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Älvängen

Egentillverkad säckpipa.

Projektarbeten 
lät höra av sig
NÖDINGE. Jonatan Cor-
neliusson, sistaårselev 
på Ale gymnasium, till-
verkade en säckpipa som 
sitt projektarbete.

Många ämnen stod på agendan när 
treornas projektarbeten skulle redo-
visas. Allt från blodgivning till radio-
program fick ta plats på Ale gymna-
sium förra tisdagen.

Läs sid 18

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

Nr 13  |  vecka 14  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

Öppet alla dagar 8-22

ITALIENSKA FATET ALLTID LIKA POPULÄRT!
Skinkfat, grillfat, exotiskt fat m.m.

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

butiken. Välkommen!

www.axums.se

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

Torkpapper XL
Ord pris 300:-

inkl. moms
inkl. moms

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

På påskafton får alla 
små påskkärringar 
en överraskning! 

(Så långt lagret räcker)

10-pack Tulpaner från 39:-
 
10-pack Ranunklar 69:-
 
10-pack Påskliljor 2 för 20:-
 
Minipåsklilja têt-a-tête 19:-

Gäller t o m 8 april med reservation för slutförsäljning.

Glad påsk!

Skärtorsdag 5/4 10-19 • Långfredag 6/4 11-15 
Påskafton 7/4 10-15 • Påskdagen 8/4 Stängt 
Annandag påsk 9/4 11-15 • ICA Kvantum 8-22 alla dagar
(Systembolaget, Apotek, Bank och Restauranger har 
speciella öppettider) www.aletorg.se
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Oro i Bohus Centrum
Leif Ljung och Boo Baeckström på SalesOnNet i Bohus Centrum har i en skrivelse till Ale kommun och Trafikverket uttryckt sin stora oro för vilka kon-
sekvenser vägbyggnationen har fått för ortens företagare. När korsningen och den naturliga infarten till Bohus stängdes försvann också kunderna. Nu 
kräver de en omfattande marknadsföring för att locka tillbaka kunderna när bygget är klart, men några sådana löften ges inte. "Ny väg och järnväg på 
våra företags bekostnad, samtidigt som vissa blir miljonärer. Det är svårt att känna att vi står lika inför lagen" säger bohusföretagarna.          Läs sid 6 

– Företagare kräver hjälp att få kunderna tillbaka

� �

Lödöse 0520-66 00 10 /påse
Gäller t o m 8/4-12 

Potatis
3kg

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Bortrest i helgen?
Koppla ditt larm till

ditt lokala vaktbolag
från 99kr/mån

Bortrest
ppla ditt

okala va

helgen?
ll

9kr/mån

Tel. kontor 0303-74 99 97
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– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Ale kommun ska växa. 
4000 fler invånare till 
2025. En tuff mål-

sättning, men säkert möjlig 
med hänsyn till kraftfullt 
förbättrade kommunika-
tioner och många attrakti-
va bostadsområden i pipeli-
ne. Vi ligger väl framme i de 
stora frågorna. Infrastruk-
tur som ofta släpar efter, då 
det är kostsamt och en in-
vestering som ofta staten 
måste bevilja anslag till. Här 
drog vi en vinstlott då re-
geringen redan 2007 tog 
beslut om BanaVäg i Väst. 
Fast en ny väg och järnväg 
öppnar inte själv alla dörrar. 
Vi får inte glömma detal-
jerna. Den sista skruven på 
bollen som gör att den går 
stolpe in och inte stolpe ut. 
Det är väldigt ofta detal-
jerna som avgör. Familjer 
med barn i tidiga skolår eller 
strax innan är en primär 
målgrupp för Ale kommun. 
I söndags fanns nära på 100 
potentiella familjer på besök 
i Nödinge. Barnen deltog 
i ett av sina första hand-
bollsarrangemang. Ett stort 
ögonblick, inte bara för 
barnen, utan framför allt för 
Ale kommun. Hur många 
gånger kommer så många 
potentiella kunder på besök 
samtidigt? Med det som 
bakgrund blir det ännu svå-
rare att förstå varför Nö-
dinge SK inte får tillstånd 
att genomföra arrange-
manget i kommunens bästa 
arrangemangshall, Ale gym-
nasium. Där hade såväl spe-

lare som föräldrar och funk-
tionärer fått en helt annan 
känsla. Stora, ljusa, moderna 
och rymliga lokaler istället 
för trångt, mörkt och slitet. 
Alla hallar i kommunen 
kanske inte kan hålla samma 
standard, men hela lysrör 
är väl åtminstone ett rim-
ligt krav? Det är en detalj 
som känns så meningslöst 
att tappa poäng på. Än mer 
förvånande blir det ändå när 
samma gamla idrottshall 
dessutom är arbetsplats för 
lärare och elever. Vad säger 
arbetsmiljöverket? Nåväl, 
det var ingen som gnydde 
om detta, men det känns 
galet att visa upp den sämsta 
sidan när den bästa ligger ett 
bollkast därifrån… Särskilt 
när det är potentiella alebor 
som hälsar på. Som sagt, det 
är detaljerna som avgör.

I Bohus hörs nu förtvivla-
de röster om konsekvenser-
na av ortens avskärmning 
från trafiken. Jag förstår ar-
gumenten och är mest för-
vånad över att det tog så 
lång tid innan någon reage-
rade – och agerade. Bohus-
företaget SalesOnNet 
vädjar i en skrivelse 
till Kommunstyrel-
sen och Trafikver-
ket om hjälp för 
att överleva. 
Tänk er själva 
att driva en 
kommersiell 
verksamhet 
med ett na-
turligt kund-

flöde förbi butiken. Plöts-
ligt en dag stängs flödet 
av. Infarten blockeras och 
svaret är; ”Vi bygger en ny 
väg, det blir bättre i framti-
den”. Det är en vänlig am-
bition och bra för de som 
kommer efter, men för de 
som lever idag? Med facit i 
hand står det helt klart att 
mångmiljardprojektet Bana-
Väg i Väst har missat en vä-
sentlig del, hur den befint-
liga handeln påverkas under 
byggnationen och hur even-
tuella kompensationer ska se 
ut? I Bohus begär man väl-
digt lite anser jag. Det enda 
kravet som SalesOnNet har 
formulerat är att de hoppas 
kommun och Trafikverket 
bidrar till att locka tillba-
ka kunderna med hjälp av en 
offensiv marknadsföring.

Låter utan 
tvekan som 
minst sagt 

rimligt.

Det är detaljerna som avgör

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

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

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

LEDARE2

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

Mer än bara tidning

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

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

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

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

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

vill vara med och räkna på uppdragen. 

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

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

LOKAL UTHYRES
På Hålstensvägen 1 i Älvängen finns lokaler 
med personalutrymmen lediga fr o m juli. 

Ytan är 640 m2. Kan delas till 2 st lokaler på 
300 m2/st. Lokalerna har ett bra skyltläge då 
södra infarten till Älvängen rundar fastigheten

Ring 070-7767516 eller 031-279690

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

Surte/Bohus 
Företagarförening

kallar till 

ÅRSMÖTE
Tisdag 24 april kl 19.00
i Glasbruksmuseet Kvarnvägen 6 i Surte

Sedvanliga förhandlingar samt att vi får besök
av föreläsare från Ale kommuns förvaltning

som informerar om vad som behövs för att lämna
avfall till återvinningscentralen ”Sörmossen” i Bohus.

Med tanke på förtäring behöver vi ha er anmälan 
senast 19 april till Alf på tel 031-982203 eller Leif på

tel 031-980650 eller e-mail: alf@eurocable.se eller 
leif.ljung@salesonnet.com 
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Starrkärrs Centerkvinnor
Anordnar

 LOPPIS
för världens barn 

i Starrkärrs bygdegård 
Lördagen den 5 maj kl 10-14 
Vill du ge ditt stöd så hyr ett bord. 

Kostnad 100 kronor bordet. 
Ring: Gun 744156 eller Evy 745051. 

Kaffeservering.

Alla är varmt välkomna!

Lokal uthyres
80m2 i centrala 

Älvängen 
(bredvid Axums Järn)

RING: 0704-13 85 21

Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook

facebook.com/alekuriren
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– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Ale kommun ska växa. 
4000 fler invånare till 
2025. En tuff mål-

sättning, men säkert möjlig 
med hänsyn till kraftfullt 
förbättrade kommunika-
tioner och många attrakti-
va bostadsområden i pipeli-
ne. Vi ligger väl framme i de 
stora frågorna. Infrastruk-
tur som ofta släpar efter, då 
det är kostsamt och en in-
vestering som ofta staten 
måste bevilja anslag till. Här 
drog vi en vinstlott då re-
geringen redan 2007 tog 
beslut om BanaVäg i Väst. 
Fast en ny väg och järnväg 
öppnar inte själv alla dörrar. 
Vi får inte glömma detal-
jerna. Den sista skruven på 
bollen som gör att den går 
stolpe in och inte stolpe ut. 
Det är väldigt ofta detal-
jerna som avgör. Familjer 
med barn i tidiga skolår eller 
strax innan är en primär 
målgrupp för Ale kommun. 
I söndags fanns nära på 100 
potentiella familjer på besök 
i Nödinge. Barnen deltog 
i ett av sina första hand-
bollsarrangemang. Ett stort 
ögonblick, inte bara för 
barnen, utan framför allt för 
Ale kommun. Hur många 
gånger kommer så många 
potentiella kunder på besök 
samtidigt? Med det som 
bakgrund blir det ännu svå-
rare att förstå varför Nö-
dinge SK inte får tillstånd 
att genomföra arrange-
manget i kommunens bästa 
arrangemangshall, Ale gym-
nasium. Där hade såväl spe-

lare som föräldrar och funk-
tionärer fått en helt annan 
känsla. Stora, ljusa, moderna 
och rymliga lokaler istället 
för trångt, mörkt och slitet. 
Alla hallar i kommunen 
kanske inte kan hålla samma 
standard, men hela lysrör 
är väl åtminstone ett rim-
ligt krav? Det är en detalj 
som känns så meningslöst 
att tappa poäng på. Än mer 
förvånande blir det ändå när 
samma gamla idrottshall 
dessutom är arbetsplats för 
lärare och elever. Vad säger 
arbetsmiljöverket? Nåväl, 
det var ingen som gnydde 
om detta, men det känns 
galet att visa upp den sämsta 
sidan när den bästa ligger ett 
bollkast därifrån… Särskilt 
när det är potentiella alebor 
som hälsar på. Som sagt, det 
är detaljerna som avgör.

I Bohus hörs nu förtvivla-
de röster om konsekvenser-
na av ortens avskärmning 
från trafiken. Jag förstår ar-
gumenten och är mest för-
vånad över att det tog så 
lång tid innan någon reage-
rade – och agerade. Bohus-
företaget SalesOnNet 
vädjar i en skrivelse 
till Kommunstyrel-
sen och Trafikver-
ket om hjälp för 
att överleva. 
Tänk er själva 
att driva en 
kommersiell 
verksamhet 
med ett na-
turligt kund-

flöde förbi butiken. Plöts-
ligt en dag stängs flödet 
av. Infarten blockeras och 
svaret är; ”Vi bygger en ny 
väg, det blir bättre i framti-
den”. Det är en vänlig am-
bition och bra för de som 
kommer efter, men för de 
som lever idag? Med facit i 
hand står det helt klart att 
mångmiljardprojektet Bana-
Väg i Väst har missat en vä-
sentlig del, hur den befint-
liga handeln påverkas under 
byggnationen och hur even-
tuella kompensationer ska se 
ut? I Bohus begär man väl-
digt lite anser jag. Det enda 
kravet som SalesOnNet har 
formulerat är att de hoppas 
kommun och Trafikverket 
bidrar till att locka tillba-
ka kunderna med hjälp av en 
offensiv marknadsföring.

Låter utan 
tvekan som 
minst sagt 

rimligt.

Det är detaljerna som avgör

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

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

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

LEDARE2

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

Mer än bara tidning

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

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

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

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

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

vill vara med och räkna på uppdragen. 

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

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

LOKAL UTHYRES
På Hålstensvägen 1 i Älvängen finns lokaler 
med personalutrymmen lediga fr o m juli. 

Ytan är 640 m2. Kan delas till 2 st lokaler på 
300 m2/st. Lokalerna har ett bra skyltläge då 
södra infarten till Älvängen rundar fastigheten

Ring 070-7767516 eller 031-279690

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

Surte/Bohus 
Företagarförening

kallar till 

ÅRSMÖTE
Tisdag 24 april kl 19.00
i Glasbruksmuseet Kvarnvägen 6 i Surte

Sedvanliga förhandlingar samt att vi får besök
av föreläsare från Ale kommuns förvaltning

som informerar om vad som behövs för att lämna
avfall till återvinningscentralen ”Sörmossen” i Bohus.

Med tanke på förtäring behöver vi ha er anmälan 
senast 19 april till Alf på tel 031-982203 eller Leif på

tel 031-980650 eller e-mail: alf@eurocable.se eller 
leif.ljung@salesonnet.com 
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Starrkärrs Centerkvinnor
Anordnar

 LOPPIS
för världens barn 

i Starrkärrs bygdegård 
Lördagen den 5 maj kl 10-14 
Vill du ge ditt stöd så hyr ett bord. 

Kostnad 100 kronor bordet. 
Ring: Gun 744156 eller Evy 745051. 

Kaffeservering.

Alla är varmt välkomna!

Lokal uthyres
80m2 i centrala 

Älvängen 
(bredvid Axums Järn)

RING: 0704-13 85 21

Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook

facebook.com/alekuriren
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Öppet brev till våra 
kommunpolitiker och 
till Bana väg i väst.

Jag läste i Alekuriren nr12 
att man återigen gör en för-
ändring av gång och cykel-
trafiken i Bohus. Denna gång 
skall alla som bor på vår sida 
av Göta älv och som av olika 
anledningar väljer att inte 
åka bil tvingas ta trapporna 
upp och ner för Jordfallsbron 
om vi önskar ta oss till Kung-
älv. Dessa trappor har under 
två års tid varit ett måste 
för de som vill ta sig mellan 
Bohus och Nödinge samt 
från Nödinge till Kungälv.

Jag undrar hur man kan 
få för sig den urbota dumma 
idén att hänvisa cyklister och 
fotgängare (därmed även 
rullstolsburna) till en minst 
tio meter hög trappa (som 
inte ens är rak), hur ska vi 
som har barn i en cykelsadel 
eller cykelkärra ta oss fram? 
För att inte tala om de som är 
rörelsehindrade?. Vad säger 
PRO och DHR? Vad säger 
ni (våra kommunpolitiker) 
om att vi få kommuninvånare 
som av hänsyn till miljön valt 
att inte äga en bil ska tvingas 
omvärdera detta beslut för 
att vi inte kan komma fram 
utan bil? Det måste väl gå 
att lösa detta på något annat 
sätt? Detta bara måste lösas! 
Jag vill inte bli påtvingad en 
bil, men jag vill kunna ta med 
mig mina barn till Kungälv i 
sommar.

Med förhoppning om en 
kreativ och fungerande bilfri  
lösning!

Samuel Hylén
Surte

Först vill jag tacka 
”verklig miljövän” för 
att denne vill diskute-

ra eventuell vindindustriali-
sering av Alefjäll. Det skall 
du ha respekt för. Detta till 
skillnad från både exploatö-
rer och folkvalda politiker 
som, med något litet undan-
tag, vare sig vågat eller velat 
föra en saklig debatt. För-
modligen för att det är en 
debatt som man riskerar att 
förlora. Denna undvikan-
de taktik kommer sanno-
likt falla tillbaka på partierna 
själva då industrialiseringen 
av Alefjäll kommer att bli en 
valfråga 2014.

Verklig miljövän följer ett 
förutsägbart mönster. Istäl-
let för att diskutera sakfrå-
gan om nackdelarna med att 
göra Alefjäll till ett industri-
område till vindkraft, begär 
sig denne ut på en resa runt 
om i världen för att på så vis 
piska upp en hotbild som 
skall få den lilla människan 
i Sannun, Ryd och Kilanda 
ned på knä. Tyvärr fungerar 
inte denna taktik längre då 
den sedan länge är avslöjad. 
Lika platt faller NIMBY 
argumentet. Ett argument 
som används av exploatörer 
för att undvika att diskutera 
sakfrågan.

Verklig miljövän är svaret 

skyldig på frågan varför man 
skall lägga en bullermatta 
över vildmarken och de 
boende på Alefjäll, inskränka 
allemansrätten genom att 
göra kvadratkilometrar av 
vildmark till riskområde som 
beträdes på egen risk, riva 
upp sår i skog och mossar 
för att anlägga transportvä-
gar etc.

Ett industriområde för 
vindkraft på Alefjäll skulle 
lägga en död hand över 
Alefjäll och den positiva 
glesbygdsutveckling som 
nu sker. Detta för att kom-
munen, med hänvisning 
till bullerproblem, tvingas 
införa byggförbud på en 
yta motsvarande ofantliga 
10 kvadratkilometer (1000 
hektar/2000 fotbollsplaner). 
Ett byggförbud som de facto 
innebär ren och skär mark-
konfiskation av småbönders 
mark. Mark som i många fall 
brukats i generationer. Bara 
detta är ett rättsövergrepp av 
sällan skådat slag. En opar-
tisk prövning av denna fråga 
skulle sannolikt resultera i 
en fällning i Europadomsto-
len.

Sist men inte minst 
påverkar de 200 meter 
höga verken givetvis djur 
och fågelliv. Forskning 
visar att fåglar och djur 

tenderar avlägsna sig från 
bullerpåverkade områden 
då de är i behov av att ha 
en ostörd kommunikation 
via sina läten för fortplant-
ningens skull. En inte helt 
förvånande slutsats då vi 
människor själva undviker 
att närma oss stora rörliga 
industrianläggningar av 
ren självbevarelsedrift. Mot 
dessa bakgrundsfakta fram-
står exploateringsplanerna 
på Alefjäll för en person 
med sunt förnuft som rent 
vansinne. För inte skall väl 
kommunen tillåta att några 
få markägare exploaterar 
1000-tals människors lands-
bygd för att få chansen att 
bli miljonärer? För en sann 
demokrat är svaret givet.

De boende på Alefjäll och 
våra folkvalda politiker kan 
dock förenas i samförstånd 
genom att kommunen istäl-
let anlägger vindkraftverk på 
egen mark i anslutning till 
E 45. Då skulle kommun-
kassan stärkas via verkens 
intäkter och fjället kunna 
räddas. Dessutom skulle 
Ale kommun framstå som 
en progressiv kommun som 
satsar på förnybar energi, 
men med förnuft.

Oroad landsbygdsbo

Regeringen har varit 
föga framgångsrik 
med sitt löfte om att 

avveckla arbetslöshet och ut-
anförskap. Arbetslösheten 
kommer att vara fortsatt hög 
åren framöver, runt 7-8 pro-
cent, och sysselsättningsgra-
den ligger stilla. Regering-
en saknar näringspolitik och 
vill helst glömma att den inte 
har majoritet i Riksdagen. 
När den påminns om mot-
satsen reagerar moderata le-
damöter aggressivt. I veckan 
som gick var kilometerskat-
ten eller vägslitageavgiften 
det stora hotet.

Enligt den gamla Tra-
fikverket så stod den tunga 
lastbilstrafiken  för runt 60 
procent av vägslitaget men 
bara för 25 procent av väg-
skatterna. Det finns också 
anledning att fundera på en 
vägslitageavgift för att säker-
ställa bättre konkurrens neu-
tralitet mellan väg, järnväg 
och sjöfart. Banavgifterna för 
järnväg har höjts och sjöfar-
ten möter ökade kostnader 

med införan-
det av de nya 
svavelhalterna 
för sjöfarts-
bränsle från 
2015.

Vi soci-
aldemokra-
ter ser en av-
ståndsbaserad 
vägslitageav-
gift som ett 
viktigt verk-
tyg för att fi-
nansiera det 
stora beho-
vet av en ny 
tranportsin-
frastruktur, 
för att skapa 
rättvisare vill-
kor inom åke-
ribranschen 
och för att 
främja miljö-

omställning. 
I dag betalar utländska 

åkerier ingen avståndsbase-
rad avgift när de kör i Sveri-
ge medan svenska åkare får 
göra detta i Tyskland och 
Polen. En rad EU-länder 
överväger nu att införa olika 
former av avståndsbasera-
de avgifter för den tunga tra-
fiken. Skatteutskottets ord-
förande Henrik von Sydow 
har ivrigt påstått sig omfam-
na den utvärdering av de nya 
reglerna för F-skatt som en 
socialdemokratisk motion 
yrkade på. Ett av de problem 
en sådan har att analysera 
är just hur utländska åkerier 
konkurrerar ut de lokala åke-
rierna. 

Vi socialdemokrater vill 
att åkare som investerar i nya 
lastbilar med bättre avgasre-
ning ska främjas genom en 
lägre avgift. Så fungerar det 
framgångsrika systemet för 
avgifter i Tyskland. 

Det uppenbart att Sverige 
har underinvesterat i trans-
portinfrastruktur under flera 
år. Investeringar i ny trans-
portinfrastruktur är mycket 
gynnsamma för sysselsätt-
ningen.

Transportsystemet behö-
ver både ökad kapacitet och 
inslag av nya effektiva styr-
medel. Det går inte likt den 
moderatledda regeringen att 
stå passiv inför de stora ut-
maningarna på infrastruktur-
området. För säkra exportin-
dustrins transportbehov och 
få en fungerande arbetspend-
ling behöver vi både ökad 
kapacitet och kvalitet i trans-
portsystemet.  Hur modera-
terna tänker finansiera detta 
hör vi föga.

Christina Oskarsson
Riksdagsledamot (S)

i Skatteutskottet
Jörgen Hellman

Riksdagsledamot(S)
i Finansutskottet

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

En konstruktiv lösning på vindkraftsfrågan Visst behövs en 
vägslitageavgift!

Ale kommun 
för oss bilfria?

FloristFlorist

Stockholm
Göteborg
Stenungsund
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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
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DEMOKRATERNA I A
LE

ÖPPET MÖTE OM 
KOLLEKTIVTRAFIK

Ons 11/4 kl 18.30-20.30 
kommer Västtrafiks ordförande Leif 
Blomqvist till Folkets hus i Nol för 

att tala om framtidens kollektivtrafik 
samt för att svara på dina frågor. 
Mötet är öppet för allmänheten!

Arr: Nol-Alafors Socialdemokratiska 
förening, Ale arbetarekommun

 

S-GRUPP
Tisdag 10/4 

kallas den socialdemokratiska full-
mäktigegruppen till möte på Folkets 
hus i Nol kl 18.30. Alla medlemmar är 

välkomna!
 

MEDLEMSBIO
Torsdag 12/4 kl 18.30 

bjuder Socialdemokraterna alla 
medlemmar på Bio i Medborgarhu-
set i Alafors. Tillsammans tittar vi på 

filmen Järnladyn.

Välkomna!

Vi önskar 
er alla en 
glad 
påsk!
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filmen Järnladyn.

Välkomna!

Vi önskar 
er alla en 
glad 
påsk!

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

April

PÅ GÅNG I ALE

MUSIKAL- 
FÖRESTÄLLNING 
med kulturskolans elever
Fri entré
>> Onsdag 4 april kl 19.00
Teatern i Ale Gymnasium

FÖRFATTARFRUKOST 
MED MARIE 
HERMANSON
Entré 80 kronor. Biljetter finns att 
köpa på biblioteket från 31 mars.
>> Lördag 21 april 
Ale bibliotek, Nödinge.  
Frukost är framdukad från kl 9.30.  
Marie Hermanson 10.00.
Arrangörer: Ale kommun, 
Studieförbundet Vuxenskolan
 

LASSEMAJA 
MYSTERIE-TEMA PÅ 
BIBLIOTEKEN I PÅSK
Kom och lös mysteriet med de 
försvunna gyllene böckerna 
på biblioteken i Nödinge, 
Skepplanda, Surte eller 
Älvängen. Även tipspromenad 
om LasseMajas detektivbyrå. För 
öppettider, se ale.se/bibliotek.
 

ÄLVÄNGEN 2022
23 visioner av Chalmers arki-
tektstudenter
Utställning på Älvängens 
bibliotek 26 mars-16 april.
Studenterna finns på plats och 
presenterar visionerna 
onsdag 11 april kl  16.30-19.00. 
Kl 19.00 börjar Ortsutvecklings-
mötet i Aroseniusskolans aula.
 

VAD FÅREN GER
Eva Borgede visar alster i ull 
och lammskinn på Skepplanda 
bibliotek den 2-26 april. Eva är på 
plats måndag 16 april  
kl 17.00-19.00 för att svara på 
frågor, visa och berätta.

Årsmöte
Ale Kulturskolas 
intresseförening inbjuder till 
årsmöte måndag 16/4 kl 18.30, 
Ale gymnasium.

Välkomna med anmälan till, 
lauraobrien@telia.com eller 
tel 0303-33 63 64
Alla intresserade välkomna!

Surte Glasbruksmuseet i Surte tisdag 10 april kl 19.00
•  Var med och skapa framtiden –Mikael Berglund kommunalråd 

informerar om kommunens visionsarbete
•  Jan A Pressfeldt ordförande för samhällsbyggnadsnämnden informerar 

kring aktuella frågor i Surte

Välkomna hälsar Börje Ohlsson, Stina-Kajsa Melin, Catharina Engström 
och   Jan-Åke Lindberg

Älvängen Aroseniusskolans aula onsdag11 april kl 19.00
•  Var med och skapa framtiden –Paula Örn oppositionsråd informerar om 

kommunens visionsarbete.
•  Vad pågår och vad är planerat –Jan A Pressfeldt ordförande för 

samhällsbyggnadsnämnden informerar.
• Vad vill du ska hända i Älvängen fram till 2017?

Vi bjuder på fika och i samband med mötet kan ni även titta på 
utställningen Älvängen 2022 –Visioner av arkitektstudenter på Chalmers, 
kl 16-19 i skolan bibliotek.

Välkomna hälsar  Anitha Kristiansson, Lars-Gunnar Wallin och 
Roland Axelsson

Nödinge Ale gymnasium torsdag 12 april kl 19.00
•  Inbrott och skadegörelse har en tendens att öka. Brottsförebyggande 

genom grannsamverkan. Lotti Klug, brotts- och säkerhetshandläggare.
•  Ale Vision, var med och skapa framtiden! Paula Örn, kommunalråd 

informerar om kommunens pågående visionsarbete.
•  Vad vill du ska hända i Nödinge fram till 2017? Är du nyinflyttad eller 

barnfamilj? Vi vill höra dina idéer och synpunkter.
• Övriga frågor

Välkomna önskar Lennarth Nilsson och Sven Petersson

Välkommen på 
ortsutvecklingsmöte

Nu är det dags för fest
Tack för ert tålamod 
under utbyggnaden av 
E 45 och järnvägen! I de-
cember inviger vi byg-
get, med både pompa 
och fest. Nu vill vi ha era 
förslag på kul saker till 
invigningen.

Slutet nalkas för trafikom-
läggningar och förlängd 

Långt projekt
• Förstudie Göteborg–Älvängen  
 1994
• Utredningar 1994–1997 

restid. Bygget som har 
pågått sedan 2007 har på-
verkat alla oss som reser i, 
till och från Ale kommun.

I december är det dags för 
invigning och bandklipp-
ning av stora mått. Efter-
som trafikverket kommer 
att arbeta in i det sista vet 
vi inte det exakta datumet 

än. Tanken är att hålla en 
officiell invigning (för-
modligen en fredag) och 
sedan ha en festlig dag för 
alla kommuninvånare.

Vi har gott om idéer till 
folkfestdagen. Men för att 
den ska bli riktigt bra be-
höver vi era tankar. Vi vill 
ha många förslag, stora 

som små, att välja ibland. 
 Skicka in ditt förslag 
till projektledaren Kjell 
Lundgren på e-post kjell.
lundgren@ale.se.

• Val av lokalisering 1996
• Fördjupad översiktsplan för Göta  
 älvs dalgång 2000 

• Förlängt Älvängen–Trollhättan 2004
• Byggstart 2007
• Byggslut 2012

Tid: Onsdag, 25 april, kl 18.00
Plats: Älvängens aktivitetshus, Carlmarks väg 4
Fri entré!
Anmälan: För att säkert få plats anmäl till ditt intresse till 
Ann-Marie Thunberg eller Ann-Christine Sädås senast 24 april.
Kaffe finns till självkostnadspris

För mer information kontakta:
Ann-Marie Thunberg, anhörigkonsulent i Ale kommun
Telefon: 0303-37 12 54
Epost: ann-marie.thunberg@ale.se
www.ale.se/omsorg-och-hjalp/anhoriga-och-frivilliga/

Ann-Christin Sädås, demenssjuksköterska/ 
anhörigsamordnare i Lilla Edets kommun
Telefon : 0520-65 97 88, 070-346 12 97
Epost: ann-christin.sadas@lillaedet.se

Öppen föreläsning

”En familj som alla andra?”
Välkommen till en föreläsning för inspiration och kunskap med Stina 
Gidlöf som är föreläsare och stolt mamma till ett barn med Downs 
syndom. Stina berättar om sitt liv som förälder, bemötande och be-
handling inom vård, habilitering och barnomsorg av såväl personal 
som andra föräldrar.

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 23 april 
2012 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors

Bland punkterna märks:

• Förslag till inrättande av kommunalförbundet 
Räddningstjänsförbundet Ale-Kungälv

•  Svar på medborgarförslag från Pauli Lyyski m. fl. om att ansluta Ale 
kommun till förvaltningsområde för finska

• Svar på motion från Aroseniusskolan om utökande av  
one-to-oneprojektet

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

Välkommen!

Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande.  
Cecilia Stedt, sekreterare.

Kom till kommunfullmäktige

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.
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Vi som jobbar
på Alebyggen
önskar glad påsk.

Öppettider
Skärtorsdag  10-12
Från långfredag till annandag påsk har vi stängt
Välkommen åter tisdag den 10 april kl 10-17.

Nu har AD-Alliansen i 
Ale äntligen förstått 
att det är vansin-

ne att lägga ut driften av det 
nya äldreboendet i Nödinge 
till bolag som Carema eller 
Attendo. Vi socialdemokra-
ter har hela tiden drivit linjen 
att vi i kommunen själva ska 
driva våra äldreboenden för 
att kunna påverka att våra 
skattepengar används så bra 
som möjligt och inte går till 
vinster i skatteparadis. Dä-
remot driver AD-Alliansen 

med en dåres envishet infö-
randet av LOV-lagen. 

Anledningarna till att vi 
socialdemokrater hela tiden 
har sagt nej till utförsäljning 
av kommunala boenden är 
flera. Svensk forskning visar 
att bemanningen i den priva-
ta äldreomsorgen är betyd-
ligt lägre än i den kommuna-
la. Vi vill inte att var tionde 
anställd ska försvinna från 
vården. Fortfarande har alli-
ansregeringen inte gjort nå-
gonting för att stoppa utför-

seln av skattemedel till ut-
ländska skatteparadis. 

Det är också så att de pri-
vata bolag som drivs med 
skattemedel inte omfattas av 
offentlighetsprincipen och de 
anställda har inget medde-
larskydd. Om de som arbe-
tar i den privata äldreomsor-
gen slår larm om missförhål-
landen har företaget rätt att 
avskeda dem! Privata vårdgi-
vare har också färre heltids-
tjänster och fler timanställda. 
Detta är en utveckling vi inte 
vill se i Ale.

Allt det ovanstående är vår 
oro när det gäller de priva-
ta hemtjänstbolag som AD-
Alliansen genom sitt infö-
rande av den s.k. ”Lagen om 
valfrihetssystem” (LOV) nu 
vill släppa in i Ale. Vi soci-
aldemokrater vill fokusera 
på att du själv ska få ha val-
frihet i vad du vill ha hjälp 
med istället för om det är 
Carema eller Attendo som 
ska komma. 

Socialdemokraterna vill 
prioritera möjligheten för 
icke-vinstdrivande perso-
nalkooperativ, stiftelser och 
andra ideella organisationer 
att driva och utveckla vård. 
Svenskt näringslivs egen 
kartläggning visar att bara 
15 av 377 , dvs 4%, av utfö-
rarna inom LOV är sådana 
verksamheter. 50 % av den 
privata äldreomsorgen drivs 
av Carema och Attendo. Vi 
säger ja till valfrihet och in-
flytande men nej till en sty-
rande lagreglering, LOV, 
som framförallt är anpassad 
för vinstmaximerande bolag.  

Eva Eriksson (S)
Vice ordförande i 

Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

Ja till valfrihet - Nej till LOV

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.

IT-företaget SalesOnNet 
säljer produkter och tjänster 
till företag i och privatper-
soner i norra Göteborgsom-
rådet. Halva kundstocken är 
Kungälvsorienterade, vilket 
medför att älvförbindelsen är 

helt avgörande. Sedan sep-
tember förra året har trafiken 
letts om för att möjliggöra 
en ny trafikplats vid Jord-
fallsbron. Det har samtidigt 
inneburit att Bohus Centrum 
skärmats av från det dagliga 

trafikflödet. Idag finns bara 
en infart till centrum och 
den ligger söder om. Några 
spontana kundbesök är det 
således inte tal om längre.

– Från att alltid ha haft en 
eller ett par kunder i butiken 
från morgon till kväll kan det 
nu gå dagar utan att någon 
kommer in genom dörren. 
Vi pratar om noll kunder i 
butiken. Det är klart att det 
svider och ger oss stora pro-
blem, säger Leif Ljung.

Flera företagare och verk-
samheter vittnar om samma 
sak i Bohus Centrum. Sam-
hället beskrivs som avskuret 
från omvärlden. Att Tra-
fikverket skulle kompensera 
dem ekonomiskt vågar de 
inte ens tro på och SalesOn-
net ställer därför andra krav.

– Eftersom vägombygg-
naden har kostat oss väldigt 
många kunder hoppas jag 
att stat och kommun istället 
hjälper oss att vinna dem till-
baka. En omfattande mark-
nadsföring av orterna och 
företagen som har drabbats 
är det minsta vi kan begära. 
När vägen- och järnvägen 
är invigd hoppas jag att det 
satsas hårt på att marknads-
föra oss som har betalat det 
högsta priset. Tyvärr kanske 
inte ens alla överlever fram 
till att det är dags att skörda, 
suckar Leif Ljung.

Leif Ljung och Boo Baeckström på SalesOnNet i Bohus uttrycker sitt stora missnöje över 
hur hårt ortens företagare har drabbats av vägbygget.

Kommunstyrelsens ord-
förande i Ale, Mikael Berg-
lund (M), säger i en kom-
mentar till tidningen att de 
för en dialog med Trafikver-
ket om på vilket sätt utsatta 
handlare och orter ska kunna 
kompenseras.

– Om Trafikverket inte tar 
sin del av ansvaret så är det 
ju meningslöst att göra infra-
strukturutbyggnader som 

denna. Är priset att all handel 
och service försvinner är det 
bättre att låta bli. Vi kommer 
att driva den här frågan och 
förväntar oss att få ett posi-
tivt gehör, säger han.

Övergripande projektle-
dare för BanaVäg i Väst, Bo 
Björklund, ger däremot inga 
löften.

– Vi har inte avsatt några 
pengar för marknadsföring 

efter projektets utgång, 
men jag har full respekt för 
att vissa har drabbats hårt. 
Etappen i Bohus är kompli-
cerad och vårt mål har varit 
att på alla sätt försöka minska 
byggtiden. Det måste trots 
allt vara det viktigaste.

BOHUS. Mer eller mindre helt avskärmade från 
trafiken kämpar företagare i Bohus Centrum för 
sin existens.

Nu kräver de en samlad insats från Trafikverket 
och Ale kommun.

– När väg och järnväg är färdigbyggt måste det 
till en omfattande och genomtänkt marknadsfö-
ringskampanj för att locka kunderna tillbaka. Det 
är det minsta vi kan kräva som kompensation, 
säger Leif Ljung och Boo Baeckström, företagare 
i Bohus.

– Företagare i Bohus hårt drabbade av BanaVäg i Väst

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kräver reklam som kompensation
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Vi som jobbar
på Alebyggen
önskar glad påsk.

Öppettider
Skärtorsdag  10-12
Från långfredag till annandag påsk har vi stängt
Välkommen åter tisdag den 10 april kl 10-17.

Nu har AD-Alliansen i 
Ale äntligen förstått 
att det är vansin-

ne att lägga ut driften av det 
nya äldreboendet i Nödinge 
till bolag som Carema eller 
Attendo. Vi socialdemokra-
ter har hela tiden drivit linjen 
att vi i kommunen själva ska 
driva våra äldreboenden för 
att kunna påverka att våra 
skattepengar används så bra 
som möjligt och inte går till 
vinster i skatteparadis. Dä-
remot driver AD-Alliansen 

med en dåres envishet infö-
randet av LOV-lagen. 

Anledningarna till att vi 
socialdemokrater hela tiden 
har sagt nej till utförsäljning 
av kommunala boenden är 
flera. Svensk forskning visar 
att bemanningen i den priva-
ta äldreomsorgen är betyd-
ligt lägre än i den kommuna-
la. Vi vill inte att var tionde 
anställd ska försvinna från 
vården. Fortfarande har alli-
ansregeringen inte gjort nå-
gonting för att stoppa utför-

seln av skattemedel till ut-
ländska skatteparadis. 

Det är också så att de pri-
vata bolag som drivs med 
skattemedel inte omfattas av 
offentlighetsprincipen och de 
anställda har inget medde-
larskydd. Om de som arbe-
tar i den privata äldreomsor-
gen slår larm om missförhål-
landen har företaget rätt att 
avskeda dem! Privata vårdgi-
vare har också färre heltids-
tjänster och fler timanställda. 
Detta är en utveckling vi inte 
vill se i Ale.

Allt det ovanstående är vår 
oro när det gäller de priva-
ta hemtjänstbolag som AD-
Alliansen genom sitt infö-
rande av den s.k. ”Lagen om 
valfrihetssystem” (LOV) nu 
vill släppa in i Ale. Vi soci-
aldemokrater vill fokusera 
på att du själv ska få ha val-
frihet i vad du vill ha hjälp 
med istället för om det är 
Carema eller Attendo som 
ska komma. 

Socialdemokraterna vill 
prioritera möjligheten för 
icke-vinstdrivande perso-
nalkooperativ, stiftelser och 
andra ideella organisationer 
att driva och utveckla vård. 
Svenskt näringslivs egen 
kartläggning visar att bara 
15 av 377 , dvs 4%, av utfö-
rarna inom LOV är sådana 
verksamheter. 50 % av den 
privata äldreomsorgen drivs 
av Carema och Attendo. Vi 
säger ja till valfrihet och in-
flytande men nej till en sty-
rande lagreglering, LOV, 
som framförallt är anpassad 
för vinstmaximerande bolag.  

Eva Eriksson (S)
Vice ordförande i 

Omsorgs- och
arbetsmarknadsnämnden

Ja till valfrihet - Nej till LOV

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.

IT-företaget SalesOnNet 
säljer produkter och tjänster 
till företag i och privatper-
soner i norra Göteborgsom-
rådet. Halva kundstocken är 
Kungälvsorienterade, vilket 
medför att älvförbindelsen är 

helt avgörande. Sedan sep-
tember förra året har trafiken 
letts om för att möjliggöra 
en ny trafikplats vid Jord-
fallsbron. Det har samtidigt 
inneburit att Bohus Centrum 
skärmats av från det dagliga 

trafikflödet. Idag finns bara 
en infart till centrum och 
den ligger söder om. Några 
spontana kundbesök är det 
således inte tal om längre.

– Från att alltid ha haft en 
eller ett par kunder i butiken 
från morgon till kväll kan det 
nu gå dagar utan att någon 
kommer in genom dörren. 
Vi pratar om noll kunder i 
butiken. Det är klart att det 
svider och ger oss stora pro-
blem, säger Leif Ljung.

Flera företagare och verk-
samheter vittnar om samma 
sak i Bohus Centrum. Sam-
hället beskrivs som avskuret 
från omvärlden. Att Tra-
fikverket skulle kompensera 
dem ekonomiskt vågar de 
inte ens tro på och SalesOn-
net ställer därför andra krav.

– Eftersom vägombygg-
naden har kostat oss väldigt 
många kunder hoppas jag 
att stat och kommun istället 
hjälper oss att vinna dem till-
baka. En omfattande mark-
nadsföring av orterna och 
företagen som har drabbats 
är det minsta vi kan begära. 
När vägen- och järnvägen 
är invigd hoppas jag att det 
satsas hårt på att marknads-
föra oss som har betalat det 
högsta priset. Tyvärr kanske 
inte ens alla överlever fram 
till att det är dags att skörda, 
suckar Leif Ljung.

Leif Ljung och Boo Baeckström på SalesOnNet i Bohus uttrycker sitt stora missnöje över 
hur hårt ortens företagare har drabbats av vägbygget.

Kommunstyrelsens ord-
förande i Ale, Mikael Berg-
lund (M), säger i en kom-
mentar till tidningen att de 
för en dialog med Trafikver-
ket om på vilket sätt utsatta 
handlare och orter ska kunna 
kompenseras.

– Om Trafikverket inte tar 
sin del av ansvaret så är det 
ju meningslöst att göra infra-
strukturutbyggnader som 

denna. Är priset att all handel 
och service försvinner är det 
bättre att låta bli. Vi kommer 
att driva den här frågan och 
förväntar oss att få ett posi-
tivt gehör, säger han.

Övergripande projektle-
dare för BanaVäg i Väst, Bo 
Björklund, ger däremot inga 
löften.

– Vi har inte avsatt några 
pengar för marknadsföring 

efter projektets utgång, 
men jag har full respekt för 
att vissa har drabbats hårt. 
Etappen i Bohus är kompli-
cerad och vårt mål har varit 
att på alla sätt försöka minska 
byggtiden. Det måste trots 
allt vara det viktigaste.

BOHUS. Mer eller mindre helt avskärmade från 
trafiken kämpar företagare i Bohus Centrum för 
sin existens.

Nu kräver de en samlad insats från Trafikverket 
och Ale kommun.

– När väg och järnväg är färdigbyggt måste det 
till en omfattande och genomtänkt marknadsfö-
ringskampanj för att locka kunderna tillbaka. Det 
är det minsta vi kan kräva som kompensation, 
säger Leif Ljung och Boo Baeckström, företagare 
i Bohus.

– Företagare i Bohus hårt drabbade av BanaVäg i Väst

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kräver reklam som kompensation

Frukt&Grönsakshuset
Öppet alla dagar! Vardag 8-19 | Lördag 9-18 | Söndag 9-18

www.alefruktogront.se | 0303-22 98 50
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ALAFORS. Det var fullt 
hus som så många 
andra gånger i Aleback-
ens nya värmestuga 
den här säsongen.

Skillnaden den här 
gången var att besö-
karna inte hade pjäxor 
och skidkläder på sig.

Tisdagens sopplunch 
lockade ett 50-tal före-
tagare som fick ta del 
av den lokala arbets-
marknadsprognosen 
samt en försmak av 
Ale kommuns vision för 
2025.

Intresset för Ale Företagsfo-
rums frukost- och lunchmö-
ten är stort. Säkerligen var 
många näringsidkare också 
lite extra nyfikna på att få ta 

del av Alebackens nya loka-
ler. Föreningen fanns repre-
senterade i form av far och 
son Helin, Kjell och Niklas, 
varvid den sistnämnde gjorde 
en tio minuters inledande 
presentation om Alebackens 
utveckling på senare år.

– Antalet besökare har 
ökat radikalt sedan höjningen 
av backen kom till stånd och 
den nya liften installerades 
2009. Vi har gått från 7000 
besökare till 15 000.

Under den senaste tio-
årsperioden har Alebacken 
kunnat ha anläggningen 
öppen i snitt 9,5 veckor per 
säsong. I år stannade siffran 
på blott sex veckor. Säsongs-
starten ägde inte rum förrän 
28 januari och pågick fram 
till 11 mars.

– Perioden från jul till 
sportlovet är viktigast för oss. 
Av de 6 385 besökare vi note-
rade i år kom 5 400 under 
den första treveckorsperio-
den, berättade Niklas Helin.

Nästa år kommer Ale-
backen att investera ytterli-
gare en miljon kronor i det 
automatiska snökanonsyste-
met.

– Vi vill kunna göra snö på 
ett ännu mer effektivt sätt.

Liften har emellertid inte 
stannat i Alebacken bara för 
att snön försvunnit. Som-
martid används nämligen 
pisten för downhillcykling.

Kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) och kom-
munchefen Erik Lidberg 
berättade kortfattat om Ale 
2025 – från vision till över-
siktlig planering.

– Vi pratar mycket om 
2012 när den nya infrastruk-
turen ska vara färdig. Vi vill 
flytta fram tidshorisonten. 
Visionen är en prototyp, det 
innebär att den inte är färdig. 
Vi vill gärna att ni komplet-
terar med era idéer, så att 
den kan bli ännu bättre, sade 
Berglund och fortsatte:

– Visionen ska signalera 
framtidstro och framtids-
hopp. Den ska vara skriven 
på vanlig svenska och inte 
på kommunsvenskt vis. Man 
ska kunna känna att där vill 

jag bo. Det ställer krav på oss 
som organisation och på er 
som företagare.

Ale kommun har som 
ambition att växa med ytter-
ligare 4 000 invånare till 
2025. 

– Vårt utbud är kopplat 
till hur många vi är, betonade 
Lidberg.

Jens Sandahl från Arbets-
förmedlingens analysavdel-
ning presenterade aktuell 
arbetsmarknadsstatistik för 
riket, Västra Götaland men 
också Ale lokalt.

– Arbetslösheten sjunker 
i den här kommunen. Ni är 
faktiskt bäst i klassen om vi 
ser till Göteborgsregionen. I 
Lilla Edet är det direkt mot-
satt utveckling, förklarade 
Sandahl.

Just nu finns 314 lediga 
platser i hos Arbetsförmed-
lingen i Ale varav 200 av 
dessa är sommarvikariat.

I regionen finns den 

största framtidstron inom 
den privata tjänstesektorn. 
Tongångarna är desto mer 
dämpade inom tillverknings-
industrin.

Näringslivsutvecklare 
Jerry Brattåsen över-
lämnade en blomma till 
Arbetsförmedlingens Maria 
Sahlén som slutar i Ale efter 
20 år. Hon flyttar istället 

till kontoret i Gamlestaden. 
Blomster fick också Inge 
Nilsson, som nyligen fyllt 
80 år men som fortfarande är 
aktiv som företagare.

Nästa företagsmöte äger 
rum onsdagen den 25 april.

Ale bäst i klassen
– Positiva siffror från Arbetsförmedlingen

LUNCHGÄST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Näringslivsutvecklare Jerry Brattåsen och Bernt Källgren 
från Arbetsförmedlingen serveras soppa av Kaj Merstrand 
från Restaurang Backa Säteri.

Reimond Ardner från Arbetsförmedlingen i samspråk med 
Mikael Bill från Beijer i Älvängen. Mikael avrundade sopplun-
chen med att berätta om samarbetet med Arbetsförmedling-
en och tillsättandet av ny personal via prövoplatser.

Niklas Helin redogjorde för Alebackens fantastiska utveckling under de senaste åren.

....och håller 
extraöppet hela 
påskhelgen!

Få hjälp av Ulf med färganalys 
av fasad, innerväggar med mera.

Ord pris 495:-

Gäller 5-9 april på ordinarie pris.

Skärtorsdag 9-18
Långfredag 11-14
 Påskafton 10-14
Påskdagen 11-14
Annandag påsk 11-14 GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85 

MÅNDAG-FREDAG 09–18, LÖRDAG 10–14

Ulf Tangberg 
fi rar 15 år i 
Älvängen...

Gratis hela april!

Fasadexperten

15% 
rabatt 
på allt!

Dessutom
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NÖDINGE. Närmare 40 fö-
retagare med enskild firma 
kom till den informations-
kväll som Skatteverket och 
Ale kommun gemensamt 
bjudit in till i onsdags kväll.

– Betydligt fler än vad vi 
vågat hoppas på. Det inne-
bar att vi i all hast fick byta 
lokal, från kommunledning-
ens kontor i Nödinge till Ar-
betsförmedlingens lokal en 

bit bort, berättar kommu-
nens näringslivsstrateg Jerry 
Brattåsen.

Efter att Brattåsen hälsat 
välkommen visade Skattever-
kets representanter, Eleonor 
Ytterby och Jenny Olsson, 
hur lätt det faktiskt är att de-
klarera på nätet med NE-
blanketten om man har un-
derlagen i ordning. Företaga-
ren lotsas på ett lättförståe-

ligt vis igenom deklarationen.
– Det blev en mycket gi-

vande kväll. Frågorna från 
företagarna besvarades på ett 
tydligt sätt. Applåderna till 
Eleonor och Jenny var verk-
ligen välförtjänta, säger Jerry 
Brattåsen.

Ale torg: 
0303-966 77

Älvängen: 
0303-74 99 99 www.cederleufssvenheimers.se

Det riktiga 
påskgodiset 
hittar du 
hos oss!

Beställ gärna på telefon!

Givande kväll med Skatteverket
Eleonor Ytterby och Jenny Olsson från Skatteverket informerade om hur man deklarerar på 
nätet. Till höger ses kommunens näringslivsstrateg Jerry Brattåsen.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lödöse 0520-66 00 10Ombud för Västtrafi k

GLAD PÅSK!

PÅSKÖPPET:
Mån-Skärtorsdag 8-21
Långfredag 9-21
Påskafton 9-18
Påskdag &Annandag påsk 9-21

PPPPPPPPPaaaaaaaacccccccckkkkkkkkkhhhhhhhhhjjjjjjjjjjäääääääääälllllllllpppppppp aaaaaaaavvvvvvv LLLLLLLLLNNNNNNNNNIIIIIIIIIKKKKKKKKK´́ssssssss ddddddddddaaaaaaaammmmmmmlllllllllaaaaaaaagggggggg SSSSSSSSSSkkkkkkkkkäääääääääärrrrrrrttttttttttoooooooorrrrrrrssssssssddddddddddaaaaaaaagggggggg 
&&&&&&&&& PPPPPPPPååååååååååssssssskkkkkkkkkaaaaaaaffffffffftttttttttooooooonnnnnn
Packhjälp av LNIK´s damlag Skärtorsdag 
& Påskafton

GRÄDDE ARLA 5 DL

/st
Gäller mot kupong, tom 8/4, 

endast 1 köp per hushåll

GRILLAD KYCKLING

/st
Gäller mot kupong, tom 8/4, 

endast 1 köp per hushåll

LÖSVIKTSGODIS

rabatt
Gäller mot kupong, tom 8/4, 

endast 1 köp per hushåll

PLANTERINGSJORD
5 för

BARKMULL, GÖDSEL 
OCH ÖVRIGA

4 för

köp 1 kg få:

Mån-fred 8-21, Lör-sön 9-21
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ÄLVÄNGEN. Ulf Tang-
berg 15-årsjubilerar 
som ägare till Colo-
rama.

Älvängens Färghan-
del har dock en histo-
ria som sträcker sig 
betydligt längre tillbaka 
i tiden.

– Förhoppningsvis 
kan vi finnas kvar på 
orten i många år fram-
över. Jag hoppas att 
vi kan växa i takt med 
samhället, säger Ulf till 
lokaltidningen.

Det var 1938 som Gunnar 
Andersson och hans hustru 
Elsa, tidigare apoteksbi-
träde, började sälja kemika-
lier och hemlagade salvor i 
Älvängen. Butiken inrymdes 
i källarlokalen på nuvarande 
Allans. Sortimentet utökades 
allt eftersom och kom snart 
att omfatta både tapeter och 
färg.

1944 flyttade verksamhe-
ten till nuvarande lokaler och 
1960 tog Sören Gunnars-
son över rörelsen. Under 
hans ledning utvecklades 
butiken till en traditionell 

färghandel med en avdelning 
för parfymeri.

– Det har hänt en hel del 
under de 15 år som jag haft 
ansvaret för butiken. Förr 
sålde vi burkar och tapetrul-
lar, nu säljer vi miljöer. Det 
är inte burken i sig som är 
intressant för kunden utan 
hur slutresultatet blir. Vi 
skulle vilja utveckla den 
delen ytterligare, men ytan 
är begränsad, säger Ulf 
Tangberg som också berät-
tar att urvalet av färgkulörer 
fullkomligen har exploderat.  

– När jag började så fanns 
ett 100-tal kulörer att välja 
bland, nu finns det säkert 
8 000. Numera bryter vi 
färgen, tidigare stod det fär-
digblandad färg på hyllan.

Vilka färger är populä-
rast hos de som ska måla 
om sitt hus?

– Utomhus är det vitt och 
grått i olika nyanser som 
dominerar. 

Vilket tapetmode gäller?
– Fortfarande väljer 

många en fondvägg där det 
går mot större och större 
mönster på tapeten. Trendigt 
när det gäller färger är lime 
och orange.

Hur ser du på framti-
den, vilket segment tende-
rar att öka?

– Tapeter är ett växande 
produktområde, nyligen tog 
vi in ytterligare en leveran-
tör i butiken. Allt fler kunder 
väljer att tapetsera på egen 
hand. De nya tapeterna är 
betydligt lättare att sätta upp 
eftersom du limmar direkt på 
väggen. Tapeterna är i regel 
ganska kraftiga och går inte 
sönder så lätt.

Blir hemmafixarna fler?
– Diverse tv-program med 

snickeri och inredning har 
skapat ett intresse hos folk 
och det märker vi av. 

Hur ser du på framti-
den?

– Ombyggnationen i cen-
trum medförde att vi tappade 
många kunder, bland annat 
en del målerifirmor som inte 
kunde ta sig fram till butiken. 
Alla har inte kommit tillbaka, 
men sakta men säkert börjar 
vi återhämta oss. Älvängen är 
ett samhälle som växer och 
det vill vi också göra, säger 
Ulf.

Lastfartyget Sternö var på 
väg från Lidköping till Lim-
fjorden i Danmark när det 
körde fast på en sandbank i 
Göta älv. Olyckan skedde vid 

två-tiden på natten. Enligt 
Transportstyrelsen ska en 
utslagen generator ha orsa-
kat strömbortfall som gjorde 
att Sternö förlorade styr-

ningsförmågan.
Vid grundstötningen 

spräcktes en oljetank som 
emellertid var tom och 
någon fara för utsläpp fanns 
således inte. På morgonen 
bogserades fartyget till kaj 
i Lödöse där det skedde en 
dykinspektion.

Ingen person kom till 
skada.

JONAS ANDERSSON

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. 

Färghandeln i Älvängen 15-årsjubilerar

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ulf Tangberg firar 15 år som färghandlare i Älvängen.

Fartyg gick på grund i Lödöse

Lastfartyget Sternö var på väg från Lidköping till Limfjorden i Danmark när det gick på 
grund i Göta älv strax söder om Lödöse.

LÖDÖSE. Ett fartyg, lastat med korn, gick på 
grund i Göta älv, strax söder om Lödöse natten 
till tisdagen.

Strömlöshet uppges vara orsaken till lastfarty-
gets grundstötning.

Det grundstötta fartyget fick bogseras till kaj i 
Lödöse.

Vi kan viktminskning

xtravaganza, Solbräckegatan 3, Kungälv

Starta nu så är du  
smal till sommaren!

Catrin Månad 1

Catrin  
20 kg lättare!

Ring nu!  
0303-44 59 00

Nyhet! 
Nu kan du gå ner upp till 
30 kg på bara 4 månader.  
Du väljer själv programlängd -  
4, 6 eller 12 månader - 
beroende på hur mycket du vill 
gå ner i vikt.

Nu startar vi nya viktminskningsprogram
för dig som vill gå ner i vikt.

Platserna går fort åt!
Först till kvarn!

Läs mer:
www.xtravaganza.se
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Ingen person kom till 
skada.

JONAS ANDERSSON

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. 

Färghandeln i Älvängen 15-årsjubilerar

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ulf Tangberg firar 15 år som färghandlare i Älvängen.

Fartyg gick på grund i Lödöse

Lastfartyget Sternö var på väg från Lidköping till Limfjorden i Danmark när det gick på 
grund i Göta älv strax söder om Lödöse.

LÖDÖSE. Ett fartyg, lastat med korn, gick på 
grund i Göta älv, strax söder om Lödöse natten 
till tisdagen.

Strömlöshet uppges vara orsaken till lastfarty-
gets grundstötning.

Det grundstötta fartyget fick bogseras till kaj i 
Lödöse.

Vi kan viktminskning

xtravaganza, Solbräckegatan 3, Kungälv

Starta nu så är du  
smal till sommaren!

Catrin Månad 1

Catrin  
20 kg lättare!

Ring nu!  
0303-44 59 00

Nyhet! 
Nu kan du gå ner upp till 
30 kg på bara 4 månader.  
Du väljer själv programlängd -  
4, 6 eller 12 månader - 
beroende på hur mycket du vill 
gå ner i vikt.

Nu startar vi nya viktminskningsprogram
för dig som vill gå ner i vikt.

Platserna går fort åt!
Först till kvarn!

Läs mer:
www.xtravaganza.se

Ulf Sigbratt från Investment Center 
informerade kring hur man skall tänka 
med sitt sparande i upp- och nedgångar. 
Mycket handlade om att använda sig 
av investeringssparkonto ISK.

– Med ett investerings-
sparkonto kan du enkelt 
förutse hur mycket skatt du 
får betala på ditt sparande. 
Skatten baseras på statslå-
neräntan som bestäms 30 
november varje år. Spa-
randet beskattas scha-
blonmässigt som om det 

ger en årlig avkastning motsvarande statslåne-
räntan, oavsett om placeringarna går upp eller 
ned, förklarade Sigbratt.

– Statslåneräntan är för närvarande histo-
riskt låg (1,65 procent 30 november 2011). 
Om du lyckas väl med dina placeringar slipper 
du betala en hög skatt på resultatet. Dessutom 
slipper du sköta deklarationen av enskilda affä-
rer.

Ulf Sigbratt påpekade att allt sparande 
inte passar. För den som väljer endast 

bankkonto eller räntefonder och inte 
är beredd att ta någon risk passar inte 
ISK. För alla som är beredda att ta 

någon risk och tror på en uppgång över 
1,65 % är detta ett lönsamt sparande.

– Nu i deklarationstider är det nog 
många som önskat att de haft sina 

placeringar på ett investerings-
sparkonto. Inget skall deklare-

ras. Inga inköp eller försälj-
ningslikvider att hålla reda 

på, säger Gunilla Hogedal, 
kontorschef på Swedbank i 
Älvängen.

JONAS
ANDERSSON

NÖDINGE. Investeringssparkonto, 
ISK, ger kunderna ytterligare en 
möjlighet att spara och göra ompla-
ceringar i fonder, SPAX, aktier och 
andra finansiella instrument utan att 
behöva fundera på eventuella skat-
tekonsekvenser.

Swedbank i Ale bjöd i onsdags kväll 
in alla sparintresserade till en träff 
på Restaurang Backa Säteri kring 
sparandet och hur man använder 
sig av den nya sparformen.
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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?

Investeringssparkonto har blivit populärt
– Swedbank bjöd in till kundträff på Backa Säteri

Ulf Sigbratt från Investment Center.

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

PÅSKERBJUDANDE

PÅSKERBJUDANDE

PÅSKERBJUDANDE

EXTRAÖPPET 
ANNANDAG PÅSK 11-14

Se fl er erbjudanden på 
www.alvangenscykel.se

CRESCENT MODELL SVEA
7-vxl med fotbroms, 
alu-ram, korg, godkänt 
lås, kjolskydd. 
Röd eller brun.
Rek pris 6795:-

MONARK MODELL FREDRIK
3-vxl, alu ram, godkänt 
lås, navgenerator.
Grå.
Rek pris 4995:-

CRESCENT MODELL HELAG
24-vxl herr eller dam.
Alu-ram, skivbroms, 
fjädrande framgaffel 
med låsbar funktion.
Vit. Rek pris 7495:-

Påsköppet: Mån-tor 9.30-18.00
Långfredag stängt, Påskafton 9.30-14.00
Påskdagen stängt, Annandag Påsk 11.00-14.00

Vem tar ansvar för buset?
Polisen har ju lyckats 

stävja en del av pro-
blemen med epatrak-

torerna, då är det dags att 
skolan också tar sitt ansvar 
och får stopp på ungar-
na som springer över privat 
mark på väg till samhäl-
let. De trampar sönder ra-

batterna och är oförskäm-
da mot äldre personer som 
försöker tala dem till rätta. 
Alebyggen har satt upp ett 
staket för att de inte ska 
springa över berget till af-
fären. Detta klipper de 
sönder. 

Vem tar ansvaret om 

några småbarn går ut på 
berget och ramlar ner för 
det höga stupet som finns 
där?

Hyresgäst i Älvängen som är 
trött på buset
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PRIS 650 000 kr/bud. AVGIFT 2 260 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Nordgärdesvägen 7a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 54,5 kvm
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PRIS 530 000 kr/bud. AVGIFT 3 444 kr/månad.
VISAS On 4/4 17.00-17.30. Ring för tidsbokning.
Skolvägen 3a. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 53 kvm

S
M
S
:A

6
2
9
2
2

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 790 000 kr/bud. TOMT 19 876 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Lid 285. ALE Daniel Eriksson
0303-74 90 06.

ALE SKEPPLANDA 3 rok, 80 kvm
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PRIS 2 385 000 kr/bud. TOMT 530 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Häroldsvägen 18. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE NÖDINGE 5 rok, 170 kvm
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PRIS 1 795 000 kr/bud. TOMT 512 kvm. VISAS Ti 17/4.
Ring för tidsbokning. Vallvägen 3. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE SKEPPLANDA 5 rok, 99 + 99 kvm
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PRIS 2 900 000 kr/bud. TOMT 524 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Patron Ahlmanns Allé 28. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 4 rok, 115 + 10 kvm
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PRIS 1 850 000 kr/bud. TOMT 4 183 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Västergård 115. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE ALVHEM 5 rok, 134 + 30 kvm
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PRIS 2 985 000 kr/bud. TOMT 911 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Bäckvägen 3a. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE NOL 5 rok, 139 kvm
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PRIS 1 395 000 kr/bud. TOMT 199 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Kärrvägen 143. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE NOL 4 rok, 108 kvm
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Svensk Fastighetsförmedling i Ale

Välkommen att kontakta oss!
Alebutiken, Ale Torg , -  .

VILLOR ALE

PRIS 525 000 kr/bud. AVGIFT 2 833 kr/månad. . VISAS
Ring för tidsbokning. Grangärdesvägen 7a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 60 kvm

S
M
S
:A

7
3
0
4
8

T
IL
L
7
1
1
2
2

BOSTADSRÄTTER ALE

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

ALE NÖDINGE Villatomt betald VA

S
M
S
:A

7
0
3
4
1

T
IL
L
7
1
1
2
2

TOMTER ALE

Företagarnas riksorganisation 
med lokalavdelning i Ale upp-
lever lite av en stagnation. Nu 

ska en aktivitetsplan och en mer 
offensiv marknadsföring sätta 
föreningen på kartan igen.

– Det finns mycket att jobba 
med, men framför allt handlar 
det om att synas och att ge våra 
medlemmar något menings-
fullt tillbaka. Vi hoppas kunna 
erbjuda ett antal tilltalande ak-
tiviteter under året som för-
hoppningsvis ska medföra ett 
ökat engagemang. Vi ska också 

marknadsföra våra förmåner 
på ett bättre sätt, säger nyvalde 
ordföranden Willy Karmalm.

Under året som gick utsågs 
Grönnäs Autoservice i Skepp-
landa till Årets företagare. En 
utmärkelse som offentliggjor-
des vid ett arrangemang hos 
Ale Golfklubb där chefsåkla-
gare Barbro Jönsson höll ett 
uppskattat föredrag om ”Civil-
kurage i vardagen”. Över 100 
personer deltog vid detta event 

som blev föreningens mest be-
sökta under 2011. FR Ale har 
har idag 135 medlemmar.

Årsmötet valde också 
Barbro Ericson som vice ord-
förande.

– Det ger mig en trygghet att 
ha henne med sina många års 
erfarenhet vid min sida. Sedan 
är det skönt att Peter Tifelt 
med sitt kontaktnät finns kvar 
i styrelsen, avslutar Willy Kar-
malm.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

FR ALE 2012
Styrelsen:
Willy Karmalm, ordförande
Barbro Ericson, vice ordförande
Göran Tilly
Christina Schmeikal
Peter Tifelt
Sven Kleinkoenen

NÖDINGE. Willy Karmalm tar över efter Peter Tifelt 
som ordförande i Företagarna Ale.

Årsmötet på Backa Säteri blev ett avstamp.
– Vi måste rycka upp föreningen, bli mer synliga och 

övertyga företagarna om de förmåner organisationen 
erbjuder, säger Willy i en första kommentar.

Willy Karmalm ny ordförande i FR

�����������������������
�����������

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDEN

Måndag 26 mars

Inbrott
Inbrott i en container, innehål-
land verktyg, tillhörande Ale 
Brukshundsklubb i Nödinge.

Tisdag 27 mars

Snatteri
En snattare grips av en väktare 
på Ica Kvantum i Nödinge. 
Mannen gör sig också skyldig 
till våldsamt motstånd. Polis 
kallas till platsen.

Kabelstöld upptäcks på 
Carlmarks industriområde i 
Älvängen.

Torsdag 29 mars

Skadegörelse
Nol IK:s klubblokal på Nolängen 
utsätts för skadegörelse. En 
dörr bryts upp och vattenkra-
nar förstörs.

Fredag 30 mars

Narkotikabrott
En yngling i Alafors är miss-
tänkt för brott mot narkotika-
lagen. Polisen beslagtar gods 
som skickas på analys. Den 
misstänkte gärningsmannen är 
under 15 år.

Söndag 1 april

Taxiförare slagen
En taxikund vägrar betala 
när han kommit fram till sin 
destination i Surte. Taxiföraren 
utsätts för hot och får också ta 
emot slag mot ansiktet. 

Tjuvtankning rapporteras 
från Shell i Nol.

Antalet anmälda brott under 
perioden 26/3 – 2/4: 29.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:
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NÖDINGE. Brady Con-
verting minskar sin 
personalstyrka med 15 
personer.

Företaget går från 65 
till 50 anställda.

Det har blivit konten-
tan sedan Nokia flyttat 
sin verksamhet utanför 
Europas gränser.

Att Nokia valt att lämna 
Europa får direkt konse-
kvenser för Brady Conver-
ting i Nödinge. 

– Det stämmer. 15 perso-
ner får dessvärre lämna fö-
retaget, det gäller både för-
säljningsorganisationen och  
produktionen, säger plats-
chefen Niclas Emanuels-
son.

Brady Converting ägnar 
sig åt rotationsstansning av 
självhäftande komponen-
ter till bland annat mobil-
telefoner, medicinteknisk 
utrustning samt till pro-
dukter inom förnyelsebar 

energi. Företaget, som tidi-
gare hette Tradex, huserar i 
före detta Millipores lokaler 
på Rödjans industriområde. 
Trots personalnedskärning-
en ser inte Niclas Emanuels-
son nattsvart på framtiden – 
tvärtom!

– Brady som koncern har 
tagit Nokias produktionsvo-
lymer i Asien, men här i Nö-
dinge var vi tvungna att an-
passa våra kostnader, där av 
personalneddragningen. Nu 
gör vi istället en ökad satsning 
på den Skandinaviska mark-
naden. Här har vi ökat för-
säljningsstyrkan från två till 
tre personer, berättar Niclas 
Emanuelsson.

Vilket produktområde 
har ni fokus på just nu?

– Vi har en ny produkt som 
förstärker den optiska egen-
skapen för displayer i extrema 
miljöer. Det sker en stor sats-
ning mot bland annat marin 
industri. Vi ligger bra till då 
vi kan erbjuda en hög kvalitet 
samtidigt som vi är först ut på 

marknaden.
– Dessutom har vi en del 

kunder som har haft en lång 
utvecklingstid, men som nu 
har dragit igång sina pro-
duktioner. Det är också posi-
tivt för vår del, avslutar Niclas 
Emanuelsson.

Brady Converting 
minskar personalstyrkan
– 15 personer får lämna företaget

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Niclas Emanuelsson, plats-
chef Brady Converting.

Brady Converting i Nödinge har tvingats minska personalstyrkan med 15 personer sedan 
Nokia beslutat att flytta sin verksamhet utanför Europa.

Nu är det PÅSK!

Priserna gäller t o m söndag 8/4-2012. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel

I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 
tar du enkelt ut kontanter!!

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Färsk fläskfilé
Danish Crown. 
Ursprung Danmark. 
Ca 570g. Av gris. 
Max 2 filéer/kund.

4990/kg

Super klipp!

Sill i glas
Abba. 225-240g. 
Jfr pris 83,33-71,43/kg 
utan spad. Gäller ej 
KRAV, Vår finaste sill. 
Max 2 erbj/kund.

2 för 20:-

Super klipp!

Godis i lösvikt
Kvalitetsgodis från 
kända märken

499

Älvängen  |  0303-74 80 40

Norsk laxfilé
Pacific. 4x125g. 
Jfr 79,80/kg. 
Max 1 förp/kund.

3990

Just nu!

Hel oxfilé
Flodin. Ursprung Brasi-
lien. CA 1,4 kg. Av nöt

229:-

Just nu! Just nu!
Helgprinskorv
Scan. 600g. Jfr pris 
49,83/kg

2990

Super klipp!

/hg

/st

/kg /st

ÖPPET I PÅSK:
Påskafton 8-18 
Påskdagen 10-22
Alla andra dagar 
som vanligt 8-22

Jennie Wester
Ålder: 20 år
Utbildning: Burgårdens frisörskola 3 år
Gillar: Träning, internet, umgås med kompisar

Vad är roligast med jobbet? Att träffa alla goa 
kunder. utmana sig själv och känna att man 
hela tiden utvecklas och blir bättre. Att få 
jobba med något man verkligen brinner för.

Frisör på Klippoteket
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Student
2012

ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12
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PRIS 650 000 kr/bud. AVGIFT 2 260 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Nordgärdesvägen 7a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 54,5 kvm
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PRIS 530 000 kr/bud. AVGIFT 3 444 kr/månad.
VISAS On 4/4 17.00-17.30. Ring för tidsbokning.
Skolvägen 3a. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 53 kvm
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PRIS 790 000 kr/bud. TOMT 19 876 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Lid 285. ALE Daniel Eriksson
0303-74 90 06.

ALE SKEPPLANDA 3 rok, 80 kvm
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PRIS 2 385 000 kr/bud. TOMT 530 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Häroldsvägen 18. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE NÖDINGE 5 rok, 170 kvm
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PRIS 1 795 000 kr/bud. TOMT 512 kvm. VISAS Ti 17/4.
Ring för tidsbokning. Vallvägen 3. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE SKEPPLANDA 5 rok, 99 + 99 kvm
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PRIS 2 900 000 kr/bud. TOMT 524 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Patron Ahlmanns Allé 28. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 4 rok, 115 + 10 kvm
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PRIS 1 850 000 kr/bud. TOMT 4 183 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Västergård 115. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE ALVHEM 5 rok, 134 + 30 kvm
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PRIS 2 985 000 kr/bud. TOMT 911 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Bäckvägen 3a. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE NOL 5 rok, 139 kvm
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PRIS 1 395 000 kr/bud. TOMT 199 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Kärrvägen 143. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE NOL 4 rok, 108 kvm
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Svensk Fastighetsförmedling i Ale

Välkommen att kontakta oss!
Alebutiken, Ale Torg , -  .

VILLOR ALE

PRIS 525 000 kr/bud. AVGIFT 2 833 kr/månad. . VISAS
Ring för tidsbokning. Grangärdesvägen 7a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 60 kvm
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BOSTADSRÄTTER ALE

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

ALE NÖDINGE Villatomt betald VA
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TOMTER ALE

Företagarnas riksorganisation 
med lokalavdelning i Ale upp-
lever lite av en stagnation. Nu 

ska en aktivitetsplan och en mer 
offensiv marknadsföring sätta 
föreningen på kartan igen.

– Det finns mycket att jobba 
med, men framför allt handlar 
det om att synas och att ge våra 
medlemmar något menings-
fullt tillbaka. Vi hoppas kunna 
erbjuda ett antal tilltalande ak-
tiviteter under året som för-
hoppningsvis ska medföra ett 
ökat engagemang. Vi ska också 

marknadsföra våra förmåner 
på ett bättre sätt, säger nyvalde 
ordföranden Willy Karmalm.

Under året som gick utsågs 
Grönnäs Autoservice i Skepp-
landa till Årets företagare. En 
utmärkelse som offentliggjor-
des vid ett arrangemang hos 
Ale Golfklubb där chefsåkla-
gare Barbro Jönsson höll ett 
uppskattat föredrag om ”Civil-
kurage i vardagen”. Över 100 
personer deltog vid detta event 

som blev föreningens mest be-
sökta under 2011. FR Ale har 
har idag 135 medlemmar.

Årsmötet valde också 
Barbro Ericson som vice ord-
förande.

– Det ger mig en trygghet att 
ha henne med sina många års 
erfarenhet vid min sida. Sedan 
är det skönt att Peter Tifelt 
med sitt kontaktnät finns kvar 
i styrelsen, avslutar Willy Kar-
malm.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

FR ALE 2012
Styrelsen:
Willy Karmalm, ordförande
Barbro Ericson, vice ordförande
Göran Tilly
Christina Schmeikal
Peter Tifelt
Sven Kleinkoenen

NÖDINGE. Willy Karmalm tar över efter Peter Tifelt 
som ordförande i Företagarna Ale.

Årsmötet på Backa Säteri blev ett avstamp.
– Vi måste rycka upp föreningen, bli mer synliga och 

övertyga företagarna om de förmåner organisationen 
erbjuder, säger Willy i en första kommentar.

Willy Karmalm ny ordförande i FR
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDEN

Måndag 26 mars

Inbrott
Inbrott i en container, innehål-
land verktyg, tillhörande Ale 
Brukshundsklubb i Nödinge.

Tisdag 27 mars

Snatteri
En snattare grips av en väktare 
på Ica Kvantum i Nödinge. 
Mannen gör sig också skyldig 
till våldsamt motstånd. Polis 
kallas till platsen.

Kabelstöld upptäcks på 
Carlmarks industriområde i 
Älvängen.

Torsdag 29 mars

Skadegörelse
Nol IK:s klubblokal på Nolängen 
utsätts för skadegörelse. En 
dörr bryts upp och vattenkra-
nar förstörs.

Fredag 30 mars

Narkotikabrott
En yngling i Alafors är miss-
tänkt för brott mot narkotika-
lagen. Polisen beslagtar gods 
som skickas på analys. Den 
misstänkte gärningsmannen är 
under 15 år.

Söndag 1 april

Taxiförare slagen
En taxikund vägrar betala 
när han kommit fram till sin 
destination i Surte. Taxiföraren 
utsätts för hot och får också ta 
emot slag mot ansiktet. 

Tjuvtankning rapporteras 
från Shell i Nol.

Antalet anmälda brott under 
perioden 26/3 – 2/4: 29.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:
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NÖDINGE. Brady Con-
verting minskar sin 
personalstyrka med 15 
personer.

Företaget går från 65 
till 50 anställda.

Det har blivit konten-
tan sedan Nokia flyttat 
sin verksamhet utanför 
Europas gränser.

Att Nokia valt att lämna 
Europa får direkt konse-
kvenser för Brady Conver-
ting i Nödinge. 

– Det stämmer. 15 perso-
ner får dessvärre lämna fö-
retaget, det gäller både för-
säljningsorganisationen och  
produktionen, säger plats-
chefen Niclas Emanuels-
son.

Brady Converting ägnar 
sig åt rotationsstansning av 
självhäftande komponen-
ter till bland annat mobil-
telefoner, medicinteknisk 
utrustning samt till pro-
dukter inom förnyelsebar 

energi. Företaget, som tidi-
gare hette Tradex, huserar i 
före detta Millipores lokaler 
på Rödjans industriområde. 
Trots personalnedskärning-
en ser inte Niclas Emanuels-
son nattsvart på framtiden – 
tvärtom!

– Brady som koncern har 
tagit Nokias produktionsvo-
lymer i Asien, men här i Nö-
dinge var vi tvungna att an-
passa våra kostnader, där av 
personalneddragningen. Nu 
gör vi istället en ökad satsning 
på den Skandinaviska mark-
naden. Här har vi ökat för-
säljningsstyrkan från två till 
tre personer, berättar Niclas 
Emanuelsson.

Vilket produktområde 
har ni fokus på just nu?

– Vi har en ny produkt som 
förstärker den optiska egen-
skapen för displayer i extrema 
miljöer. Det sker en stor sats-
ning mot bland annat marin 
industri. Vi ligger bra till då 
vi kan erbjuda en hög kvalitet 
samtidigt som vi är först ut på 

marknaden.
– Dessutom har vi en del 

kunder som har haft en lång 
utvecklingstid, men som nu 
har dragit igång sina pro-
duktioner. Det är också posi-
tivt för vår del, avslutar Niclas 
Emanuelsson.

Brady Converting 
minskar personalstyrkan
– 15 personer får lämna företaget

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Niclas Emanuelsson, plats-
chef Brady Converting.

Brady Converting i Nödinge har tvingats minska personalstyrkan med 15 personer sedan 
Nokia beslutat att flytta sin verksamhet utanför Europa.

Nu är det PÅSK!

Priserna gäller t o m söndag 8/4-2012. Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel

I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus 
tar du enkelt ut kontanter!!

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Färsk fläskfilé
Danish Crown. 
Ursprung Danmark. 
Ca 570g. Av gris. 
Max 2 filéer/kund.

4990/kg

Super klipp!

Sill i glas
Abba. 225-240g. 
Jfr pris 83,33-71,43/kg 
utan spad. Gäller ej 
KRAV, Vår finaste sill. 
Max 2 erbj/kund.

2 för 20:-

Super klipp!

Godis i lösvikt
Kvalitetsgodis från 
kända märken

499

Älvängen  |  0303-74 80 40

Norsk laxfilé
Pacific. 4x125g. 
Jfr 79,80/kg. 
Max 1 förp/kund.

3990

Just nu!

Hel oxfilé
Flodin. Ursprung Brasi-
lien. CA 1,4 kg. Av nöt

229:-

Just nu! Just nu!
Helgprinskorv
Scan. 600g. Jfr pris 
49,83/kg

2990

Super klipp!

/hg

/st

/kg /st

ÖPPET I PÅSK:
Påskafton 8-18 
Påskdagen 10-22
Alla andra dagar 
som vanligt 8-22

Jennie Wester
Ålder: 20 år
Utbildning: Burgårdens frisörskola 3 år
Gillar: Träning, internet, umgås med kompisar

Vad är roligast med jobbet? Att träffa alla goa 
kunder. utmana sig själv och känna att man 
hela tiden utvecklas och blir bättre. Att få 
jobba med något man verkligen brinner för.

Frisör på Klippoteket
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ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12
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SKEPPLANDA. Föräldrar 
till barn på Garnvinde-
skolans förskola anser 
att utomhusgården 
har flera brister, bland 
annat att det saknas 
kreativa lekattraktio-
ner.

– Vi jobbar på en lös-
ning och målet är att 
få en ny lekställning till 
sommaren, försäkrar 
rektorn Gun Åberg.

För drygt två veckor sedan 
kunde barnen på Gunnars-
gårdens förskola i Skepplan-
da glädjas åt sin nya lekgård, 
där bland annat en ”brand-
bil” och en ny klätterställning 
hade tillkommit. De nya att-
raktionerna är pedagogiskt 
framtagna i syfte att stimu-
lera barnens fantasi och ut-
veckling. 

En knapp kilometer där-
ifrån ligger Garnvindesko-
lans förskola som innefattar 
två avdelningar: Vindan och 
Väven. På den sistnämnas 
utegård finns en gräsmatta, 
två gungor och en sandlåda. 
Till 22 barn. Ibland öppnas 
grinden upp till Vindan 
där det finns ytterligare två 
gungor samt en klätterställ-
ning med rutschbana.

Otillräcklig lekgård
Föräldrar till barn på avdel-
ningen Väven har länge ansett 

att det fattas lekattraktioner 
på gården samt att den är i 
dåligt skick. 

– Även om man öppnar upp 
mellan avdelningarna räcker 
inte fyra gungor till de när-
mare 40 barnen som går på 
förskolan. Dessutom behöver 
marken dräneras eftersom det 
samlas vatten och blir lerigt. 
Om det regnar på måndagen 
måste barnen ha regnbyxor på 
sig fram till onsdagen, säger 
Christian Weier, som har ett 
barn på vardera avdelningen. 

Han är inte ensam om 
att tycka att gården behöver 
rustas upp. Flera av föräldrar-
na har vid upprepade tillfäl-
len framfört sina synpunkter 
till ledningen, men utan att få 
den respons de önskar.

– Det klart att man reage-
rar extra starkt nu när Gun-
narsgården har fått en ny lek-
gård. Vi är dessutom flera för-
äldrar som erbjuder oss att 
själva hjälpa till med upprust-
ningen, men vi måste först få 
medlen till det.

Arbete pågår
Rektorn Gun Åberg försäk-
rar nu föräldrarna om att ar-
betet med att förbättra gården 
pågår. 

– För tre veckor sedan 
felanmälde jag återigen att 
marken behöver dräneras. 
Det är framför allt ett ställe 
vid gaveln på fastigheten där 

det samlas vattenmassor och 
det hoppas vi snart ska vara åt-
gärdat. Vecka tio länspumpa-
des sandlådan då även ny sand 
lades dit och i förra veckan var 
kommunen här och tog bort 
taggbuskar. 

Fram tills förra veckan har 
förskolan inte ansökt om eko-
nomiska medel för att utöka 
antalet lekattraktioner på 
gården, men i onsdags kon-
taktade Gun Åberg förvalt-
ningen. 

– De förstod mitt dilem-
ma och beskedet blev posi-
tivt. För att tillgodose barnens 
behov har vi nu fått löfte om 
att fortsätta jobba med det och 
målet är att få en ny lekställ-
ning enligt banens önskemål 
till sommaren. Det ser ljust ut 
och jag är vid gott mod.

Hon poängterar också att 
förskolebarnen ibland även 
får möjlighet att vistas utan-
för staketet på den stora skol-
gården, förutsatt att den är 
tom och att lärare finns med 
hela tiden. 

Christian Weier och de 
andra föräldrarna hoppas nu 
på att löftet infrias.

– Vi skulle vilja ha något 
kreativt för barnen, kanske 
någon form av lekborg. Två 
gungor är inte kreativt.

Förbättringar i sikte
– Föräldrar upprörs av förskolans bristfälliga lekgård

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Föräldrar till barn på avdelningen Väven på Garnvindeskolans förskola tycker inte att två 
gungor och en sandlåda är tillräckligt.

Glad Påsk  
önskar vi på
kontoret i
Trollhättan.

lansforsakringar.se/alvsborg
Ring oss på 0520-49 49 00

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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Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v.14 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

Välkommen till en riktig mataffär

GOD & GLAD PÅSK! 
ÖNSKAR VI PÅ ICA KVANTUM

Öppet alla dagar 8-22

Prinskorv

3690/st
Scan Deli 480g,
jfr pris 76,88/kg

Färsk kycklingfi lé

79:-/kg
Kronfågel ca 875-975g

Gravad, kallrökt, 
rimmad lax

2990/st
ICA 200g Skivad, jfr pris 149,50/kg

Finns laddat på ditt ICA kort.

Brie

2990/st
Président 500g,
jfr pris 59,80/kg

Dessertost

1790/st
Castello 125-150g,

jfr pris 143,20-119,33/kg

Präst, Herrgård, Grevé

89:-/kg
Allerum ca 700g,
17-35% 12-18 mån

Kotlett

5990/kg
ICA, Ursprung Sverige ca 

2000g, i skivor med ben av gris

Glass: Klassikerlådan

79:-/st
GB-Glace 1236g,
jfr pris 63,92/st

Lätt-, gräddglass 

5:-/st
BG Glace 0,5l, jfr pris 10,-/kund.

Max 2 köp per kund

Kalkon 

4990/kg
Ingelsta Kalkon ca 3,8-4,6 kg,

djupfryst

Eriks kylda såser/dressing

1790/st
230-255 ml,

jfr pris 77,82-70,19/liter

Räkor/Kräftstjärtar

2 för 49:-
Royal Greenland 170g I lag,
jfr pris 144,12/kg utan spad

Norrglimt

109:-/kg
Norrmejerier ca 465g

Morfars brännvins-
ost eller 1878 Prästost 

99:-/kg
Falbygdens ca 540g 28,31%

Sill

5:-/st
Abba 210-240g I glasburk, 

jfr pris 41,67-35,71/kg utan spad . 
Max 2 köp per kund.

Finns laddat på ditt ICA kort.

Rödbetssallad

2 för 25:-
K-sallad 400g,

jfr pris 31,25/kg

Godisägg 

1790/st
AnthonBerg 124-160g,
jfr pris 144,35-111,86/kg

Finns laddat på ditt ICA kort

Glass

2 för 59:-
Häagen Dazs 500-550 ml,

jfr pris 59-53,63/liter

Köttbullar

4490/st
Scan 700g,

jfr pris 64,14/kg

Färdigkokt påskkalkon

99:-/kg
Ingelsta Kalkon ca 1,2 kg

Laxfi lé, Regnbågslaxfi lé

65:-/st
Findus 500g, djupfryst,

jfr pris 130,-/kg

Lammstek

99:-/kg
Ursprung Nya Zeeland ca 1500g, 

benfri. Max 2 förp per kund.

Finns laddat på ditt ICA Kort.

Lammytterfi lé

299:-/kg
Tomex Ursprung Nya Zeeland

ca 500g
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SKEPPLANDA. Föräldrar 
till barn på Garnvinde-
skolans förskola anser 
att utomhusgården 
har flera brister, bland 
annat att det saknas 
kreativa lekattraktio-
ner.

– Vi jobbar på en lös-
ning och målet är att 
få en ny lekställning till 
sommaren, försäkrar 
rektorn Gun Åberg.

För drygt två veckor sedan 
kunde barnen på Gunnars-
gårdens förskola i Skepplan-
da glädjas åt sin nya lekgård, 
där bland annat en ”brand-
bil” och en ny klätterställning 
hade tillkommit. De nya att-
raktionerna är pedagogiskt 
framtagna i syfte att stimu-
lera barnens fantasi och ut-
veckling. 

En knapp kilometer där-
ifrån ligger Garnvindesko-
lans förskola som innefattar 
två avdelningar: Vindan och 
Väven. På den sistnämnas 
utegård finns en gräsmatta, 
två gungor och en sandlåda. 
Till 22 barn. Ibland öppnas 
grinden upp till Vindan 
där det finns ytterligare två 
gungor samt en klätterställ-
ning med rutschbana.

Otillräcklig lekgård
Föräldrar till barn på avdel-
ningen Väven har länge ansett 

att det fattas lekattraktioner 
på gården samt att den är i 
dåligt skick. 

– Även om man öppnar upp 
mellan avdelningarna räcker 
inte fyra gungor till de när-
mare 40 barnen som går på 
förskolan. Dessutom behöver 
marken dräneras eftersom det 
samlas vatten och blir lerigt. 
Om det regnar på måndagen 
måste barnen ha regnbyxor på 
sig fram till onsdagen, säger 
Christian Weier, som har ett 
barn på vardera avdelningen. 

Han är inte ensam om 
att tycka att gården behöver 
rustas upp. Flera av föräldrar-
na har vid upprepade tillfäl-
len framfört sina synpunkter 
till ledningen, men utan att få 
den respons de önskar.

– Det klart att man reage-
rar extra starkt nu när Gun-
narsgården har fått en ny lek-
gård. Vi är dessutom flera för-
äldrar som erbjuder oss att 
själva hjälpa till med upprust-
ningen, men vi måste först få 
medlen till det.

Arbete pågår
Rektorn Gun Åberg försäk-
rar nu föräldrarna om att ar-
betet med att förbättra gården 
pågår. 

– För tre veckor sedan 
felanmälde jag återigen att 
marken behöver dräneras. 
Det är framför allt ett ställe 
vid gaveln på fastigheten där 

det samlas vattenmassor och 
det hoppas vi snart ska vara åt-
gärdat. Vecka tio länspumpa-
des sandlådan då även ny sand 
lades dit och i förra veckan var 
kommunen här och tog bort 
taggbuskar. 

Fram tills förra veckan har 
förskolan inte ansökt om eko-
nomiska medel för att utöka 
antalet lekattraktioner på 
gården, men i onsdags kon-
taktade Gun Åberg förvalt-
ningen. 

– De förstod mitt dilem-
ma och beskedet blev posi-
tivt. För att tillgodose barnens 
behov har vi nu fått löfte om 
att fortsätta jobba med det och 
målet är att få en ny lekställ-
ning enligt banens önskemål 
till sommaren. Det ser ljust ut 
och jag är vid gott mod.

Hon poängterar också att 
förskolebarnen ibland även 
får möjlighet att vistas utan-
för staketet på den stora skol-
gården, förutsatt att den är 
tom och att lärare finns med 
hela tiden. 

Christian Weier och de 
andra föräldrarna hoppas nu 
på att löftet infrias.

– Vi skulle vilja ha något 
kreativt för barnen, kanske 
någon form av lekborg. Två 
gungor är inte kreativt.

Förbättringar i sikte
– Föräldrar upprörs av förskolans bristfälliga lekgård

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Föräldrar till barn på avdelningen Väven på Garnvindeskolans förskola tycker inte att två 
gungor och en sandlåda är tillräckligt.

Glad Påsk  
önskar vi på
kontoret i
Trollhättan.

lansforsakringar.se/alvsborg
Ring oss på 0520-49 49 00

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

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi som 
är Axelssons!
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Välkommen till en riktig mataffär

GOD & GLAD PÅSK! 
ÖNSKAR VI PÅ ICA KVANTUM

Öppet alla dagar 8-22

Prinskorv

3690/st
Scan Deli 480g,
jfr pris 76,88/kg

Färsk kycklingfi lé

79:-/kg
Kronfågel ca 875-975g

Gravad, kallrökt, 
rimmad lax

2990/st
ICA 200g Skivad, jfr pris 149,50/kg

Finns laddat på ditt ICA kort.

Brie

2990/st
Président 500g,
jfr pris 59,80/kg

Dessertost

1790/st
Castello 125-150g,

jfr pris 143,20-119,33/kg

Präst, Herrgård, Grevé

89:-/kg
Allerum ca 700g,
17-35% 12-18 mån

Kotlett

5990/kg
ICA, Ursprung Sverige ca 

2000g, i skivor med ben av gris

Glass: Klassikerlådan

79:-/st
GB-Glace 1236g,
jfr pris 63,92/st

Lätt-, gräddglass 

5:-/st
BG Glace 0,5l, jfr pris 10,-/kund.

Max 2 köp per kund

Kalkon 

4990/kg
Ingelsta Kalkon ca 3,8-4,6 kg,

djupfryst

Eriks kylda såser/dressing

1790/st
230-255 ml,

jfr pris 77,82-70,19/liter

Räkor/Kräftstjärtar

2 för 49:-
Royal Greenland 170g I lag,
jfr pris 144,12/kg utan spad

Norrglimt

109:-/kg
Norrmejerier ca 465g

Morfars brännvins-
ost eller 1878 Prästost 

99:-/kg
Falbygdens ca 540g 28,31%

Sill

5:-/st
Abba 210-240g I glasburk, 

jfr pris 41,67-35,71/kg utan spad . 
Max 2 köp per kund.

Finns laddat på ditt ICA kort.

Rödbetssallad

2 för 25:-
K-sallad 400g,

jfr pris 31,25/kg

Godisägg 

1790/st
AnthonBerg 124-160g,
jfr pris 144,35-111,86/kg

Finns laddat på ditt ICA kort

Glass

2 för 59:-
Häagen Dazs 500-550 ml,

jfr pris 59-53,63/liter

Köttbullar

4490/st
Scan 700g,

jfr pris 64,14/kg

Färdigkokt påskkalkon

99:-/kg
Ingelsta Kalkon ca 1,2 kg

Laxfi lé, Regnbågslaxfi lé

65:-/st
Findus 500g, djupfryst,

jfr pris 130,-/kg

Lammstek

99:-/kg
Ursprung Nya Zeeland ca 1500g, 

benfri. Max 2 förp per kund.

Finns laddat på ditt ICA Kort.

Lammytterfi lé

299:-/kg
Tomex Ursprung Nya Zeeland

ca 500g
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KILANDA. Färgglada 
fjädrar i björkriset, 
handmålade ägg och 
plockgodis i stora 
lass.

För de flesta är 
påsken enbart glad 
och lättsam, medan 
man i kyrkans värld 
inleder långhelgen 
med att samlas till 
sorgehögtid.

För kyrkoherden 
Björn Nilsson innebär 
påsken att gå genom 
död till liv med Jesus.

Inom kristendomen är 
påsken den största och vik-
tigaste högtiden. Med en 
dryg vecka kvar till skär-
torsdagen har kyrkoherden 
Björn Nilsson börjat förbe-
reda gudstjänsterna. Han 
jobbar alla helgdagarna, 

förutom annandag påsk. 
När många andra redan 

börjat tjuvsmaka på påsk-
godiset har han avstått från 
allt vad kakor, tårtor och 
godis heter i snart 40 dagar, 
lika länge som fastan pågår.

– Under fastan uppoff-
rar man något för egen del 
och försöker samtidigt göra 
något bra för sina med-
människor. För mig kan det 
egentligen handla om vad 
som helst, till exempel att 
avstå från något man tycker 
om under tiden som fastan 
pågår, för att bli påmind om 
att dela med oss.

Stora kontraster
Skärtorsdagen – halvdag 
för många kontorsarbetare, 
ett bra tillfälle att inhandla 
maten till påskbordet och 
fixa i ordning barnens godis-
ägg. 

På kvällen hålls även 
mässa i kyrkan där natt-
varden tas. Därmed är 
påskhögtiden inledd och 
dagarna som följer är en 
resa från djupaste sorg till 
största glädjen. 

– Långfredagen är en 
dyster dag. Kyrkan är klädd 
i svart tyg och all musik 
under gudstjänsterna går 
i moll. Det är dagen då 
Jesus dog på korset och för 
oss blir det en påminnelse 
om att vi också är dödliga. 
Döden är en realitet som 
till och med finns inskriven 
i våra gener, ändå är det 
något som de flesta inte vill 
låtsas om eller ens tänka på. 

I kontrast till den dystra 
långfredagen går påskda-
gen i ljusets och lyckans 
tecken. Musiken går återi-
gen i dur och färgerna är 
vita – glädjens och segerns 

färg.
– Vi firar att Jesus har 

besegrat döden. 

Få kopplingar
De flesta av traditionerna 
vi skapat kring påsk har 
egentligen ingen direkt 
koppling till religionen, 
även om man där kan finna 
vissa förklaringar.

– Fasteriset som vi tar in 
är från början en påmin-
nelse om att fastan är försa-
kelsens tid. Ägget däremot 
har troligtvis sin förklaring 
i att hönsen värper mycket 
ägg så här års som män-
niskorna förr inte åt upp 
under fastan. Eftersom 
ägg håller sig färska länge 
kunde man spara dem och 
äta när fastan var över. Där-
ifrån kan man tänka sig att 
traditionen kommer, för-
klarar Björn Nilsson.

Däremot har varken 
påskkärringar eller påskel-
dar någon anknytning till 
bibeln, likaså den gula 
färgen. 

Oavsett om man är reli-
giös eller inte är påsken en 

högtid värd att fira, inte 
minst som en påminnelse 
om att ta vara på varandra.

– Det är ett bra tillfälle 
att umgås med släkt och 
vänner, säger han.

JOHANNA ROOS

Tid för eftertanke. Kyrkoherden Björn Nilsson hoppas att 
många besöker kyrkan i påsk.

En kontrasternas högtid
– För Björn Nilsson är påsken en resa från sorg till glädje

SKEPPLANDA. Påsken 
är även de gula blom-
mornas högtid.

Gunnel Thunberg på 
Thunbergs handels-
trädgård spirar pås-
kens vackra växter. 

Dubbla påskliljor 
är hennes personliga 
favorit.

Påskliljor, miniviol och pärl-
hyacint är populära påsk-
blommor som även är tåliga. 
Vill man däremot satsa på 
exempelvis tusensköna, för-
gätmigej eller murgröna får 
man tänka till lite extra ef-
tersom de måste vänjas vid 
blåst, sol och kyla. Gunnel 
Thunberg delar gärna med 
sig av sina knep.

– Har man dem i en kruka 
kan man flytta in dem på 
natten eller så täcker man 
bara över. Man kan använ-
da en fiberduk som man 
viker dubbel och lägger över 
växten med en bambupinne 
som stöd och vikter i hörnen 
så att den inte blåser iväg. 

Den som planterade sina 
lökväxter i höstas får snart se 

Förgyllda liljor för alla smaker

NÖDINGE. Snart har 
det blivit dags att 
duka upp påskbordet 
med alla de godsaker 
som hör högtiden till.

Som en inspiration 
på vägen har Alekuri-
ren träffat Ulf Algevi, 
färskvaruchef på Ica 
Kvantum och före 
detta kock, som avslö-
jade sina bästa tricks.

Hur tillagar man en 
utsökt påskbuffé utan att 
kämpa sig blå i köket?

Svaret är att våga köpa 
färdigt och istället piffa till 
med kryddor och garnering. 
Det menar Ulf Algevi, som 
tidigare arbetat som kock på 
bland annat Sjömagasinet i 
Göteborg. 

– Har man gott om tid 
på sig är det allra bästa att 
laga från grunden, men det 
är inte alltid man har. I dag 
finns alla möjligheter, man 
kan köpa helt färdigt, halv-
fabrikat eller välja att göra 
allt själv. Ett gott råd när 
man köper färdigt är att 
alltid lägga sista touchen 
själv och hälla upp fint i 

skålar. En potatissallad kan 
till exempel lätt hottas upp 
med hjälp av lite peppar och 
purjolök. 

Lamm och kyckling
Själv gillar han den traditio-
nella påskmaten, som han 
menar påminner mycket 
om ett mindre julbord. 
Köttbullar med krydd-
peppar, påskskinka, påsk-
vört, sill och lax. Kyckling 
hör till, såväl klubbor som 
helstekt och av spadet gör 
man en god sås. Lammstek 
med vitlök och rosmarin har 
också sin självklara plats på 
Ulf Algevis påskbord.

Vitlökssill brukar han 
göra själv med creme frai-
che, vitlök och urvattnad 
sill, men även annan sorts 
fisk går hem.

– Inkokt lax är jättegott. 
Då gör jag en lag som får 
koka in och laxen serveras 
som en hel sida med romsås 
till. Man kan även garne-
ra fisken med tunt skivad 
gurka som läggs i en krans 
runt om. 

Finska godsaker
När det kommer till efte-
rätter hör en hemmagjord 
chokladkaka toppad med 
marsipankycklingar till fa-
voriterna. 

Något som Ica Kvan-
tum på Ale Torg säljer 
mycket av i dessa tider är 
den finska påskdesserten 
Memma. Den görs i hu-
vudsak på rågmjöl, rågmalt 
och sirap och äts vanligtvis 
med mjölk eller kaffegräd-
de samt strösocker.

– Många Alebor har 
finskt ursprung, vilket kan 
förklara den ökade åtgång-
en på Memma runt påsk, 

berättar Ulf Algevi.
Oavsett om man väljer att 

tillaga en brakbuffé eller en 
mer sparsam påsklunch kan 
det mesta få en rikare karak-
tär med hjälp av lite extra 
kraft och mycket kärlek.

JOHANNA ROOS

”Lägg sista touchen själv”
– Ulf Algevis bästa tips för ett lyckat påskbord

Matinspiration. Ulf Algevi, 
färskvaruchef på Ica Kvan-
tum har stor användning av 
sina erfarenheter som kock.

GODASTE PÅSKBORDET
- ULF TIPSAR!

• Vitlökssill och klassisk inlagd sill 
• Inkokt lax med romsås
• Ägg med löjrom
• Köttbullar med kryddpeppar
• Lammstek med rosmarin och 
vitlök
•  Helstekt kyckling i ugn eller kyck-

lingklubbor
•  Medelhavsinspirerad potatissal-

lad med vinegrette och rödlök
•  Krämig potatissallad med purjo-

lök och peppar
•  Hemmagjort påsktårta med chok-

lad och marsipankycklingar

Tonvis med sött
NÖDINGE/NOL. Chok-
ladägg, skumtuppar 
och marsipankyck-
lingar. 

Godisets årliga guld-
tid är kommen och här 
pratar vi inte hekton 
längre. 

Både Ica Kvan-
tum och Godislagret 
räknar med att sälja 
tonvis med lösgodis.

Redan veckan före påsk 
sålde Ica Kvantum på Ale 
Torg 2,1 ton lösgodis. Den 

här veckan räknar man med 
att försäljningen kommer 
upp i omkring 1,5 ton. 

Innanför kassorna trängs 
godishusen i papp fyllda till 
bredden av söta plockbitar. 
Allt förväntas gå åt. 

– Här har vi storsäljaren, 
säger Anette Aronsson, 
ansvarig för konfektyren, 
och pekar på ett tiotal lådor 
med knallgula ”Skumma 
höns”. 

Hon menar att man 
måste våga köpa in nya 
sorter så att man får en stor 

spridning på sortimentet. 
Fortfarande är det lösgo-

diset som går mest och även 
på Godislagret i Nol grävs 
det för fulla muggar i plast-
lådorna.

Butiksägaren Glenn 
Falk räknar med att sälja 
upp till 2 ton lösgodis 
under påskveckan, vilket är 
dubbelt så mycket som året 
innan. 

– Då sålde vi runt 1 ton, 
men jag tror att det dåliga 
vädret och den sena påsken 
låg bakom att vi inte sålde 

lika mycket som vi tänkt. 
Påsken brukar vara en riktig 
guldsäsong för oss. 

Han är själv förtjust i 
godis och ett och annat 
skumägg slinker allt ner.

JOHANNA ROOS

Glenn Falk, ägare till 
Godislagret i Nol.

hur de förgyllda knopparna 
slå ut. Var man däremot inte 
var lika förutseende går det 

lika bra att köpa sig en fär-
digplanterad påskblomma. 

JOHANNA ROOS

Mikael Sagström och Anette 
Aronsson på Ica Kvantum på 
Ale Torg.

Gunnel Thunberg demonstrerar påskens skönheter på 
Thunbergs handelsträdgård.
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Fortfarande är det lösgo-

diset som går mest och även 
på Godislagret i Nol grävs 
det för fulla muggar i plast-
lådorna.

Butiksägaren Glenn 
Falk räknar med att sälja 
upp till 2 ton lösgodis 
under påskveckan, vilket är 
dubbelt så mycket som året 
innan. 

– Då sålde vi runt 1 ton, 
men jag tror att det dåliga 
vädret och den sena påsken 
låg bakom att vi inte sålde 

lika mycket som vi tänkt. 
Påsken brukar vara en riktig 
guldsäsong för oss. 

Han är själv förtjust i 
godis och ett och annat 
skumägg slinker allt ner.

JOHANNA ROOS

Glenn Falk, ägare till 
Godislagret i Nol.

hur de förgyllda knopparna 
slå ut. Var man däremot inte 
var lika förutseende går det 

lika bra att köpa sig en fär-
digplanterad påskblomma. 

JOHANNA ROOS

Mikael Sagström och Anette 
Aronsson på Ica Kvantum på 
Ale Torg.

Gunnel Thunberg demonstrerar påskens skönheter på 
Thunbergs handelsträdgård.
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PÅSKKRYSSET

Tio rätta lösningar belönas med varsin trisslott.
Vi vill ha din lösning senast 16/4 2012. 
Vi publicerar vinnarna vecka 16.
Märk kuvertet "Påskkryss" 
och skicka korsordet till: 

Alekuriren
Göteborgsvägen 94 446 33 Älvängen

Namn:

Adress:

Tel:

Vinn en trisslott!
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Stoor hhussbiils--
määsssaa ii pååskk
Vi bjudder på kkaffe/ssaft ochh våfflla!

I SOLLEBRUNN AB    – VI GÖR HUSBILSKÖPET TILL ETT NÖJE!

Öpppet Låångfrededag, PåPåskdaggen occhh 
Annanndag ppåsk 122-15. PPåskaftfton stäängt.

Hos oss hittar du alltid många fräscha 
begagnade husbilar! Cirka 90 bilar i lager från 

69.000:-   4.95% ränta under påsken!

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

ÄLVÄNGEN. Cykelin-
tresset är större än 
någonsin.

Det kan Anders 
Adielsson på Älvängens 
Cykel intyga.

– Vi har haft rekord-
mycket att göra och 
allt fler upptäcker 
tjusningen med cykling 
som motionsform.

Det finns den kategori som 
använder cykeln kortare 
sträckor, till affären eller för 
att sitta upp på sadeln och 
bara njuta av en färd i vacker 
natur. Sedan finns det den 
grupp människor som vill 
nyttja cykeln som ett trä-
ningsredskap och eventuellt 
också tävla. För just denna 
växande målgrupp arrange-
rade Älvängens Cykel Vät-
ternträffsdagar i förra veckan.

– Det är en helt ny satsning 
som vi gör. Det är allt fler som 
hänger på cykelvågen och det 
märks om inte annat på an-
mälningarna till Vätternrun-
dan. Av de 18 000 anmäl-
da deltagarna är en tredjedel 
nya cyklister. Så har det sett ut 
under de senaste åren, berät-
tar Anders Adielsson.

På plats i butiken fanns 
Dennis Hansson och John 
Nilsson, före detta proffs-
cyklist, som representerade 

�����������������

������������������
�


���������������������
��

�������������������
��

���������

����������

�������
����
�	����
	�������	���	��

�������
����
�	����
��������	���	��

�����

������

���

���

����
�����
�����

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

��������������
����

	��
���
����

	��
������

�����
���

������������������

���������������������
����

�����������
���
����

����������������

�������������
�������
�����

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

������������ ���
�����������

����������
���������������������

���������������
�������������� �

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

���������������

�������������

��������

��������
�
��	�����

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

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

Vätternträffsdagar i Älvängen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Dennis Hansson och John Nilsson, Crescent respektive Bianchi, gästade Anders Adielsson 
på Älvängens Cykel när denne arrangerade Vätternträffsdagar.

Crescent respektive Bianchi. 
De gav tips och råd till besö-
kare i cykelköpstankar.

– Det är inte så lätt som man 
kan tro att välja rätt cykel. Om 
man ser till en landsvägscy-
kel så finns det sex olika stor-
lekar. Felet som många gör 
är att de köper för stor cykel, 
säger Dennis Hansson.

Den tidiga våren har 
inneburit att försäljningen 
kommit igång rejält redan 
under mars månad.

– Vi har haft fullt upp, in-
tygar Anders Adielsson.

Våren är här och cykeln 
med den!

NÖDINGE. Det blev en 
inspirationsdag utan 
dess like när Ale gym-
nasiums sistaårsele-
ver redovisade sina 
projektarbeten förra 
tisdagen. 

Åhörarna fick ta del 
av många intressanta 
ämnen, inte minst hur 
man tillverkar sin egen 
säckpipa.

Trots att nervositeten 
hängde i luften var det ett 
gäng taggade elever som en 
efter en tog till orda framme 
vid tavlan. Publiken, bestå-
ende av klasskamrater, ettor, 
tvåor och lärare, lyssnade 
spänt när elever från natur-
klasserna höll sina presenta-
tioner.

Projektarbetena påbör-
jades redan förra året, men 
det var i höstas som det körde 
igång på riktigt. Själva eller i 
grupp har de undersökt ett 
specifikt område, gjort egna 
undersökningar, samman-
ställt resultat och fört logg-
bok under hela arbetspro-
cessen. 

En som haft Ale kommun 
som undersökningsområ-

de är Khalid Dzhabrailov, 
som bestämde sig för att ta 
reda på hur mycket koldiox-
id som skulle reduceras om 
busslinjerna 402, 403 och 
Lila Express byttes ut mot 
pendeltåg. 

– Jag tycker att ämnet är 
aktuellt nu när det plane-
ras för pendeltåg. Det svå-
raste och mest tidskrävande 
var att titta i alla tidtabeller 
för att räkna ut antalet resor, 
säger han.

Han kom fram till att man 
skulle kunna bespara miljön 
3800 ton koldioxid från av-
gaser under ett år genom att 
byta ut de tre busslinjerna till 
pendeltåg.

Från koldioxid förflyt-
tades åhörarna snabbt till 
något helt annat – blodgiv-
ning. 

Malin Lundkvist berät-
tade bland annat om varför 
man ska bli blodgivare och 
hur det går till. 

– Det är viktigt att fler ger 
blod eftersom många män-
niskors liv hänger på att det 
finns.

Under arbetets gång 
gjorde hon ett studiebesök 
på laboratoriemedicin på 

Från blodgivning till radioprat
– Blandad kompott när elever redovisade sina projektarbeten

Kungälvs sjukhus.
Samhällsklasserna hade, 

istället för att alla redovisar 
muntligt, gjort en utställ-
ning där de informerade om 
sina projektarbeten. 

Ämnena var spridda och 
besökarna fick med sig kun-
skap om allt från släktforsk-
ning, stress, ätstörningar, 
terrorism och våld mot kvin-
nor till hur man gör sin egen 
barnbok eller radioprogram. 

Adnan Balic och Hardi 
Kalkali hade valt att skriva 
om terrorism i syfte att öka 
kunskapen, vilket i sin tur 
kan bidra till att minska för-
domar. 

Jennie Erlandsson satsa-
de på att rita en egen barn-
bok, ”Flo på skattjakt”. 

– Det är lite som en foto-
bok som jag tryckt upp i tre 

exemplar, säger hon.
Klasskamraten Sofie 

Stenqvist hade gjort ett 
eget radioprogram där hon 
pratar med elever om vad de 
ska göra efter gymnasiet och 
om deras tankar. 

Om Jonatan Corneli-
usson ska göra karriär med 
sin egentillverkade säckpipa 
är ännu oklart, men att hans 
verk blev något av en succé 
var däremot glasklart. 

– Den är gjord av en luft-
madrass, plaströr, ciderflas-
kor och vassrör. 

I Ale gymnasiums cafe-
teria hördes under tisdags-
förmiddagen det välbekan-
ta högtidliga ljudet från en 
säckpipa. Att den var tillver-
kad av en gammal luftma-
drass var faktiskt svårt att tro.

JOHANNA ROOS 

Nebeyu Elias, Adnan Balic, Hardi Kalkali och Robin Larsson 
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tresset är större än 
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Det kan Anders 
Adielsson på Älvängens 
Cykel intyga.

– Vi har haft rekord-
mycket att göra och 
allt fler upptäcker 
tjusningen med cykling 
som motionsform.

Det finns den kategori som 
använder cykeln kortare 
sträckor, till affären eller för 
att sitta upp på sadeln och 
bara njuta av en färd i vacker 
natur. Sedan finns det den 
grupp människor som vill 
nyttja cykeln som ett trä-
ningsredskap och eventuellt 
också tävla. För just denna 
växande målgrupp arrange-
rade Älvängens Cykel Vät-
ternträffsdagar i förra veckan.

– Det är en helt ny satsning 
som vi gör. Det är allt fler som 
hänger på cykelvågen och det 
märks om inte annat på an-
mälningarna till Vätternrun-
dan. Av de 18 000 anmäl-
da deltagarna är en tredjedel 
nya cyklister. Så har det sett ut 
under de senaste åren, berät-
tar Anders Adielsson.

På plats i butiken fanns 
Dennis Hansson och John 
Nilsson, före detta proffs-
cyklist, som representerade 
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Dennis Hansson och John Nilsson, Crescent respektive Bianchi, gästade Anders Adielsson 
på Älvängens Cykel när denne arrangerade Vätternträffsdagar.

Crescent respektive Bianchi. 
De gav tips och råd till besö-
kare i cykelköpstankar.

– Det är inte så lätt som man 
kan tro att välja rätt cykel. Om 
man ser till en landsvägscy-
kel så finns det sex olika stor-
lekar. Felet som många gör 
är att de köper för stor cykel, 
säger Dennis Hansson.

Den tidiga våren har 
inneburit att försäljningen 
kommit igång rejält redan 
under mars månad.

– Vi har haft fullt upp, in-
tygar Anders Adielsson.

Våren är här och cykeln 
med den!

NÖDINGE. Det blev en 
inspirationsdag utan 
dess like när Ale gym-
nasiums sistaårsele-
ver redovisade sina 
projektarbeten förra 
tisdagen. 

Åhörarna fick ta del 
av många intressanta 
ämnen, inte minst hur 
man tillverkar sin egen 
säckpipa.

Trots att nervositeten 
hängde i luften var det ett 
gäng taggade elever som en 
efter en tog till orda framme 
vid tavlan. Publiken, bestå-
ende av klasskamrater, ettor, 
tvåor och lärare, lyssnade 
spänt när elever från natur-
klasserna höll sina presenta-
tioner.

Projektarbetena påbör-
jades redan förra året, men 
det var i höstas som det körde 
igång på riktigt. Själva eller i 
grupp har de undersökt ett 
specifikt område, gjort egna 
undersökningar, samman-
ställt resultat och fört logg-
bok under hela arbetspro-
cessen. 

En som haft Ale kommun 
som undersökningsområ-

de är Khalid Dzhabrailov, 
som bestämde sig för att ta 
reda på hur mycket koldiox-
id som skulle reduceras om 
busslinjerna 402, 403 och 
Lila Express byttes ut mot 
pendeltåg. 

– Jag tycker att ämnet är 
aktuellt nu när det plane-
ras för pendeltåg. Det svå-
raste och mest tidskrävande 
var att titta i alla tidtabeller 
för att räkna ut antalet resor, 
säger han.

Han kom fram till att man 
skulle kunna bespara miljön 
3800 ton koldioxid från av-
gaser under ett år genom att 
byta ut de tre busslinjerna till 
pendeltåg.

Från koldioxid förflyt-
tades åhörarna snabbt till 
något helt annat – blodgiv-
ning. 

Malin Lundkvist berät-
tade bland annat om varför 
man ska bli blodgivare och 
hur det går till. 

– Det är viktigt att fler ger 
blod eftersom många män-
niskors liv hänger på att det 
finns.

Under arbetets gång 
gjorde hon ett studiebesök 
på laboratoriemedicin på 

Från blodgivning till radioprat
– Blandad kompott när elever redovisade sina projektarbeten

Kungälvs sjukhus.
Samhällsklasserna hade, 

istället för att alla redovisar 
muntligt, gjort en utställ-
ning där de informerade om 
sina projektarbeten. 

Ämnena var spridda och 
besökarna fick med sig kun-
skap om allt från släktforsk-
ning, stress, ätstörningar, 
terrorism och våld mot kvin-
nor till hur man gör sin egen 
barnbok eller radioprogram. 

Adnan Balic och Hardi 
Kalkali hade valt att skriva 
om terrorism i syfte att öka 
kunskapen, vilket i sin tur 
kan bidra till att minska för-
domar. 

Jennie Erlandsson satsa-
de på att rita en egen barn-
bok, ”Flo på skattjakt”. 

– Det är lite som en foto-
bok som jag tryckt upp i tre 

exemplar, säger hon.
Klasskamraten Sofie 

Stenqvist hade gjort ett 
eget radioprogram där hon 
pratar med elever om vad de 
ska göra efter gymnasiet och 
om deras tankar. 

Om Jonatan Corneli-
usson ska göra karriär med 
sin egentillverkade säckpipa 
är ännu oklart, men att hans 
verk blev något av en succé 
var däremot glasklart. 

– Den är gjord av en luft-
madrass, plaströr, ciderflas-
kor och vassrör. 

I Ale gymnasiums cafe-
teria hördes under tisdags-
förmiddagen det välbekan-
ta högtidliga ljudet från en 
säckpipa. Att den var tillver-
kad av en gammal luftma-
drass var faktiskt svårt att tro.

JOHANNA ROOS 

Nebeyu Elias, Adnan Balic, Hardi Kalkali och Robin Larsson 
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Sitter säkert i sadeln
Efter över 40 år som ryttarinna har hon blivit en förebild för många.

På Ale-Jennylunds ridklubb håller hon 12 lektioner i veckan, mest i dressyr.
Liz Stivner är ridskolechefen som aldrig får nog av livet på hästryggen.

Hur länge har du ridit?
– I 44 år, sedan jag var 8. 
När jag började red jag på 
Clareberg i Kärra. Sedan 
red jag länge på Nedertorp 
i Nödinge och därifrån har 
jag många roliga minnen. 
Vi var ett gäng tjejer som 
alltid var i stallet, umgicks 
och var ute och busred. Det 
var en värdefull tid och det 
är något jag önskar att alla 
som är hästintresserade fick 
uppleva.  

Är det någon speciell 
händelse du minns extra 
väl?
– Jag minns första uterit-
ten när vi skulle galoppera 
på en äng. Jag red barbacka 
på en häst som hette Tinge 
och jag trillade av tio gånger 
under samma lektion. Det 
är konstigt hur tydligt man 
kommer ihåg vissa saker.

Är du fortfarande lika 
orädd när du rider?
– Jag är nog fortfarande 

ganska orädd, men man har 
fått mer respekt för det och 
utsätter sig inte för onödiga 
situationer. 

Har du tävlat mycket?
– Jag har tävlat upp till med-
elsvår B i hoppning (130 
cm) och även medelsvår B 
i dressyr, men jag tycker 
egentligen att det är roli-
gast att träna. Nu för tiden 
rider jag ungefär tre gånger 
i veckan, men det är sällan 
jag hopptränar. Det kan vara 
ibland på någon instruk-
törsträning som man kan ta 
sig ett skutt. 

Vad har du för häst nu?
– Jag och min dotter 
Matilda har en häst ihop, 
Raven Rox, som är ett halv-
blod. Vi har precis fått 
honom så jag har bara ridit 
två lektioner på honom 
ännu. Tanken är att Matilda 
ska tävla med honom. 

Vad har du jobbat med 
tidigare i livet, förutom 

på ridskolan?
– Jag har varit fritidsledare, 
där jag för övrigt kallades 
för ”Häst-Liz”. Sedan har 
jag jobbat på förskola, som 
elevassistent, kioskbiträde 
på en mack och städjobb har 
jag också haft. 

Hur skulle du vilja 
utveckla ridklubben?
– Jag skulle önska att vi fick 
hit fler barn och ungdomar 
och att de även ska kunna 
tillbringa sin fritid här. De 
är själva stommen i verk-
samheten och det känns som 
att det är svårt att få loss 
barnen hemifrån. Genom en 
naturlig mötesplats kan man 
göra fritiden mer menings-
full. Det som är så fint med 
vår ridklubb är att vi har alla 
typer av människor här. En 
del kommer hit bara för häs-
tarna, andra för att umgås 
och andra rider i motions-
syfte. Hit är alla välkomna.

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Liz Stivner.
Ålder:52.
Bor: Kode.
Gör: Ridskolechef på Ale-
Jennylunds ridklubb.
Familj: Sambo med Tommy, 
sonen Emil 25 och dottern 
Matilda 22 samt halvblodet 
Raven Rox.
Intressen: Ridning, resor, 
vara vid havet.
Stjärntecken: Fisk.
Ska göra i påsk: Vara 
hemma och ta det lugnt med 
familjen, äta god mat med 
vänner.
Ett måste på påskbordet: 
Ägg i kaviargrädde, räkor 
och dill.
Reser helst: Till solen. 
Thailand, Kroatien och Maldi-
verna är några minnesvärda 
resmål. 

��������������������������

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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Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

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

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

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

BETONGHÅLTAGNING
Sågning • Borrning • Bilning • Rivning 

Asbestsanering • Vajersågning
Betong- och bergtätning

www.alebetongborrning.se

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

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

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

E-post: lars@sturesspisar.se

STURES 
SPISAR AB

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

500 KUVERT MED TRYCK!
Billigast i Sverige?

Gäller C5-kuvert enfärgstryck exkl moms480:-

Bildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

Colorama i Älvängen

- En butik för 
både proffs och 

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

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

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

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

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

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

www.mecaalvangen.se

Minireningsverk 
för enskilda avlopp
Enkelt & driftsäkert • Tar liten plats

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

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86

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

WWW.ZATABYGG.SE

Snabba leverans
er

Vi har



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

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

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

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

BETONGHÅLTAGNING
Sågning • Borrning • Bilning • Rivning 

Asbestsanering • Vajersågning
Betong- och bergtätning

www.alebetongborrning.se

Försäljning & service
Nyckeltillverkning
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Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00
Lunnavägen 6, Alafors

E-post: lars@sturesspisar.se

STURES 
SPISAR AB

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

500 KUVERT MED TRYCK!
Billigast i Sverige?

Gäller C5-kuvert enfärgstryck exkl moms480:-

Bildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

Colorama i Älvängen

- En butik för 
både proffs och 

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

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

Öppet: mån-tors 9-18, fre 9-16, lunchstängt 12-13
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Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

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

www.mecaalvangen.se

Minireningsverk 
för enskilda avlopp
Enkelt & driftsäkert • Tar liten plats

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

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86

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

WWW.ZATABYGG.SE

Snabba leverans
er

Vi har
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Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

�������
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VOLVO NÄRSERVICE ALE

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi har

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

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

NÖDINGE. Världens häf-
tigaste däcklager.

Det hoppas Dominik 
Szacinski på Bättre 
Bil att få hjälp med att 
skapa.

– Jag står för allt 
material om någon är 
sugen på att måla, lite 
graffiti hade satt färg 
på den här gamla con-
tainern.

Graffitimålningar i allmän-

het och klotter i synnerhet 
ses ofta som ett samhällspro-
blem. När Dominik fräschar 
upp runt sin fastighet har han 
tänkt om. Den inte allt för 
charmiga och brandgula con-
tainern som agerar däckhotell 
och lager behöver piffas upp.

– Jag tänker mig att den 
målas på samtliga sidor så det 
finns gott om ytor. Självklart 
är det kul om någon har en idé 
om motiv som rör min verk-
samhet med bilar och verk-
stad, säger Dominik.

Med andra ord erbjuds alla 
klottrare och graffitimålare 
fri lejd att gå lös hos Bättre 
Bil i Nödinge.

– Vilka färger och materi-
al som behövs får vi komma 
överens om, men jag har bra 
kanaler så jag hoppas kunna 
ta fram allt som ungdomar-
na önskar. Det är bara att 
komma förbi så pratar vi om 
det, hälsar Dominik Szacin-
ski.

Här välkomnas klottrare!
– Vill skapa världens häftigaste däcklager med graffiti

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Dominik vill gärna se sitt däcklager förvandlas till världens häftigaste. Det ska ske med hjälp 
av graffiti som han hoppas traktens ungdomar vill hjälpa till med.

SURTE. Surte Glasbruk 
– the movie tar form 
och kan bli färdig i år.

Filmaren Anders 
Lundin jobbar för 
fullt med att samla in 
material för att kunna 
berätta den sanna his-
torien om det gamla 
brukssamhället Surte.

– Det dyker hela tiden upp 
nya spännande saker, så det 
är svårt att sluta, säger den 
entusiastiske filmskaparen.

Alekuriren berättade 
i slutet av sommaren om 

Anders Lundins projekt med 
att göra en film om Surte, 
med det gamla glasbruket 
som utgångspunkt. 

Han har redan intervjuat 
flera före detta bruksarbetare 
som var med när det begav 
sig. 

Den senaste tiden har han 
ägnat sig åt att undersöka de 
tre skyddsrummen som finns 
belägna i Surte, varav ett av 
dem under det gamla labora-
toriet uppe på höjden. 

– Rune Sporre, som 
äger marken och fastighe-
ten där Glasbruket låg, har 
gett mig tillgång till arkiven 

med gamla ritningar 
och protokoll. Även 
han tycker att detta är 
jättekul. Bland pap-
peren hittade vi bland 
annat ritningar från 
60-talet över oljeför-
råd som man plane-
rade spränga i Svin-
husberget, men det 
blev aldrig något med 
den idén.

Anders Lundin är intres-
serad av allt material från 
tiden som bruket var igång, 
videoklipp, foton eller berät-
telser. 

Till sommaren när vädret 
är fint är tanken att under-
söka och dokumentera torv-
mossar och den gamla lin-
banan som användes av glas-
bruket förr. Sedan blir det att 

göra de sista intervjuerna och 
klippa ihop allt. 

– Filmen kanske blir färdig 
i år, men det är som sagt svårt 
att sätta punkt eftersom det 
finns så mycket intressant att 
upptäcka, säger han.

JOHANNA ROOS

I fredags firade kommunen 
de duktiga UF-pristagarna 
med en lunch och blommor. 
Ale gymnasiums UF-företa-
gare vann sju priser i den re-
gionala tävlingen för unga 
företagare, en tävling för 
skolprojekt inom gymnasiet.

– Alla era priser är kvitton 
på hur bra vi är på entrepre-
nörskap på Ale gymnasium, 
sa kommunstyrelsens ord-
förande Mikael Berglund 
(M). Ni har lagt ned mycket 

möda på det här, många 
timmars arbete. Jag tror att 
ni har lärt er mycket under 
tiden ni jobbat och att ni 
kommer att se tillbaka och 
bli imponerade av er själva.

– Extra roligt var att ett 
företag från omvårdnads-
programmet vann eftersom 
det är första året som pro-
grammet deltar i UF, sa ut-
bildningsnämndens ordfö-
rande Elena Fridfelt (C).

❐❐❐

UF-elever firades av kommunen
I fredags firades UF-elevernas framgångar på UF-mässan.

Filmen om Surte rullar vidare

Faksimil ur Alekuriren v 41 2011.

Anders Lundin gör filmen 
om Surte som går under ar-
betsnamnet ”Surte Glasbruk 
–the movie”.

Gamla ritningar och pro-
tokoll för historien om det 
gamla brukssamhället när-
mare.

SURTE. Den fascine-
rande historien om det 
gamla brukssamhället 
Surte går långt tillbaka 
i tiden. 

På Glasbruksmuseet 
finns många minnen väl 
förvarade, men Anders 
Lundin som själv vuxit 
upp i området, är säker 
på att det finns mer att 
berätta. 

Han har just påbörjat 
sin film som väntas 
bli klar nästa sommar, 
Surte Glasbruk – the 
movie.

Som liten lekte han i de vita 
sanddynorna uppe vid Surte-
sjön. Det han inte visste då 
var att den sanden tillsam-
mans med soda och kalk var 
beståndsdelar i de glas han 
drack sin saft ur. Intresset för 
sin hemorts historia kom för 
bara några år sedan och nu 
har han bestämt sig för att 

skildra historien om glasbru-
ket som lades ner för över 30 
år sedan. I filmen vill han ge 
alla som har något att berät-
ta chansen att komma till tals.

– Ännu finns det männis-
kor kvar som var med när det 
begav sig. Det kan vara per-
soner som jobbade på bruket, 
eller levde i samhället. Jag 
vill komma i kontakt med så 
många som möjligt som har 
något att berätta. En dröm 
hade varit att till exempel 
hitta en gammal dagbok från 
den tiden. I filmen vill jag 
skildra hur det verkligen var, 
säger Anders Lundin.

Kulturförening
Han driver ett medieföretag i 
Göteborg och kommer att ta 
hjälp av några av sina medar-
betare i arbetet med filmen, 
men för övrigt filmar han och 
redigerar allt själv.

Idén fick han för ett halvår 
sedan och han har ägnat 

mycket tid åt att gräva fram 
delar av historien. 

I Surte finns en kulturför-
ening vid namn Bruksongar 
som består av människor som 
var med på tiden då bruket var 
igång. De träffas regelbun-
det på museet för att umgås 
och prata om sina upplevel-
ser från en svunnen tid. För-
hoppningen är att några av 
dessa personer ska vilja vara 
med i filmen och dela med sig 
av sina berättelser. 

– För att komma i kon-
takt med fler har jag startat 
en blogg på Internet där alla 
som vill är välkomna att höra 
av sig om små och stora hän-
delser, allt är av betydelse. 
Tanken är att filmen sedan ska 
säljas på museet och kanske 
även i andra butiker på orten. 
Överskottet kommer att gå 
direkt till Glasbruksmuseet. 
Jag kanske även kommer att 
kontakta SVT och se om de 
skulle vilja sända den. Jag vill 
vinkla filmen så att den även 
blir förståelig för människor 
utanför Ale. 

Han har som önskemål att 
filmen ska avslutas med att 
man startar igång den gamla 
klockan som en gång hängde 
på inspektionsbyggnaden vid

Surte Glasbruk blir film
– Anders Lundin vill berätta den verkliga 
historien bakom brukssamhället

SURTE GLASBRUK
Historien om Surte glasbruk började 
redan 1851 då Göteborgsköpmannen 
Olof Wijk tillsammans med svågern 
James Keiller köpte några gårdar i 
Surte. Området ansågs lämpligt för 

tet om att bruket skulle läggas ner, 
vilket blev ett hårt slag mot de 630 
anställda. Anledningen var, enligt 
rykten, lönsamhetsproblem och ett 
av de tre bruken i koncernen tvinga-



Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen
Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

0709-699 075
0709-699 079
0709-699 060
0709-699 061

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-459 000

Ale Taxi Ditt lokala 
taxibolag

Vi kör även för Taxi Väst och Sverigetaxi men 
det är fortfarande samma chaufförer från 

trakten som sitter i bilen.

DAGGKÅPANS
  FOTVÅRD
Medicinsk fotvård
Diabetesfotvård.
Behandling av vårtor och svamp.
Fotvård.
Nagelvård, förhårdnader, Liktornar
Fotmassage, Nageltrång mm.
Presentkort.
Daggkåpevägen 3, Nödinge
Kerstin Ekeklint, 
Medicinsk fotvårdsspec.
Tel. 0303-22 95 61

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

KENTH IVARSSON
0303-966 00 • 0520-65 12 85

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

www.aledjurklinik.se
Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage AB

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

Smörgåstårtor och tårtor på beställning.
Våningstårtor till dop & bröllop.

Menyer och bufféer för alla tillfällen.
www.miascatering.se

Hålanskolan, Uspastorp Nol • 0303-74 50 95 • 070-57 58 703

0303-74 22 92

0736-26 19 29

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av ekonomitjänster 
för små och medelstora 
företag, föreningar samt 

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-
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Fotvård, hudvård & Friskvård
i Bohus Centrum
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	�������������� 295 :-

495 :-

ÄLVGODIS

Göteborgsv 89 Älvängen centrum
Tel.0303-748119 | www.alvgodis.se

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
lösgodis

Öppettider i påsk
Skärtorsdag 10-21
Långfredag 10-21
Påskafton 10-16
Påskdagen stängt
Annand. Påsk stängt

Önskar alla kunder Glad Påsk!

 

 

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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ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor
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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
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FOTBOLL

BASKET

HANDBOLL

INNEBANDY

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

ÄLVÄNGEN. Nyli-
gen plockade Ale Aero-
bic & Dansstudio hem 
inte mindre än tio medal-
jer på årets första deltäv-
ling i Svenska Cupen i Ae-
robic Gymnastics. Det blev 
sex guld, två silver och två 
brons innan dagen var över. 

Nu ligger siktet mot 
nästa deltävling, denna 
gång är det en Stockholms-
klubb som står för arrang-
emanget. Den 14 april bär 
det av mot Stockholm, med 
en hel busslast gymnaster 
och hejaklack.

– Man vågar väl knappt 
hoppas på att det ska gå 

lika bra som sist, efter det 
superresultat som klubben 
fick då, men visst kan man 
hålla tummarna, säger leda-
ren UllaKarin Othzén.

Tjejerna ligger nu i hård-
träning för att göra ytterli-
gare förbättringar i sina täv-
lingsprogram, för att helst 
vara ännu lite vassare när 
det är dags för nästa tävling.

– Fast viktigast av allt är 
egentligen att alla får sin 
chans och att alla får en 
rolig upplevelse tillsam-
man, avslutar UllaKarin 
Othzén.

JONAS ANDERSSON

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 10 par. Medel var 108 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           142
2. Torsten Johansson/Tage Jonsson 141
3. Nils Lindström/Stig Christiansson   122
    Åke Wänström/Conny Törnberg    122Ale Aerobic & Dansstudio tar sikte på Stockholm

Ale Aerobic & Dansstudio hade stora framgångar på årets 
första deltävling i Svenska Cupen. Den 14 april åker truppen 
till Stockholm och den andra deltävlingen.
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Träningsmatcher
KFS Prespa Birlik – Ahlafors 1-0 
(0-0)

Faltveit – Edet FK 4-2 (2-1)
Mål EFK: Marcus Olsson 2.

Gerdsken- Älvängen 1-2 (0-1)
Mål ÄIK: Niklas Pålsheden, Jonatan 
Franzén.

Herrljunga – Skepplanda 0-2 (0-1)
Mål: Svante Larson, Jonathan 
Svensson.

Damer division 3
Ale Basket – Länghems BK 58-43
Ale Basket – GKIK 65-49

Varberg 15 24
GKIK 14 22
Ale Basket 14 22
Kullavik 14 8
Lundby 15 6
Länghem 15 6

Sluttabell
Division 3 västsvenska västra
Rosendals IK 18 158 34
Fjärås HK 18 146 34
Rya HF 18 31 22
Särökometerna 18 9 20
Västra Frölunda 18 -5 20
Hisingen/THK 18 16 17
IK Baltichov 18 -41 11
Kärra HK 18 -8 10
Ale HF 18 -44 8
BK Banér 18 -262 4
Division 2 västsvenska västra dam
Bjurslätt 18 148 31
Alingsås HK 18 103 29
Borås HK 18 22 24
Drott 18 73 23
IK Baltichov 18 15 20
Nödinge SK 18 -10 17
Torlanda HK 18 10 16
HP Warta 18 -46 14
Ulricehamn 18 -143 4
HP Kongelf 18 -172 2

Division 1 södra damer sluttabell

Warberg IC 22 149 58
IK Södra Dal 22 77 52
Älvstranden 22 49 52
Fröjereds IF 22 1 40
Kalmarsund 22 27 36
Pixbo Wallenstam 22 -7 31
Hovshaga 22 -3 28
Olofströms IBK 22 -20 27
Malmhaug 22 -39 22
Tvååkers IBK 22 -48 19
Jönköping 22 -74 17
Ale IBF 22 -112 5

Ale IBF:s herrar slutade på en 
åttondeplats av tolv lag i division 2 
Göteborg. Pixbo Wallenstam vann 
serien före Förlunda IBK.

Ett hjärtestort tack till alla 
barn och vuxna, föräldrar, 
lag och ledare, tjejer och 
gubbar för er insats i sam-
band med vår gemensamma 
arbetsdag på Forsvallen. 
Tillsammans var vi ett 60 
tal och Ni gjorde ett mycket 
gott arbete över allt. Hän-

diga tjejer målade fönster, 
dörrar, stolpar. Gubbar 
som målade klubbhuset, 
rev staket och byggde nya. 
Tjejer som städade och 
tvättade hela huset invän-
digt med alla tillbehör. 
Det gjordes också en ny 
provisorisk bouleplan. Det 

städades, röjdes,  bars och 
kördes ris till påskelden  
som är riktigt stor. Kios-
ken renoverades, burkar 
pantades med god vinst. Vi 
fick gjort färdigt gymmet 
och ställt in alla maskiner 
på plats, ett arbete som har 
gått otroligt snabbt. Snart 

kommer invigningen. Detta 
var vår första gemensamma 
arbetsdag som kommer att 
bli en tradition och en upp-
levelse för alla som vill vara 
med och ha roligt. Återigen 
ett hjärtestort tack till er 
alla, ingen glömd. 

Skepplanda BTK

NÖDINGE. Handbollen 
är på offensiven igen.

Rekryteringsprojek-
tet Seven Heaven har 
vänt en negativ trend.

– Nu ser vi äntligen 
att antalet anmälda lag 
ökar igen, säger Yvonne 
Sandgren, kanslichef på 
Göteborgs Handbolls-
förbund.

2007 konstaterade Göte-
borgs Handbollsförbund att 
rekryteringen av nya hand-
bollsspelare gick trögt i flera 
av föreningarna. Det var dags 
att på allvar anta utmaningen 
att vända trenden. Med stöd 
av Idrottslyftet formades ett 
koncept för att locka barn i 
årskurs ett att intressera sig 
för handboll. Sju förening-
ar valdes ut som testpiloter, 
varav Nödinge SK var en. 

– I ett första skede är vi 
från förbundet med och hjäl-
per klubbarna ute i skolorna. 
Idag är till exempel Nödinge 
SK helt fristående och sköter 
allt själva. Hemligheten är 
att vara ute fysiskt i klass-
rummen. Det fungerar inte 
längre att skicka ut en lapp 
till eleverna, berättar Yvonne 
Sandgren.

Fram till att barnen fyller 
tio år är det minihandboll 
som gäller. Den spelas tvärs 
över hallen och först efter 
tre år spelas det handboll på 
stor plan. I söndags var det 
ett Seven Heaven samman-
drag för mixade lag i Nöding-
es gamla sporthall.

– Här räknas inga mål, 
knappt steg heller. Det ska 
bara vara kul att spela. För-
bundet ställer upp med 

domare och all administra-
tion runt eventet, berättar 
NSK:s Glenn Tagge.

Ha en bra verksamhet
Mölndal, Kortedala, Red-
bergslid, Backa, Bjurslätt och 
Nödinge deltog i samman-
draget. Energin gick inte att 
ta miste. Handboll verkade 
vara det roligaste på jorden. 
Inte blev det sämre av att för-
bundet sponsrade deltagarna 
med festis och bulle. Att få 
fler att spela minihandboll 
innebär inte med automatik 
att sporten får fler utövare på 
seniornivå.

– Sen handlar det om att 
föreningen måste ha en bra 
verksamhet som ungdomar-
na trivs i. Vi har inga Bengan 

Boys längre som marknads-
för sporten, utan vi får hitta 
våra egna knep för att göra 

handbollen poppis. Vi är helt 
klart på rätt väg och det är un-
derbart att se över 100 barn 

Handbollen har vänt trenden
– Nu ökar antalet 
lag igen!

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Minihandboll syntes vara rik-
tigt kul.

Engagerade föräldrar såg de blivande handbollsstjärnorna ta sina första stapplande steg.

Ett hjärtestort tack från SBTK

spela minihandboll. Dessut-
om finns här många engage-
rade föräldrar som vi också får 
en värdefull kontakt med, av-
slutar Yvonne Sandgren som 
var mycket nöjd att samarbe-
ta med Nödinge SK.
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Välkomna!

PÅSKAFTON 7/4
vid Lödösehus (Lödöse museum)

Brasan tänds 20.00
Fyrverkeri 21.00

Sponsorer: ICA Matkassen Lödöse, Lödöse Åkeri, SnickarCarlsson, 
Nygårds stängsel och smide, Edet Värdshus

Nygård/Lödöse Intresseförening

PÅSKFIRANDE
MED PÅSKBRASA

I sista seriematchen för den här säsongen blev det ytterligare en vinst för Ale Baskets U14-
lag. Varberg besegrades på bortaplan med siffrorna 57-40. Seriesegern för våren var redan 
klar och med hjälp av vinsten från höstsäsongen blev det slutligen 17 vinster och en enda 
förlust. Ett imponerade resultat med tanke på att många i tjejerna i laget är både ett eller 
två år yngre än sina motståndare. Innan säsongen är över väntar två cuper och slutspel i 
Final Four. Givetvis hoppas vi på nya framgångar där. I laget spelar: Emma O, Ida S, Estefania 
V, Ebba O, Marielle M, Rebecca C, Matilda O, Sara L, Louise S, Emilia B, Lina B, Alexandra S, 
Linda K och Elin A (ej med på bild).

Ale Basket U14 vann serieepilog
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Och damerna är på väg upp i division två
ALAFORS. Efter två vinster 
i helgens matcher mot Läng-
hems Basket och GKIK är Ale 
Baskets damer på väg upp i di-
vision två. Det krävs seger över 
Kullavik i årets sista seriematch 
nu på onsdag, men inte ens då 
är det säkert.

– Det är en unik situation. Vi 

hamnar på samma poäng som 
Varberg. Vi får se vad förbun-
det säger, menar Ale Baskets 
Lennart Blomster.  

Ale Basket – GKIK 65-49
Poängplockare Ale Basket: Sofia Moll-
qvist 18, Frida Blomster 10, Ninette 
Cansby 8, Amanda Orlinis 6, Erika 

Tjärnlund 6, Illnaz Mosadegh 5, 
Johanna Forsberg 4, Tanja Kourmadias 
4, Sanna Severinsson 2.
Ale Basket - Länghem 58-43
Poängplockare Ale Basket: Frida 
Blomster 14, Amanda Orlinis 11, Sanna 
Severinsson 11, Illnaz Mosadegh 8, 
Erika Tjärnlund 7, Johanna Forsberg 4.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Nol IK:s årliga

Påskafton 7 april
på Nolängens IP kl 19.00

Lotteri, kaffe, fi skdamm, varmkorv.

Kl 19.00 VÄLKOMNA
Kl 20.00 TÄNDER VI ELDEN
Kl 21.00 SKJUTER VI FYRVERKERIER
Kl 21.30 AVSLUTAR VI

Stöd barn & ungdom i Nol IK, 
bli stödmedlem du med!
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SURTE. Tvåa, tvåa och 
tvåa.

Det var Anela Mumin-
hodzics placeringar i de 
tre olika delmomenten 
när Skol-SM för frisörer 
avgjordes i Göteborg.

– Jag är jättenöjd och 
silverplatsen innebär 
att jag nu får represen-
tera landslaget, säger 
Anela till lokaltid-
ningen.
För ett par helger sedan var 
det finaldags i Skol-SM för 
blivande frisörer. Tävlingen 
ägde rum på Burgårdens 
gymnasium i Göteborg. 
Anela Muminhodzics från 
Surte hade en förhoppning 
om en topp tre-placering, 

vilken infriades.
– Skönt att få tävla på 

hemmaplan. Jag är jättenöjd 
med min insats och att jag 
kom tvåa i samtliga discipli-
ner, förklarar Anela.

Festfrisyr, herrklipp och 
bruduppsättning var de 
moment som deltagarna täv-
lade i. Totalt var det 30 del-
tagare som gjorde upp om 
medaljerna.

– Det var små marginaler 
i toppstriden. Nu är jag med 
i landslaget och det var det 
som var målet när jag gick 
in i det här, avslutar Anela 
Muminhodzics.

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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1948www.skepplanda.se

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

ALAFORS. Den röda 
mattan var utrullad.

I entrén bjöds besö-
karna på bubbel, om än 
inte på champagne så i 
alla fall cider.

Ett närmare 70-tal 
personer kom till Med-
borgarhuset i lördags 
eftermiddag för att 
uppleva direktsänd-
ningen av Carmen från 
Kungliga Operan.

Det var feststämning i Med-
borgarhuset och inte undra 
på det. För första gången 
någonsin kunde Ale Folkets 
Husförening erbjuda en di-
rektsänd operaföreställning.

– Det är den nya digita-
la tekniken som möjliggör 
denna typ av arrangemang, 
säger föreståndaren Willy 
Kölborg.

Carmen är en opera i fyra 
akter med regi av Vincent 

Boussard och musik av Ge-
orges Bizet. Nästa gång det 
kommer att visas livesänd-
ning från Kungliga Operan 
blir den 19 oktober då Troll-
flöjten av Mozart går upp.

– Innan dess har vi somma-
rens EM-slutspel i fotboll att 
se fram emot. Vi håller som 
bäst på att planera för det ar-
rangemanget, avslutar Willy 
Kölborg.

JONAS ANDERSSON

Anela blev tvåa i Skol-SM
– Nu är hon med i frisörlandslaget

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Anela Muminhodzics från Surte blev sammanlagd tvåa när 
Skol-SM för blivande frisörer avgjordes på Burgårdens gym-
nasium. Resultatet innebär att Anela nu är kvalificerad för 
landslaget.

Carmen visades i Medborgarhuset
Ett 70-tal personer kom för att se operapremiären i Medborgarhuset.

ALE. Emelié Carlsson, 
22 och Agnes Sand-
stedt, 23 läser till 
planeringsarkitekter 
på Blekinge tekniska 
högskola. 

De är vinnare av 
Skanskas stadsplane-
ringstävling och i tors-
dags fick de presentera 
sin idé för Göteborgs 
ledande politiker. 

Dessutom vann de en 
resa till New York.

Skanska Sustainable Cities 
Challange gick ut på att 
lämna ett bidrag med sina 
bästa idéer för ett hållbart 
Göteborg, som inkluderar 
allt från miljö till mångfald. 

Juryn föll för deras bidrag 
som bestod av tre delar: För-
täta och bygga blandad stad, 
bygga parker mellan vägba-
norna och bygga ner biltra-
fiken. 

Deras idé gick bland annat 
ut på att ”bygga ihop” bo-

stadsområden och dela av 
flerfiliga vägar med parker.

– Nya Allén som går förbi 
Stora teatern är ett bra ex-
empel på det, säger Emelié 
Carlsson. 

I torsdags fick de presente-
ra sitt bidrag för bland andra 
Skanskas anställda och kom-

munstyrelsens ordförande 
Anneli Huthén (S).

Det stora priset, utöver 
äran att få sprida sina idéer, är 
inte att förglömma: En resa till 
New York och ett studiebesök 
på Skanskas kontor i Empire 
State Building till hösten.

JOHANNA ROOS

Vinnare. Agnes Sandstedt, Emelié Carlsson och Johan Karl-
ström, VD och Koncernchef på Skanska. Foto: Skanska
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Modern
och miljövänlig
biltvätt!
Bekvämt och 
effektivt!

Var 6:e biltvätt är gratis!

New York nästa för Aletjejerna
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Välkomna!

PÅSKAFTON 7/4
vid Lödösehus (Lödöse museum)

Brasan tänds 20.00
Fyrverkeri 21.00

Sponsorer: ICA Matkassen Lödöse, Lödöse Åkeri, SnickarCarlsson, 
Nygårds stängsel och smide, Edet Värdshus

Nygård/Lödöse Intresseförening

PÅSKFIRANDE
MED PÅSKBRASA

I sista seriematchen för den här säsongen blev det ytterligare en vinst för Ale Baskets U14-
lag. Varberg besegrades på bortaplan med siffrorna 57-40. Seriesegern för våren var redan 
klar och med hjälp av vinsten från höstsäsongen blev det slutligen 17 vinster och en enda 
förlust. Ett imponerade resultat med tanke på att många i tjejerna i laget är både ett eller 
två år yngre än sina motståndare. Innan säsongen är över väntar två cuper och slutspel i 
Final Four. Givetvis hoppas vi på nya framgångar där. I laget spelar: Emma O, Ida S, Estefania 
V, Ebba O, Marielle M, Rebecca C, Matilda O, Sara L, Louise S, Emilia B, Lina B, Alexandra S, 
Linda K och Elin A (ej med på bild).

Ale Basket U14 vann serieepilog
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Och damerna är på väg upp i division två
ALAFORS. Efter två vinster 
i helgens matcher mot Läng-
hems Basket och GKIK är Ale 
Baskets damer på väg upp i di-
vision två. Det krävs seger över 
Kullavik i årets sista seriematch 
nu på onsdag, men inte ens då 
är det säkert.

– Det är en unik situation. Vi 

hamnar på samma poäng som 
Varberg. Vi får se vad förbun-
det säger, menar Ale Baskets 
Lennart Blomster.  

Ale Basket – GKIK 65-49
Poängplockare Ale Basket: Sofia Moll-
qvist 18, Frida Blomster 10, Ninette 
Cansby 8, Amanda Orlinis 6, Erika 

Tjärnlund 6, Illnaz Mosadegh 5, 
Johanna Forsberg 4, Tanja Kourmadias 
4, Sanna Severinsson 2.
Ale Basket - Länghem 58-43
Poängplockare Ale Basket: Frida 
Blomster 14, Amanda Orlinis 11, Sanna 
Severinsson 11, Illnaz Mosadegh 8, 
Erika Tjärnlund 7, Johanna Forsberg 4.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Nol IK:s årliga

Påskafton 7 april
på Nolängens IP kl 19.00

Lotteri, kaffe, fi skdamm, varmkorv.

Kl 19.00 VÄLKOMNA
Kl 20.00 TÄNDER VI ELDEN
Kl 21.00 SKJUTER VI FYRVERKERIER
Kl 21.30 AVSLUTAR VI

Stöd barn & ungdom i Nol IK, 
bli stödmedlem du med!
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SURTE. Tvåa, tvåa och 
tvåa.

Det var Anela Mumin-
hodzics placeringar i de 
tre olika delmomenten 
när Skol-SM för frisörer 
avgjordes i Göteborg.

– Jag är jättenöjd och 
silverplatsen innebär 
att jag nu får represen-
tera landslaget, säger 
Anela till lokaltid-
ningen.
För ett par helger sedan var 
det finaldags i Skol-SM för 
blivande frisörer. Tävlingen 
ägde rum på Burgårdens 
gymnasium i Göteborg. 
Anela Muminhodzics från 
Surte hade en förhoppning 
om en topp tre-placering, 

vilken infriades.
– Skönt att få tävla på 

hemmaplan. Jag är jättenöjd 
med min insats och att jag 
kom tvåa i samtliga discipli-
ner, förklarar Anela.

Festfrisyr, herrklipp och 
bruduppsättning var de 
moment som deltagarna täv-
lade i. Totalt var det 30 del-
tagare som gjorde upp om 
medaljerna.

– Det var små marginaler 
i toppstriden. Nu är jag med 
i landslaget och det var det 
som var målet när jag gick 
in i det här, avslutar Anela 
Muminhodzics.

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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1948www.skepplanda.se

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

ALAFORS. Den röda 
mattan var utrullad.

I entrén bjöds besö-
karna på bubbel, om än 
inte på champagne så i 
alla fall cider.

Ett närmare 70-tal 
personer kom till Med-
borgarhuset i lördags 
eftermiddag för att 
uppleva direktsänd-
ningen av Carmen från 
Kungliga Operan.

Det var feststämning i Med-
borgarhuset och inte undra 
på det. För första gången 
någonsin kunde Ale Folkets 
Husförening erbjuda en di-
rektsänd operaföreställning.

– Det är den nya digita-
la tekniken som möjliggör 
denna typ av arrangemang, 
säger föreståndaren Willy 
Kölborg.

Carmen är en opera i fyra 
akter med regi av Vincent 

Boussard och musik av Ge-
orges Bizet. Nästa gång det 
kommer att visas livesänd-
ning från Kungliga Operan 
blir den 19 oktober då Troll-
flöjten av Mozart går upp.

– Innan dess har vi somma-
rens EM-slutspel i fotboll att 
se fram emot. Vi håller som 
bäst på att planera för det ar-
rangemanget, avslutar Willy 
Kölborg.

JONAS ANDERSSON

Anela blev tvåa i Skol-SM
– Nu är hon med i frisörlandslaget

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Anela Muminhodzics från Surte blev sammanlagd tvåa när 
Skol-SM för blivande frisörer avgjordes på Burgårdens gym-
nasium. Resultatet innebär att Anela nu är kvalificerad för 
landslaget.

Carmen visades i Medborgarhuset
Ett 70-tal personer kom för att se operapremiären i Medborgarhuset.

ALE. Emelié Carlsson, 
22 och Agnes Sand-
stedt, 23 läser till 
planeringsarkitekter 
på Blekinge tekniska 
högskola. 

De är vinnare av 
Skanskas stadsplane-
ringstävling och i tors-
dags fick de presentera 
sin idé för Göteborgs 
ledande politiker. 

Dessutom vann de en 
resa till New York.

Skanska Sustainable Cities 
Challange gick ut på att 
lämna ett bidrag med sina 
bästa idéer för ett hållbart 
Göteborg, som inkluderar 
allt från miljö till mångfald. 

Juryn föll för deras bidrag 
som bestod av tre delar: För-
täta och bygga blandad stad, 
bygga parker mellan vägba-
norna och bygga ner biltra-
fiken. 

Deras idé gick bland annat 
ut på att ”bygga ihop” bo-

stadsområden och dela av 
flerfiliga vägar med parker.

– Nya Allén som går förbi 
Stora teatern är ett bra ex-
empel på det, säger Emelié 
Carlsson. 

I torsdags fick de presente-
ra sitt bidrag för bland andra 
Skanskas anställda och kom-

munstyrelsens ordförande 
Anneli Huthén (S).

Det stora priset, utöver 
äran att få sprida sina idéer, är 
inte att förglömma: En resa till 
New York och ett studiebesök 
på Skanskas kontor i Empire 
State Building till hösten.

JOHANNA ROOS

Vinnare. Agnes Sandstedt, Emelié Carlsson och Johan Karl-
ström, VD och Koncernchef på Skanska. Foto: Skanska
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SEMESTERRESOR
Skåne Runt 3d 14/5, 14/9 3690:-
Berlin 4d 17/5, 27/9 3580:-
NQT Ålborg, Quiltträff 3d 17/5 2450:-
Resa för lapptäcksintresserade
Skagen-Frederikshavn 3d1/6 3250:-
Blomsterfestival & Skagen Museum
Stockholm Hemslöjden  
100 år 3d 8/6, 16/6 2750:-
Vättern Runt 2d 26/6, 31/7 2590:-
Inlandsb/Hurtigruten 9d 1/7 10290:-
Nordkap-Lofoten 11d 4/7 14390:-
Hurtigr.-Geiranger 5d 10/7 5670:-
Rügen-Stralsund-Usedom  
4d 14/7 3490:-
Åland 4d 16/7 3990:-
Atlantkustvägen 5d 20/7 6495:-
Sthlm Skärgård 4d 24/7, 5/8 4890:-
Savalen, Norge 4d 29/7 6495:-
Sv. Hurtigrutten/Ostkusten  
3d 28/7 3580:- 
Floriaden/Ahrdalen 6d 4/9 5990:-
Bornholm 3d 1/7 3290:-

Fler resor se www.brunossons.com
Beställ broschyr! Gilla oss på facebook

I förra veckan besökte pedago-
ger från Ale Kulturskola låg- och 
mellanstadieelever runtom i kom-
munen. Med sig på turnén fanns 
elever som idag är aktiva inom 
kulturskolan.

– Det gäller att anpassa tek-
niken och instrumenten när vi 
gör ett sådant här arrangemang 
på skolorna. Det är ungefär som 
tidigare år fast i ett något enklare 
format. Skillnaden är att lärarkol-
legiet på Ale Kulturskola inte får 
stråla samman utan är utspridda på 
olika håll, säger Ellinor Emilsson 
som fanns på plats i Arosenius-
skolans aula på onsdagsmorgonen 
där elever från årskurs 2-6 fanns i 
publiken.

– Det här är ett utmärkt tillfälle att 
visa upp den bredd som vår verksamhet 
har att erbjdda, alltifrån instrument och 
sång till digitalt skapande, säger Ellinor 
Emilsson.

Torsdagens prova-på-kväll i Ale 
gymnasium innebar i vanlig ordning en 
stor tillströmning av besökare.

– Vi håller öppet hus under två och en 
halv timme för att så många som möjligt 
ska ges chansen att besöka oss. Intresset 
för kulturskolan är stort och vi har en 
stolt tradition i Ale, säger Ellinor.

De populäraste instrumenten är allt-
jämt gitarr, fiol och piano.

– Så är det, men kölistan är inte 
oöverskådligt lång, fastslår Ellinor.

I samband med torsdagens prova-på-
kväll var Ale Kulturskolas Intresseför-
ening behjälplig med fikaservering.

Precis som i fjol så kommer Ahlafors IF att arrangera ett valborgsfirande i 
Furulundsparken. Arrangörskommittén (bilden) höll sitt första möte för ett 
par veckor sedan beslutade då om programutbudet för kvällen. Det blir ak-
tiviteter för hela familjen, fiskdamm och ponnyridning för de små, lotterier, 
musikunderhållning och vårtal.                            Text o bild: Jonas Andersson

Ett 80-tal medlemmar bänkade sig i Med-
borgarhuset och avnjöt en delikat påskbuf-
fé från Rasmus kök och catering. För under-
hållningen svarade ”Johannes Aspman and 
his crazy sextett”. Den ungdomliga blås-
orkestern uppskattades mycket och leda-
rens humorfyllda presentation av låtarna gav 
upphov till många skratt.

Ingela Ohlin, som håller i föreningens 
sånggrupp ”Sångglädje”, ledde allsång med 
påskvisor. Att döma av deltagarnas presta-
tion bör hon kunna rekrytera flera män till 
sin grupp.

Festkommittén under ledning av Ingel-
ore Lindahl rönte stor uppskattning för ar-
rangemanget. Nu ser man fram mot den tra-
ditionella mannekänguppvisningen i Älväng-
en den 11 april. Som vanligt anordnas den i 
samverkan med Manufakturen och Älväng-
ens Skor.                                 Lennart Mattsson

Påskfest hos 
SPF Alebygden

Valborgsfirande i Furulundsparken

Kulturskolan ute på turné
Elever och lärare från Ale Kulturskola på plats i Aroseniusskolans aula.
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ÄLVÄNGEN. Omvänd ordning mot tidigare år.
Förut har eleverna fått åka på konsert, den här gången kom Ale 

Kulturskola ut till respektive grundskola.
Prova-på-kvällen i Ale gymnasium arrangerades dock på tradi-

tionsenligt vis.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Pittoreska Moseldalen
6 dagar i Ellenz, Tyskland
Hotel-Gästehaus Fuhrmann

  
De vackra vinorterna Ellenz och 
Beilstein växer nästan samman 
över Moseldalen och är kända 
för sin Moselidyll. Här bor man 
på den sträcka där Moseldalen 
är som allra mest pittoresk och 
med sina slingrande kurvor fl yter 
genom ett landskap av vinter-
rasser, borgruiner och idylliska 
korsvirkesstäder. Hotellet ligger 
nere vid fl odkanten och blir den 
perfekta utgångspunkten för en 
mängd av upplevelser i ett av 
världens vackraste fl odlandskap. 
Från Ellenz går vandringslederna 
som tar er genom vinterrassernas 
frestelser.

Pris per person i dubbelrum 

från 2.249:-
Pris utan reskod från 2.549:-

Pristillägg: 
T.o.m. 26/4 og 

26/8-11/10: 450:-

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x kvällsbuffé

Ankomst: Söndagar t.o.m. 
28/10 2012. 

Hotel-Gästehaus Fuhrmann 

Weekend i Halmstad
3 dagar i centrum

Best Western Grand Hotel    
Halmstad är västkusten när det är som bäst med sin vackra och 
historiska stad och natur, där en av Sveriges största åar, Nissan 
rinner igenom. Fasaden på hotellet från 1905 vittnar om en viktig 
del av landets historia. 

Best Western Grand Hotel 

Pris per person i dubbelrum 

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 2-rätters middag/buffé
• Trådlöst internet (wifi)

Ankomst: Fre-lör t.o.m. 9/6 och 
31/8-15/12 2012.  Valfri fl era 
helgdagar 2012 – ring & hör!

Extranatt inkl. frukost 
endast 499:- 

Förtrollande Schwerin
4 dagar i Nordtyskland

NH Schwerin   
Schwerin ligger vackert omgivet av både skog och sjö i ett av 
Nordtysklands mest idylliska områden. Här får man nästan allt 
serverat på ett silverfat: Kultur, natur, shopping och äventyr - det 
är bara att välja. 

Schloss Schwerin

Pris per person i dubbelrum 

1.799:-
Pris utan reskod 1.949:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag
• 1 x välkomstdrink
•  1 x entrébiljett till Schloss 

Schwerin

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 2012. 

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



alekuriren  |   nummer 13  |   vecka 14  |   201226

0320-87003

SEMESTERRESOR
Skåne Runt 3d 14/5, 14/9 3690:-
Berlin 4d 17/5, 27/9 3580:-
NQT Ålborg, Quiltträff 3d 17/5 2450:-
Resa för lapptäcksintresserade
Skagen-Frederikshavn 3d1/6 3250:-
Blomsterfestival & Skagen Museum
Stockholm Hemslöjden  
100 år 3d 8/6, 16/6 2750:-
Vättern Runt 2d 26/6, 31/7 2590:-
Inlandsb/Hurtigruten 9d 1/7 10290:-
Nordkap-Lofoten 11d 4/7 14390:-
Hurtigr.-Geiranger 5d 10/7 5670:-
Rügen-Stralsund-Usedom  
4d 14/7 3490:-
Åland 4d 16/7 3990:-
Atlantkustvägen 5d 20/7 6495:-
Sthlm Skärgård 4d 24/7, 5/8 4890:-
Savalen, Norge 4d 29/7 6495:-
Sv. Hurtigrutten/Ostkusten  
3d 28/7 3580:- 
Floriaden/Ahrdalen 6d 4/9 5990:-
Bornholm 3d 1/7 3290:-

Fler resor se www.brunossons.com
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I förra veckan besökte pedago-
ger från Ale Kulturskola låg- och 
mellanstadieelever runtom i kom-
munen. Med sig på turnén fanns 
elever som idag är aktiva inom 
kulturskolan.

– Det gäller att anpassa tek-
niken och instrumenten när vi 
gör ett sådant här arrangemang 
på skolorna. Det är ungefär som 
tidigare år fast i ett något enklare 
format. Skillnaden är att lärarkol-
legiet på Ale Kulturskola inte får 
stråla samman utan är utspridda på 
olika håll, säger Ellinor Emilsson 
som fanns på plats i Arosenius-
skolans aula på onsdagsmorgonen 
där elever från årskurs 2-6 fanns i 
publiken.

– Det här är ett utmärkt tillfälle att 
visa upp den bredd som vår verksamhet 
har att erbjdda, alltifrån instrument och 
sång till digitalt skapande, säger Ellinor 
Emilsson.

Torsdagens prova-på-kväll i Ale 
gymnasium innebar i vanlig ordning en 
stor tillströmning av besökare.

– Vi håller öppet hus under två och en 
halv timme för att så många som möjligt 
ska ges chansen att besöka oss. Intresset 
för kulturskolan är stort och vi har en 
stolt tradition i Ale, säger Ellinor.

De populäraste instrumenten är allt-
jämt gitarr, fiol och piano.

– Så är det, men kölistan är inte 
oöverskådligt lång, fastslår Ellinor.

I samband med torsdagens prova-på-
kväll var Ale Kulturskolas Intresseför-
ening behjälplig med fikaservering.

Precis som i fjol så kommer Ahlafors IF att arrangera ett valborgsfirande i 
Furulundsparken. Arrangörskommittén (bilden) höll sitt första möte för ett 
par veckor sedan beslutade då om programutbudet för kvällen. Det blir ak-
tiviteter för hela familjen, fiskdamm och ponnyridning för de små, lotterier, 
musikunderhållning och vårtal.                            Text o bild: Jonas Andersson

Ett 80-tal medlemmar bänkade sig i Med-
borgarhuset och avnjöt en delikat påskbuf-
fé från Rasmus kök och catering. För under-
hållningen svarade ”Johannes Aspman and 
his crazy sextett”. Den ungdomliga blås-
orkestern uppskattades mycket och leda-
rens humorfyllda presentation av låtarna gav 
upphov till många skratt.

Ingela Ohlin, som håller i föreningens 
sånggrupp ”Sångglädje”, ledde allsång med 
påskvisor. Att döma av deltagarnas presta-
tion bör hon kunna rekrytera flera män till 
sin grupp.

Festkommittén under ledning av Ingel-
ore Lindahl rönte stor uppskattning för ar-
rangemanget. Nu ser man fram mot den tra-
ditionella mannekänguppvisningen i Älväng-
en den 11 april. Som vanligt anordnas den i 
samverkan med Manufakturen och Älväng-
ens Skor.                                 Lennart Mattsson

Påskfest hos 
SPF Alebygden

Valborgsfirande i Furulundsparken

Kulturskolan ute på turné
Elever och lärare från Ale Kulturskola på plats i Aroseniusskolans aula.
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ÄLVÄNGEN. Omvänd ordning mot tidigare år.
Förut har eleverna fått åka på konsert, den här gången kom Ale 

Kulturskola ut till respektive grundskola.
Prova-på-kvällen i Ale gymnasium arrangerades dock på tradi-

tionsenligt vis.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Pittoreska Moseldalen
6 dagar i Ellenz, Tyskland
Hotel-Gästehaus Fuhrmann

  
De vackra vinorterna Ellenz och 
Beilstein växer nästan samman 
över Moseldalen och är kända 
för sin Moselidyll. Här bor man 
på den sträcka där Moseldalen 
är som allra mest pittoresk och 
med sina slingrande kurvor fl yter 
genom ett landskap av vinter-
rasser, borgruiner och idylliska 
korsvirkesstäder. Hotellet ligger 
nere vid fl odkanten och blir den 
perfekta utgångspunkten för en 
mängd av upplevelser i ett av 
världens vackraste fl odlandskap. 
Från Ellenz går vandringslederna 
som tar er genom vinterrassernas 
frestelser.

Pris per person i dubbelrum 

från 2.249:-
Pris utan reskod från 2.549:-

Pristillägg: 
T.o.m. 26/4 og 

26/8-11/10: 450:-

• 5 övernattningar
• 5 x frukostbuffé
• 5 x kvällsbuffé

Ankomst: Söndagar t.o.m. 
28/10 2012. 

Hotel-Gästehaus Fuhrmann 

Weekend i Halmstad
3 dagar i centrum

Best Western Grand Hotel    
Halmstad är västkusten när det är som bäst med sin vackra och 
historiska stad och natur, där en av Sveriges största åar, Nissan 
rinner igenom. Fasaden på hotellet från 1905 vittnar om en viktig 
del av landets historia. 

Best Western Grand Hotel 

Pris per person i dubbelrum 

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:- 

• 2 övernattningar
• 2 x frukostbuffé
• 1 x 2-rätters middag/buffé
• Trådlöst internet (wifi)

Ankomst: Fre-lör t.o.m. 9/6 och 
31/8-15/12 2012.  Valfri fl era 
helgdagar 2012 – ring & hör!

Extranatt inkl. frukost 
endast 499:- 

Förtrollande Schwerin
4 dagar i Nordtyskland

NH Schwerin   
Schwerin ligger vackert omgivet av både skog och sjö i ett av 
Nordtysklands mest idylliska områden. Här får man nästan allt 
serverat på ett silverfat: Kultur, natur, shopping och äventyr - det 
är bara att välja. 

Schloss Schwerin

Pris per person i dubbelrum 

1.799:-
Pris utan reskod 1.949:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 2 x 3-rätters middag
• 1 x välkomstdrink
•  1 x entrébiljett till Schloss 

Schwerin

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 2012. 

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
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SURTE. Klapp, klapp, 
klapp.

Applåderna tillägna-
des Matroserna som 
bjöd på ett storslaget 
uppträdande i Surte 
kulturhus.

Säsongsavslutningen 
innehöll allt det som 
publiken kunde önska 
sig.

När Surte-Bohus Bok- och 
biblioteksförening kallar på 
uppmärksamheten kommer 
folket. 100 personer trängde 
in sig i kulturhuset för att 
ta del av vårens avslutande 
arrangemang där Matro-
serna från Göteborg utgjorde 
dragplåstret.

– En samling härliga 
gubbar. De sjöng och spelade 
så att taket nästan lyfte. Det 
blev en härlig stämning och 
många goda skratt, säger för-
eningens ordförande Doris 
Hellman.

– Riktigt roligt blev det 
när ensemblen svidade om 
till kärringar och ordnade 
med kafferep.

Efter scenframträdandet 
serverades fika till alla som 
önskade. Förnöjsamheten 
bland gästerna gick inte att ta 
miste på.

Nu dröjer det till hösten 
innan Surte-Bohus Bok- och 
biblioteksförening är tillbaka 
med nya aktiviteter.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. 150 per-
soner.

Så många kom för att 
se ”Nils Poppe – gyck-
laren och människan” i 
Skepplanda bygdegård.

Gunilla Poppe och 
sonen Thomas bjöd på 
storartad underhåll-
ning.

Det blev en bejublad och väl-
besökt föreställning i Skepp-
landa bygdegård förra lörda-
gen. Gunilla Poppe berätta-
de om Nils Poppes uppväxt, 
om hans film- och teaterbana. 

– Hon berättade med inle-
velse och värme. Nils adop-
terades när han var 5 år och 
kom till en trygg och bra 
familj, som deras enda barn, 

förklarar arrangören Kent 
Carlsson.

Thomas Poppe spelade 
och sjöng egna låtar.

– En fantastiskt lyckad 
kväll, säger Kent Carlsson.

Festlig säsongsavslutning i Surte
– Matroserna bjöd på underhållning

Matroserna svarade för underhållningen i Surte kulturhus i tisdags kväll. 

Våravslutningen lockade storpublik och åskådarna var nöjda 
med vad de fick se och höra.                    Foto: Allan Karlsson

Poppe drog storpublik

Gunilla och Thomas Poppe svarade för en bejublad föreställning i Skepplanda bygdegård förra 
lördagen.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Vi önskar 
er alla en 
glad 
påsk!
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ÖNSKAR VI PÅ LA PLAZA
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

Onsdag 4 april
Älvängen 19.00 Musikmeditation 

Skärtorsdag 5 april
Kilanda   16.00 Skärtorsdagsmässa
   Kyrkkaffe 
Nol   18.30 Skärtorsdagsmässa 
Älvängen 19.00 Skärtorsdagsmässa 

Långfredag 6 april
Nol   11.00 Långfredagsgudstjänst 
Älvängen 15.00 Andakt 
Starrkärr  18.00 Musikgudstjänst 
   Långfredagsmusik med 
   kammarkören VocAle 

Stilla veckan 
och påsken

Påskdagen 8 april 
Starrkärr  11.00 Påskdagsmässa 
   Mycket sång och musik! 
   Påsktårta!
Nol   11.00 Påskdagsmässa
   Medverkan av 
   Magnoliakören 
Älvängen 11.00 Påskdagsmässa 
   Gospelkör, Påsktårta!
  16.00 Finsk gudstjänst
   med Sato Rekola 

Annandag påsk 9 april 
Kilanda   11.00 Mässa 
   Medverkan av 
   Kyrkokören

Under den gångna veckan 
fick Alebygdens RPG-
avdelning ett celebert besök 
i Smyrnakyrkans festsal. 
Den legendariske världs-
mästaren och olympiske 
guldmedaljören på skridskor, 
Jonny Nilsson, berättade då 
medryckande om sin värm-
ländska uppväxt under enkla 
förhållanden och sin fram-
gångsrika idrottskarriär med 
otaliga segrar under 60-talet, 
då vi som då var unga satt 
klistrade vid radioappara-
terna, TV:n var ju ännu inte 
var mans egendom.

Iklädd den blazer, som 
bara får bäras av olympiska 
guldmedaljörer, höll han 
publiken fängslad i en och 
en halv timme med interi-
örer från tävlingsbanan, om 
respekt för konkurrenter och 
om andra berömda sport-
profiler han lärt känna.

I en video fick vi följa 
Sven ”Plex” Petterssons 
referat då Jonny satte världs-
rekord på 5 000 meter på 
Bislet i Oslo 1965, ett av de 

fem världsrekord han note-
rades för. Minnesvärda är 
förstås världsmästerskapet på 
10 000 meter i Karizuawa, 
Japan, 1963 och olympia-
segern på samma distans i 
Innsbruck året därpå. I ett 
bildspel fick vi följa mäng-
der av segerceremonier, 
handskakningar med kung-
ligheter och statsministrar, 
medaljer och diplom.

Jonny återkom ofta till 
sin uppväxt, de värderingar 
och den kristna tro som 
han burit med sig genom 
åren under sin idrottsbana 
och senare i affärslivet. Vi 
fick stifta bekantskap med 
en ödmjuk och tacksam 
man, som räknar familjen 
och andra vänner som sina 
största tillgångar.

Den 12 april har vi nästa 
träff, då i Missionskyrkan, 
Älvängen, med kåseri av Leif 
Brunnegård från Asklanda 
under vinjetten ”Tankar från 
bögda…”

Daniel Höglund

Döda

Gunnar Lööf, Alvhem 
har avlidit. Född 1926 och 
efterlämnar makan Anita 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Elin Olsson, Alafors har 
avlidit. Född 1905 och ef-
terlämnar barn med familjer 
som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Ragnhild Arlebrink. I Surte 
kapell hölls tisdagen 27 mars 
begravningsgudstjänst för 
Ragnhild Arlebrink, Surte. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Anna-Stina Karlsson. I 
Skepplanda kyrka hölls 
onsdagen 28 mars begrav-
ningsgudstjänst för Anna-
Stina Karlsson, Skepplanda. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Edith Wilhelmsson. I 
Skepplanda kyrka hölls 
torsdagen 29 mars begrav-
ningsgudstjänst för Edith 
Wilhelmsson, Björkliden. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Min älskade Livskamrat
Vår käre Pappa
Morfar och Bror

Ingvar Quick
* 6/3 1943

har i dag lämnat oss
i sorg och saknad.

Alvhem
20 mars 2012

MARGARETHA
HELENE
Barnbarn

Sigbritt och Björn
Övrig släkt och vänner

Du var så god, Du var 
så glad

Du lämnar bara vackra 
minnen 

Så svår är ändå denna 
dag

Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt vad 

Du oss skänkt
Vi vet Du på oss alltid 

tänkt
Tack för alla lyckliga år 

tillsammans

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
20 april kl. 11.00

i Skepplanda kyrka.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Svar om
deltagande meddelas
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
tisdagen 17 april.

Min käre Make
och Livskamrat

Vår Pappa,
Svärfar och Farfar

Gunnar Lööf
* 31/10 1926

har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad,
och vilar nu efter ett
långt och aktivt liv.

Alvhem
18 mars 2012

ANITA
MAGNUS och MARIE

LENNART och
MONICA

Emmy
Övrig släkt och vänner

Ditt hjärta som klappat 
så varmt för oss alla

Och ögon som vakat 
och strålat så ömt

Har stannat och 
slocknat till sorg      
för oss alla

Men vad Du har gjort 
skall aldrig bli glömt

Begravningen äger rum i
kretsen av familjen.

Ev. info lämnas av Ale
Begravningsbyrå, tel.

0303-33 33 99.

Vår Kära

Wanja Olsson
f.d. Adiels

* 2 juni 1914

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Bohus
25 mars 2012

STAFFAN
Mats, Anna
med familjer

KLAS
Släkt och vänner

Sov i ro

Begravningen
äger rum i stillhet.

Vår kära Syster

Gull-Britt
Samuelsson

* 12/3 1944

har i dag stilla insomnat

Brålanda och
Skepplanda

25 mars 2012

Kjell och Inga-Lill
Inga-Lill och Morgan

Syskonbarn med
familjer

I vårvindens susning Du 
somnade stilla

Nu sjukdom och oro     
ej mer gör Dig illa

Skön är vilan som 
natten ger

Gott är att veta, Du 
lider ej mer

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen
17 april kl. 11.00

i Skepplanda kyrka.
Akten avslutas i kyrkan.

Ett varmt tack till
Personalen på

Rapsvägens grupp-
boende för god och fin

omvårdnad.

Skridskolegenden Jonny Nilsson 
besökte Alebygdens RPG

Billy Karlsson, Surte har 
avlidit. Född 1940 och 
efterlämnar makan Christina 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Erika Paterson, Nol har 
avlidit. Född 1922 och ef-
terlämnar barn med familjer 
som närmast sörjande.

Majvor Meuller, Surte har 
avlidit. Född 1944 och ef-
terlämnar barn med familjer 
som närmast sörjande.

Ingvar Quick, Alvhem har 
avlidit. Född 1943 och ef-
terlämnar Margaretha, barn 
med familjer samt syster 
med familj som närmast 
sörjande.

Wanja Olsson, Bohus har 
avlidit. Född 1914 och efter-
lämnar sönerna Staffan med 
familj och Klas som närmast 
sörjande.

Vigda 

Grattis 
Gun & Tore Engström
 på Er 50-åriga bröllopsdag 

den 7 april
Kramar från Lena, Eva, Karin

med familjer

Gull-Britt Samuelsson, 
Brålanda och Skepplanda 
har avlidit. Född 1944 och 
efterlämnar syskon med fa-
miljer som närmast sörjande.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

SKÄRTORSDAG
Skepplanda 19.00 

Skärtorsdagsmässa V Wetterling
Ale-Skövde 18.00 
Mässa R Olausson

LÅNGFREDAG
Skepplanda 10.00 

Gudstjänst B Broman, Skepplanda kyrkokör
Hålanda 18.00 

Musikgudstjänst ”Vid Jesu grav” Stilla musik
framförd av sopran Åsa Hagfors och

oboe Elisabeth Olsson, B Broman
S:t Peder 12.00 

Gudstjänst Lödöse kyrkokör M Skredsvik

PÅSKAFTON
S:T Peder 23.30 

Påsknattsmässa M Skredsvik

PÅSKDAGEN
Skepplanda 10.00 

Mässa B Broman, Skepplanda kyrkokör
Ale-Skövde 10.00 

Mässa flöjt Marie Lindqvist,
trumpet Linda Andersson, R Olausson

Tunge 12.00 
Familjegudstjänst med ”Påskspel av barnen”

R Olausson

ANNANDAG PÅSK
Hålanda 11.00 

Pastoratsmässa Hålanda kyrkokör,
trumpet Erik Hultstrand-Ahlin, V Wetterling



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

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

Fuxerna kyrka
Fred kl 15, Gudstjänst, Nor-
berg. Lörd kl 23, Påskvaka, 
Nordblom. Sönd kl 10, Hög-
mässa, Isacson, Fuxiakören. 
Sönd kl 13, Högmässa på finska. 
Månd kl 10, Högmässa, Nord-
blom. Tisd kl 8:30, Mässa i för-
samlingshemmet, Norberg. 
Onsd kl 18:30, Mässa, Norberg. 
Torsd kl 14, Gemenskapsträff i 
församlingshemmet.

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

Guntorps missionskyrka
Onsd 4/4 kl 18.30, Spårar-Upp-
täckarScout. Onsd-Månd 5-9/4 
Påskfestival med Teamevang-
elisation på Öckerö. Sönd 8/4 
kl 11, Påskgudstjänst i Älväng-
ens Missionskyrka. AnneMarie 
Svenninghed, Körer. Onsd 11/4 
kl 18.30, Tonår-ÄventyrarScout.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 3/5 kl 8-9, Bön. Onsd 4/4 
kl 18-19, Bön. Kl 19, Styrel-
semöte. Kl 19.30, Smyrnakö-
ren övar. Torsd 5/4 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 19.30, Get-
semanestund med Nattvard i 
Missionskyrkan. Fred 6/4 kl 11, 
Långfredagsgudstjänst, Marie 
Nordvall. Smyrnakören. Sönd 
8/4 kl 11, Påskdagsgudstjänst, 
Elias Berg. Kyrkkaffe. Tisd 10/4 
kl 8-9, Bön. Kl 14, Bibelsamtals-
gruppen.

Skepplanda pastorat
Skepplanda Skärtorsd 5/4 kl 19, 
Skärtorsdagsmässa V Wetter-
ling. Långfred 6/4 kl 10, Guds-
tjänst Broman.
 Påskd 8/4 kl 10, Mässa Broman. 
Onsd 11/4 kl 10, Storcafé. 
Hålanda Långfred 6/4 kl 18, 
Musikgudstjänst ”Vid Jesu grav” 
B Broman. Annand påsk 9/4 kl 
11, Pastoratsmässa V Wetter-
ling. S:t Peder Långfredag 6/4 
kl 12, Gudstjänst M Skredsvik. 
Påskafton 7/4 kl 23.30, Påsk-
nattsmässa M Skredsvik. Tisd 
10/4 kl 18, Mässa med fördjup-
ningskväll. Ale-Skövde Skär-
torsd 5/4 kl 18, Mässa R Olaus-
son.
 Påskd 8/4 kl 10, Mässa R 
Olausson. Tunge Påskd 8/4 kl 
12, Fam gtj m påskspel R Olaus-
son.

Surte missionskyrka
Onsd 4/4 kl 15, Onsdagsträff: 
Mitt liv i moll och dur. Mar-
gareta Herngren. Onsd 4/4 kl 
18:30, Tonår. Onsd 4/4 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. Fred 
6/4 kl 11, Långfredag. Guds-
tjänst. Per Kjellberg. Orgelmu-
sik: Sven Karlsson.
Sönd 8/4 kl 11, Påskdagen.
 Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Nattvard. 

Månd 9/4 kl 18:30, Annandag 
påsk. Ekumenisk gudstjänst i 
Surte missionskyrka. Leif Karls-
son. Sång av Malte Jansson och 
Lasse Millsvik. Servering. Tisd 
10/4 kl 18, Samtalsgrupp. Onsd 
11/4 kl 21, Innebandy i Surte-
skolan. Missa inte Vårmarkna-
den lördag 21/4, kl 10-14.
www.surtemissionskyrka.se

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Torsd 5/4 kl 19, Getsemane-
stund, nattvard. Långfredag 6/4 
kl 11, Gudstjänst Leif Karlsson, 
sång. Annandag påsk 9/4 kl 11, 
Ekumenisk gudstjänst i Surte 
Missionskyrka, Leif Karlsson.

Älvängens missionskyrka
Tisd 3/4 kl 10, Bön. Skär-
torsdag 5/4 kl 12, Babymas-
sage. Kl 19.30, Getsemane-
stund tills. med Smyrnaförsam-
lingen. Nattvard. Långfredag 
6/4 kl 11, Gudstjänst AnneMa-
rie Svenninghed. Marianne Col-
lvin. Påskdagen 8/4 kl 11, Guds-
tjänst. AM Svenninghed, Jea-
nette Rehn. Tisd 10/4 kl 10, 
Bön. Kl 10, Tisdagscafé. Kl 18, 
Smultron övar. Onsd 11/4 kl 
12, Babymassage. Torsd 12/4 
kl 15, RPG i Missionskyrkan. 
Leif Brunnegård, ASK-landa, 
berättar.

Nödinge församling
Skärtorsd 5/4 kl 18, Surte 
kyrka Mässa H Hultén. Kl 19, 
Nödinge kyrka Mässa R Bäck. 
6/4 Långfredag kl 11, Nödinge 
kyrka R Bäck. KL 15, Surte 
kapell Korsandakt R Bäck. 8/4 
Påskdagen kl 11, Nödinge kyrka 
”Påsken Blommar” Gudstjänst 
för stora och små H Hultén. 
Kl 11, Surte kyrka Gudstjänst 
R Bäck. 9/4 Annandag Påsk. 
Kl 11, Ekumenisk Gudstjänst 
i Surte Missionskyrka. Kl 13, 
Surte kyrka Finsk Gudstjänst 
L Sorvoja. Tisd 10/4 kl 14, 
Nödinge Servicehus Gudstjänst 
H Hultén.

Starrkärr-Kilanda församling
Tisd 3/4 Älvängens kyrka kll 
19, Musikmeditation, Nilsson. 
Onsd 4/4 Älvängens kyrka kl 19, 
Musikmeditation, Andersson. 
Skärtorsd 5/4 Kilanda kyrka kl 
16, Skärtorsdagsmässa, Nilsson. 
Nols kyrka kl 18.30, Skärtors-
dagsmässa, Nordblom. Älväng-
ens kyrka kl 19, Skärtorsdags-
mässa, Nilsson. Långfred 6/4 
Nols kyrka kl 11, Långfredags-
gudstjänst, Nilsson. Älvängens 
kyrka kl 15, Andakt, Andersson. 
Starrkärrs kyrka kl 18, Musik-
gudstjänst, Andersson. Långfre-
dagsmusik med kammarkören 
VocAle. Påskd 8/4 
Starrkärrs kyrka 11.00 Påsk-
dagsmässa, Nilsson.
 Med mycket sång och musik, 
Påsktårta! Älvängens kyrka kl 
11, Påskdagsmässa, Söndags-

Predikoturer

Vi har idag begravt vår 
kära mamma, mormor,

svärmor, gammelmormor.

Lisbeth Öhlin
* 22 december 1919

som stilla somnade in
i sitt hem i Kollanda
den 23 februari 2012

   Ett hjärta av godhet har
         slutat att slå.
   Du fanns där för alla,
         du ville så väl.

BRIGITTE o MATS
Rebecca o Christoffer, 

Wendella,
GUNILLA o BENGT

Kent, David

 Pappa har sträckt ut  
     handen, mamma har    
 fattat den. På andra sidan   
     de nu får mötas igen.

Enligt mammas önskan 
skedde begravningen i 

stillhet med de närmaste.

Veckans ris 
STOR risbuske till dig/er 
förälder som förra helgen på 
Ale Bytesdagar stal ett par 
rosa Kavat-sandaler i strl 
21 och ett par rosa i strl 22 
som låg i kartong (som du lät 
ligga kvar). Att det finns så 
giriga och vidriga föräldrar! 
Hoppas ni kan sätta på eran 
dotter dom i sommar med 
gott samvete och veta att 
pengarna skulle gått till 2 
par andra sandaler! Tur att 
eran dotter är omedveten om 
detta iallafall. hade jag varit 
er skulle jag inte ens kunna 
sätta dom på ett par oskyl-
diga barnfötter! Hoppas du/
ni kan sova gott om nätterna 
med vetskapen av att ni gjort 
en 4:a åring väldigt ledsen 
som såg fram emot att få åka 
och köpa nya till sig och lil-
lebror för sina egna pengar! 
En sista sak, tänk på att Ale 
är litet så om du/ni bor där 
är det nog bästa att du tar 
fram skokrämen för jag kan 
varända skönhetsfel på dom!

Besviken mamma

Borttappat
Mitt namn är Mustafa 
Hazim. Jag tappade bort 
mitt irakiska pass i serie G. 
En bra belöning till den som 
har hittat passet.

Tel: 0736-366 772

Födda

Den 18/2 kom vår prins 
Léon till världen!

Hannah Rosén Nyström 
& Niklas Lindroth

Hålanda

Klara har fått en lillebror.
Välkommen Jakob.

Född den 9 februari 2012 
på Näl.

Glada och stolta föräldrar 
Jenny och Patrik Andersson.
Tack Kristina Mvc Bohus.

Äntligen är mammas och 
pappas älskade Björn här!

Borås 2012-03-08
Mycket stolta föräldrar är 

Sofie Nilsson & 
Christer Johansson, Uspastorp

Grattis

Hurra Hurra!
Våran Sofia

 fyller 18 år den 9/4
Massa kramar önskar
Gudmor & Johanna

Döda

Upphittat
Förlovningsring i guld 
upphittad utanför Allans 
i Älvängen. Återfås mot 
beskrivning.Ring Alekuriren

0303-333 734

Hjärtligt tack till den goa 
personalen på klockare-
ängen, särskilt Anette och 
tjejerna som lyckades med 
cupen.      Marita

Tack

Allas vår Älskade

Elin Olsson
* 11/11 1905

har i dag lämnat oss
i sorg och saknad.

Alafors
25 mars 2012

SVENERIC
och BIRGITTA

Marie
ANITA och JANOS

Thomas och Marlene
Syskonbarn

När det kom en ängel
som viskade
försiktigt och tyst
ditt namn

Så var det så försiktigt
att du det först inte
förnam

Men högre och högre
viskade han, ända
tills du stilla och
rofyllt gick in i hans
kärleksfulla famn

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 20

april kl. 11.00 i
Starrkärrs kyrka. Efter

akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
onsdagen 18 april.

Ett varmt tack till
personalen på

Björklidens servicehus
för mycket god och

kärleksfull omvårdnad.

Vår kära Mor
Farmor och Svärmor

Erika Paterson
* 12/9 1922

har i dag stilla insomnat.

Nol
10 mars 2012

CHRISTER
och GUNILLA

Ingrid och Mattias
Valdemar, Hilma, Signe

Maria och Tobias
Alva

Daniel och Natalie
Lova
LARS

PER-OLOF
Natalie

Engång blir allting stilla
Engång får allting ro
Ej något skall förvilla
min själ på kvällens bro

Pär Lagerkvist

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
27 april kl. 11.00

i Starrkärrs kyrka. Efter
urnsättningen inbjudes

till minnesstund. O.s.a till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
tisdagen 24 april.

skola, Andersson. Nols kyrka kl 
11, Påskdagsmässa, Nordblom. 
Medverkan av Magnoliakören. 
Älvängens kyrka kl 16, Finsk 
gudstjänst, Satu Rekola. Annan-
dag påsk 9/4 Kilanda kyrka kl 
11, Mässa, Nordblom. Medver-
kan av Kyrkokören. Tisd 10/4 
Nols kyrka kl 18.30, Tisdagkväll 
i Nol, Rådslag. Onsd 11/4 Starr-
kärrs kyrka kl 19, Bön för för-
samlingen. Älvängens kyrka kl 
19, Stickcafé i Blå kyrkan.
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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

Billig ved köpes
tel. 0760-79 97 69

SÄLJES

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

Volvo 850 GLT-94 -aut. Nyskat-
tad och nybes. Dragkrok, mörk-
grön metallic. Läder klädsel. 
Servicebok. 24 700 mil. Pris: 11 
500kr.
tel. 0703-18 94 31

Stilmöbel, soffa och två fåtöl-
jer 2000:-. Matbord och 6 stolar 
höga. Ljusoljad ek inköpt MIO, 
nypris 12000:- nu 2000:-. Guld-
kornich 140cm, 300:-. Hardy 
ogrässpruta 500L bortskänkes!
tel. 0705-22 33 31

Flaggstång 10m glasfiber. Van-
dalsäker, inbyggd lina med 
diverse tillbehör. 1000kr. Finns i 
Älvängen.
tel. 0705-34 60 33

Bosch spisfläkt 70cm. Ny, 
aldrig monterad.
tel. 0303-74 49 25

Elbil & Elmotorcykel till 2-4 år, 

600:- för båda. Bilbarnstol för 
nyfödda, 400:-. Skötbord med 
lådor, 300:-. Gångmatta röd-
beige 4m L 120 B Wilton, 400:-. 
Kornblåmatta 4m L 3 B, 600:-.
tel. 0708-25 19 63

Hus 4km utanför Bohus, på 
Vättlefjäll. 125m2, 5rok, gäst-
stuga, nära sjö.
tel. 031-70 70 879

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

UTHYRES

Husvagn önskas hyra fr 8/7-
15/7 2012. Skötsamt par vana vid 
husvagn.
tel. 0705-54 78 59
el. 0303-97 304

Ö HYRA

Liten familj önskar hyra litet 
hus, radhus eller Lägenhet i Ale 
kommun, helst runt Bohus,Surte, 
Nödinge, Nol.

Rökfria med god ekonomi kan 
flytta in omgående.
Kontakta Ellinor
tel. 0736-227257

Kallgarage nära Lödöse cen-
trum till personbil, endast upp-
ställning.
tel. 0700-36 35 15

SÖKES

Hundvakt. Finns det någon som 
kan gå ut med vår snälla o till-
givna stora hund en gång om 
dagen alt dagmatte from 1 maj? 
tel. 0733 - 60 41 21

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

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

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

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

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

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

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 & bra ser-
vice. Först till kvarn! Vi har även 
hundtrim (alla raser). Kom och 
prova på min antifäll behandling 
(bad med produkter som påskyn-
dar fällningen och kraftigt reduce-
rar mängden päls på golvet) Kom 
gärna på besök! F-skatt och försäk-
ringar finns.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.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 
tjännnssstttteeerrrrrrr
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Vårt barnbarn
Olivia
i Bohus

Fyller 3 år den 6 April
Grattiskramar från
Farmor & Farfar

Grattis världens 
bästa morbror 

Douglas Thorberntsson
 30 år 30 mars. 

Många kramar från 
Albin och Ella

Grattis vår underbara 
Martin Landin

som fyllde 9 år
den 31/3 2012

Många grattiskramar från
Mamma, Pappa, Jerker, Ricky, 

Peter, Robin & Mormor

Grattis till vårat barnbarn
Celia

som fyller 2 år den 3 april
Många kramar från

Farmor & Farfar

Vår älskade
Celia

Fyller 2 år 3 april
Grattis önskar

Mamma, Pappa, Elliot

Grattis
Oskar

på 12-årsdagen 3/4
Kram Farmor

Grattis
Filicia 8/4

önskar
Mormor & Morfar

Grattis
Alexander Wahlström
På din 7-årsdag den 9 april

Många kramar från
Mamma, Pappa, Alicia, 

Mormor & Morfar

Veckans ris 
Fy skäms på dig som tagit 
både våran ängel och våra 
blommor från minneslunden 
i Nödinge. Hur kan man 

vara så hjärtlös att kunna med 
att stjäla från de som gått 
bort och oss anhöriga. Du 
borde verkligen skämmas!
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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

Billig ved köpes
tel. 0760-79 97 69

SÄLJES

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

Volvo 850 GLT-94 -aut. Nyskat-
tad och nybes. Dragkrok, mörk-
grön metallic. Läder klädsel. 
Servicebok. 24 700 mil. Pris: 11 
500kr.
tel. 0703-18 94 31

Stilmöbel, soffa och två fåtöl-
jer 2000:-. Matbord och 6 stolar 
höga. Ljusoljad ek inköpt MIO, 
nypris 12000:- nu 2000:-. Guld-
kornich 140cm, 300:-. Hardy 
ogrässpruta 500L bortskänkes!
tel. 0705-22 33 31

Flaggstång 10m glasfiber. Van-
dalsäker, inbyggd lina med 
diverse tillbehör. 1000kr. Finns i 
Älvängen.
tel. 0705-34 60 33

Bosch spisfläkt 70cm. Ny, 
aldrig monterad.
tel. 0303-74 49 25

Elbil & Elmotorcykel till 2-4 år, 

600:- för båda. Bilbarnstol för 
nyfödda, 400:-. Skötbord med 
lådor, 300:-. Gångmatta röd-
beige 4m L 120 B Wilton, 400:-. 
Kornblåmatta 4m L 3 B, 600:-.
tel. 0708-25 19 63

Hus 4km utanför Bohus, på 
Vättlefjäll. 125m2, 5rok, gäst-
stuga, nära sjö.
tel. 031-70 70 879

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

UTHYRES

Husvagn önskas hyra fr 8/7-
15/7 2012. Skötsamt par vana vid 
husvagn.
tel. 0705-54 78 59
el. 0303-97 304

Ö HYRA

Liten familj önskar hyra litet 
hus, radhus eller Lägenhet i Ale 
kommun, helst runt Bohus,Surte, 
Nödinge, Nol.

Rökfria med god ekonomi kan 
flytta in omgående.
Kontakta Ellinor
tel. 0736-227257

Kallgarage nära Lödöse cen-
trum till personbil, endast upp-
ställning.
tel. 0700-36 35 15

SÖKES

Hundvakt. Finns det någon som 
kan gå ut med vår snälla o till-
givna stora hund en gång om 
dagen alt dagmatte from 1 maj? 
tel. 0733 - 60 41 21

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

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

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

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

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

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

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

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

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

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 & bra ser-
vice. Först till kvarn! Vi har även 
hundtrim (alla raser). Kom och 
prova på min antifäll behandling 
(bad med produkter som påskyn-
dar fällningen och kraftigt reduce-
rar mängden päls på golvet) Kom 
gärna på besök! F-skatt och försäk-
ringar finns.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.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 
tjännnssstttteeerrrrrrr
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Vårt barnbarn
Olivia
i Bohus

Fyller 3 år den 6 April
Grattiskramar från
Farmor & Farfar

Grattis världens 
bästa morbror 

Douglas Thorberntsson
 30 år 30 mars. 

Många kramar från 
Albin och Ella

Grattis vår underbara 
Martin Landin

som fyllde 9 år
den 31/3 2012

Många grattiskramar från
Mamma, Pappa, Jerker, Ricky, 

Peter, Robin & Mormor

Grattis till vårat barnbarn
Celia

som fyller 2 år den 3 april
Många kramar från

Farmor & Farfar

Vår älskade
Celia

Fyller 2 år 3 april
Grattis önskar

Mamma, Pappa, Elliot

Grattis
Oskar

på 12-årsdagen 3/4
Kram Farmor

Grattis
Filicia 8/4

önskar
Mormor & Morfar

Grattis
Alexander Wahlström
På din 7-årsdag den 9 april

Många kramar från
Mamma, Pappa, Alicia, 

Mormor & Morfar

Veckans ris 
Fy skäms på dig som tagit 
både våran ängel och våra 
blommor från minneslunden 
i Nödinge. Hur kan man 

vara så hjärtlös att kunna med 
att stjäla från de som gått 
bort och oss anhöriga. Du 
borde verkligen skämmas!
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

2 1 8 9 3
4 9 6
1 7 2 5

9 6 2 4 8 7 1
8 1 4

5

9 5 1
2 4 7 6 8

5 8 9 6

7 8 9
4 2 7 8 5

2 9

2 5 6 3 7
9

6 2 8 1

5 3 4 6
3 7
8 4 5 2

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

FÅ EN GRATIS FOTANALYS
Prova 30 dagar - blir du inte nöjd får du

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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Gäller 20/3-9/4äller 20/3-9/GGä /4
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Gäller 20/3 9/4GGäl /4

 KR
MAX 3 PER KUND

ORD PRIS 
900KR

 KR KR  KR KR
ORD PRIS 
3000KR

ORD PRIS 
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. HALVA PRISET
PÅ 10-KORT

TRÄNA ALLA AKTIVITETER

SOLKORT
RABATT PÅ

Kom och träna roliga  
happeningklasser och häng 
med oss. Vi bjuder på påsk-
godis och härlig stämning!

VI GÖR LÅNGFREDDAAGEN TILL ENN FFEST!! 
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VILL DU G  NER 10 KG TILL SOMMAREN?
Vi lär dig att äta och träna rätt. Vår 
viktminskningskurs God Balalans drar igång 
efter påsk. Start: Sportlife Lilla-Edet v 15 och 
Sportlife Älvängen v 16
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VVVILL DU GIILLL D NER 10 KG TILL SOM0 KGKG TTIILLL
Se påskhelgens schema på vår hemsida!


