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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


