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Älvängen

Nol vann i premiären.

Nu är kulan 
i luften
SURTE. Det gröna fältets 
schack är i gång. Divi-
sion 6 D Göteborg inled-
des med ett derby mellan 
Surte och Nol IK.

Det blev gästande NIK som vann pre-
miären på Surte IP (4-1) i lördags. Hadi 
Namro svarade för två eleganta full-
träffar. Resultatet till trots var det 
Surte IS FK som överraskade mest 
positivt.                             Läs sid 20

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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VECKANS BYGGVARA!

Ale Torg 7, 449 31 NÖDINGE, Tel 0303-975 00
Priserna gäller v.16 • www.ica.se/ale

Öppet alla dagar 8-22

Chokladcookies

10:-/st
Ica 225g, jfr pris 44,44/kg, 

ord pris 21,95/st

www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 001995:-
Nu är grillsäsongen igång!
Klotgrill 57 cm inkl lockhhållare

���������

Ledetvägen 40, 449 51 Alafors • 0303-74 02 60

Premiär 20 april 
Pizza, kebab, hamburgare, korv m.m.

rabatt på hela 
menyn tom 27/4

GODISBANA NU MED PIZZA/GATUKÖK

25%Öppningserbjudande:

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

BUTIKEN UPPHÖR! BUTIKEN UPPHÖR! BUTIKEN BUTIKEN UPPHÖR
KKKEENN UN UPPNN UPPHHÖÖÖÖÖÖRRÖÖÖÖÖÖÖRÖÖÖÖÖÖRRRRRRRRRRRREXTRAÖPPETSÖNDAGAR

10-15

� �

Lödöse 0520-66 00 10 /6-pack

Delicato-
bollar
Ord.pris 22.50:-/6-pack

Gäller mot kupong, t o m 22/4-12

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15
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699KR

CONVERSE HIGH
10 olika färger. Stl 36-45.

CONVERSE LOW
Vit och Marin. Stl 36-45.

699KR

Visioner i fokus

Jan A Pressfeldt (AD), Samhällsbyggnadsnämndens ordförande, föredrog på ortsmötena i Älvängen och Surte. Det talas mycket om visioner och samhälls-
byggnad i Ale just nu.                         Läs sid 8 och 9
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Rättegången mot mass-
mördaren Anders 
Behring Breivik 

måste vara historiens största 
spektakel. Den sätter fing-
ret på bristerna i de demo-
kratiska ländernas rättssys-
tem. Inte nog med att den 
tilltalade har gjort sig skyl-
dig till 77 mord och 48 ska-
dade människor. Han har 
dessutom erkänt gärning-
en och anser sig inte skyldig 
då han handlat i nödvärn! 
Nu väntar en tio veckor lång 
rättegång med tungt avlöna-
de jurister i en rättssal som 
har byggts om för 40 mil-
joner kronor för att mass-
mördaren ska få propagera 
om sin främlingsfientlighet. 
Bevisningen saknar bris-
ter och påtalar bara vad som 
har hänt, vilka som har fallit 
offer och att den skyldige 
är Anders Behring Breivik. 
Varför förtjänar denne man 
tio veckors uppmärksamhet i 
världens alla medier? Varför 
ska vi behöva se hur han ler 
mot domaren, åklagaren och 
anhöriga? Jo, han har enligt 
norsk lag (och det hade varit 
samma sak i Sverige) rätt 
att försvara sig. Vad är det 
han ska försvara? Han har ju 
erkänt och det kan väl aldrig 
vara så att det helt plötsligt 
finns ett godtagbart skäl att 
avrätta 66 obeväpnade och 
oskyldiga ungdomar? Om 
det nu måste vara en rätte-
gång även mot massmördare 
som erkänner sina gärning-
ar bör de kunna klaras av 
betydligt snabbare och med 

minsta möjlighet att skapa 
ytterligare skada.

Dagens rättssystem som 
ger Anders Behring Breivik 
ännu en chans att propagera, 
lyfta fram sig själv och sprida 
skräck hos medmänniskor 
måste ses över. Eftersom vi 
redan vet att högerextre-
mister vinner terräng på 
olika håll i Europa ska vi 
ha respekt för att låta deras 
förespråkare få fri lejd till 
talarstolen. Jag skulle vilja 
påstå att den röda mattan är 
utrullad för Anders Behring 
Breivik. Hans jämlikar får 
en chans att vinna sympa-
tier, hans onda gärningar 
kommer att bakas in i ett 
sammanhang som alla inte 
har möjlighet att argumen-
tera mot. Det är inte rätt 
idag och verkligen inte med 
hänsyn till de som har mist 
livet och deras anhöriga. 
Risken att Anders Behring 
Breivik vinner gehör hos 
svaga och vilsna är stor 
eftersom han får fem dagar 
på sig att förklara sina hand-
lingar. Hans åsikter om det 
mångkulturella samhället är 
i sig inte särskilt unik, varför 
det kan finnas flera som blir 
eggade att gå i hans fot-
spår. Det måste finnas en 
annan väg, ett alternativ 
till den förskräckliga 
verklighet som nu 
visar upp sig i Oslo.

Tankarna 
om extre-
mister och 

varifrån de hittar sin tillväxt 
väcktes också i Ale gym-
nasium i fredags, då vand-
ringsutställningen Fängslade 
bilder invigdes. Journalisten 
Martin Schibbye och foto-
grafen Johan Persson har 
med stort mod försökt rap-
portera från känsliga områ-
den världen över. I Etiopien 
greps de och dömdes för ter-
rorism. Nu kämpar anhöriga 
för att få dem frigivna och 
för att underlätta vardagen 
i fängelset. Domen är ett 
brott mot yttrandefriheten 
och jag hoppas att skolorna 
tar chansen att uppmärk-
samma händelsen i samband 
med utställningen. Bildernas 
upphovsman är fängslad, 
men bilderna är fängslande. 
Vi måste ta debatten, tala 
om vårt öppna samhälle och 
möta personer som Anders 
Behring Breivik innan de 
sitter i rätten och ska pro-
pagera sin hänsynslösa och 

respektlösa syn 
på världen.

En förskräcklig verklighet

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. 

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86 

WWW.ZATABYGG.SE

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

TYGLADAN
VAXDUK 30-40:-/m     MARKISVÄV 95:-/m  

GALON 80-99:-/m     MÖBELTYG 99:-/m

FIN HEMINREDNING

NYINKOMMET!
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Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

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

www.nolforetagscenter.se
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MAT- OCH SÄTTPOTATIS 
Amandine, Puritan, Maria, Minerva, Rocket, 

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

Enbärsdricka. Hjortron- lingon- blåbärs- hallon- 
drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt). 

Säljes från lastbil LÖRDAG 21/4: 

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

Lilla Edet Järn & Trä 15. Nästa tur 12/5.

 0708-26 61 34

Ansökningar ska vara fonden tillhanda senast måndag 23 april.
Bidrag beviljas ideella föreningar och organisationer som startar nya 

verksamheter för barn och unga i Ale kommun.

Ansökningshandlingar fi nns på vakna.ale.se

Skicka er ansökan till 
Stödföreningen Vaken
Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen 
eller mejla thomas.berggren@ale.se

ÅRSMÖTE
24 april kl 19.00
Alboskolans matsal

Motioner ska in till 
styrelsen �����������

Alla medlemmar, föräldrar 
och andra intresserade hälsas 

�������������������
/Styrelsen

STYRELSEN FÖR STÖDFÖRENINGEN VAKEN
SAMMANTRÄDER TISDAG 24 APRIL

HJÄLP EUROPAS
FATTIGASTE BARN

BG 5344-4923
STÖDFÖRENINGEN VAKEN

MÄRK 
"MOLDAVIEN"

ÄLVÄNGEN. I augusti 
har det gått tre år 
sedan PEAB:s ladd-
ningar skrämde alla 
boende i bostadsområ-
det Tollered i Älvängen.

Många har glömt, 
men Evert Lindberg 
tillhör inte dem.

– Sprickorna i hus-
fasaden påminner mig 
varje dag och åtgär-
derna som utlovats 
lyser med sin frånvaro, 
säger han bittert.

I samband med sprängning-
arna för den södra trafik-
platsen i Älvängen nådde två 
salvor gränsen till det till-
låtna. Entreprenören PEAB 
bad om ursäkt och strategin 
för sprängningarna utreddes. 
Husägarna i anslutande Tol-
leredsområdet ombads rap-
portera eventuella skador 
på grund av sprängningar-
na. Evert Lindberg på Ka-
veldunsvägen var en av dem. 

– Trafikverket kom hit och 
installerade en vibrationsmä-
tare. Till vilken nytta då? Ska-
dorna var redan ett faktum 
och efter våra protester följde 
bara mindre salvor. En vecka 
senare togs mätaren bort. 
Våra skador noterades, men 

sen har det varit tyst. Jag har 
mejlat, utan att få någon kon-
takt. Jag tycker det är noncha-
lant, säger en mycket besvi-
ken Evert Lindberg.

Lokaltidningen får tag på 
Mats Granat, projektledare 
för Trafikverket, som berät-
tar att utredningen fortfaran-
de pågår. Alla skador har ännu 
inte åtgärdats, men i vår ska 
alla bli kontaktade.

Borde gått fortare
– Jag kan hålla med om att 
nästan tre år är lite väl lång 
tid. Det borde ha gått fortare, 

men jag har inte varit ansva-
rig så länge och känner inte 
till historien, hälsar Granat 
som känner till Evert Lind-
bergs fall.

– Ja, vi har pratat i tele-
fon och jag har tänkt besöka 
honom.

Hemma hos Evert tas be-
skedet emot med försiktig 
optimism.

– Det har gått så lång tid att 
vi inte vågar hoppas längre, 
men det låter ju bra. Det 
som oroar är att vissa redan 
har fått sina skador åtgärda-
de. De kanske kommer med 

ett svepskäl om att vi bor för 
långt ifrån. Jag vet inte vad 
jag ska tro. Det är konstigt att 
ingen har hört av sig, menar 
Lindberg.

Han bekräftar att han talat 
kort med Mats Granat för 1,5 
månad sedan – fast efter det 
har det varit tyst.

Gränsen passerad
– Någonstans går ju grän-
sen. Trafikverkets projekt 

har skadat vår fastighet och 
enligt vad de lovade ska allt 
de har orsakat åtgärdas. Vi 
har tydliga sprickor i fasa-
den som kan leda till fuktska-
dor. Risken ökar ju längre vi 
väntar, därför måste vi nog 
agera nu. Jag har bilder som 
bevismaterial, före och efter 
sprängningarna. Det kan bli 
en rättslig prövning för rätt 
ska vara rätt. Även om ska-
dorna bara kostar 20-25 000 

kronor att laga är det inte vi 
som ska betala, säger Evert 
Lindberg och tillägger:

– Jag tycker det finns mer 
att begära av våra statliga 
myndigheter. De om några 
ska uppträda professionellt. 
Att skada en annans fastighet 
och inte höra av sig på nästan 
tre år är oacceptabelt.
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Nödingevägen 7, Aletorg, 0303 -962 10

Författarbesök på Café Tant Rut, Ale Torg
torsdag 19 april kl 19.00

Mats Ahlstedt 
som berättar om sitt författarskap och sin nyutgivna bok

Dockmakarens dotter

Välkomna att lyssna till 

Välkomna!

Dockmakarens dotter är den sjätte fristående 
delen i serien om Fatima Wallinder, 
Sören Högström och deras kollegor vid 
länskriminalen i Göteborg och den första 
delen av en trilogi om fängelseprästen 
Johannes Brobeck.

Fika 29:- ALE TORG

Tydliga skador och sprickor i husfasaden på Kaveldunsvägen 
3 i Älvängen.

Sprickor i fasaden utan åtgärd
– Evert Lindberg är besviken på Trafikverket

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Evert Lindberg är besviken på hur Trafikverket har hanterat skaderapporterna efter de kraf-
tiga sprängningarna i Älvängen södra. I augusti har det gått tre år och än så länge har inga 
åtgärder skett hemma hos Lindberg.

NÖDINGE. Föreningen 
Götaälvdalen arrang-
erar för andra året 
Gröna Mässan.

Temat denna gång 
är Framtidens häst-
krafter.

Det största drag-
plåstret handlar dock 
om händer – VM-hjäl-
ten Thomas Ravellis.

Utanför Ale gymnasium 
blir det mässa nu på lördag. 
Utställare visar upp fram-
tidens bilpark. Det som 
tilldrar sig absolut störst 
intresse är elbilen Tesla som 
gör 0-100 på 3,7 sekunder.

– Men minst lika roligt 
är att Aleföretaget E-car 

lovat erbjuda besökarna att 
få provköra den elkonver-
terade Fiaten som satt hela 
Nödinge på Sverigekar-
tan, säger mässgeneral Bo 
Larsen.

Götaälvdalen delar 
också för andra året ut sitt 
miljöpris. Överlämnandet 
kommer att ske av Sveriges 
mest kända händer. Mål-
vaktshjälten från VM 1994, 
Thomas Ravelli, gästar 
Gröna Mässan.

– En fantastiskt skön kille 
som jag har förmånen att 
fått lära känna. På scenen 
blir det också gladjazz av 
bandet Framed. Konferen-
cier är Bjarne Lundqvist 
känd från Streaplers och 

Flamingokvintetten, avslu-
tar Bo Larsen.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Ravelli och Tesla till Gröna Mässan

Thomas Ravelli.

Våren är här!

Gäller t o m 22 april med reservation för slutförsäljning.

199:-

69:-
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Gräsmattegödsel

Mårbacka-
pelargonia

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • Öppet: Vardag 9.30-19.00
Lördag 9.30-15.00 • Söndag 11.00-15.00
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I Alekuriren vecka 15 
ondgör sig Ibrahim 
Baylan (S) – före detta 

skolminister – och Dennis 
Ljunggren (S) över den 
svenska skolan. Ungefär 
samma insändare läste jag på 
DN debatt den 28 mars fast 
då endast med Baylan som 
undertecknare.

Det är spännande att se 
hur Socialdemokraterna nu 
kommer ut på banan i skol-
frågorna. Det finns väl inget 
parti som inte ställer upp på 
att stärka lärarna i sitt upp-
drag, stärka rektorerna i deras 
pedagogiska ledarskap, prio-
ritera basfärdigheter etc.

“Av de 50 mest segrege-
rade kommunerna i Sverige 
tar en av fyra inte hänsyn till 
socioekonomiska faktorer 
när resurser ska fördelas till 
skolan. Utifrån de stora skill-
nader som finns i skolors för-
utsättningar för sin verksam-
het bidrar det här till att öka 

ojämlikheten i skolan. Därför 
ska skollagen ändras så att 
kommunerna tvingas fördela 
resurser till skolan efter elev-
ernas behov.”  (DN)

Det är intressant att Soci-
aldemokraterna nu intar 
den här ståndpunkten – att 
fördela skolpeng endast efter 
antal elever leder till att de 
som behöver resurserna mest, 
riskerar att få för lite. 

S missar dock den uppen-
bara anledningen till varför 
det finns så stora skillnader 
mellan olika skolor och kom-
muner i Sverige. Vilka pengar 
menar man ska omförde-
las i kommuner som inte 
prioriterar skolan? En del 
har så dåliga resurser att det 
helt enkelt inte blir särskilt 
mycket resurser att fördela.

Det är graverande att 
Socialdemokraterna inte 
vågar ta steget och kritisera 
det som möjliggör den stora 
skillnaden mellan olika skolor 

i landet, nämligen kom-
munaliseringen av skolan. 
Kanske beror det på att det 
var just Socialdemokraterna 
som genomförde reformen 
på 90-talet. Folkpartiet 
liberalerna har länge drivit 
kravet på ett förstatligande av 
skolan. Det skulle möjliggöra 
en likvärdig skola över hela 
landet.

Metta Fjelkner, ordfö-
rande i Lärarnas riksförbund, 
menar också att en centrali-
sering av skolan är nödvändig 
för att komma åt segregatio-
nen.

Baylan gör dock förtjänst-
fullt upp med tidigare politik 
då han skriver att “Mer av 
eget arbete i skolan har lett 
till såväl lägre generella 
kunskapsresultat som större 
skillnader. Eleven och dess 
föräldrar har fått ta ett för 
stort ansvar då skolan backat 
undan. Vi är kritiska till hur vi 
själva har drivit denna utveck-
ling i skolan och ser att den 
behöver vändas.”.

Det är bra att nu även 
oppositionen förändrar den 
syn på undervisningen som 
har bidragit till de sjunkande 
resultaten. Självklart är det 
lärarens ledarskap och kom-
petens i undervisningen som 
gör skillnad för eleverna.

Baylan poängterar hur vik-
tigt det är att förskolan har ett 
starkt pedagogiskt uppdrag 
och resurser. Den reviderade 
läroplanen har snart funnits 
i ett år och innehåller just ett 
sådant pedagogiskt uppdrag. 
Det har S tydligen missat! 

Folkpartiet liberalerna ser 
fram emot att se hur detta 
påverkar resultaten i såväl 
Ales som övriga Sveriges 
grundskolor om några år.

Baylan och Ljunggren 
skriver ”att kunna läsa, 
skriva och räkna har blivit 
allt viktigare i vårt moderna 
samhälle”.  
Ändå avslog 
S i Ale Folk-
partiets och 
min motion 
om en läsa-
skriva-räk-
nagaranti.

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

2:a vice ordförande i 
Kommunstyrelsen

Ny (s)kolpolitik?

ÖPPET MÖTE MED
ALEDEMENSFÖRENING

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

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

demenssköterskan Marita Olsson.

Välkomna

Vi möts i

Medborgarhuset i Alafors
onsdag 25 april 
kl 18.00 - 21.15

Inledning Kommunalråd Mikael Berglund
Programvärd: Ale kommun och Företagarna Ale

OBS! Anmälan senast måndag 23 april
Vi bjuder på Italiensk tallrik! Du bjuder på din närvaro!

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

Välkomna!

���������������������
För företagare i Ale

Hälsar er välkomna till

Från företagarintervjuer till 
åtgärder, näringslivet i Ale  
Kommunchef Erik Lidberg, Chef Sektor Samhällsbyggnad 

Carita Sandros, Näringslivsstrateg Jerry Brattåsen

Västsvenska paketet
Per Lindholm, Trafikverket
Västsvenska 
paketet är en rad 
infrastruktursatsningar 
på kollektivtrafi k, 
järnvägar och vägar 
för totalt 34 miljarder 
kronor. De ska bidra 
till att skapa en större 
arbetsmarknad och 
främja sysselsättning 
och tillväxt. 
Satsningarna ska också bidra till att bromsa trafi kens 
negativa påverkan på miljön och minska sårbarheten i 
vägsystemet.

Var med och hylla 
Årets Företagare i Ale

Årets nyföretagare och 
Årets entreprenör

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

April

SKEPPLANDA SIMHALL 0303 33 05 09

Ordinarie öppetider för 
allmänheten
Onsdag kl 17.00-20.00 
Torsdag kl 17.00-21.00 
Fredag kl 17.30-21.00 (20.00-
21.00 endast för 16 år och äldre)
Lördag kl 11.00-15.00

Priser Barn 15 kr (10-kort 120 kr) 
Vuxna 40 kr (10-kort 320 kr)

Simskola för nybörjare:
15 gånger/kurs, 30 min/tillfälle. 
Pris 450:- 15ggr.
Måndagar och fredagar 
kl 15.30-17.30

Märkestagning:
Onsdagar kl 15.00-17.00. 
Pris 350 kr.
Köanmälan på tel 0303-33 05 09

Morgonbad
Onsdagar kl 07.00-09.00

Vattengympa
(ingen föranmälan):
Onsdagar kl 20.00-21.00
Torsdagar kl 16.00-17.00
Pris badavgift + 15 kr
Normal vattentemperatur 
26-27ºC
Torsdagar varmbad 33-34ºC

Alafors  Alebackens café tisdag 24 april kl 19.00
•  John Hansson samt Niklas Hedin från Alebackens SK berättar om 

verksamheten samt hur man ser på föreningens möjligheter framåt!

•  Var med och skapa framtiden! Kommunalråd Mikael Berglund 
informerar om kommunens pågående visionsarbete.

•  Vad vill du ska hända i Alafors fram till 2017? Vi vill höra dina idéer och 
synpunkter.

•  Övriga frågor

Fika serveras i pausen!

Välkomna hälsar
Dan Björk, Thor Eliasson och Åke Niklasson

Hålanda  Hålanda Bygdegård onsdag 25 april kl 19.00
•  Var med och skapa framtiden! Kommunalråd Paula Örn informerar om 

kommunens pågående visionsarbete.

•  Ny chef på sektor samhällsbyggnad. Carita Sandros presenterar sig och 
sin verksamhet.

•  Vad vill du ska hända i Hålanda fram till 2017? Vi vill höra dina idéer och 
synpunkter.

Välkomna önskar 
Boel Holgersson, Mariam Hagberg och Wimar Sundéen

Välkommen på 
ortsutvecklingsmöte Du har väl inte glömt att låta kontrollera din 

cistern? Det är nämligen du som har ansvaret för 
att det görs i tid.
Cisterner för lagring av eldningsolja, diesel eller 
spillolja som är mellan 1 och 10 m3 eller som 
ligger i mark ska regelbundet kontrolleras av 
ackrediterat kontrollföretag. Kontrollerna ska 
göras vart 6:e eller vart 12:e år beroende på typ 
av cistern. Inom vattenskyddsområde - det vill 
säga södra delen av Surte, gäller intervallerna 
vart 3:e eller vart 6:e år. Det är du som är 
cisternägare som ansvarar för att kontrollerna 

görs i tid. Samhällsbyggnadsnämnden, som har 
tillsyn över att cisterner kontrolleras, har inte 
möjlighet att påminna innan. En anledning är 
att det tidigare kravet på att skicka in en kopia 
på kontrollrapporten till tillsynsmyndigheten 
är borttaget. Att inte låta kontrollera sin cistern 
i tid är belagt med miljösanktionsavgift. 
Kontrollrapport ska sparas för att kunna visas om 
tillsynsmyndigheten begär det.

Sektor samhällsbyggnad, Verksamhet miljö

Har du kontrollerat din cistern?

PÅ GÅNG I ALE
KULTURSKOLANS 
PROVA PÅ-KVÄLLAR 
FÖR DE MINSTA!
Rytm & Rörelse 4-5 år
Sång, lek, ramsor, rörelse och spel 
på enklare rytmikinstrument för
yngre barn som vill utforska musi-
ken genom fantasin.
Från och med höstterminen 
måndagar kl 16.30-17.10
>> Prova på-kväll måndag 23/4 
kl 18.00-19.00
Ale gymnasium, sal 103, Nödinge
 

Fiol och cello med 
suzukimetoden, från 5 år
Vi lär oss melodierna genom att 
lyssna, härma och leka. Barnen får
undervisning två ggr i veckan, 
både enskilt och i grupp. Vi vill att 
en
vuxen följer med på någon av 
lektionerna. Vi börjar med en 
4-veckors-
kurs för de vuxna som sedan blir 
”hjälplärare” hemma.
>> Prova på-kväll torsdag 26/4 
kl 18.00-19.00
Ale gymnasium, sal 103, Nödinge

FOTOUTSTÄLLNING - 
Fängslade bilder av 
Johan Persson.
Johan Persson sitter tillsammans 
med Martin Schibbye fängslad 
i Etiopien dömd för terrorbrott. 
Denna vandringsutställning har till-
kommit för att uppmärksamma och 
stötta journalisterna. Utställningen 
är producerad av Fotografi centrum 
Örebro. 
>> 13 - 28 april, 
Ale gymnasiums entré
Arr: Ale kommun i samarbete med 
ABF och Alekuriren
 

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

VAD FÅREN GER
Eva Borgede visar alster i ull och 
lammskinn på Skepplanda 
bibliotek den 2-26 april. 
 

Sista chansen till 
GRATIS 
FÖRELÄSNING OM 
SOCIALA MEDIER 
OCH INTERNET.
Föreläsning av Lena Wingbro och 
Maj Holmström samt information 
av Handelsbanken om hur du skö-
ter dina bankärenden på internet. 
Begränsat antal platser, anmälan 
till Studieförbundet vuxenskolan: 
0303-748502 eller ale@sv.se
>> Onsdag 25/4 kl 14-17.
Ett samarbete mellan Studieför-
bundet Vuxenskolan och Ale 
bibliotek i projektet Digidel
 

SLÄKTFORSKAR-
HJÄLP MED ALE 
SLÄKTFORSKARE
>> Lördag 21 april 
kl 10.30 – 13.00,
Ale bibliotek i Nödinge

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

Slutet nalkas för trafikom-
läggningar och förlängd 

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

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

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

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

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

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

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

• Förlängt Älvängen–Trollhättan 2004
• Byggstart 2007
• Byggslut 2012
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Ansök till Komvux nu!

Staten har gjort en satsning med ett högre studiemedels belopp för dig 
som är mellan 20-24 år (födda 1992-1988) för att slutföra dina studier och 
få ett slutbetyg. Ytterligare information finns på www.csn.se

Besök vår hemsida www.ale.se/komvux för att få information om 
utbildningar och kontaktuppgifter.

Är du intresserad av yrkesutbildningar besök www.grvux.se

www.ale.se

K om v u x

I SURTE

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

SURTE. I likhet med 
Ales övriga orter står 
även Surte inför flera 
större expanderingar. 

– Samhället ska för-
tätas och byggnatio-
ner ska ske utefter de 
befintliga stråken.

Det berättade Jan A 
Pressfeldt (AD), ordfö-
rande i Samhällsbygg-
nadsnämnden, inför en 
engagerad åhörarskara 
på tisdagens ortsmöte.

Surte är inte särkilt vidsträckt 
till ytan, men engagemanget 
hos ortsborna är desto större, 
något som visar sig på orts-
mötena. 

Vårens upplaga var inget 
undantag och det fanns 
till och med deltagare som 
kunde lägga fram helt egna 

idéer för nämndordförande. 
Jan A Pressfeldt presente-

rade bland annat ett förslag 
som innebär nybyggnationer 
på Brattåsberget. 

– Markägaren Rune 
Sporre har ansökt om att 
exploatera Brattåsberget, 
men på ett sätt som gör att 
husen smälter in i naturen. 
Förslaget är att bygga 42 
lägenheter i form av radhus. 

Här hade åhöraren Bertil 
Söderlund tänkt ut en annan 
idé.

– Jag skulle vilja göra plat-
sen till ett kulturberg där 
man bevarar det gamla, som 
exempelvis kvarnstenen, 
menade han.

Bortsett från denna syn-
punkt upplevde inte Jan A 
Pressfeldt att det var många 
som protesterade mot för-
slaget att bygga bostäder på 

Många engagerar sig när Surte växer 

BOHUS. Netto i Bohus 
är snart redo att slå 
upp dörrarna igen.

Ett intensivt arbete 
har pågått efter den 
brand som drabbade 
Bohus centrum för en 
månad sedan.

Torsdagen den 26 
april öppnar butiken på 
nytt.

Skadorna var betydligt mer 
omfattande än vad Nettos led-

ning först befarade efter den 
brand som utbröt på söndags-
kvällen den 19 mars.

– Vi hade en förhoppning 
om att kunna öppna redan 
veckan därpå, men det visade 
sig vara helt omöjligt. Alla 
varor var rökskadade och har 
fått kasserats. Butiken har 
dessutom fått sanerats, allt från 
innertak till hyllor och kassa-
apparater, förklarar Linda 
Wallgren, personalansvarig 
på Netto i Bohus.

Nu håller butiken på att 
byggas upp igen och nästa 
torsdag hälsas kunderna åter 
välkomna.

– Vi får leva med att lagret, 
kontoret och lastbryggan inte 
är i hundraprocentigt skick. 
Huvudsaken är att bohus-
borna kan komma till oss och 
handla igen, säger Linda Wall-
gren och utlovar en nyöppning 
med flera kanonerbjudande.

JONAS ANDERSSON

Netto i Bohus har sanerats efter den brand som inträffade för en månad sedan. Den 26 april 
öppnar butiken igen.
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Netto i Bohus öppnar inom kort

berget. 
Ombyggnaden av Göte-

borgsvägen blev ett flitigt 
debatterat ämne och flera 
uttryckte sin vrede över den 
begränsade framkomlighe-
ten. 

– Vi kan inte göra annat än 
att hålla med. Dessvärre är 
det staten som ansvarar för 
så gott som alla vägar i Surte 
och det enda kommunen kan 
göra för att skynda på arbe-
tet är att ligga på Trafikver-
ket, förklarade Pressfeldt 
och Mikael Berglund (M), 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande tillade:

– Vi träffar trafikverket 
regelbundet och det bästa 
som ni invånare kan göra är 
att informera kommunen om 
era synpunkter så att vi kan 
företräda er.

De flesta frågor gällande 
vägar, så som snöröjning och 
brist på reflexer, hänvisades 
till respektive vägförening.

– Vi vill ha kommu-
nalt huvudmannaskap för 
vägarna och förhoppnings-
vis får vi igenom det inom 
en snar framtid. Det skulle 
underlätta mycket, sa Jan A 
Pressfeldt.

I Surte finns också planer 
på att rusta upp ett par stäl-

len, bland annat ska fastig-
heterna där Halalslakt och 
den brandhärjade däckverk-
staden håller till få en ny gul 
träfasad till hösten.

Många undrade hur det 
blir med bensinstation efter 
att den gamla rivits. 

– Det finns byggrätter för 
det, så troligtvis kommer det 
att komma en ny bensinsta-
tion, sa Pressfeldt. 

Även på ortsmötet i Surte 
presenterade Mikael Berg-

lund tillsammans med kul-
turchefen Michael Svens-
son arbetet med Vision 2025. 

På frågan om vilka stäl-
len surteborna helst besöker 
blev svaret enhälligt: Glas-
bruksmuseet, biblioteket och 
fågeldammarna.

Svarade på frågor. Samhälls-
byggnadsnämndens ordfö-
rande Jan A Pressfeldt (AD) 
var på plats för att informe-
ra om kommande projekt.

Många intresserade åhörare. Surtebon Bertil Söderlund hade 
flera egna idéer om ortens framtid.

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. 

P

Tågstationer

Bussknutpunkter
Pendelparkeringar 
Samåkningsparkeringar 
Cykelbanor 

Busslinjer

Järnväg

P
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E45

P

OBS!Här blir det trängselskatt 

för bilister. 
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421

Trollhättan – Lilla Edet

Lila Express

Skepplanda – Nils E. Term.

425

Kärrsbacken – Nödinge

401
Kungälv – Bohus

600

Vänersborg – Trollhättan – Nils E. Term.
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402

Älvängen – Eketrägatan

403

Nödinge – Nils E. Term.

404

Jennylund – Nils E. Term.
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Just nu görs ett antal insatser för att kunna ta emot ännu fl er resenärer och göra det 

snabbare och säkrare att åka kollektivt. Det handlar om att öka kapaciteten inför 2013 då 

trängselskatt införs i Göteborg. Redan nu har du fl era möjligheter att pendla kollektivt in 

mot Göteborgs centrum, här visar vi några av huvudstråken, men det kommer mer. 

Dubbelspår fördubblar kapaciteten! 

Mellan Göteborg och Trollhättan kommer det att bli både dubbelspår och fyrfältsväg. 

Projektet kallas BanaVäg i Väst och dubbelspåret invigs i december 2012. På nya 

spåret kan det gå upp till 120 tåg per dygn, vilket är en fördubbling jämfört med 

idag. Regiontågtrafi ken kommer att öka med cirka 70 procent. Dessutom blir 

det fl er sittplatser under högtrafi k. 

Snabba resor med regiontågen 

Regiontågen blir en ny, attraktiv resmöjlighet för dig som bor i 

Lödöse. Restiden till Göteborg beräknas bli 26 minuter och till 

Trollhättan 14 minuter. Tågen kommer att gå varje 

halvtimme i högtrafi k och varje 

timme i lågtrafi k.

Snabba tåg 
till och från Lödöse!

För ett par dagar sedan fi ck du en folder i brevlådan. Tanken var att inspirera 
till nya vägvanor innan trängselskatten införs nästa år. Tyvärr hade vi gjort 
dubbelfel när det gäller Lödöse. Inte nog med att Lödöse saknades på kartan, 
dessutom skrev vi att det skulle bli en av stationerna för nya Alependeln. Det 
stämmer inte. Däremot kommer du som bor i Lödöse att få tillgång till nya, 
snabba regiontåg. Här är en ny karta med korrekt information.

������
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NÖDINGE. Optimism 
och framtidstro.

Det präglade torsda-
gens ortsutvecklings-
möte i Ale gymnasium.

Inte heller kände sig 
nödingeborna speciellt 
otrygga trots att sam-
hället toppar brottssta-
tistiken i kommunen.

Ett 40-tal personer med-
verkade på torsdagskvällens 
ortsmöte som hölls i musik-
salen. Brotts- och säker-
hetshandläggare Lotti Klug 
inledde med ett engagerat 
och informativt anförande 
om kommunens brottsfö-
rebyggande arbete genom 
Grannsamverkan.

– Vi har 115 Grannsam-
verkansföreningar i Ale. Jag 

kommer gärna hem till just 
er som sitter här och berät-
tar om hur arbetet går till. 
Jag blir också glad när jag ser 
att ni är så många som redan 
är anslutna 
till Grann-
samverkan. 
Det garan-
terar inte att 
b r o t t s l i g -
heten för-
svinner från 
o m r å d e t , 
men det har 
en avskräck-
ande effekt, sade Lotti som 
redogjorde för tre olika para-
metrar som ligger till grund 
för ett brott.

– Det ska finnas ett till-
fälle, en tjuv och något gods 
att stjäla. Plockar du bort 
någon av de här tre bitarna 

så eliminerar du risken för 
brott.

Lotti Klugs presentation 
av den aktuella brottsstatis-
tiken väckte viss förvåning 

bland åhö-
rarna. Att 
flest brott 
faktiskt begås 
i Nödinge 
kom som en 
ö v e r r a s k -
ning. För-
s a m l i n g e n 
gissade på 
Skepplanda 

och Bohus.
– Det är bra att ni inte 

känner er otrygga. Att det 
faktiskt begås mest brott i 
Nödinge är kanske inte så 
konstigt då det är en av Ales 
två centralorter och att här 
finns ett helt annat utbud än 
på övriga orter.

Lotti Klug fick också en 
del frågor om ordningsmak-
tens närvaro i området och 
varför det inte längre finns 
något poliskontor i Nödinge.

– Vi tillhör polisområde 
Angered/Kortedala. Vi har 
ett utmärkt samarbete med 
polisen, inte minst gäller 
det ungdomsenheten. Poli-
sen patrullerar ofta i vår 
kommun, men det sker 
många gånger civilt.

Tre plus, tre minus
Kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) och kultur-
chef Michael Svensson 
presenterade kommunens 

visionsarbete, vilket sker på 
samtliga ortsutvecklingsmö-
ten i vår. Mötesdeltagarna 
fick en karta över Nödinge 
där de fick markera ut tre 
plustecken för ställen de 
värnar om och tre minus-
tecken på platser de upplever 
som otrevliga.

Vättlefjäll, Ale gymnasium 
och Ale Torg framhävdes hos 

de flesta ortsbor som positiva 
förtecken. Båthamnen och 
Vimmersjön var andra plat-
ser som försågs med en del 
plustecken.

– Jag sätter faktiskt ett 
minustecken på Ale Torg 
också. Det skulle kunna bli 
mysigare med bänkar och 
gröna växter, förklarade 
Jan-Olof Stiller som också 

saknar en campingplats 
någonstans i kommunen, 
gärna i Nödinge.

– För övrigt trivs vi väldigt 
bra i samhället. Det behövs 
fler än de tre plustecken som 
vi fick till vårt förfogande, 
avslutade Stiller.

Nödingeborna känner framtidsoptimism

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Febril aktivitet runt borden när Nödinges smultronställen skulle markeras på kartan.

Brotts- och säkerhetshandläggare Lotti Klug gästade orts-
utvecklingsmötet i Ale gymnasium.

Det ska finnas
ett tillfälle, en tjuv och 
något gods att stjäla. 
Plockar du bort någon 
av de här tre bitarna 

så eliminerar du risken 
för brott.

Lotti Klug

Benny & Carina 
med personal

ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.

Välkomna till
 den levande lanthandeln!

Öppettider: Måndag-fredag 9-18 • Lördag 9-13

Rölunda 
Planteringsjord�
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100:-
Vi har allt för trägården

 redskap, gödning, sättpotatis, gräsfrö, myrmedel, 
snigelfritt, ogräsbekämpningsmedel m.m.

Algomin kommer till oss på fredag 20/4 
Mellan kl. 10.00-17.00 kan du få analyserat 

din jord GRATIS. Max 2 prov/kund.

Motorolja
Syntet 5W40

54:-/liter

Stort utbud av oljeprodukter 
i lösvikt

Prisex

Rölunda�
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Stora fina Penseér

7:-/styck
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Älvängens
Företagarförening
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På grund av det mycket 
begränsade utrymmet som 
blir när vi nu går in i slutfa-
sen med arbetet med den nya 
trafikplatsen i Bohus, finns 
det helt enkelt inte plats att 
låta gång- och cykeltrafiken 
passera via den nya rondellen 

på trafikplatsen på ett säkert 
sätt. Gång- och cykeltrafiken 
leds istället till ”Eka-bron”, 
där betongbarriärer separe-
rar gång- och cykeltrafiken 
från biltrafiken, och sedan 
via trapptornet upp på Jord-
fallsbron.

Vi är medvetna om att den 
här lösningen är långt ifrån 
bra, men på grund av att det 
saknas fysiskt utrymme på 
bron har vi tyvärr inga andra 
alternativ som är acceptabla 
med avseende på säkerheten. 
Vi beklagar de svårigheter 

arbetet orsakar och ber er 
för vilka denna omläggning 
skapar en ohållbar situation 
att ta kontakt med oss via 
telefon eller e-post som ni 
hittar på projektets hemsida.

Trafikverket projekt
BanaVäg i Väst

Svar till Samuel Hylén ”Ale kommun för oss bilfria?”

Öppen föreläsning:

”En familj som alla andra?”
Välkommen till en föreläsning för inspiration och kunskap 
med Stina Gidlöf som är föreläsare och stolt mamma till 

ett barn med Downs syndom. Stina berättar om sitt liv som 
förälder, bemötande och behandling inom vård, habilitering 

och barnomsorg av såväl personal som andra föräldrar.

Tid: Onsdag, 25 april, kl 18.00
Plats: Älvängens aktivitetshus, Carlmarks väg 4

Fri entré!
Anmälan: För att säkert få plats anmäl till ditt intresse till

Ann-Marie Thunberg eller Ann-Christine Sädås. 
Senast 24 april. 

Kaffe finns till självkostnadspris.

För mer information kontakta: Ann-Marie T hunberg, 
anhörigkonsulent i Ale kommun. Telefon: 0303-37 12 54.

Epost: ann-marie.thunberg@ale.se
www.ale.se/omsorg-och-hjalp/anhoriga-och-frivilliga/

Ann-Christin Sädås, demenssjuksköterska/
anhörigsamordnare i Lilla Edets kommun.
Telefon: 0520-65 97 88, 070-346 12 97

Epost: ann-christin.sadas@lillaedet.se

Göteborgsvägen 119
463 33 Lilla Edet
Tel: 0520-44 10 29

www.waxthuset.nu
Vard: 09.00-18.00
Lörd: 10.00-15.00
Sönd: 10.00-15.00

Vi ser till att ni lyckas!

MER VÄXTER ÄN NÅGONSIN TEX:
Ca 40 olika sorters klematis.
Ca 300 perenner.

Klematis 
”Miss Bateman”

69:-
ord.pris 98:-

HASSELFORS PÅ PLATS! 
Planterar din kruka och svarar på 

frågor medan du väntar.

BAYER GARDEN 
ger tips och råd om bekämpning.

GRATIS ANALYS 
AV DIN JORD!

-  Tag med 2-3 dl av din jord 
och få den analyserad av 
Algomin. 

Trädgårdsdag lördag 21/4

ÄLVÄNGEN. Visions-
arbetet för Ale 2025 
betonades på ortsmö-
tet i Älvängen, men 
det var dåtidens frågor 
som engagerade mest.

Återigen undrade 
Irene Jansson med 
flera var det centrala 
äldreboendet ska ligga?

– Det finns med i pla-
nerna, lovade Kommun-
styrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M).

Problemet är att just det be-
skedet har hans företrädare 
och dennes företrädare redan 
använt åtskilliga gånger ändå 
finns det fortfarande inga kon-
kreta planer på var ett eventu-
ellt centralt äldreboende ska 
ligga i Älvängen.

– Visionsarbetet i all ära, 
men varför nämns aldrig vi 
pensionärer? Jag har bott här 
sedan 1952 och idag känner 
jag tyvärr ingen stolthet över 
Älvängen. Var ska vi äldre 
bo när krämporna sätter in? 

Frågan är fortfarande obesva-
rad. Varför? undrade Irene 
Jansson.

Frågan förblev utan svar, 
men Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande, Jan A 
Pressfeldt (AD), nämnde åt-
minstone ett alternativ.

– Vi har lämnat ut dagens 
bussterminal till en arkitekt-
tävling. Det finns många 
spännande idéer kring vad en 
sådan fastighet skulle kunna 
innehålla. Vi får utreda be-
hovet och det är möjligt att 
kanske ha ett antal våning-
ar med servicelägenheter. Vi 
får återkomma i ärendet, sa 
Pressfeldt.

Visioner
Annars var det visionerna 
för Ale som stod i centrum 
för kvällen. Åhörarna till-
läts rita in sina smultronstäl-
len på en karta. Älvängenbor-
na Jan-Erik Alfredsson och 
Jan-Peter Eldh var överens 
om både det som var bra och 
mindre bra.

– Vikingabyn i Häljered, 
gångstråket genom centrum 

och utsikten från Ranneber-
get är fina platser som vi ska 
vårda. Carlmarks tidigare in-
dustriområde däremot har 
sett sina dagar och borde rivas, 
menade de.

Medhåll
På den punkten fick de med-
håll av de flesta och Jan A 
Pressfeldt hade passande nog 
med sig en framtidsvision för 
området.

– När vi ändå pratar fram-
tid så kan det väl vara bra att 
visa lite konkret om hur vår 
målbild ser ut. Industriområ-
det måste saneras och förstär-
kas. Det hoppas vi att staten 
också anser och därmed be-
viljar pengar till det. I framti-
den skulle här kunna anläggas 
en gästhamn, hantverksby, re-
kreationspark samt lokaler för 
småindustri och handel.

Vidare framkom att Para-
disbanans dagar i Älvängen är 
räknade.

– Vi jobbar på att hitta en 
lösning för ometablering i 
Kollanda. Där motorbanan 
ligger idag begränsar den en 

Frågan om centralt äldreboende i Älvängen obesvarad

Jan-Erik Alfredsson och Jan-Peter Eldh deltog i övningen 
om bra och mindre platser i Älvängen.

stor möjlighet till bostadsut-
byggnad, betonade Pressfeldt.

Kommunalråd Mikael 
Berglund ville sprida opti-
mism.

– Älvängen är en av två cen-
tralorter som kommer att växa 
de närmaste åren. Det blir 

nya bostadsområden och en 
stor handelsplats. Det är här 
det händer och jag hoppas ni 
känner glädje över det. Fler 
skattebetalare i Ale innebär 
också en bättre kommunal 
service.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDEN

Måndag 9 april

Skadegörelse
Skadegörelse, med fönster-
kross, sker vid två olika tillfäl-
len på Nödingeskolan.

En känd gärningsman ofre-
dar en familj i Surte genom 
att ropa och signalera utanför 
deras bostad.

Tisdag 10 april

Anlagd brand
Någon sätter eld på en bunt 
tidningar som ligger i en buss-
kur. Händelsen utspelar sig 
i Surte. Räddningstjänsten 
rycker ut.

Skadegörelse av kabeltrum-
mor sker i Båstorp.

Onsdag 11 april

Dieselstöld
Någon bryter upp tanklocket 
till en grävmaskin som står 
parkerad på en byggarbets-
plats i Alvhem. Diesel tillgrips.

Torsdag 12 april

Villainbrott
Villainbrott i Sannum. Ytter-
dörren bryts upp. Polisens 
hundpatrull spanar i området, 
men utan resultat.

Söndag 15 april

Inbrott
Inbrott och skadegörelse på 
Repslagarmuseet i Älvängen. 
Stöld sker bland annat av två 
växelkassor.

Inbrott hos en ridklubb i 
Älvängen. En dator, mobiltele-
fon och kontanter tillgrips.

Stöld ur en lägenhet i Surte. 
En handväska, plånbok och 
identitetshandlingar tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 9/4 – 16 /4: 30.

Polisen i Ale ger föl-
jande rapport från den 
gångna veckan:

Till Er som brukar 
rasta Era hundar på 
Forsvallen och borta 

på B-plansområdet från och 
med nu är det slut med detta. 
Ni får låta Era hundar skita 
någon annanstans det är inte 
meningen att våra idrotts-

anläggningar skall vara fulla 
med hundskit ej heller i dess 
omgivningar. Det är inte 
hundens fel. Den gör sina 
behov där det passar den, 
det är husse eller matte som 
har ansvaret. Under förbe-
redelserna för vår konst-

gräsanläggning har jag gått 
runt och flera gånger tram-
pat i hundskit, inte roligt. 
Nu blir hela Forsvallen ett 
arbetsområde så då ansvarar 
vi för området ur säkerhets-
synpunkt därför kommer det 
vara förbjudet för obehöriga 

att vistas inom området. Det 
är av naturliga skäl svårt att 
stänga av hela området utan 
Ni får respektera våra skyl-
tar. Detta gäller ej för behö-
riga till planen och arbets-
området. Jag hoppas att Ni 
respekterar detta som måste 

göras för att vi skall få en 
fin anläggning när den blir 
färdig. Alltså ingen hundskit 
på vårt område.

Skepplanda BTK
Sven Rydén

Styrelseledamot och
anläggningsansvarig

Hundägare i Skepplanda med omnejd

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

PRIS 695 000 kr/bud. AVGIFT 4 256 kr/månad..
VISAS To 19/4 17.30-18.00. Ring för tidsbokning. Byvägen
19d. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 3 rok, 78 kvm
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PRIS 895 000 kr/bud. AVGIFT 3 872 kr/månad.
VISAS To 19/4 18.45-19.15. Ring för tidsbokning.
Sörgårdsvägen 10. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 3 rok, 84,5 kvm
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PRIS 995 000 kr/bud. TOMT 201 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Blåsippsvägen 69. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE ÄLVÄNGEN 2 rok, 65 kvm
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PRIS 1 495 000 kr/bud. TOMT 5 192 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Viesbacke 395. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE HÅLANDA 4 rok, 100 kvm
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PRIS 1 650 000 kr/bud. TOMT 237 kvm . VISAS To 19/4.
Ring för tidsbokning. Södra Trolleviksvägen 17. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 3 rok, 72 kvm
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PRIS 2 900 000 kr/bud. TOMT 524 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Patron Ahlmanns Allé 28. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

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

ALE NÖDINGE 5 rok, 170 kvm
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PRIS 2 095 000 kr/bud. TOMT 941 kvm. VISAS Må 23/4.
Ring för tidsbokning. Emmas Väg 12. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 4 rok, 107 kvm
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PRIS 1 485 000 kr/bud. TOMT 5 081 kvm. VISAS Sö 22/4
12.00-12.45. Må 23/4. Ring för tidsbokning. Skår Övre 210.
ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE SKEPPLANDA 4 rok, 66 kvm
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PRIS 1 795 000 kr/bud. TOMT 512 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Vallvägen 3. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

SKEPPLANDA 5 rok, totalyta 198 kvm
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PRIS 995 000 kr/bud. AVGIFT 4 187 kr/månad.
VISAS Ti 24/4 17.00-18.00. Ring för tidsbokning.
Herrgårdsvägen 23a. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 4 rok, 96,7 kvm
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PRIS 495 000 kr/bud. AVGIFT 3 444 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Skolvägen 3a. ALE Marie Aronsson
0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 53 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE
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HHUUURRR FFFAARRLLIIIGGGTTT ÄÄÄRR DDEETT??
HHUURR PPÅÅVVVEERRKKAAARR DDEETT KKRROOPPPPEENN??

Vii bbjuuddeer ppåå ppiizzzzaasslliiccee oocchh ffiikkaa

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

ALE. Kvinnojouren 
Vändpunkten Kungälv/
Ale är en ideell förening 
som erbjuder hjälp för 
våldsutsatta kvinnor.

I Kungälv finns en 
lägenhet för kvinnor 
och barn som tvingas 
fly hals över huvud.

– Det är ett skyddat 
boende under en akut 
tid, förklarar Therese 
Fraenkel, som är ordfö-
rande i föreningen.

Kvinnojouren Vändpunkten 
Kungälv/Ale är politiskt och 
religiöst obunden. Fören-
ingen får varje år ett bidrag 
från respektive kommuner 
samt att det finns ett 40-tal 
medlemmar som stödjer 
verksamheten.

– Vi har en anställd kvin-
nosamordnare som har en 
socionomutbildning. Övriga 
arbetar helt och hållet ideellt, 
förklarar Lena Wingbro, 
som sitter med i styrelsen.

Föreningen behandlar 
ungefär 400 samtal om året. 
För många av de personer 
som ringer utgör Kvinno-
jouren Vändpunkten Kung-
älv/Ale en livlina.

– Vi lyssnar på kvinnan 
och stödjer henne i den situa-
tion som hon befinner sig i. 
Vi kan hjälpa henne i kontak-
ten med polisen, socialtjäns-
ten eller vårdcentralen, säger 
Therese Fraenkel.

– Vi kan träffa den utsatta 
kvinnan för samtal och 
erbjuda boende under en 
kortare tid för henne och 
hennes barn. Den som ringer 
avgör själv om hon vill vara 
anonym eller tala om sitt 
namn. Det är en stor fördel 
anser Lena Wingbro.

– Vi för inga journaler och 
man ska inte registreras i 
något system. Vi blir en sorts 
fristad och några utredningar 
är det inte tal om.

Våldsutsatta kvinnor åter-
finns inom alla samhällsklas-

ser. Hedersrelaterat våld är 
något som har ökat anser 
Therese Fraenkel, likaså att 
det är fler importerade kvin-
nor som hör av sig.

– När vi pratar om vålds-
utsatta kvinnor så innefattar 
det fysiskt, psykiskt, sexuellt, 
ekonomiskt, latent och mate-
riellt våld, betonar Therese.

Kvinnojouren Vändpunk-
ten har sin hemvist i Kung-
älv, men verkar lika mycket 
på andra sidan älven. Fören-
ingen har funnits sedan 1982.

– Vi är oerhört tacksamma 
för de privatpersoner, före-
tag och andra organisationer 
som stöttar oss. En del skän-
ker saker till våra lägenheter 
andra bidrar ekonomiskt, 
säger Lena.

– En hel del kvinnor 
tvingas fly till oss utan att 
få med sig en endaste pinal. 
Då känns det bra att kunna 
lämna ifrån sig en låda med 
de viktigaste sakerna i då de 
lämnar vårt akuta boende.

– Hjälp finns för utsatta kvinnor

Strax efter klockan halv tio på fredagskvällen fick rädd-
ningstjänsten larm om en singelolycka. En bil hade kört 
i diket efter att föraren tappat kontrollen på sitt fordon. 
Olyckan inträffade på vägen som leder från Gamla Kilan-
davägen till Uspastorp. Tre personer avfördes med ambu-
lans till sjukhus, varav en med skallskador.

Foto: Christer Grändevik   Text: Jonas Andersson

Singelolycka – tre till sjukhus

Kvinnojouren Vändpunk-
ten har en ambition att kunna 
synliggöra sin verksamhet 
på ett ännu bättre sätt i Ale. 
Föreningen önskar att kunna 
locka nya medlemmar till sig 
samtidigt som man är villiga 
att erbjuda föreläsningar i 
olika sammanhang.

– Vi besitter en kunskap 
som vi gärna delar med oss 
av. Framförallt tror vi på att 
komma i kontakt med ung-
domar och på så sätt arbeta 
förebyggande mot våld i nära 
relationer, avslutar Therese 
Fraenkel.

JONAS ANDERSSON

Therese Fraenkel och Lena Wingbro är styrelserepresentan-
ter i föreningen Kvinnojouren Vändpunkten Kungälv/Ale som 
erbjuder hjälp för våldsutsatta kvinnor.

Livlina som kan innebära vändpunkten

SURTE. Arbetets söner & 
döttrar är ett program om 
arbetets mening förr och nu, 
som presenteras i Glasbruks-
museet i kväll (läs onsdag). 
Visor, dikter och tankar av 
bland andra Moa Martins-
son, Kent Andersson och 
Anders Wällhed. Musika-
liskt och tänkvärt tar Eva 
Blume och Gjert Magnus-
son med oss på en resa genom 
100 år i arbetarrörelsen med 
varmt vemod, truligt trots 
och glimten i ögat.

❐❐❐

Arbetets söner 
& döttrar i Surte 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

ALAFORS. På onsdag 
i nästa vecka vankas 
en av årets stora före-
tagarträffar.

Årets företagare ska 
premieras i Medborgar-
huset Ledet.

Dessutom presente-
ras det västsvenska 
infrastrukturpaketet.

2011 utsågs Grönnäs Auto-
service till Årets företagare 
i Ale, Hedboms Måleri blev 
årets nyföretagare. Nu är det 
dags igen. På onsdag är det 
Företagarna Ale som avslöjar 
vilket företag som har utsetts. 
Det sker under trevliga och 
festliga former i Medborgar-

huset Ledet.
En annan spännande pro-

grampunkt svarar Trafikver-
ket för. BanaVäg i Väst 
närmar sig slutspurten, men 
även de kommande åren 
kommer infrastruktursats-
ningar att göra sig påminda 
i Västsverige. Totalt satsar 
staten 34 miljarder i ett väst-
svenskt paket för att skapa en 
större arbetsmarknad, främja 
sysselsättning och tillväxt i 
regionen. Infrastruktursats-
ningarna innehåller en beto-
ning på kollektivtrafik, järn-
vägar och vägar. Samtidigt är 
trafikens negativa miljöpå-
verkan begränsas.

– Vi kommer också att dis-

kutera den senaste mätning-
en av näringslivsklimatet i 
Ale kommun. Det är Svenskt 
Näringsliv som offentliggör 
sin senaste ranking av lan-
dets kommuner. Tyvärr har 
vi fått förhandsbesked om 
att vår negativa trend håller i 
sig och därför vill vi ta chan-
sen att prata om problemet 
direkt när vi förhoppnings-
vis har många företagare på 
plats, säger näringslivsstrateg 
Jerry Brattåsen.

Företagarkväll i Medborgarhuset

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HJÄLP EUROPAS
FATTIGASTE BARN

BG 5344-4923
STÖDFÖRENINGEN

VAKEN

MÄRK "MOLDAVIEN"
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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena  
Sjöberg

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!
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NÖDINGE. På lördag 
arrangeras ”Sveriges 
största klädbytardag” i 
Ale gymnasium.

Ta med dig fem plagg 
från din nuvarande gar-
derob och gå hem med 
nygamla.

– Vi har ingen aning 
om vilket genomslag 
det här kommer att få, 
men på andra platser 
i landet där detta har 
genomförts har intres-
set varit mycket stort, 
säger Ann-Catrin Daf-
gård i arrangörskom-
mittén.

En kamratcirkel som ägnar 
sig åt återvinning av textila 
material, och som träffas i 
Skepplanda bibliotek en gång 
i veckan, står tillsammans 
med Naturskyddsföreningen 
som värd för klädbytardagen i 
Ale gymnasium nu på lördag.

– Jag besökte Sveriges 
största klädbytardag i Göte-

borg och tyckte det var väl-
digt roligt. Jag födde en idé 
hos mina cirkelkamrater om 
att vi kunde arrangera en 
liknande tillställning i Ale. 
De nappade på idén och på 
den vägen är det, säger Ann-
Catrin Dafgård.

Naturskyddsföreningen 
är inne på sitt tredje år med 
Sveriges största klädbytardag. 
Föreningen bidrar med affi-
scher och kampanjmaterial 
till den lokala aktören.

– Klädindustrin drabbar 
miljö och människor hårt 
genom att förbruka mängder 
av råvaror och kemikalier, 
ofta i dåliga arbetsmiljöer. 
Samtidigt shoppar svenskar 
allt mer, vi lever i ett enormt 
konsumtionssamhälle, säger 
Ann-Catrin Dafgård.

– Att handla på second 
hand istället för nya kläder är 
ett roligt och miljösmart sätt 
att hålla garderoben uppdate-
rad, förklarar Ann-Catrin.

Under den första timmen 
sker inlämning av kläder, max 
fem plagg per person. För 
varje inlämnat plagg får besö-
karen en bricka som innebär 
att man kan plocka ut fem 
andra plagg när klädbytarda-
gen tagit sin början.

– Det finns också möjlig-
het till inlämning när klädby-
tardagen slått upp portarna, 
säger Ann-Catrin och beto-
nar att det är endast dam- och 

herrkläder som gäller.
Eventuellt överblivna 

kläder kommer att skänkas 
till Röda Korsets second 
hand-affär Kupan i Älvängen.

– Vi ser med spänning fram 
emot lördagen. Vi kommer 
att hålla till i gymnasieskolans 
foajé. Biblioteket finns med 
som en samarbetspartner då 
de tipsar om bra böcker på 
detta ämne. Samtidigt visar 
vår kamratcirkel en utställ-
ning på saker som gjorts av 
återvunnet material, bland 

annat kassar och kläder.
Besökarna ges också möj-

lighet att delta i ett klädquiz 
där det går att vinna fina 
priser för dem som svarar 
rätt.

– Second hand ligger i 
tiden och förhoppningsvis 
kan detta bli ett årligen åter-
kommande arrangemang, 
avslutar Ann-Catrin Dafgård. 

Klädbytardag i Ale gymnasium
– En chans att förnya garderoben

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ann-Catrin Dafgård är med i den kamratcirkel som står 
bakom Sveriges största klädbytardag som arrangeras i Ale 
gymnasium nu på lördag.

VISSTE DU ATT…
…en svensk köper 15-20 kilo 
kläder och textil varje år.
…en svensk slänger 8 kilo kläder 
och textiler i sporna varje år.
…tjugo återanvända plagg är mil-
jömässigt bättre än ett enda 
nyproducerat.

Källa: Naturvårdsverket 2011

NÖDINGE. På lördag 
är det dags för vårens 
andra författarfrukost.

Marie Hermanson 
gästar Ale bibliotek.

Hennes senaste bok, 
”Himmelsdalen”, kom 
ut i höstas och har fått 
lysande recensioner.

Marie Hermanson är född 
1956. Hon växte upp i Säve-
dalen tillsammans med sina 
tre syskon och föräldrarna 
som var lärare. Hon gick på 
Journalisthögskolan i Göte-
borg och studerade sociolo-
gi och litteraturvetenskap vid 
Göteborgs universitet. Efter 
avslutad journalistutbildning 
arbetade hon som dagspress-
journalist på olika tidningar.

1986 debuterade Marie 
Hermanson på Albert Bon-
niers förlag med ”Det finns 
ett hål i verkligheten”, en 
samling berättelser inspire-
rade av sagor och myter. Den 
Augustnominerade roma-
nen Värddjuret (1995) blev 
hennes genombrott och med 
Musselstranden (1998) nådde 
hon en stor läsekrets. Hennes 
böcker har sålts till 20 länder. 

Hur ser en arbetsdag ut 
för dig?

– Jag kommer till mitt ar-
betsrum vid åtta-tiden på 
morgonen. Sedan jobbar jag 
till fyra, halv fem, med av-
brott för lunch och ibland en 
promenad. Jag är förstås inte 
kreativ hela tiden. Jag ägnar 

mig mycket åt att läsa, bear-
beta och göra research.

– Någon gång lämnar jag 
arbetsrummet och besöker en 
miljö jag vill använda eller in-
tervjuar någon person. Men 
mycket research gör jag via 
böcker, internet och e-mail. 
Då och då åker jag någon-
stans och pratar om mitt 
skrivande för publik, oftast 
på något bibliotek.

Så blir fallet på lördag när 
Marie Hermanson kommer 
till huvudbiblioteket i Nö-
dinge. Många är säkert nyfik-
na på att få höra henne berät-
ta om sin senaste produktion, 
”Himmelsdalen”. Nyligen 
släpptes boken i pocketfor-
mat.

Författarfrukost på Ale bibliotek
– Marie Hermanson till Nödinge

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På lördag blir det författar-
frukost med Marie Herman-
son i Ale bibliotek.
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Pontus Fryk 
Företags- och Lantbruksrådgivare 
Bank, 0520-49 49 28

Lennart Svensson
Säljare Företagsförsäkring 
0520-49 49 15

Vi hjälper dig med företagets 
Bank- och försäkringslösningar.

ÄLVÄNGEN. Onsdagen 
den 25 april håller 
Stina Gidlöf en föreläs-
ning i Älvängens akti-
vitetshus om att vara 
anhörig till barn med 
Downs Syndrom. 

Hon tror att föreläs-
ningen även kan bli ett 
bra tillfälle för anhöriga 
att träffas.

I höstas berättade Alekuriren 
om Stina Gidlöf, surtebo och 
mamma till 
nu 6-åriga 
Tea som 
föddes med 
Downs Syn-
drom. 

För drygt 
ett år sedan 
sa Stina upp 
sig från sitt 
arbete som 
gymnasielärare för att kunna 
ägna sig helhjärtat åt att 
föreläsa genom sitt företag 
Annorlunda Vision.

Det är stor spridning på de 
som anlitar henne, allt från 
förskolor och mödravård 
till universitetsutbildningar. 
Därför anpassar hon inne-
hållet efter målgruppen.

Den kommande föreläs-

ningen i Älvängen riktar sig 
i första hand till anhöriga, 
men det är öppet för vem 
som helst att komma och 
lyssna. 

– Det som är roligt är att 
samma föreläsning kan bli 
helt olika beroende på vilka 
som lyssnar. Jag försöker 
använda mig av humor så det 
inte blir för allvarligt. Det 
ska inte vara någon uppläx-
ning på något sätt.

Det är första gången hon 
föreläser i 
hemkommu-
nen och hon 
hoppas på 
bra uppslut-
ning.

– Jag 
tror att det 
blir ett bra 
tillfälle för 
anhöriga att 

träffas och just därför är fika-
pausen så viktig. 

Anhörigförening
Anhörigkonsulenten Ann-
Marie Thunberg hoppas 
också på att föreläsningen 
ska föra samman människor 
som befinner sig i samma 
situation. 

Under det senaste året 

har man inom anhörigstödet 
i Ale jobbat med utbildning 
och information, men svå-
righeten ligger i att komma i 
kontakt med de som berörs. 

– Vi har nu fått en anhö-
rigförening som startade 
för bara tre veckor sedan. 
Tanken är att de ska arbeta 
med anhörigfrågor och fånga 
upp olika intressen. Anhöri-
gas Riksförbund är med och 
stöttar i det arbetet. 

Föreläsningen som Stina 
Gidlöf ska hålla anordnas i 
samarbete med Lilla Edets 

kommun och redan i förra 
veckan hade 20 personer 
anmält sig. 

– Det är begränsat antal 
platser så det är bra om man 
anmäler sig till mig i god tid, 
säger Ann-Marie Thunberg.

Föreläsning om Downs Syndrom
– Stina Gidlöf riktar sig i 
första hand till anhöriga

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se Faksimil Alekuriren vecka 37, 2011.

Föreläsaren Stina Gidlöf med döttrarna Anna-Klara och Tea.

SURTE. Hur är det att 
vara förälder till ett 
barn som inte är som 
alla andra? 

Det vet Stina Gidlöf, 
mamma till femåriga 
Tea som föddes med 
Downs syndrom. 

Sedan i våras åker 
hon runt och föreläser 
om sina erfarenheter 
i syfte att ge en röst 
åt anhöriga i samma 
situation.

I vardagsrummet hemma 
hos familjen Gidlöf i Surte 
är leken i full gång. Tea och 
hennes lillasyster Anna-
Klara har spridit ut sina 
legobitar över hela golvet. 
Ute i köket plockar Stina 
fram kanelbullar, saft och 
kaffe. 

Vid första anblicken är Tea 
som vilken sprallig femåring 
som helst. Med ett busigt 
leende springer hon fram 
till mamma med ett legotorn 
som ska föreställa ett tårt-
ljus. Hon skrattar belåtet när 
Stina blåser ut den osynliga 
lågan.

Det som skiljer henne 
från de flesta andra barn är 
att hon föddes med en extra 
kromosom som gjort att hon 
har Downs syndrom. 

Almanackan som hänger 
på köksväggen är fulltecknad 

d i b k d läk b ök

grunden är gymnasielärare 
i bland annat svenska, har 
hon de verktyg som behövs 
för att kunna föreläsa. Fram 
tills i våras, då hon sa upp sig 
för att kunna fokusera mer på 
föreläsningarna, undervisade 
hon på Kunskapsgymnasiet i 
Göteborg. 

– Det finns många som 
har mycket 
att säga, men 
alla har inte 
förmåga att 
kunna för-
medla det. 
Genom mitt 
yrke har jag 
både tal och 
skrift med 
mig. Därför 
vill jag vara 
en ambas-
sadör för 
a n h ö r i g a 
och se till att 
vi får det stöd som vi har rätt 
till. När Tea föddes saknade 
jag själv någon som till exem-
pel förmedlade kontakten 
med andra anhöriga.

Anhörigveckan
Nästan ett år har gått sedan 
hon startade upp sitt före-
tag Annorlunda Vision och 
efterfrågan fortsätter att öka. 
Samma dag som Alekuriren 
kom på besök var hon nyss 
hemkommen från en föreläs-

i h hållit fö Möd

även innehållet efter mål-
gruppen. Förutom vårdper-
sonal, skol- och föreskolper-
sonal och anhöriga har hon 
även en önskan om att besöka 
olika företagsgrupper. Hon 
har bland annat föreläst i 
Göteborg, och har  dess-
utom föreläsningar inbo-
kade i Lidingö, Malmö och 

P e r s t o r p , 
men har 
ännu inte 
fått någon 
r e s p o n s 
från Ale 
k o m m u n , 
trots att 
hon skickat 
ut förfråg-
ningar.

– Det 
hade varit 
kul om min 
h e m k o m -
mun var lite 

mer intresserad.
Trots det ska hon föreläsa 

för förskolorna i Surte den 
28 september.

Vecka 40 anordnas den 
årliga anhörigveckan runt 
om i landet. Syftet är att 
uppmärksamma anhöriga till 
personer med funktionshin-
der, missbruk eller demens 
och ge dem extra stöd.

Redan nu är Stinas kalen-
der så gott som fulltecknad 
denna vecka och på den 

ti ll hö i d d

Kärleken till ett annorlunda barn
– Stina Gidlöf föreläser om att leva i en familj med särskilda behov

En barnmorska
berättade till exempel
för oss när vi låg på
BB om ett par som
fått tvillingar med 

Downs syndrom och 
kommenterade det med 

”snacka om dubbel otur”.
Sådant vill man inte höra.

Stina Gidlöf

Jag försöker använda 
mig av humor så det 

inte blir för allvarligt. 
Det ska inte vara 
någon uppläxning 

på något sätt.
Stina Gidlöf

Områdesvisning lördag 21 april kl 13.00–15.30

Mötesplats Backa Säteri
Kör av södra infarten mot Ale torg

följ golfskyltarna mot Backa Säteri

1–3 ROK

63–74 m2

från 1.195.000 kr

till 1.555.000 kr

För mer information kontakta 
Anders Östlund.  BoSkaparna.
Tel:  0730-96 08 55

www.boskaparna.se

NYA BOSTÄDER PÅ 
NÖDINGE GOLFBANA
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Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att
bostaden är besiktigad
innan försäljning.

Nödinge, Ale torg 14, 0303-33 16 40, lansfast.se

STAD/ORT

ADRESS KATTLEBERG 255 BOAREA CA 300 M² TOMTYTA 2000 M² AREAL CA 5,2 HA PRIS 3 250 000 KR/BUD VISAS SÖ
22/4 16.00-17.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0727-18 01 20

GÅRD - ÄLVÄNGEN
Strax norr om Älvängen finner ni denna fina gård, med bra läge och med utsikt över åkrar och ängar. Vacker mangårdsbyggnad
om 300 kvm innehållande 5 rok samt en lägenhet om 2 rok.  Fina ekonomibyggnader med stallplatser för två hästar, stor
ladugård, nybyggd maskinhall och en äldre byggnad innehållande garage, verkstad och förråd. Välkommen!

ADRESS SÖRGÅRDSVÄGEN 4, VÅN 4/5 BOAREA CA 81 M² /
3 ROK PRIS 800 000 KR/BUD AVGIFT 3 728 KR/MÅN
VISAS KONTAKTA MÄKLAREN FÖR VISNING MÄKLARE
FREDRIK HELLBERG TELEFON 0702-33 32 33 

BR 3 ROK - BOHUS
Nu erbjuds denna stora 3:a om 81 kvm i en populär förening.
Balkongen ligger i västerläge och därifrån har man en vacker
utsikt ända bort till Bohus fästning. Centralt och med goda
kommunikationer till Göteborg. Välkommen på visning!

ADRESS GRANÅSVÄGEN 1B BOAREA CA 95 M² / 5 ROK
TOMTYTA 1290 M² PRIS 2 100 000 KR/BUD VISAS LÖ 21/4
14.30-15.30 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE LASSE
KNAVING TELEFON 0727-18 01 20 

FRILIGGANDE VILLA - NÖDINGE
Vi har nu nöjet att erbjuda er ett underbart hus med väldigt
bra läge i populärt område, nära Vimmersjön. Här har du nära
till idrottsplats, ridskola, motionsanläggning  och naturen har
du inpå knuten. Smakfullt renoverat under senare år, gamla
trägolv har sparats. Bergvärme.

En majtågens veteran
Det börjar närma sig första maj och arbetarrörelsens demonstrationsdag.

Någon som gått med i Ales majtåg ända sedan starten är Hasse Andersson.
Han har träffat såväl Olof Palme som Anna Lindh och det politiska livet 

kommer han aldrig helt att lämna.

Hur många majtåg har du 
deltagit i genom åren?

– Jag har gått varje år sedan 
mitten på 50-talet, till att 
börja med i Borås där jag är 
uppvuxen. Första gången 
i Ale var 1976 och två år 
senare började jag jobba i 
kommunen. 
Hur ser du på majtågens 
framtid? Kommer arbe-
tarrörelsen kunna hålla 
liv i dem?
– Ja, de kommer allt finnas 
kvar, även om det inte är lika 
stort som förr. Antalet del-
tagare brukar vara ungefär 
samma varje år. En förkla-
ring till varför demonstra-
tionstågen inte är lika stora 
längre är att folk rör sig mer 
och åker bort över långle-
digheten. Jag tror att utveck-
lingen går mot att demon-
strationståg hålls på större 
ställen medan det på mindre 
orter anordnas mer familje-
aktiviteter. 

Berätta om något majtåg 
du minns extra väl.
– Jag minns bland annat när 
Gunnar Larsson, dåvarande 
ordförande i IFK Göte-
borg och i Göteborgs kom-
munfullmäktige, besökte 
Nödinge någon gång i början 
av 80-talet. Precis när han 
ställde sig i talarstolen bör-
jade det ösregna och hela 
talet som han skrivit med 
bläck blev förstört. Som tur 
var är han en van talare så det 
gick bra ändå.
1976 talade Olof Palme i 
Bohus centrum på första 
maj. Hur går det till när 
riksdagspolitikerna förde-
las till kommunerna?
– Fördelningen brukar göras 
av partiet centralt. Varje 
valår brukar partiledaren 
vara i Stockholm på första 
maj och i Göteborg alldeles 
i slutet av valrörelsen. Mel-
lanvalsår kan partiledaren 
komma till Göteborg eller 
Malmö. Vi i Ale kan ha turen 

att få hit den som kommer 
till Göteborg, även om vi till-
hör norra Älvsborg. Vi har 
alltid haft bra talare här och 
i år kommer LO-ordförande 
Wanja Lundby-Wedin till 
Nödinge. 
Du är numera pensionär 
även om du fortfarande 
har politiska uppdrag. 
Hur ser din politiska bak-
grund ut?
– Jag gick med i SSU i slutet 
på 50-talet innan jag blev 
facklig ordförande i styrel-
sen för textilföretaget Algot 
i Borås. Sedan satt jag med 
i sjukvårdsstyrelsen och 
1970 valdes jag in i Göte-
borgs kommunstyrelse där 
jag var med fram tills 1975 
då jag började jobba på par-
tistyrelsen i Stockholm. 1978 
anställdes jag som ombuds-
man av Ale Arbetarekom-
mun. Jag har även suttit som 
landstingsråd. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Hasse Andersson
Ålder: 67
Bor: Nödinge
Familj: Fyra barn, tre barn-
barn och två barnbarnsbarn
Gör: Pensionär, men har 
fortfarande politiska upp-
drag. Ordförande för Nödinge 
S-förening. 
Intressen: Fiske, förenings-
liv, familjen
Stjärntecken: Skorpion
Aktuell: Går sitt 37:e första 
majtåg i Ale kommun nästa 
tisdag
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SKEPPLANDA. Tisdagen 
den 24 april kommer 
drogförebyggaren 
Stefan Persson till 
Alboskolan och före-
läser om riskerna med 
alkohol och droger.

Initiativet kommer 
från tre ungdomar: 
Veronica Costa, Marcus 
Andersson och Jennie 
Andersson.

De kallar sig för U.S.B.S. – 
ungdomar som bryr sig. 

Alla tre har på nära håll 
upplevt hur alkohol och 
droger skadar människor och 
därför bestämde de sig för att 
agera.

– Vi var på en liknande 
föreläsning för ett tag sedan, 
men kände att den inte rik-
tade sig till ungdomar på det 
sättet som vi tror behövs. 

Efter det började vi fundera 
på om man kunde ordna en 
ungdomsföreläsning och 
med hjälp av bland andra 
Thomas Berggren på 
Vakna blev det möjligt, säger 
Jennie Andersson.

Föreläsaren Stefan Pers-
son jobbar som drogföre-
byggare i Stenungsunds 
kommun. Han har tidigare 
även gjort filmer i syfte att 
öka kunskapen om droger. På 
föreläsningen i Skepplanda 
kommer han bland annat 
att prata om hur preparaten 
påverkar kroppen och vilka 
risker man utsätter sig för. 

– Det känns inte som att 
folk riktigt förstår innebör-
den, säger Jennie och Marcus 
tillägger:

– Många tänker inte på att 
kroppen tar skada av alkohol.

Föreläsningen, som riktar 
sig till ungdomar som fyllt 14 
år, är inte tänkt som någon 
skrämselpropaganda. Syftet 
är att sprida kunskap, dels i 
förebyggande syfte, dels för 
att hjälpa ungdomar tillbaka 
på rätt väg.

– Vi upplever att drogan-
vändandet ökar hela tiden, 
och vi vill göra något för att 
stoppa det, säger Marcus.

Thomas Berggren är 
imponerad över U.S.B.S. 
initiativ.

– Det här är väldigt posi-
tivt. De vill göra något för 
andra ungdomar och det 
är verkligen något som vi i 
Vakna uppmuntrar. Stefan 
Persson, som kommer och 
föreläser, är bred i sitt kun-
nande.

JOHANNA ROOS

Tog initiativ till ungdomsföreläsning
– De agerar för att minska droganvändandet

U.S.B.S. – Ungdomar som bryr sig. Veronica Costa, Marcus Andersson och Jennie Andersson 
tar gärna initiativ till fler ungdomsföreläsningar om den första blir uppskattad.

��������������������������

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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NÖDINGE. En föreläs-
ning som väckte käns-
lor.

I förra veckan gästa-
des Ale gymnasium av 
Julia Mjörnstedt från 
Ung Cancer, en organi-
sation för unga vuxna 
cancerdrabbade.

Budskapet till åhö-
rarna var entydigt: Det 
är okej att känna.

Som ett led i kursen peda-
gogiskt ledarskap valde en 
grupp ungdomar från Ale 
gymnasium att arrangera en 
föreläsning.

– Vi fick idén av vår lärare 
Marita Elheim och tyckte 
det kunde vara kul. Samti-
digt ville vi hitta ett inspire-
rande ämne som attraherade 
övriga elever på skolan, berät-
tar Josefin Kivistö.

Teatersalongen var om än 
inte fullsatt så välfylld av ung-
domar denna måndagsefter-
middag. De fick ta del av en 
fängslande, i vissa fall gripan-
de och tillika smärtsam, be-
rättelse om en ung männis-
kas olyckliga öde att som 21-
åring få veta att man drab-
bats av cancer i magen. Det 
var i november 2006 som 
Julia Mjörnstedt genomgick 
en koloskopi.

– Jag hade sjukt ont i 
magen och kunde inte äta.

Julia fick reda på att hon 
hade cancer i tjocktarmen. 
Hennes liv vändes upp och 
ner.

– Det är en dom som inte 
går att överklaga, inte något 
man kan övertala. Jag blev 
tvungen att lyssna på andra 
människor, du har inte själv 
kontroll.

Julia berättade också om 
den finaste stund hon någon-
sin har upplevt, när hennes 
nära och kära färdades på E4 
på väg hem från Stockholm 
och då de nåddes av beskedet 
att cancern inte hade spridit 
sig till andra organ i kroppen.

– Alla grät, till och med 
min pappa som aldrig gråter. 
Det var ett fint ögonblick, 
minns Julia.

Gymnasieungdomarna 
fick också höra Julias redo-
görelse kring den nio timmar 
långa operationen och da-
garna som väntade i sjukhus-
sängen.

– Det var en absurd känsla 
att veta att de pumpade in gift 
i kroppen samtidigt som mina 
kompisar var i Australien och 
träffade killar. Jag kräktes tolv 
dygn non stop. 

Julia Mjörnstedt gjorde 
något så ovanligt att hon do-
kumenterade sina sorgliga 
och ångestladdade stunder.

– Vi pratar aldrig om job-
biga saker, som hur det känns 

när föräldrarna skiljs, när 
någon drabbas av ätstörning 
eller en allvarlig sjukdom. 
Det är så typiskt svenskt. Min 
sjuksköterska sade en gång, 
och det etsade sig fast hos 
mig: Det är okej att känna! 
Du har rätt att få ut din ilska 
och frustration.

Ung Cancer gjorde en film 
om unga vuxna som drabbats 
av cancer. Filmen lades ut på 
Youtube och inom loppet av 
tre dygn hade 150 000 perso-
ner uppmärksammat klippet. 
Julia Mjörnstedt var med om 
att få Svenska Hjältar-galans 
eldsjälspris tidigare i år.

– En jättebra och intres-
sant föreläsning, som berör-
de. Nu återstår för oss att ut-
värdera detta arrangemang, 
säger Nicklas Björk.

JONAS ANDERSSON

Föreläsning med Ung Cancer
– Gymnasieungdomar lyssnade till Julia Mjörnstedt

Julia Mjörnstedt från orga-
nisationen Ung Cancer före-
läste i Ale gymnasium.

Vissa saker 
 ska man bara 
 skita i.
Toaletten till 
 exempel.

Det spolas ner alldeles för mycket skit i toaletten. Och då menar vi inte  

kiss och bajs, utan allt det där dåliga som borde hamna någon annanstans. 

Vi i hushållen spolar ner mer skit än industrin. I avloppet hamnar allt 

från bomullspinnar, tamponger och kondomer till mediciner, lacknafta  

och färgrester. För att inte tala om alla kemikalier från hygienproduk ter, 

ren göringsmedel och kläder.

Att ta bort allt skräp som fastnar i reningsverkets galler kostar hundra-

tusentals kronor om året. Mediciner innehåller ämnen som skadar livet  

i havet, medan färg och lacknafta dödar de nyttiga bakterierna som renar 

vattnet på reningsverket.

Så spola bara ner kiss, bajs och toapapper i toaletten. Allt annat skräp 

kan du väl slänga där det hör hemma. Och använd gärna miljömärkta 

produkter utan skadliga kemikalier.

Vill du veta mer om hur du kan bidra till ett renare hav och ha  

lite kul under tiden? På skitresan.se kan du tävla i avloppsvett  

och vinna Guldpass till Liseberg. Tack för din insats!

Gryaab tar hand om avloppsvatten från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille.  
Vi tar bort en stor del av de näringsämnen som bidrar till övergödningen i havet. Av slammet produceras  
bland annat det klimat  smarta fordonsbränslet biogas som inte bidrar till växthuseffekten.
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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

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
Anmäler dig gör du på vår hemsida www.laget.se/nskfotboll

eller skicka E-post till nskfotboll@telia.com 

- 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

HEMMAPREMIÄR DIV 6 D
Söndag  22 april kl 18:00

Nödinge SK – Älvängens IK
Välkommen till Vimmervi Cafeterian är öppen

www.laget.se/nskfotboll Tel: 0303-229883
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Lör 21 april kl 14.00
Nol – Färjenäs

Lör 21 april kl 14.00
Älvevi

ÄIK dam – Ytterby FC

Lör 21 april kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – IFK Fjärås

Sön 22 april kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Älvängen

FOTBOLL I ALE

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
IFK Åmål – Ahlafors IF 1-1 (1-1)
Mål AIF: Ali El-Rafaei. Matchens 
kurrar: Ali El-Rafaei 3, Johan Elving 
2, Andreas Skånberg 1.

Göteborgs FF – Edet FK 2-1 (1-0)
Mål EFK: Marcus Olsson.

Division 6 D Göteborg
Tuve – Nödinge 2-0 (1-0)

Älvängen – Hyppeln 0-0

Surte IS FK – Nol IK 1-4 (1-2)
Mål SIS: Ismael Daebes. Mål NIK: Hadi 
Namro 2, Martin Eriksson och Boban 
Ilnic. Matchens kurrar SIS: Emil 
Begzic 3, Lasse Karlsson 2, Oscar 
Jönsson 1. Matchens kurrar NIK: 
Hadi Namro 3, Boban Ilic 2, Jesper 
Albinsson 1.

DM Västergötland
Hjärtum – Skepplanda 0-8 (0-4)
Mål SBTK: Christian Rönkkö 3, Mat-
tias Johansson 3, Ricardo Nasci-
mento, Jonathan Svensson.

- 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. 

ÅMÅL. Det blev en 
poäng i premiären för 
Ahlafors IF.

Seriefavoriterna IFK 
Åmål beskrev det som 
ett ”rån”.

– Alltid gott med en 
pinne i bagaget när 
man åker så långt, sa 
AIF-tränaren Lars-Gun-
nar Hermansson.

Han höll med om att IFK 
Åmål ägde större delen av 
matchen, men bollinnehav 
ger sällan poäng. Det hand-
lar om att göra mål.

– De har ett par bollar i 
virket före paus. I andra halv-
lek trycker de på utan att skapa 
särskilt många vassa chanser. 
Det var en konstig match på 

så vis att vi tänkte överras-
ka dem med hög press, vilket 
fick till följd att vi knappt fick 
röra bollen… När vi väl fick 
tag på den gjorde Ali El-Ra-
faei 1-0, summerade Her-
mansson.

Vidare ansåg han att pre-
miärmålskyt-
ten var pla-
nens eligant.

– Ali gjorde 
nästan allt rätt 
idag. I andra 
halvlek var vi 
tvungna att få stopp på dem 
i mitten. Jag testade att byta 
plats på Ali och Moa (Mo-
hamad Abdulrazek). Ali 
har aldrig spelat centralt på 
mittfältet tidigare, men han 
löste det väldigt bra, beröm-
de Hermansson.

Åmål som tillhör för-
handstipsen när det gäller 
seriesegern lyckades kvittera 
före pausvilan, men några fler 
mål blev det inte.

– I efterhand ska vi vara 
väldigt nöjda med poängen. 
Jag tror inte det blir särskilt 

många lag 
som får med 
sig något här-
ifrån. De har 
en bra varia-
tion i sitt spel, 
kortpass-

ningsspel varvas med farliga 
bollar i djupet mot notoris-
ke målskytten David Johan-
nesson, beskrev Lars-Gun-
nar Hermansson som fick 
med sig en hel del positivt 
hem förutom poängen.

– Vi har en fortsatt god 

moral i laget och försvars-
spelet är stabilt.

På lördag väntar Fjärås på 
Svenska Stenhus Arena i Ala-
fors. Ahlafors IF hoppas då ha 
fått tillbaka Niklas Ahlbom 

och Rasmus Johansson i 
truppen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Pinne i premiären

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
IFK Åmål – Ahlafors IF 1-1 (1-1)

Ali El-Rafaei var bäst på plan när Ahlafors IF kämpade sig 
till en pinne borta i premiären mot IFK Åmål. Arkivbild: Allan 
Karlsson

Det har varit lite upp och ner 
för Skepplanda BTK under 
träningsmatchandet i vår. I 
genrepet mot Hjärtum såg 
det dock oförskämt bra ut. 
Göta älvdalsderbyt, som spe-
lades på Romelandas konst-

gräsplan, bjöd 
aldrig på någon 
nerv ty SBTK 
gjorde processen 
kort med division 

6-motståndet.
– Eftersom Hjärtum hade 

slagit vår seriekonkurrent 
Upphärads IS med 4-1 i den 
första omgången, så visste vi 
inte riktigt vad det var för 

motstånd som väntade. Vi 
lyckades emellertid få hål på 
dem redan i matchinledning-
en och sedan rullade det på, 
förklarar Jimmy Johansson.

4-0 i vardera halvlek och 
två tremålsskyttar i Christian 
”Figge” Rönkkö och Mat-
tias ”Munken” Johansson 
var formbesked som gladde 
ledarstaben.

– ”Figge” och ”Munken” 
gjorde det jättebra på topp 
och med lite flyt hade de no-
terats för ytterligare några 
fullträffar, berömmer Jimmy.

DM och Skepplanda BTK 
tycks vara en lyckad kombina-

tion. I fjol tog sig Skepplan-
da ända fram till kvartsfinal 
vilket genererade en biljett 
till Svenska Cupen i år. Lott-
ningen förkunnades för en tid 
sedan och innebär att division 
2-laget Lärje/Angered gästar 
Forsvallen i sommar.

– Något av en nitlott. Det 
blir naturligtvis jättesvårt, 
men vi ska göra vårt ytters-
ta för att ge dem en match. 
I efterföljande omgång kliver 
de allsvenska lagen in, berät-
tar Jimmy.

Skepplanda inleder serie-
spelet borta mot Göta BK 
nästa fredag. Till helgen 
väntar träningsläger i Köpen-
hamn där det ska slipas på de-
taljer i spelet.

– Förutom ett par smås-
kavanker finns det inget som 
oroar oss inför premiären. 
Vi ser fram emot att allvaret 
drar igång, avslutar Jimmy 
Johansson.

JONAS ANDERSSON

Storseger för SBTK i genrepet

Mattias ”Munken” Johansson blev tremålsskytt när Skepp-
landa BTK avfärdade Hjärtum i den andra omgången av DM. 
8-0 slutade matchen, som också utgjorde genrep för SBTK 
inför seriepremiären i division 5 Västergötland Västra.
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ROMELANDA. Ett rejält styrkebesked av Skepp-
landa BTK.

8-0 mot division 6-laget Hjärtums IS i den 
andra omgången av Intersport Cup, tillika DM i 
Västergötland, talar sitt tydliga språk.

– Det var klasskillnad, konstaterade SBTK:s 
assisterande tränare, Jimmy Johansson, efter 
slutsignalen.

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

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

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

�����������������
������������������


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

������������������� ���������������

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

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

�������������

FOTBOLL
DM
Skepplanda - Hjärtum 8-0 (4-0)

HJÄLP EUROPAS
FATTIGASTE BARN

BG 5344-4923

STÖDFÖRENINGEN VAKEN

Märk bidraget "Moldavien"

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

med partners

Elvis Forever Ale



alekuriren  |   nummer 15  |   vecka 16  |   2012SPORT20

Division 3 NV Götaland

VS

IFK FJÄRÅS
LÖRDAG 21 APRIL

KL 15.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF
Hemlig 
gäst från 
IFK  Göteborg 
besöker Sjövallen

Matchvärdar

SURTE. Derby och 
seriepremiär direkt.

Surte och Nol 
drabbade samman i 
”Alesexan” och de blå-
klädda utnyttjade bäst 
sina målchanser.

– Vi ger dem en 
match och Nol kommer 
att vara ett av seriens 
topplag så vi ska inte 
skämmas, konstaterade 
surtetränaren Beco 
Begzic.

Alesexan, division 6 D Göte-
borg, innehåller i år förutom 
Nol och Surte även Älväng-
ens IK och Nödinge SK. Av 
dessa lag fick Nol bäst start på 
säsongen. Efter tio minuters 
spel på Surte IP hade nolarna 
gjort både 1-0 och 2-0. Målen 
signerades Hadi Namro och 
Martin Eriksson. Surte re-
ducerade genom Ismael 
Daebes efter hörna en knapp 
halvtimme in i matchen. Boll-
innehavet var till hemmala-
gets fördel och bandystjär-
nan Lasse Karlsson förde-

lade skickligt bollar från sin 
playmakerposition. De rik-
tigt heta målchanserna ute-
blev dock för Surte. Istället 
drar laget på sig en onödig 
frispark som Nol tog vara 
på. Boban 
Ilic utnytt-
jade Fred-
rik Thelaus 
korta räck-
vidd och bor-
rade upp bollen högt i borter-
sta krysset. 3-1 i paus till gäs-
terna var i överkant.
– Vi är väl lite bättre och jäm-
nare som lag, men idag tycker 
jag inte att särskilt många 
kommer upp i normal stan-
dard. Surte var betydligt 
bättre än jag trott och framför 
allt imponerade Lasse Karls-
son, sa noltränaren Peter 
Karlsson.

Andra halvlek blev sämre 
till kvalitén och Nol som sak-
nade sju tänkbara startspela-
re verkade mest vilja spela av 
matchen. Hadi Namro hann 
göra ytterligare ett mål och 
segern var totalt sett odisku-

tabel.
– Det laget som spelar är 

alltid vårt A-lag. Det finns 
inga ursäkter. Vi kan bara 
glädjas åt att vi har en bred 
trupp, vilket gör att vi alltid 

kan ställa upp 
med ett bra 
lag. Till nästa 
omgång, 
hemma mot 
Färjenäs, är 

Charlie Nielsen och Jonny 
Stenström spelklara. Det är 
självklart positivt för oss, sa 
Peter Karlsson.

Premiärförlusten till trots 
var besvikelsen i Surtelägret 
tämligen begränsad.

– Vårt mål är att etable-
ra klubben i sexan. Nol har 
säkert högre tankar och jag 
är nöjd med att vi står upp 
bjuder motstånd. Det finns 
mycket som kan bli bättre, 
men det är en utmaning att 
få ihop ett lag med många 
unga samt ett antal rutinerade 
rävar, menade Beco Begzic.

Bäst i Surte var en annan 
Begzic, sonen Emil, som 

visade prov på fin teknik och 
oroade nolförsvaret gång på 
gång. Hos gästerna var det 
främst Hadi Namro som ut-
märkte sig.

LEKSTORP. Två starka 
försvar bidrog till 
en mållös match på 
utmärkta Lekstorps 
plastunderlag.

0-0 slutade premiä-
ren i division 6D Göte-
borg mellan Älvängens 
IK och Hyppeln.

ÄIK får nu ladda om 
batterierna till sönda-
gens derby borta mot 
Nödinge SK.

Gästerna skapade ett flertal 
chanser i den första, men ett 
stabilt hemmaförsvar fanns 
alltid till hands och avvärjde. 
Målvakten Johan Wester 
gjorde en bra insats mellan 
stolparna och bidrog mycket 
till lagets första vårpoäng.

Närmast ett premiärmål 
för ÄIK kom efter paus. Men 
för den stora ÄIK-publikens 
besvikelse hamnade bollen 
strax utanför ena målstolpen.

I övrigt böljade spelet fram 

och tillbaka. Det blev inte 
någon storslagen historia och 
vid ett flertal tillfällen slarva-
des det hos båda lagen.

Det är ännu för tidigt att 
framhålla några eldsjälar i 
årets ÄIK-upplaga. Först 
efter några omgångar går 

det att peka ut spelare som 
kommer att utgöra ryggra-
den. Lagets insats var väl inte 
den bästa i mannaminne, men 
heller inte den sämsta.

Mållös premiär för ÄIK mot Hyppeln

TEXT

Allan Larson
info@alekuriren.se

Närmare än så här kom inte Älvängens IK ett mål i hemma-
premiären mot Hyppeln.

Surte bjöd Nol motstånd i premiären.

Hadi Namro sysselsat-
te Surtes försvar inklusive 
spelmotorn Lasse Karlsson.

Första derbysegern till Nol

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Surte IS FK – Nol IK 1-4 (1-2)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

NÖDINGE. Nyfiken på att 
testa golf?

Nu på söndag den 22 
april är alla mellan 6 och 21 
år välkomna till en prova-
på-dag på Nödinge golf-
klubb. 

– Man behöver inte 
anmäla sig i förväg och vill 
man sedan fortsätta drar 
årets juniorträning igång 
den 5 maj, hälsar Anders 
Kalin i juniorkommittén.

JOHANNA ROOS

Golf för juniorer

BOHUS. Bandyns silly 
season är igång.

Surte BK kunde i 
veckan presentera en 
återvändare.

Tobias Magnusson 
Motéus vänder hemåt 
efter spel i norska 
Mjöndalen och Kareby 
IS.

De riktigt tunga namnen har 
inte presenterats ännu, men 
ryktesspridningen är i full 
gång. Spelare som däremot 

är definitivt klara för spel i 
Surtes tröja nästa år är Adam 
Rohr, Johan Janebrink, 
Simon Andréasson, Olle 
Smedberg (ny från Kareby 
IS) och förra veckans snackis 
Tobias Mangusson Motéus. 
Den sistnämnde har spelat 
för Kareby de senaste två 
åren och 24-åringen fung-
erar både som anfallare och 
mittfältare.

Stort hopp finns för att 
spelare som flydde inför årets 
säsong ska återvända. Bland 

dessa nämns Kalle Ahlgren 
och målvakten Alexander 
Wettergren.

När det gäller vem som 
ska träna laget är fortfarande 
inget klart. Det har talats 
om Harri Bergbacka, men 
också om tidigare backen 
Daniel Rydén. Mycket talar 
dock för att Göran Adolfs-
son kommer tillbaka i någon 
form.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Nu är bandyns silly 
season igång 

Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9
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HÅLANDA. Från Det 
Kongelige Teater i Köpen-
hamn har en operastjärna 
hittat ut till Hålanda. Förra 
onsdagen fylldes Mauritz-
berg av Gitta-Maria Sjö-
bergs förtrollande röst. 
Under kvällen fick vi möta 
operakaraktärerna Tosca, 
Mimi, Rusalka och lady 
Macbeth, en roll hon är ak-
tuell i på Göteborgsoperan. 
Det framfördes också nord-
iska klanger, bland annat 
Frödingdikter tonsatta både 
av Sibelius och av Matti 
Borg, Gitta-Marias partner.

Trots att det kan verka 
avlägset att ta sig från ope-
ravärldens stora scener till 
ett vardagsrum med 45 pu-
blikplatser var vägen hit na-
turlig för Gitta-Maria Sjö-
berg. Hon är själv uppvuxen 
i Sjuntorp nära Trollhättan.

Det var med stor musi-
kalitet och dramatik lekfull-
het hon intog scenen till-
sammans med pianisten 
Karin Holm från Göte-
borgsoperan. I rollväxling-
arna kom en tydlig redogö-
relse, kanske både för publi-
ken och Gitta-Maria själv, 
kring det nya dramat och 
i vilken situation karaktä-
ren befann sig. När musi-

ken åter började tog en helt 
ny person form framför oss 
med en så övertygande mu-
sikalisk gestaltning att till 
och med ryskan kändes för-

ståelig. Och när de svindlan-
de tonerna klingat ut avslu-
tades kvällen givetvis med 
Toscabakelser.

❐❐❐

Operaunderhållning i Mauritzberg

Gitta-Maria Sjöberg och pianisten Karin Holm svarade för 
storslagen musikunderhållning i Mauritzberg.

SKEPPLANDA. Först 
Älvängens IK, sedan 
Ahlafors IF och nu 
Skepplanda BTK.

Forsvallen blir den 
tredje fotbollsanlägg-
ningen i Ale att förses 
med konstgräs under 
2012.

– I mitten av sep-
tember ska den gröna 
mattan vara utrullad 
och i spelbart skick, 
förklarar Benny Hans-
son i SBTK.

Ärendet har dragit ut på 
tiden, men nu är det äntli-
gen klart med konstgräs på 

Forsvallen också. Skepp-
landa BTK har träffat en 
överenskommelse med Ale 

kommun som innebär att 
arbetet tar sin början innan 
semestern.

Skepplanda BTK har iordningställt ett gym på Forsvallen. 
Klubben har övertagit en del av de maskiner som efterläm-
nades när sjukgymnastiken i vårdcentralen på Albotorget 
stängde i slutet av förra året. Forsvallen blir den tredje idrottsanläggningen i Ale att förses med konstgräs. I mitten av 

september kommer den nuvarande grusplanen att vara försedd med konstgräs.

Klart med konstgräs på Forsvallen
– Och snart är gymmet klart

– Någon gång i juni börjar 
vi att schakta. Vi kommer att 
ha hjälp av Kollanda Grus, 
som vet vad det här hand-
lar om och som bland annat 
varit inblandade i bygget av 
konstgräsplanen på Älvevi, 
förklarar Ricardo Nasci-
mento i SBTK:s styrelse.

SBTK har låtit vänta med 
byggprojektet till dess att 
alla pusselbitar fallit på plats. 
Enligt Benny Hansson finns 
nu inget hinder som kan 
äventyra det planerade första 
spadtaget.

– Nej, allting är klappat 
och klart. Vi löser vårt eko-
nomiska åtagande med ide-
ella arbetstimmar.

Konstgräsmattan kommer 
att placeras på den nuvarande 
grusplanen. Underlaget är 

utmärkt lämpat för anläg-
gande av plastgräs.

– Ny dränering ska till 
plus att vi gör en så kallad 
bomberad plan där vattnet 
snabbt kan rinna av mattan. 
Det är viktigt eftersom det är 
under nederbördsrika perio-
der som konstgräsplanen i 
första hand kommer att nytt-
jas, säger styrelseledamot 
Sven Rydén.

Enorm utveckling
En ny mindre grusplan håller 
på att iordningställas vid den 
före detta hockeyrinken. 
Ytan är bland annat tänkt att 
användas som bouleplan.

– Forsvallens idrottsplats 
genomgår en enorm utveck-
ling just nu. Vi håller på att 
lägga sista handen vid ett 

helt nytt gym i bottenplan 
på klubbhuset. När sjukgym-
nastiken lades ner i Skepp-
landa övertog vi en del av 
maskinerna vilka nu inryms i 
vår nybyggda lokal.

– Till hösten, när konst-
gräsmattan ligger klar, 
kommer vi att ha en toppmo-
dern anläggning som erbju-
der fantastiska förutsätt-
ningar för våra medlemmar. 
Det känns otroligt stimule-
rande och jag vill samtidigt 
ge en eloge till Ale kommun 
för ett utomordentligt fint 
samarbete, avslutar Benny 
Hansson.

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Vackra Stockholm
3 dagar i centrum

First Hotel Amaranten ★★★★

Mitt bland Stockholms alla fina och kända kvarter; Gamla Stan, 
Vasastaden, Östermalm och Södermalm, placerat helt i centret av 
”Nordens vackraste storstad”, ligger ert hotell på Kungsholmen.   
Ett mycket stilfullt inrett hotell med bl.a. spa och pool.

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

 

Ankomst: Fre-lör t.o.m. 9/6 
och 24/8-15/12 samt valfri 
11/6-18/8 2012. 

1 barn 
6-13 år 

½ priset

Friska dagar i Wittensee
4 dagar i Schles wig-Holstein, Tyskland

Hotel Wittensee ★★★

Hotellet ligger i natursköna 
omgivningar nära en av 
Nordtysklands vackraste sjö-
ar Wittensee.

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

Pris per person i dubbelrum

från 1.649:-
T.o.m. 30/4: 50:-  |  1/6-30/9: 100:-

seet i Hedeby

2 barn 
6-13 år 

½ priset

Pris per person i dubbelrum 

3.549:-
Pris utan reskod 3.849:- 

Sommar i Norges fjäll
6 dagar i Svingvoll
Skeikampen Resort
Slappna av och njut av den 
friska fjälluften i gränslandet 
mellan de höga bergen och 
Gudbrandsdalens skogar. Här 
ligger resortet idylliskt vid ber-
gets fot som en traditionsrik 
välplacerad bas för att uppleva 
alla de aktivitetsmöjligheterna 
som finns i fjällen. Ni kan t.ex. 
ta en trekking- eller cykeltur 
eller spela golf på en av de högst 
placerade banorna i Norge (900 
m.ö.h.) med en imponerande 
utsikt över högfjällen. Kör t.ex. 
en tur till Lillehammer (35 km), 
där upplevelserna står på kö. 
Upplev också den natursköna 
Peer Gynt-vägen! 

Ankomst: 
Söndagar 17/6-23/9 2012. 

 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Skeikampen Resort

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

NÖDINGE. Charlie Chaplin lämnar 
ingen oberörd. I GöteborgsOpe-
rans uppsättning möter vi honom 
i en mängd olika situationer i en 
föreställning av Leo Cullborg med 
musik av Charlie Chaplin. Ons-
dagen den 18 april är det dags att 
bänka sig i teatersalongen i Nödinge 
för en helkväll.

En vacker höstdag 1952 lämnar 
Queen Elisabeth New Yorks hamn. 
Ensam på akterdäcket står en ele-
gant klädd herre och ser den väldiga 
staden försvinna i soldiset. Hans 
namn är Charlie Chaplin.

Han funderar över allt som hänt 
sedan han kom till möjligheternas 
land för 40 år sedan. Då var han en 
okänd engelsk vaudeville-artist, nu 
vet hela världen vem han är. Däre-
mot skulle få känna igen honom där 
han står; utan plommonstop, käpp 
eller för stora skor, och framför allt 
utan sin lilla mustasch.

Vem var då denne Charlie Chap-
lin? Samtidigt som miljoner världen 
över älskade honom, hatades han av 
andra. Kanske därför att han i hela 
sitt konstnärskap utmanade makten 
och dumheten. Hans vapen var 

skrattet och löjet och detta fick till 
följd att Chaplin skaffade sig fiender 
av dignitet; Adolf Hitler, J. Edgar 
Hoover och Joseph McCarthy var 
några av dem.

Med hjälp av Chaplins egna fan-
tasifulla grepp, och inte minst hans 
egen musik, berättar GöteborgsO-
perans Skövdescen hans historia. 
Deras Chaplin tar oss med till så vitt 
skilda händelser som Hitlers födelse, 
en kväll på Music Hall och Wall 
Street-kraschen, som av Chaplin 
skildras som dansnummer. Vi får 
se hur man tar kål på en högtalare 
med hjälp av en fiol och bevittna hur 
romantiken spirar mellan Chaplin 
och atlantångarens damorkester – 
The Adorable Trio.

Leo Cullborg förklarar sin upp-
sättning med orden: Har då Charlie 
Chaplin något att säga oss i dag, för-
utom att locka till skratt? Han manar 
oss till ständigt uppror mot makt, 
dumhet och översitteri!

Teaterföreningen i Ale och ABF 
hälsar alla välkomna till vårens sista 
föreställning.

❐❐❐

GöteborgsOperan ger musikalföreställning

– Charlie Chaplin kommer till Nödinge

GöteborgsOperans Skövdescen berättar Charlie Chaplins historia i Ale gym-
nasiums teatersalong nu på onsdag.

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

Resa + kockens tips

99:-*fr

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

Så mycket för så lite! Hela 
programmet hittar du på 
stenaline.se/danmarkoverdagen

*Gäller Stena Danica avg. kl 09.00
helgfri måndag–fredag i perioden 
2/1–21/6 och 20/8–28/12 2012. 
Tips från kocken avser 27/4.

Missa inte smaksensationerna 
fredagen den 27 april! Då får vi 
besök av Sofi a Bodovic Olsson, 
som är kock på nyöppnade 
Clarion Hotel Post i Göteborg. 
Hon bjuder på smakprover 
och expertråd om våra 
svenska vårprimörer.

Tips från 
kocken!
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Varmt
välkomna!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

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

LÖDÖSE. Titanics för-
lisning är inte bara en 
mörk och dyster his-
toria.

På Lödösehus hedras 
minnet av fartyget och 
människorna ombord 
ur ett betydligt ljusare 
perspektiv.

I lördags invigdes 
utställningen Trollhät-
tan och Titanic.

I lördags var det exakt 100 
år sedan som Titanic gick 
mot botten. Ombord fanns 
2 207 passagerare varav 123 
svenskar, ett knappt 20-tal av 
dessa från Västsverige. Totalt 
var det 712 resenärer som 
överlevde skräcknatten.

– Titanic var fylld av emi-
granter som hade hopp och 
drömmar om en bättre fram-
tid, förklarar utställnings-
producent Esther O´Hara 
från Lödöse museum.

Utställningen skildrar 
olika människoöden, bland 
annat berättas historien 
om Henrik Kvillner från 
Bohuslän. Henrik arbetade 
som ingenjör på Trollhät-
tans Kanalverk när han fick 
ett statligt stipendium om 
att åka till USA och fördjupa 
sig inom ämnet järnkon-
struktioner. Han var nyför-
lovad med Signe, som vin-

kade av honom när han tog 
båten från Göteborgs hamn 
till Hull i England. Tanken 
var sedan att Henrik skulle 
fortsätta västerut från Sout-
hampton.

– Henrik blev ombokad 
till Titanic och skulle såle-
des aldrig varit med på det 
förolyckade fartyget. Henrik 
blev 31 år. Över 300 kroppar 
återfanns efter förlisningen 
varav Henriks var en av dem, 
berättar Esther O´Hara.

– Naturligtvis en fruk-
tansvärd tragedi, men vi vill 
också försöka återge de fyra 
dagarna innan förlisningen 
ägde rum. Henrik var i säll-
skap med tre andra svenskar 
där en av dem, Dagmar, 
överlevde olyckan. Precis 
som alla andra ombord på 
Titanic hann de njuta av en 
fin och lyxig omgivning. 
Titanic var nämligen det 
första fartyget i världen som 
månade om alla passagerare, 
även dem i andra- och tred-
jeklass. Det var unikt för den 
tiden, säger Esther O´Hara.

Som en annan del i utställ-
ningen kopplas Trollhät-
tans stolta industrihistoria 
till Titanic. Axel Welin var 
designer till de dävertar som 
fanns ombord, alltså livbåt-
sarmarna.

– Det är inte många som 
känner till att det var så. 

Stålet tillverkades i Väst-
manland, men monterades i 
Trollhättan. Konstruktionen 
fungerade förträffligt, pro-
blemet var att det inte fanns 
tillräckligt med livbåtar. 
Rederiet White Star Line 
uppfyllde emellertid kraven 
och hade faktiskt fler livbåtar 
än vad lagen krävde. Efter 
Titanics förlisning ändrades 
dock hela regelverket. På så 
sätt har många liv räddats 
efter Titanics tragiska förlis-
ning, säger Ester O´Hara.

Det är med ödmjukhet, 
repsekt och kärlek i rösten 
som Ester O´Hara berättar 
om sin utställning Troll-

hättan och Titanic. Esters 
mamma arbetade som jour-
nalist i Liverpool och hon 
har skildrat en hel del av den 
ofattbara fartygskatastrofen.

– Jag har haft Titanics öde 
med mig sedan barnsben. 
Fortfarande engagerar och 
berör Titanic människor i 
alla åldrar. Alla har någon 
sorts relation till den tidens 
största ångare.

Utställningen på Lödöse-
hus pågår till och med den 13 
januari 2013.

Titanics öde skildras på Lödösehus
– Vacker och känslofylld utställning

PÅ LÖDÖSEHUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Titanic förliste den 14 april 1912. Ombord fanns 2 207 pas-
sagerare varav 123 svenskar.

Ester O´Hara har producerat utställningen Trollhättan och 
Titanic.

NÖDINGE. Kampen för 
de i Etiopien fängslade 
Johan Persson och 
Martin Schibbye fort-
sätter.

Ett led i arbetet är 
vandringsutställningen 
”Fängslade bilder” med 
fotografen Johan Pers-
sons alster.

Denna visas nu under 
två veckor i Ale gym-
nasiums entré.

Det är Vänsterpartiets Ing-
marie Torstensson som har 
tagit initiativ till att visa de 
14 mycket starka bilderna 
från reportageresor i Kina, 
USA, Afrika och Indien. In-
vigningstalade gjorde dock 
Ragnhild Kappelmark, en-
hetschef för kulturen i Ale 
kommun.

– Det är kul att vi kan er-
bjuda en utställning som be-
handlar ett aktuellt ämne. Vi 
hör ju daglien om kampen för 
att få hem Johan och Martin.

Ingmarie Torstensson 
hoppas att skolan tar vara på 
chansen att koppla ihop un-
dervisningen med utställ-
ningen. Att den fyller en 
viktig roll betonar hon flera 
gånger.

– Det här handlar om ytt-
randefriheten. Johan och 
Martin blev arresterade i sitt 
arbete med att dokumentera 
situationen i Etiopien. De har 
senare dömts för terrorbrott, 
vilket jag är övertygad om är 
en grov osanning, säger Ing-

marie som fick idén till ut-
ställningen i samband med 
ett föredrag av Maj Wechsel-
mann i Ale gymna-
sium tidigare i vår.

Sveriges Radio 
uppmärksamma-
de utställningens 
öppnande och nu 
på fredag sänds 
ett inslag i P1 
Morgon. Bilderna 
kommer också att 
ställas ut i Johan 
Perssons hem-
kommun, Kung-
älv, i Mimers Hus 
till sommaren. 
De 14 fotografi-
erna i utställning-
en kallas fängsla-
de bilder, men är 
minst lika mycket 
fängslande – fast 
fotografens öde är 

värt att påminnas om.
PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Fängslande bilder i Ale gymnasium

Ingmarie Thorstensson, initiativtagare till att vandrings-
utställningen ”Fängslade bilder” hänger i Ale gymnasium, 
något som hon hade hjälp av bibliotekarie Eva Albrechtsson 
för att förverkliga.

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
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ÄLVÄNGEN. I onsdags höll 
Föreningen Bevara Repsla-
garbanan sitt årsmöte. Ett 
30-tal medlemmar hade hör-
sammat inbjudan. Styrelsen 
för det kommande verksam-
hetsåret fick följande utse-
ende:

Ordförande: Lars 
Gunnar Wallin. Ordinarie 
ledamöter: Hugo Wallberg, 
Ingemar Olsson, Ronny 
Schäfer, Fredrik Arvids-
son, Bernt Larsson, Chris-
ter Engström. Supplean-
ter: Allan Nilsson, Anders 
Johansson, Kaija Martikai-
nen, Stig Alfredsson. Val-
beredning: Lotta Berglöw 
och Örjan Claesson. Reviso-
rer: Conny Berglund och 
Joakim Svensson.

JONAS ANDERSSON

Wallin omvald 
som ordförande

Lars-Gunnar Wallin valdes om som ordföran-
de i Föreningen Bevara Repslagarbanan.

ALAFORS. Snart hälsas 
våren välkommen i 
Furulundsparken.

Precis som i fjol blir 
det valborgsfirande i 
Ahlafors IF:s regi.

Högtidstalet kommer 
att hållas av kyrko-
herde Björn Nilsson.

Ahlafors IF arrangerade 
under en lång följd av år val-
borgsfirande vid Restaurang 
Solgården. Förra året åter-
upptogs traditionen, men 
med Furulundsparken som 
mötesplats.

– Det blev en succé. Vi 
hade närmare 300 betalande 
och massor av barn. För-
hoppningsvis kan vi över-

träffa den siffran i år om 
väderleken är med oss, säger 
Gittan Otter i arrangörs-
kommittén.

Valborgsmässoafton infal-
ler i år på en måndag och 
klockan halv sex slås grin-
darna upp. Det blir ponny-
ridning, fiskdamm, lotterier 
och mycket annat kul.

– Vi vänder oss till folk i 
alla åldrar. Tanken är att det 
ska vara en gemytlig familje-
fest, säger Gittan Otter.

För den musikaliska 
underhållningen svarar 
PRO-pojkarna, ”Stuffa-Stig” 
med Älvorna samt att det blir 
körsång. Vårtalet kommer 
att hållas av Björn Nilsson, 
kyrkoherde i Starrkärr-

Kilanda församling.

JONAS ANDERSSON

Björn Nilsson vårtalar
– Valborgsfirande i Alafors

Kyrkoherde Björn Nilsson 
vårtalar i Furulundsparken 
på valborgsmässoafton.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

UPP MIN TUNGA!
Sånger och läsningar i påsktid

Musikgudstjänst i 
Skepplanda kyrka

Söndag 22 april kl 17.00
Nya MotettEnsemblen

Peter Corneliusson, dirigent
Vivianne Wetterling, präst

Välkomna!

ÄLVÄNGEN. I lördags fick 
besökarna i Smyrna Second 
Hand och dess café uppleva 
ett besök från ett av de hjälp-
projekt som butiken stött med 
årliga bidrag. Ett 20-tal ung-
domar från barnbyn Caminul 
Felix bjöd då på ett fint sång-
program med sånger på såväl 
engelska som rumänska och 
till med en sång på svenska. 
En 17-årig flicka berättade 
gripande om hur hon övergi-
vits av föräldrarna efter födel-
sen men fått ett nytt hem, 
uppväxt och skolgång genom 
Caminul Felix.

Verksamheten, som star-
tades för 20 år sedan, av mis-
sionärerna Lars och Linda 
Hörnberg, efter att media 
avslöjat den misär som stora 

skaror av barn levde i, har 
sedan dess utvecklats till att 
omfatta två barnbyar med 18 
storfamiljer som totalt har 
ansvar för cirka 200 barn. 
Alla barnen har en pappa och 
mamma som ansvarar för 
varje hus.

Detta familjekoncept har 
visat sig så framgångrikt att 
man nu kunnat starta lik-
nande verksamhet för barn 
i Thailand, vars föräldrar 
avlidit genom AIDS, och 
lever i riskzonen för exploate-
ring. Genom Caminul Felix 
har man nu fått ett hopp om 
en bättre framtid. Dagens 
försäljning på drygt 13000 
kronor gick oavkortat till 
detta projekt i Thailand.

Daniel Höglund

Rumänsk ungdomskör gästade Smyrna Second Hand

Ett 20-tal ungdomar från 
barnbyn Caminul Felix i Ru-
mänien förhöjde stämningen 
med vacker sång på Smyrna 

Second Hand 
i lördags. 
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www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Tisdagkväll i Nol

Det dolda våldet
Nols kyrka 24 april kl 18.30

Anders Sandberg 
från Dialoga kommer och 

pratar om våld i nära relationer.

ÄLVÄNGEN. På lördag arrangeras 
två seminarier och en föreläsning 
med Hanna Möllås i Smyrnakyrkan, 
Älvängen. Hanna är barnmorska och 
klinisk sexolog med vidareutbildning 
inom teologi och religionsvetenskap. 
Hon har även läst grundläggande psy-
koterapi vid St Lukas.

Till vardags har Hanna Möllås 
samtal för både par och individer. Hon 
har också kurser vid högskolan i Jön-
köping kring ämnet religion och sexu-
alitet.

Hanna Möllås är en flitigt anlitad 
föreläsare i kyrkor och andra samman-
hang. Nu är det aleborna som välkom-
nas till en inspirerande eftermiddag 
och kväll i Smyrnakyrkan. Rubriken 

lyder: Kär och galen.
Föreläsningen är ett 

samarrangemang mellan 
Smyrnakyrkan, Svenska 
kyrkan, Rådet för Hälsa & 
Trygghet samt studieförbun-
det Bilda.

JONAS ANDERSSON

Föreläsning i Smyrnakyrkan
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Hanna Möllås föreläser i Smyrnakyr-
kan i Älvängen nu på lördag.

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

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT
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Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrka
Onsd 18/4 kl 19, Bibelstu-
dium. Sönd 22/4 kl 11, För-
samlingsmöte, Leif Karls-
son. Onsd 25/4 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 22/4 kl 
17, Musikgudstjänst Wet-
terling. Hålanda sönd 22/4 
kl 10, Mässa Wetterling. 
S:t Peder sönd 22/4 kl 10, 
Mässa Olausson. Tisd 24/4 
kl 18, Mässa med fördjup-
ningskväll. Ale-Skövde 
sönd 22/4 kl 12, Gudstjänst 
Olausson. Tunge sönd 22/4, 
se ovanstående.

Guntorps missionskyrka
Onsd 18/4 kl 18.30, Spårar 
och UpptäckarScout. Lörd-
Sönd kl 21-22, april Hajk-
helg för Spårare och Upp-
täckarScouter. Onsd 25/4 
Tonår och ÄventyrarScout.

Nödinge församling
Onsd 18/4 kl 19, Surte 
kyrka Ekumenisk bön H 
Hultén. Lörd 21/4 kl 13, 
Nödinge kyrka Konfirma-
tion och mässa H Hultén. 
22/4 3:e i Påsktiden kl 11, 
Surte Mässa kyrka R Bäck. 
Kl 15, Bohus Service-
hus Gudstjänst R Bäck. Kl 
17, Nödinge kyrka Guds-
tjänst R Bäck. Månd 23/4 
kl 18.30, Nödinge försam-
lingshem Mässa H Hultén.

Fuxerna kyrka
Lörd kl 16, Mässa, Kris-
tensson. Sönd kl 10, Hög-
mässa, Isacson, SPF kören. 
Tisd kl 8:30, Mässa i för-
samlingshemmet, Isacson. 
Onsd kl 18:30, Mässa, Nor-
berg.

Surte missionskyrka
Onsd 18/4 kl 15, Onsdags-
träff: På resa i Indien. Elof 
Augustsson. Onsd 18/4 kl 
18:30, Tonår. 
Onsd kl 18/4 kl 19, Eku-
menisk bön i Surte kyrka. 
Onsd 18/4 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. 
Torsd 19/4 kl 19, Ekume-
nisk körövning i

Predikoturer

Birgitta Ljungberg, 
Skepplanda har avlidit. Född 
1933 och efterlämnar barnen 
Anders och Katharina med 
familjer som närmast sörjande.

Bengt Börjesson, Älvängen 
har avlidit. Född 1936 och 
efterlämnar makan Birgit 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Gunnar Lööf. I Skepplanda 
kyrka hölls tisdagen 10 april 
begravningsgudstjänst för 
Gunnar Lööf, Alvhem. Offi -
ciant var komminister Bengt 
Broman.

Majvor Meuller. I Surte 
kyrka hölls torsdagen 12 
april begravningsgudstjänst 
för Majvor Meuller, Surte. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Döda

Min älskade Make
Vår käre Pappa

Bengt Börjesson
* 27/4 1936

har i dag lämnat oss
i sorg och saknad.

Älvängen
10 april 2012

BIRGIT
MATS och SIV

LISBETH och GÖRAN
NETA och OVE

MARLENE och KELVIN
BOBBAN, MIKAEL

INGEMAR, CAMILLA
JONNY

Barnbarn
Barnbarnsbarn

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

Tack för dom åren Du
gav oss

Tack för den tid som
blev vår

Nu har Du lugn och ro
Sov gott

Birgit

Pappa
Du satte oss alltid i

första rummet
För Dig var vi viktigast

Barnen

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 4 maj

kl. 11.00 i Starrkärrs
kyrka. Efter grav-

sättningen inbjudes till
minnesstund i Starrkärrs

Bygdegård. Svar om
deltagande meddelas
Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast
onsdagen 2 maj.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Hjärnfonden 020-523 523.

Ett varmt tack till Erik
Hult och alla Ni som tagit
så väl hand om vår Bengt
och stöttat oss i familjen.

Vår älskade Mor, Farmor och Mormor

Birgitta Ljungberg
* 14/6 1933

har i dag stilla insomnat
och lämnat oss i stor sorg och saknad.

Skepplanda 5 april 2012

ANDERS
Andreas, Niclas, Maria

KATARINA
Gabriella, Molly

Christer, Nicolina

Du är..
I varje Ros som slår ut

I varje Koltrast som sjunger
I varje Svala som flyger

Begravningsgudstjänsten äger rum fredagen 27 april
kl. 11.00 i Skepplanda kyrka. Efter akten inbjudes

till minnesstund i församlingshemmet.
Svar om deltagande till Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast onsdagen 25 april.

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår käre

Nils Erlandsson
vid hans bortgång,
för Er närvaro vid
begravningen, alla

vackra blommor samt
minnesgåvor vill vi

framföra vårt varma
och innerliga tack.

Christer
Hans

Margareta
med familjer

Tack

Vår Käre

Knud Tagge
* 27 september 1936

har i dag oväntat lämnat
oss i sorg och saknad.

Kungälv
12 april 2012

GLENN och ANETTE
Lisa, Kajsa, Ebba

Jenny
Mona

Syskon med familjer

Vila i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
27 april kl. 11.00
i Nödinge kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.
Lika välkommet som en
blomma är en gåva till
Hjärt-Lungfonden på

tel. 0200-88 24 00.

Billy Karlsson. I Surte ka-
pell hölls fredagen 13 april 
begravningsgudstjänst för 
Billy Karlsson, Surte. Of-
fi ciant var kyrkoherde Harry 
Hultén.

På söndag är det ”Den 
Gode Herdens” 
söndag. Vem i vårt 

land har sett en vaktande få-
raherde med herdestav och 
lockrop. Hur lätt kan inte 
detta bli en vacker tavla, en 
vacker idyll mitt i verklighe-
ten. Men alla behöver vi en 
herde som vi kan följa. För 
det finns så mycken oro och 
vilsenhet i dagens samhälle. 
En svårgripbar oro. Många 
är splittrade och rädda, 
vågar inte vara sig själva. 
Spelar olika roller för att 
passa in i alla sammanhang 
för att bli accepterade. Visst 
söker människor vägledning 
och råd hos sina medmän-
niskor. Men är det alltid så 
bra? Svaren blir ofta olika 
allt efter tycke och smak. 
Tänk vilken besvikelse det 
ibland kan bli. ”Jag litade 
ju på honom när ha lovade, 
och så svek han. Jag trodde 
blint på vad hon sa, men när 
jag behövde hjälp och stöd 
så svek hon mig. ”  Att bli 
sviken sätter djupa spår.

Idag går stora skaror 
omkring som vilsna får som 
känner stor nöd – men ingen 
hjälp. Med tårar - men ingen 
som tröstar. Med dåligt sam-
vete – men ingen förlåtelse. 
Med alla ” varför” men inga 
svar. 

Den Gode Herden , Jesus 
själv , är då vägen ut ur allt 
detta. Han ger dig hjälp. 
Han ger dig tröst. Han ger 
dig förlåtelse. Med andra 
ord , han ger dig en trygghet 

som håller. 
Om alla frågor tystnar på 

vår jord – också frågan om 
Gud, så finns det ändå en 
fråga kvar:

”Finns det någon som 
bryr sig om mig?  Är jag 
älskad?” Svaret på den 
frågan får vi i evangeliet 
som handlar om Den Gode 
Herden. Jesus bryr sig om 
dig. Jesus söker dig. Frågar 
efter dig, men vill inte tvinga 
sig på dig. Ingen annan än 
du kan öppna dörren och 
släppa in honom i ditt liv. 
Glöm aldrig,  du är älskad 
av honom. Han vill bära 
dig genom livets labyrinter, 
i glädje och sorg, genom 
mörker, svårigheter och 
bekymmer – allt som drab-
bar dig. För han är ”Den 
Gode Herden”. (Läs Joh. 10 
kap. vers 1-10)

Renny Olausson
Vik. Komminister i 

Skepplanda församling

Betraktelse

Har du mött en herde?

församlingshemmet. 
Fred 20/4 kl 17, Förberedel-
ser för vårmarknaden.
Lörd 21/4 kl 10-14, Vår-
marknad med lotterier, 
loppis, försäljning, våfflor 
och korvgrillning m.m.
Sönd 22/4 kl 11, Sångan-
dakt. Malte Jansson och 
Lasse Millsvik. Enkelt kyrk-
fika. Månd 23/4 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Tisd 
24/4 kl 18, Samtalsgrupp. 
Onsd 25/4 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 25/4 kl 19, Ekume-
nisk bön i Surte kyrka. Onsd 
25/4 kl 21, Innebandy i Sur-
teskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 17/4 kl 8-9, Bön. Onsd 
18/4 kl 18-19, Bön. Kl 
19.30, Smyrnakören. Torsd 
19/4 kl 10-12.30, Smyrna-
Caféet. Kl 18.15, Hobby 
(7-12 år). Fred 20/4 kl 
19, Greenhouse (åk 7 och 
uppåt). Kl 20.30, Effect – 
Café & Öppet hus för ung-
domar. Lörd 21/4 kl 10-13, 
Second Hand & Café. Kl 
16-19, ”Kär och galen – 
om relationer idag” med 
Hanna Möllås, barnmor-
ska och sexolog, anmälan 
till Marie Nordvall, 0706-
647375, e-post marie@
smyrna.nu, kostnad 50:- inkl 
kaffe & fralla. Sönd 22/4 kl 
11, Gudstjänst, Markel Sun-
deen – ”Nordkorea i fokus”. 
Kyrkkaffe. Äventyret (3-12 
år). Tisd 24/4 kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgruppen.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Torsd 19/4 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, Nord-
blom. Sönd 22/4 Starr-
kärrs kyrka kl 11, Mässa, 
Andersson. Nols kyrka kl 
11, Mässa, Nilsson. Älväng-
ens kyrka kl 18, Lovsångs-
gudstjänst. Andersson. 
Månd 23/4 Syföreningen 
kl 10, DENNA GÅNG PÅ 
BJÖRKLIDEN KL 10-12. 
Tisd 24/4 Nols kyrka kl 
18.30, Tisdagkväll i Nol (se 
annons). Onsd 25/4 Älväng-
ens kyrka kl 19, Stickcafé i 
Blå kyrkan.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 19/4 kl 18, Musikcafé. 
Sönd 22/4 kl 11, Gudstjänst, 
P-O Kindbom m fl.

Knud Tagge, Kungälv har av-
lidit. Född 1936 och efterläm-
nar sonen Glenn med familj 
samt syskon med familjer som 
närmast sörjande.
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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

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bil köpes. 95-08. Allt av 
intresse. Mindre defekter ej 
hinder. ring för snabb smidig 
affär.
tel. 0762-06 62 58

Plastbåt ca: 4-6 meter. Ev i 
lite renoverings skick. Med eller 

utan motor.
tel. 0737-36 19 71

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

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)

Torr löved. 30 L säckar - 25kr/st
tel. 0706-75 10 51

Inbrottslarm, gsk, larm med 
mms kamera som skickar bild 
till 5 mobiltelefoner. Komplett 
inkl 2st extra ir detektorer, 1st 
rökdetektor, 2st handkontroller 
för på/av samt nödlarm/över-
fall. Detta larm har inte onödiga 

månadskostnader. Pris: 2500kr
tel. 0705-26 23 90

Citroen C3 1,4 SX -02. 13 400 
mil, ljusblå. Fullservad.
Pris: 29 500 kr.
tel. 0707-49 66 00

Ö HYRA

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

Bostad sökes av skötsam man 
med fast inkomst. Bra bussför-
bind. är ett måste. Helst Bohus-
Surte. Max hyra, 5000:-. Renove-
ringsobj, inget hinder.
tel. 0707-19 15 55

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist

tel. 0761 - 74 30 99

Loppmarknad i Skepplanda 
Bygdegård. Lördagen 28 april kl 
10-13. Bokning av bord. Tel, 0708-
33 82 36. Bordpris: 100kr. Bord 
storlek 80*180 cm. Kaffe serve-
ring. Välkomna!
Skepplanda Sockens Bygdegård

LOPPIS-SOMMAR 2012
27/5 10/6 15/7 5/8 26/8
Stora Härliga Bakluckeloppisar på 
Jennylunds Idrottsplats/Bohus.
Planera redan nu !
www.vastkustloppis.se
tel. 0737-66 86 22  /Lisa

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

Sommarbete för hästen? Åker-
mark? Ca 8 ha uthyres i toka-
torp, 4km norr om Älvängen.
tel. 0706-56 10 33 Dennis
el. 0704-96 41 73 Anna

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

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

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

Hålanda Sim&Trim söker
ytterligare en gympaledare inför 
höstterminen. 
Intresserad?
Kontakta Erika Åkerblom:
tel. 0705 63 59 09

Vi köper ditt GULD till högsta 
dagspris!
Johanssons Ur Guld
Göteborgsvägen 53
46331 Lilla Edet
tel. 0520-65 03 82
www.Guldklippet.se

Kom i form & få mer energi med 
Ayurveda. 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 fysiska och 
psykiska hälsa.
Halva priset i april.
www.loellashalsoshop.se
tel. 0708-28 19 55

Billig stubbfräsning utföres.
tel. 0708-66 12 25
Markprofil

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.
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Våran flicka har blivit stor,
den 12 april blev Ida 18 år!

Stort grattis!

Grattis
Deniz

på 10-årsdagen. 
Vi älskar dig över allt annat 

i hela universum. 
Kramar Pappa, Eje, Mamma,

Benne & lilla Isabell

Grattis våra sötnosar!
Nina 7 år den 16 april

Monia 5 år den 23 april
Många kramar

Mamma & Pappa

Teo 5 år. 
Grattis önskar

Mormor och Morfar

Vår solstråle
Matilda Lauronen
fyller 5 år den 13 april.

Grattis önskar
Mummu, Ukki, Jouni,
Jarno, Lotta, Juhani,

Joanna & Konrad

Hurra! 
Vår tjej Alexandra
fyller 10 år den 16/4

GRATTIS 
önskar

Mamma & Pappa
Lillasyster Emilia

Mormor & Morfar
Farmor & Farfar

Födda

Vi vill gratulera 
de stolta föräldrarna
Erica Cederholm &
Anders Johansson

till deras underbara 
lilla dotter Nova 

som föddes den 9/2-12
Grattiskramar från

Mormor Carina, Harry
och morbror Jimmie

Efterlysning

Maja försvann på lång-
fredagen från Vimmersjön, 
Nödinge. 4 år, liten, ca 3 kg, 
brun-/beigetigrerad, chippad. 
(Bilden är gammal). Tror ni 
att ni sett henne ring mig på 
0706-61 62 02
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

3 2 4 1 6
2 7 5
5 8 7 1 4 9 2

1 5
3 6 2 4

9 3 5 6

3 4 9
3 7 4

7 6 5 3

4 7 8 3
3 8 4
6 3 2

8 9 6
4 7 9
7 6 8 4

4 7 5 6
7 2 9 8
2 3

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

FÅ EN GRATIS FOTANALYS
Prova 30 dagar - blir du inte nöjd får du

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-

2012  |   vecka 16  |   nummer 15  |   alekuriren 27GRATTIS



Lo
ka

la
 a

vv
ik

el
se

r i
 u

tb
ud

et
 k

an
 fö

re
ko

m
m

a 
• 

Re
se

rv
at

io
n 

fö
r s

lu
tfö

rs
äl

jn
in

g 
oc

h 
ev

. t
ry

ck
fe

l.

ÄÄLÄLÄLÄLÄLÄL ÄVÄVÄVÄVÄVÄVÄNGNGNGNGNGNGENENENENENEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60 • NNNNNNNÖDÖDÖDÖDÖDÖDÖDIIIIIIINGNGNGNGNGNGNGEEEEEEE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00 • NONONONONONOLLLLLL FOLKETSHUSVÄGEN 1, TEL: 0303-74 16 50 • KKKKKKKUUUUUUUNGNGNGNGNGNGNGÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLVVVVVVV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303 - 938 21 • KKKKKKKUUUUUUUNGNGNGNGNGNGNGÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLVVVVVVV CCCCCC CENENENENENENENTRTRTRTRTRTRTRUMUMUMUMUMUMUM VÄSTRA GATAN 71, 

TEL 0303-199 40 • LILILILILILILLLLLLLLLLLLAAAAAA EDEDEDEDEDEDEEEEEETTTTTT BBBBBBADADADADADADHUHUHUHUHUHUSSSSSSEEEEEETTTTTT MAJORSGATAN 11, TEL 0520-65 11 34 • LILILILILILILILLLLLLLLLLLLLLAAAAAAA EDEDEDEDEDEDEDEEEEEEETTTTTTT VVVVVVVÄÄÄÄÄÄÄRDRDRDRDRDRDRDSHSHSHSHSHSHSHUSUSUSUSUSUSUSEEEEEEETTTTTTT SKANSENVÄGEN 34, 463 39 LILLA EDET, TEL 0520-65 16 16 ••••• SNSNSNSNSNSNSNARARARARARARARTTTTTTT 101010101010100000000 KKKKKKKLLLLLLLUBUBUBUBUBUBUBBABABABABABABARRRRRRR IIIIIII SSSSSSSVEVEVEVEVEVEVERIRIRIRIRIRIRIGEGEGEGEGEGEGE • WWW.SPORTLIFE.SE

FÖRETAGARE!
ÄLVÄNGEN, NOL OCH NÖDINGE
6000 KVM FRISKVÅRD • VI HAR PLATS FÖR ALLA • HÄNG MED DU OCKSÅ

SE HEMSIDA FÖR MER INFO!
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KLUBBAR
I SVERIGE!

VI HAR FÖRMÅNLIGA FÖRETAGSAVTAL!

DE POSITIVA EFFEKTERNA AV EN SERIÖS SATSNING 
PÅ FRISKVÅRD ÄR MINDRE KORTTIDSFRÅNVARO:

�    HÖGRE ARBETSEFFEKTIVITET                    
(mindre övertidstimmar, färre anställda)

����ÖKAD KVALITÉ                                  
(bättre ”produkt” med mindre fel och reklamationer)

����ÖKAD KVANTITET                              
(fler säljbesök, fler offerter, fler producerande enheter)

����SNABBARE OCH MINDRE                
OMFATTANDE REHABILITERING

   ���MINDRE OHÄLSA
 ����FRAMFÖR ALLT EN                         

MOTIVERAD PERSONAL
KOM I FORM HOS OSS!

HITTA MOTIVATIONEN!

Vill Ni teckna ett företagsavtal för Er personal? Precis som alla andra företag vill väl Ni också satsa på en frisk och 
hälsosam personal! Sportlife erbjuder alla företag mycket prisvärda och förmånliga friskvårdserbjudanden.

Vi erbjuder färdiga friskvårdspaket med föreläsningar, träning och mat, hel- eller halvdagar. Givetvis kan vi gärna skräddarsy 
Ert friskvårdspaket helt enligt Era önskemål. Allt Ni behöver göra är att kontakta oss för mer information.

För mer information om varför friskvård är en ren vinst för företag, kontakta reception på ditt Sportlife nära dig!


