot tips. Man får vara 
anonym, men det blir svå-
rare för oss att lagföra eller 
gripa någon när det inte finns 
en person som kan vittna om 
det i en rättegång, säger Te-
resia Lagnefors.

– När bullerskyddsrutor-
na krossade i Nol för några 
veckor sedan fick polisen 
in namn på vilka de skyldi-
ga kunde vara, men det var 
endast anonyma uppgif-
ter och då kunde vi inte gå 
vidare med dem, avslutar Te-
resia Lagnefors.

Stenkastning mot polisen

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

BOHUS. Nästa år stun-
dar 40-årsjubileum för 
Bohus köpcentrum. 

Branden som utbröt 
den 18 mars bedrövar 
såväl butiksinnehavare 
som fastighetsägare, 
men trots det tar fram-
tidsplanerna form och 
ledorden är hälsa  och 
friskvård.

Polisen misstänker att branden 
som startade i en container och 
i lastpallar utanför Netto sön-
dagen den 18 mars var anlagd.

Netto tvingas nu hålla stängt 
under tiden som den tekniska 
undersökningen pågår.

Andreas Persson, etable-
ringschef på Netto Sverige 
kan ännu inte säga något exakt 
datum när man väntas öppna 
igen.

– Vi hoppas kunna öppna 
igen så fort som möjligt, säger 
han.

Lars Bäckström, teknisk 
chef, skulle gissa tre veckor.

Branden upprör Alebyg-
gens vd Lars-Ove Hellman, 
som tycker synd om ortsborna.

– Det är oerhört tragiskt om 
det visar sig att den var anlagd. 
De förstår inte vilken skada de 
gör för ortsborna som inte har 
någon matbutik att gå till. Man 
blir frustrerad och irriterad för 
att det är ortsborna som drab-
bas. 

2013 är det 40 år sedan 
Bohus Centrum invigdes och 
på Alebyggen har man redan 
börjat fundera på hur man vill 
fira. 

Ett alternativ, menar Lars-
Ove Hellman, är att fira med 
en tydligare marknadsföring av 
köpcentrets ledord: hälsa – och 
friskvård. 

Ända sedan Alebyggen tog 
över lokalerna för snart tre år 
sedan har man lagt krutet på 
verksamheter med fokus på 
kropp och själ. Idag finns ett 
brett utbud som bland annat 
inkluderar vårdcentral, bar-
navårdcentral, fotvård, frisör, 
tandläkare, massage och 
apotek. Dessutom huserar 
även relativt nystartade second 
hand – och inredningsbutiken 
Living life Vintage i gallerian. 

Det finns även planer på att 
starta företagshälsovård och 
eventuellt även gym i samma 
lokaler. Alebyggen söker efter 

fler hyresgäster i liknande 
branscher.

– Vi visste redan när vi tog 
över att Bohus centrum inte 
skulle kunna fungera som ett 
komplett köpcentrum med 
mycket handel. Man skulle 
inte stå sig i konkurrensen med 
Kungälv och Nödinge. Därför 
har vi valt den här inriktningen 
där vi gärna ser lite udda före-
tag, säger Lars-Ove Hellman 
och fortsätter:

– Det börjar kanske bli dags 
att tala om att Bohus Centrum 
är ett hälso- och friskvårds-
center och varför inte passa på 
nästa år i samband med 40-års-
jubileet?

Finns det några planer 
på att döpa om Bohus Cen-
trum?

– Nej, det finns det inte, 
men vi kommer att satsa på att 
marknadsföra budskapet tydli-
gare i framtiden.

JOHANNA ROOS

–  Bohus centrum får en tydligare hälsoprofil

Ljus framtid trots branden

Ledorden för Bohus centrum är hälsa och friskvård, menar 
Lars-Ove Hellman, vd för Alebyggen.
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ALE. Våren är här och 
mopederna med dem.

Av den anled-
ningen förbereder Ale 
kommun, i samarbete 
med Polismyndigheten 
i Västra Götaland, ett 
utskick till de föräldrar 
vars barn har fyllt eller 
kommer att fylla 15 år 
2012.

– Vi vill upplysa om 
vilka lagar och regler 
som gäller, säger 
brotts- och säkerhets-
handläggare Lotti Klug.

Det är sjunde året som poli-
sen och Ale kommun gör 
en gemensam aktion för att 
sprida information om de 
lagar och regler som gäller 
kring mopedkörning. Årets 
utgåva är riktat till föräldrar 
vars barn är födda 1997.

– Syftet är att upplysa för-
äldrarna om att det är deras 
ansvar att se till så att ung-
domarna kör lagligt. I brevet 
ger vi en kortfattad beskriv-
ning om vad som gäller för de 
olika mopedklasserna, I och 
II. Vi har också med infor-
mation om fyrhjulningar 
och A-traktorer, säger Lotti 
Klug.

För några år sedan väckte 
vansinnesfärder med mope-
der stor ilska på flera håll i 
kommunen. Nu är situatio-
nen en annan.

– Det är framförandet av 
A-traktorer som är ett större 
problem för tillfället. Fram-
förallt gäller det den norra 
delen av Ale där det skedde 
en riktad insats för några 
veckor sedan. En A-traktor 
togs i beslag, körkort omhän-
dertogs och flera olovliga 
körningar rapporterades vid 
detta tillfälle. Övervakningen 
kommer att intensifieras 
under våren, säger polisman 
Roger Sönnervik-Johans-
son.

Några nya regler har inte 
tillkommit inför 2012. Det 
var i oktober 2009 som en 
ny körkortsbehörighet, AM, 
infördes. Denna behörighet 
krävs för att få köra moped 
klass I samtidigt som det 
blivit nödvändigt att ta för-
arbevis för att få börja köra 
moped klass II.

– AM-beviset ska man ha 
med sig och kunna visas upp 
om man blir stoppad, betonar 
Roger Sönnervik-Johansson.

I n f o r m a t i o n s b r e v e t 
kommer att skickas ut under 
april månad.

JONAS ANDERSSON

Mopeder – ett säkert vårtecken
– Informationsbrev skickas ut till föräldrar

Brotts- och säkerhetshandläggare Lotti Klug tillsam-
mans med polisman Roger Sönnervik-Johansson. Inom 
kort får föräldrar i Ale kommun, vars barn har fyllt eller 
kommer att fylla 15 år 2012, ett informationsbrev om 
regler för mopedkörning.

En singelolycka inträffade tidig fredagskväll i Bohus. Fyra 
personer befann sig i den bil som i hög hastighet körde av 
vägen och upp på ett betongfundament. Två personer av-
fördes till sjukhus med ambulans. De klagade över nack-
smärtor. Foto: Christer Grändevik  Text: Jonas Andersson

Singelolycka i Bohus
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Arctic Root ger dig mer energi, 
men framförallt ger den ett lugn 
och ett tålamod.

Prova 
Arctic Root

40 tabletter 

129:- (149:-)

80 tabletter 

239:- (269:-)

Stressad 
och trött?

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller 

leverantörsförseningar. Priserna gäller v.13 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

Välkommen till en riktig mataffär

NYA MEJERIET 
KLART!

Vispgrädde

10:-/st
ICA 500ml,

jfr pris 20,-/liter

Vi fi rar nya mejeriet!

Bjuder vi på Biff stroganoff 
med Smetana. 

Smetana är naturligt 
syrad, tjock grädde. 

Kockarnas nya favorit!

Lösgodis

395/hg
Karamellkungen, jfr pris 39,50/kg,

Max 2 kg per kund

Öppet alla dagar 8-22

Förbered påsken!
Utvalda ägg

1:-/ägg
Frigående höns 15-pack, 

totalpris 15,-/frp
Finns laddat på ditt ICA kort

Påskmust

5:-/st + pant
ICA 1,5 liter, jfr pris 3,33/liter + pant

Max 2 köp per kund 
Finns laddat på ditt ICA kort

Ananas Extra Sweet

10:-/st
Chiquita, Costa Rica. 1-1,4kg. 

Klass 1, jfr pris 9,09-7,14/kg

Blandfärs

3990/kg
ICA Ursprung Irland/Danmark

50/50, CA 2500g
Max 2 köp per kund

Smetana

1195/st
Arla Köket 200ml,

jfr pris 59,75/kg

Sill i glasburk

2 för 35:-
Abba, kockarnas bästa 245-270g, 

jfr pris 71,43-64,81

Ballerina original

10:-/st
Göteborgskex 190g,

jfr pris 52,63/kg

ONSDAG OCH TORSDAG 11-19
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDEN

Tisdag 20 mars

Misshandel
Misshandel i Alafors. Gärnings-
mannen tilldelar målsägande 
sparkar och slag mot ansiktet. 
Den skyldige grips på plats av 
en polispatrull.

Onsdag 21 mars

Skadegörelse
Skadegörelse av ett båtkapell 
rapporteras från Nödinge 
båthamn.

Lördag 24 mars

Krossad bilruta
En av Ale kommuns bilar 
utsätts för skadegörelse. 
Någon krossar en ruta på 
fordonet och kastar in en 
spritflaska. Händelsen utspelar 
sig i Bohus vid halv tre-tiden 
på natten.

Söndag 25 mars

Ofredande
Målsägande får ovälkommet 
besök av sin före detta flickvän 
som försöker slå sönder en 
ruta till mannens lägenhet i 
Nol. Polis beordras till platsen 
och kvinnan är nu misstänkt 
för ofredande.

Statoil i Älvängen råkar ut 
för den tredje tjuvtankningen 
på mindre än en vecka.

Antalet anmälda brott under 
perioden 19/3 – 26/3: 25. Av 
dessa är ett biltillgrepp och ett 
bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Hej igen, jag vill 
även i denna häl-
soruta ägna mig 

lite åt socker. Som vi sade 
förra gången är det viktigt 
att läsa på innehållsförteck-
ningen och hålla utkik efter 
de olika namn som står för 
socker.  Exempel på ”sock-
ernamn” är maltodextrin, 
dextros, maltos och glukos-
sirap. Detta var bara några 
exempel.

Helst skall socker inte 
hamna förrän på tidigast 
femte plats på livsmedlets 
ingredienslista. I stort sett 
alla pulvermixer innehåller 
socker. Om man till exempel 
tittar på tacokryddmix så 
innehåller den en hel del 
socker och det gör även 
olika pulvermixer för sal-

ladsdressingar. Dressingen 
blir precis lika god om man 
blandar tre delar olivolja, en 
del balsamvinäger och två 
delar vatten och sedan smak-
sätter detta med vitlök eller 
örtkryddor samt lite salt och 
peppar.

När det gäller tacokrydda 
är det spiskummin som ger 
kryddan dess karakteristiska 
smak. Ni skall här få ett 
recept på en kryddblandning 
ni enkelt gör själva och som 
är mycket nyttigare. Kryd-
dor skall man inte spara på 
för de har alla någon form av 
hälsoeffekt på kroppen, och 
det gör ingen större skillnad 
om den är färsk eller torkad.  
Taco – kryddblandning 
(2 personer)
0,6 tsk salt, 0,6 tsk vitlökspul-

ver, 2 tsk chilipulver, 0,6 tsk 
spiskummin, 0,6 tsk lökpulver, 
2 krm cayennepulver, 2 tsk 
paprikapulver. Gör gärna 
en större sats och ha till flera 
gånger. Taco är ju ett av våra 
mest älskade ”fredagsmys”.

Det har de senaste veck-
orna diskuterats en del om 
barnen på dagis skall få 
fira sin födelsedag genom 
att bjuda kompisarna på 
glass eller godis. Jag tycker 
absolut att de skall få bjuda 
sina kompisar på något gott 
för att uppmärksamma sin 
dag. Det finns faktiskt glas-
salternativ som är både goda 
och nyttiga. Här kommer ett 
förslag som jag provat med 
framgång på mitt barnbarn:
Hallonglass med bär
1 port

Ca 0,8 dl kesella
Ca 0,8 dl frysta hallon
1-2 tsk flytande honung

Kör i matberedare eller med 
mixer, låt stå i frysen ca en 
timme. Garnera med till 
exempel hallon eller blåbär. 
Perfekt som mellanmål, 
mycket mättande eftersom 
kesella innehåller mycket 
protein.

Behöver vi alltid fira med 
sötsaker eller mat? Det är 
ju faktiskt vi vuxna som lär 
våra barn detta beteende och 
skapar dessa behov. Jag tror 
egentligen inte att barnen 
bryr sig så mycket om hur 
de blir firade, huvudsaken 
är att de blir det och att de 
uppmärksammas. 

Vi är nu på väg mot en 

härlig tid och från och med 
nästa vecka är det ljust ute 
ganska länge på kvällen. 
Passa på att utnyttja detta 
till fysisk aktivitet av något 
slag. Kanske en cykeltur, en 
promenad eller trädgårds-
arbete.  Kom ihåg att den 
bästa motionen är den som 
blir av!

Annika Gustafson
Sjuksköterska och kostrådgivare

HälsoVärdet Väst

Annikas Hälsoruta

Goda glassalternativ!

Lödösetraktens hembygds-
förening höll årsmöte den 6 
mars i Ale-Skövde försam-
lingshem, Nygård. Ordfö-
rande Sture Johansson häl-
sade oss välkomna och där-
efter hölls en parentation 
över avlidna medlemmar. 
Därefter vidtog sedvanliga 
årsmötesförhandlingar.

Till ordförande för mötet 
valdes Kjell Johansson och 
val av styrelse och kommit-
téer gjordes. Ordförande 
blev Sture Johansson, vice 
ordförande Jan Ahlqvist, 
sekreterare Barbro Sand-
ström och kassör Marle-
ne Wikström. Övriga leda-
möter blev Royna Andre-
asson, Birgitta Johansson 
och Stig Larsson med An-
ne-Marie Karlsson, Gunil-
la Sjöstedt och Bertil Kan-
nerholt som suppleanter.

Av verksamhetsberättel-
sen framkom att många ak-
tiviteter så som berättar-
kvällar, växtbytardag, våffel-
kväll med allsång, gökotta 
och vår- och höstvandringar 
förekommit i vår hembygd. 
Verksamhetsplanen för år 
2012 framlades med bland 
annat berättarkvällar, vand-
ringar, växtbytardag 22 maj, 
gökotta 17 maj och våffel-
kväll 19 juni. Höstsamkväm 
kommer att hållas i slutet 
av året.

Dokumentationskom-
mittén har dokumenterat 
det som hänt i bygden samt 
kopierat gamla bilder från 
socknarna i vårt verksam-
hetsområde.

Efter mötesförhandling-
arna blev det kaffe och lott-
dragning. Därefter visade 
Robert Olsson minnes-
värda bilder från 1990-talet 
över ett försvunnet Lödöse. 
Bilder över bland annat för-
svunna fastigheter, inrätt-
ningar som bank och post 
och affärer. Robert har foto-
graferat i rätt ögonblick för 
att spara åt eftervärlden.

Barbro Sandström

Hembygds-
förening höll 
årsmöte

Passionerad affärsutveckling

Med fokus på människors förmågor hjälper  

vi våra kunder att nå ännu bättre resultat.  

Just nu hjälper vi Länsförsäkringar Älvsborg  

att rekrytera nya medarbetare. 

Läs mer om tjänsten på protalent.se

För kunds räkning söker vi nu en:

VD-sekreterare  
och koordinator

Länsförsäkringar Älvsborg expande-

rar och vi söker nu för deras räkning 

Affärsmässiga och
kundorienterade 

privatrådgivare och
företagsrådgivare till
Ale samt Trollhättan.

Sista ansökan

5 april!

Telefon: 0303-24 61 80 
Bultgatan 40 i Kungälv

KLIMATTEKNIK
Öppet: 08-17 mån-fre
www.klimatteknik.se

Till Er som kom och hälsade på: 

 Ett Stort Tack!
För att ni hjälpte till att göra vårt 

10-årsjubileum till en succé.

PLATS:          Rollsbo, Bultgatan 40B (mellan Bilia och Toyota)
LOKAL:  4 våningen, ingången mot E6.                                   
DATUM:  Torsdag 2012-03-29 eller  Fredag 2012-03-30  
TID:   08-17 

Nu vill vi ge tillbaka. Vi bjuder därför samtliga innehavare av 
frånluftsvärmepumpar (t.ex Nibe, Elektrostandard, Autoterm 
m.fl) på ett gratis filter! Se tider och vägbeskrivning nedan .

Välkommen upp på kontoret för att hämta Ert filter. 
Vi bjuder på fika och informerar även om Mitsubi-
shi Frånluftsvärmebooster, en produkt för att sänka 
uppvärmningskostnaden i kombination med en 
frånluftsvärmepump! 

Erbjudanden på Luft-luft och Bergvärme i 
samband med vårt 10-årsjubileum gäller 

till och med 30 mars! 

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!

OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS! OBS!
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NÖDINGE. Paula Dahl-
qvist från Nödinge och 
hennes värmländske 
pojkvän Kenta Anders-
son bestämde sig för 
att ta tåget till Köpen-
hamn för att påbörja en 
vandring.

Sex månader senare 
hade de tagit sig hela 
vägen till den spanska 
kuststaden Valencia, 
till fots.

– Det är det bästa jag 
någonsin gjort, säger 
Paula.

Den 2 mars 2011 satt de på 
tåget till Köpenhamn, på väg 
mot ett äventyr som för alltid 
kommer att prägla deras liv.

Paula, som är född i Valen-
cia och därför har mycket 
släkt där, hade tidigare planer 
på att flytta dit och ta jobb på 
någon bar. Sommaren 2010 
hade hon till och med ordnat 
med boende när hon träffade 
Kenta. Hon bestämde sig då 
för att lägga planerna på is, 
men kunde ändå inte släppa 
tanken.

– Ett halvår senare berät-
tade jag om mina planer för 
Kenta och det visade sig att 
han var öppen för att åka 
med. Vi började fundera på 
hur vi skulle göra och efter-
som vi båda två är gamla 
scouter, jag i Bohus och han 
i Värmland, så kom vi över-
ens om att börja vandra och 
se hur långt vi kom. Målet 
var ändå att på något sätt ta 
oss till Valencia, men att vi 
skulle gå hela vägen hade vi 
nog aldrig trott, säger Paula.

Med tält, triangakök och 
varsin 20-kilos ryggsäck bör-
jade de gå mot Roskilde. 

– När vi kom fram dit 
andra dagen tänkte vi att 
”detta var ju roligt” så vi 
bestämde oss för att gå så 
länge det gick.

Redan i Danmark fick de 
uppdatera sin utrustning och 

den största utgiften under 
de närmsta sex månaderna 
blev kartor. Att hitta kartor 
lämpade för den som färdas 
till fots var inte det lättaste, 
men med hjälp av vägatlas, 
Internetcaféer och lokalbe-
folkningens välvilja hittade 
de sin väg genom Europa. 

Från Skelland tog de tåget 
över till Fyn och vidare med 
färja över till fastlandet och 
Flensburg. 

– Vi följde sedan östkusten 
med ungefär tio mils avstånd 
genom Tyskland och ner mot 
Amsterdam, som vi hade som 
delmål, berättar Paula.

De allra flesta nätter till-
bringade de i tältet, men 
ibland stötte de på snälla 
själar som välkomnade dem 
till sitt hem och bjöd på mat. 

– Det är otroligt hur hjälp-
samma folk är. När vi satt i 
ett gathörn i Amsterdam och 
lagade mat på triangaköket 
kom det fram en kvinna och 
bjöd på te ur en jättefin liten 
servis. Hon sa ingenting utan 
vände bara om och gick. 

Samma dag som de kom 
till Amsterdam firade alla 
stadens invånare inklusive 
omkring en miljon besökare 
drottningens födelsedag. 
Överallt dansade människor 
omkring, klädda på typiskt 
nederländskt vis i orange 
kläder.

Pyrenéerna
Skoskavet, som plågade dem 
båda den första tiden, var 
som bortblåst när de passe-
rade gränsen till Belgien och 
styrde kosan mot Bryssel, där 
de stannade ett par dagar och 
bodde på vandrarhem. 

– Det var bara i städerna 
som vi stannade till ett tag, 
annars såg vi ingen anled-
ning att bara sitta och titta 
ute i någon småby där det 
inte finns något att göra, 
säger Paula.

När de anlände till norra 

Frankrike hade de vandrat 
i tre månader och knappt 
kommit halvvägs. 

På sin vandring genom 
Frankrike samlade de på sig 
upplevelser att minnas en 
livstid. Halvvilda vita Car-
maguehästar, förlamande 
vackra landskap och många 
omsorgsfulla människor med 
stora hjärtan. 

– Ardennerna var något av 
det finaste jag sett.

Från norra delen följde de 
floden Rhône som mynnar 
ut i Medelhavet vid staden 
Marseille. De fortsatte sedan 
längs kusten för att så små-
ningom komma fram till 
Pyrenéerna. 

– I tio dagar vandrade vi 
över bergen och när vi bör-
jade närma oss en höjd på 
3000 meter över havet ville 
man bara bryta ihop. Det var 
den största fysiska ansträng-
ningen jag gjort i hela mitt 
liv. 20 kilo hade vi på ryggen, 
berättar Paula. 

När de kommit fram till 
Andorra styrde de stegen 
söderut och gick genom 
Katalonien och den spanska 
kuststaden Tarragona 

I norra Spanien fick de 
dessutom sällskap på vand-
ringen eftersom de hittade 

en liten mager hund som var 
alldeles full av loppor. 

– Vi tyckte så synd om 
honom och bestämde oss 
för att ta med honom till ett 
härbärge för hundar, men 
när vi fick reda på att de bara 
avlivade hundarna hade vi 
inte hjärta att lämna honom. 
Det blev istället till att köpa 
loppmedel och sedan följde 
Balder, som han fick heta, 
med oss de sista tre veckorna 
tills vi var framme i Valencia, 
säger Paula.

Stannade i Spanien
Väl framme bestämde de sig 
för att söka upp en av Paulas 
mostrar. Helt utan förvar-
ning gick de och knackade 
på dörren. Smutsiga efter ett 
halvårs promenad stod de på 
trappan när hon öppnade.

– Jag tror inte att de för-
stod att vi verkligen hade gått 
ända från Köpenhamn, det 
gör de nog fortfarande inte, 
säger Paula. 

Vad gjorde ni sedan då?
– Det kändes dumt att 

bara vända och åka hem när 
vi äntligen kommit dit, säger 
Kenta. 

De bestämde sig för att 
stanna och hyrde en fallfär-
dig fyrarummare mitt i cen-

trum. En del möbler fick de 
av en moster och andra hit-
tade de på gatan, bland annat 
en tv som de sedan ställde 
tillbaka på samma plats när 
de åkte hem.  

Paula tog jobb på en tysk 
pubrestaurang och Kenta 
började läsa spanska, men 
efter några månader började 
de längta hem och bestämde 
ett datum för hemresan. I 
ett halvår bodde de i Valen-
cia innan de tog med sin 

nyfunna vän Balder och flög 
hem till Sverige. 

– Man har fått helt nya 
perspektiv på allting under 
det här året och vi har lärt oss 
otroligt mycket, säger Paula. 

Tog en promenad till Spanien
– Paula och Kenta vandrade i ett halvår genom Europa

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Kenta Andersson och Paula Dahlqvist har många minnen 
med sig från sin vandring genom Europa.             Foto: Privat

Vandringen gick ofta på asfalterade cykelbanor. I bak-
grunden tornar franska Ardennerna upp sig.

”Vi fick fötter av stål”, säger Paula. Här svalkar de sina 
bleka fötter i vattenbrynet vid den spanska kusten.

Foto: Privat

Vandringen över Pyrenéerna var det mest ansträngande 
de någonsin varit med om.

Hunden Balder som de hittade de i norra Spanien följde 
med hem till Sverige.
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PAULA DAHLQVIST
Ålder: 21
Bor: I Nödinge tillsammans med 
pojkvännen Kenta
Gör: Har tidigare jobbat på Ale 
fritid, bland annat med Mötesplats 
ungdom. Just nu söker hon jobb.
Aktuell: Är nyligen hemkommen 
från ett halvårs vandring till Spanien 

och ytterligare ett halvårs vistelse 
i Valencia.
Sträckan: Enligt en sökning på 
"Google Maps" uppmäter sträckan de 
vandrat närmare 300 mil, bilvägen.
Paula om vandringen: "Det bästa 
jag gjort. Man har fått helt nya per-
spektiv på allting." 

Bowla och ät gott hos oss!
Vi har fullständiga rättigheter

Alla kan slå en strike!
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Svennes 
Ur & Optik
G L A S Ö G O N H U S E T

Västra gatan 68, Kungälv 
Tel 0303-101 58

Inklusive syntest 
Båge • Fodral

Enkelslipade   400:-

Fr 800:-Dubbelslipade

Fr 1.800:-Progressiva

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

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

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

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

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

Testpiloter sökes

En riktigt bra garageportsaffär
Välkommen!

� Utnyttja ROT-avdraget och 
spara från 2 500:– på  
montering av din nya port.

   Försäljning - montage - 
service - 5 års garanti på 
material och arbete -  
DET är Crawford Center!

Crawford Center Kungälv 
Bultgatan 13 B 
Telnr 0303-542 50 
kungalv@crawfordcenter.com

Kom in i vår nyöppnade butik och 

utställning i Rollsbo, Kungälv!

Vi har helgöppet  
hela mars! 

Lördagar kl 11-14 
Söndagar kl 11-14

� Upptäck Crawford g60 – en 
svensktillverkad, säker 
kvalitetsport med mycket 
hög isolerförmåga. 

Herr | Svart
St. 40-46  |  699:-

Mod: Pampa
Svarta, Vita, 

Kaki, Off White
St. 36-41  |  699:-

Södra Gränden 1, Kungälv
Telefon 100 34

Light baggy
Vita och beige
St. 36-41  |  899:-

Superlätta
& luftiga!!

JR: Rosa & sand, 
med dragkedja

St. 24-35  |  499:-

Välkommen in,  
        våren är här!!
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Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se
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KUNGÄLV. I övriga 
Europa förutom Sverige 
och Finland är det fast-
ighetsboxar som gäller 
som utdelningsform.

Inte minst förbätt-
rar det brevbärarnas 
arbetsvillkor, vilket den 
forne världsspelaren i 
handboll Magnus Wis-
lander vittnar om.

– Större distrikt och 
tyngre försändelser gör 
arbetsdagen allt tuf-
fare, förklarar han på 
ett möte med bostads-
rättsföreningar och 
fastighetsägare.

Forum för Fastighetsbox-
ar bjöd in till information 
kring arbetet med just fast-
ighetsboxar. I all nybyggna-
tion är det ett givet val att 
numera installera fastighets-
boxar i entrén. Brevinkasten 
är egentligen ett minne blott, 
men i det befintliga fastig-
hetsbeståndet finns de kvar 
och konverteringen går på 
sina håll mycket trögt. Kung-
älvsbostäder har en plan att 
vara klara om fem år, medan 
Alebyggen inte har vågat 
upprätta någon tidplan.

– Vi vet vad som krävs, men 
har inte klubbat något. Det 
handlar om stora pengar. Vi 
har 2100 brevinkast som ska 
ersättas med en fastighets-
box. Ett överslag säger att 
det kostar oss cirka 3 miljo-
ner kronor. Posten anser att 
det är fastighetsägaren själv 
som ska bekosta hela kalaset 
samtidigt som det är de som 
tar hem rationaliseringsvin-
sten med inbesparad arbets-
tid och så vidare. Vi får se hur 
vi går vidare. I all nybyggna-
tion däremot väljer vi fastig-
hetsboxar, säger Alebyggens 
fastighetschef Sven Bur-
gren.

Övergången till fastighets-
boxar har kantats av bekym-
mer. En Europastandard som 
först togs fram visade sig fel-
aktig och skapade stora pro-
blem. Den har nu ersatts av 
en ny och nu undrar de som 
redan investerat i de första 
fastighetsboxarna vem som 
ska betala en nyinvestering. 

Större försändelser
Fördelarna med fastighets-
boxar är att boende kan ta 
emot större försändelser 
och minska springet till Pos-
tens utlämningsställen. An-
talet paket ökar kraftigt som 
en följd av e-handelns fram-

marsch.
– Paketen medför dock att 

brevbärarens arbetsvillkor 
blir tyngre och ska detta vara 
ett jobb som du har fram till 
du fyller 65 år måste vi hjälpas 
åt med att förbättra arbets-
miljön, menar Postens utdel-
ningschef i Kungälv, Magnus 
Wislander.

Det finns idag inget beslu-
tat datum för när fastighets-
boxar måste vara infört. I 
övriga Europa, förutom Sve-
rige och Finland, är det reg-
lerat i lagen.

Propagerar för fastighetsboxar
– Magnus Wislander försvarade brevbärarnas villkor

Magnus Wislander, förra seklets bäste handbollsspelare, 
tackar Posten och de tidigare så förmånliga arbetsvillkoren 
för att han blev så framgångsrik. Idag är brevbärarens ar-
betsdag både tyngre och längre.

Fastighetsboxar ersätter brevinkast i dörrar, men konverteringen går långsamt.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

I fredagens V65-omgång 
på Romme blev det hög 
utdelning på sex rätt. En 
kupong inlämnad hos Ica 
Kvantum i Nödinge gav 
hela 100 508 kronor.

Kupongen, som kostade 
96 kronor lyckades pricka 
in sex rätt. Kupongen inne-
höll förutom en rad med 
sex rätt även 10 rader med 
fem rätt.

Det vinnande syste-
met innehöll två så kallade 
spikar, det vill säga ogarde-
rade lopp.

❐❐❐

Harry Boy fixade storvinst till Nödinge

Hör du dåligt är
du inte ensam Hörselskadades Riksförbund

08-457 55 00, www.hrf.se

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

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

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

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

klassas  som miljöbil vilket ger 
dig 5 års fri fordonsskatt. 

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

Uppgradera till  

TDI 170 GT DSG  
endast 30.000 kr

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

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

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

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

Nya Audi Q3. 

Snabb  
leverans!

Passat TDI 140 
Variant och Masterspaket på köpet

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

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

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

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

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

från

259.900:-
prislån från 
2.599 kr/mån*

CRESCENT NANO
Alu-ram, trippelreducerade rör, fram-
gaffel karbon/aluminium, växelsystem 
shimano tiagra/sora 18-vxl, 
vikt 9,8 kg (55 cm)
Ord pris 7.995:-

MERIDA ROAD RACE JULIET 91 2012A DAMRACER
Alu-ram, carbon framgaffel, shimano 
sora växlar, vikt 8,95kg fi nns också 
som herrcykel.
Ord pris 8.495:-

MER TILLBEHÖR HITTAR DU I BUTIKEN

CCCCyyyyyyyyyykkkkeeeeeellllllttttttttrrrrrrrrääääääääääffffffffffffffffffffsssssssssppppppppprrrrrrrrriiiiiiiiisssssssss

CCCCyyyyyyyyyykkkkeeeeeellllllttttttttrrrrrrräääääääääfffffffffffffffffffsssssssssppppppppprrrrrrrrriiiiiiiiisssssssss

RICHMOND SLR
Alu-ram och carbon framgaffel, 
växelsystem 20-växlad shimano 105, 
vikt: 9,15 kg (50 cm).
Rek pris 11.995:-

MERIDA 29” MTB

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

SCOTT CR1 COMP 2011A
Ram och framgaffe i carbon, 

20-vxl Shimano 105 växelsystem, 
vikt 8,32kg.

Rek pris 17.995:-

MONARK 3-VXL DAMCYKEL
Alu-ram, godkänt lås, korg, 
kjolskydd, belysning. isblå
Rek pris 3.995:-

VÄTTERNTRÄFFSDAGAR
FREDAG 30/3
09.30-18.00

SÖNDAG 1/4
11.00-15.00

Under torsdagen gästas 
butiken av representanter från 

Crescent/Monark, Dennis Hansson 
och Bianchi, John Nilsson, 

fd proffscyklist

CCCCyyyyyyyyyykkkkeeeeeeellllllttttttttrrrrrrrrääääääääääfffffffffffffffffffsssssssssppppppppprrrrrrrrriiiiiiiiisssssssss

BIANCHI C2C IMPULSO 105
20-vxl shimano 105, trippelreducerad 
ram, carbon framgaffel, hjul: reporta 
corse drx 4000.
Rek pris 11.995:-

TORSDAG 29/3
09.30-21.00

LÖRDAG 31/3
09.30-16.00

DAMERBJUDANDE DESSA DAGAR

SE ALLA ERBJUDANDEN PÅ WWW.ALVANGENSCYKEL.SE

SPECIALRABATTER DESSA DAGAR

Vid köp av cykel över 5.000:- erhålls 

20% PÅ ALLA TILLBEHÖR
vid köp av tillbehör över 2.000:- erhålls 

15% PÅ ALLA TILLBEHÖR

Under lördagen gästas butiken 
av en representant från 

Merida, Carl-Anders Fåglum
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Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.

standardglasögon

Optikerfamilj i 80 år

Det personliga och snälla familjeföretaget

Även stort urval 
lågprisglasögon
Båge och Enstyrkeglas 

fr 480:-
Båge och Prog.glas 

fr 1570:-

STRÖM. Hoppets låga är 
släckt.

85 anställda, varav 
65 kollektivanställda, 
på Inlands kartongbruk 
blir utan arbete.

Det dystra beske-
det lämnades av kon-
cernledningen i förra 
veckan.

Den 10 januari i år meddela-
de ägarbolaget Knauf Dano-
gips att man hade för avsikt 
att stänga kartongfabriken på 
Ström. Sedan dess har facken, 
Pappers och Unionen, arbe-
tat intensivt med att hitta al-
ternativa lösningar till en 
nedläggning.

– Vi har gjort allt vi har 
kunnat, men nu är det dess-
värre kört. Det är bara att 
konstatera faktum, säger 
Reine Andreasson, avdel-
ningsordförande på Pappers.

– Vår målsättning efter att 
vi mottagit avsiktsförklaring-
en om en nedläggning var att 
få in en arbetstagarkonsult, 
vilket vi lyckades med. Vi 
fick tillgång till det materi-
al som vi önskade, en saklig 

och tydlig rapport, även om 
slutsatserna i den inte var så 
lysande som man vågat hop-
pats på. Därefter har vi i Pap-
pers arbetat tillsammans med 
Unionen lokalt för att få fram 
ett material att presentera för 
bolagsledningen, säger An-
dreasson.

Fackförbundens presenta-
tion byggde på en förhopp-
ning om att låta Inlands kar-
tongbruk leva vidare med 
nya produktinslag knutna till 
den öppna marknaden. Nöd-
vändiga investeringar skulle 
betala tillbaka sig inom loppet 
av fyra år, röda siffror skulle 
bli svarta om planen antogs.

– Kopplat till detta fanns 
också organisationsföränd-
ringar och att få in kompe-
tens inom kemi och teknik, 
berättar Andreasson.

Ser ingen framtid
Knaufs nordenchef, Jesper 
Jörgensen, mötte fackför-
bundens representanter på 
fredagsförmiddagen. Frågan 
bollades med koncernled-
ningen under helgen och på 
måndagen kom beskedet som 

LÖDÖSE. Tingbergs-
skolan nådde inte hela 
vägen fram utan fick 
nöja sig med en andra-
plats i den västsven-
ska poesitävling som 
Syneidos Kvalitetslitte-
ratur arrangerade.

Nu vill förlaget ändå 
se Lödöseelevernas 
diktsamling som bok.

– Ett erkännande 
som vi givetvis är väl-
digt stolta över, säger 
svenskalärare Susanne 
Nilvall.

Skolor i Bohuslän, Dalsland, 
Halland och Västergötland 
var inbjudna att skicka in 
bidrag till poesitävlingen. 
Tingbergsskolan var en av tre 
skolor som tog sig till final. 
Röstningen skedde på Face-
book fram till den 18 mars.

– Det blev en stenhård 
fight in i det sista. Till slut 
vann Sigrid Rudebecks gym-
nasium med 14 rösters mar-
ginal, berättar Susanne.

Nu behöver inte Ting-
bergsskolans högstadieelever 
sörja allt för mycket över det. 
Precis som vinnarna kommer 
man att få sin diktsamling ut-
given i form av en bok.

– Smickrande, konstate-
rar Elin Andersén i 9B, en 
av totalt 15 elever som bidra-
git med verk till samlingen.

De flesta dikter handlar 
om tonåringars syn på livet, 
om känslor och relationer.

– Det går inte att skriva 
en dikt på beställning, då blir 
det ingen känsla i den. En 
dikt måste mogna fram, säger 
Klara Olsson i 9B.

Susanne Nilvall är impo-
nerad över elevernas sätt att 
uttrycka sig och anser att 
samlingen ”Dikter om livet” 
håller hög klass.

– Det finns ett påtagligt 
djup i många av dikterna, för-
klarar Susanne.

Ett av bidragen, signerad 
Tilda Magnusson, lyder 
enligt följande:

Perfektion
Hej jag heter Underbar,
många vänner är vad jag 

har.

Snäll mot alla och aldrig elak,
otroligt ärlig, alltid så rak.
I efternamn heter jag Perfekt
och de flesta tycker att det är 

käckt.
Fin och vacker, det är jag,
media skriver om varenda 

andetag.
Jag är duktig på allt, jag gör 

aldrig fel.
Tar jag i en trasig sak, den 

blir genast hel.
Alla jag möter tycker själv-

klart om mig,
men som du förmodligen vet, 

så existerar jag ej.

Elevernas diktsamling blir bok

Några av de högstadieelever på Tingbergsskolan som bidra-
git till diktsamlingen ”Dikter om livet”. Övre raden från vän-
ster: Wiktoria Dworniczak, Embla Petersdotter, Alva Olson, 
Louise Sköldén, Tilda Magnusson. Nedre raden från vänster: 
Matilda Körnsberg, Jennie Andersson, Klara Olsson, Susan-
ne Nilvall (lärare), Elin Andersén.             Foto: Tobias Dahlin

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hoppet är ute
– Inlands kartongbruk går i graven

Snart slutar maskinerna att rulla och en 116 år lång företagsepok går i graven när Inland kartongfabrik läggs ned.

Reine Andreasson, av-
delningsordförande på 
Pappers.

många befarat, att ägarna inte 
ser någon framtid för Inlands 
kartongbruk.

– Vi hade ett informations-
möte för våra medlemmar i 
Folkets Hus på måndags-
kvällen. Naturligtvis kändes 
det bittert att behöva förkla-
ra att bruket ska läggas ned, 
men samtidigt har vi gjort 
allt som stått i vår makt. Det 
känns skönt med responsen 
från medlemmarna, som trots 
allt tycker att vi har gjort ett 
kanonjobb, säger Reine An-
dreasson.

Din personliga känsla 

när du insåg att hoppet var 
ute?

– Det kändes värre när av-
siktsförklaringen kom den 
10 januari. När en stor kon-
cern har bestämt sig krävs det 
otroligt mycket för att lyckas 
vända på steken, säger Reine 
Andreasson.

Hur reagerar medarbe-
tarna?

– Det är blandade känslor, 
vissa gråter, andra är arga och 
några likgiltiga. Det finns 
hela spektrumet.

Vad blir fackförbundens 
roll nu?

– Att få till stånd ett avtal 
med ett omställningsföre-
tag som kan ta tag i den si-
tuation som vi ställts inför. 
Det gäller att få ihop samar-
betet med Arbetsförmedling-
en, Lilla Edets kommun och 
övrigt näringsliv på orten. 
Knauf har sagt att de vill 
stödja sina anställda och då 
återstår att se vad det kan bli 
för typ av hjälp, i form av ut-
bildning och så vidare.

Hur mår du just nu?
– Jag är mentalt trött. Man 

hinner inte tänka på sig själv 
utan vi är valda av våra med-

lemmar och det gäller att se 
till deras intresse. Kontoret 
här har blivit en kaffestuga 
där folk kan prata av sig.

När slutar maskinerna 
att rulla?

– Någon gång efter påsk 
antar vi.

En 116 år lång företags-
epok i Lilla Edet går därmed i 
graven och den vackert beläg-
na industribyggnaden, mitt i 
Göta älv, med 85 anställda 
lämnas därmed åt sitt öde.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På GåNG  i kommunen
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KOMMUN
LILLA EDETS
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Sommarjobb 
för unga!
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Öppen föreläsning

”En familj som 
alla andra?”
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Tid: Onsdag, 25 april, kl 18.00
Plats: Älvängens aktivitetshus, Carlmarks väg 4
FRI ENTRÉ!

Anmälan
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Ann-Marie Thunberg, anhörigkonsulent i Ale kommun
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Ann-Christin Sädås, demenssjuksköterska/
anhörigsamordnare i Lilla Edets kommun
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Behöver du hjälp 
med att ta dig ur 
ditt missbruk?
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Kommunstafetten
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Biblioteket informerar

Språkcafé
Lilla Edets bibliotek, tisdag 3/4 och 
17/4, kl. 17.00
���������������������������������������������������
��������������������������������������������� ��
����������������������	������������� ���������
������������������������¡��

Påsklov på Lilla 
Edets bibliotek 
Massagesaga
Tisdag 10/4 kl. 10.00 och 13.00 
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Gör papper av svamp
Onsdag 11/4 kl. 11-13.00
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Papperspyssel
Torsdag 12/4 kl. 11-14.00
��������������������������� �����������
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Lovtävling: 

Skriv ett boktips 
– få en bok
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Du som företagare 
är välkommen till
Lunch med Företagscentrum
Tisdag 3 april kl 12-13
��������������������������������§
�����������������¡��������¨��������������
������������������������������ ��������
�� ��������������

¤�������������������������	�������������
���������������

Starta eget information
Torsdag 12 april kl 18-21
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Miljönätverket för företagare i 
Ale, Kungälv och Lilla Edet.
Måndag 16 april kl 18-21
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Årsmöte Företagcentrum
Tisdag 17 april kl 18.30 – 20.30
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Deklarera enskild 
näringsverksamhet
Torsdag 19 april kl. 17-20
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SÅNG OCH MUSIK
��������������¤���������������������
����������������������������

���

SAGOSTUND
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VARMT VÄLKOMNA ALLA BARN 0-6 ÅR

���������ª�¨���ª����ª
���¨¬��®��ª��

LILLA EDETS KOMMUN



Din ICA handlare i Lilla Edet…

PÅSK!
Ännu    mera

GODSAKER
i delikatessen
Här på ICA Boström har vi nu 
laddat upp butiken med bra 
varor till bra priser. Kom in till 
oss och låt er inspireras!

Välkommen in!
Patrik med personal

Helgskinka
Scan Piggham. 
Ursprung Sverige.
Ca 1,5 kg. Kokt. Av gris.

2990
/kg

 Färsk laxfi lésida 
 ICA.   Ca 1100 g.    

Jorgubbar i ask
Spanien. 250 g. Klass 1.
Jfr pris 40:00/kg.

10k/förp

99k/kg

5995
/kg

Grillade 
kamben
Butiksgrillade. Av gris.     

Från grillen!

5k/st
Barkis
Butiksbakade.

Från bageriet!Från bageriet!

Superklipp!

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

IC
A

 B
utiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 1/4 -12. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

  

 10k    /st 

 Chokladkaka 
 Marabou.   200 g.   Gäller ej spel, tobak 
mm.   Handla för 200:- så får du köpa 
2 st. Jfr pris 50:00/kg.  

 Handla andra varor för 

100:- så får du köpa… 

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

Lilla Edets Buss

Holland-Floriaden, 14 -19 april 2012 
6 dagar. Pris per person dubbelrum: 7000:-  
Tillägg för: enkelrum: 1 550:-, enkelhytt: 400:-, 

utsideshytt: 50:- Anmälningsavg: 1500:-

Berlin 10 - 13 maj  2012
4 dagar. Pris per person dubbelrum: 4375:- 
Tillägg för: enkelrum: 965:-. Anmälningsavgift: 1000:- 

Sista anmälnings och betalningsdag 10 april 2012

Gardasjön 13 - 20 augusti 2012 
7 dagar. Pris per person dubbelrum: 8900:-
Tillägg: enkelrum 1140:-, Frivilligt avbeställningsskydd 

Gäller ej fl ygdeposition 250:-. Anmälningsavgift 1500:- 
Här ingår en depositionsavgift 200:- som ej återbetalas vid eventuell avbokning. 

Sista anmälnings och betalningsdatum 9 juli 2012.

I våra resor ingår det mesta, läs mer på 
vår hemsida eller ring för program.

•  Kvalitetstestade och  
   kontrollerade bilar

•  VDN-Deklarerade
•  Tryggare och enklare

BEGAGNATVECKOR

UPP TILL 2 ÅRS GARANTI
 

År Modell Utrustning Färg Mil Pris

LE 08 Ren Trafic 2,0dCi 115 L2H1, AC, Elhiss, Elbacksp, Limité Beigemet  10 030      149 900     
LE 07 Ren Trafic L2H1 AC.Elhiss, Värmare m. klocka Vit  9 810      119 500     
ST 08 Alfa Romeo Spider  3,2JTS, ECC, Farthållare, BOSE-ljudsyst. Vit  2 300      267 000     
ST 08 BMW 320d Advantage, Halvläder, Ecc, Farthållare Mörkgrå  9 900      175 000     
ST 02 BMW 325 I 192hk Touring Silvermet  13 588      93 000     
LE 10 Dacia Logan Pick-Up Bensin/etanol, ABS, ACC, Airbag för&pass. Vit  10      89 000     
LE 06 Honda Civic 1,8 Vtec Sport, V-hjul, odubb Gråmet  9 800      93 000     
ST 07 KIA Ceed 1,6 Ex ECC, Aux & USb Ingång, Frikt.däck, alufälg Gråmet  6 050      79 500     
LE 05 M-B 316Cdi Volymskåp 17kbm, Bakgavellyft Vit  21 000      169 000     
LE 99 Peugeot 206 XS 1,6 3dr, V-hjul Blå  21 000      16 500     
LE 06 Peugeot Partner 2,0HDI 4X4, V-hjul Röd  9 860      97 500     
ST 05 Skoda Octavia RSi 180hk, Ecc, Farth, Sportstolar, DVD Silver  12 100      79 000     
LE 05 Toyota Corolla 1,6 Terra Touring, 1,6 110hk, Komb,i AC, CD Vit  9 930      75 000     
ST 07 Toyota Rav4 2,2 Executive D4D 177hk, Keyless, Larm Blåmet  12 675      178 900     

 
År Modell Utrustning Färg Mil Pris

LE 09 C30 1,8F Business Active Momentum, ECC Blåmet  2 100      149 900     
LE 11 C30II D2 II Business Active, Nyckelavst. kr-kudde Vitmed  6 900      179 900     
LE 12 C30II T5 Aut Summum, Sollucka, 17” Zaurak, BLIS Cosmicvit  31  259 900     
LE 06 S40N 140 hk Addition Vinge, M-värmare, Stänkskydd Titan  7 300      115 000     
LE 06 S60 140hk Kinetic M-värmare Grönmet  8 000      110 300     
LE 07 S60 140hk Aut Kinetic, ECC, Farthållare Lunarguld  6 800      133 400     
ST 06 S60 2,4 170hk Kinetic, Motorvärmare, Mugghållare Rödmet 11 730      109 900     
LE 05 S60 D5 Aut Business Plus Plus RTI Vinge, Drag Blåmet 16 820      109 900     
LE 08 S80 2,4D Aut Business High-Perf.Urkoppling pass. Svartmet  9 250      167 400     
LE 08 S80 2.0D Kinetic Läder High-perf. Xenon-ljus Rödmet 15 600      118 400     
ST 09 S80 2.4D Aut Momentum Driver supportpaket H-Perf. Svartmet  7 780      209 500     
ST 09 S80 2.5FT Aut Summum, Blåtand, Aut. avbl. backspeg. Oyster  9 200      197 500     
ST 07 S80 2.5T Summum, Soll, RTI, Läder, Delbdrag Magicblå  9 100      165 500     
ST 09 V50 1,6 DRIVe Momentum, Ecc, Farth, Xenonljus Silvermet  5 600      175 000     
LE 08 V50 1,8F Momentum Geckogrön  8 500      135 000     
ST 10 V50 1,8F Momentum, Muggh fr+bak Geckogrön  4 117      165 000     
LE 09 V50 2.0D Aut Momentum, Teknikpkt Vit 13 400      135 000     
LE 05 V50 2.4 140hk Business Drag Ecc Farthållare Al-fälg. Silver  6 380      119 900     
LE 11 V50 D4 Aut Momentum, Tidur, Nyck.avst, passbag Silvermet  1 860      229 900     
ST 07 V50 D5 Aut Summum, Parkeringshjälp bak, drag Titgråmet 16 300      118 900     
LE 05 V50 T5 Kinetic Vinge Drag Solfilm Bränslevärm. Lila 11 200      115 000     
ST 11 V60 D5 Momentum, Tidur, Nyckelavst. passbag Savilegrå  4 025      269 900     
LE 11 V60 T4 Aut Momentum, 7”, Nyckelavst. passbag Rödmet  1 100      279 900     
LE 10 V70II 2,4D Business Momentum Silvermet  5 000      229 900     
ST 09 V70II 2,4D Aut Momentum, Ecc, Farth, Xenonljus Vit 12 066      199 900     
ST 09 V70II 2.5FT Aut Summum, HGV-paket, Teknikpaket Silver  7 715      229 900     
LE 03 V70N 140hk Business Bus-Plus Nivåreg, Xenon-ljus Blåmet 18 600      79 900     
ST 06 V70N 140hk Limited Edition, Ecc, Farth, Färddator Silver  8 200      118 900     
ST 06 V70N2,4 140hk Addition, Fjärrstyrt c-lås, Ecc, Färddator Grönmet 16 200      95 000     
ST 07 V70N 2,4D Classic Momentum, Tidur, Drag Blåmet 12 350      137 900     
LE 06 V70N 2,4D Aut Kinetic M-värmare, Drag, Tidur Rödmet 13 300      125 000     
LE 04 V70N 2,5T Aut Business Plus, Vinge Svart 18 910      87 400     
ST 05 V70N 2,5T AWD Summum, Beige sportläder, 6CD-vxl Svartmet 16,100      115 000     
LE 07 V70N Bi-fuel Kinetic Drag M-värmare Titgråmet  9 900      109 900     
LE 07 V70N T5 Aut Summum, Sollucka, Pass.airbag Lunarguld 12 480      149 900     
LE 06 XC70 2.5T Läder, Drag, Xenon, Barnkuddar Silvermet 10 400      169 900     
ST 05 XC70 D5 Läder, Tidur, Träpanel, Fast Drag, Telef. Sandmet 16 618      122 900     
LE 04 XC70 D5 Aut Business Plus, DSTC, Tidur, Drag Crystalgrön 28 800      109 900     
ST 06 XC70 D5 AWD RTI, Teknikpaket, Takspoiler, Tidur Grönmet  9 795      179 500     
LE 08 XC90 D5 Aut Momentum, ECC, K-farth, Bi-xenon Svartmet  4 300      289 900     
ST 08 XC90 D5 Aut 7-sits Summum, RTI, Hi-perf, Teknik paket Svart 11 600      269 500     
LE 10 XC90 D5 Aut 7-sits Summum, Teknikpkt, RTI, Tidur, Blåtand Svartmet 12 900      345 000     
ST 11 XC90 V8 Aut Executive, Premium Sound 5x130W Svartmet  5 450      399 000     
LE 07 Ren Grand 2.0T Elegance RTI/Nav.Aut. Svartmet  9 800      146 300     
ST 08 Ren Kangoo Kombi 1,6 105hk Expression, AC, ESP Blå  4 830      95 500     
ST 11 Ren Kangoo Kombi 105hk, Privilege, Lastnät Silvermet  100      149 500     
LE 08 Ren Koleos 2,0dCi Dynamique Comfort,  Handsfree Park. Gråmet  7 330      147 100     
LE 04 Ren Master 2,5dCi L2H3 Vit 16 000      114 000     
LE 08 Ren Megane 1,9dCi Kombi, Sport-pkt, Drag,  M-värmare Gråbeigemet  9 800      91 900     
LE 07 Ren Megane 2,0 Touring, Sportpkt Svartmet  9 060      91 900     
LE 08 Ren Megane 1,6 E85 Expression Beigemet  4 250      104 500     
ST 08 Ren Megane Tour. Dynamique, E85, ECC, Färddator, MP3 Platinasilver  2 600      109 900     
ST 11 Ren Scenic TCe Expression, 16” Al-fälg, Farthållare Vit  10      169 500     

Nu är våren snart här och det firar
vi med prissänkningar på upp till
40.000:– på våra begagnade bilar.
Fram till 15 april får du även en
Stendahlspremie på 5000:– som
du kan använda på ett serviceavtal
eller biltillbehör.

STENDAHLS
SELECTED

NYA VOLVOBILAR I LAGER

Lilla Edet
BROVÄGEN 20
0520-49 40 90

Stenungsund
MUNKERÖDSVÄGEN 3A
0303-36 03 30

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

www.stendahlsbil.seLäs mer om bilarna 
och all utrustning på:

 
År Modell Utrustning Färg Ord.Pris Nupris

LE 12 C30 D2 R-Design, Teknikpkt, VOC, Sportchassi Passionröd 263 200  244 900     
ST 12 C30II D2 R-Design, Tidur, Muggh fram, Teknikpkt Ice Vit 252 900  239 900     
LE 12 C30II D2 R-Design, Tidur Svartmet 256 900  235 000     
ST 11 C70II D3 Aut Summum, Tidur, kr-kudde pass, sportratt Van.pearl 442 000  379 000     
LE 12 C70II D3 Aut Summum, Elman pass.stol, Spoiler Tw.bronze 434 600  399 000     
LE 12 S60 D3 Aut Momentum, Tidur, High perf 7” Svartmet 333 700  299 500     
ST 11 S60 D5 Momentum, Teknikpkt, Nyckelavst.passbag Silvermet 359 200  299 000     
LE 12 S60 DRIVe Momentum, RTI förb, High Perf, Multimedia7” Svartmet 290 200  259 900     
LE 12 S80 D3 Aut Summum, ECC, K-farthållare, P-sensor bak Vit 370 500  324 900     
LE 12 V60 D5 AWD Aut R-design, Hi-techpkt, Driver Supportpkt Röd 471 300  429 500     
LE 12 V70II D3 Momentum, Hgvpkt2, High Perf 7”, Tidur, Svartmet 367 100  335 000     
ST 12 XC90 D5 Aut R-Design II, 20” Cratus, Elinf backsp, VOC Tw.bronze 469 900  469 900     

DAGS FÖR 
DÄCKBYTE

Lördagen den 31 mars hjälper vi dig att 
skifta till sommarhjul för endast 100kr 
om du har eller tecknar Volvokort.
I både Lilla Edet, Stenungsund och 
Hardesjö Bil Älvängen.

Lördagen den 31 mars!
Vi ses mellan 10.00 - 14.00
Varmt välkommen!

Lilla Edet
GÖTEBORGSVÄGEN 12

Stenungsund
MUNKERÖDSVÄGEN 3A

Älvängen
GÖTEBORGSVÄGEN 56

����������������������
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GYMKORT 12 MÅN

GÄLLER I LILLA EDET • TOM 9/4 2012

Anmäl dig till kursstarten 
vecka 15 av viktminsknings-
kursen God Balans i Lilla 
Edet. BEGRÄNSAT ANTAL 
PLASTER KVAR!

VILL DU GÅ NER 10 KG TILL SOMMAREN?

LÖDÖSE. Solhaga by 
är kommunens näst 
största privata arbets-
givare.

I förra veckan förära-
des omsorgsföretaget 
ett besök av Modera-
ternas riksdagsledamot 
Mikael Cederbratt, som 
sitter med i Socialför-
säkringsutskottet.

– En mycket intres-
sant verksamhet, kon-
staterade Cederbratt.

I Lödöse och Nygård finns 
tre boenden, totalt 15 platser, 
för barn och ungdomar upp 
till 18 år med autismspek-
trumtillstånd som också kan 
ha en intellektuell funktions-

nedsättning, som ett komple-
ment till föräldrahemmet.

– Psykisk ohälsa visar sig 
ofta redan i 4-6-årsåldern och 
blir mer påtagligt när barnen 
börjar skolan och ställs inför 
en stor livsförändring. Tyvärr 
kommer vi in i ett betydligt 
senare skede, när barnen 
kommit upp i tonåren. Vi 
vill utveckla samarbetet med 
skolan och socialtjänsten så 
att vi i ett tidigare skede kan 
fånga upp de här individerna, 
säger vd Saila Ström.

– Vår devis lyder: Alla har 
rätt till ett gott liv hela livet.

Mikael Cederbratt lyssna-
de och tog till sig verksam-
hetsledningens funderingar.

– Vi kan se en tydlig stup-

rörsproblematik i det här av-
seendet. Vi måste bli bättre 
på att kommunicera mellan 
olika förvaltningar som 
verkar i kommunerna. En 
ökad samverkan skulle inne-
bära en bättre livssituation 
för de människor som fått en 
diagnos, säger Cederbratt.

– För oss som arbetar inom 
Solhagagruppen existerar 
inga inlärningssvårigheter, 
snarare utlärningssvårighe-
ter. Alla barn och vuxna tar 
in information fast på olika 
sätt. Det gäller att hitta rätt 
sätt att nå respektive männis-
ka, avslutar Saila Ström.

GÖTA. 8,2 miljoner 
kronor.

Så lyder Leifabs 
rörelseresultat för 
2011.

– Det är bra att 
ta med sig då stora 
investeringar ska till i 
år, projektet med cen-
trumfastigheten och 
ombyggnaden av före 
detta kommunhuset, 
säger Owe Lång, avgå-
ende vd i Leifab.

Leifab har för vana att alltid 
visa svarta siffror i bokslutet 
och 2011 är inget undantag. 
Det är ett rejält överskott som 
presenteras.

– Projekteringen och pla-
neringen av Lilla Edets cen-
trum har satt sin prägel på hur 
vi hanterat vår ekonomi och 
verksamhet under det gångna 
året, säger Owe Lång.

Trots att man kraftsam-
lat för de tunga investering-
ar som väntar i år har Leifab 

ändå kunna fullfölja sin idé 
om att kontinuerligt repare-
ra och underhålla sitt fastig-
hetsbestånd.

– Vi har lyckats i detta av-
seende. Samtidigt som vi re-
dovisar ett bra bokslut och en 
stabil ekonomi har vi avsikt-
ligt överstigit den budgetera-
de posten för reparation och 
underhåll. På så sätt håller vi 
våra fastigheter i gott skick 
och värdet ökar, säger Owe 
Lång.

Noterbart i övrigt är att 
bolagsledningen räknat upp 
värdet på skogsbeståndet till 
en mer marknadsmässig nivå.

– Under min tid i företa-
get har vi inte avverkat mer 
skog än nödvändigt. Värdet 
på skogen har ökat med 12 
miljoner kronor. Den upp-
skrivningen har emellertid 
inte påverkat det redovisa-
de resultatet om 8,2 miljoner 
kronor, säger Owe Lång.

En annan framgångsfak-
tor för Leifab är det strate-

giska och målmedvetna arbe-
tet med uthyrningsverksam-
heten.

– Idag har vi knappt några 
vakanser. Uppstår det lediga 
objekt arbetar vi med full 
kraft för att få in en ny hy-
resgäst och det har givit re-
sultat, säger Owe Lång.

Leifabs t f ordförande, 
Lars Ivarsbo, vill också lyfta 
fram de energibesparande åt-
gärder som ständigt sker.

– Vi investerade 3,5 miljo-
ner kronor i energibesparan-
de åtgärder på Fuxernasko-
lan under fjolåret. Resultatet 
av den investeringen kommer 
vi att se 2012, säger Ivarsbo.

Den 23 april gör Owe 
Lång sin sista tjänstgörings-
dag som vd för Leifab. Han 
gör sitt yttersta för att kratta 
gången så mycket det bara 
går för sin efterträdare Lars 
Wijkmark.

– Det känns skönt att kunna 
lämna företaget med ett 
sådant här resultat i ryggen. 

Det finns variabler, så kallade 
riskfaktorer i alla bolag, och i 
vårt fall är det räntan. Vi har 
passat på att binda våra lån, så 
att vi inte ska vara så känsliga 
för räntesvängningar de när-
maste åren. Det är ett med-
vetet strategival från vår sida, 
avslutar Owe Lång.

JONAS ANDERSSON

HJÄRTUM. Våren är i 
antågande.

Om inte annat så 
vittnar Trädgårdsmäs-
san i Hjärtumsgården 
om det.

Söndagens arrang-
emang lockade många 
besökare.

När solen strålade som mest 
arrangerades årets Träd-
gårdsmässa i Hjärtumsgår-
den. Mycket folk kom för att 
ta del av det digra utbud av 
programpunkter som fanns, 
alltifrån miniseminarier om 
beskärning och gräsmattor 
till försäljning av diverse ma-
skiner, växter, blommor och 
så vidare.

– De två första timmarna 
var det full fart. Det är många 
som vill ha tips inför plante-
rings- och odlingssäsongen. 
Våren tycks komma tidigt 
i år, sade Daniel Ångefors 
från Wäxthuset i Lilla Edet.

Lite längre bort i loka-
len stod Solveig Ekdahl 
från Krukmakeriet i Uxås. 
Hennes vackra keramikkru-

kor tilldrog sig besökarnas 
gunst.

– Dagen till ära har jag 
tillverkat små söta trådgårds-
tomtar, förklarade Solveig.

Mässan i övrigt innehöll 
försäljning av bland annat 
honung, hönsgödsel, pellets, 
fontäner och potatis. Tankar 
om trädgård, beskärning och 

gräsmattetips var de tre mi-
niseminarier som avverkades 
med en timmes mellanrum.

Positivt bokslut för Leifab

Owe Lång, avgående vd i 
Leifab.

Cederbratt besökte Solhaga by

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I samspråk. Saila Ström och Liselotte Björserud från Solhagagruppen diskuterar verksamhe-
tens inriktning med riksdagsman Mikael Cederbratt (M) och kommunalrådet Peder Engdahl 
(M).

Trädgårdsmässa i Hjärtum

I HJÄRTUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Besökarna fyndade bland växter och plantor.

Solveig Ekdahl från Krukmakeriet i Uxås fanns represente-
rad på årets Trädgårdsmässa.

Mycket folk kom till söndagens Trädgårdsmässa i Hjärtumsgården.
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Däckia Göteborg
Exportgatan 22 | Hisings Backa
031-742 32 30

Rabatten gäller för konsumenter vid köp av 
4 sommardäck (125:– rabatt /däck) från Dunlop 
och Yokohama, t o m 120512 eller så långt 
lagret räcker. Priserna avser dim 195/65-15 91V.

1248:-
/däck

ord pris 1373:– 

KLART-PÅ-BILEN-PRIS

Yokohama
C Drive 2

Dunlop
Fastresponse

1154:-
/däck

ord pris 1279:– 

KLART-PÅ-BILEN-PRIS
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LILLA EDET. Det blev en 
hemvändare som antog 
utmaningen att bli Edet 
FK:s förste ordförande.

Efter drygt 30 år i de 
småländska skogarna 
är Lars Almén tillbaka 
på den plats där allting 
började.

– Jag är full av entu-
siasm och inspiration 
inför det här uppdraget, 
säger Lars till Aleku-
riren.

Det var arbetssituationen 
som först fick honom att 
lämna Lilla Edet 1979 och 
sedan återvända till hem-
kommunen några decennier 
senare.

– Jag jobbade på Göta Cel-
lulosa när jag fick ett erbju-
dande om att bli personalchef 
på Strålfors. Familjen tog 
därför och flyttade till Ljung-
by, berättar Lars Almén.

När sedan Inlands kar-
tongfabrik erbjöd honom en 
liknande arbetsuppgift förra 
våren bestämde sig Almén för 
att vända hem till rötterna.

– Mycket har hänt under 
de här åren och det känns bra 
att vara tillbaka i Lilla Edet 
igen.

Under sina år i Småland 
har Lars Almén varit fli-
tigt engagerad i föreningsli-
vet. Han var med och starta-
de Ljungby Friidrott och var 
dess förste ordförande 1988-
1995 och som idag 24 år 
senare har vuxit till sig rejält 
och kan ståta med ett knappt 
20-tal SM-medaljer, företrä-
delsevis på ungdoms- och ju-
niorsidan. Senast Lars Almén 
svingade ordförandeklubban 
var i Ljungby IF 2000-2003 

i division 3 och 2.
– Min grabb Jonas spelade 

fotboll i klubben och på den 
vägen var det, berättar Lars.

Nu intar han åter ordfö-
randerollen i en helt nybildad 
förening. Edet FK är frukten 
av en sammanslagning mellan 
Inlands IF och Lilla Edets 
IF. I den sistnämnda klub-
ben var Lars själv aktiv som 
fotbollsspelare, från knatte 
upp till någon match i B-la-
get. Pappa Rune är en legen-
darisk LEIF-are när han som 
spelare och tränare var med 
och förde rödblått från divi-
sion 7 till 4 under 50-talet.

Hur ska ni få äktenska-
pet att fungera, så att det 
inte blir en misslyckad 
fusion?

– Att organisera klub-
ben på ett bra sätt är a och 
o. I samband med årsmötet 
fick vi samman en bra styrel-
se där vi alla tar ansvar och 
känner sin roll. En plusfak-
tor för att vi ska bli lycko-
samma rent sportsligt  är att 
vi kan ha en bred ungdoms-
verksamhet med många en-
gagerade och duktiga ledare. 
När det gäller vårt represen-
tationslag så tycker jag att di-
vision 3 på herr och division 4 
på damsidan är en alldeles yp-
perlig nivå att starta på.

Inte rädd för att sam-
manslagningen ska krack-
elera?

– Nej, jag har inte alls några 
sådana farhågor, alla jag träf-
far vill se framåt. Vi har hit-
tills haft årsmöte och däref-
ter tre styrelsemöten och har 
lagt grunden med ansvarsrol-
ler, så att alla vet vad som ska 
göras så att vi inte går förbi 
varandra. Alla ställer upp hel-

hjärtat!
Vad säger du till dem 

som ändå tycker att Inlands 
IF och Lilla Edets IF borde 
funnits kvar?

– Vi ska möta det argu-
mentet genom att bygga en 
bra klubb, som visar att Edet 
FK var rätt väg att gå. Med 
bra klubb menar jag att vi 
ska öka medlemsantalet och 
att tycka det är trevligt att gå 
på match, öka ungdomsverk-
samheten utan att göra avkall 
på kvalitén och i vår klubb-
vision gå uppåt i seriesyste-
men. Att ha en god kontakt 
med kommunen och sponso-
rer och visa vad vi kan bety-
der väldigt mycket. 

Var i processen befinner 
ni er nu?

– Nu när vi hittat våra an-
svarsroller kommer vi att 
arbeta med mål 2012 och en 
vision för 2015. Delaktighet, 
att man får vara med och på-
verka, är viktigt.

Vad ser du som din vik-
tigaste roll?

– Att leda klubben tillsam-
mans med styrelsen, att följa 
upp de beslut som vi tagit och 
se till att det blir en verklighet 
av det som vi kommit över-
ens om.

Hur är du som ledare?
– Jag gillar ordning och 

reda, är en bra lyssnare och 
tycker mig ha lätt för att ta 
folk.

LILLA EDET. Fågel, fisk 
eller mittemellan?

Frågan är vad vi 
hittar Edet FK när 
säsongen är över.

– Hittills har det sett 
riktigt bra ut och vi är 
rejält på gång, låter 
tränaren Torben Chris-
tiansen hälsa konkur-
renterna i division 3 Nv 
Götaland.

Det är drag kring fotbollen i 
Lilla Edet. Sammanslagningen 
av Lilla Edets IF och Inlands 
IF har resulterat i en ny fören-
ing: Edet FK.

– Intresset är stort och det 
pratas verkligen fotboll i byn, 
intygar Torben Christiansen 
som blir historisk som klub-
bens förste tränare.

I helgen körde Edet FK 
över IF Warta med klara 7-3 
på bortaplan, trots att gäster-
na låg under med 2-0 efter 20 
minuter.

– Förut hade Edet förlo-
rat en sådan match med 5-0, 
nu såg istället gubbarna till 
att knyta näven och vända på 
tillställningen. Vi körde över 
dem i andra halvlek, förklarar 
Christiansen.

Är det ett anfallsglatt Edet 
FK vi kommer att få se i år?

– Får vi spelet att stämma 
kan det bli riktigt roligt att titta 
på oss. Vi ska ha med mycket 
folk i anfallen. Passningsspe-
let har sett bra ut på konst-
gräset och förhoppningsvis 
kan vi ta med oss det när vi 

går ut på vanligt 
gräs. Vi har gjort 
många bra match-
er under försä-
songen, bland 
annat mot Yt-
terby, Sävedalen 
och GAIS, berät-
tar Torben som 
kommer att for-
mera sin uppställ-
ning enligt syste-
met 4-1-3-2.

Marcus 
Olsson har 
hittat målfor-
men och svarade 
för två fullträffar 
i helgen. Enligt 
tränare Christi-
ansen kan ”Olle” 
göra 20 mål i år 
om det vill sig väl.

– Det bestäm-
mer han själv. 
Han har uppback-
ningen och vi vet att Marcus 
har potentialen som krävs.

Vem som tar platsen bred-
vid Olsson i anfallet återstår 
att se. Martin Erlandsson 
och Jonathan Gustavsson är 
de två hetaste kandidaterna.

Vem av de nya spelarna 
bör publiken hålla ett extra 
öga på?

– Niklas Fredriksson från 
Upphärad. Det är en boll- och 
passningsskicklig spelare som 
huserar på mittfältet.

Vilka utmålar du som 
guldfavoriter?

– Skoftebyn blir farliga med 
den trupp som de har lyck-

ats skrapa ihop. Stenungsund 
storsatsar och sedan vet jag inte 
riktigt hur bra Kållereds SK är.

Var slutar Edet FK?
– Vi blir inte sämre än 

2011 i alla fall. Vi åker på trä-
ningsläger till Fredrikshamn 
till helgen och då ska vi sätta 
upp gruppens gemensamma 
målsättning, avslutar Torben 
Christiansen.

FOTNOT. Edet FK börjar seriespe-
let borta mot GFF lördagen den 14 
april. Hemmapremiären äger rum 
på Ekaråsen efterföljande lördag 
mot IFK Åmål.

JONAS ANDERSSON

Edet FK är på gång

Marcus Olsson hittade nätet två gånger 
om i Edets 7-3-vinst borta mot Warta 
i helgen. Får ”Olle” målskyttet att 
stämma kan Edet FK bli att räkna med.
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Almén har återvänt till hembygden
– Ska svinga klubban i nybildade Edet FK

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Historisk. Lars Almén ut-
nämndes nyligen till Edet 
FK:s förste ordförande.  

LARS ALMÉN
Bor: Lilla Edet.
Familj: Fru Seija och tre vuxna 
barn, fyra barnbarn.
Arbete: Personalchef.
Intressen: Familj, vänner och 
idrott, sommarstugan vid polcir-
keln i finska Lappland, vara i natu-
ren och inte minst att hålla krop-
pen i trim.
Favoritlag: Blåvitt.
Äter helst: Stekt makrill, kokt 
potatis, spenat och lingongrädde.

STYRELSEN
Ordförande: Lars Almén.
Kassör: Lena Hellersjö.
Sekreterare: Håkan Olsson.
Ansvarig herr: Jonas Erlandsson.
Ansvarig dam: Anders Johansson.
Ansvarig ungdom: Jan Stenfeldt.
Ansvarig Ekaråsen/sponsring: 
Jan Erlandsson.
Ansvarig Strömsvallen/mate-
rial: Bengt-Lennart Mellqvist.
Ansvarig projekt/match: Klas 
Arvidsson.



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
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Fotvård, hudvård & Friskvård
i Bohus Centrum
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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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FOTBOLL
Träningsmatcher
Kärra/KIF – Ahlafors 3-0 (0-0)

Sjöviks SK – Älvängens IK 2-3 
(1-0)
Mål ÄIK: Mattias Ögren, Jonatan 
Fransson, David Forsman.

Komarken – Skepplanda 3-1 (1-0)
Mål SBTK: Daniel Larson.

Warta – Edet FK 3-7 (2-2)
Mål EFK: Marcus Olsson 2, Anton 
Granqvist, Richard Vikingsson, 
Jonathan Gustavsson, Almedin 
Besic, Martin Erlandsson.

Älvängens IK – IFK Göteborg U 
2-5 (1-4)
Mål ÄIK: Jonatan Malm, Jimmy 
Lidén.

DM Västergötland 
Hjärtum – Upphärad 4-1 (2-0)
Mål HIS: Marcus Johansson, Fredrik 
Johansson, Göran Andréasson, 
Marcus Algevi.

Alvhem – Holmalund 0-6 (0-3)

DM Västergötland, damer
Edet FK – Sollebrunn 3-2 (1-2)
Mål EFK: Malin Erlandsson, Malin 
Emanuelsson, Josefin Kivistö.

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 11 par. Medel var 80 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Siv Lindh/Torsten Johansson      112
2. Elsa Persson/Rikard Johansson   97 
3. Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson  86
4. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           85
5. Lisbeth Alfredsson/Marita Mesch   81

UPPSALA. IFK Kungälvs 
P18-lag tog i helgen 
SM-guld på Studenter-
nas i Uppsala.

I laget återfinns sex 
killar som ursprungli-
gen är från Surte BK.

Förutom skadade 
Tobias Fri spelade 
samtliga i guldfinalen 
mot Edsbyn.

Axel Ekholm blev stor 
matchhjälte då han panga-

de in samtliga IFK-mål i se-
germatchen som slutade 3-1. 
När det i höstas stod klart 
att Ale Arena skulle bli utan 
is under en tid bestämde sig 
sex killar för att förstärka IFK 
Kungälvs P18-lag. 

Det blev ett tillskott som 
gav laget önskvärd effekt. 
I lördags väntade final mot 
Edsbyn och under superba 
förhållanden visade kexlaget 
störst hunger och bäst ban-
dykunskaper. När SM-poka-

len lyftes fanns fem killar på 
isen från Surte BK. Dessa var 
Elias Modin, Niklas Karls-
son, Rasmus Andersson, 
Alexander Bergbacka och 
Viktor Johansson. I laget 
finns också Tobias Fri, men 
han dras med skador och 
kunder tyvärr inte vara med 
i finalen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

IFK Kungälv förstärkt med Surte-
killar tog SM-guld

Svenska mästare. IFK Kungälvs P18-lag vann finalen på Stu-
denternas i Uppsala över Edsbyn med 3-1. F   
                Foto: Privat

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

ALAFORS. Nytt under-
lag på den utbyggda 
grusplanen, ny dräne-
ring och en renoverad 
belysning.

Nu är det klart för 
konstgräs även på Sjö-
vallen i Alafors.

– Den milda vintern 
gjorde gott, säger 
platschef Nils-Åke 
Johansson.

Som lokaltidningen tidiga-
re har berättat har det pågått 
ett intensivt arbete under 
årets första månader med 
att färdigställa markarbe-
tet för konstgräs i Älvängen 
och Alafors. Båda klubbarna 
är nu så gott som klara med 
sitt arbete och väntar nu på 
att entreprenören för konst-
gräset ska ta vid. Ale kommun 
har skött upphandlingen och 
enligt tidningens källa har 
ett Stockholmsbaserat före-
tag tilldelats uppdraget. Fram 
till 29 mars har övriga möjlig-
het att överklaga, varför inget 
har offentliggjorts ännu.

- I veckan kommer vi att 
träffa Älvängens IK för att 
stämma av. Det är det störs-
ta projektet och vi är över-
ens om att entreprenören 
börjar där. Huruvida de be-
höver vara helt klara i Älväng-
en innan de kan ta sig an Ala-
fors vet vi inte än. Tanken är 
att Älvängen ska vara klart i 
maj och sedan står Sjövallen 
på tur, säger Klas Arvidsson 
på Ale Fritid.

Ale kommuns budget är 
på 12 miljoner kronor och 
ska även omfatta en satsning 
i Skepplanda.

– Vi ska ha ett uppstarts-
möte med Skepplanda BTK 
i slutet av april och förhopp-
ningsvis kan vi gå igång där 
till hösten. Det beror lite på 
hur långt de har kommit i sin 
planering, säger Arvidsson.

Ett möte är också inplane-
rat med Nol IK vars Noläng-
en knappt har varit spelbar de 
senaste åren.

– Där måste vi utreda hur 
vi ska gå vidare. Det var ju 
tänkt att lägga konstgräs på 
grusplanen från början, men 

de geologiska förutsättning-
arna är mycket svåra i hela det 
området. 

På Sjövallen har en mindre 
arbetsgrupp svarat för ett fan-
tastiskt förarbete. Den gamla 
dräneringen har grävts fram 
och givits nytt liv samtidigt 
som det också har grävts ner 
en ny. Grusplanen har också 
breddats för att hålla de god-
kända måtten 65x105 meter. 
En handikappanpassad läk-
tare ska 
också byggas 
liksom en 
ny parke-
ringsplats i 
anslutning 
till konst-
gräsplanen. 
Totalt har 
35000 ton 
grus körts 
upp till Sjö-
vallen.

– Det är 
en stor sats-
ning som 
klubben och 
kommunen 
gör. Det är 
inte som förr. 
1979 byggde 
vi gräspla-
nen helt utan 
pengar, säger 
Nils-Åke Jo-

hansson som var med redan 
då.

– Det här är nödvändigt för 
att kunna erbjuda killar och 
tjejer rätt förutsättningar att 
sparka boll. Kraven ser an-
norlunda ut idag. Samtidigt 
är det kul att arenan förny-
as och vi bygger också en ny 
bouleplan till de äldre lirarna, 
säger Nils-Åke nöjt.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

35000 ton grus har lagts ut på Sjövallens grusplan för att skapa rätt underlag för det kommande konstgräset som ska 
rullas ut i vår.

Bohus IF

PÅSKAFTON PÅ
JENNYLUND

Kl. 18.00-19.00 startar vi vår 
POÄNGPROMENAD för vuxna och barn 

med många fina priser.

Vid skymningsdags tänds PÅSKELDEN och där-
efter skjuts BIF:s stora FYRVERKERI upp.

Massor av andra aktiviteter:
Fiskdamm | Servering | Bollkastning

Chokladhjul | Lotterier

Välkommen att fira 
påsk med oss!!

��������������������������

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16�
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I väntan på konstgräs
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Häng med i utvecklingen
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ÄLVÄNGEN. Ungt och 
ambitiöst.

Det är känneteck-
nande för årets upplaga 
av Älvängens IK.

– Hittills har vi haft 
väldigt god uppslut-
ning på träningarna 
och killarna visar en fin 
vilja, säger årsfärske 
tränaren Peter ”Erra” 
Eriksson.

Peter Eriksson var i ons-
dags kväll på tillfälligt besök 
hemma i moderklubben 
Skepplanda BTK, men den 
här gången som motstån-
dare. ”Erra” är ny tränare i 
Älvängens IK som tränings-
spelade, 2-2, på Forsvallens 
grusbana.

– En okej match från vår 
sida. Det började olyckligt 
med ett baklängesmål precis 
i inledning och i första halv-
lek hade vi svårt. Efter paus 
blev det betydligt bättre. Lite 
synd att vi inte kunde hålla 
vår 2-1-ledning utan släppte 
till en kvittering precis i 
slutet, summerade Eriksson 
efter slutsignalen.

Byggandet av konstgräs-
plan på Älvevi har medfört 
att Älvängens försäsongsträ-
ning fått spridas ut på när-
liggande anläggningar. Nol, 

Skepplanda och Alehallen i 
Nödinge har nyttjats i olika 
omgångar.

– Det har fungerat bra. 
Killarna ligger i på träning-
arna och förhoppningsvis ger 
det resultat när seriespelet 
drar igång om några veckor, 
säger ”Erra”.

Ambitionen är att ta sig 
tillbaka till division 5 – ju 
fortare desto bättre. Tränare 
Eriksson är dock ödmjuk 
inför uppgiften.

– Det är inte lätt att vinna 
en serie. Det gäller att ha 
stolpe in och det är ofta till-
fälligheter som avgör.

Ryggraden i laget
G r u n d u p p s t ä l l n i n g e n 
kommer att bli 4-4-2 och att 
döma av träningsmatcherna 
är det försvarslinjen som 
kommer att utgöra ryggra-
den i laget. På målvaktspos-
ten finns alternativ i Johan 
Wester och Patrik ”Porra” 
Johansson. Mittbacksduon 
utgörs av Marcus Hedberg 
och återvändaren David 
Forsman, som var med på 
Ahlafors IF:s resa från divi-
sion 4 till division 2. Med 
Forsman i laget har ÄIK den 
pappa som krävs för att slåss 
om guldet.

– Han har rutinen, är 

placeringssäker och vinner 
mycket i luften, förklarar 
Peter Eriksson.

Frågan är om ex-ängeln 
själv kommer att återfin-
nas på planen när allvaret 
drar igång?

– Jag ser mig själv som en 
back up. Finns det något hål 
att fylla så får jag hoppa in.

David Forsman var Ahlafors IF:s ankare under ett flertal säsonger. Nu är mittbacksjätten tillbaka i fadershuset och ska för-
söka hjälpa Älvängens IK uppåt i seriesystemet.
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ÄIK vill uppåt i systemet
– Forsman bidrar 
med nödvändig rutin 
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BORÅS. Det blev storslam 
för Föreningen Ale Aerobic 
och Dansstudio när Aero-
bic Gymnastics första del-
tävling i Svenska Cupen av-
gjordes i Boråshallen. Ett 
flertal klubbar deltog varav 
tolv tävlande från Ale. Ale 
Aerobic och Dansstudio 
tog sex guld av sex möjli-
ga. Emma Kvidal tog sitt 
första guld och det i utveck-
lingsklassen, 10-12 år.

Aerobic Gymnastics är 
en gymnastikdisciplin som 
i stora drag går ut på att 

utgöra ett perfekt genom-
fört program till musik. 
Man ska under en förbe-
stämd tid påvisa flexibilitet, 
styrka, självkontroll och po-
sitiv energi. Det gäller att 
visa domarna att man han-
terar sin kropp till fullo och 
klarar av att utföra krävan-
de styrkeövningar blandat 
med spänst- och vighets-
krävande hopp och liknan-
de.

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Storslam i Boråshallen
– Guld till Emma Kvidal

Förra helgen avgjordes Svenska Cupens första deltäv-
ling i Aerobic Gymnastics i Borås. Emma Kvidal tog 
sitt första guld någonsin och det i utvecklingsklas-
sen, 10-12 år.
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ALAFORS. Rekordpublik 
följde den tredje uppla-
gan av Ale Allvetare.

Det blev en rafflande 
frågesportstävling 
mellan kommunens sex 
pensionärsföreningar.

SPF Skepplanda-
Hålanda drog det 
längsta strået efter att 
ha segrat i utslagsom-
gången.

Närmare 200 personer fanns 
på plats i Medborgarhuset 
när Ale Allvetare ägde rum i 
måndags eftermiddag.

– Det här arrangemanget 
har kommit för att stanna. 
Intresset är stort, från Surte i 
söder till Hålanda i norr, kon-
staterade Lennart Mattsson 
i arrangörskommittén.

Till konferencier hade 
utsetts Kent Carlsson, som 
såg till att hålla publiken 
informerad under tävling-
ens gång. Presidiet bestod av 
domaren Ing-Britt Anders-
son och hennes bisittare Åke 
Björmander. Tidtagare var 
i vanlig ordning Sten-Åke 
Carlsson, som skötte upp-
giften med bravur.

Sex tremannalag hade 
nöjet att inta scenen och 
representera just sin pensio-
närsförening. Förhandsfa-

voriter var RPG Alebygden 
som vunnit de två tidigare 
årgångarna. Det såg länge 
ut att det skulle bli en tredje 
inteckning, men i den tionde 
och sista frågeomgången gick 
SPF Skepplanda-Hålanda 
upp jämsides. Som enda lag 
lyckades man nämligen svara 
rätt på frågan vilken som var 
fotbollsspelaren ”Nacka” 
Skoglunds första proffs-
klubb. När domaren förkun-
nade att det var Inter i Italien 
lyste resultattavlan 13-13.

En utslagsfråga fick skilja 
de båda lagen åt och med 
minsta möjliga marginal blev 
det vinst och därmed tron-
skifte i denna uppskattade 

frågesportstävling. Hejar-
klacken för SPF Skepplanda-
Hålanda fick anledning att 
applådera lite extra.

Börje Johansson från 
Repslagarmuseet agerade 
prisutdelare. Han förärade 
det vinnande laget med en 
tjusig knoptavla. De tävlande 
fick också ta emot blommor 
och åskådarnas hyllningar.

JONAS ANDERSSON

Tronskifte i Ale Allvetare
– Seger för SPF Skepplanda-Hålanda

Segrade i Ale Allvetare 2012 gjorde lag SPF Skepplanda-Hålanda.

Ing-Britt Andersson hade he-
dersuppdraget som domare 
och vid hennes sida satt Åke 
Björmander.

Koll på tiden hade Sten-Åke 
Carlsson.

ALE/LILLA EDET. Den 
kick off som Ale & Lilla 
Edets Turistorganisa-
tion arrangerade på 
Repslagarmuseet för 
ett par veckor sedan 
blev en succé.

Det är nu som det 
riktiga arbetet börjar ta 
fart i projektet. 

På onsdag har för-
eningen årsmöte i Lilla 
Edet.

Det har nu gått två och en 
halv månad sedan projektet 
Ale & Lilla Edets Turist-
organisation drog igång. 
Projektledaren, Susanna 
Hammar, och ordföranden, 
Börje Johansson, har delta-
git i flera företags- och för-
eningssammanslutningar i 
både Ale och Lilla Edet.

– Bemötandet är positivt 
och vi ser fram emot att arbeta 
tillsammans med alla intres-
senter.  I dagsläget så arbetar 
jag med att slå ihop Ale och 
Lilla Edets turismhemsidor 
till en. Denna sida kommer 
att finnas på Västsvenska 
Turistrådets portal, vastsve-
rige.com, där hela Västra 

Götalandsregionens kom-
muner finns representerade 
och som har över 3,5 miljo-
ner besökare varje år, förkla-
rar Susanna Hammar.

Den nya turismhemsidan 
ska vara klar till sommaren. 
I förlängningen av detta 
arbete så ska organisationen 
även utbilda flera företag i 
verktyget ”Basetool” så att 
även de kan bli aktiva i den 
nya hemsidan. 

– Jag kommer även kon-
takta företag och föreningar 
för att höra hur de ser på 
projektet och hur samar-
betet kan se ut mellan olika 
näringsidkare. Dialogen med 
kommunerna sker konti-
nuerligt för att samverka så 
mycket som möjligt i projek-
tet, säger Susanna Hammar.  

Ale & Lilla Edets Turist-
organisation är en fören-
ing där ett antal aktörer 
inom området ”att göra, 
äta och bo” gått samman 
för att ta fram boknings-
bara produkter. Ett gemen-
samt grepp bidrar till att ett 
helhetstänkande kommer 
att genomsyra projektsam-
arbetet. Projektets mål är 

att skapa ett bestående nät-
verk mellan kommunerna 
och turismnäringen och att 
marknadsföra området gen-
temot potentiella besökare.

JONAS ANDERSSON

Susanna Hammar, projekt-
ledare för Ale & Lilla Edets 
Turistorganisation.

Turistorganisationen håller årsmöte

www.magnusuggla.nu     www.livenation.se     www.nojet.se

Fredag 24/8 Stenungsund
Stenungsbaden Concert Arena

Biljetter: Ticnet.se 077-170 70 70, via ATG- och Ticnetombud 
samt Stenungsunds Turistbyrå 0303-83327

Ugglas album 
”Innan Filmen 
Tagit Slut…” 

ingår i biljetten, 
så länge 

lagret räcker.

Lördag 7 april
PÅSKRIFRANDE PÅ

 FORSVALLEN
BRASAN TÄNDS 20.00

FYRVERKERI TÄNDS 21.00
SERVERING 19.30-22.00
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Poängpromenad Annandag påsk, 

9 april, kl 11.00-14-00
Start: Albotorget
Mål: Forsvallen
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B
T
K

1948www.skepplanda.se

”Stora bytardagen” på Forsvallen 
14 april, kl 11.00-14.00

Välkomna!

PÅSKFIRANDE
MED PÅSKBRASA

Påskafton 7/4
vid Lödöse museum

Brasan tänds 20.00

Fyrverkeri 21.00

Nygård/Lödöse Intresseförening

BILJETTER FINNS PÅ
ALE BIBLIOTEK, NÖDINGE

FRÅN 13 FEBRUARI
Vuxen 200kr (scenpassrabatt 50kr)

Ungdom 120kr

CHARLIE CHAPLIN - EN  LEK MED ALLVAR

Göteborgsoperans Skövdescen presenterar en musikteaterföreställning av LEO CULLBORG. 
Musik av CHARLIE CHAPLIN (1889–1977).

Arr: Teaterföreningen i Ale, ABF
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Köpenhamn
3 dagar i Danmark

Quality Hotel Dan  
Hotellet ligger centralt i Kastrup med metro- och bussförbindelser. 
Med metron så nära kan man stå på Kongens Nytorv inom en kvart. 
Upplev Nyhamn och Ströget med alla pubar, caféer och butiker. Ta 
en tur till fristaden Christiania!

Pris per person i dubbelrum

949:-
Pris utan reskod 1.099:-

• 2 övernattningar
• 2 x ekologisk frukostbuffé
•  Flygbuss till/från Kastrup 

flygplats

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 23/6 2012.
Inkluderar endast slutstädning.

 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Extranatt inkl. frukost 
endast 499:- 

Varma Värmland
3 dagar i Arvika

Comfort Hotel Bristol   
Möt ett av landets mest betagande landskap: Värmlands gröna 
dalar och fjällsidor, glittrande sjöar och hösten, då bär- och svampp-
lockare svärmar den värmländska naturen. Hotellet ligger nära 
gågatan, butiker, caféer och stadsliv alldeles utanför dörren!

Ankomst: Valfri t.o.m. 14/12 
2012. 

Pris per person i dubbelrum 

899:-
Pris utan reskod 1.049:- 

• 2 övernattningar
• 2 x ekologisk frukostbuffé
• 2 x lätt kvällsbuffé

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

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

Idylliska Mosel
6 dagar i Zeltingen-Rachtig, Tyskland
Wein-und Gästehaus Ames 

Floden Mosel slingrar sig genom 
ett fantastiskt landskap som 
består av vinberg, små pittoreska 
byar, vinmarker som ligger sida 
vid sida och en otrolig idyll, det 
ligger t.ex. en slottsruin som tor-
nar upp sig med utsikt över Mosel 
i närheten. Här kan ni njuta av 
några sköna semesterdagar med 
fokus på livsglädje och upplevels-
er medan ni bor på den otroligt 
mysiga vingården inte långt från 
Zeltingen centrum med restau-
ranger. Köp med vin hem eller 
besök andra vingårdar, städerna 
Trier, Cochem, Belstein och bor-
gen Burg Eltz från 1100-talet.

Pris per person i dubbelrum

1.799:-
Pris utan reskod 2.099:-

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 2 x 2-rätters middag
• 1 flaska vin på rummet
• Kuravgift

Ankomst: 
Söndagar 22/4-23/9 2012. 

W
ein-und Gästehaus A

mes
 

GÖTEBORG. Repslagarmu-
seet deltog traditionsen-
ligt på årets TUR-mässa, 
som arrangerades på Svens-
ka Mässan det gångna vecko-
slutet. Montern återfanns på 
andra våningen i den så kall-
lade Sverigehallen.

– TUR-mässan är ett vik-
tigt skyltfönster för oss. Vi 
knyter kontakter med olika 
researrangörer och vår mål-
sättning är att få bussbolagen 
att stanna till vid museet när 
de gör sina utflykter i Väst-
sverige, säger Bernt Lars-

son.
Hela torsdagen och fre-

dagsförmiddagen var tilläg-
nad fackbesökare, resterande 
tid höll mässan öppet för all-
mänheten.

– Det cirkulerar många be-
sökare under de här dagarna 
och vi är väldigt stolta och 
glada över att få vara med och 
sätta Ale kommun på kartan, 
avslutar Bernt Larsson.

Repslagarmuseet på TUR-mässan

MÄSSBESÖKARE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Många nyfikna besökare kom till Repslagarmuseets monter 
på TUR-mässan.

Hans-Åke Mattsson snurrade tombolan.
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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

Grundpaket
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HEEMSSIDDA
UTAN LÖPANDE AVGIFTER

Vi hjälper dig 
gärna med
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Släpp katterna loss.
Det är vår.

Fredagen den 30 mars kommer våren till 
Cat Club. Räkna med vårtecken i form av extra 
hög stämning, god mat och dryck samt en och 
annan spinnande fl irt.

På scen: Global VJ
På lilla scenen: Schlagerbaren i Fontin
DJ: Allas vår Tompa

Entré inkl. buffé: 225 kr
Biljetterna släpps fredag 23 mars

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

Varmt välkommen!

ÄLVÄNGEN. På egna 
vägar.

Så heter Streaplers 
nya skiva.

Sveriges populäraste 
dansband är hetare än 
någonsin.

Av branschtidningen Får jag 
lovs läsare utsågs Streap-
lers till Sverige bästa dans-
band 2011. Sedan gruppens 
50-årsfirande för tre år sedan 
har framgångsvågen bara 
fortsatt.

– Vi har otroligt mycket 
att göra och årets kalender är 
redan fulltecknad med spel-
ningar. Bokningarna för nästa 
år börjar redan strömma in 
vilket känns oerhört inspi-
rerande, förklarar sångaren 
och tillika gitarristen Kenny 
Samuelsson från Torp.

Albumet På egna vägar 
släpps till försäljning den 25 
april, men redan nu går det 
att förhandsboka skivan på 
Ginza. Marknadsföringen är 
i full igång och trappas upp 
efter hand.

– Vi kommer att finnas med 
på Nyhetsmorgon i TV4 den 
23 april och söndag i samma 
vecka uppträder vi på Bingo-
lotto, berättar Kenny.

I höstas belönades Stre-
aplers med en guldskiva för 
”Streaplers bästa”. Plattan 
har sålt 24 000 exemplar.

– Det är bra i dessa tider 
då skivförsäljningen inte kan 
jämställa med hur det var förr, 
säger Kenny.

Den nya skivan innehåller 
18 spår i sann Streaplersanda. 
Låtarna är noggrant utvalda.

– Soundet är att känna 
igen, ingen tvekan om det. 
Det är sånger med både eng-
elska och svenska texter, de 
flesta är nyskrivna men också 
några så kallade covers, av-
slöjar Kenny som menar att 
Streaplers publik är delakti-
ga i urvalet utan att egentli-
gen veta om det.

– Vi testkör många av lå-

tarna ute på dansställena och 
ser hur responsen blir.

Utomhussäsongen startar 
för Streaplers del på tradi-
tionsenligt sätt på Lane Loge 
den sista april. Fredagen den 
23 maj uppträder man i Furu-
lundsparken, Alafors.

– Det är alltid lika roligt att 
få spela på hemmaplan och 

förhoppningsvis kommer det 
lika mycket folk till Ahlafors 
IF:s folkparksidyll som det 
gör till andra dansbanor där 
vi drar fram, avslutar Kenny 
Samuelsson.

Ladda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.seLadda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.se

LÄ
SV

ÄRDE!

Ange koden:  “alekuriren”
i kassan när du betalar.

fotoklok i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

20%
RABATT

ger dig

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK

Skapa enkelt din egen fotobok med
dina egna bilder och  texter. 

Streaplers släpper ny platta
– Dansbandets popularitet håller i sig

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På egna vägar heter den skiva som släpps till försäljning den 25 april.

Framgångsvågen fortsätter för Streaplers som i höstas be-
lönades med en guldskiva. Snart släpper Sveriges populäras-
te dansband en ny platta. I fredags uppträdde gruppen på en 
privat fest i Medborgarhuset, Alafors.
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Varmt
välkomna!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

VÅRA ÖPPETTIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22
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ÅRSMÖTE
Onsdag 11 april kl 19.00, Repslagarmvuseet

Kallese till

Program:
• Trubadur Stig Alfredsson inleder mötet
• Sedvanliga årsmöteshandlingar
• Repmagi med den prisbelönta repmagikern 
 Sven Arne Karlberg
• Kaffe

Hjärtligt välkomna!
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!

”I sista minuten” på Stads-
teatern, Göteborg. Lörda-
gen den 11 februari hämtades 
vi upp i våra hemorter av Sti-
genbuss med destination Gö-
teborgs Stadsteater. Med stor 
förväntan tog vi plats på våra 
parkettplatser. Vi fick möta 
tre 80-åriga kvinnor som 
jobbar mot en snäv deadline, 
nämligen den slutgiltiga. Köt-
tets lustar och själarnas obot-
liga ensamhet tar aldrig slut. 
Det är mycket som ska hinnas 
med: ”Bo i kollektiv, bli kär 
och börja ett nytt liv....” Det 
blev ett kärt återseende av 
Gerd Hegnell, Ann Lund-
gren och Inger Heyman. 
Carin Mannheimer har på 
nytt träffat mitt i prick och 
vi var många som kände igen 
oss. Efter föreställningen som 
bjöd på många tillfällen till 
skratt och applåder kunde vi 
sätta oss i den bekväma och 
skönt varma bussen för hem-
resan.

Medlemmarna bjöds på 
filmförevisning den 6 mars i 
Medborgarhuset. PRO Ale 
Norras medlemmar kunde 
gratis se ”En enkel till Anti-
bes” med Sven-Bertil Taube 
i huvudrollen. Filmen var 

verkligen tänkvärd och be-
skriver på ett utmärkt sätt hur 
det kan vara i verkliga livet i 
olika situationer på ålderns 
höst. I filmen fick vi följa 
George som tröttnat på stä-
derskan som stjäl hans saker, 
samt att hans vuxna barn för-
söker sälja hans hus bakom 
hans rygg bara för att de be-
höver pengar. Men det blev 
ändå George som får det sista 
skrattet.

Efter filmen bjöds de cirka 
120 medlemmarna på kaffe 
och kaka.

Kulturträff var det tors-
dagen den 8 mars i Medbor-
garhuset. Ett 60-tal medlem-
mar kom till träffen, som in-
leddes med välkomsthälsning 
av Edith Nielsen. Därefter 
följde information om kom-
mande aktiviteter och resor. 
Närmast blir vår påskresa den 
4 april som går till Orust där 
vi först besöker ”Orusts Ul-
lared”, Arvid Erikssons va-
ruhus i Göksäter. Däref-
ter styr vi kosan till Orusts 
Golfklubb där vi äter en god 
lunch. Sedan besöker vi Orust 
Blommor med Pelargonmu-
seet där det lär finnas över 
500 olika sorters pelargoner. 

Sedan ges det möjlighet till 
att shoppa det mesta till träd-
gården.

Torsdagen den 7 juni går 
den ”Hemliga resan” till 
okänt mål. Den 14-15 augusti 
gör vi ett besök i vårt grann-
land Danmark och Skagen för 
en tvådagarstur. Vi besöker 
först Skagens Museum, sedan 
åker vi till Grenen där Katte-
gatt möter Skagerak och tar 
en tur med ”Sandormen”.

Efter informationen serve-
rades kaffe med en god smör-
gås och kaka. Dagens verkliga 
höjdpunkt svarade Leffe Tru-
badur, Leif Landqvist, för. I 
en timma sjöng och spelade 
han gamla goa låtar som alla 
kände igen och kunde sjunga 
med i. Därefter vidtog lot-
teridragningen, först på kaf-
febiljetten med vackra påsk-
liljor som vinst och sedan på 
det sedvanliga lotteriet med 
många fina vinster. Vi fick ett 
par trevliga timmar tillsam-
mans med våra härliga med-
lemmar.

Eva Carlsson 
Stig Andersson

Teater och film för PRO Ale Norra
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Grattis!
Kenneth Berndtsson
som fyller 70 år 28 mars

önskar "Bastugänget"

Grattis
Niclas

på 21 års dagen,
så här lite i efterskott

Uppvaktning
Eventuell uppvaktning på 
min högtidsdag "29/3" firas 
med öppet hus från kl 10-15 
i SmyrnaCaféet. Insamling 
till Afrika.

Annamaria Frank

Grattis

Ett Stort, stort tack till 
Wincent och Sven på 
Rydéns Bil. Ni är mina 
Superhjältar.

"Den jagade Frisörskan"

Tack

Anna-Stina Karlsson, 
Skepplanda har avlidit. Född 
1921 och efterlämnar barn 
med familjer samt syster 
som närmast sörjande.

Bertil Janebrink, Surte har 
avlidit. Född 1928 och ef-
terlämnar makan Ulla-Britt 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 28/3 kl 19, Sång, 
bibelläsning och bön. Sönd 
1/4 kl 11, gudstjänst Helge 
Olson, sång. Torsd 5/4 kl 19, 
Getsemanestund, nattvard.

Älvängens missionskyrka
Tisd 27/3 kl 10, Bön. Kl 
10-13, Tisdagscafé. Kl 18, 
Smultron övar. Kl 18, David 
Lega, OS vinnare i paralym-
pics, politiker mm. Berättar 
om utmaningar i livet som 
rullstolsburen. Onsd 28/3 
kl 12, Babymassage. Kl 19, 
styrelsen. Torsd 29/3 kl 15, 
Andakt med nattvard, Vika-
damm. AM Svenninghed. 
Sönd 1/4 kl 11, gem guds-
tjänst med Blå kyrkans förs. 
P-M Andersson, Smultron. 
AM Svenninghed mfl. Kl 18, 
Tonår. Månd 2/4 kl 18, Spå-
rarscout. Kl 19.30, Scout. 
Onsd 4/3 kl 12, Babymas-
sage. Torsd 5/3 kl 19.30, 
Getsemanestund tills. med 
Smyrnaförsamlingen. Natt-
vard. Svenninghed, Nord-
vall.

Fuxerna kyrka
Lörd kl 16, Mässa, Kristens-
son. Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom, SPF kören. Tisd 
kl 8:30, Mässa i försam-
lingshemmet, Isacson. Onsd 
kl 18:30, Mässa, Norberg. 
Torsd kl 18:30, Högmässa, 
Nordblom.

Guntorps missionskyrka
Onsd 28/3 kl 18.30, Tonår 
ÄventyrarScout. Sönd 1/4 
kl 13.30, Ledarträff Spårar-
UpptäckarScout. Sönd kl 16, 
GUDSTJÄNST AnneMa-
rie Svenninghed plus Kon-
firmanderna medverkar. Tisd 
3/4 kl 16, Konfa. Onsd 4/3 
kl 18.30, Spårar.Upptäck-
arScout.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 5/4 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 8/4 kl 
11, Gudstjänst, Ohlins.

Surte missionsförsamling
Onsd 28/3 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 28/3 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Fred 30/3 kl 
18:30, Spelkväll med fika och 
andakt. För alla åldrar. Sönd 
1/4 kl 11, Gudstjänst. Per 
Kjellberg. Lisa Hylén. Enkelt 
kyrkfika. Församlingsmöte.
Månd 2/4 kl 19, Musikkåren,
 Lerum Surte Symphonic
 Band, övar. Tisd 3/4
kl 18:30, Planeringsmöte 
inför Vårmarknaden. 

Tisd 3/4 18:30. Tonårs-
Scout. Onsd 4/4 kl 15, Ons-
dagsträff: Mitt liv i moll och 
dur. Margareta Herngren 
spelar och berättar. Onsd 4/4 
kl 18:30, Tonår. Onsd 4/4 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Missa inte Vårmarknaden 
lördag 21/4, kl 10-14.
www.surtemissionskyrka.se

Starrkärr-Kilanda
församling
Tisd 27/3 Nols kyrka kl 
18.30, Tisdagkväll i Nol, 
Församlingsafton med Ing-
Marie Svenning: Bryr vi 
oss? Om en resa i Zim-
babwe. Onsd 28/3 Starr-
kärrs kyrka kl 9.30, Vardags-
gudstjänst, Nilsson. En enkel 
andakt med barnen i fokus. 
Efteråt är det fika och lek i 
församlingshemmet. Onsd 
28/3 Älvängens kyrka kl 19, 
Stickcafé i Blå kyrkan. Kaffe 
med tillbehör till självkost-
nadspris Öppet för alla som 
vill träffas kring handarbete 
och gemenskap under enkla 
former. Lörd 31/3 Älvängens 
kyrka kl 11, Syföreningens 
Basar. Kom och köp lotter 
hembakt handarbeten och 
annat smått och gott! Hela 
behållningen från dagen går 
till Svenska Kyrkans Inter-
nationella arbete. Café, auk-
tion och andakt utlovas! 
Sönd 1/4 Gudstjänsten i Blå 
kyrkan flyttad till Missions-
kyrkan kl 11. Nols kyrka kl 
11, Familjegudstjänst Nord-
blom. Starrkärrs kyrka kl 
18, Mässa Nordblom. Månd 
2/4 Älvängens kyrka kl 19, 
Musikmeditation Nordblom. 
Tisd 3/4 Älvängens kyrka kl 
19, Musikmeditation Nils-
son. Onsd 4/4 Älvängens 
kyrka kl 19, Musikmeditation 
Andersson.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 27/3 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen. 
Onsd 28/3 kl 18-19, Bön. Kl 
19, Samling för arbetsgrup-
pernas ledare. Torsd 29/3 
kl 10-12.30, SmyrnaCaféet. 
Kl 15, Andakt på Soläng. Kl 
18.15, Hobby (7-12 år).
Fred 30/3 kl 19, Greenhouse 
(åk 7 och uppåt), Sara och
 Joel Sjövall medverkar. Kl 
20.30, Effect – Café och 
öppet hus för ungdomar.
 Lörd 31/3 kl 10-13, Second 
Hand och Café.
Kl 10, Inspirationsdag med 
Sara och Joel Sjövall, för mer 
info kontakta Elias Berg, 
0709-996101.

 Sönd 1/4 kl 11, Gudstjänst, 
Joel Sjövall. Äventyret 3-12 
år. Kyrkkaffe. Tisd 3/4 kl 
8-9, Bön.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 1/4 kl 10, 
Familjegudstjänst Broman, 
kyrkkaffe. Skärtorsdsdag kl 
19, Skärtorsdagsmässa Wet-
terling. Långfredag kl 10, 
Gudstjänst Broman. Hålanda 
sönd 1/4 kl 12, Mässa 
Broman. Onsd 4/4 kl 10, 
Gemenskapsträff. Långfre-
dag kl 18, Musikgudstjänst 
”Vid Jesu grav” Broman. S:t 
Peder sönd 1/4 kl 10, Mässa 
Olausson. Långfredag kl 12, 
Gudstjänst Skredsvik. Påsk-
afton kl 23.30, Påsknatts-
mässa Skredsvik. Ale-Skövde 
sönd 1/4 kl 12, Gudstjänst 
Olausson. Skärtorsdag kl 18, 
Mässa Olausson. Tunge sönd 
1/4, se ovanstående.

Nödinge församling
1/4 Palmsöndagen kl 11, 
Nödinge kyrka Mässa Guds-
tjänst R Bäck. Kl 11, Surte 
kyrka Gudstjänst H Hultén. 
Kl 15, Bohus Servicehus 
Gudstjänst R Bäck. Månd 2 
april kl 18, Surte kyrka Pas-
sionsandakt A Grosshög. Kl 
19, Nödinge kyrka Passions-
andakt A Grosshög. Tisd 3 
april kl 18, Surte kyrka Pas-
sionsandakt A Grosshög. 
Kl 19, Nödinge kyrka Pas-
sionsandakt A Grosshög. 
Onsd 4 april kl 9.30, Försko-
lan paradiset Vardagsguds-
tjänst R Bäck. Kl 11, Frid-
hem Gudstjänst H Hultén. 
Kl 18, Surte kyrka Passions-
andakt A Grosshög. Kl 19, 
Nödinge kyrka Passionsan-
dakt A Grosshög. Skärtors-
dagen 5 april kl 18, Surte 
kyrka Mässa H Hultén. Kl 
19, Nödinge kyrka Mässa R 
Bäck.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT
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Predikoturer

Efterlysning
Du kille som åkte på 
Sweden Rock Cruise i 
oktober! Du kille som har 
svart/brunt långt hår, som 
jag träffade på kvällen vid 
scenen som jag tog med upp 
och rökade med på däck,jag 
är tjejen med det jätte-
långa 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

Döda

Jordfästningar
Nils Erlandsson. I Surte kapell hölls torsdagen 22 mars 
begravningsgudstjänst för Nils Erlandsson, Bohus. Offi ciant 
var komminister Reine Bäck.

Sven Hedlund. I Surte kapell hölls fredagen 23 mars be-
gravningsgudstjänst för Sven Hedlund, Bohus. Offi ciant var 
komminister Reine Bäck.

Nils Wågestrand. I Starrkärrs kyrka hölls fredagen 23 mars 
begravningsgudstjänst för Nils Wågestrand, Alafors. Of-
fi ciant var kyrkoherde Björn Nilsson.

Vår kära lilla Mamma
och Farmor

Anna-Stina
Karlsson

* 22/6 1921

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Skepplanda
10 mars 2012

ANDERS
Carina

Patrik och Agnieszka
INGEGERD

och LENNART
STAFFAN

och SIGNHILD
Andreas

Linda och Henrik
Amanda, Oliver
Anna och Daniel

Elliot, Mollie
Syster

Övrig släkt och vänner

Din vandring på jorden 
är lyktad

och ögat har slutits        
i frid

Till ursprunget själen är 
flyktad

nu följer din evighetstid

Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i stillhet.

  ____________

Ett varmt tack
till personalen

på Klockarängen,
avdelning Österäng och
hemtjänsten, Nol för god

och fin omvårdnad.

Min älskade Make
Vår käre Pappa, Svärfar

Farfar, Morfar
och Gamlefarfar

Bertil Janebrink
* 6 juni 1928

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Surte
18 mars 2012

ULLA-BRITTA
INGVAR och LENA

Anna och Jörgen
Felicia
Johan

ELSBETH och STEFAN
Oscar, Sandra

Övrig släkt och vänner

Ett hjärta av godhet 
har slutat att slå

Två flitiga händer har 
domnat

Oändlig är saknaden, 
smärtsam och stor

Dock finns det en tröst, 
Du sover i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen

4 april kl. 13.00 i Surte
kapell. Efter akten

inbjudes till minnesstund
i församlingshemmet.

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

måndagen 2 april.
Lika välkommet som
blommor är en gåva

till Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår käre

Ingvar
Johansson

vid hans bortgång, för
deltagande vid

begravningen, alla
vackra blommor,

minnesgåvor samt
kondoleanser vill vi

framföra vårt varma och
innerliga tack.

ULLA
Barn med familjer

Tack

Betraktelse

Glad påsk!
När vi överläm-

nar påskblommor-
na eller påskägget 

är det en önskan om glädje 
vi tillönskar våra medmän-
niskor. God jul stod det på 
julklappen som vi fick för 
en kort tid sedan. Vad bety-
der dessa hälsningar som vi 
ger varandra? Kanske mer 
än Du och jag kan förstå om 
det kommer från en när-
stående. Blommorna viss-
nar snart men om vi be-
håller hälsningen på kortet 
kan vi läsa det gång på gång 
och påminnas om givarens 

önskan. Så är det också om 
vi läser i bibeln om påsk-
budskapet där Gud vill låta 
sin glädje nå våra hjärtan. 
Jesus dog för vår skull, men 
Han uppstod för att gläd-
jen skulle kunna fylla våra 
liv med det som ger varaktig 
glädje här i tiden, men fram-
för allt en trygghet inför 
evigheten. Låt oss ännu 
en gång i en mörk värld ta 
emot hälsningen från Gud 
om kärlek. Joh. 3:16.
Glad Påskhälsning från 
Pingstkyrkan i Bohus

Leif Karlsson, Pastor

Till alla Er som på olika
sätt deltog och hedrade
minnet av vår älskade

Thomas Larsson
vid hans bortgång,
för blommor, brev,
telefonsamtal, alla
vackra blommor

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

LENA
Johanna, Viktor

Kerstin och Allan
Magnus, Gunnar
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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

SÄLJES

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

Hö i småbalar 12kg/st. Skör-
dat vid midsommar. Hög kvalite. 
Skulltorkat.
tel. 0705-50 88 80
el. 0709-68 88 14

Skinsoffor. 3-sits + 2-sits. 3500:-
tel. 0720-31 83 38

Boch kyl/frys A+. Vita nya. 
Nypris 14500. Säljes för 8 000:-. 
Ny samsung micro inbyggd, 
nypris 3300, säljes för 2200:-.
tel. 0708-44 07 31

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

Magda gästsäng. lite använd. 
10cm tjock madrass, 350:-
tel. 0303-33 71 38

Växthus 9,5 kvadrat. Fisknät 
med div. tillbehör.
tel. 073-91 29 656

Bala vedtransportör - 3 fas. 
Höj- sänkbar. Bandbredd 100cm.
Pris: 7500:-
tel. 0303-33 90 03

Pallkragar för odling, driv 
bänkar, kompost. Helt nya, även 
begagnade. Torra och felfria. 
Pris från 100:- - 125:-. Eu-pallar 
-120x80, nya och begagnade. Pris 
fr 50:-/st
tel. 0706-31 02 95

UTHYRES

Husbil uthyres, fullt utrustad: 
TV, Mikro mm. LMC 5,5m. B-kör-
kort. Ledig April, Maj. 
5000:- / vecka.
tel. 0704-87 19 45
Marita

Etta i Nol uthyres from 1 april. 
tel. 0763 - 15 99 90

Ö HYRA

En mindre lägenhet önskas 
av en ensam äldre kvinna. I ale, 
Alafors, Älvängen, Nödinge.
tel. 0739-58 84 01

Önskar hyra lägenhet i Ale 
kommun av liten familj. Allt av 
intresse.
tel. 073-024 26 22

Rum med kokvrå. Medelålders 
kvinna, god ekonomi.
tel. 0768 26 22 02

36-årig man önskar hyra 
boende. Maxhyra 5000:- inkl 
allt. bra bussförbindelse till 
gbg ett måste. Allt av intresse, 
men helst surte/bohus. Inflytt-
ning kan ske omgående. Har fast 
inkomst.
tel. 0707-19 15 55

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

UPPHITTAT
Signerad guldring upphittad på 
Netto i Älvängen.
Återfås mot beskrivning.
tel. 0303-74 91 41

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30. 9/1, 7/2, 
8/3, 6/4, 6/5, 4/6, 3/7, 2/8, 31/8, 
30/9, 12/10, 29/10. Info via:
moderjordnatverket@gmail.com

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.

Pr
yl

bö
rs

en
 p

ub
lic

er
as

 ä
ve

n 
på

 w
ww

.a
le

ku
rir

en
.se

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

Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Momsregistrerad, 
F-skatt sedel och försäkringar finns.
Gå in på vår hemsida för att läsa en 
del av vad vi erbjuder.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Datorhjälp på plats. 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, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt moss-
rivning av gräsmattor. Trädfällning, 
beskärning av träd och buskar. Våra 
fordon och maskiner håller hög 
standar för miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdraget. Vi 
utför allt inom branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Vi utför service / reparationer 
på din bil.
Montering & balansering – Hjul-
skifte – Däckförvaring - Kamrems-
byte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem
tel. 0520-655 181

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Ställverksvägen 3 Öppet-
tider: Mån-Fre: 16-18, Lörd: 10-13. 
Återförsäljare för Interkakel, 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

Hundägare se hit!
Nu tar vi emot hundar till dagis/
pensionat (öppet dygnet runt). Vi 
finns ca 1 km från skepplanda mot 
hålanda. Bra priser och bra service. 
Först till kvarn! Vi har även hund-
trim (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, hem-
städ med bästa kvalité. Ansvars-
föräkring.
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
tel. 0735-57 77 50   Helene
alehemstad@telia.com
www.aleshemstad.com

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

Hushållsnära Tjänster
Privat & Företag
Pensionärsförmåner
Rebbens Städservice AB
Tel. 0703 - 65 66 24

Van företagsstäderska har trött-
nat på långa resor till göteborg 
från Älvängen. Söker därför företag 
inom Ale eller Kungälvs kommun 
som vill ha städhjälp. A-skattese-
del finnes.
tel. 0303-74 62 70
el. 0733-31 92 72

Allt inom trädfällning och 
undanröjning. Stort som smått.
Låga priser. F-skatt & försäkring.
tel. 0765-76 17 29

Barnfotografering
Som ett homeparty. Bjud hem dina 
vänner och deras barn på fika och 
jag fotar barnen stora  som små, 
inne som ute. Minst antal barn 3 st. 
Du får även en värdinnegåva. Besök 
gärna min hemsida för mer infor-
mation eller ring. 
Fotograf Terese Ann
Tel. 0303-332225
www.tereseann.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

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaggggggggaaaaaagggggggaaaaagggggggggggggggggggggggggggggggggggggiv iiiiiggggiiiiii aaaaaaaaaaiiiiiiiiirigaiiii

Stora grattiskramar till
Viktor & Lovisa

Holmqvist
Viktor 2 år den 5/4

Lovisa 5 år den 15/4
Farmor & Farfar grattar!

Fabian Sköld 4 år
Du är en liten lintott som 
jag önskar allt gott. Dina 

ögon glittrar av bus. Du ger 
oss alla glädjerus.

Älskar dig. Kram Mormor

Grattis
Annika Nykvist

som fyller 40 år den 23/3
önskar Miriam, Erika, 

Annika och Britt

Våran solstråle
Linus

fyller 2år den 27 mars
Många grattiskramar från

Mormor & Morfar

Vår goe
Jacob

fyller 6 år den 30/3
Grattis önskar

Mormor & Morfar

Vi vill gratulera
världens bästa

Jacob
som fyller 6 år den 30 mars!

Vi älskar dig!
Kramar från

Alexander, Mamma & Pappa

Grattis
Molly

på 10-årsdagen 1/4
Kramar från moster Mia

Veckans ros 
...till våra älskade vänner 
Lena och Tomas i Alafors 
som alltid ställer upp i alla 
lägen.

”Vi i Hältorpslyckan”

Tack till er sex för en jätte 
trevlig kväll på Casino Cos-
mopol i lördags kväll.
Kramar pansionären med fruga

Tack för uppvaktningen på 
min födelsedag, och alla 
vackra blommor.

Marianne Svensson

Tack
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

4 6 8
3 9 4 6

2 6 5 1 9

1 7 2
2 1 5 9

9 7 6 3 2

3 6 1 2
5 8 1

1 4 9 3

4 6 7 9 5 8
1 8 9 6 7

5 7 9 1
2 7 1

5 6

8 2 5 7 9
6 2

1 4 6

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:-

2012  |   vecka 13  |   nummer 12  |   alekuriren 39PYSSEL



Lo
ka

la
 a

vv
ik

el
se

r i
 u

tb
ud

et
 k

an
 fö

re
ko

m
m

a 
• 

Re
se

rv
at

io
n 

fö
r s

lu
tfö

rs
äl

jn
in

g 
oc

h 
ev

. t
ry

ck
fe

l.

Gäller 20/3-9/4äller 20/3-9/GGä /4

 KR

Gäller 20/3 9/4GGäl /4

 KR
MAX 3 PER KUND

ORD PRIS 
900KR

 KR KR  KR KR
ORD PRIS 
3000KR

ORD PRIS 
5500KR
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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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