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Älvängen

Kristina Josefsson.

Fler blod-
givare behövs
KUNGÄLV. Alekuriren 
har följt med Kristina 
Josefsson, bitr. verksam-
hetschef på laboratorie-
medicin, på en rundtur.

Många människoliv räddas varje 
år tack vare blodgivare, men de 
behöver bli fler. För alebor som vill 
lämna blod är Kungälvs sjukhus det 
närmsta alternativet. 

Läs sid 12

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

Nr 14  |  vecka 15  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

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

Öppet alla dagar 8-22

FATET FÖR DEN ROMANTISKA DATEN! 
Skinkfat, grillfat, exotiskt fat m.m.

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

butiken. Välkommen!

Ledetvägen 3, 449 51 Alafors • Tel 0303-74 26 80
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på Hill´s foder

�����������
på Royal Canins foder

Öppet Hus!
Lördag den 14 april

Lördagen den 14 april fi rar vi 4-års jubileum
Vi kommer bjuda på fi ka, anordna 

tipspromenad med fi na vinster och visa upp 
kliniken. Dessutom kommer det fi nnas mängder 

av bra erbjudande till dig och din bäste vän

Nu har vi öppnat!
Sushi på Ale Torg

En smak av Japan

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

Vardag 10-19 • Lördag 10-15 • Söndag 11-15
ICA Kvantum 8-22 alla dagar
(Systembolaget, Apotek, Bank och Restauranger har 
speciella öppettider) www.aletorg.se
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Lödöse 0520-66 00 10

RABATT
PÅ KAFFE

Vid köp av andra varor för 
minst 200:-. Gäller valfritt halvkilos-
kaffe, mot kupong, t o m 15/4-12.
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Boliviabasaren gav rejält överskott

Den traditionella Boliviabasaren i Älvängenskolan blev likt tidgare år mycket välbesökt och inkomstbringande. Totalt genererade arrangemanget ett över-
skott på hela 55 290 kronor. Pengarna skänks till en barnby i Bolivia.         Läs sid 16
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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!

För fjärde året enga-
geras lokaltidning-
en och våra läsare, fö-

retagare och föreningsliv i 
en insamling för Europas 
fattigaste barn i Molda-
vien. När vi 2009 tog in-
itiativ för att rädda en lä-
gerverksamhet för de 100 
mest utsatta barnen i Bu-
desti kommun hoppades vi 
nog att det skulle ha varit en 
tillfällig stödåtgärd. Dess-
värre fortsätter rapporter-
na om de svåra och orättvi-
sa levnadsvillkoren i Molda-
vien att hagla ner. Att då ens 
tänka tanken att inte fort-
sätta bidra känns helt främ-
mande.

Insamlingen som genom-
förs i Stödföreningen 
Vakens regi går oavkortat 
till ett sommarläger för de 
fattigaste och mest utsatta 
barnen. Det kan vara barn 
till missbrukare eller till 
ensamstående, sjuka, arbets-
lösa och handikappade 
föräldrar. Socialtjänsten och 
skolan handplockar de barn 
som de känner störst oro för. 
Under ett veckolångt läger 
där enbart volontärer arbe-
tar kartläggs barnens behov 
av hjälp och målet är att ge 
barnen stärkt självkänsla 
och framtidstro. Vårt bidrag 
som tre år i rad har varit 
cirka 65 000 kr/år har gått 
till att täcka alla kostnader 
runt lägret, det vill säga mat, 
pedagogiskt material, aktivi-
teter med mera.

Ale kommun har genom-
fört ett antal projekt tillsam-

mans med Budesti kommun 
i Moldavien, därigenom har 
vi haft förmånen att på nära 
håll få bekräftat vilken bety-
delse denna verksamhet har. 
Vi tar rinnande vatten och 
avlopp som självklart, det 
gör man inte i den här delen 
av Europa. Det är inte ens 
självklart att barnen kommer 
hem efter skolan. Trafficking 
är ett otäckt gift i Molda-
viens vardag och särskilt 
unga flickor är hårt drab-
bade. Detta är en oaccepta-
bel verklighet som vi gemen-
samt måste jobba mot. Ett 
sätt är att bredda kunskaps-
samhället, att göra alla 
– inte minst de yngsta och 
fattigaste barnen – bättre 
medvetna om vilka faror 
som hotar. Årets insamling 
har återigen som mål att få 
ihop de 65 000 kronor som 
sommarlägret behöver, men 
vi vet att ytterligare resurser 
skulle medföra än större 
möjligheter att bredda våra 
insatser. Så därför uppmanar 
jag alla att vara kreativ. Avstå 
kanelbullen till fikat en dag 
och skänk istället en tjuga till 
Europas fattigaste barn. Har 
ni brist på idéer kan ni vända 
er till Nolskolan där perso-
nal och elever varje år på 
ett eller flera sätt lyckats 
samla ihop betydande 
belopp till förmån för 
barnen i Budesti.

Som vanligt 
kommer ni att 
kunna följa 
insamlingen 
på Alekuri-

rens hemsida.

Till helgen börjar återigen 
det gröna fältets schack. 
Fotbollssäsongen är ett 
härligt vårtecken och en 
bekräftelse på att den vita 
och kalla årstidens dagar är 
räknade. För Ales bolltju-
sare är årets division 6 D 
Göteborg högintressant. Nu 
återfinns fyra Aleklubbar 
i en och samma serie. Det 
har inte hänt i modern tid, 
däremot stötte Älvängen, 
Nödinge och Surte IS på 
varandra i division fyra 2003. 
Det var då legenden Martin 
Holmberg som ledde Surte 
IS trupper, men efter hans 
sejour har Ales mest södra 
lag härjat i division sju.

Med fyra Alelag lockas 
förhoppningsvis kommu-
nens alla bolltjusare ut till 
våra fina arenor där det dess-
u t o m snart stundar nya 

tider med 
konstgräs.

Liten peng gör stor nytta

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

0708-88 17 35 
Alkim AB

Fönster- och dörrbyten, 
altan, tak, plåt m.m. 
Över 25 års erfarenhet
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Musik på Glasbruksmuseet

Kvarnvägen 6 i Surte
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Eva Blume & Gjert Magnussons
Arbetets Söner & Döttrar
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Onsdag 18 april kl 1900
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25 km (Kortvättlen 15 km)

Kom med - Du får en härlig naturupplevelse och nyttig motion.
Leden går bland tjärnar och sjöar i vårfager natur.

SÖNDAGEN DEN 6 MAJ 2012
Sätt målet för din träning/motion 

- anmäl dig nu!
Start och mål på samma plats, 4 st vätskekontroller. Mer info och anmälan på 

hemsida vattlefjall.se eller OK Alehof’s kansli tel: 0303-22 99 90

Allergi kan drabba vem 
som helst,när som helst. 

Stöd forskningen.
Plusgiro 90 03 74-0

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond
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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!

För fjärde året enga-
geras lokaltidning-
en och våra läsare, fö-

retagare och föreningsliv i 
en insamling för Europas 
fattigaste barn i Molda-
vien. När vi 2009 tog in-
itiativ för att rädda en lä-
gerverksamhet för de 100 
mest utsatta barnen i Bu-
desti kommun hoppades vi 
nog att det skulle ha varit en 
tillfällig stödåtgärd. Dess-
värre fortsätter rapporter-
na om de svåra och orättvi-
sa levnadsvillkoren i Molda-
vien att hagla ner. Att då ens 
tänka tanken att inte fort-
sätta bidra känns helt främ-
mande.

Insamlingen som genom-
förs i Stödföreningen 
Vakens regi går oavkortat 
till ett sommarläger för de 
fattigaste och mest utsatta 
barnen. Det kan vara barn 
till missbrukare eller till 
ensamstående, sjuka, arbets-
lösa och handikappade 
föräldrar. Socialtjänsten och 
skolan handplockar de barn 
som de känner störst oro för. 
Under ett veckolångt läger 
där enbart volontärer arbe-
tar kartläggs barnens behov 
av hjälp och målet är att ge 
barnen stärkt självkänsla 
och framtidstro. Vårt bidrag 
som tre år i rad har varit 
cirka 65 000 kr/år har gått 
till att täcka alla kostnader 
runt lägret, det vill säga mat, 
pedagogiskt material, aktivi-
teter med mera.

Ale kommun har genom-
fört ett antal projekt tillsam-

mans med Budesti kommun 
i Moldavien, därigenom har 
vi haft förmånen att på nära 
håll få bekräftat vilken bety-
delse denna verksamhet har. 
Vi tar rinnande vatten och 
avlopp som självklart, det 
gör man inte i den här delen 
av Europa. Det är inte ens 
självklart att barnen kommer 
hem efter skolan. Trafficking 
är ett otäckt gift i Molda-
viens vardag och särskilt 
unga flickor är hårt drab-
bade. Detta är en oaccepta-
bel verklighet som vi gemen-
samt måste jobba mot. Ett 
sätt är att bredda kunskaps-
samhället, att göra alla 
– inte minst de yngsta och 
fattigaste barnen – bättre 
medvetna om vilka faror 
som hotar. Årets insamling 
har återigen som mål att få 
ihop de 65 000 kronor som 
sommarlägret behöver, men 
vi vet att ytterligare resurser 
skulle medföra än större 
möjligheter att bredda våra 
insatser. Så därför uppmanar 
jag alla att vara kreativ. Avstå 
kanelbullen till fikat en dag 
och skänk istället en tjuga till 
Europas fattigaste barn. Har 
ni brist på idéer kan ni vända 
er till Nolskolan där perso-
nal och elever varje år på 
ett eller flera sätt lyckats 
samla ihop betydande 
belopp till förmån för 
barnen i Budesti.

Som vanligt 
kommer ni att 
kunna följa 
insamlingen 
på Alekuri-

rens hemsida.

Till helgen börjar återigen 
det gröna fältets schack. 
Fotbollssäsongen är ett 
härligt vårtecken och en 
bekräftelse på att den vita 
och kalla årstidens dagar är 
räknade. För Ales bolltju-
sare är årets division 6 D 
Göteborg högintressant. Nu 
återfinns fyra Aleklubbar 
i en och samma serie. Det 
har inte hänt i modern tid, 
däremot stötte Älvängen, 
Nödinge och Surte IS på 
varandra i division fyra 2003. 
Det var då legenden Martin 
Holmberg som ledde Surte 
IS trupper, men efter hans 
sejour har Ales mest södra 
lag härjat i division sju.

Med fyra Alelag lockas 
förhoppningsvis kommu-
nens alla bolltjusare ut till 
våra fina arenor där det dess-
u t o m snart stundar nya 

tider med 
konstgräs.

Liten peng gör stor nytta

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

0708-88 17 35 
Alkim AB

Fönster- och dörrbyten, 
altan, tak, plåt m.m. 
Över 25 års erfarenhet
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Musik på Glasbruksmuseet

Kvarnvägen 6 i Surte
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Eva Blume & Gjert Magnussons
Arbetets Söner & Döttrar
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Onsdag 18 april kl 1900
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25 km (Kortvättlen 15 km)

Kom med - Du får en härlig naturupplevelse och nyttig motion.
Leden går bland tjärnar och sjöar i vårfager natur.

SÖNDAGEN DEN 6 MAJ 2012
Sätt målet för din träning/motion 

- anmäl dig nu!
Start och mål på samma plats, 4 st vätskekontroller. Mer info och anmälan på 

hemsida vattlefjall.se eller OK Alehof’s kansli tel: 0303-22 99 90

Allergi kan drabba vem 
som helst,när som helst. 

Stöd forskningen.
Plusgiro 90 03 74-0

Astma- och Allergiförbundets Forskningsfond
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Våren är här!

Gäller t o m 15 april med reservation för slutförsäljning.

Pensé, ampel 49:-/st

20% på hela
 
 

4 säckar 100kr
Blanda mellan:
- planteringsjord
- täckbark
- barkmull
- toppdress

sortimentet

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

Succén
fortsätter...

15% 
rabatt 
på allt!

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

Ord pris 495:-

Gäller t o m 14 april på ordinarie pris.

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

ALE. I torsdags var 
sista dagen att söka 
feriejobb i kommunens 
regi.

Sammanlagt 250 
jobb kommer att lottas 
ut till ungdomar mellan 
16 och 17 år, vilket är 
samma antal som i fjol.

I år satsar man även 
på en favorit i repris, 
nämligen sommarmusi-
kanterna.

Sommaren närmar sig så 
smått och medan heltids-
anställda har börjat plane-
ra semesterveckorna längtar 
många ungdomar efter att få 
tjäna sina första egna pengar. 

Precis som i fjol ordnar Ale 
kommun med 250 feriejobb 

till ungdomar mellan 16 och 
17 år. Arbetsperioden sträck-
er sig över tre veckor med fem 
timmars arbetsdag. 

– Från och med i år har vi 
ett nytt lottningssystem som 
underlättar för oss och gör 
att vi snabbare kan ge besked, 
säger Johan Gustafsson på 
Ale fritid.

Feriejobben finns inom 
många olika områden, allt 
från lägerledare till arbete på 
förskola eller med funktions-
hindrade.  

Egen turnéplan
Något som blev mycket upp-
skattat 2010 var ”sommarmu-
sikanterna”, som går ut på att 
en grupp ungdomar under tre 
veckor får chansen att jobba 

som turnerande musikanter. I 
år ordnar Kulturskolan återi-
gen feriejobb inom musik och 
även här lottas platserna ut. 

Ungdomarna ansvarar 
själva för att lägga upp en 
turnéplan och sköter även 
all administration runt om-
kring. Det finns handledare 
tillgängliga, men tanken är 
att de ska stå på egna ben. 

– Även om de inte känner 
varandra sedan innan så 
brukar de få ihop det på ett 
bra sätt. De är fantastiska på 
att sätta ihop låtlistor och det 
är jätteroligt att det gick att 
ordna igen, säger Ragnhild 
Kappelmark, enhetschef på 
kulturskolan. 

Feriejobb – ungdomarnas melodi

– Kulturskolans sommarmusikanter är tillbaka 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

I sommar kommer en grupp ungdomar mellan 16 och 17 år få chansen att få feriejobb som 
sommarmusikanter i kommunens regi.
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Eva Eriksson skri-
ver i sin insändare i 
förra veckans tidning 

att S i Ale hela tiden drivit 
linjen att kommunen själva 
ska driva våra äldreboenden. 
Det stämmer inte alls med 
min minnesbild. Det var 
under S-styret i kommunen 
som äldreboendet Fridhem 
i Surte upphandlades och 
drevs i privat regi i fem år. 
Under den tiden genomför-
des flera kvalitetsmätning-
ar på kommunens äldrebo-
enden och vad jag minns så 
låg Fridhem alltid i topp där 
även om det var goda om-
dömen även om de kom-
munalt drivna äldreboen-
dena. När valet stod mellan 

att göra en ny upphandling 
eller låta driften av Fridhem 
gå över i kommunal regi så 
var dåvarande ordföranden i 
Vård- och omsorgsnämnden 
mycket noga med att tala 
om att kommunen var nöjd 
med den privata driften och 
hade tagit lärdom av den till 
de kommunalt drivna bo-
endena. 

När den nuvarande majo-
riteten bestående av C-FP-
M-KD-AD i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
ville undersöka möjlighe-
terna att upphandla driften 
på det nya äldreboendet i 
Nödinge så gjorde vi lika-
dant som S-styret när det 
gällde Fridhem. Skillnaden 

var att vi avbröt processen 
när det visade sig att en upp-
handling inte skulle hinnas 
med till dess att det nya 
boendet står färdigt hösten 
2012. 

När Eva Eriksson skriver 
att S hela tiden sagt nej till 
utförsäljning av kommunala 
boenden så stämmer det 
alltså inte med sanningen. 

Att sedan vänsteropposi-
tionen hela tiden försöker 
blanda samman debatten om 
kvalitetsbrister på äldrebo-
enden med LOV är ju bara 
ett sätt att försöka förvirra. 
Förslaget att införa LOV i 
Ale kommun har ingenting 
med äldreboenden att göra 
och det här sättet att konse-
kvent skriva insändare som 
börjar med något som har 
med äldreboenden att göra 
och slutar med nej till valfri-
het enligt LOV är billig par-
tipolitisk taktik för att leda 
tankarna fel hos de tilltänkta 
väljarna. 

Det är ett faktum att de 
bolag som utför hemtjänst 
enligt LOV i vår grannkom-
mun Kungälv  till största 
delen är lokala företag och 
såvitt jag kunnat se på deras 
hemsidor arbetar de allra 
flesta enbart med hemtjänst, 
städning och liknande upp-
drag. Endast ett av företagen 
har sitt säte utanför Göte-
borgsområdet. Det tycker 
jag tyder på att det kommer 
att bli lokala företag som 
erbjuder sina tjänster även i 
Ale när vi har infört valfrihet 
enligt LOV.

Boel Holgersson (C)
Ordförande Omsorgs- 

och arbetsmarknadsnämnden

Svar på Eva Erikssons insändare om äldreomsorgen:

Tråkigt att S i Ale har ändrat sig

FloristFlorist

Stockholm
Göteborg
Stenungsund

Lydnadsdressyr för jakthundar
Studiecirkeln som skapar förståelse för ett 
framgångsrikt samarbete mellan jägare och hund.
Startar  april .

För anmälan och information. 
Studiefrämjandet 
0303-19696, sodra.bohuslan@studieframjandet.se

Den svenska skolan 
presterar allt sämre 
resultat. Andelen 

elever som går ur grund-
skolan med behörighet till 
gymnasiet har minskat fem 
år i rad. Förra året gick fler 
än 13 000 elever ut grund-
skolan utan tillräckliga kun-
skaper. 43 elever av dessa 
gick ur Ales kommunala 
skolor.

Sverige har också tappat 
den tidigare tätpositionen 
vad gäller likvärdighet i 
skolan. Svenska elevers 
socioekonomiska bakgrund 
spelar numera lika stor roll 
för resultaten som för elever 
i Tyskland och USA.

Utbildningsminister 
Jan Björklund säger att 
det kommer ta 10-15 år att 
vända utvecklingen i svensk 
skola. Det kan vi inte godta. 
Det finns länder som visat 
att det är möjligt att vända 
utvecklingen i ett skolsys-
tem mycket snabbare än så. 
Vi prioriterar fyra viktiga 
områden i det arbetet:

1. Stärk lärarna i sitt 
uppdrag. Allra viktigast 
är att stärka lärarna. Det 
finns inget viktigare för 
en elevs resultat än att de 
möter en riktigt bra lärare. 
Lärare måste ges möjlighet 
till kompetensutveckling 
och karriär. Det är centralt 
både för att stärka lärarna 
i sitt uppdrag och för att 
attrahera fler begåvade stu-
denter till lärarutbildningen. 

Vi prioriterar därför stora 
investeringar i lärares kom-
petensutveckling och vill se 
fler karriärvägar för lärare 
genom specialisering och 
forskning.

2. Stärk rektorerna i sitt 
pedagogiska ledarskap. Rek-
torer är nyckelaktörer för 
att få en positiv utveckling 
i skolan. I dag överhopas 
rektorer av administrativa 
och ekonomiska arbetsupp-
gifter. Rektorer ska främst 
vara pedagogiska ledare och 
måste ges möjlighet och tid 
till att leda det pedagogiska 
utvecklingsarbetet i skolan.

Lärare som lyckas vända 
utvecklingen i skolor med 
stora utmaningarna ska 
premieras genom högre lön. 
Rektorer som lyckas vända 
utvecklingen på en skola ska 
ges större ansvar och leda 
utvecklingsarbetet på fler 
skolor för att det som fung-
erar ska sprida sig i skolsys-
temet.

3. Prioritera basfärdighe-
ter i tidiga åldrar. Att kunna 
läsa, skriva och räkna har 
blivit allt viktigare i vårt 
moderna samhälle. Att gå 
alltför länge med brister i 
basfärdigheterna riskerar att 
försvåra, ja till och med för-
störa skolgången för alltför 
många elever. Därför ska 
basfärdigheterna och elev-
ernas undervisning under de 
första åren i skolan priorite-
ras, så att inte ett enda barn 
lämnar tredje årskurs med 

bristfälliga 
basfärdighe-
ter.

4. Sätt 

likvärdigheten i fokus. En 
sammanhållen skola med 
höga förväntningar på alla 
elever, utan tidig sortering 
och stängda dörrar är grun-
den för att skapa en likvärdig 
skola med höga resultat. Det 
är också avgörande är att 
resurser fördelas till skolor 
efter elevernas behov och 
detta bör därför slås fast i 
skollagen.

Regeringen ökar takten 
i felprioriteringarna. De 
minskar resurserna till lära-
res kompetensutveckling. 
Regeringen gör också en 
stor besparing på gymna-
sieskolan om 675 miljoner 
kronor, det innebär för Ale 
kommun ca 2 miljoner som 
skulle kunna användas till 
4 lärartjänster. Att komma 
åt ungdomsarbetslösheten, 
som till stor del beror på 
att många unga saknar full-
ständig gymnasieutbildning, 
underlättas inte av nedskär-
ningar i gymnasieskolan. 
Regeringen satsar istället på 
sänkt restaurangmoms vilket 
kostar drygt fem miljarder 
kronor. Vi väljer att istäl-
let investera fem miljarder 
kronor i utbildning. För 
Socialdemokraterna är det 
den viktigaste framtidsinves-
tering Sverige kan göra.

Dennis Ljunggren (S)
Vice Ordförande Utbildnings-

nämnden Ale kommun
Ibrahim Baylan (S)

Utbildningspolitisk talesperson 
och vice ordförande i 

Riksdagens utbildningsutskott

Investera för att vända 
utvecklingen i skolan

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 18 april har Lilla Edets 
kommunfullmäktige sammanträde i Stora 
Salongen, Kulturhuset Eden/Folkets Hus 
kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. 
följande ärenden:

•  Information om drogvaneundersökning 
bland ungdomar 7-9 i Lilla Edets kommun

•  Svar på motion från Peder Engdahl (M) 
angående väg 642 mellan Västerlanda 
och Ucklum

•  Svar på motion från Jörgen Andersson (C) 
om att inrätta kombitjänster 

•  Svar på motion från Carl Carlsson (SD) 
angående skolavslutning i skolan

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och  
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning 
och biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 
11 april 2012.

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

MEDLEMSBIO
Torsdag 12/4 kl 18.30 

bjuder Socialdemokraterna alla 
medlemmar på Bio i Medborgar-

huset i Alafors. Tillsammans tittar vi 

på filmen Järnladyn
 

NÖDINGES 
FRAMTID

Tisdag 17 april kl 18.30 
på S Klöverstigen 31, bjuder Nödinge 
S-förening in till ett öppet möte om 
skolor, bostäder, trafik och service. 

Vi bjuder på kaffe och våffla.

Välkomna!

Jag var i behov av ett 
intyg som stryker mitt 
behov av att parkera på 

parkeringsplats för rörelse-
hindrade – handikapp-par-
keringsplats.

Även om man har ett livs-
långt rörelsehinder, måste 
man ansöka om förlängning 
av parkeringstillstånd vart 3: 
e år, med nytt läkarintyg.

Vad tacksam jag blev då 
ovanstående läkarintyg inte 
omfattas av högkostnads-
skyddet i sjukvården, f.n. 900 
kr/år. Nu behöver inte andra 
rörelsehindrade liksom jag 
själv snylta på de arbetande 
och skattebetalare längre.

Nu när jag fick detta 
läkarintyg är stolt över bidra 
till sjukvården med 360 kr, 
kostnaden för läkarintyget.

Då de som är pensione-
rade, av olika anledningar, 
sjukskrivna, uppbär A-kassa, 
får föräldrapeng vid vård av 
sjuka barn eller nyfött barn 
eller av andra anledningar 

uppbär någon form inte 
arbetsrelaterad ersättning 
har vi förmånen att få betala 
en ”extra skatt” på ersätt-
ningen, i mitt fall drygt 1000 
kr/mån mer i skatt än om jag 
haft arbetsinkomst.

Nu kan jag tipsa till er 
som beslutar om avgifter 
inom sjukvården så vi som 
tillhör ”utanförskapet” och 
därmed belastar sjukvår-
den extra mycket. Oavsett 
om man är sjuk eller bara 
gammal.

Inför en bokningsavgift 
när vi bokar tid hos läkare, 
förslagsvis 50 kr per bokning 
av läkartid, som inte ingår i 
högkostnadsskyddet.

Detta kommer att göra 
oss som tillhör ”utanför-
skapet” till mycket stoltare 
medborgare när vi känner 
att vi rättvist betalar en 
extra avgift, vi belastar ju 
det allmänna extra mycket, 
eftersom sjukvården nästan 
alltid går med underskott 

hjälper vi ju stolt till med att 
genom extra avgifter minska 
sjukvårdens underskott.

På samma sätt går det att 
införa en expeditionsavgift 
på receptbelagda läkemedel.

Oavsett om man tillhör 
”utanförskapet” eller inte 
så bör det i rättvisans namn 
införas någon form av avgift 
ifall man har en kronisk 
sjukdom, astma, högt blod-
tryck, diabetes etc.

Här får det väl bli en höj-
ning av högkostnadsskydd 
både på läkarbesök och läke-
medel.

Högkostnadsskydd är väl 
till för dem som arbetar och 
inte är sjuka?

På detta sätt blir det väl 
rättvist och bra?

Man skall väl betala efter 
hur mycket man utnyttjar 
välfärden, inte efter betal-
ningsförmåga?

Kent Lillfors
Älvängen

Tack sjukvården – ni som beslutar om taxor!
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Eva Eriksson skri-
ver i sin insändare i 
förra veckans tidning 

att S i Ale hela tiden drivit 
linjen att kommunen själva 
ska driva våra äldreboenden. 
Det stämmer inte alls med 
min minnesbild. Det var 
under S-styret i kommunen 
som äldreboendet Fridhem 
i Surte upphandlades och 
drevs i privat regi i fem år. 
Under den tiden genomför-
des flera kvalitetsmätning-
ar på kommunens äldrebo-
enden och vad jag minns så 
låg Fridhem alltid i topp där 
även om det var goda om-
dömen även om de kom-
munalt drivna äldreboen-
dena. När valet stod mellan 

att göra en ny upphandling 
eller låta driften av Fridhem 
gå över i kommunal regi så 
var dåvarande ordföranden i 
Vård- och omsorgsnämnden 
mycket noga med att tala 
om att kommunen var nöjd 
med den privata driften och 
hade tagit lärdom av den till 
de kommunalt drivna bo-
endena. 

När den nuvarande majo-
riteten bestående av C-FP-
M-KD-AD i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden 
ville undersöka möjlighe-
terna att upphandla driften 
på det nya äldreboendet i 
Nödinge så gjorde vi lika-
dant som S-styret när det 
gällde Fridhem. Skillnaden 

var att vi avbröt processen 
när det visade sig att en upp-
handling inte skulle hinnas 
med till dess att det nya 
boendet står färdigt hösten 
2012. 

När Eva Eriksson skriver 
att S hela tiden sagt nej till 
utförsäljning av kommunala 
boenden så stämmer det 
alltså inte med sanningen. 

Att sedan vänsteropposi-
tionen hela tiden försöker 
blanda samman debatten om 
kvalitetsbrister på äldrebo-
enden med LOV är ju bara 
ett sätt att försöka förvirra. 
Förslaget att införa LOV i 
Ale kommun har ingenting 
med äldreboenden att göra 
och det här sättet att konse-
kvent skriva insändare som 
börjar med något som har 
med äldreboenden att göra 
och slutar med nej till valfri-
het enligt LOV är billig par-
tipolitisk taktik för att leda 
tankarna fel hos de tilltänkta 
väljarna. 

Det är ett faktum att de 
bolag som utför hemtjänst 
enligt LOV i vår grannkom-
mun Kungälv  till största 
delen är lokala företag och 
såvitt jag kunnat se på deras 
hemsidor arbetar de allra 
flesta enbart med hemtjänst, 
städning och liknande upp-
drag. Endast ett av företagen 
har sitt säte utanför Göte-
borgsområdet. Det tycker 
jag tyder på att det kommer 
att bli lokala företag som 
erbjuder sina tjänster även i 
Ale när vi har infört valfrihet 
enligt LOV.

Boel Holgersson (C)
Ordförande Omsorgs- 

och arbetsmarknadsnämnden

Svar på Eva Erikssons insändare om äldreomsorgen:

Tråkigt att S i Ale har ändrat sig

FloristFlorist

Stockholm
Göteborg
Stenungsund

Lydnadsdressyr för jakthundar
Studiecirkeln som skapar förståelse för ett 
framgångsrikt samarbete mellan jägare och hund.
Startar  april .

För anmälan och information. 
Studiefrämjandet 
0303-19696, sodra.bohuslan@studieframjandet.se

Den svenska skolan 
presterar allt sämre 
resultat. Andelen 

elever som går ur grund-
skolan med behörighet till 
gymnasiet har minskat fem 
år i rad. Förra året gick fler 
än 13 000 elever ut grund-
skolan utan tillräckliga kun-
skaper. 43 elever av dessa 
gick ur Ales kommunala 
skolor.

Sverige har också tappat 
den tidigare tätpositionen 
vad gäller likvärdighet i 
skolan. Svenska elevers 
socioekonomiska bakgrund 
spelar numera lika stor roll 
för resultaten som för elever 
i Tyskland och USA.

Utbildningsminister 
Jan Björklund säger att 
det kommer ta 10-15 år att 
vända utvecklingen i svensk 
skola. Det kan vi inte godta. 
Det finns länder som visat 
att det är möjligt att vända 
utvecklingen i ett skolsys-
tem mycket snabbare än så. 
Vi prioriterar fyra viktiga 
områden i det arbetet:

1. Stärk lärarna i sitt 
uppdrag. Allra viktigast 
är att stärka lärarna. Det 
finns inget viktigare för 
en elevs resultat än att de 
möter en riktigt bra lärare. 
Lärare måste ges möjlighet 
till kompetensutveckling 
och karriär. Det är centralt 
både för att stärka lärarna 
i sitt uppdrag och för att 
attrahera fler begåvade stu-
denter till lärarutbildningen. 

Vi prioriterar därför stora 
investeringar i lärares kom-
petensutveckling och vill se 
fler karriärvägar för lärare 
genom specialisering och 
forskning.

2. Stärk rektorerna i sitt 
pedagogiska ledarskap. Rek-
torer är nyckelaktörer för 
att få en positiv utveckling 
i skolan. I dag överhopas 
rektorer av administrativa 
och ekonomiska arbetsupp-
gifter. Rektorer ska främst 
vara pedagogiska ledare och 
måste ges möjlighet och tid 
till att leda det pedagogiska 
utvecklingsarbetet i skolan.

Lärare som lyckas vända 
utvecklingen i skolor med 
stora utmaningarna ska 
premieras genom högre lön. 
Rektorer som lyckas vända 
utvecklingen på en skola ska 
ges större ansvar och leda 
utvecklingsarbetet på fler 
skolor för att det som fung-
erar ska sprida sig i skolsys-
temet.

3. Prioritera basfärdighe-
ter i tidiga åldrar. Att kunna 
läsa, skriva och räkna har 
blivit allt viktigare i vårt 
moderna samhälle. Att gå 
alltför länge med brister i 
basfärdigheterna riskerar att 
försvåra, ja till och med för-
störa skolgången för alltför 
många elever. Därför ska 
basfärdigheterna och elev-
ernas undervisning under de 
första åren i skolan priorite-
ras, så att inte ett enda barn 
lämnar tredje årskurs med 

bristfälliga 
basfärdighe-
ter.

4. Sätt 

likvärdigheten i fokus. En 
sammanhållen skola med 
höga förväntningar på alla 
elever, utan tidig sortering 
och stängda dörrar är grun-
den för att skapa en likvärdig 
skola med höga resultat. Det 
är också avgörande är att 
resurser fördelas till skolor 
efter elevernas behov och 
detta bör därför slås fast i 
skollagen.

Regeringen ökar takten 
i felprioriteringarna. De 
minskar resurserna till lära-
res kompetensutveckling. 
Regeringen gör också en 
stor besparing på gymna-
sieskolan om 675 miljoner 
kronor, det innebär för Ale 
kommun ca 2 miljoner som 
skulle kunna användas till 
4 lärartjänster. Att komma 
åt ungdomsarbetslösheten, 
som till stor del beror på 
att många unga saknar full-
ständig gymnasieutbildning, 
underlättas inte av nedskär-
ningar i gymnasieskolan. 
Regeringen satsar istället på 
sänkt restaurangmoms vilket 
kostar drygt fem miljarder 
kronor. Vi väljer att istäl-
let investera fem miljarder 
kronor i utbildning. För 
Socialdemokraterna är det 
den viktigaste framtidsinves-
tering Sverige kan göra.

Dennis Ljunggren (S)
Vice Ordförande Utbildnings-

nämnden Ale kommun
Ibrahim Baylan (S)

Utbildningspolitisk talesperson 
och vice ordförande i 

Riksdagens utbildningsutskott

Investera för att vända 
utvecklingen i skolan

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 18 april har Lilla Edets 
kommunfullmäktige sammanträde i Stora 
Salongen, Kulturhuset Eden/Folkets Hus 
kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. 
följande ärenden:

•  Information om drogvaneundersökning 
bland ungdomar 7-9 i Lilla Edets kommun

•  Svar på motion från Peder Engdahl (M) 
angående väg 642 mellan Västerlanda 
och Ucklum

•  Svar på motion från Jörgen Andersson (C) 
om att inrätta kombitjänster 

•  Svar på motion från Carl Carlsson (SD) 
angående skolavslutning i skolan

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och  
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning 
och biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 
11 april 2012.

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

MEDLEMSBIO
Torsdag 12/4 kl 18.30 

bjuder Socialdemokraterna alla 
medlemmar på Bio i Medborgar-

huset i Alafors. Tillsammans tittar vi 

på filmen Järnladyn
 

NÖDINGES 
FRAMTID

Tisdag 17 april kl 18.30 
på S Klöverstigen 31, bjuder Nödinge 
S-förening in till ett öppet möte om 
skolor, bostäder, trafik och service. 

Vi bjuder på kaffe och våffla.

Välkomna!

Jag var i behov av ett 
intyg som stryker mitt 
behov av att parkera på 

parkeringsplats för rörelse-
hindrade – handikapp-par-
keringsplats.

Även om man har ett livs-
långt rörelsehinder, måste 
man ansöka om förlängning 
av parkeringstillstånd vart 3: 
e år, med nytt läkarintyg.

Vad tacksam jag blev då 
ovanstående läkarintyg inte 
omfattas av högkostnads-
skyddet i sjukvården, f.n. 900 
kr/år. Nu behöver inte andra 
rörelsehindrade liksom jag 
själv snylta på de arbetande 
och skattebetalare längre.

Nu när jag fick detta 
läkarintyg är stolt över bidra 
till sjukvården med 360 kr, 
kostnaden för läkarintyget.

Då de som är pensione-
rade, av olika anledningar, 
sjukskrivna, uppbär A-kassa, 
får föräldrapeng vid vård av 
sjuka barn eller nyfött barn 
eller av andra anledningar 

uppbär någon form inte 
arbetsrelaterad ersättning 
har vi förmånen att få betala 
en ”extra skatt” på ersätt-
ningen, i mitt fall drygt 1000 
kr/mån mer i skatt än om jag 
haft arbetsinkomst.

Nu kan jag tipsa till er 
som beslutar om avgifter 
inom sjukvården så vi som 
tillhör ”utanförskapet” och 
därmed belastar sjukvår-
den extra mycket. Oavsett 
om man är sjuk eller bara 
gammal.

Inför en bokningsavgift 
när vi bokar tid hos läkare, 
förslagsvis 50 kr per bokning 
av läkartid, som inte ingår i 
högkostnadsskyddet.

Detta kommer att göra 
oss som tillhör ”utanför-
skapet” till mycket stoltare 
medborgare när vi känner 
att vi rättvist betalar en 
extra avgift, vi belastar ju 
det allmänna extra mycket, 
eftersom sjukvården nästan 
alltid går med underskott 

hjälper vi ju stolt till med att 
genom extra avgifter minska 
sjukvårdens underskott.

På samma sätt går det att 
införa en expeditionsavgift 
på receptbelagda läkemedel.

Oavsett om man tillhör 
”utanförskapet” eller inte 
så bör det i rättvisans namn 
införas någon form av avgift 
ifall man har en kronisk 
sjukdom, astma, högt blod-
tryck, diabetes etc.

Här får det väl bli en höj-
ning av högkostnadsskydd 
både på läkarbesök och läke-
medel.

Högkostnadsskydd är väl 
till för dem som arbetar och 
inte är sjuka?

På detta sätt blir det väl 
rättvist och bra?

Man skall väl betala efter 
hur mycket man utnyttjar 
välfärden, inte efter betal-
ningsförmåga?

Kent Lillfors
Älvängen

Tack sjukvården – ni som beslutar om taxor!

 ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00                                  www.ale.se
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Skepplanda  Skepplanda Bygdegård tisdag 17 april kl 19.00
•  Var med och skapa framtiden –Erik Lidberg kommunchef informerar om 

kommunens visionsarbete.
•  Vad vill du ska hända i Skepplanda fram till 2017? Kom och berätta 

hur du vill att Skepplanda ska utvecklas! Ska hastigheten förbi skolan 
sänkas? Hur ska vi få barn och ungdomar att trivas ännu bättre i 
Skepplanda?

Barnfamiljer och ungdomar hälsas särskilt välkomna! Vi kommer att 
erbjuda mycket saft och en särskild barnhörna för barnen under mötet.
Välkomna hälsar
Sven Rydén, Maria Bergérus och Klas Nordh

Nol Nols Folkets Hus onsdag 18 april kl 19.00
• Kommunalråd Mikael Berglund informerar om VISION ALE 2025.
• Vad vill du ska hända i Nol fram till 2017?
• Aktuella ärenden från vår ”att göra lista”.
Vi bjuder på fika!
Välkomna önskar 
Rose-Marie Fihn, Ingmarie Torstensson och Sten-Åke Oveborn

Alvhem Alvhems IK:s klubblokal torsdag 19 april kl 19.00
•  Var med och skapa framtiden –Erik Lidberg kommunchef informerar om 

kommunens visionsarbete.
•  Vad vill du ska hända i Alvhem fram till 2017? 
•  Hur ser lokaltrafiken ut när BanaVäg i Väst är klar? Mikael Ohlsson från 

Västtrafik medverkar.

Välkomna hälsar  Roland Wall och Peter Ohlsson

Välkommen på 
ortsutvecklingsmöte

Ett förslag till detaljplan över rubricerat område 
har utarbetats och finns utställt för granskning 
från och med den 10 april till och med den 
11 maj 2012. Detaljplanen har tidigare varit 
föremål för samråd.

Planområdet ligger vid Göta Älv i den västra 
delen av Surte samhälle. I öster gränsar Norge-
Vänernbanan och E45. Idag pågår en omfattande 
marksanering inom området. Detaljplanen 
bekräftar den hittillsvarande markanvändningen 
båtuppläggning, båttvätt mm och redovisar 
byggrätter för byggnader motsvarande de 
som fanns innan nu pågående marksanering. 
Ett naturområde längs älven säkerställer 
allmänhetens tillgänglighet till stranden. 
Planförslaget är förenligt med kommunens 
översiktsplan, Ale ÖP – 07.

Planförslaget bedöms kunna innebära betydande 
påverkan på miljö, hälsa eller hushållning med 
mark, vatten eller andra resurser enligt 5 kap 18 
§ i PBL, varför en miljökonsekvens-beskrivning 
har upprättats. Närheten till Norge-Vänernbanan 
innebär att en riskanalys har utförts och åtgärder 
har inarbetats i planen.

Samtidigt med planförslagets antagande kommer 
strandskyddet att upphävas inom planområdet. 

Ett upphävande bedöms inte innebära några 
negativa konsekvenser i förhållande till tidigare.

Detaljplanen finns utställd för granskning på 
följande platser:
•   Kommunhuset, Sektor Samhällsbyggnad, 

Alafors 
(expeditionstider mån -  fre kl 08.00-16.00)

•  Kommunledningskontoret, Nödinge 
(expeditionstider mån-fre kl 08.00-16.00)

Planhandlingarna finns även tillgängliga på 
kommunens hemsida: www.ale.se på följande 
sökväg: > Bygga, bo och miljö > Planer och 
byggprojekt > Pågående planer > Detaljplan för 
småbåtshamn i Surte inom fastigheten Surte 2:38

Eventuella synpunkter framförs skriftligt till 
Samhällsbyggnadsnämnden, Ale kommun, 
449 80 Alafors, senast den 11 maj 2012. Den 
som inte framfört skriftliga synpunkter senast 
under utställningstiden kan förlora rätten att 
senare överklaga ett eventuellt beslut att anta 
detaljplanen. Vill du ha ytterligare information 
eller har frågor till oss, är du välkommen att 
kontakta kommunens handläggare Bo Harlén  
tel 031-50 71 20 eller via e-post:  
bo.harlen@norconsult.com

Kungörelse
Utställning av detaljplan för småbåtshamn i Surte,  inom fastigheten Surte 
2:38, Ale kommun, Västra Götalands län,  samt upphävande av strandskydd 
inom samma område. 

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!

PÅ GÅNG I ALE

PÅSKLOV ÄR SPÄNNINGSLOV
Blodet droppar
Ett spökäventyr med 
Bröderna Berg. Det 
kommer underliga 
ljud från källaren. 
Bondebröderna Nisse, 
Ove, Börje och Zeke Berg 
smyger försiktigt ner för 
att se vad det är. Är det 
måhända råttor? Eller 
kanske hemska spöken? 
Nere i källaren står en 
mystisk låda…
Pris 50 kr passar åldrarna 5-10 år.
>> Lördag 14 april kl 14 00 Teatern Ale gymnasium 

VANDRINGSUTSTÄLLNING
Vandringsutställning som visar Johan Perssons bilder. 
Utställning har gjorts i syfte att stärka kampen för Johan 
Persson och Martin Schibbye som sitter fängslad i Etiopiten. 
De fängslades då de var där för att fotografera men togs av 
polis och blev dömda för terrorism.
Utställningen invigs den 13 april kl 13.00 av Ragnhild 
Kappelmark enhetschef för kultur

AFTER WORK 
FÖR KVINNOR MITT I LIVET
Upptäck fler exotiska frukter
Intresset ökar för exotiska frukter. De ger en spännande 
touche åt desserter, bakverk, glass och mycket annat. Vi får 
inspiration och smakprov tillsammans med dietisterna Jenny 
Sallander och 
Kristine Arhage.
>> Måndag 16 april 18.30 i Starrkärrs Församlingshem

BABYMASSAGE
Välkommen att lära mer om  
massage för Din baby.
För information och anmälan ring leg sjuksköterska och 
certifierad instruktör Birgitta Liljeqvist tel: 0704-61 08 41. 
Avgift: 350:-
>> Onsdag 12.00 –ca 13.30. Start 25 april
Älvängens Missionskyrka
Kursen ges i samverkan mellan Rådet för Hälsa och Trygghet 
och BILDA.

BORGEN PÅ LOHOLMEN  
OCH GRÄFSNÄS SLOTT
Föreläsning på Skepplanda bibliotek
Arkeologiska dykningar och utgrävningar vid den 
medeltida borgen på Loholmen har gett oss ny kunskap om 
föregångaren till Gräfsnäs slott.
Erik Samuelsson från projektet Greve Gomer berättar och 
visar bilder från förra årets upptäckter.
Fika / inträde 40:-.
>> Måndag 16 april kl 19.00. Skepplanda Bibliotek
Arr: Bibliotekets vänner i norra Ale, Ale kommun,  
Studieförbundet Vuxenskolan

FÖRFATTARFRUKOST MED 
MARIE HERMANSON
Frukost är framdukad från kl 9.30. Marie Hermanson 10.00.
Entré 80 kronor. Biljetter finns att köpa på biblioteket från 
31 mars.
>> Lördag 21 april Ale bibliotek, Nödinge.
Arrangörer: Ale kommun, Studieförbundet Vuxenskolan
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– Vill du bo i koo-
perativ hyresrätt i 
Furulund?

Det har blivit dags att 
starta nästa koopera-

tiva hyresrättsförening och 
börja bygga hus i Alafors. 
I första steget planerar vi 
cirka tjugo hus.  
 

Du som blir mer intresserad 
är varmt välkommen till Ale 
gymnasium den 16 april, 
där du får veta mer.

När? Måndag 16 april kl 18:30
Var? Ale gymnasium (TV-studion)

ALE. Ale – lätt att leva.
Så lyder ledorden i 

prototypen till Vision 
2025 som kommunled-
ningen just nu håller på 
att formulera.

På vårens ortsut-
vecklingsmöten passar 
man på att be kommun-
invånarna om synpunk-
ter och önskemål på 
hur Ale kan bli en ännu 
bättre plats att bo på.

Vårens upplaga av ortsmöte-
na är en kreativ historia där 
ortsborna inte bara blir infor-
merade utan även får medver-
ka själva. 

Tillsammans med kultur-
chefen Michael Svensson 
besöker Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Berg-
lund (M) mötena.

Inledningsvis berät-

tar han om tanken med att 
arbeta fram en vision för Ale 
kommun.

– Om vi tänker oss Ale 
kommun som ett varumärke 
som ska stå sig i konkurrensen 
med andra måste det vårdas 
och fyllas med rätt innehåll. 

Visionen, så långt man 
kommit, handlar dels om 
närhet till såväl skola som 
storstad och naturupplevel-
ser, dels om att anta utma-
ningar med energi och värna 
om den gemensamma livs-
miljön. Ledorden är att man 
i Ale inspireras till alla följa 
sina drömmar och att det ska 
vara lätt att leva. 

Fram tills år 2025 väntar 
man sig att antalet invånare 
i Ale ska ha stigit med 4000. 
I visionen ingår därför också 
att besvara frågan: Var ska 
4000 personer bo och arbeta?

För att kunna förverkli-
ga visionen och konkretisera 
arbetet ber man nu aleborna 
om hjälp. På ortsmötena får 
varje deltagare en karta över 
sin hemort där de ska mar-
kera ut ställen som de gärna 
besöker samt ställen som de 
upplever som otrevliga. De 
ombeds också lämna sina 
önskemål om vad de vill ska 
hända på orten fram till 2017. 

– Det här sättet att arbeta 
på är hämtat från metoden 
Cultural Planning, som inne-
bär samhällsplanering med 
kulturella förtecken. Man 
använder sig inte av hela me-
toden utan enbart ett del-
moment som passade väldigt 
bra som ett redskap i arbetet 
med visionen, säger Michael 
Svensson.

JOHANNA ROOS

Lokalen i Bohus servicehus 
var i tisdags kväll fylld till 
bredden av åhörare. På plats 
fanns även Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M) och kultur-

chefen Michael Svensson 
för att berätta om och en-
gagera deltagarna i kommu-
nens arbete med att ta fram 
en vision för Ale.

Först ut var dock Veli Taa-

tila, projektledare på Bana 
Väg i väst, som bland annat 
svarade på frågor angående 
den begränsade framkomlig-
heten.

I veckan påbörjas arbe-
ten i Bohus som innebär att 
gång- och cykeltrafikanter 
inte längre kan ta sig mellan 
Bohus och Jordfallsbron via 
rondellen på den nya trafik-
platsen. 

Detta gäller dock enbart 
under tiden för ombyggna-
den och när arbetet är helt 
färdigt kommer man smidigt 
att kunna ta sig fram både till 
fots och med cykel. 

– Vi var tvungna att göra 
så här eftersom det inte finns 
plats. Det blir för snävt i kur-
vorna i rondellen och vi måste 
prioritera den bilburna trafi-
ken. Vi har försökt hitta en 
lösning och beklagar det trå-
kiga budskapet, sa Veli Taa-
tila. 

Trots besvikelsen hos cy-
klister och rollatoranvändare 
vände den låga stämningen 
snabbt när han istället börja-
de prata om den 11 november 
– dagen då hela trafikplatsen 
ska tas i bruk. Då är både 
grävmaskiner och avhuggna 
vägbanor är ett minne blott 
och längtan efter fri motor-
väg är nog som allra störst hos 
Bohusborna. 

Veli Taatila fortsatte med 

Aleborna hjälper till att forma vision

Veli Taatila, projektledare på 
Bana Väg i väst informerade 
om vägbygget.

Kulturchefen Michael Svensson och kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) 
bad Bohusborna om synpunkter och önskemål.

Det blev snabbt fart på deltagarna när de skulle markera ut olika platser på en karta.

Ser ljuset i tunneln
– I november är trafikkaoset i Bohus ett minne blott

Flytta med Länsförsäkringar

BR 1 ROK - BOHUS
Välkommen till denna läckra lägenhet på högsta våningen. Perfekta
boendet för förstagångsköparen eller för den som vill bo billigt. Ett bra
kök och en egen balkong ger mervärde. Centralt läge i Bohus centrum.
ADRESS ALKALIEVÄGEN 19 A, 3 TR BOAREA CA 40.5 M² / 1 ROK 
PRIS 395 000 KR/BUD AVGIFT 2 589 KR/MÅN VISAS KONTAKTA
MÄKLAREN FÖR VISNING MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON
0702-33 32 33

Ale, Ale Torg 14, 0303-33 16 40 

lansfast.se

en lägesrapport:
– Vi är klara med grund-

läggningsarbetet och väg-
kroppen är på plats. 95 % av 
asfaltsytorna väntas vara be-
lagda i månadsskiftet april-
maj. Den 15 maj sker den 
sista trafikomläggningen som 
innebär att rondellbron och 
rampen närmast centrum tas 
i bruk, vilket betyder att bo-
husborna kopplas till världen 
igen. Samma datum öppnas 
även lokalbanan mot Surte 
över bergshyllan. 

Han berättar också att man 
påbörjat fastighetsbesikt-
ningar där man kontrollerar 
eventuella skador på husen 
som uppkommit på grund av 
vägbygget. 

– Jag vill även passa på att 

ge en eloge till Skanska för ett 
välordnat bygge. Det är en 
mycket duktig entreprenör. 

Från vägbygge gick mötet 
sedan raskt vidare till att 
bygga upp varumärket Ale. 
Mikael Berglund tog till orda 
framme vid scenen och be-
rättade inledningsvis om den 
vision som man nu jobbar 
med. 

Till sin hjälp vill man ha 
alebornas synpunkter och 
önskemål och vilket tillfäl-
le passar bättre än att be om 
dem på ortsutvecklingsmöte-
na? Mer om detta arbete finns 
att läsa i artikeln nedan.

BOHUS. Tisdagens ortsmöte handlade inte helt 
oväntat om trafiksituationen.

Veli Taatila, projektledare på Bana Väg i väst 
fanns på plats i Bohus för att informera om väg-
ombyggnadens slutskede.

– Vi har börjat se ljuset i tunneln och i slutet av 
året är vi borta, försäkrade han ortsborna om.

I BOHUS

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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– Vill du bo i koo-
perativ hyresrätt i 
Furulund?

Det har blivit dags att 
starta nästa koopera-

tiva hyresrättsförening och 
börja bygga hus i Alafors. 
I första steget planerar vi 
cirka tjugo hus.  
 

Du som blir mer intresserad 
är varmt välkommen till Ale 
gymnasium den 16 april, 
där du får veta mer.

När? Måndag 16 april kl 18:30
Var? Ale gymnasium (TV-studion)

ALE. Ale – lätt att leva.
Så lyder ledorden i 

prototypen till Vision 
2025 som kommunled-
ningen just nu håller på 
att formulera.

På vårens ortsut-
vecklingsmöten passar 
man på att be kommun-
invånarna om synpunk-
ter och önskemål på 
hur Ale kan bli en ännu 
bättre plats att bo på.

Vårens upplaga av ortsmöte-
na är en kreativ historia där 
ortsborna inte bara blir infor-
merade utan även får medver-
ka själva. 

Tillsammans med kultur-
chefen Michael Svensson 
besöker Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael Berg-
lund (M) mötena.

Inledningsvis berät-

tar han om tanken med att 
arbeta fram en vision för Ale 
kommun.

– Om vi tänker oss Ale 
kommun som ett varumärke 
som ska stå sig i konkurrensen 
med andra måste det vårdas 
och fyllas med rätt innehåll. 

Visionen, så långt man 
kommit, handlar dels om 
närhet till såväl skola som 
storstad och naturupplevel-
ser, dels om att anta utma-
ningar med energi och värna 
om den gemensamma livs-
miljön. Ledorden är att man 
i Ale inspireras till alla följa 
sina drömmar och att det ska 
vara lätt att leva. 

Fram tills år 2025 väntar 
man sig att antalet invånare 
i Ale ska ha stigit med 4000. 
I visionen ingår därför också 
att besvara frågan: Var ska 
4000 personer bo och arbeta?

För att kunna förverkli-
ga visionen och konkretisera 
arbetet ber man nu aleborna 
om hjälp. På ortsmötena får 
varje deltagare en karta över 
sin hemort där de ska mar-
kera ut ställen som de gärna 
besöker samt ställen som de 
upplever som otrevliga. De 
ombeds också lämna sina 
önskemål om vad de vill ska 
hända på orten fram till 2017. 

– Det här sättet att arbeta 
på är hämtat från metoden 
Cultural Planning, som inne-
bär samhällsplanering med 
kulturella förtecken. Man 
använder sig inte av hela me-
toden utan enbart ett del-
moment som passade väldigt 
bra som ett redskap i arbetet 
med visionen, säger Michael 
Svensson.

JOHANNA ROOS

Lokalen i Bohus servicehus 
var i tisdags kväll fylld till 
bredden av åhörare. På plats 
fanns även Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M) och kultur-

chefen Michael Svensson 
för att berätta om och en-
gagera deltagarna i kommu-
nens arbete med att ta fram 
en vision för Ale.

Först ut var dock Veli Taa-

tila, projektledare på Bana 
Väg i väst, som bland annat 
svarade på frågor angående 
den begränsade framkomlig-
heten.

I veckan påbörjas arbe-
ten i Bohus som innebär att 
gång- och cykeltrafikanter 
inte längre kan ta sig mellan 
Bohus och Jordfallsbron via 
rondellen på den nya trafik-
platsen. 

Detta gäller dock enbart 
under tiden för ombyggna-
den och när arbetet är helt 
färdigt kommer man smidigt 
att kunna ta sig fram både till 
fots och med cykel. 

– Vi var tvungna att göra 
så här eftersom det inte finns 
plats. Det blir för snävt i kur-
vorna i rondellen och vi måste 
prioritera den bilburna trafi-
ken. Vi har försökt hitta en 
lösning och beklagar det trå-
kiga budskapet, sa Veli Taa-
tila. 

Trots besvikelsen hos cy-
klister och rollatoranvändare 
vände den låga stämningen 
snabbt när han istället börja-
de prata om den 11 november 
– dagen då hela trafikplatsen 
ska tas i bruk. Då är både 
grävmaskiner och avhuggna 
vägbanor är ett minne blott 
och längtan efter fri motor-
väg är nog som allra störst hos 
Bohusborna. 

Veli Taatila fortsatte med 

Aleborna hjälper till att forma vision

Veli Taatila, projektledare på 
Bana Väg i väst informerade 
om vägbygget.

Kulturchefen Michael Svensson och kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) 
bad Bohusborna om synpunkter och önskemål.

Det blev snabbt fart på deltagarna när de skulle markera ut olika platser på en karta.

Ser ljuset i tunneln
– I november är trafikkaoset i Bohus ett minne blott

Flytta med Länsförsäkringar

BR 1 ROK - BOHUS
Välkommen till denna läckra lägenhet på högsta våningen. Perfekta
boendet för förstagångsköparen eller för den som vill bo billigt. Ett bra
kök och en egen balkong ger mervärde. Centralt läge i Bohus centrum.
ADRESS ALKALIEVÄGEN 19 A, 3 TR BOAREA CA 40.5 M² / 1 ROK 
PRIS 395 000 KR/BUD AVGIFT 2 589 KR/MÅN VISAS KONTAKTA
MÄKLAREN FÖR VISNING MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON
0702-33 32 33

Ale, Ale Torg 14, 0303-33 16 40 

lansfast.se

en lägesrapport:
– Vi är klara med grund-

läggningsarbetet och väg-
kroppen är på plats. 95 % av 
asfaltsytorna väntas vara be-
lagda i månadsskiftet april-
maj. Den 15 maj sker den 
sista trafikomläggningen som 
innebär att rondellbron och 
rampen närmast centrum tas 
i bruk, vilket betyder att bo-
husborna kopplas till världen 
igen. Samma datum öppnas 
även lokalbanan mot Surte 
över bergshyllan. 

Han berättar också att man 
påbörjat fastighetsbesikt-
ningar där man kontrollerar 
eventuella skador på husen 
som uppkommit på grund av 
vägbygget. 

– Jag vill även passa på att 

ge en eloge till Skanska för ett 
välordnat bygge. Det är en 
mycket duktig entreprenör. 

Från vägbygge gick mötet 
sedan raskt vidare till att 
bygga upp varumärket Ale. 
Mikael Berglund tog till orda 
framme vid scenen och be-
rättade inledningsvis om den 
vision som man nu jobbar 
med. 

Till sin hjälp vill man ha 
alebornas synpunkter och 
önskemål och vilket tillfäl-
le passar bättre än att be om 
dem på ortsutvecklingsmöte-
na? Mer om detta arbete finns 
att läsa i artikeln nedan.

BOHUS. Tisdagens ortsmöte handlade inte helt 
oväntat om trafiksituationen.

Veli Taatila, projektledare på Bana Väg i väst 
fanns på plats i Bohus för att informera om väg-
ombyggnadens slutskede.

– Vi har börjat se ljuset i tunneln och i slutet av 
året är vi borta, försäkrade han ortsborna om.

I BOHUS

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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STARRKÄRR. Det är en 
bygd delad i två läger – 
för eller mot vindkraft.

Ortsutvecklingsmö-
tet i Starrkärr blev 
precis så laddat som 
förväntat.

Ärendet bör fortsätt-
ningsvis få ett eget 
demokratiskt forum där 
frågan kan debatteras 
fritt.

Planerna på vindkraftsut-
byggnad i Ale kommun är 
alltjämt en brännhet fråga och 
just denna diskussion kom att 
överskugga allt annat på ons-
dagskvällens ortsutvecklings-
möte i Starrkärrs bygdegård. 
I höstas var det Vind i Ale AB 
som fick ge sin syn på saken 
och då fanns även represen-
tanter från Triventus på plats 
för att berätta om de möten 
som skett med markägare i 
det berörda området, Alefjäll.

Den här gången var det 
den samlade motståndsrörel-
sen för en vindkraftsutbygg-
nad, Alefjälls Naturskydds-
förening, som fick göra sin 
stämma hörd. Föreningens 
ordförande, Bruno Norden-
borg, hade förberett en pre-
sentation om föreningens 

vision. Ganska snart härsk-
nade Jan Skog (M), andre 
vice ordförande i presidiet, 
till och menade att anföran-
det inte överensstämde med 
hur anförandet var tänkt att 
ske. Nu fick ändå Norden-
borg fortsätta att berätta om 
ANF:s tankar och verksam-
hetsinriktning.

Väcker känslor
Att frågan om vindkraft väcker 
känslor på landsbygden råder 
det inga som helst tvivel om. 
Det blev än mer påtagligt när 
Catarina Frutjold från Tri-
ventus skulle göra reklam för 
ett informationsmöte tisda-
gen den 29 maj.

– Då ska vi informera om 
processen, vi ska kunna visa 
en presentation om de tre 
tänkta områdena och ni ska 
kunna få svar på era frågor. 
Det är ännu inte bestämt i 
vilken lokal mötet ska hållas, 
men så snart vi vet så annon-
serar vi om det.

Kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) tydliggjorde 
att några beslut om en even-
tuell vindkraftsutbyggnad i 
Alefjäll inte är fattade. Han 
bemötte också kritiken om 
att kommunen inte varit till-

räckligt informativa i frågor 
rörande vindbruksplanen.

– Är det något som vi är 
bra på så är det dialogen med 
er alebor. Vi ligger faktiskt i 
framkant av landets kommu-
ner när det gäller just den 
biten. Vi har ortsutvecklings-
mötena som ett sätt att kom-
municera, medborgarpane-
len, vår hemsida där invånar-
na kan lämna medborgarför-
slag, förklarade Berglund.

– Senare i processen kan 
det emellertid finnas skäl till 
ett möte, då tar vi det. Vi lovar 
att lyssna på vad alla parter 
har att säga. Vi får hitta for-
merna för det.

Visionsarbete
Mikael Berglund gästade 
ortsmötet i ett annat ärende, 
tillsammans med kulturchef 
Michael Svensson redo-
gjorde han för kommunens 
visionsarbete.

– Vi har tagit fram en pro-
totyp där ni har möjlighet att 
påverka. Vi vill ha in era syn-
punkter och idéer, fastslog 
Berglund.

– Laddat möte i Starrkärrs bygdegård

Vindkraftsfrågan debatterades livligt på ortsutvecklingsmötet i Starrkärr och i fokus stod 
bland andra Bruno Nordenborg som gjorde en presentation av visionen för Alefjälls Natur-
skyddsförening.

Vindkraften överskuggade allt annat

I STARRKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Mer än bara lokaltidning    www.alekuriren.se

Öppet alla dagar! Vardag 8-19 | Lördag 9-18 | Söndag 9-18
www.alefruktogront.se | 0303-22 98 50

Frukt&Grönsakshuset

Ris, linser och
bönor i lösvikt

Inbjudan till 

ÖPPET MÖTE
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden inbjuder till öppet möte med 
information och ordinarie nämndsammanträde torsdagen den 19 april 
kl. 17:00 – 20:00 i TV-studion, Ale gymnasium i Nödinge.

Öppnande av sammanträde
• Presentation av förtroendevalda och medverkande tjänstemän

Informationsärenden
• Budget 2013 – diskussion 

Beslutsärenden
•  Stimulansmedel för insatser inom vård och omsorg om äldre personer 2011
• Uppsägning av avtal gällande medlingsverksamhet med Kungälvs kommun
• Utveckling av valfrihetssystem LOV

Sammanträdeshandlingarna finns tillgängliga på sektor arbete, trygghet och 
omsorg i Alafors. Kontakta nämndsekreterare Nicklas Kristiansson på tfn: 
0303-33 01 31 om du vill ta del av handlingarna.

Dagordningen finns även på kommunens hemsida: www.ale.se, klicka på 
kommun och politik, Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden.

VÄLKOMNA !

Boel Holgersson   Lisbeth Tilly
Ordförande    Sektorschef

 www.ale.se
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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

Kär &
 galen!

VÄLKOMMEN till en inspirerande dag.

Smyrnakyrkan lör  
21 april kl 16-19

HANNA MÖLLÅS, 
leg barnmorska och 
sexolog, talar bland annat 
kring sexualiteten och dess 
viktiga funktion för hälsa  
och välmående. 

För anmälan kontakta Marie Nordvall 0706-647375 eller 
marie@smyrna.nu - Kostnad 50:- inkl kaffe & fralla.

BanaVäg i Väst

www.trafi kverket.se

Trafi kverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt 
långsiktig planering av det samlade transportsystemet.

Bränning av vass 
Inom kort planeras bränning av vassen på strand-
ängarna längs Göta älv vid Stora Viken och Nödinge. 
Exakt när detta sker kan inte bestämmas på förhand 
utan är beroende av väderförhållanden. 

Vid bränningen kan aska falla ner i omgivningen. 
Sakkunnig expertis utför vassbränningen och rädd-
ningstjänsten är informerad. 

Vassbränningen genomförs inom ramen för projekt 
BanaVäg i Västs miljöarbete. Läs mer om projektet 
på www.banavag.se 

Vid frågor, kontakta:
Jesper Mårtensson, projektledare
Telefon: 0700-46 47 90
E-post: jesper.martensson@trafi kverket.se 

KUNGÄLV. Enligt ny 
statistik från Statis-
tiska centralbyrån skil-
jer sig många par få år 
efter vigseln.

Köerna till familje-
rådgivning är långa på 
flera håll i landet, men i 
Ale håller man sig inom 
två veckor.

Däremot har antalet 
småbarnsföräldrar som 
söker hjälp fördubblats 
de senaste två åren

Förra året ansökte 80 par i 
Ale om hjälp hos familjeråd-
givning. De vanligaste sökor-
sakerna är kommunikations 
– och relationsproblem. 

– Min uppgift är varken 
att föra par samman eller 
isär, utan hjälpa dem ta rätt 
beslut. En del separerar och 
andra reparerar. Ibland kan 
det handla om att man vill få 
ett värdigt avslut på sin rela-

tion, säger Majsan Malm-
vall, familjerådgivare och 
legitimerad psykoterapeut. 

Hon är anställd av Ale 
kommun och täcker själv 
upp för hela behovet i kom-
munen. Sitt kontor har hon 
i centrala Kungälv tillsam-
mans med två andra famil-
jerådgivare som sörjer för 
invånarna i Kungälv.

Tidigare har hon arbetat 
med familjeterapi inom Bup i 
27 år innan hon gick över till 
parterapi för fyra år sedan.

Renoveringar sliter
Majsan Malmvall har inte 
märkt av någon markant 
ökning av ansökningar och 
väntetiden håller sig inom 
gränsen för två veckor. Paren 
är spridda över såväl kom-
munen som samhällsklas-
ser och man kan heller inte 
se några mönster vad gäller 
utbildning eller inkomst. 

– Tänkbara anledningen 
till relationsproblem i Ale 
kan vara tuffa krav på arbets-
marknaden i kombination 
med långa restider. Man 
hinner inte vara med varan-
dra. De som flyttar till Ale är 
ofta par som flyttar utanför 
stan, bildar familj och kanske 
köper ett hus som ska reno-
veras. Det är inte ovanligt att 
stora renoveringar sliter på 
relationen. 

Par som har barn under 
tre år har förtur i kön, och 
i Ale har antalet småbarns-
föräldrar som söker sig till 
familjerådgivning fördubb-
lats de senaste två åren, från 
22 % 2010 till 40 % 2012. 

– Det skulle till viss del 
kunna förklaras med att unga 
inte är lika rädda för att söka 
hjälp, men det finns självklart 
flera andra orsaker.

Sociala medier som exem-
pelvis Facebook tror Majsan 
Malmvall kan komma i vägen 
för relationen. Dels eftersom 
det stjäl tid och energi, men 
också för att risken för otro-
het ökar i takt med att män-
niskor blir allt mer tillgäng-
liga för varandra. 

– Allt kostar och det kan 
lätt ta fokus från det rik-
tiga livet med familjen. 
Dessutom är det lätt att ta 
upp kontakten med någon 
gammal romans på Facebook 
och gränsen till vad som 
anses som otrohet kan i vissa 
fall bli otydlig. 

För att söka till familje-
rådgivning skriver man ut en 
ansökningsblankett via kom-
munens hemsida och båda 
parter måste skriva under 
innan den skickas. Tidsbok-
ning sker sedan över telefon. 
Många par kommer även till 
familjerådgivning via rekom-
mendationer från BVC.

Förra året kom varje 
Alepar i genomsnitt på 4,5 
samtal, vissa bara någon 
enstaka gång och andra upp 
till tio gånger. 

I Kungälv finns, förutom 
familjerådgivning, även en 
krismottagning för män som 
svarar för båda kommunerna 
och en kvinnomottagning för 
Kungälv.  I Ale däremot finns 
ingen mottagning för kvin-
nor utan de hänvisas istället 
till en kvinnofridskurator 
alternativt kvinnojour som 
drivs med hjälp av frivilliga. 

– Det är något som saknas 
i Ale, menar Majsan Malm-
vall. 

Värdefull hjälp för par
– Inga långa köer till familjerådgivning i Ale

I KUNGÄLV

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Majsan Malmvall, familjerådgivare, hjälper Aleborna med relationsproblem, vare sig det hand-
lar om att hitta tillbaka till varandra eller gå isär.

Hemsida
utan

löpande 
avgifter

www.alekuriren.se/hemsida
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Hemsida
utan

löpande 
avgifter

www.alekuriren.se/hemsida
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LILLA EDET. I förra 
veckan presenterades 
en kartläggning av 
skredrisker i Göta älv-
dalen som Statens Geo-
tekniska Institut (SGI) 
arbetat med sedan 
2009. 

Den visar på låg 
stabilitet i vissa delar 
längs med Göta älv. 

Lilla Edets kommun 
välkomnar utredningen 
som ger tillgång till 
ett unikt material med 
möjlighet att förbättra 
markstabiliteten. 
– Skredproblematiken är 
inget nytt i Lilla Edets 
kommun, säger samhälls-
byggnadschef Paul Mäkelä.

– Det finns ingen akut 
skredrisk idag, men kom-
munen har redan satt igång 
ett flertal fördjupade utred-
ningar där stabilitetsåtgärder 
krävs. SGI:s rapport blir ett 
mycket bra kompletterande 
underlag för oss att gå vidare 
med.

Göta älvutredningen 

ger en grov överblick över 
områden med låg stabilitet. 
Nästa steg för kommunen 
blir därför att genomföra 
fördjupade undersökningar i 
redovisade områden. Utred-
ningarna får därefter visa om 
och i så fall vilka stabilitets-
åtgärder som behöver vidtas.

En av de viktiga frågorna 
blir finansieringen av eventu-
ella åtgärder. Som det ser ut 
idag tar staten 60 % av kost-
naderna, kommunen 10 % 
och den enskilde fastighetsä-
garen 30 % av den godkända 
kostnaden. Det blir en tung 
börda för kommunen, men 
framför allt för den enskilde 
fastighetsägaren. Lilla Edets 
kommun kommer tillsam-
mans med övriga Göta älv-
dalskommuner att arbeta 
vidare med frågan för att få 
staten att ta ett större ekono-
miskt ansvar än idag.

– Vi vill att staten tillsätter 
en delegation som utreder 
detta vidare. Kanske kan en 
lagändring vara nödvändig, 
säger kommunalråd Inge-

mar Ottosson. 
Lilla Edets kommun 

kommer att informera 
berörda fastighetsägare om 
vad utredningen innebär 
och vilka eventuella fort-
satta åtgärder som krävs. Två 
informationsmöten kommer 
att hållas under april månad 
och därefter sker löpande 
information direkt till de 
eventuellt berörda fastig-
hetsägarna. 

I Ale kommun är Carl-
marks tidigare industriom-
råde i Älvängen den plats 
med störst skredrisk.

JONAS ANDERSSON

Skredrisken kartlagd i 
Göta älvdalen

Paul Mäkelä, samhälls-
byggnadschef i Lilla Edets 
kommun.

LILLA EDET. Maria 
Andersson har anställts 
som bildningschef i Lilla 
Edets kommun. Hon 
börjar sin anställning den 
6 augusti. Maria är 42 år 
och kommer närmast från 
Göteborgs stad där hon 
arbetat som områdeschef 
för grundskolan i Majorna-
Linné.

– Vi är glada att kunna 
välkomna Maria Andersson 

till Lilla Edets kommun, 
säger Ingemar Ottosson 
(S), kommunalråd i Lilla 
Edets kommun.

– Vi har fullt förtroende 
för att Maria ska kunna leda 
bildningsförvaltningen 
mot en attraktiv skola med 
goda resultat, där kultur 
och fritid är en viktig del av 
utvecklingen.

JONAS ANDERSSON

Ny bildningschef i Lilla Edet

ALAFORS. Skolinspek-
tionen har upptäckt 
stora avvikelser när 
myndigheten rättat om 
nationella prov.

I en rapport till reger-
ingen har Skolinspek-
tionen specialgranskat 
20 skolor, däribland 
Ahlafors Fria Skola 
som kritiseras på tre 
punkter.

– Vi lyssnar på kri-
tiken och vidtar de 
åtgärder som krävs. 
Detta är en del av sko-
lans utveckling, säger 
rektor Ingvald Lind-
ström.

Skolinspektionen har använt 
sig av 200 lärare från ett 
bemanningsföretag vid sin 
granskning av de nationella 
proven och hur provsvaren 
bedömts. I fallet Ahlafors 
Fria Skola gäller det rätt-
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Måndagen den 16 april kl 18.00 – 20.30

Toyota i Kungälv/Odelius Bil
 
Program:

· Toyota i Kungälv presenterar företaget och miljöarbetet

· Sparsam körning – miljömedveten körstil – Helena Grimm

· Hur skapar vi hållbart resande – Robert Palotas

· Mingel med provkörning av Toyotas miljöbilar
 
Anmälan senast 13 april
Jerry.brattasen@ale.se
Kajsa.jernqvist@lillaedet.se
Anette.svahn@kungalv.se

Odelius Bil
Bultgatan 42 i Kungälv
För vägbeskrivning se http://maps.google.se

Du som företagare och/eller miljöansvariga är välkomna till

Mil jönätverket
Ale, Kungälv och Lilla Edet

KOMMUN
LILLA EDETS

Miljönätverket bildades våren 2010 och är ett samarbete med kommunerna 
Ale, Kungälv och Lilla Edet. Syftet är att nätverket ska bidra med inspiration 
och ny kunskap kring miljöfrågor. Det gäller både företagets eget miljöarbete 
och att man diskuterar miljöfrågor tillsammans. Miljönätverket vänder sig i 
första hand till miljödiplomerade företag, men vi hoppas att även företag som 
är intresserade av att utveckla miljöfrågor men som ännu inte är diplomerade 
känner sig manade att medverka.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ingvald Lindström, rektor 
Ahlafors Fria Skola.

Skolinspektionen har specialgranskat 20 skolor, däribland 
Ahlafors Fria Skola, då man upptäckt stora avvikelser i rätt-
ningen av nationella prov.

Ahlafors Fria Skola vidtar åtgärder efter kritik
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U.S.B.S.
Ungdomar Som Bryr Sig

Ale Fritid

UNGDOMSFÖRELÄSNING FÖR DIG SOM FYLLT 14 ÅR

Föreläsare: Stefan Persson-Drogförebyggare

Tisdagen 24 april
Alboskolan 18.30

NOL. Skadegörelsen i 
Nol i slutet av februari 
rörde upp känslorna 
hos allmänheten, men 
även politiken reage-
rade kraftfullt.

Slutnotan för glas-
krosset vid Gallåsvägen 
blev cirka 600 000 
kronor.

Samverkan mellan 
olika myndigheter ska 
förebygga att liknande 
sabotage inte händer 
igen.

Polisen, Nobina, Trafikver-
ket samt representanter från 
olika kommunala förvalt-
ningar har träffats vid ett par 
tillfällen sedan den omfat-
tande skadegörelsen i Nol.

– Vi vill visa upp en enad 
front och samtidigt markera 
att det som skedde inte är 
okej, förklarar Lotti Klug, 
brotts- och säkerhetshand-
läggare i Ale kommun.

Väder- och bullerskydd 
för ett värde av cirka 600 000 
förstördes i samband med 
skadegörelsen i Nol. Håll-
platsen fick snabbt nya glas, 
däremot har det dragit ut på 
tiden när det gäller iordning-
ställandet av bullerskyddet 
längs E45.

– Dessa glas tillverkas i 
Kina och det är lång leve-
ranstid. Det är förklaringen 
till varför man inte kunde 
färdigställa hela området 
med detsamma, säger Lotti.

Varför inte ha träplank 
som bullerskydd istället 
för glas?

– Vi vill kunna visa upp 
Ale som en fin och attraktiv 
kommun att bo i. Trafikmil-
jön blir dessutom avsevärt 
mycket trevligare och det 

påverkar även olycksstatisti-
ken, säger Annika Gripen-
creutz, säkerhetstekniker i 
Ale kommun.

Röster har också höjts för 
andra typ av väderskydd vid 
hållplatser, men inte heller 
här kommer glaset att bytas 
bort till förmån för något 
annat material.

– Plexiglas nämns ofta som 
ett alternativ, men på detta 
material är det svårt att få 
bort klotter och det blir väl-
digt lätt repat. När ett plexi-
glas går sönder blir det också 
ett vapen som kan orsaka stor 
skada om det hamnar i orätta 
händer, säger Anders Jons-
son på Nobina.

– Glaset har också den för-
delen att det är lätt för våra 
förare att se in i väderskyd-
det och uppmärksamma nya 
resenärer. Västtrafiks policy 
är att man snarast möjligt 
efter en skadegörelse ska ha 
en entreprenör på plats som 
snyggar upp och gör det fint.

Någon misstänkt för ska-
degörelsen i Nol har inte 
polismyndigheten. Det kom 
in två anonyma tips ganska 
snart efter förödelsen, men 
tyvärr var det till privatper-
soner och inte direkt till ord-
ningsmakten.

– Vi vädjar till allmänhe-
ten att man ringer Polisen 
114 14 om man har gjort 
iakttagelser i samband med 
en brottslig handling. Vi 
har förmodligen ett antal 
följdfrågor som kan vara 
viktiga i sammanhanget. Vi 
har en strategi som vi jobbar 
efter och alla tips lagras i en 
databank. Till slut kanske 
vi kan lägga ett pussel som 
ger resultat, säger polisman 
Roger Sönnervik Johans-

son.
– Skadegörelse av den här 

sorten är ett typiskt ung-
domsbrott. Det är ett prio-
riterat ärende, men vi måste 
ha allmänhetens hjälp för att 
kunna komma vidare med 
fallet, betonar Roger.

Lotti Klug efterlyser fler 
vuxna ute i samhällena, som 
tillsammans agerar brottsfö-
rebyggande.

– Det är det bästa sättet. 
Vi måste hjälpas åt för att 
liknande händelser inte ska 
inträffa igen. Att skapa rela-
tioner med ungdomarna 
är oerhört viktigt och här 
jobbar kommunen på bred 
front, bland annat med 
Vakna, SSPF, Mötesplats 
Ungdom, Påverkanstorget 
och Ungdomsfullmäktige 
för att nämna några exempel.

– Om vi bortser från den 
tråkiga incidenten i Nol 
har faktiskt skadegörelsen 
på kommunala fastigheter 
sjunkit markant. 2009 upp-
gick kostnaden till 4,5 mil-
joner kronor att jämföras 
med fjolårets siffra på 500 
000 kronor, avslutar Annika 
Gripencreutz.

Visar upp en enad front
– Vill motverka ytterligare skadegörelse

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den omfattande skadegörelsen i Nol i slutet av februari kostade samhället närmare 600 
000 kronor.       Arkivbild: Allan Karlsson

Enad front för att motverka fler fall av skadegörelse längs med E45. Från vänster Anders 
Jonsson, Nobina, Roger Sönnervik Johansson, polisen, Lotti Klug, brotts- och säkerhets-
handläggare i Ale kommun samt Annika Gripencreutz, säkerhetstekniker i Ale kommun.

NÖDINGE. I slutet av mars åkte Britt-Ma-
rie Hagman och Emelie Öhrn från Nö-
dingeskolan till Skandinaviska Skolan i 
Bryssel (SSB) för att föreläsa om sitt arbete 
med datorer i sina klasser. De mötte förvän-
tansfulla lärare som undervisar elever i för-
skoleklass upp till år 2. Efter Britt-Maries 
och Emelies föreläsning är det nu mycket 
inspirerade SSB-lärare som vill börja arbeta 
mer med datorer i sina klassrum. Rektor 
Kristy Lundström och biträdande rektor 
Eva Haaland hoppas att detta skall kunna 
bli en start på ett pedagogiskt utbyte sko-
lorna emellan. 

Till hösten skall SSB börja med en dator 
till varje elev, år 5-9. Lärarna i dessa klasser 
blev väldigt nyfikna på Emelies och Britt-
Maries arbete. Kanske kan det bli ytterli-

gare en tur till Waterloo där 
skolan ligger?

Britt-Marie och Emelie 
fick även träffa föräldrar på 
skolan och berätta för dem 
hur man kan arbeta med sina 
barn på hemmaplan. Föräld-
rarna fick tips på bra hem-
sidor för matematik, språk, 
hjärngympa med mera. En 
upptäckt som gjordes var att 
ett program även gick att få på 
franska vilket uppskattades då 
barnen på SSB läser franska 
redan från förskolan.

Innan hemfärd passade 
Britt-Marie och Emelie på att 
besöka en klass och se hur de 
använder sig av Smart board. 
Svenskduons besök på skolan 
var mycket uppskattat av både 
personal och föräldrar. 

Jeanette Roos

Lärare från Nödingeskolan åkte till Bryssel

Lärarna Britt-Marie Hagman och Emelie Öhrn, här tillsammans med sina 
elever på Nödingeskolan, har varit i Skandinaviska Skolan i Bryssel och före-
läst om Ale kommuns framgångsrika satsning på en-till-en-datorer.

När du köper bostad via vår fastighetsför-
medling kan du teckna nytt hypotekslån 
räntefritt i 2 månader. Gäller tom 30/6 2012 
för max 2 Mkr med bindningstid minst 2 år.

Vi har Sveriges mest nöjda bank- och bolåne- 
kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex.

Ring mig på 0520-49 49 75
Madelene Nilsson, Privatrådgivare Bank

Räntefritt hypotekslån 
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NÖDINGE
VÅRDCENTRAL

Bohuspraktiken
Tel: 031-97 95 40

www.bohuspraktiken.se
Vardagar 8-17

Öppen mottagning 8-10.30

Adina Hälsans 
vårdcentral Nol 

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

Vardagar 8-17
Drop in 8-16

Nödinge Vårdcentral
Tel: 0303-977 70

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

Akut mottagning kl 8-10

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

vårdcentral har öppet.

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

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

Jourcentralen på Centrumpraktiken i Kungälv stängde 1 april

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

ALE. Alebornas hälsa 
är på väg uppåt, fram-
förallt är det kvinnorna 
som mår allt bättre. 

Detta och mycket 
mer visar aktuell sta-
tistik.

Vi lyfter här särskilt 
fram Hälsa på lika 
villkor, en enkät som 
regelbundet genomförs 
av Västra Götalands-
regionen bland alebor 
16-84 år. Vi kan nu 
jämföra 2011 med 2007 
års siffror, säger folk-
hälsoplanerare Birgitta 
Fredén.

I rapporten finns ett antal 
parametrar som bland annat 
vittnar om alebornas kost-
vanor och deras förhållande 
till fysisk aktivitet. För att 
man ska uppnå en mätbar 
hälsoeffekt av fysisk aktivi-
tet rekommenderas minst 30 
minuters daglig aktivitet som 

exempelvis kan vara en rask 
promenad eller flera små 
promenader. 

– Närmare en av fem 
anger att de har en stillasit-
tande fritid och vi kan se att 
stillasittandet har ökat något 
sedan mätningen 2007. 
Noteras kan också att nästan 
hälften av de stillasittande 
säger att de behöver hjälp för 
att komma igång med fysisk 
aktivitet. En utmaning att ta 
tag i, säger Birgitta Fredén. 

Många som besvarat 
enkäten rör sig mycket, till 
och med mer än regionens 
genomsnitt. 36 % av samt-
liga som svarat på enkäten 
är fysiskt aktiva minst 60 
minuter varje dag. Klyftorna 
har ökat vad gäller de som är 
aktiva och de som sitter still 
på sin fritid, säger Fredén. 

– När vi tittar på övervikt 
ser vi att den har minskat 
något jämfört med för fyra år 
sedan, dock ligger vi fortfa-
rande över snittet i regionen. 
Ungefär varannan man och 
var tredje kvinna är övervik-
tig, säger kommunens dietist 
Jenny Sallander. 

Ser man däremot på fetma 
har ökningen blivit större. 
Ale ligger på 16,3 procent 
medan regionens snitt är 
13,2 procent.

– I Hälsa på lika villkor 
kan vi också se att konsum-
tionen av frukt och grön-

saker har minskat och att 
endast 6,9 procent kommer 
upp i rekommendationen 
om att äta frukt och grönt 
fem gånger per dag. 

 Vilka insatser planeras 
från kommunens sida?

– Vi ska arbeta långsiktigt 
med att främja goda matva-
nor och fysisk aktivitet samt 
att minska problematiken 
med övervikt och fetma hos 
befolkningen i Ale, främst 
barn och unga.

Statens folkhälsoinsti-

tut har för tredje året i rad 
fått regeringens uppdrag att 
samordna en uppmärksam-
hetsvecka kring goda matva-
nor och fysisk aktivitet – Ett 
friskare Sverige 2012. Här 
kommer Ale kommun att 
finnas med. Veckan genom-
förs 15-21 oktober och är 
ett samverkansprojekt som 
syftar till att främja goda 
matvanor och fysisk aktivitet 
hos allmänheten. 

– Vi håller på att planera 
för den här uppmärksam-

hetsveckan och hoppas att så 
många som möjligt vill delta, 
både skola, näringsliv, pri-
märvård, lokala föreningar 
och övriga som är intresse-
rade avslutar Jenny Sallan-
der.   

Det var 1 400 alebor som 
2011 erbjöds att besvara 
”Hälsa på lika villkor ” och 
786 svar kom in, det vill säga 
en svarsfrekvens på 56 % 
som kan jämföras med snittet 
för regionen på 54 %. Dess-
utom finns aktuell statistik 

från Statens Folkhälsoinsti-
tut med i denna presentation. 

JONAS ANDERSSON

Alebornas hälsa på bättringsvägen
– Men många utmaningar finns kvar

För att få ökad kunskap om människors hälsa för att bättre kunna förebygga ohälsa under-
söker Västra Götalandsregionen regelbundet hur länets befolkning mår. 36 % av samtliga 
som besvarade enkäten är fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag. (Personerna på bilden 
har inget med undersökningen att göra)                                   Arkivbild: Per-Anders Klöversjö

BMI (BodyMassIndex) är en rela-
tivt enkel metod för att mäta 
övervikt.

VAD ÄR BMI?

BMI
=

Vikt
Längd x Längd

BMI-skala
<19        Undervikt
19-25    Idealvikt
26-30   Övervikt
>30       Fetma

Ale kommuns dietist, Jenny 
Sallander.

Lördagen den 31 mars anordnades en klassträff för Gustav Bergströms elever i Älvängen-
skolan, skolåren 1958-1960. 27 personer träffades i ÄIK:s klubbhus. Många hade inte träf-
fats på över 50 år, så namnskyltar var en god hjälp för att känna igen gamla skolkamrater. 
Minnen från händelser och bus under skoltiden gav oss många goa och glada skratt under 
kvällen. Ett stort arbete hade utförts av Gerthy, Rose-Marie, Paula, Roland och Kent för att 
hitta alla elever som flyttat ut från samhället. Tack ÄIK för att vi fick tillbringa denna trevli-
ga kväll i era fina lokaler.

Övre raden från vänster: Tommy Fransson, Runo Svensson, Jan Dahlberg, Jouko Kangasoja,
Carl Gustaf Jonsson, Ing-Marie Dahlberg, Owe Wujciak. Nästa rad: Ingemar Othzen, Kent 
Olsson, Kenneth Frii, Ulf Een, Thomas Asp, Roland Axelsson, Gunnar Linde. Nästa rad: Sol-
veig Bäck, Kerstin Gustavsson, Inger Wästerberg, Gertrud Johansson, Britt Andersson, 
Gerthy Svensson. Främre raden: Tommy Johansson, Agneta Segerberg, Ulla-Stina Ljung, 
Bodil Olsson, Rose-Marie Wester, Elaine Lund, Birgitta Nordström. Saknas på bild: Dan Sund-
bäck, Paula Jensen, Gunilla Westberg, Håkan Persson, Brigitte Gilk.          Foto: Allan Larsson

Återträff för Älvängenskolans elever

Mer än bara lokaltidning
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KUNGÄLV. Många män-
niskors liv räddas varje 
år tack vare blodgivare. 

För alebor som vill 
lämna blod är laborato-
riemedicin på Kungälvs 
sjukhus det närmsta 
alternativet.

För att få en inblick 
i hur det går till följde 
Alekuriren med Kris-
tina Josefsson, biträ-
dande verksamhets-
chef, på en spännande 
rundtur.

Klockan närmar sig nio 
på morgonen när Martin 
Hättander, deltidsbrand-
man från Marstrand, stäng-
er dörren bakom sig till la-
boratoriemedicin på Kung-
älvs sjukhus. 

Kvar lämnade han fyra de-
ciliter av sitt blod. 

– Det är första gången jag 
lämnar blod, men det var inte 

särskilt nervöst säger han. 
På de två britsarna inne i 

det vitmålade rummet görs 
varje år omkring 6000 tapp-
ningar, många av dem från 
alebor.

– Antalet blodgivare ligger 
rätt stabilt och årligen brukar 
vi få omkring 500 nya. Man 
får vanligtvis bara ge blod 
fram tills 65 års ålder och när 
40-talisterna nu droppar av 
behöver vi få fler in fler, be-
rättar Kristina Josefsson.

Hon har tappat mycket 
blod under sina 25 år på la-
boratoriemedicin. Som bi-
trädande verksamhetschef 
sköter hon numera allt det 
administrativa kring prov-
svar och bedömningar.

Noggranna prover
Innan man kan lägga sig på 
britsen och lämna blod måste 
man försäkra sig om att man 
är frisk, både för sin egen 
skull och för den som sedan 
ska få blodet.

För att bli blodgivare kon-
taktar man Kungälvs sjukhus 
och bokar tid för provtag-
ning. 

Väl på plats får man börja 
med att fylla i en hälsodekla-
ration som sedan gås igenom 
av en undersköterska. Om allt 
verkar bra tas blodprov samt 
att blodtryck och hemoglo-
binhalten kontrolleras. 

Vissa sjukdomar gör att 
man inte kan bli blodgiva-
re, likaså om man utsatts för 
någon smittorisk. Har man 
till exempel haft sexuellt um-
gänge med en ny partner 
under de senaste tre måna-
derna eller tatuerat sig det 
senaste halvåret, måste man 
vänta ut karenstiden.

– Proverna som tas är 
mycket säkra. Det är ofta 
HIV (humant immunbristvi-
rus) man pratar om i det här 
sammanhanget, men man ska 
veta att sedan 1985, när man 
började testa för HIV i Sve-
rige, har inte någon smittats 
genom blodtransfusion, be-
rättar Kristina Josefsson.

När alla papper är ifyll-
da och proverna kontrollera-
de bedöms, utifrån den sam-
lade bilden, om personen är 
lämplig som blodgivare. Det 
tar omkring en månad innan 
svaret kommer. Efter att man 
blivit godkänd bokas tid för 
en första tappning.

– En del är oroliga för att 
det ska göra ont att lämna 
blod, men det gör det inte. 
Det klart att det känns när 
man sticker med nålen, men 
farligare än så är det inte.

Brist i influensatider
Efter att blodet tappats delas 
de in i olika beståndsdelar – 
blodplättar, plasma och röda 
blodkroppar. 

Blod behövs hela tiden 
inom sjukvården, såväl till 
olycksoffer som vid behand-
ling av exempelvis cancer.

- Cellerna i blodet dör 
tidigt vid cellgiftsbehand-
ling och därför behöver man 
tillsätta nya blodkroppar och 
blodplättar. Förr, innan man 
kunde behandla magsår med 
losec, gick det åt mycket blod 
till behandling av blödande 
magsår. En stor del av blodet 
används också till läkeme-
delsframställning, berättar 
Kristina Josefsson. 

Hon kan inte se att åtgång-
en på blod är större vid någon 
särskild tid på året, men däre-
mot kan det bli ont om blod 
i exempelvis influensatider då 
många av blodgivarna uteblir. 

Som blodgivare får man 
automatiskt regelbundna 
hälsokontroller som gör att 
sjukdomar kan upptäckas i 
god tid. När kroppen tappas 
på blod tvingas den dessutom 

att snabbare producera nytt. 
Det finns många förde-

lar med att bli blodgivare, 
men den största vinsten är 
ändå att kunna rädda någon 
annans liv.

Räddande droppar i Kungälv
– Blodgivarna behöver ständigt bli fler

PÅ KUNGÄLVS SJUKHUS

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Värdefull gåva. Kristina Josefsson, biträdande verksamhetschef på laboratoriemedicin på 
Kungälvs sjukhus, tillsammans med blodgivaren Martin Hättander.

Här centrifugeras blodet innan det delas upp i blodplättar, 
blodplasma och röda blodkroppar.

4 deciliter blod tappas vid varje tillfälle.

BLOD
•  På laboratoriemedicin på Kung-

älvs sjukhus görs årligen ca 6000 
tappningar.

•  Man får 500 nya blodgivare varje år
•  Vid varje tillfälle tappas 4 deciliter blod
•  Män får ge blod 4 gånger per år och 

kvinnor 3

•  Man får ge blod upp till 65 års ålder, 
men man kan få fortsätta efter 
bedömning

•  Internationella blodgivardagen 
firas den 14 juni

•  Blodbussen kommer till Ale Torg 
den 7 maj och 2 juli

TOTAL
UTFÖRSÄLNING!

50%
RABATT PÅ ALLT!

LAMPOR, ELMATERIAL,
UTOMHUSBELYSNING MED MERA!

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

EXTRAÖPPETSÖNDAGAR
10-15
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Kaféstaden

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

ALAFORS. När Hanna 
Axelsson och Louise 
Nicolaisen skulle göra 
ett projektarbete 
bestämde man sig för 
att skriva en lärobok 
för barn.

Under hela processen 
har tjejerna haft hjälp 
av elever i årskurs 2 på 
Ahlafors Fria Skola.

– Vi är otroligt nöjda 
med slutresultatet och 
den respons som vi 
fått från barnen, säger 
Hanna Axelsson till 
Alekuriren.

Hanna Axelsson och Louise 
Nicolaisen läser tredje året 
på det naturvetenskapliga 
programmet på Donner-

gymnasiet. Båda har ett för-
flutet på Ahlafors Fria Skola 
och när det blev dags att göra 
ett projektarbete riktade 
man blickarna till hemkom-
munen.

– Vi tog kontakt med 
lärare Suzanne Lindström 
och berättade om vår pro-
jektidé. Vi är oerhört tack-
samma för att de ville ta sig 
an uppdraget och bli delak-
tiga i skapandeprocessen av 
vår bok, säger Louise.

Att göra naturorienterade 
ämnen intressant och lätt-
begripligt för barn är inte 
det lättaste. Således fick fri-
skolans elever komma med 
tips på frågeställningar, olika 
experiment och så vidare. 

– Sedan har vi fått ritat 

bilder som finns med i boken, 
berättar Ebba.

Varför flyger flygplan? 
Vad är hela världen upp-
byggd av? Varför har vi män-
niskor olika ögonfärg? Detta 
är exempel på frågor som 
läsaren får svar på i boken 
”Varför Därför”.

Hanna och Louise kunde 
via ekonomisk stöttning 
från ett lokalt företag finan-
siera tryckkostnaden för tre 
stycken böcker.

– Nu letar vi efter ett 
förlag som är villiga att ge ut 
vår bok på bred front, avslu-
tar Hanna Axelsson.

Projektarbete blev en bok
– Hanna och Louise tog hjälp av lågstadiebarn

PÅ FRISKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hanna Axelsson och Louise Nicolaisen är författare till boken ”Varför Därför”, där man har 
haft god hjälp av eleverna i årskurs 2 på Ahlafors Fria Skola.

Louise Nicolaisen med boken ”Varför Därför” som tar upp frågor rörande naturorienterade ämnen.Friskolans elever har bidragit med värdefullt material till 
boken.

NÖDINGE. Fredagen den 
11 maj avgörs Special-
varvet, en försmak av 
Göteborgsvarvet som 
äger rum dagen därpå.

Deltagare från Medi-
averkstaden förbereder 
sig nu inför den stora 
löparfesten.

Den första gemen-
samma träningen 
skedde i förra veckan.

I fjol var det över tusen per-
soner som sprang Specialvar-
vet. Tävlingen är öppen för 
personer med begåvnings-
mässigt funktionshinder. 
Årets upplaga kommer att 

ha flera Alelöpare på start-
linjen. För att deltagarna 
ska komma väl förberedda 
har elever från BF3a som sitt 
projektarbete åtagit sig att 
träna och coacha Mediaverk-
stadens killar och tjejer.

– Vi har träffats vid ett par 
tillfällen och snackat, men 
i måndags var första riktiga 
träningen. Vi avverkade en 
längre promenad i Nödinge, 
berättar Moa Johannesson.

På tisdagen fick gruppen 
träffa Göteborgsvarvets täv-
lingsgeneral Bo Edsberger, 
som berättade om den folk-
fest som är i antågande.

– Våra deltagare ska 

springa den blå sträckan som 
mäter 2,4 kilometer. För att 
komma i form väntar nu två 
träningspass i veckan, förkla-
rar Andreas Franz.

Tröjor kommer att tryckas 
upp som ytterligare förstär-
ker samhörigheten och dess-
utom har en Facebookgrupp 
startats.

– Det ska bli roligt, men 
just nu är jag dåligt tränad, 
säger Frida Schneider som i 
likhet med sina kamrater har 
siktet inställt på den 11 maj.

Träning inför Specialvarvet

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Elever från BF 3a i Ale gymnasium fungerar som personliga tränare för Mediaverkstadens 
killar och tjejer som ska medverka i Specialvarvet den 11 maj.



alekuriren  |   nummer 14  |   vecka 15  |   201212

KUNGÄLV. Många män-
niskors liv räddas varje 
år tack vare blodgivare. 

För alebor som vill 
lämna blod är laborato-
riemedicin på Kungälvs 
sjukhus det närmsta 
alternativet.

För att få en inblick 
i hur det går till följde 
Alekuriren med Kris-
tina Josefsson, biträ-
dande verksamhets-
chef, på en spännande 
rundtur.

Klockan närmar sig nio 
på morgonen när Martin 
Hättander, deltidsbrand-
man från Marstrand, stäng-
er dörren bakom sig till la-
boratoriemedicin på Kung-
älvs sjukhus. 

Kvar lämnade han fyra de-
ciliter av sitt blod. 

– Det är första gången jag 
lämnar blod, men det var inte 

särskilt nervöst säger han. 
På de två britsarna inne i 

det vitmålade rummet görs 
varje år omkring 6000 tapp-
ningar, många av dem från 
alebor.

– Antalet blodgivare ligger 
rätt stabilt och årligen brukar 
vi få omkring 500 nya. Man 
får vanligtvis bara ge blod 
fram tills 65 års ålder och när 
40-talisterna nu droppar av 
behöver vi få fler in fler, be-
rättar Kristina Josefsson.

Hon har tappat mycket 
blod under sina 25 år på la-
boratoriemedicin. Som bi-
trädande verksamhetschef 
sköter hon numera allt det 
administrativa kring prov-
svar och bedömningar.

Noggranna prover
Innan man kan lägga sig på 
britsen och lämna blod måste 
man försäkra sig om att man 
är frisk, både för sin egen 
skull och för den som sedan 
ska få blodet.

För att bli blodgivare kon-
taktar man Kungälvs sjukhus 
och bokar tid för provtag-
ning. 

Väl på plats får man börja 
med att fylla i en hälsodekla-
ration som sedan gås igenom 
av en undersköterska. Om allt 
verkar bra tas blodprov samt 
att blodtryck och hemoglo-
binhalten kontrolleras. 

Vissa sjukdomar gör att 
man inte kan bli blodgiva-
re, likaså om man utsatts för 
någon smittorisk. Har man 
till exempel haft sexuellt um-
gänge med en ny partner 
under de senaste tre måna-
derna eller tatuerat sig det 
senaste halvåret, måste man 
vänta ut karenstiden.

– Proverna som tas är 
mycket säkra. Det är ofta 
HIV (humant immunbristvi-
rus) man pratar om i det här 
sammanhanget, men man ska 
veta att sedan 1985, när man 
började testa för HIV i Sve-
rige, har inte någon smittats 
genom blodtransfusion, be-
rättar Kristina Josefsson.

När alla papper är ifyll-
da och proverna kontrollera-
de bedöms, utifrån den sam-
lade bilden, om personen är 
lämplig som blodgivare. Det 
tar omkring en månad innan 
svaret kommer. Efter att man 
blivit godkänd bokas tid för 
en första tappning.

– En del är oroliga för att 
det ska göra ont att lämna 
blod, men det gör det inte. 
Det klart att det känns när 
man sticker med nålen, men 
farligare än så är det inte.

Brist i influensatider
Efter att blodet tappats delas 
de in i olika beståndsdelar – 
blodplättar, plasma och röda 
blodkroppar. 

Blod behövs hela tiden 
inom sjukvården, såväl till 
olycksoffer som vid behand-
ling av exempelvis cancer.

- Cellerna i blodet dör 
tidigt vid cellgiftsbehand-
ling och därför behöver man 
tillsätta nya blodkroppar och 
blodplättar. Förr, innan man 
kunde behandla magsår med 
losec, gick det åt mycket blod 
till behandling av blödande 
magsår. En stor del av blodet 
används också till läkeme-
delsframställning, berättar 
Kristina Josefsson. 

Hon kan inte se att åtgång-
en på blod är större vid någon 
särskild tid på året, men däre-
mot kan det bli ont om blod 
i exempelvis influensatider då 
många av blodgivarna uteblir. 

Som blodgivare får man 
automatiskt regelbundna 
hälsokontroller som gör att 
sjukdomar kan upptäckas i 
god tid. När kroppen tappas 
på blod tvingas den dessutom 

att snabbare producera nytt. 
Det finns många förde-

lar med att bli blodgivare, 
men den största vinsten är 
ändå att kunna rädda någon 
annans liv.

Räddande droppar i Kungälv
– Blodgivarna behöver ständigt bli fler

PÅ KUNGÄLVS SJUKHUS

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Värdefull gåva. Kristina Josefsson, biträdande verksamhetschef på laboratoriemedicin på 
Kungälvs sjukhus, tillsammans med blodgivaren Martin Hättander.

Här centrifugeras blodet innan det delas upp i blodplättar, 
blodplasma och röda blodkroppar.

4 deciliter blod tappas vid varje tillfälle.

BLOD
•  På laboratoriemedicin på Kung-

älvs sjukhus görs årligen ca 6000 
tappningar.

•  Man får 500 nya blodgivare varje år
•  Vid varje tillfälle tappas 4 deciliter blod
•  Män får ge blod 4 gånger per år och 

kvinnor 3

•  Man får ge blod upp till 65 års ålder, 
men man kan få fortsätta efter 
bedömning

•  Internationella blodgivardagen 
firas den 14 juni

•  Blodbussen kommer till Ale Torg 
den 7 maj och 2 juli

TOTAL
UTFÖRSÄLNING!

50%
RABATT PÅ ALLT!

LAMPOR, ELMATERIAL,
UTOMHUSBELYSNING MED MERA!

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

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

ALAFORS. När Hanna 
Axelsson och Louise 
Nicolaisen skulle göra 
ett projektarbete 
bestämde man sig för 
att skriva en lärobok 
för barn.

Under hela processen 
har tjejerna haft hjälp 
av elever i årskurs 2 på 
Ahlafors Fria Skola.

– Vi är otroligt nöjda 
med slutresultatet och 
den respons som vi 
fått från barnen, säger 
Hanna Axelsson till 
Alekuriren.

Hanna Axelsson och Louise 
Nicolaisen läser tredje året 
på det naturvetenskapliga 
programmet på Donner-

gymnasiet. Båda har ett för-
flutet på Ahlafors Fria Skola 
och när det blev dags att göra 
ett projektarbete riktade 
man blickarna till hemkom-
munen.

– Vi tog kontakt med 
lärare Suzanne Lindström 
och berättade om vår pro-
jektidé. Vi är oerhört tack-
samma för att de ville ta sig 
an uppdraget och bli delak-
tiga i skapandeprocessen av 
vår bok, säger Louise.

Att göra naturorienterade 
ämnen intressant och lätt-
begripligt för barn är inte 
det lättaste. Således fick fri-
skolans elever komma med 
tips på frågeställningar, olika 
experiment och så vidare. 

– Sedan har vi fått ritat 

bilder som finns med i boken, 
berättar Ebba.

Varför flyger flygplan? 
Vad är hela världen upp-
byggd av? Varför har vi män-
niskor olika ögonfärg? Detta 
är exempel på frågor som 
läsaren får svar på i boken 
”Varför Därför”.

Hanna och Louise kunde 
via ekonomisk stöttning 
från ett lokalt företag finan-
siera tryckkostnaden för tre 
stycken böcker.

– Nu letar vi efter ett 
förlag som är villiga att ge ut 
vår bok på bred front, avslu-
tar Hanna Axelsson.

Projektarbete blev en bok
– Hanna och Louise tog hjälp av lågstadiebarn

PÅ FRISKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hanna Axelsson och Louise Nicolaisen är författare till boken ”Varför Därför”, där man har 
haft god hjälp av eleverna i årskurs 2 på Ahlafors Fria Skola.

Louise Nicolaisen med boken ”Varför Därför” som tar upp frågor rörande naturorienterade ämnen.Friskolans elever har bidragit med värdefullt material till 
boken.

NÖDINGE. Fredagen den 
11 maj avgörs Special-
varvet, en försmak av 
Göteborgsvarvet som 
äger rum dagen därpå.

Deltagare från Medi-
averkstaden förbereder 
sig nu inför den stora 
löparfesten.

Den första gemen-
samma träningen 
skedde i förra veckan.

I fjol var det över tusen per-
soner som sprang Specialvar-
vet. Tävlingen är öppen för 
personer med begåvnings-
mässigt funktionshinder. 
Årets upplaga kommer att 

ha flera Alelöpare på start-
linjen. För att deltagarna 
ska komma väl förberedda 
har elever från BF3a som sitt 
projektarbete åtagit sig att 
träna och coacha Mediaverk-
stadens killar och tjejer.

– Vi har träffats vid ett par 
tillfällen och snackat, men 
i måndags var första riktiga 
träningen. Vi avverkade en 
längre promenad i Nödinge, 
berättar Moa Johannesson.

På tisdagen fick gruppen 
träffa Göteborgsvarvets täv-
lingsgeneral Bo Edsberger, 
som berättade om den folk-
fest som är i antågande.

– Våra deltagare ska 

springa den blå sträckan som 
mäter 2,4 kilometer. För att 
komma i form väntar nu två 
träningspass i veckan, förkla-
rar Andreas Franz.

Tröjor kommer att tryckas 
upp som ytterligare förstär-
ker samhörigheten och dess-
utom har en Facebookgrupp 
startats.

– Det ska bli roligt, men 
just nu är jag dåligt tränad, 
säger Frida Schneider som i 
likhet med sina kamrater har 
siktet inställt på den 11 maj.

Träning inför Specialvarvet

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Elever från BF 3a i Ale gymnasium fungerar som personliga tränare för Mediaverkstadens 
killar och tjejer som ska medverka i Specialvarvet den 11 maj.
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Låter kreativiteten flöda
Jennie Erlandssons kreativa ådra återspeglas i det mesta hon gör.

Som sitt projektarbete tecknade och skrev hon barnboken ”Flo på skattjakt”.
Även fotografering ligger henne varmt om hjärtat och en dröm är att jobba 

som webbredaktör.

Hur fick du idén till att 
göra en barnbok som pro-
jektarbete?
– Jag ville göra något prak-
tiskt och jobba med text 
och bild. Jag har tidigare 
tänkt på att skriva en barn-
bok och jag har alltid teck-
nat mycket, ända sedan jag 
var liten.
Vad brukar du teckna 
annars?
– Mycket ansikten, jag för-
söker få fram känslan. Sedan 
tycker jag att ansikten är 
fina och det är kul att måla 
av och se om det blir likt.
Hur jobbade du med bild-
boken ”Flo på skattjakt”?
– Jag valde att måla med 
akvarellpennor för att få 
en mjuk känsla i bilderna. 
Använder man vatten kan 

man få färgerna att flyta ut 
lite. Jag har även färglagt lite 
i datorn i efterhand. Med 
texten gjorde jag så att jag 
först skrev en löpande berät-
telse och sedan kom jag på 
bildidéer. Eftersom jag inte 
kunde skriva så långt har 
jag istället försökt berätta så 
mycket som möjligt genom 
bilderna.
Vad har du fått för 
respons på den?
– Jag har fått överraskande 
bra respons och det är jag 
väldigt glad för. Det är fak-
tiskt inget som har haft 
något negativt att säga. 
Hur har du tryckt upp 
den?
– Genom en hemsida där 
man lägger upp bilder och 
texter var för sig, ungefär 

VECKANS 

PROFIL

Namn: Jennie Erlandsson
Ålder: 18 (fyller 19 i år)
Bor: Hålanda
Familj: Mamma Anna-Lena, 
pappa Rune, storebröderna 
Jonas och David
Gör: Läser tredje året på 
samhällsvetenskapliga pro-
grammet med inriktning jour-
nalistik på Ale gymnasium
Intressen: Teckna, fota, 
umgås med vänner
Stjärntecken: Lejon
Gjorde som sitt projekt-
arbete: Skapade barnboken 
”Flo på skattjakt”
Planer efter studenten: 
Söka till högskolan, vill läsa 
till webbredaktör

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

som en fotobok, men efter-
som det kostade ganska 
mycket har jag bara tryckt 
upp tre exemplar.
Kommer du att gå vidare 
och försöka ge ut boken 
genom förlag?
– Ja, jag har tänkt skicka 
manus och bilder till Bon-
nier och Lilla Piratförlaget, 
så får jag se vad de tycker.
Vad ska du göra efter stu-
denten?
– Jag behöver göra något 
kreativt och skapande. 
Planen är att läsa till webb-
redaktör på högskola och 
helst vill jag komma in i 
Borås, men jag har även 
tittat på skolor i Karlstad 
och Växjö. Det hade varit 
roligt att jobba på något 
magasin eller liknande i 
framtiden. 
Vad gör du helst på friti-
den?
– Jag fotar mycket, allt från 
porträtt till miljöer. Sedan 
blir det en del tecknande 
också, men annars tycker jag 
om att umgås med vänner.

Ge Europas fattigaste 
barn ännu en sommar!

– Hjälp Stödföreningen VAKEN med insamlingen

Moldavien är Europas fattigaste land. Här lever många barn under extremt svåra förhållanden. Rinnande vatten 
och avlopp är ingen självklarhet. Trafficking och människohandel tillhör däremot vardagen i Moldavien. De mest 

utsatta försöker Budesti kommun erbjuda ett sommarläger under tio dagar. Syftet är att ge dem framtidstro, 
god mat, roliga aktiviteter – kort och gott – en sommar att minnas. De senaste tre åren har det saknats pengar 

till verksamheten som drivs med hjälp av volontärer i Moldavien. Tack vare vår insamling i Ale kommun har 
sommarlägret ändå kunnat genomföras. Vår gemensamma kraftsamling har gjort en omedelbar skillnad för 

Europas fattigaste barn. Med det i åtanke var det inte svårt att bestämma att även i år göra ett försök att hjälpa 
de som bäst behöver vårt stöd. Här gör även en liten peng en stor insats!

Ge dem ditt stöd!
Bankgiro: 5344-4923

STÖDFÖRENINGEN VAKEN
Märk bidraget
"Moldavien"

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

med partners
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Låter kreativiteten flöda
Jennie Erlandssons kreativa ådra återspeglas i det mesta hon gör.

Som sitt projektarbete tecknade och skrev hon barnboken ”Flo på skattjakt”.
Även fotografering ligger henne varmt om hjärtat och en dröm är att jobba 

som webbredaktör.

Hur fick du idén till att 
göra en barnbok som pro-
jektarbete?
– Jag ville göra något prak-
tiskt och jobba med text 
och bild. Jag har tidigare 
tänkt på att skriva en barn-
bok och jag har alltid teck-
nat mycket, ända sedan jag 
var liten.
Vad brukar du teckna 
annars?
– Mycket ansikten, jag för-
söker få fram känslan. Sedan 
tycker jag att ansikten är 
fina och det är kul att måla 
av och se om det blir likt.
Hur jobbade du med bild-
boken ”Flo på skattjakt”?
– Jag valde att måla med 
akvarellpennor för att få 
en mjuk känsla i bilderna. 
Använder man vatten kan 

man få färgerna att flyta ut 
lite. Jag har även färglagt lite 
i datorn i efterhand. Med 
texten gjorde jag så att jag 
först skrev en löpande berät-
telse och sedan kom jag på 
bildidéer. Eftersom jag inte 
kunde skriva så långt har 
jag istället försökt berätta så 
mycket som möjligt genom 
bilderna.
Vad har du fått för 
respons på den?
– Jag har fått överraskande 
bra respons och det är jag 
väldigt glad för. Det är fak-
tiskt inget som har haft 
något negativt att säga. 
Hur har du tryckt upp 
den?
– Genom en hemsida där 
man lägger upp bilder och 
texter var för sig, ungefär 

VECKANS 

PROFIL

Namn: Jennie Erlandsson
Ålder: 18 (fyller 19 i år)
Bor: Hålanda
Familj: Mamma Anna-Lena, 
pappa Rune, storebröderna 
Jonas och David
Gör: Läser tredje året på 
samhällsvetenskapliga pro-
grammet med inriktning jour-
nalistik på Ale gymnasium
Intressen: Teckna, fota, 
umgås med vänner
Stjärntecken: Lejon
Gjorde som sitt projekt-
arbete: Skapade barnboken 
”Flo på skattjakt”
Planer efter studenten: 
Söka till högskolan, vill läsa 
till webbredaktör

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

som en fotobok, men efter-
som det kostade ganska 
mycket har jag bara tryckt 
upp tre exemplar.
Kommer du att gå vidare 
och försöka ge ut boken 
genom förlag?
– Ja, jag har tänkt skicka 
manus och bilder till Bon-
nier och Lilla Piratförlaget, 
så får jag se vad de tycker.
Vad ska du göra efter stu-
denten?
– Jag behöver göra något 
kreativt och skapande. 
Planen är att läsa till webb-
redaktör på högskola och 
helst vill jag komma in i 
Borås, men jag har även 
tittat på skolor i Karlstad 
och Växjö. Det hade varit 
roligt att jobba på något 
magasin eller liknande i 
framtiden. 
Vad gör du helst på friti-
den?
– Jag fotar mycket, allt från 
porträtt till miljöer. Sedan 
blir det en del tecknande 
också, men annars tycker jag 
om att umgås med vänner.

Ge Europas fattigaste 
barn ännu en sommar!

– Hjälp Stödföreningen VAKEN med insamlingen

Moldavien är Europas fattigaste land. Här lever många barn under extremt svåra förhållanden. Rinnande vatten 
och avlopp är ingen självklarhet. Trafficking och människohandel tillhör däremot vardagen i Moldavien. De mest 

utsatta försöker Budesti kommun erbjuda ett sommarläger under tio dagar. Syftet är att ge dem framtidstro, 
god mat, roliga aktiviteter – kort och gott – en sommar att minnas. De senaste tre åren har det saknats pengar 

till verksamheten som drivs med hjälp av volontärer i Moldavien. Tack vare vår insamling i Ale kommun har 
sommarlägret ändå kunnat genomföras. Vår gemensamma kraftsamling har gjort en omedelbar skillnad för 

Europas fattigaste barn. Med det i åtanke var det inte svårt att bestämma att även i år göra ett försök att hjälpa 
de som bäst behöver vårt stöd. Här gör även en liten peng en stor insats!

Ge dem ditt stöd!
Bankgiro: 5344-4923

STÖDFÖRENINGEN VAKEN
Märk bidraget
"Moldavien"

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

med partners
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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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ÄLVÄNGEN. Bolivia-
basaren är rena rama 
folkfesten.

Folk från olika gene-
rationer trängdes på 
Älvängenskolan i ons-
dags kväll.

Den totala försälj-
ningen inbringade fan-
tastiska 55 290 kronor

Boliviabasaren har anor tre 
decennier tillbaka i tiden 
och utgör en tradition som 
de flesta invånare i Älväng-
en har ett förhållande till. 
För mor- och farföräldrar, 
syskon och släktingar är det 
mer eller mindre en självklar-
het att besöka arrangemang-
et. Hela behållningen från 
basaren går till barnbyn Vida 
Nueva i Quilla Colla, Bolivia.

På årets basar såldes bland 
annat blommor, hembakat 
och loppisprylar. Massor av 
lotterier med skänkta priser 
från företagarna i Älvängen 
gav bra förtjänst.

– Föräldrarna är dessutom 
oerhört generösa och bakar 
massvis med godsaker som 
vi kan sälja, förklarar lärare 
Anna Larson.

Vinstbordet hade mycket gott att erbjuda.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Boliviabasaren gav 
55 290 kronor NÖDINGE. Ale Cinema.

Så heter en nystartad 
filmklubb med säte i 
Nödinge.

Tre filmvisningar 
är inplanerade under 
våren med premiär den 
26 april i Ale gymnasi-
ums musiksal.

Maria Svensson har ett 
gediget filmintresse och det 
är på hennes initiativ som 
Ale Cinema sett dagens ljus. 
Filmklubben riktar sig till folk 
i alla åldrar.

– Syftet är att lyfta fram 
filmer som inte är så kända för 
allmänheten. Vi har en fan-
tastiskt fin biograf i Alafors, 
men vi ska ha ett helt annat 
utbud på våra filmvisningar 
i Nödinge. Ale Cinema ska 
inte ses som någon konkur-
rerande verksamhet till Med-
borgarhusets bio utan snarare 
som kompletterande och 
samverkande, säger Maria 
Svensson.

Premiärvisning blir det 
torsdagen den 26 april. 
Arrangören utlovar lite lätt-
tare tilltugg och dryck.

– För att få visa film i 
den här formen krävs det 
att publiken är medlemmar. 
Medlemskort köper man 
vid dörren och det kostar 50 
kronor för tre filmer i vår, 
säger Maria Svensson.

Först ut är ”The Truman 
Show” med Jim Carreyi 

huvudrollen. The Truman 
Show är en amerikansk film 
från 1998 i regi av Peter 
Weir.

Torsdagen den 3 maj visas 
”Mina eftermiddagar med 
Margueritte”, en stillsam 
fransk film som handlar om 
en ensam mans möte med en 
äldre kvinna.

Vårens sista filmvisning 
i Ale gymnasium äger rum 
torsdagen den 24 maj då 
publiken får ta del av ”Igel-
kotten”. Filmen bygger på 
romanen ”Igelkottens ele-
gans”, som gjorde stor sensa-

tion i Frankrike under 2007.
– En tragikomisk historia 

som verkligen är sevärd, säger 
Maria Svensson.

I samband med filmkväl-
larna kommer det finnas tid 
till en stunds diskussion, såväl 
före som efter visningarna.

– Samtalet runt filmen 
glöms ofta bort, men det ser 
vi i Ale Cinema som en viktig 
ingrediens, avslutar Maria 
Svensson.

Filmklubb startad i Nödinge
– ”The Truman Show” visas på premiären

Maria Svensson är grundare till Ale Cinema och med stött-
ning av kultursekreterare Lisa Heager är det nu klart för 
premiärvisning i gymnasiets musiksal torsdagen den 26 
april.

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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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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ÄLVÄNGEN. Bolivia-
basaren är rena rama 
folkfesten.

Folk från olika gene-
rationer trängdes på 
Älvängenskolan i ons-
dags kväll.

Den totala försälj-
ningen inbringade fan-
tastiska 55 290 kronor

Boliviabasaren har anor tre 
decennier tillbaka i tiden 
och utgör en tradition som 
de flesta invånare i Älväng-
en har ett förhållande till. 
För mor- och farföräldrar, 
syskon och släktingar är det 
mer eller mindre en självklar-
het att besöka arrangemang-
et. Hela behållningen från 
basaren går till barnbyn Vida 
Nueva i Quilla Colla, Bolivia.

På årets basar såldes bland 
annat blommor, hembakat 
och loppisprylar. Massor av 
lotterier med skänkta priser 
från företagarna i Älvängen 
gav bra förtjänst.

– Föräldrarna är dessutom 
oerhört generösa och bakar 
massvis med godsaker som 
vi kan sälja, förklarar lärare 
Anna Larson.

Vinstbordet hade mycket gott att erbjuda.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Boliviabasaren gav 
55 290 kronor NÖDINGE. Ale Cinema.

Så heter en nystartad 
filmklubb med säte i 
Nödinge.

Tre filmvisningar 
är inplanerade under 
våren med premiär den 
26 april i Ale gymnasi-
ums musiksal.

Maria Svensson har ett 
gediget filmintresse och det 
är på hennes initiativ som 
Ale Cinema sett dagens ljus. 
Filmklubben riktar sig till folk 
i alla åldrar.

– Syftet är att lyfta fram 
filmer som inte är så kända för 
allmänheten. Vi har en fan-
tastiskt fin biograf i Alafors, 
men vi ska ha ett helt annat 
utbud på våra filmvisningar 
i Nödinge. Ale Cinema ska 
inte ses som någon konkur-
rerande verksamhet till Med-
borgarhusets bio utan snarare 
som kompletterande och 
samverkande, säger Maria 
Svensson.

Premiärvisning blir det 
torsdagen den 26 april. 
Arrangören utlovar lite lätt-
tare tilltugg och dryck.

– För att få visa film i 
den här formen krävs det 
att publiken är medlemmar. 
Medlemskort köper man 
vid dörren och det kostar 50 
kronor för tre filmer i vår, 
säger Maria Svensson.

Först ut är ”The Truman 
Show” med Jim Carreyi 

huvudrollen. The Truman 
Show är en amerikansk film 
från 1998 i regi av Peter 
Weir.
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kotten”. Filmen bygger på 
romanen ”Igelkottens ele-
gans”, som gjorde stor sensa-

tion i Frankrike under 2007.
– En tragikomisk historia 

som verkligen är sevärd, säger 
Maria Svensson.

I samband med filmkväl-
larna kommer det finnas tid 
till en stunds diskussion, såväl 
före som efter visningarna.

– Samtalet runt filmen 
glöms ofta bort, men det ser 
vi i Ale Cinema som en viktig 
ingrediens, avslutar Maria 
Svensson.

Filmklubb startad i Nödinge
– ”The Truman Show” visas på premiären

Maria Svensson är grundare till Ale Cinema och med stött-
ning av kultursekreterare Lisa Heager är det nu klart för 
premiärvisning i gymnasiets musiksal torsdagen den 26 
april.

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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www.ifo.se

DUSCHKAMPANJ
Unna dig att duscha riktigt lyxigt!

 
Just nu får du en hotellnatt för 2 

när du köper en dusch från Ifö. 
Dessutom 20% rabatt på alla 

duschar från Ifö!

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

ÄLVÄNGEN. Det blev ett 
kärt återseende.

I onsdags var barnen 
från Olof Persgårdens 
förskola, avdelning Vår-
löken, tillbaka på Vika-
damm.

Senast det begav 
sig var i samband med 
lucia, nu önskade man 
de boende en glad påsk.

Utsmyckade som påskkär-
ringar och påskgubbar gjorde 
Vårlökens förskolebarn sin 
entré på Vikadamms sär-
skilda boende. Med sig hade 
de målade teckningar som 
de delade ut. De förgyllde 
också besöket med ett knippe 
påsksånger. I gengäld fick de 
smaka på godis ur påskägget 
som personalen hade ordnat 

med.
– Vårlöken var och lussade 

för de äldre förra året och 
det blev ett positivt inslag. 
Tanken var då att man skulle 
besöka en avdelning, men 
det blev fyra, förklarar för-
skolechef Hanna Henriks-
son.

– Det är viktigt att skapa 
kontaktytor mellan genera-

tionerna i vår kommun. För 
alla är inte detta en självklar-
het. Alla barn har inte någon 
äldre i sin närhet och många 
äldre är ensamma, avslutar 
Hanna Henriksson.

Uppskattat påskfirande på Vikadamm

PÅ VIKADAMM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Som tack för vacker sång 
och påskkort fick barnen 
smaka godsaker ur påskäg-
get. Här är det Cornelia som 
har plockat åt sig en favorit.Barn från Olof Persgårdens förskola i Älvängen kom till Vikadamm för att önska glad påsk.

ÄLVÄNGEN. Lotterna 
gick åt som smör i sol-
sken och på loppisen 
rådde det full kommers. 

Det blev en synnerli-
gen lyckad påskbasar 
på Västangård.

De insamlade peng-
arna kommer att 
användas till en skol-
resa senare i vår.

På Västangård, som utgör en 
del av Aroseniusskolan, går sju 
elever i årskurs 6-9. Gemen-
samt för eleverna är att de har 
ett funktionshinder.

Under flera år har Väs-
tangård arrangerat en basar 
i påskveckan. Det här året 
utgjorde inget undantag.

– Kanske den mest välbe-
sökta basaren någonsin. Det 
var strykande åtgång på lot-
terna och loppisprylarna sålde 
över förväntan, berättar lärare 
Lis-Beth Engström.

Kafé och brödförsäljning 

var andra inkomstbringande 
aktiviteter. Eleverna servade 
besökarna med den äran.

– De förtjänar verkligen 
beröm. Arrangemanget är fullt 
ut deras förtjänst. Jag vill också 
passa på att tacka alla givmilda 
företagare i Älvängen som 
skänkte priser till våra lotte-

rier, säger Lis-Beth Engström.
Pengarna som påskbasa-

ren genererade går oavkortat 
till en gemensam skolresa. I 
månadsskiftet maj-juni bär det 
iväg till Gullholmen.

– Det betyder jättemycket 
för vår verksamhet att vi kan 
göra en sådan resa tillsam-

mans. För en del elever blir 
det första gången att sova 
borta, utan att mamma eller 
pappa är med. Vi ser verkligen 
fram emot vistelsen på Gull-
holmen och förhoppningsvis 
får vi fint väder, avslutar Lis-
Beth Engström.

JONAS ANDERSSON

Påskbasar på Västangård

Loppisbordet var välfyllt och många passade på att fynda.

I kaféet serverades diverse hembakade godsaker.
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Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen
Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

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

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-459 000

Ale Taxi Ditt lokala 
taxibolag

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

trakten som sitter i bilen.

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

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

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage AB

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-
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Fotvård, hudvård & Friskvård
i Bohus Centrum

���
	�������������� 295 :-

495 :-

ÄLVGODIS

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

Måndag-torsdag 10-20
Fredag-lördag 10-22

Söndag stängt

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

Postadress: Box 618, 442 17 Kungälv
Tel 0303-186 10 Fax: 0303-151 29

www.laget.se/nskfotboll Tel: 0303-229883

Husbilar
Husvagnar

ALVHEM • 0303-33 64 80
www.bengtshusvagnar.se

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag 
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

Högtryckstvätt
Målning
Blästring
Sanering

Klottersanering

0303-77 55 69 / 070-666 06 76

Landslagets Fotbollsskola
för flickor och pojkar födda 2000 till  2005

Vimmervi IP 
18 juni-21 juni kl 9:00-15:00

Förutom att du får en kanonkul vecka får du andra saker 
också, en specialdesignad fotboll, en vattenflaska och 

landslagets t-shirt.

Anmäler dig gör du på 
forening.landslagetsfotbollsskola.se

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

Slush-ice
Tobak
Läsk
Glass

Energidryck

 

 

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

FOTBOLL
Träningsmatcher

Lunden BK – Ahlafors IF 2-3 
(2-2)
Mål AIF: Erik Häggström 2, Peter 
Antonsson.

Nol IK – Lödöse/Nygård 8-1
Mål NIK: Martin Eriksson 3, 
Viktor Snow 2, Bobban Ilic, 
Jesper Pedersen och Daniel 
Halvardsson 1 vardera.

Uddevalla IS – Skepplanda 4-2
Mål SBTK: Mattias Johansson, 
Tobias Ottosson.

Annelund – Edet FK 1-0 (0-0)

Romelanda UF – Nödinge SK 
3-1 (1-1)
Mål NSK: Kristofer Åkersten.

Lekstorp – Älvängen 2-3 (0-1)

- Älska handboll

Alla spelare och ledare samlas för en heldag med 
handboll, vi mixar pojkar och fl ickor i alla åldrar för en 

spännande cup. 

Spelarna bjuds på banan, korv och bröd samt festis. 

Vi kommer ha lotterier med fi na priser, och givetvis 
prisutdelningar för årets prestationer.

Föräldrar och syskon är välkomna att heja fram sitt lag, 
cafeterian är öppen hela dagen. 

Ledarna samlas 09.00 och alla spelare samlas 09.45.

Har ni frågor kontakta respektive ledare.
www.klubben/alehf

HANDBOLLENS DAG 
I KULTURHUSET 

Söndag den 13 maj är det återigen 
dags för handbollens dag. 

www.laget.se/aleibf

Ale Innebandyförening kallar till 

ÅRSMÖTE 2012 

28 april 2012 
14.00 i Bohushallen

Motioner skall vara styrelsen 
tillhanda senast söndag 15/4.

Alla medlemmar hälsas välkomna!
Ale Innebandyförening

Styrelsen
Årsmötet ligger i anknytning till 

föreningsavslutningen som är samma 

dag mellan 11.00-14.00.

”Firar 25 år 2013”

GÖTEBORG. Ahlafors 
IF vann den näst sista 
träningsmatchen mot 
Lunden BK.

Den sista och det 
planerade genrepet mot 
Vänersborgs IF ställdes 
in på måndagen.

– Skador och skavan-
ker på spelare i fram-
för allt försvarslinjen 
gjorde att det kändes 
bättre att träna, säger 
AIF-tränaren Lars-Gun-
nar Hermansson.

På lördag sparkar division 3 
nordvästra Götaland igång. 
Ahlafors IF premiärspelar 
borta mot IFK Åmål. I fjol 
tog AIF fyra av sex poäng i 
matcherna mot Åmål. Borta 
blev det oavgjort, ett resultat 
som Lars-Gunnar Hermans-
son skulle vara nöjd med även 
i år.

– Ja, Åmål tillhör de klub-
bar som jag vet har satsat lite 
extra i år och därför känns det 
bra att ha dem tidigt. Vi går 
alltid för seger, men poäng på 
bortaplan är i regel alltid god-
känt, menar han.

Försäsongen har varit va-
rierande, men de olyckskor-
par som har befarat att Ahla-
fors IF skulle bli en slagpå-
se i årets division tre får nog 
tänka om. Trots förlusterna av 
Niclas Elving, Jihad Nasha-
bat, Rikard 
Nylan-
der, Michel 
Berntson 
Gonzales och 
Jonny Sten-
ström har laget stått upp bra 
i samtliga träningsmatcher.

Inledde bra
– Vi inledde bra och anfalls-
spelet såg väldigt intressant 
ut. Sen fick vi måltorka en 
period, men jag har aldrig 
varit orolig eftersom vi hela 
tiden har skapat mängder 
av chanser. Vi har bara haft 
svårt att få dit den, säger Lars-
Gunnar Hermansson.

Precis som förra året är 
truppen relativt tunn och 
därför känslig för skador, 
sjukdomar och röda kort.

– Det är inte alldeles enkelt 
att få ihop det, men nivån är 
förhållandevis god. Vår cen-

Seger men inte mer
– AIF genrepade mot Lunden BK

AIF:S TRÄNINGS-
MATCHER 2012
Ahlafors IF – KSF Prespa Birlik 0-1
Gunnilse – Ahlafors IF 4-0
Kärra KIF  – Ahlafors IF 3-0
IF Väster – Ahlafors IF 0-0
IF Warta – Ahlafors IF 1-3
Bollebygd – Ahlafors IF 2-5
Kongahälla – Ahlafors IF 0-4
Stenkullen – Ahlafors IF 0-1
Skoftebyn – Ahlafors IF 4-2

Redan innan den avslutande seriematchen stod klart att 
Nödinge SK P98 (bilden) skulle vinna serien. En förlust, 
en oavgjord, och resten segrar blev facit för NSK:s fram-
gångsrika killar i årets seriespel. Laget har medverkat i 
Göteborgsserien 2B. NSK har ett otroligt snabbt och of-
fensivt anfallsspel och gör många mål. Till den här sä-
songen har man dock tränat mycket på att förbättra för-
svarsspelet, vilket har gett resultat.

Laget har haft tre träningar i veckan, med full uppslut-
ning. Nu väntar Bohus Cup i Kungälv, och senare Aranäs 
Open utomhus på gräs. 

Serieseger för NSK P98

BOHUS. Surte BK är 
klart för spel i division 
ett nästa år.

Precis som lokaltid-
ningen tidigare berät-
tat erbjöd förbundet 
Ales bandystolthet 
avancemang.

– Det är riktigt och 
vi har tackat ja, hälsar 
Surte BK:s kassör 
Peter Lilja.

Kållereds BK vann fortsätt-
ningsserien med Surte BK 
som klar tvåa. Efterspelet 
kom att handla om protester 
och överklaganden. Surte på-
talade för förbundet att sättet 
som spelare gick mellan de tre 
mölndalslagen Mölndal A, 
Mölndal B och Kållereds BK 
inte kan accepteras. Nu drar 
Surte tillbaka protesterna, då 
det visade sig finnas vakanta 
platser i nästa års division ett.

– Vi hävdar fortfarande att 
vi har rätt i sak, men vi tänker 
inte ödsla kraft och energi på 
formalia. Målet har hela tiden 
varit att avancera och nu är vi 
klara för ettan. Det räcker så, 
säger Peter Lilja.

Serieindelningen blir klar 
först nästa vecka. Silly season 
däremot är redan i full gång.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

trallinje med Andreas Skån-
berg i mål, Henke Anders-
son som ankare, Johan 
Elving kreatör och Peter 
Antonsson som vass anfalla-
re håller hög klass.

Förlösande
Skärtorsdagens match mot 
division fyra laget Lunden 
BK, som för övrigt tränas av 
tidigare AIF-spelaren Michel 
Berntsson Gonzales, blev 

förlösande på 
många sätt. 
Efter att ha 
gått mållös 
från fyra raka 
matcher blev 

det äntligen tre fullträffar 
framåt. Erik Häggström 
satte två i första halvlek och 
Peter Antonsson avgjorde 
efter paus.

– Vi blev bättre ju längre 
matchen led och vi var det 
bättre laget sett över hela 
matchen. Kalle Svensson 
(tidigare Ahlafors IF) oroade 
och var tung att möta, men 
vi löste det.

Årets serie ser enligt Her-
mansson mycket oviss ut. 

Han har svårt att överhuvud-
taget hitta en seriefavorit.

– Stenungsund har en bra 
förstauppställning, men du 
vet ju inte hur ofta den kan 
spela och inte heller vad som 
finns bakom att fylla på med. 
Det är en del nya halländska 
lag som jag har dålig koll på. 
Det är möjligt att de är bättre 
än vi tror. 

Fjolåret resulterade i en 

sjundeplats och inget, inte 
ens de tunga spelarförluster-
na, antyder om vi ska tro Her-
mansson på ett sämre år.

– Helheten ser bättre ut 
och killarna är seriösa. Vi kan 
nog ställa till det för många.

FOTBOLL
Träningsmatch
Lunden ÖBK – Ahlafors IF 2-3 (2-2) AIF-tränaren Lars-Gunnar Hermansson ber till gudarna om 

att truppens ack så viktiga försvarsspelare ska friskna till. 
Måndagens planerade genrep mot Vänersborgs IF fick stäl-
las in.                Arkivbild: Allan Karlsson

Surte BK klart för ettan

GULDSVART?

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!

Lokaltidning

printshop

reklambyrå

webbproduktion

fi lmproduktion

– mer än bara lokaltidning
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NOL. Nol IK kommer 
väl förberedda till årets 
division 6 D Göteborg.

En talangfull trupp 
har spetsats med eta-
blerade nyförvärv.

Från Ahlafors IF 
anslöt i dagarna Jonny 
Stenström och Charlie 
Nielsen.

Peter Karlsson, 42, gör sin 
femte säsong som A-lagsan-
svarig för Nol IK:s herrar. 
I år låter han mer förhopp-
ningsfull än någonsin tidi-
gare. Det finns det också 
skäl för honom att göra. En 
ung och talangfull trupp har 
kryddats med nyförvärv från 
division tre klubben Ahlafors 
IF. Jonny Stenström som har 
agerat hjälpgumma på flera 
olika positioner hos AIF får 
inte tiden att räcka till för 
spel på den nivån längre och 
har därför valt att stötta upp 
Nol. Med sig fick han ålder-
mannen Charlie Nielsen, 41.

– Det är framför allt två 
duktiga fotbollsspelare, men 
för oss är just deras erfaren-
het guld värd. Det är två vin-
narskallar som vet vad som 
krävs för att vinna en serie. 
Redan förra året kunde vi 
utmana de bästa lagen, men 
problemet har varit inställ-
ningen i matcher mot sämre 
motstånd. Där har våra unga 
killar mycket att lära. Du 
behöver inte vinna seriefina-
len om du istället vinner de 
andra matcherna, menar nol-
tränaren Peter Karlsson.

I fredags fick han se sina 
nyförvärv spela för första 
gången. Genrepet mot 
Lödöse/Nygård blev en stor 
framgång.

– En av de bästa matcherna 
som Nol har spelat under 
min tid. Det såg stundtals 
fantastiskt bra ut. Vi vågar 
hålla i bollen och etablera 
tryck på motståndarens plan-
halva. Det kunde ha slutat 
20-1. Jonny Stenström och 
Charlie Nielsen var precis så 
bra som jag hoppats på. De 
blir en stor tillgång för oss, 
säger Peter Karlsson.

Till skillnad från många 
andra klubbar råder det 
ingen spelarbrist i Nol IK. 
Minst 20 lirare ansluter till 
varje träningspass och kon-
kurrensen är stor om nästan 
varje position.

– Det finns inte många 
givna spelare, utan det är 
dagsformen som kommer att 
avgöra. Vad som känns mest 

inspirerande i år är att vi har 
så många unga spelare i en 
ålder där jag vet att flera av 
dem kommer att växa ytter-
ligare ett par klasser under 
säsongen. Vi har precis den 
mix av talang och erfarenhet 
som en tränare drömmer om, 
menar Peter Karlsson som 
däremot inte vill se Nol som 
seriefavorit.

– Nej, det får Älvängens 
IK leva med.

Ödmjukt sagt med tanke 
på att han i nästa andetag 
säger att Nol ska bli bättre 
än i fjol.

Då slutade laget trea…
Förutom Älvängen och 

Nol spelar också Nödinge 
SK och Surte IS FK i samma 
serie. Därför är det inte kon-
stigt att det vankas derby 
redan i premiäromgången. 
Nol IK reser då till Surte för 
årets första seriematch.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Nol IK har spetsat truppen

Peter Karlsson gör sin femte säsong som A-lagstränare för 
Nol IK.

NÖDINGE. Nödinge SK 
slutade femma i fjolår-
ets division 6 D Göte-
borg.

Ska man månne 
kunna förbättra den 
placeringen i år?

– När man hör hur bra 
alla andra lag ska vara 
så får vi i första hand 
sikta på att hänga kvar, 
säger tränaren Bengt 
Almqvist.

Nödinge SK har förlagt all 
försäsongsträning till Alehal-
len. Uppslutningen har varit i 
genomsnitt tio man och trup-
pen tål av förklarliga skäl inte 
alltför många avbräck när se-
riespelet drar igång.

– Vi är tunna och måste 
ha våra spelare tillgängliga. 
Är alla disponibla har vi ett 
riktigt skapligt gäng, förkla-
rar Bengt Almqvist.

Träningsmatcherna har 
bjudit på varierande resultat. 
I genrepet mot Romelanda 
blev det stryk med 3-1.

– Träningsmatcher är en 
sak, serien något helt annat. 
Det är alltid intressant när 
allvaret drar igång. Förhopp-
ningsvis kan vi få en bättre 
start i år jämfört med fjolår-
et, säger Almqvist.

NSK kan presentera en del 
nya namn inför årets säsong, 
däribland anfallaren Vedad 
Arnautovic från Ramber-
get, Jonas Ahrnberg, Surte, 
och Christopher Almqvist, 
SG97. Noterbart är också att 

Marcus Larsson gör come 
back mellan stolparna.

– Vi får se hur bra vi står oss 
i konkurrensen. Jag tror att 
Älvängens IK, Nol IK, Zenith 
och Komarken kommer att 
göra upp om guldet.

Nödinge SK inleder se-

riespelet borta mot Tuve på 
lördag för att i hemmapre-
miären den 22 april ta emot 
Älvängens IK.

NSK tror inte på topplacering

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bengt Almqvist, tränare i Nödinge SK.
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NOL. Nol IK kommer 
väl förberedda till årets 
division 6 D Göteborg.

En talangfull trupp 
har spetsats med eta-
blerade nyförvärv.

Från Ahlafors IF 
anslöt i dagarna Jonny 
Stenström och Charlie 
Nielsen.

Peter Karlsson, 42, gör sin 
femte säsong som A-lagsan-
svarig för Nol IK:s herrar. 
I år låter han mer förhopp-
ningsfull än någonsin tidi-
gare. Det finns det också 
skäl för honom att göra. En 
ung och talangfull trupp har 
kryddats med nyförvärv från 
division tre klubben Ahlafors 
IF. Jonny Stenström som har 
agerat hjälpgumma på flera 
olika positioner hos AIF får 
inte tiden att räcka till för 
spel på den nivån längre och 
har därför valt att stötta upp 
Nol. Med sig fick han ålder-
mannen Charlie Nielsen, 41.

– Det är framför allt två 
duktiga fotbollsspelare, men 
för oss är just deras erfaren-
het guld värd. Det är två vin-
narskallar som vet vad som 
krävs för att vinna en serie. 
Redan förra året kunde vi 
utmana de bästa lagen, men 
problemet har varit inställ-
ningen i matcher mot sämre 
motstånd. Där har våra unga 
killar mycket att lära. Du 
behöver inte vinna seriefina-
len om du istället vinner de 
andra matcherna, menar nol-
tränaren Peter Karlsson.

I fredags fick han se sina 
nyförvärv spela för första 
gången. Genrepet mot 
Lödöse/Nygård blev en stor 
framgång.

– En av de bästa matcherna 
som Nol har spelat under 
min tid. Det såg stundtals 
fantastiskt bra ut. Vi vågar 
hålla i bollen och etablera 
tryck på motståndarens plan-
halva. Det kunde ha slutat 
20-1. Jonny Stenström och 
Charlie Nielsen var precis så 
bra som jag hoppats på. De 
blir en stor tillgång för oss, 
säger Peter Karlsson.

Till skillnad från många 
andra klubbar råder det 
ingen spelarbrist i Nol IK. 
Minst 20 lirare ansluter till 
varje träningspass och kon-
kurrensen är stor om nästan 
varje position.

– Det finns inte många 
givna spelare, utan det är 
dagsformen som kommer att 
avgöra. Vad som känns mest 

inspirerande i år är att vi har 
så många unga spelare i en 
ålder där jag vet att flera av 
dem kommer att växa ytter-
ligare ett par klasser under 
säsongen. Vi har precis den 
mix av talang och erfarenhet 
som en tränare drömmer om, 
menar Peter Karlsson som 
däremot inte vill se Nol som 
seriefavorit.

– Nej, det får Älvängens 
IK leva med.

Ödmjukt sagt med tanke 
på att han i nästa andetag 
säger att Nol ska bli bättre 
än i fjol.

Då slutade laget trea…
Förutom Älvängen och 

Nol spelar också Nödinge 
SK och Surte IS FK i samma 
serie. Därför är det inte kon-
stigt att det vankas derby 
redan i premiäromgången. 
Nol IK reser då till Surte för 
årets första seriematch.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Nol IK har spetsat truppen

Peter Karlsson gör sin femte säsong som A-lagstränare för 
Nol IK.

NÖDINGE. Nödinge SK 
slutade femma i fjolår-
ets division 6 D Göte-
borg.

Ska man månne 
kunna förbättra den 
placeringen i år?

– När man hör hur bra 
alla andra lag ska vara 
så får vi i första hand 
sikta på att hänga kvar, 
säger tränaren Bengt 
Almqvist.

Nödinge SK har förlagt all 
försäsongsträning till Alehal-
len. Uppslutningen har varit i 
genomsnitt tio man och trup-
pen tål av förklarliga skäl inte 
alltför många avbräck när se-
riespelet drar igång.

– Vi är tunna och måste 
ha våra spelare tillgängliga. 
Är alla disponibla har vi ett 
riktigt skapligt gäng, förkla-
rar Bengt Almqvist.

Träningsmatcherna har 
bjudit på varierande resultat. 
I genrepet mot Romelanda 
blev det stryk med 3-1.

– Träningsmatcher är en 
sak, serien något helt annat. 
Det är alltid intressant när 
allvaret drar igång. Förhopp-
ningsvis kan vi få en bättre 
start i år jämfört med fjolår-
et, säger Almqvist.

NSK kan presentera en del 
nya namn inför årets säsong, 
däribland anfallaren Vedad 
Arnautovic från Ramber-
get, Jonas Ahrnberg, Surte, 
och Christopher Almqvist, 
SG97. Noterbart är också att 

Marcus Larsson gör come 
back mellan stolparna.

– Vi får se hur bra vi står oss 
i konkurrensen. Jag tror att 
Älvängens IK, Nol IK, Zenith 
och Komarken kommer att 
göra upp om guldet.

Nödinge SK inleder se-

riespelet borta mot Tuve på 
lördag för att i hemmapre-
miären den 22 april ta emot 
Älvängens IK.

NSK tror inte på topplacering

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bengt Almqvist, tränare i Nödinge SK.
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Torget 2, 442 31 Kungälv. 0303-109 70, www.farshatt.se

F A R S  H A T T

I Kungälv bor ungefär 15 000 fantastiska människor som är födda på  

50-, 60- och 70-talet och alla är välkomna till årets andra Hatt Club. Du 

kan alltså lugnt räkna med hög stämning och mycket folk på dansgolvet.

Vi börjar klockan sju och inträde, för- och varmrättsbuffé, kaffe och 

 garderob kostar 225 kronor. Efterinsläppet klockan nio kostar 150 kronor.

I Fontin blir det Tompas populära schlagerbar, på stora scenen spelar 

Rock Circus och Magnus Andersson är kvällens DJ.

Allt är förberett i minsta detalj så om du får en trevlig kväll är det inte 

bara ren flax på denna otursdag. Det är en hel del skicklighet också.

Välkommen!

Har du åldern inne 
för att gå ut fredagen 
den trettonde?

ALAFORS. Råttfällan 
var förra årets stora 
succé på Pelarteatern, 
nu kommer en uppföl-
jare.

Återigen föll valet på 
en deckare av Agata 
Christie – Spindelnätet.

För regin svarar 
Andreas Henriksson, 
men vem är mördaren?

Sedan december har teater-
gruppen Gul läst och repete-
rat Spindelnätet på Pelartea-
tern i Alafors. Nu börjar re-
plikerna att sitta och rekvi-
sitan är mer eller mindre på 
plats. Det har krävt sin tid och 
regissör Andreas Henriksson 
kallar pjäsen för ett ”mons-
ter”.

– Den är längre, upp mot 
tre timmar, mer krävande 
och en närmast brutal utma-
ning för skådespelarna. Vi kör 
hårt nu, tre till fyra gånger i 

veckan plus helgrep. Råttfäl-
lan är mer känd, men Spin-
delnätet är minst lika bra och 
innehåller många sluga detal-
jer som leder den uppmärk-
samma betraktaren till mör-
daren. Fast du får vara betyd-
ligt listigare än pjäsens kom-
missarie för att träffa rätt, 
säger Andreas.

Just de små detaljerna och 
enstaka ord i repliker gör att 
föreställningen fortsätter att 
vara intressant även för en-
semblen som har repeterat 
den ett otalt gånger.

– Varje gång vi kör den 
upptäcker jag något nytt. Just 
det, det är ju därför jag säger 
så. Allt hänger samman, det 
är hur häftigt som helst och 
Agata Christie är en feno-
menal författare, säger Sofie 
Arnkil som spelar en av hu-
vudrollerna.

Efter Råttfällan fick teater-
gruppen Gul smak på Agata 
Christie. Ensemblen behöv-

de inte lång tid på sig för att 
bestämma sig efter att ha läst 
manuset till Spindelnätet.

– Vi sträckläste det på en 
kväll. Varje gång vi försökte 
bryta sa vi; ”Bara ett kapitel 
till”. Det gick inte att sluta, 
säger Andreas Svensson.

Nu jobbas det hårt för att 
hinna klart med allt inför pre-
miären lördag 21 april. Före-
ställningen kommer att spelas 
i tre akter med två pauser.

– Replikerna sitter hyfsat. 
Det handlar mer om att få 
ihop alla delar. Som sagt, det 
är en monsterpjäs, och inget 

man kör igenom en kväll. Vi 
väljer utvalda delar för att 
sedan kunna sätta allt lagom 
till genrepet, berättar Andre-
as Henriksson som hoppas att 
publiken tar chansen att upp-
leva ännu ett klassiskt drama 
på Pelarteatern.

– Det är spänning och un-
derhållning när det är som 
allra bäst! Och om det var 
svårt senast att lista ut vem 
mördaren är, så är det ga-
ranterat inte lättare den här 
gången.
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Varmt
välkomna!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

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

Snart dags för Agata Chrisie – igen!
– Pelarteatern ger Spindelnätet

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Teatergruppen Gul på Pelarteatern ger Agata Christies Spindelnätet. Anna Konnberg, Marcus 
Olesen, Mattias Tappio, Rickard Bodefjord, Olesen Sofie Arnkil, Siri Leifsdotter, Malte Leifs-
son och Andreas Svensson. Saknas på bild gör: Mikael Lindström och Ossian Veronese.

Det provas portvin i den 
gamla herrgården, men att 
de i själva verket dricker 
en och samma sort vet de 
föga…

Sofie Arnkil och Rickard Bodefjord i en av många dialoger.

SPINDELNÄTET
Författaren Agata Christie placerar 
oss i tidigt 1950-tal. Handlingen kret-
sar kring familjen Hailsam-Brown 
och deras vänner. Allt utspelar sig en 
kväll i deras herrgård Coppelstone 
Court. Överklassfamiljen har en sär-
egen butler, en excentrisk trädgårds-

mästare och en styvdotter utöver 
det vanliga. En klassisk poliskommis-
sarie som är så erfaren att han är 
snudd på dum är självklart med och i 
hälarna har han sin assistent som är 
ny på jobbet. Inte helt oväntat dyker 
också ett lik upp i handlingen… 
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ÄLVÄNGEN. Konstnären Sonia Er-
landsson hanterar betong på ett mycket 
otraditionellt sätt. I utställningen som 
öppnar på Repslagarmuseet i Älvängen 
söndagen den 22 april får vi njuta av po-
etiska verk inspirerade av både dikt och 
verklighet. Föremål för lust och bruk. 

Sonia växte upp på 50-talet i en vice-
värdsfamilj mitt emot Bohusslöjd i Göte-
borg och tillbringade många timmar med 
näsan mot de stora skyltfönstren för att 
ta in allt fantastiskt hantverk som visa-
des där.

Sonia och en kamrat lekte ofta kurra-
gömma i det härligt knarrande, lite mörka 

och mystiska Gustavianska rummet på 
Röhsska Museet på andra sidan kvarte-
ret – med vakternas goda minne. Två små 
försiktiga damer som man hade överse-
ende med…

Både Bohusslöjds fönster och Röhsska 
Museet bidrog starkt till hennes stora in-
tresse för konst och konsthantverk. Sonia 
har alltid haft skapandet som självklar del 
i sitt liv, men tänkte från början utbilda 
sig till ett ”vanligt” yrke. Hon hann läsa 
både juridik och ekonomi vid sidan av so-
cialantropologi och konstvetenskap. Hon 
har gått på Konstindustriskolans kvälls-
utbildningar och Domens Konstskola 

innan hon bestämde sig för Konst-
fackskolan i Stockholm och Bildlä-
rarutbildningen där.

Framför allt har Sonia varit pe-
dagog. Det har blivit många år för 
henne med bild och bildpedagogik 
inom skolvärlden och kursverksam-
het. Numera blir det gärna i kombi-
nation med avspänning, meditation 
och olika sorters fantasi och inre fö-
reställningsövningar, bildprat och 
bildanalys av olika slag.

Kronisk sjukdom
Sonia har bidragit med en och annan 
bild och teckning på olika utställ-
ningar, men aldrig satsat på någon 
större egen verksamhet. 

– En kronisk sjukdom har under 
åren bromsat upp en stor del av ge-
nomförandeenergin, även om lusten 
och idéerna alltid funnits där.

Sonia är hemma med de flesta ma-
terial och tekniker men leker bäst i de 
materialen där hon inte är så skolad 
och inte har så många förebilder – för 
närvarande gärna i betong. En stor 
inspirationskälla för henne är natu-
ren i alla sina former. 

I denna utställning, som pågår till 
och med den 3 juni, hanterar hon den 
hårda betongen på ett mycket lek-
fullt sätt. Många är det kanske som 
har provat på att gjuta rabarberblad 
av betong, men i denna utställning 
är det så mycket mer.

❐❐❐

– Sonia Erlandsson utställning erbjuder 
poetiska verk av både dikt och verklighet

Ett av många vackra verk.

Betongpoesi på Repslagarmuseet

En utställning med vackra betong-
föremål visas på Repslagarmuseet i 
Älvängen 22 april-3 juni. Utställningen 
är signerad Sonia Erlandsson.
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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. 8-17 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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ÄLVÄNGEN. Konstnären Sonia Er-
landsson hanterar betong på ett mycket 
otraditionellt sätt. I utställningen som 
öppnar på Repslagarmuseet i Älvängen 
söndagen den 22 april får vi njuta av po-
etiska verk inspirerade av både dikt och 
verklighet. Föremål för lust och bruk. 

Sonia växte upp på 50-talet i en vice-
värdsfamilj mitt emot Bohusslöjd i Göte-
borg och tillbringade många timmar med 
näsan mot de stora skyltfönstren för att 
ta in allt fantastiskt hantverk som visa-
des där.

Sonia och en kamrat lekte ofta kurra-
gömma i det härligt knarrande, lite mörka 

och mystiska Gustavianska rummet på 
Röhsska Museet på andra sidan kvarte-
ret – med vakternas goda minne. Två små 
försiktiga damer som man hade överse-
ende med…

Både Bohusslöjds fönster och Röhsska 
Museet bidrog starkt till hennes stora in-
tresse för konst och konsthantverk. Sonia 
har alltid haft skapandet som självklar del 
i sitt liv, men tänkte från början utbilda 
sig till ett ”vanligt” yrke. Hon hann läsa 
både juridik och ekonomi vid sidan av so-
cialantropologi och konstvetenskap. Hon 
har gått på Konstindustriskolans kvälls-
utbildningar och Domens Konstskola 

innan hon bestämde sig för Konst-
fackskolan i Stockholm och Bildlä-
rarutbildningen där.

Framför allt har Sonia varit pe-
dagog. Det har blivit många år för 
henne med bild och bildpedagogik 
inom skolvärlden och kursverksam-
het. Numera blir det gärna i kombi-
nation med avspänning, meditation 
och olika sorters fantasi och inre fö-
reställningsövningar, bildprat och 
bildanalys av olika slag.

Kronisk sjukdom
Sonia har bidragit med en och annan 
bild och teckning på olika utställ-
ningar, men aldrig satsat på någon 
större egen verksamhet. 

– En kronisk sjukdom har under 
åren bromsat upp en stor del av ge-
nomförandeenergin, även om lusten 
och idéerna alltid funnits där.

Sonia är hemma med de flesta ma-
terial och tekniker men leker bäst i de 
materialen där hon inte är så skolad 
och inte har så många förebilder – för 
närvarande gärna i betong. En stor 
inspirationskälla för henne är natu-
ren i alla sina former. 

I denna utställning, som pågår till 
och med den 3 juni, hanterar hon den 
hårda betongen på ett mycket lek-
fullt sätt. Många är det kanske som 
har provat på att gjuta rabarberblad 
av betong, men i denna utställning 
är det så mycket mer.

❐❐❐

– Sonia Erlandsson utställning erbjuder 
poetiska verk av både dikt och verklighet

Ett av många vackra verk.

Betongpoesi på Repslagarmuseet

En utställning med vackra betong-
föremål visas på Repslagarmuseet i 
Älvängen 22 april-3 juni. Utställningen 
är signerad Sonia Erlandsson.
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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. 8-17 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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KUNGÄLV. Söndagen den 1 
april bjöd Alekören Opus -83 
på en svängig jazz- och gos-
pelkonsert, tillsammans med 
Peoria Jazzband, i Mimers 
Hus. Dan Lindén ackom-
panjerade på piano. Jenny 
Elonsson och Ingela Fri-

berg var solister. Körledare 
och dirigent sedan 30 år till-
baka är Jack Svantesson.

Det var en fullsatt salong 
som fick ta del av ett varie-
rat program. Publiken gav 
fin respons och kören fick 
många uppskattande kom-

mentarer.
Nu laddar kören för nästa 

konsert med nya spännande 
körklanger. Höstkonsert blir 
det i Mimers Hus den 21 
oktober.

❐❐❐

Ny succé för Opus -83

Opus -83 bjöd på en svängig jazz- och gospelkonsert i Mimers Hus förra söndagen.

Körledare och tillika dirigent 
Jack Svantesson.

Solisterna Jenny Elonsson och Ingela Friberg.

– Svängig konsert i Mimers Hus

NÖDINGE. Vilket jobb 
ska man välja?

Det är en fråga som 
de flesta unga står 
inför och inte många 
vet svaret.

Elever från Kultur-
skolan spelade i ons-
dags upp en musikal 
om ungdomens förvir-
ring, drömmar och 
besvikelser. 
Vilket jobb?

Så hette musikalen som 

spelades upp i teatern på Ale 
gymnasium i onsdagskväll. 
Musikaleleverna från Kultur-
skolan var mellan 13 och 17 år 
och dessutom inleddes kväl-
len med tre förband beståen-
de av tjejer mellan 8 och 9 år. 

Jobbdröm
Att drömma om vilket jobb 
man ska ha som vuxen hör 
tonåren till, men det blir inte 
alltid som man tänkt sig. 

I musikalen Vilket jobb?, 
som regisserades av Eva 

Malmgren, pedagog på Kul-
turskolan, spelades scener 
från olika drömjobb upp, en 
del genom dansnummer och 
andra genom sketcher som 
kunde varit tagna ur en kom-
ediserie på tv.

Modell, uppfinnare, sjuk-
sköterska, dansare och hem-
mafru gestaltades med både 
humor och vemod. 

Känslosam musikal om ungdomens kval

Musikalen Vilket jobb? innehöll både glädje och vemod när ungdomarnas framtidsdröm-
mar gestaltades.           Foto: Privat

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

S:t Peders kyrka
Söndag 15 april kl 10.00

Familjegudstjänst
”Änglakören” framför musikalen 

Daniel i lejongropen
Präst: Magnus Skredsvik

Ale-Skövde församlingshem
Tisdag 17 april kl 18.30

Församlingskväll
Stefan Martinsson berättar om arbetet 

på Drottning Silvias Mödrahem i  
Rio de Janeiro. Kaffe serveras.

Välkomna!

STARRKÄRR. Varför 
firar vi påsk och vad är 
helgens egentliga inne-
börd?

För att få reda på det 
fick skolbarnen uppleva 
en spektakulär tidsresa 
i Starrkärrs kyrka.

Det var spännande 
och informativt på 
samma gång.

Påsken är den viktigaste hög-
tiden under det kristna kyr-
koåret. Inom kristendomen 

firas påsken till minne av 
Jesu lidande, död och upp-
ståndelse, samt till de tal han 
höll. Allt detta och mycket 
mer därtill delgavs skolbar-
nen som besökte Starrkärrs 
kyrka på onsdagsförmidda-
gen. Ahlafors Fria Skola var 
där med flera barngrupper.

– Mycket pedagogiskt 
och bra upplagt. Jätteintres-
sant, förklarade Pia Eke-
lund, klassföreståndare för 
årskurs 5.

Eleverna togs med på en 
rundvandring i kyrkan och 

fick bland annat möta Jesus 
och några av hans lärljungar. 
Besöket innehöll även sång 
och musik.

I samband med Jesus upp-
ståndelse fick elever och per-
sonal ta emot varsin påsklil-
ja från församlingen. Nöjda 
med sin vistelse i Starrkärr 
och fyllda med nya kunska-
per kunde eleverna återvän-
da hem till skolan igen.

Tidsresa om påskens innebörd
– Skolelever besökte Starrkärrs kyrka

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Skolbarnen som besökte Starrkärrs kyrka bjöds på bröd och fick veta om bakgrunden till 
nattvarden.

Plötsligt uppenbarade sig Judas som var den som förrådde Jesus.

Som avslutning delade församlingens personal ut en blomma och önskade glad påsk.

Aktivas första månadsmöte under led-
ning av nye ordföranden Göran Svens-
son ägde rum den 28 mars. Sånger och 
dikter av Gustaf Fröding skulle vi få lyssna 
till denna dag. Dock var Göran tvungen att 
först påpeka att parkering inte är tillåten på 
Kvarnstallets p-plats.

Därefter var det dags för ”två käring-
er”, Ingela Haedde och Lena Molan-
der, att inta scenen. Genom ett omväxlan-
de program i ord och toner, fick vi ta del av 
den kände Värmlandsskalden Frödings liv 
och leverne. Född på Alsters herrgård 1860 
levde Fröding ett mycket ensamt och tra-

giskt liv.
Ingela och Lena kunde dock konsten att 

framföra sin repertoar med mycket värme 
och glädje och ofta på härlig Värmlands-
dialekt. Vi fick lyssna till dikten om Våran 
prost, sjunga om Tre trallande jäntor, höra 
hur det gick till på Det förskräckliga caféet 
och mycket mer. Vad kunde sedan vara mer 
passande än att avsluta programmet med 
Ack Värmeland du sköna?

Marita O påminde om aktiviteter under 
april och Bengt B om resor. Ingela S be-
rättade att Stora Göteborgsturen repriseras 
den 20 september. Göran S meddelade att 
insamlingen till Barncancerfonden gav 2 444 
kr i februari, att medlemsantalet uppgår till 
1 324 och att nytt teaterombud efterlyses. 
Det vore bra om fler anmälde sig till må-
nadsmötena via internet. Nisse W berättade 
om boken Naturens pärlor.

Vår nye ordförande Göran Svensson av-
slutade mötet på sedvanligt sätt med en his-
toria.

Nästa månadsmöte, den 25 april, gästas vi 
av Kadir Meral, lärare, ståuppare och före-
läsare. Kadir underhåller med funderingar 
kring vardagens kulturkrockar.

Inga Isaksson
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Sånger och dikter av Gustaf Fröding

������������������

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

���������

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

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

Storgatan 11
Lilla Edet
Tel: 0520-65 01 39
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0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1
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Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9

Guntorps missionskyrka
Onsd 11/4 kl 18.30, Tonår-
ÄventyrarScout. Lörd 14/4 
RUT. Sönd 15/4 kl 16, 
GUDSTJÄNST  Ted Man-
fredsson och Ungdomar som 
var på Påskfestivalen. Tisd 
17/4 kl 16, Konfa. Tisd 17/4 
kl 19, Bönegrupp. Onsd 18/4 
kl 18.30, Spårar-och Upp-
täckarScout.

Fuxerna kyrka
Lörd kl 16, Mässa, Kristens-
son. Sönd kl 10, Högmässa, 
Norberg. Tisd kl 8:30, 
Mässa i församlingshem-
met, Isacson. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Nordblom.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 19/4 kl 18, Musik-
café, Ohlins. Sönd 22/4 kl 
11, Gudstjänst, P-O Kind-
bom m fl.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 15/4 kl 10, 
Mässa Broman, kyrkkaffe. 
Onsd 18/4 kl 18.30, Veck-
omässa. Hålanda sönd 15/4 
kl 12, Gudstjänst Broman. 
S:t Peder sönd 15/4 kl 10, 
Familjegudstjänst Skredsvik. 
Ale-Skövde sönd 15/4 kl 12, 
Mässa Skredsvik. Tisd 17/4 
kl 18.30, Församlingskväll. 
Tunge sönd 15/4, se ovan-
stående.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 10/4 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen. 
Onsd 11/4 kl 18-19, Bön. 
Torsd 12/4 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 15, RPG 
i Missionskyrkan med Leif 
Brunnegård från Asklanda 
– ”Tankar från bögda…”. 
Kl 18.15, Hobby (7-12 år). 
Fred 13/4 kl 19, Green-
house (åk 7 och uppåt). 
KL 20.30, Effect – Öppet 
hus & Café för ungdomar. 
Lörd 14/4 kl 10-13, Second 
Hand & Café. Kl 11, Kören 
från Caminul Felix sjunger, 
spelar och berättar om sitt 
arbete bland övergivna barn 
i Rumänien och Thailand. 
Sönd 15/4 kl 11, Gudstjänst 
med LP Väst (missbrukar-
vård på kristen grund) som 
sjunger, spelar och delar 
med sig av personliga berät-
telser om vad tron på Jesus 
betyder för dem. Försam-
lingsmöte. Kyrkkaffe. Även-
tyret (3-12 år). Tisd 17/4 
Bön.

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 11/4 kl 19, Bibel-
läsning och bön. Söndag 
15/4 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson sång. Onsd 18/4 kl 
19, Bibelstudium.

Surte missionsförsamling
Onsd 11/4 kl 21:00, Inne-
bandy i Surteskolan. Sönd 
15/4 kl 11, Gudstjänst. 
Ragne Fransson. Utgångs-
kollekt till Mission i Sve-
rige. Enkelt kyrkfika. Månd 
16/4 kl 19, Musikkåren, 
Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar. Tisd 17/4 
kl 18:30, Tonårs-Scout. 
Onsd 18/4 kl 15, Onsdags-
träff: På resa i Indien. Elof 
Augustsson. Onsd 18/4 kl 
18:30, Tonår. Onsd 18/4 kl 
19, Ekumenisk bön i Surte 
kyrka. Onsd 18/4 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 
Missa inte Vårmarknaden, 
lördag 21/4, kl 10-14.
www.surtemissionskyrka.se

Nödinge församling
15/2 2:a i Påsktiden kl 11, 
Nödinge kyrka mässa H 
Hultén. Kl 15, Bohus servi-
cehus gudstjänst H Hultén. 
Kl 17, Surte kyrka guds-
tjänst H Hultén. Månd 16/4 
kl 18.30, Nödinge försam-
lingshem mässa. Tisd 17/4 
kl 11, Trollevik gudstjänst 
R. Bäck. Onsd 18/4 kl 10, 
Nödinge kyrka vardags-
gudstjänst H Hultén. Kl 19, 
Surte kyrka ekumenisk bön 
H Hultén.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 11/4 Starrkärrs kyrka 
kl 19, Bön för församlingen.  
Älvängens kyrka 19, Stick-
café i Blå kyrkan. Sönd 
15/4  Starrkärrs kyrka kl 11, 
Mässa, Nordblom. Älväng-
ens kyrka kl 11, Mässa, Sön-
dagsskola, Andersson. Nols 
kyrka kl 17, Lovsångsguds-
tjänst, Nordblom. Månd 
16/4 Starrkärrs församlings-
hem kl 18.30, Friskvård för 
själen - kvinnor mitt i livet, 
”Exotiska frukter” Intresset 
ökar för exotiska frukter. De 
ger en spännande ”touche” 
åt desserter, bakverk, glass 
och mycket annat. Vi lär 
mer och smakar tillsammans 
med dietisterna Jenny Sal-
lander och Kristine Arhage.

Predikoturer

Jordfästningar
Bertil Janebrink. I Surte 
kapell hölls onsdagen 4 april 
begravningsgudstjänst för 
Bertil Janebrink, Surte. Of-
fi ciant var kyrkoherde Harry 
Hultén.

Gunborg Quist, Nödinge 
har avlidit. Född 1919 och 
efterlämnar barnbarn och 
barnbarnsbarn med familjer 
som närmast sörjande.

Dödsfall

Döda

Vår älskade Mormor
och Gammelmormor

Gunborg Quist
* 28/4 1919

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Nödinge
2 april 2012

PATRIC och
ELISABETH

MALIN och ANDERS
Anton

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

Vila i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 20

april kl. 13.00 i
Nödinge kyrka.

Ett varmt tack till
Personalen på

servicehuset, Södra
Klöverstigen 32,

Nödinge.

Ett varmt tack till mina barn 
och deras familjer som gjort 
min födelsedag till ett ljust 
minne.

Ingvar Andersson

Tack Smyrnacafeet och 
alla som var med för all 
uppvaktning parallellt med 
afrika insamling, helt ena-
stånde!

Anna-Maria Frank

Tack

Borttappat
Mitt namn är Mustafa 
Hazim. Jag tappade bort 
mitt irakiska pass, serie G. 
Du får gärna kontakta mig 
om du har hittat passet.

Tel: 0736-366 772

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligt.

Anna-Lisa Karlsson, Bohus

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Åke Larsson, Skår

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

SMSa LUNCH till 72 950 
så ger du 50 kronor i kampen 

mot hungern i världen.

Postgiro: 90 20 90-0

Saknad kan inte beskrivas i ord.

Svårt att hänga med
i radiosporten?

Det är ännu svårare om man hör 
dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

S:t Peders kyrka
Söndag 15 april kl 10.00

Familjegudstjänst
”Änglakören” framför musikalen 

Daniel i lejongropen
Präst: Magnus Skredsvik

Ale-Skövde församlingshem
Tisdag 17 april kl 18.30

Församlingskväll
Stefan Martinsson berättar om arbetet 

på Drottning Silvias Mödrahem i  
Rio de Janeiro. Kaffe serveras.

Välkomna!

STARRKÄRR. Varför 
firar vi påsk och vad är 
helgens egentliga inne-
börd?

För att få reda på det 
fick skolbarnen uppleva 
en spektakulär tidsresa 
i Starrkärrs kyrka.

Det var spännande 
och informativt på 
samma gång.

Påsken är den viktigaste hög-
tiden under det kristna kyr-
koåret. Inom kristendomen 

firas påsken till minne av 
Jesu lidande, död och upp-
ståndelse, samt till de tal han 
höll. Allt detta och mycket 
mer därtill delgavs skolbar-
nen som besökte Starrkärrs 
kyrka på onsdagsförmidda-
gen. Ahlafors Fria Skola var 
där med flera barngrupper.

– Mycket pedagogiskt 
och bra upplagt. Jätteintres-
sant, förklarade Pia Eke-
lund, klassföreståndare för 
årskurs 5.

Eleverna togs med på en 
rundvandring i kyrkan och 

fick bland annat möta Jesus 
och några av hans lärljungar. 
Besöket innehöll även sång 
och musik.

I samband med Jesus upp-
ståndelse fick elever och per-
sonal ta emot varsin påsklil-
ja från församlingen. Nöjda 
med sin vistelse i Starrkärr 
och fyllda med nya kunska-
per kunde eleverna återvän-
da hem till skolan igen.

Tidsresa om påskens innebörd
– Skolelever besökte Starrkärrs kyrka

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Skolbarnen som besökte Starrkärrs kyrka bjöds på bröd och fick veta om bakgrunden till 
nattvarden.

Plötsligt uppenbarade sig Judas som var den som förrådde Jesus.

Som avslutning delade församlingens personal ut en blomma och önskade glad påsk.

Aktivas första månadsmöte under led-
ning av nye ordföranden Göran Svens-
son ägde rum den 28 mars. Sånger och 
dikter av Gustaf Fröding skulle vi få lyssna 
till denna dag. Dock var Göran tvungen att 
först påpeka att parkering inte är tillåten på 
Kvarnstallets p-plats.

Därefter var det dags för ”två käring-
er”, Ingela Haedde och Lena Molan-
der, att inta scenen. Genom ett omväxlan-
de program i ord och toner, fick vi ta del av 
den kände Värmlandsskalden Frödings liv 
och leverne. Född på Alsters herrgård 1860 
levde Fröding ett mycket ensamt och tra-

giskt liv.
Ingela och Lena kunde dock konsten att 

framföra sin repertoar med mycket värme 
och glädje och ofta på härlig Värmlands-
dialekt. Vi fick lyssna till dikten om Våran 
prost, sjunga om Tre trallande jäntor, höra 
hur det gick till på Det förskräckliga caféet 
och mycket mer. Vad kunde sedan vara mer 
passande än att avsluta programmet med 
Ack Värmeland du sköna?

Marita O påminde om aktiviteter under 
april och Bengt B om resor. Ingela S be-
rättade att Stora Göteborgsturen repriseras 
den 20 september. Göran S meddelade att 
insamlingen till Barncancerfonden gav 2 444 
kr i februari, att medlemsantalet uppgår till 
1 324 och att nytt teaterombud efterlyses. 
Det vore bra om fler anmälde sig till må-
nadsmötena via internet. Nisse W berättade 
om boken Naturens pärlor.

Vår nye ordförande Göran Svensson av-
slutade mötet på sedvanligt sätt med en his-
toria.

Nästa månadsmöte, den 25 april, gästas vi 
av Kadir Meral, lärare, ståuppare och före-
läsare. Kadir underhåller med funderingar 
kring vardagens kulturkrockar.

Inga Isaksson
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Sånger och dikter av Gustaf Fröding
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Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9

Guntorps missionskyrka
Onsd 11/4 kl 18.30, Tonår-
ÄventyrarScout. Lörd 14/4 
RUT. Sönd 15/4 kl 16, 
GUDSTJÄNST  Ted Man-
fredsson och Ungdomar som 
var på Påskfestivalen. Tisd 
17/4 kl 16, Konfa. Tisd 17/4 
kl 19, Bönegrupp. Onsd 18/4 
kl 18.30, Spårar-och Upp-
täckarScout.

Fuxerna kyrka
Lörd kl 16, Mässa, Kristens-
son. Sönd kl 10, Högmässa, 
Norberg. Tisd kl 8:30, 
Mässa i församlingshem-
met, Isacson. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Nordblom.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 19/4 kl 18, Musik-
café, Ohlins. Sönd 22/4 kl 
11, Gudstjänst, P-O Kind-
bom m fl.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 15/4 kl 10, 
Mässa Broman, kyrkkaffe. 
Onsd 18/4 kl 18.30, Veck-
omässa. Hålanda sönd 15/4 
kl 12, Gudstjänst Broman. 
S:t Peder sönd 15/4 kl 10, 
Familjegudstjänst Skredsvik. 
Ale-Skövde sönd 15/4 kl 12, 
Mässa Skredsvik. Tisd 17/4 
kl 18.30, Församlingskväll. 
Tunge sönd 15/4, se ovan-
stående.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 10/4 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen. 
Onsd 11/4 kl 18-19, Bön. 
Torsd 12/4 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 15, RPG 
i Missionskyrkan med Leif 
Brunnegård från Asklanda 
– ”Tankar från bögda…”. 
Kl 18.15, Hobby (7-12 år). 
Fred 13/4 kl 19, Green-
house (åk 7 och uppåt). 
KL 20.30, Effect – Öppet 
hus & Café för ungdomar. 
Lörd 14/4 kl 10-13, Second 
Hand & Café. Kl 11, Kören 
från Caminul Felix sjunger, 
spelar och berättar om sitt 
arbete bland övergivna barn 
i Rumänien och Thailand. 
Sönd 15/4 kl 11, Gudstjänst 
med LP Väst (missbrukar-
vård på kristen grund) som 
sjunger, spelar och delar 
med sig av personliga berät-
telser om vad tron på Jesus 
betyder för dem. Försam-
lingsmöte. Kyrkkaffe. Även-
tyret (3-12 år). Tisd 17/4 
Bön.

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 11/4 kl 19, Bibel-
läsning och bön. Söndag 
15/4 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson sång. Onsd 18/4 kl 
19, Bibelstudium.

Surte missionsförsamling
Onsd 11/4 kl 21:00, Inne-
bandy i Surteskolan. Sönd 
15/4 kl 11, Gudstjänst. 
Ragne Fransson. Utgångs-
kollekt till Mission i Sve-
rige. Enkelt kyrkfika. Månd 
16/4 kl 19, Musikkåren, 
Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar. Tisd 17/4 
kl 18:30, Tonårs-Scout. 
Onsd 18/4 kl 15, Onsdags-
träff: På resa i Indien. Elof 
Augustsson. Onsd 18/4 kl 
18:30, Tonår. Onsd 18/4 kl 
19, Ekumenisk bön i Surte 
kyrka. Onsd 18/4 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. 
Missa inte Vårmarknaden, 
lördag 21/4, kl 10-14.
www.surtemissionskyrka.se

Nödinge församling
15/2 2:a i Påsktiden kl 11, 
Nödinge kyrka mässa H 
Hultén. Kl 15, Bohus servi-
cehus gudstjänst H Hultén. 
Kl 17, Surte kyrka guds-
tjänst H Hultén. Månd 16/4 
kl 18.30, Nödinge försam-
lingshem mässa. Tisd 17/4 
kl 11, Trollevik gudstjänst 
R. Bäck. Onsd 18/4 kl 10, 
Nödinge kyrka vardags-
gudstjänst H Hultén. Kl 19, 
Surte kyrka ekumenisk bön 
H Hultén.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 11/4 Starrkärrs kyrka 
kl 19, Bön för församlingen.  
Älvängens kyrka 19, Stick-
café i Blå kyrkan. Sönd 
15/4  Starrkärrs kyrka kl 11, 
Mässa, Nordblom. Älväng-
ens kyrka kl 11, Mässa, Sön-
dagsskola, Andersson. Nols 
kyrka kl 17, Lovsångsguds-
tjänst, Nordblom. Månd 
16/4 Starrkärrs församlings-
hem kl 18.30, Friskvård för 
själen - kvinnor mitt i livet, 
”Exotiska frukter” Intresset 
ökar för exotiska frukter. De 
ger en spännande ”touche” 
åt desserter, bakverk, glass 
och mycket annat. Vi lär 
mer och smakar tillsammans 
med dietisterna Jenny Sal-
lander och Kristine Arhage.

Predikoturer

Jordfästningar
Bertil Janebrink. I Surte 
kapell hölls onsdagen 4 april 
begravningsgudstjänst för 
Bertil Janebrink, Surte. Of-
fi ciant var kyrkoherde Harry 
Hultén.

Gunborg Quist, Nödinge 
har avlidit. Född 1919 och 
efterlämnar barnbarn och 
barnbarnsbarn med familjer 
som närmast sörjande.

Dödsfall

Döda

Vår älskade Mormor
och Gammelmormor

Gunborg Quist
* 28/4 1919

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Nödinge
2 april 2012

PATRIC och
ELISABETH

MALIN och ANDERS
Anton

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

Vila i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 20

april kl. 13.00 i
Nödinge kyrka.

Ett varmt tack till
Personalen på

servicehuset, Södra
Klöverstigen 32,

Nödinge.

Ett varmt tack till mina barn 
och deras familjer som gjort 
min födelsedag till ett ljust 
minne.

Ingvar Andersson

Tack Smyrnacafeet och 
alla som var med för all 
uppvaktning parallellt med 
afrika insamling, helt ena-
stånde!

Anna-Maria Frank

Tack

Borttappat
Mitt namn är Mustafa 
Hazim. Jag tappade bort 
mitt irakiska pass, serie G. 
Du får gärna kontakta mig 
om du har hittat passet.

Tel: 0736-366 772

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligt.

Anna-Lisa Karlsson, Bohus

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Åke Larsson, Skår

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

SMSa LUNCH till 72 950 
så ger du 50 kronor i kampen 

mot hungern i världen.

Postgiro: 90 20 90-0

Saknad kan inte beskrivas i ord.

Svårt att hänga med
i radiosporten?

Det är ännu svårare om man hör 
dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund
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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

Piano 
August Förster el Schimmel 
önskas köpa
tel. 0760-59 92 46

SÄLJES

Hö i småbalar 12kg/st. Skör-
dat vid midsommar. Hög kvalite. 
Skulltorkat. 2kr/kg. Transport 
kan ordnas.
tel. 0705-50 88 80
el. 0709-68 88 14

EU Moped, Rieju MRX -03. Gul. 
Diverse nya delar. 8000:-.
tel. 0703-79 68 51
el. 0303-33 75 28

Crescent Sprint 3, damcykel. I 
gott skick. Pris: 300:-
tel. 0721-95 80 47

Sittvagn Emmaljunga Scooter. 
Cykel 2 hjuling, bilstol, dockor, 
docksulky, matstol, kläder stl. 
86-122 tex. regnkläder, jackor, 
tshirt, linnen, shorts, byxor, 
pyjamas, sandaler, skor, stövlar 
st 22-34 och mycket annat.
tel. 0702-78 02 69
(inga sms)

Ö HYRA

Husvagn önskas hyra fr 8/7-
15/7 2012. Skötsamt par vana vid 
husvagn.
tel. 0705-54 78 59
el. 0303-97 304

Liten familj, mamma med 
barn önskar hyra bostad i Ale 
kommun. Lägenhet/hus 2-4 r.o.k. 
Fast inkomst, kan flytta omgå-
ende.
Stina 070-49 41 343

Önskar hyra bostad i Ale, 
mellan Kungälv-Stenungsund, 
Tjörn. Lägenhet, hus eller gård? 
3-5 rok, Vi är ett skötsamt rök-
fritt, gift par i 40-års åldern med 
baby och 19-årig dotter. Allt av 
intresse, även längre eller kor-
tare tid.
tel. 070-567 54 44

Trevlig och skötsam man, 
50 år ung och från Jämtland 
önskar hyra ställe att ha sin hus-
vagn uppställd under sommaren 
pga arbete i Nödinge. Tillgång 
till dusch och toalett är ett krav. 
Ev hyra ett rum någonstans 
skulle också fungera bra.
tel. 0738-37 71 10

Familj med god ekonomi samt 
goda referenser söker hus i 
Hålanda/Skepplanda.
Maila oss på:
sokerhus@hotmail.com

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

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

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

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

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

Kom i form & få mer energi med 
Ayurvecka. Genom en Ayurvedisk 
pulsläsning och en Konsultation där 
vi går igenom dina dagliga vanor 
så som kost, motion, arbete och 
sömn, kan jag sedan ge dig råd som 
passar din kroppstyp och eventu-
ella obalanser för att du ska komma 
i form och bibehålla din sysiska och 
psykiska hälsa.
Halva priset i April.
www.loellashalsoshop.se
tel. 0708-28 19 55

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

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaggggggggaaaaaaaggggggaaaaagggggggggggggggggggggggggggggggggggggiv iiiiiiggiiiiii aaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiigaiiii

Födda

Nu är vi fem mot världen! 
Välkommen Alfred, 

Agnes och Olles  lillebror, 
född 2 februari 2012, KKÖ.

Stolta föräldrar är Pia 
Andersson & Fredrik Nilsson

Sirpa 50 år
Nu när du varit i Dubai 
the party you must bye.

Grattis från STORA släkten

Grattis
"Bettan"

som fyller 36 år
den 11 april

önskar
Släktingarna

Grattis
Ville 15/4

önskar
Mormor & Morfar

Joel Svensson
Nol

Gratulerar på 8-årsdagen
av Farmor & Farfar

Grattis 
Hampus Kock

15 år 11 april
önskar vi

i Hältorpslyckan

Grattis! Två söta små flickor i Petters Hage 2
Ella & Agnes

Många kramar önskar
Farmor, Fredrik & Angelica, Vally & Harry

alekuriren  |   nummer 14  |   vecka 15  |   2012GRATTIS26



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

Piano 
August Förster el Schimmel 
önskas köpa
tel. 0760-59 92 46

SÄLJES

Hö i småbalar 12kg/st. Skör-
dat vid midsommar. Hög kvalite. 
Skulltorkat. 2kr/kg. Transport 
kan ordnas.
tel. 0705-50 88 80
el. 0709-68 88 14

EU Moped, Rieju MRX -03. Gul. 
Diverse nya delar. 8000:-.
tel. 0703-79 68 51
el. 0303-33 75 28

Crescent Sprint 3, damcykel. I 
gott skick. Pris: 300:-
tel. 0721-95 80 47

Sittvagn Emmaljunga Scooter. 
Cykel 2 hjuling, bilstol, dockor, 
docksulky, matstol, kläder stl. 
86-122 tex. regnkläder, jackor, 
tshirt, linnen, shorts, byxor, 
pyjamas, sandaler, skor, stövlar 
st 22-34 och mycket annat.
tel. 0702-78 02 69
(inga sms)

Ö HYRA

Husvagn önskas hyra fr 8/7-
15/7 2012. Skötsamt par vana vid 
husvagn.
tel. 0705-54 78 59
el. 0303-97 304

Liten familj, mamma med 
barn önskar hyra bostad i Ale 
kommun. Lägenhet/hus 2-4 r.o.k. 
Fast inkomst, kan flytta omgå-
ende.
Stina 070-49 41 343

Önskar hyra bostad i Ale, 
mellan Kungälv-Stenungsund, 
Tjörn. Lägenhet, hus eller gård? 
3-5 rok, Vi är ett skötsamt rök-
fritt, gift par i 40-års åldern med 
baby och 19-årig dotter. Allt av 
intresse, även längre eller kor-
tare tid.
tel. 070-567 54 44

Trevlig och skötsam man, 
50 år ung och från Jämtland 
önskar hyra ställe att ha sin hus-
vagn uppställd under sommaren 
pga arbete i Nödinge. Tillgång 
till dusch och toalett är ett krav. 
Ev hyra ett rum någonstans 
skulle också fungera bra.
tel. 0738-37 71 10

Familj med god ekonomi samt 
goda referenser söker hus i 
Hålanda/Skepplanda.
Maila oss på:
sokerhus@hotmail.com

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

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

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

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

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

pryl prylpryl 
börsenrsensenbbbbböööööörrrrrsssseeeennnnn

llllllllllllllllllyllllllllllllllll
bör

p yprylprylpryl
b
y

bbb
yy

börö
y

bbbbbbörööööörrbbbööööörrrrrs

 

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

Kom i form & få mer energi med 
Ayurvecka. Genom en Ayurvedisk 
pulsläsning och en Konsultation där 
vi går igenom dina dagliga vanor 
så som kost, motion, arbete och 
sömn, kan jag sedan ge dig råd som 
passar din kroppstyp och eventu-
ella obalanser för att du ska komma 
i form och bibehålla din sysiska och 
psykiska hälsa.
Halva priset i April.
www.loellashalsoshop.se
tel. 0708-28 19 55

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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Födda

Nu är vi fem mot världen! 
Välkommen Alfred, 

Agnes och Olles  lillebror, 
född 2 februari 2012, KKÖ.

Stolta föräldrar är Pia 
Andersson & Fredrik Nilsson

Sirpa 50 år
Nu när du varit i Dubai 
the party you must bye.

Grattis från STORA släkten

Grattis
"Bettan"

som fyller 36 år
den 11 april

önskar
Släktingarna

Grattis
Ville 15/4

önskar
Mormor & Morfar

Joel Svensson
Nol

Gratulerar på 8-årsdagen
av Farmor & Farfar

Grattis 
Hampus Kock

15 år 11 april
önskar vi

i Hältorpslyckan

Grattis! Två söta små flickor i Petters Hage 2
Ella & Agnes

Många kramar önskar
Farmor, Fredrik & Angelica, Vally & Harry
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

7 6 9 3
9 3 8 5

8 2 4 9 6

7 2 6
3 2 7 4 9

9 4

2 5 9 8 7
4 9 5

4 2 7 6

7 9 5
4 8 6 3 9

1 5 2

2 3 7 8 1
1 7

5 2

8 3 7 6
9 2 5 8

3 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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SENIORKLUBBEN!
ÄLVÄNGEN, NOL OCH NÖDINGE

KR/MÅN
Träna alla aktiviteter, regionalt dagkort.

MÖTESPLATSEN FÖR DIG SOM ÄR 60+, VI BJUDER PÅ FIKA EFTER VARJE GRUPPTRÄNINGSPASS, HÄNG MED DU OCKSÅ

SENIORKORTET
FR.

SENIORKLUBBEN FÖR ALLA 60+
Tillsammans tränar vi kondition, styrka, 
smidighet och balans. Allt anpassat för 

Din målgrupp. Passet har utformats av sjuk-
gymnaster. Efter passet umgås vi över en fika.

Som senior har du även fina rabatter
på sportlifes övriga prislista:

60+ 30%    65+ 40%    70+ 50%


