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Älvängen

Skatefantaster i Älvängen.

Drömmer om 
skatepark
ÄLVÄNGEN. Intresset 
för skate har aldrig varit 
större. I Älvängen dröm-
mer många om en egen 
actionpark för brädan.

Föräldrar, ungdomar och Älvängens IK 
är nu engagerade i idén att försöka få 
till stånd ett område för skateboard.
– Idag är vi inte välkomna någonstans, 
ska vi åka ordentligt får vi resa till 
Göteborg, säger Filip Wallin, 13.

Läs sid 18

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

Nr 16  |  vecka 17  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

Ale Torg 7, 449 31 NÖDINGE, Tel 0303-975 00
Priserna gäller v.17 • www.ica.se/ale

Öppet alla dagar 8-22

Jordgubbar i ask

10:-/st
Spanien 250g, klass 1,

jfr pris 40,-/kg

VECKANS BYGGVARA! TOTAL UTFÖRSÄLNING!

50%
RABATT PÅ ALLT!

LAMPOR, ELMATERIAL, UTOMHUSBELYSNING MED MERA!

El & Lampor Vid Willys i Älvängen 
Tel 0303-74 88 54

Måndag-Fredag kl 10-19
Lördag-Söndag kl 10-15

SISTA CHANSEN! BUTIKEN UPPHÖR! SISTA CHANSEN!

SISTA DAGEN
SÖNDAG 29/4
10-16

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

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15
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HALVA 
PRISET

TIGRIS REGNSTÄLL
Stl 130-170. Flera färger.

GUMMISTÖVEL
Stl 22-37.

275KR
ORD. PRIS 549 KR

199KR
ORD. PRIS 249 KR

Gilla Team 
Sportia Ale Torg 
på facebook.

www.axums.se

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

� �

Lödöse 0520-66 00 10

Vi bjuder på en kopp 
färskbryggt kaffe från:

Ord.pris 10:-

Gäller mot kupong, t o m 29/4-12

Nu är det definitivt slut för Inlands kartongbruk. I onsdags stannade maskinerna för gott. Tagna arbetare konstaterade att epoken är över. Tidigare platsche-
fen, Lars Alsterhäll, är den enda som har ett uppdrag kvar – att försöka sälja maskinerna och återställa fabriksområdet.         Läs sid 28

Nu släcks ljuset i fabriken
– Och Inlands maskiner har redan tystnat
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Tobias Sana, en av all-
svenskans och Blå-
vitts profiler gästade 

Sjövallen i lördags. Snacka 
om ödmjuk kille. Framgång-
en, om ändå ganska liten, 
har inte stigit honom över 
huvudet. När han signera-
de idollappar vädjade han 
till ungarna att inte glömma 
bort skolan. Satsa lika 
mycket på den som på fot-
bollen. Det kommer en dag, 
då läderkulan kanske inte 
är nummer ett. Att inte ha 
något annat att luta sig mot 
när karriären gör en u-sväng 
är viktigt, menade Sana. Jag 
kan tänka mig att orden inte 
var unika för AIF:s unga 
lirare. Mamma och pappa 
har säkert sagt samma sak, 
men jösses vad de lyssna-
de till sin idol. Så effekten 
var nog en annan, därför var 
det rörande att höra hur den 
blåvite fotbollsstjärnan pra-
tade. Det gjorde inte saken 
sämre att han också berät-
tade om sitt engagemang 
för en fritidsgård i Angered. 
"Du får aldrig glömma var du 
kommer från".
I samband med Tobias Sanas 
besök presenterade Ahlafors 
IF sitt senaste projekt, att 
med hjälp av organisationen 
Friends och Vakna – tillsam-
mans mot droger – stärka sitt 
eget varumärke. Ett smart 
grepp. Klubben menar att 
det blir allt svårare att hitta 
sponsorer som bara vill köpa 
en skylt eller en annons i ett 
programblad. Genom att 

skapa ett starkt varumärke 
med en tydlig värdegrund 
kan företag som delar klub-
bens uppfattning se en stor 
vits att stötta verksamheten. 
Att förknippas med starka 
varumärken har alltid varit 
gångbart. Ahlafors IF har 
börjat bygga sitt nu.

Svenskt Näringsliv 
släppte strax före presslägg-
ning sin senaste ranking 
av näringslivsklimatet i 
landets kommuner. Ale 
fortsätter att falla. Plats 241 
imponerar föga, men kom-
munledningen har vidtagit 
åtgärder och jobbar aktivt 
med frågan. Lilla Edet 
går i motsatt riktning och 
klättrar 16 placeringar. Med 
tanke på att de är minst lika 
påverkade av byggröran i 
Götaälvdalen som Ale är 
finns det inga möjligheter att 
lasta BanaVäg i Väst. Rap-
porten bygger på intervjuer 
gjorda under hösten förra 
året. Ale tappar framför allt 
mark i mjuka frågor om atti-
tyd och bemötande. Det är 
ekonomiskt sett lätta frågor 
som inte kräver några tyngre 
investeringar, men det tar 
tid innan man ser effek-
terna. Just nu finns det 
en negativ uppfattning 
om näringslivskli-
matet i Ale. Minsta 
händelse förklaras 
med att klimatet är 
dåligt. Det 
krävs med 
andra ord ett 

omfattande fältarbete för att 
vända trenden. Det arbetet 
sker också i olika forum och 
likt tidigare år arrangeras 
på onsdag i denna vecka en 
företagarkväll, där nyföreta-
gare och årets entreprenör 
utses. Samtidigt delar Före-
tagarnas riksorganisation ut 
pris till Årets företagare. Att 
uppmuntra och uppmärk-
samma entreprenörerna 
lokalt i de mindre kommu-
nerna är viktigt.
  
I veckan håller vi tum-
marna för att vårvärmen 
ansluter. Det har varit en 
lång lång vinter i år. Kylan 
och snön har satt sina spår. 
På söndag vankas det vår-
stämning när Älvängens 
vårmarknad arrangeras med 
självaste Streaplers på scen.

Rötterna viktiga

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. 

LOPPIS
Lördag 28 april
Skepplanda Bygdegård

Vill du fynda eller bli av med något
 så har vi loppis i bygdegården 
lördag 28 april klockan 10-13

Kaffeservering: 

Kaffe, kaka & bulle 20:-
Bokning av bord (100:-/bord) görs 

på telefon 0708-33 82 36

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Skepplanda Sockens 
Bygdegårdsförening

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

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!

VALBORGSMÄSSOFIRANDE
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Tal, sång och ev brasa
Kaffeservering i bygdegården

Hjärtligt Välkomna!
Nödinge Sockens Hbf & Vuxenskolan

Centern i Ale
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LOPPIS
För Världens Barn

i Starrkärrs Bygdegård
Lördag 5 maj kl 10-14
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Alla varmt välkomna!

Lödöse/Nygård IK

Knalle
marknad

Söndag 6 maj kl 10
Alevi IP, Nygård

Lödöse Nygård IK 
anordnar

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

�������
	������������
����

���������

������������
���

Lördagar 10:00-14:00
Mån. Ons. Fre. 

12:00-15:00. 17:00-19:00

En Fotoutställning Av Per Lagerqvist

Smyrnakyrkan Älvängen
5:e till 19:e maj

TAKARBETE
Utför alla slags takarbeten till 

lågpris. 35 år i branschen.

För gratis besiktning och fri offert 
ring och boka tid nu!
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HJÄLP EUROPAS
FATTIGASTE BARN

BG 5344-4923
STÖDFÖRENINGEN VAKEN

MÄRK 
"MOLDAVIEN"

Våra öppettider mån-tis: endast tidsbokning 
onsd-lör: 10.00-20.00

Vi fi nns i Älvängen Centrum 
på Göteborgsvägen 86, tel: 0766-28 64 25 

www.phuket-orchidthaimassage.se

PHUKET ORCHID THAIMASSAGE

Vi tar emot:
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vitts profiler gästade 
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om ödmjuk kille. Framgång-
en, om ändå ganska liten, 
har inte stigit honom över 
huvudet. När han signera-
de idollappar vädjade han 
till ungarna att inte glömma 
bort skolan. Satsa lika 
mycket på den som på fot-
bollen. Det kommer en dag, 
då läderkulan kanske inte 
är nummer ett. Att inte ha 
något annat att luta sig mot 
när karriären gör en u-sväng 
är viktigt, menade Sana. Jag 
kan tänka mig att orden inte 
var unika för AIF:s unga 
lirare. Mamma och pappa 
har säkert sagt samma sak, 
men jösses vad de lyssna-
de till sin idol. Så effekten 
var nog en annan, därför var 
det rörande att höra hur den 
blåvite fotbollsstjärnan pra-
tade. Det gjorde inte saken 
sämre att han också berät-
tade om sitt engagemang 
för en fritidsgård i Angered. 
"Du får aldrig glömma var du 
kommer från".
I samband med Tobias Sanas 
besök presenterade Ahlafors 
IF sitt senaste projekt, att 
med hjälp av organisationen 
Friends och Vakna – tillsam-
mans mot droger – stärka sitt 
eget varumärke. Ett smart 
grepp. Klubben menar att 
det blir allt svårare att hitta 
sponsorer som bara vill köpa 
en skylt eller en annons i ett 
programblad. Genom att 

skapa ett starkt varumärke 
med en tydlig värdegrund 
kan företag som delar klub-
bens uppfattning se en stor 
vits att stötta verksamheten. 
Att förknippas med starka 
varumärken har alltid varit 
gångbart. Ahlafors IF har 
börjat bygga sitt nu.

Svenskt Näringsliv 
släppte strax före presslägg-
ning sin senaste ranking 
av näringslivsklimatet i 
landets kommuner. Ale 
fortsätter att falla. Plats 241 
imponerar föga, men kom-
munledningen har vidtagit 
åtgärder och jobbar aktivt 
med frågan. Lilla Edet 
går i motsatt riktning och 
klättrar 16 placeringar. Med 
tanke på att de är minst lika 
påverkade av byggröran i 
Götaälvdalen som Ale är 
finns det inga möjligheter att 
lasta BanaVäg i Väst. Rap-
porten bygger på intervjuer 
gjorda under hösten förra 
året. Ale tappar framför allt 
mark i mjuka frågor om atti-
tyd och bemötande. Det är 
ekonomiskt sett lätta frågor 
som inte kräver några tyngre 
investeringar, men det tar 
tid innan man ser effek-
terna. Just nu finns det 
en negativ uppfattning 
om näringslivskli-
matet i Ale. Minsta 
händelse förklaras 
med att klimatet är 
dåligt. Det 
krävs med 
andra ord ett 

omfattande fältarbete för att 
vända trenden. Det arbetet 
sker också i olika forum och 
likt tidigare år arrangeras 
på onsdag i denna vecka en 
företagarkväll, där nyföreta-
gare och årets entreprenör 
utses. Samtidigt delar Före-
tagarnas riksorganisation ut 
pris till Årets företagare. Att 
uppmuntra och uppmärk-
samma entreprenörerna 
lokalt i de mindre kommu-
nerna är viktigt.
  
I veckan håller vi tum-
marna för att vårvärmen 
ansluter. Det har varit en 
lång lång vinter i år. Kylan 
och snön har satt sina spår. 
På söndag vankas det vår-
stämning när Älvängens 
vårmarknad arrangeras med 
självaste Streaplers på scen.
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Ale Brottsofferjour
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råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
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Per-Anders Klöversjö
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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
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Allan Karlsson
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0303-33 37 35
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Grafisk formgivare
0303-33 37 36
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Grafisk formgivare
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Adam Eriksson
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0303-33 37 34
adam@alekuriren.se
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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.
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www.gratistidningarna.se
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Mer än bara tidning
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webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 
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Skepplanda Bygdegård

Vill du fynda eller bli av med något
 så har vi loppis i bygdegården 
lördag 28 april klockan 10-13

Kaffeservering: 

Kaffe, kaka & bulle 20:-
Bokning av bord (100:-/bord) görs 

på telefon 0708-33 82 36

ALLA HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Skepplanda Sockens 
Bygdegårdsförening

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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Tal, sång och ev brasa
Kaffeservering i bygdegården

Hjärtligt Välkomna!
Nödinge Sockens Hbf & Vuxenskolan

Centern i Ale
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LOPPIS
För Världens Barn

i Starrkärrs Bygdegård
Lördag 5 maj kl 10-14
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Alla varmt välkomna!

Lödöse/Nygård IK

Knalle
marknad

Söndag 6 maj kl 10
Alevi IP, Nygård

Lödöse Nygård IK 
anordnar
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Lördagar 10:00-14:00
Mån. Ons. Fre. 

12:00-15:00. 17:00-19:00

En Fotoutställning Av Per Lagerqvist

Smyrnakyrkan Älvängen
5:e till 19:e maj

TAKARBETE
Utför alla slags takarbeten till 

lågpris. 35 år i branschen.

För gratis besiktning och fri offert 
ring och boka tid nu!
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HJÄLP EUROPAS
FATTIGASTE BARN

BG 5344-4923
STÖDFÖRENINGEN VAKEN

MÄRK 
"MOLDAVIEN"

Våra öppettider mån-tis: endast tidsbokning 
onsd-lör: 10.00-20.00

Vi fi nns i Älvängen Centrum 
på Göteborgsvägen 86, tel: 0766-28 64 25 

www.phuket-orchidthaimassage.se

PHUKET ORCHID THAIMASSAGE

Vi tar emot:

Talare:

Wanja Lunby-Wedin
LO:s ordförande

Paula Örn
kommunalråd

Jim Aleberg
IF Metall

Kristina Raad
SSU

DEMONSTRERA
I NÖDINGE 1 MAJ

9.30 Samling Rödjans väg, Nödinge

10.00 Möte Ale Torg

KOMMUNAL • IF-METALL • BYGGNADS • SOCIALDEMOKRATERNA I ALE • LO-FACKEN

Paula ÖrnWanja Lunby-Wedin



Många ungdomar 
får sitt första jobb 
i butik. Det är 

därför mycket glädjande att 
parterna inom handeln har 
kommit överens om att in-
rätta ungdomsavtal. Anställ-
ningsformen innebär att 
en 18-åring får lättare att 
komma in på arbetsmark-
naden och möjligheten till 
ett års praktik med 75 pro-
cent av lönen. Detta ger en 
morot att anställa unga ar-
betslösa och samtidigt får 
arbetsgivaren en kompen-
sation för det extra engage-
mang som krävs under prak-
tiktiden. Folkpartiet libera-
lerna har förespråkat inrät-
tandet av ungdomsavtal och 
nu bör kommuner, landsting 
och andra branscher följa 
handelns exempel.

Sverige har en högre ung-
domsarbetslöshet än snittet 
inom EU. OECD och Kon-
junkturinstitutet pekar på 
att de höga ingångslönerna 
för ungdomarna är en viktig 
orsak till problemet. Ung-
domsavtal är en bra möjlig-
het att under en begränsad 
tid erbjuda en lägre lön sam-
tidigt som den unga nyan-
ställde lär sig ett yrke. Vi vet 
sedan krisen på 90-talet att 
långvarig arbetslöshet för 
ungdomar ger permanenta 
effekter under hela yrkeskar-
riären.

I november 2010 bidrog 
IF Metall till en ny form 
av yrkesintroduktion för 
verkstadsindustrin. Avtalet 
innebär en kombination av 
utbildning och arbete med 

lägre lön. Volvo har valt att 
satsa 450 miljoner på att ge 
1200 ungdomar introduk-
tionsplatser enligt det nya 
avtalet. Detta är ett tydligt 
exempel på att ungdomsavtal 
fungerar och skapar jobb. 
Förutom ungdomsavtal så 
behövs det fler åtgärder för 
att sänka ungdomsarbets-
lösheten. Folkpartiet har 
föreslagit ett antal reformer 
som sammantaget kan pressa 
tillbaka ungdomsarbetslös-
heten rejält. 
Modernisera reglerna kring 
turordningsreglerna med 
det framgångsrika danska 
flexicurity-systemet som 
förebild. Förläng provan-
ställningstiden för personer 
under 26 år till ett år.
Arbeta långsiktigt för att 
skapa en gymnasieskola av 
högsta kvalité där alla når 
upp till kraven. Socialde-
mokraterna har tidigare 
varit starka motståndare till 
ungdomsavtalen. I flertalet 
debattartiklar har det spri-
dits missuppfattningar om 
att Folkpartiet skulle vara för 
allmänt sänkta löner. Detta 
är helt fel. Tvärt om så anser 
vi att personer med lång 
erfarenhet borde ha högre 
lön än idag. Lärare och 
sjuksköterskor är exempel 
på yrkesgrupper där 20-30 
års yrkeserfarenhet endast 
ger ett begränsat lönepåslag 
jämfört med en nyanställd. 
Den offentliga sektorn är 
en stor arbetsgivare där 
många ungdomar skulle 
kunna börja sin yrkeskar-
riär. Folkpartiet tycker att 
regionen och kommunerna 
borde inrätta ungdomsavtal 
och skapa liknande möjlig-
heter som nu redan finns 
inom handeln och verks-
stadsindustrin. IF Metall och 
Handels har ställt sig bakom 
ungdomsavtal. Det borde nu 
även partierna göra. Flerta-
let ungdomar är – enligt en 
undersökning – positiva till 
ungdomsavtal.

Rose-Marie Fihn (FP)
2:a vice ordförande i 

kommunstyrelsen i ale
Michelle Winkel (FP)

Ordförande Folkpartiet i Lilla Edet
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Ansök till Komvux nu!

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
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FloristFlorist

Stockholm
Göteborg
Stenungsund

Frågan vänder sig till tidigare elever i Skårs skola som inte har varit i drift sedan 60-talet. 
Lördag 2 juni sker en återträff i skolan. Åke Björmander talar och du ges möjlighet att se dig 
om i skolan samt att äta en enklare måltid till självkostnadspris.

Anmälan sker till Skårs egen Bror Andersson.

– Det vore dessutom kul om alla som kommer har med sig fotografier från skoltiden, hälsar 
Bror.

Har du gått i Skårs skola?

Kommunerna borde göra som handeln!

Vi finns alltid
nära tillhands!
Träffa oss på Älvängens vårmarknad!

Behöver du komplettera 
med ett bra elavtal? 
Kontakta vår kundservice 
eller besök vår hemsida 
www.aleel.se för ett 
värmande erbjudande!

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

Den 29 april besöker vi Älvängens vårmarknad.
Passa på och ställ dina el- och nätfrågor!
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Ungdomsstipendiet Ett gott föredöme

– nominera nu

Fredag 27 april kommer trettio franska gymnasieungdomar, tre lä-
rare och en chaufför i buss till Ale. De kommer från  Ale gymnasiums 
utbytesskola i Ploërmel, Bretagne, Frankrike.
Ungdomarna gästar gymnasiet under en vecka fram till 5 maj och 
bor i värdfamiljer. Som vanligt består programmet av lektionsbesök, 
innebandyturnering, studiebesök , utflykter och en fransk-svensk 
soirée med alla ungdomar och svenska familjer tillsammans. De 
franska ungdomarna står för underhållningen, och värdfamiljerna 
för maten.

Förra årets stipendiat här representerad av Valmire Huskaj 

Känner du någon som borde uppmärksammas?
Ett gott föredöme är ett stipendium som delas ut för att uppmärksamma personer som är goda 
föredömen i Ale kommun. Stipendiet delas ut till personer under 25 år eller ideella organisationer 
som arbetar med barn- och ungdomsfrågor. Ta chansen att nominera din kandidat innan 
nomineringstiden är ute. Senast 15 maj måste kommunen få ditt förslag. Nomineringen görs på 
www.ale.se.

Tvätta din bil i en biltvätt! 
Den uppmaningen gör 
miljökontoren i länet 
i den gemensamma 
informationskampanjen 
”Tvätta miljörätt - tvätta 
i biltvätt”. Syftet är att 
uppmärksamma den negativa 
miljöpåverkan som biltvätt på 
gatan medför. 

I samband med att vårsolen tittar 
fram och vinterdäcken byts är det 
många som passar på att tvätta 
bilen. Enligt en uppskattning 
från Naturvårdsverket 
sker två tredjedelar av alla 
personbilstvättar på gatan, 
garageuppfarten eller andra 
platser utanför godkända 
anläggningar. 

– Tvätta i stället din bil i en 
biltvättsanläggning – antingen 

en automatisk eller gör-det-
själv-hall, säger Bodil Ljungkvist, 
miljöinspektör på kommunen. 
Biltvättsanläggningarna ska ha 
oljeavskiljare eller reningsverk för 
att rena det förorenade vattnet 
från tvätten.
 
Vid biltvätt på gatan avleds 
tvättvattnet oftast ner i 
dagvattenbrunnar. I de flesta 
fall leds vattnet sedan orenat 
ut i närmaste sjö eller havsvik. 
Tvättvattnet från biltvätten 
innehåller dels föroreningar 
från bilen som tungmetaller, 
olja, däck- och asfaltsrester, dels 
kemikalier från bilvårdsmedel. 
Dessa kan vara skadliga 
för människor, miljö och 
vattenlevande djur. 
Enligt information på 
webbplatsen www.hsr.
se (stiftelsen Håll Sverige 

Rent) innehåller vattnet från 
svenskarnas årliga biltvättar 5,5 
ton tungmetaller och 2 000 ton 
olja.
– Som bilägare kan man göra 
en stor insats för miljön genom 
att tänka på var man tvättar 
bilen samt välja miljömärkta 
bilvårdsprodukter, säger Bodil 
Ljungkvist avslutningsvis. 

Mer information om biltvätt 
på gatan och miljömärkta 
produkter finns t.ex. på www.
naturskyddsforeningen.se,  www.
svanen.se, www.hsr.se samt på 
www.ale.se

Frankrike kommer 
till Ale gymnasium

PÅ GÅNG I ALE
Indiana Jones på riktigt?

PROVA PÅ ATT VARA ARKEOLOG
Vad finns det i marken egentligen?  
Hur hittar man det? Vad kan det man 
hittar berätta om hur det var förr? Kan 
det finnas något i min trädgård? Var 
med en arkeolog och gräv!
Passar åldrarna 9 - 13 år. Pris 50 kr
>> Lördag den 28 april 14.00 
Biblioteket Nödinge

Välkommen till:

”TÄNK OM…” 
– ett sceniskt musikprojekt av Ale Gymnasiums musikelever.
Föreställningen är ett musikaliskt collage som bygger på personliga  
tankar om livet. Gratis inträde!
>> Onsdag 25/4 kl.19.30
>> Torsdag 26/4 kl12.30 & 19.00
>> Fredag 27/4 kl.12.30
Ale Gymnasiums Teater

Foto: Moyan Brenn

Miljösmart biltvätt
– ett lätt sätt att värna om våra vattendrag

2 STEG MOT EN 
BÄTTRE MILJÖ:
1. Tvätta din bil i en biltvätt
2.  Använd alltid miljömärkta 

bilvårdsprodukter



alekuriren  |   nummer 16  |   vecka 17  |   20126

Ale Optik
- din lokala optiker 

på Ale Torg

VÅRERBJUDANDE!
Vid köp av progressiva glasögon 

(från 1975 .- inkl hårdyta och antireflex)

 får du ett par SUNCOVERS från 
Polaroid på köpet (värde 495 .-)

Öppettider: 
Mån - tors 9-18 - Fre 9-16 - Lör 10-14 

Vardagar lunchstängt 13-14

Tel 0303 - 22 90 33

ALVHEM. När taxigrän-
serna för den nya kol-
lektivtrafiken dras slår 
det illa mot alvhems-
borna. 

Eftersom närmsta 
hållplatsen kommer 
att ligga i Lilla Edets 
kommun blir priset för 
att åka till Göteborg 
dyrare än för resten av 
kommunen.

Alternativet är längre 
restid.

– Någonstans måste grän-
sen dras och här har man valt 
att följa kommungränser-
na. Det är ett politiskt beslut 
och det är vad vi har att för-
hålla oss till, sa Stefan Krafft 
från Västtrafik på torsdagens 
ortsmöte som hölls i Alvhems 
IK:s klubblokal. 

För alvhemsbor som väljer 
att resa med regionaltåget till 
Göteborg kommer närms-
ta stationen att heta Lödöse 
Södra och ligga i Lilla Edets 
kommun.

Det gör att priset för att 
resa till Göteborg blir dyrare 
och skillnaden beräknas bli 
300 kronor på ett månads-

kort. För att slippa undan 
extrakostnaden kan man is-
tället välja att åka till Älväng-
en och ta tåget därifrån, men 
då blir den sammanlagda res-
tiden längre. Dragningen av 
taxigränsen gynnar alltså alv-
hemsbor som reser till Troll-
hättan framför Göteborgs-
pendlarna. 

– Fyrkantigt tänk, blev re-
aktionen från flera av åhö-
rarna.

Marginell skillnad
Enligt Stefan Kraffts be-
räkningar tar en resa från 
Alvhem till Göteborg i dags-
läget 48 minuter med buss-
linje 600. Efter trafikomlägg-
ningen kommer det att ta 32 
minuter om man väljer tåg 
från Lödöse Södra och 45 
minuter från Älvängen. Här 
är även bussresan till statio-
nerna inräknad. 

Restiden för den som 
väljer att ta sig till Älvängen 
blir alltså nästan lika lång som 
i nuläget, medan alvhems-
borna som åker från Lödöse 
Södra tjänar in en kvart. 

– Jag har väckt frågan, 
men tyvärr kostar varje för-

ändring en 
viss summa 
pengar, 
sa Stefan 
Krafft.

När det 
hade blivit 
dags för 
Kommun-
styrelsens 
ordföran-
de Mikael 
Berglund 
(M) och 
kulturche-
fen Micha-
el Svensson 
att presen-
tera arbetet 
med Vision 
2025 möttes 
de till en 
början av en 
nitisk åhö-

rarskara. 
Bland annat ville alvhems-

borna ha svar på hur den ska 
mynna ut i något konkret och 
inte bli en ”papperstiger”. 

De ifrågasatte också urva-
let och hur man ska nå ut till 
andra åldersgrupper än de 
som besöker ortsmötena.

Mikael Berglund förkla-
rade:

– Vi kommer att göra upp-
följningar och kvalitetsmät-
ningar för att säkerställa att 
målen uppfylls. Ni är testpi-
loter och vi slutar inte här, 
tvärtom. Det är här arbetet 
börjar och vi kommer även att 
vända oss till andra forum där 
vi når fler ålderskategorier. 

När alvhemsborna sedan 
fick peka ut sina guldkorn 
samt mindre smickrande stäl-
len blev svaren spridda.

Området kring golfbanan, 
vitsippedalen, hällristning-
arna, idrottsklubben, Häst-
hagsberget och Svenssons 
livs fick plustecken. Minus 
blev det för den nya taxigrän-
sen för kollektivtrafiken, av-
saknad av avfart från nya mo-
torvägen, rivningsfärdiga hus 
bredvid Svenssons livs och en 
grannes bristande tomtsköt-
sel. 

Älven var det flera som 
satte både plus och minus på. 
Den vackra naturen och vid 
vattnet ser de som något po-
sitivt men tillgängligheten 
kunde varit bättre.

Taxigräns upprör alvhemsborna
– Tågresa till Göteborg antingen dyrare eller längre

I ALVHEM

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Deltagarna på torsdagens ortsmöte i Alvhem var inte sena att ifrågasätta det som sades.

Stefan Krafft från Västtrafik 
informerade bland annat om 
den nya taxigränsen. 

Vi hälsar våren vid
fågeldammarna i Surte

Valborgsmässoafton
30/4 kl 1800

• Vårtal av Per Kjellberg
• Lerum-Surte Symphonic Band

• ”Vårkören”

Ta med kaffekorg/korv, 
grillmöjlighet finns.

VÄLKOMNA!

Surte Missionsförsamling/SMU
Nödinge Församling
Föreningen Svanen
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el Svensson 
att presen-
tera arbetet 
med Vision 
2025 möttes 
de till en 
början av en 
nitisk åhö-

rarskara. 
Bland annat ville alvhems-

borna ha svar på hur den ska 
mynna ut i något konkret och 
inte bli en ”papperstiger”. 

De ifrågasatte också urva-
let och hur man ska nå ut till 
andra åldersgrupper än de 
som besöker ortsmötena.

Mikael Berglund förkla-
rade:

– Vi kommer att göra upp-
följningar och kvalitetsmät-
ningar för att säkerställa att 
målen uppfylls. Ni är testpi-
loter och vi slutar inte här, 
tvärtom. Det är här arbetet 
börjar och vi kommer även att 
vända oss till andra forum där 
vi når fler ålderskategorier. 

När alvhemsborna sedan 
fick peka ut sina guldkorn 
samt mindre smickrande stäl-
len blev svaren spridda.

Området kring golfbanan, 
vitsippedalen, hällristning-
arna, idrottsklubben, Häst-
hagsberget och Svenssons 
livs fick plustecken. Minus 
blev det för den nya taxigrän-
sen för kollektivtrafiken, av-
saknad av avfart från nya mo-
torvägen, rivningsfärdiga hus 
bredvid Svenssons livs och en 
grannes bristande tomtsköt-
sel. 

Älven var det flera som 
satte både plus och minus på. 
Den vackra naturen och vid 
vattnet ser de som något po-
sitivt men tillgängligheten 
kunde varit bättre.

Taxigräns upprör alvhemsborna
– Tågresa till Göteborg antingen dyrare eller längre

I ALVHEM

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Deltagarna på torsdagens ortsmöte i Alvhem var inte sena att ifrågasätta det som sades.

Stefan Krafft från Västtrafik 
informerade bland annat om 
den nya taxigränsen. 

Vi hälsar våren vid
fågeldammarna i Surte

Valborgsmässoafton
30/4 kl 1800

• Vårtal av Per Kjellberg
• Lerum-Surte Symphonic Band

• ”Vårkören”

Ta med kaffekorg/korv, 
grillmöjlighet finns.

VÄLKOMNA!

Surte Missionsförsamling/SMU
Nödinge Församling
Föreningen Svanen
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Kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) och kultur-

chefen Michael Svensson 
besöker samtliga ortsutveck-

lingsmöten i vår. Onsdagens 
tilldragelse i Folkets Hus 
utgjorde inget undantag. 
Syftet är att presentera Ale 
kommuns vision för 2025 
och få ortsborna delaktiga i 
processen.

– Jag presenterar en pro-
totyp för er, en halvfärdig 
produkt. Ni kan fortfarande 
påverka utformningen. Jag är 
inte naiv och tror att ni kan 
haspla ur er briljanta idéer 
här och nu, men kommer ni 
på något så återkoppla gärna 
till mig eller mina kollegor, 
förklarade Berglund när 
han talade inför de 20-talet 
nolbor som hade bänkat sig i 
Nolskolans matsal.

Åhörarna fick sedan till 
uppgift att portionera ut tre 
plustecken respektive tre 
minustecken för Nol, med 
kortfattade kommentarer 
därtill. De fick också fram-
föra sina önskemål om vad 
som bör hända på orten fram 
till 2017.

– Den här övningen har 
slagit väldigt väl ut. Delta-
garna hjälper oss att hitta 
kulturella värden i respek-
tive samhälle, som blir ett 
bra inspel till samhällsplane-
ringskontoret. Vi får också 
veta vilka platser som upp-
levs som otrygga, fula och så 

vidare, säger Michael Svens-
son.

Plus för vårdcentralen
Nolborna tog sig an uppgif-
ten med hull och hår, men att 
hitta tre smultronställen på 
orten visade sig inte vara det 
lättaste. Några framhävde 
älven, andra fotbollsplanen 
Nolängen medan Birgitta 
Berglund satte sitt första 
plustecken för vårdcentralen.

– Den är bra och något 
att vara stolt över, ansåg Bir-
gitta.

Flera bybor ondgjorde 

sig över de industribygg-
nader som finns mitt i sam-
hället och som inte är sär-
skilt vackra att se på. Den 
äldre delen av befolkningen 
beskrev också den utarmning 
som har skett i samhället av 
affärer, bibliotek, bank och så 
vidare.

– Det är ingen som vill 
satsa i Nol längre, konstate-
rade en mötesdeltagare.

Kritik
På övriga frågor uppkom 
kritik om att Brandsbovägen, 
efter två års väntan, ännu 

inte är asfalterad. På frågan 
om det blir något staket runt 
dagvattendammen på Kärr-
vägen vid Röda dalen blev 
svaret från samhällsbygg-
nadsnämnden nej. Presidiets 
ordförande, Rose-Marie 
Fihn (Fp), lovade emellertid 
att föra fram ärendet ännu en 
gång till beslutande organ i 
kommunen.

Ont om plustecken i Nol
– Och nu vill man se Brandsbovägen asfalterad

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Birgitta Berglund noterar plustecken på kartan över Nols samhälle.

Kommunalrådet Mikael Berglund (M) redogjorde för Ale kom-
muns visionsarbete på ortsutvecklingsmötet i Nol.

NOL. Vilka positiva förtecken finns i Nol?
Inte särskilt många om man ska tro besökarna 

till onsdagskvällens ortsmöte i Folkets Hus.
– Det bästa med att bo i Nol är möjligheten till 

bra kommunikationer så att man snabbt kan ta 
sig härifrån, skämtade en av deltagarna.

– inte bara ett besök – en upplevelse.

�

Gäller vid köp av helpall to o m 31/5 2012

649:-/KVM

BENDER 
MEGASTONE 150
RAKHUGGEN GRAFIT GRÅ

ALLT FÖR TRÄDGÅRDEN
BELYSNING, DEKORSTEN, FONTÄNER, MARKSTEN OCH PLATTOR M M.

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

Måndag 10-18, Tisdag & onsdag 07-16, Torsdag 10-18, Fredag 07-16, Lördag 10-14
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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

40% 
rabatt

Välkommen till DocMorris 
Apotek i Bohus!

”Veckans vara” alltid

Öppettider
Vardagar 08-19 Lördagar 10-16

Ring för bokning och mer info 
0303-24 98 80 | 0706-07 01 24

Välkommen! Hälsningar Lottis

STUDENTER!
10 st tackkort (enkla)
4 st bilder i album
1 st förstoring 18x24 cm

885 kr
fotografering
10 st tackkort eller
1 st förstoring 18x24 cm

595 kr

Kan ej kombineras med andra erbjudande.

SKEPPLANDA. Ortsmö-
tena har problem att 
locka den breda publi-
ken.

Småbarnsföräldrarna 
uteblir nästan helt.

I Skepplanda erbjöds 
barnpassning, men inte 
ens det hjälpte.

Sven Rydén, ordföran-
de för ortsutvecklingsmötet 
i Skepplanda, var nöjd med 
mötet men besvärad över att 
den yngre generationen ännu 
en gång uteblivit från att när-
vara i bygdegården.

– Jag tycker vi hade ett 
program som borde ha tillta-
lat dem. Framtiden och hur 
Skepplanda ska utvecklas 
framåt rör ju dem mer än oss 
andra. Nu gjorde vi ett försök 
att locka småbarnsföräldrar 
genom att erbjuda barnpass-
ning, men det var inget som 
gick hem. Jag vet inte riktigt 
vad vi ska göra, sa Rydén som 
fick nöja sig med 60 mötes-
deltagare.

De som var där fick likt 
övriga ortsutvecklingsmöten 
ta del av arbetet kring Ale 
vision 2025.

– Idag måste kommunerna 
inse att även vi är konkurrens-
utsatta. Vi måste därför vara 
tydliga med hur vi vill utveck-
la kommunen, vad vi vill fylla 
Ales varumärke med. Det vi 

presenterar ikväll är en proto-
typ, ett utkast, till något som 
vi vill ha era synpunkter på. 
Tala om för oss vad som är 
viktigt att bevara och vad som 
kan förbättras. Allt ska sedan 
föras in på en större Alekarta, 
sa Kommunstyrelsens ord-
förande Mikael Berglund 
(M) innan han delade ut en 
Skepplandakarta där delta-
garna fick placera ut plus för 
positiva platser och minus för 
mindre bra element.

Att döma av resonemang-
et runt borden så tillhör hem-
bygdsgården Grönköp de 
mest populära platserna.

Senare presenterade Väst-
trafiks Stefan Krafft hur kol-
lektivtrafiken och busslinjer-
na förändras när Alependeln 
börjar gå i december.

– Totalt sett är det enbart 
positivt för Skepplanda även 
om ni inte få en egen tågsta-
tion. Vi kommer att trafike-
ra enligt modellen ”ett tåg 
en buss”. Går det ett tåg från 
Älvängen kommer det också 
att gå en buss från Skeplan-
da så det är möjligt för er att 
ta del av samtliga avgångar. 
Det innebär en förtätning 
av antalet bussar från Albo-
torget under högtrafik. Från 
Älvängen kommer det snab-
baste tåget att ta 18 minuter 
till centralstationen, det lång-
sammaste 28 minuter.

Han bekräftade också 
att det är tåget som gäller 
för den som vill åka till Ale 
Torg. Endast under högtrafik 
kommer det att vara möjligt 

att åka buss från Skepplanda 
till Nödinge. Övriga bussar 
stannar i Älvängen och då är 
det tåget som gäller söderut. 
En fråga om att trafikera or-
terna med mindre bussar för 
att underlätta och stimulera 
kollektivtrafiken ytterligare 
togs upp.

– Vi utreder tätortsslingor 
med till exempel elbussar just 
nu. Det kommer att vara ett 
försök i Nödinge och Surte 
inledningsvis. Vi får se hur 
det faller ut. Likaså jobbar vi 
på att förenkla det kritisera-
de biljettsystemet, informe-
rade Stefan Krafft.

Boel Holgersson (C), 
Omsorg- och arbetsmark-

nadsnämndens ordförande, 
gjorde avslutningsvis ett för-
tydligande om de förändring-
ar som skett på Klockaräng-
ens boende. Det har bland 
annat föranlett en del skrive-
rier i lokaltidningen.

– Jag är hur som helst väl-
digt nöjd och glad över de 
förbättringar som har ge-
nomförts. Idag är det ett mo-
dernt boende även för de-
menta, där alla kan röra sig 
fritt i hela huset, helt enligt 
de regler som gäller.

– Ortsmötet i Skepplanda försökte utan resultat

Svagt intresse hos den yngre generationen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Boel Holgersson (C) redogjorde för de för-
ändringar och förbättringar som är genom-
förda på Klockarängen i Skepplanda.

Stefan Krafft från Västtrafik föredrog om framtidens kollek-
tivtrafik där pendeltåget kommer utgöra ryggraden även om 
man bor i Skepplanda.

Mikael Berglund (M), Kom-
munstyrelsens ordförande 
om det pågående visionsar-
betet.
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Stöd hjärnforskningen!

Hjärnfondens Postgiro 90 1125-5.

Bankgiro 901-1255.

Mot Alzheimers 
sjukdom finns bara 

ett botemedel:
Forskning.
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Veckans erbjudande!

Gäller t o m 29 april med reservation för slutförsäljning.

Kupongen gäller t o m 29 april 2012

6-pack Pensé 

25:-
Klipp ut och ta med kupong:

Gräsmattegödsel 20:-
Ale Torg • Tel 0303-966 41 • Öppet: Vardag 9.30-19.00

Lördag 9.30-15.00 • Söndag 11.00-15.00

�

4 för 100kr
Pelargonia/Lyckliga Lotta
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KONTORSLOKALER I NOL
Sitt inte själv hemma. Kom ut i 
gemenskapen och skapa kontakter 
för nya affärer.
Ring Börje på 
tel: 0703-289577
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40% 
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4 st bilder i album
1 st förstoring 18x24 cm

885 kr
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10 st tackkort eller
1 st förstoring 18x24 cm

595 kr

Kan ej kombineras med andra erbjudande.

SKEPPLANDA. Ortsmö-
tena har problem att 
locka den breda publi-
ken.

Småbarnsföräldrarna 
uteblir nästan helt.

I Skepplanda erbjöds 
barnpassning, men inte 
ens det hjälpte.

Sven Rydén, ordföran-
de för ortsutvecklingsmötet 
i Skepplanda, var nöjd med 
mötet men besvärad över att 
den yngre generationen ännu 
en gång uteblivit från att när-
vara i bygdegården.

– Jag tycker vi hade ett 
program som borde ha tillta-
lat dem. Framtiden och hur 
Skepplanda ska utvecklas 
framåt rör ju dem mer än oss 
andra. Nu gjorde vi ett försök 
att locka småbarnsföräldrar 
genom att erbjuda barnpass-
ning, men det var inget som 
gick hem. Jag vet inte riktigt 
vad vi ska göra, sa Rydén som 
fick nöja sig med 60 mötes-
deltagare.

De som var där fick likt 
övriga ortsutvecklingsmöten 
ta del av arbetet kring Ale 
vision 2025.

– Idag måste kommunerna 
inse att även vi är konkurrens-
utsatta. Vi måste därför vara 
tydliga med hur vi vill utveck-
la kommunen, vad vi vill fylla 
Ales varumärke med. Det vi 

presenterar ikväll är en proto-
typ, ett utkast, till något som 
vi vill ha era synpunkter på. 
Tala om för oss vad som är 
viktigt att bevara och vad som 
kan förbättras. Allt ska sedan 
föras in på en större Alekarta, 
sa Kommunstyrelsens ord-
förande Mikael Berglund 
(M) innan han delade ut en 
Skepplandakarta där delta-
garna fick placera ut plus för 
positiva platser och minus för 
mindre bra element.

Att döma av resonemang-
et runt borden så tillhör hem-
bygdsgården Grönköp de 
mest populära platserna.

Senare presenterade Väst-
trafiks Stefan Krafft hur kol-
lektivtrafiken och busslinjer-
na förändras när Alependeln 
börjar gå i december.

– Totalt sett är det enbart 
positivt för Skepplanda även 
om ni inte få en egen tågsta-
tion. Vi kommer att trafike-
ra enligt modellen ”ett tåg 
en buss”. Går det ett tåg från 
Älvängen kommer det också 
att gå en buss från Skeplan-
da så det är möjligt för er att 
ta del av samtliga avgångar. 
Det innebär en förtätning 
av antalet bussar från Albo-
torget under högtrafik. Från 
Älvängen kommer det snab-
baste tåget att ta 18 minuter 
till centralstationen, det lång-
sammaste 28 minuter.

Han bekräftade också 
att det är tåget som gäller 
för den som vill åka till Ale 
Torg. Endast under högtrafik 
kommer det att vara möjligt 

att åka buss från Skepplanda 
till Nödinge. Övriga bussar 
stannar i Älvängen och då är 
det tåget som gäller söderut. 
En fråga om att trafikera or-
terna med mindre bussar för 
att underlätta och stimulera 
kollektivtrafiken ytterligare 
togs upp.

– Vi utreder tätortsslingor 
med till exempel elbussar just 
nu. Det kommer att vara ett 
försök i Nödinge och Surte 
inledningsvis. Vi får se hur 
det faller ut. Likaså jobbar vi 
på att förenkla det kritisera-
de biljettsystemet, informe-
rade Stefan Krafft.

Boel Holgersson (C), 
Omsorg- och arbetsmark-

nadsnämndens ordförande, 
gjorde avslutningsvis ett för-
tydligande om de förändring-
ar som skett på Klockaräng-
ens boende. Det har bland 
annat föranlett en del skrive-
rier i lokaltidningen.

– Jag är hur som helst väl-
digt nöjd och glad över de 
förbättringar som har ge-
nomförts. Idag är det ett mo-
dernt boende även för de-
menta, där alla kan röra sig 
fritt i hela huset, helt enligt 
de regler som gäller.

– Ortsmötet i Skepplanda försökte utan resultat

Svagt intresse hos den yngre generationen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Boel Holgersson (C) redogjorde för de för-
ändringar och förbättringar som är genom-
förda på Klockarängen i Skepplanda.

Stefan Krafft från Västtrafik föredrog om framtidens kollek-
tivtrafik där pendeltåget kommer utgöra ryggraden även om 
man bor i Skepplanda.

Mikael Berglund (M), Kom-
munstyrelsens ordförande 
om det pågående visionsar-
betet.
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6-pack Pensé 

25:-
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NÖDINGE. Kommunalt 
anställd personal inom 
kök och lokalvård i Ale 
ska kompetensutveck-
las genom det regionala 
projektet SKY – Stark 
kompetens och yrkes-
stolthet.

– Syftet är att öka 
kompetensen och höja 
statusen på yrket, 
säger Linda Johansson, 
projektadministratör.

Förra torsdagen fylldes tea-
terlokalen på Ale gymnasium 
av en grupp människor som 
sällan får chans att träffa var-
andra. Ännu mer sällan får de 
chans att delta i kompetens-
höjande utbildningar. 

– Personal inom kök och 
lokalvård är för det mesta 
oumbärliga personer, men 
som inte ofta får ta del av 
EU-projekt, säger Mario 
Goran, projektledare. 

Ett EU-projekt är just vad 
som ligger bakom satsningen 
som finansieras genom ESF 
– Europeiska socialfonden. 
Totalt har man fått 25,4 mil-
joner kronor att röra sig 
med, pengar som kommer 

att användas till utbildningar. 
Projektet SKY görs i samar-
bete med 12 andra kommuner, 
från Varberg i söder till Åmål i 
norr och sammanlagt kommer 
2115 personer att delta.

Många önskemål
Första steget blir att perso-
nalen får lämna önskemål 
via enkäter, men redan på 
informationsmötet kom 
deltagarna med förslag på 
utbildningar relaterade till 
yrket som kan bidra till att 
kompetensen höjs.

Bland annat föreslogs 
kurser i bemötande av barn 
och ungdomar eftersom 
många arbetar på skolor och 
förskolor. Ekonomi- och 
Excelkurser var ett annat 
önskemål för att underlätta 
det dagliga arbetet för de som 
exempelvis beställer och tar 
emot varor. Inom lokalvård 
handlar det ofta om ergono-
miska frågor för att minska 
belastningen på kroppen och 
undvika arbetsskador.

– Det enda vi kräver till-
baka är att alla ska vara aktivt 
deltagande, säger Mario 
Goran.

De första utbildning-

arna kommer att starta efter 
sommaren och längden på 
kurserna varierar. Fokus 
kommer bland annat att ligga 
på att få bekräftelse på sin 
kunskap och eventuellt bli 
certifierad inom fler områ-
den. Många som arbetar i 
kök ska exempelvis få möj-
lighet att valideras till kock 
och all certifiering görs av en 
utomstående person.

– Fler yrken kommer att 
kräva yrkesbevis och utan 
någon form av bevis på din 
kompetens kan det vara svårt 
att komma vidare. Genom 
att höja kompetensen genom 
utbildning är chansen också 
stor att få mer fokus från 
politikerna, vilket leder till 
fler satsningar. Det i sin tur 
kan även innebära större 
möjlighet till löneförhöj-
ning, berättar Linda Johans-
son.

Målet är att ge de verktyg 
som behövs för att kompe-
tensutvecklingen ska kunna 
fortsätta även efter att Mario 
och Linda har lämnat pro-
jektet.

ÄLVÄNGEN. Kvinnan 
trodde inte på att hon 
blivit miljonär.

– Skojar du eller? 
Det här är inte sant, 
sa den chockade Lot-
tomiljonären.

Sedan åkte hon hem 
för att berätta nyhe-
ten för sin man.

Ett Lottospel för 72 kronor 
inlämnat hos spelombudet 
Tit Bits i Älvängen inne-
höll efter förra lördagens 
dragning en rad med sju 
rätt. Vinstbeloppet blev 
1 491 543 kronor.

Sedan i lördags har 
Svenska Spels vinnarambas-
sadör Pierre Jonsson sökt 
vinnaren för att gratulera 
till miljonvinsten. Under 

tisdagen fick han napp. 
Kvinnan, som var ute på 

stan, hade inte den blekaste 
aning om sin vinst.

– Jag trodde du skulle 
säga att jag vunnit två Triss-
lotter, men det här är ju fan-
tastiskt. Det här går knappat 
att förstå, jag måste gå ut 
och få lite luft.

Med fräscht syre i lung-
orna berättade vinnaren:

– Det här känns ju jät-
tebra, men vet du vad, Lot-
toraderna är egentligen 
min mans. Och ska jag vara 
helt rättvis så har jag sagt åt 
honom att sluta spela för det 
blir för dyrt eftersom man 
aldrig vinner. 

Lördagens 72 kronor 
blev väl investerade pengar 
för paret från Älvängen, 
som båda är i pensionsål-

dern.
– Nu måste jag ta mig 

hem och det blir till att 
åka på de stora vägarna. 
Annars kommer jag säkert 
köra i diket. Sen blir det till 
att erkänna att jag hade fel 
och gubben hade rätt. Her-
regud, jag som sagt att vi 
aldrig kommer vinna.

Vad ska ni göra för 
pengarna, tror du?

– Givetvis kommer vi 
fira, och sedan kan jag 
tänka mig att köpa en ny 
bil. Kanske en sportbil, 
säger vinnaren med ett här-
ligt skratt. Det finns hål att 
stoppa i och nära och kära 
kommer säkert också få en 
del av vinsten.

Vinnarna önskar vara 
anonyma.

❐❐❐

Miljonvinst till Älvängen

Yrkesstolthet i fokus
– Personal utbildas i EU-projekt

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Kompetenshöjande utbildningar. Linda Johansson (längst till vänster) och Mario Goran (i 
mitten) samlade all personal inom kök och lokalvård i Ale för att informera om SKY-projektet. 
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TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 • Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

Vi
 re

se
rv

er
ar

 o
ss

 fö
r e

ve
nt

ue
lla

 tr
yc

kf
el

MAXA STEGET
NIKE AIR ALARIS

Löparsko med en bra kombination av dämpning och 
stabilitet. Air stötdämpning i häl och framfot och en 

2-densitets mellansula. Dam- och herrstorlekar.

ADIDAS ESCALATE CUSHION
Adidas löparsko med stötdämpande adiPRENE i häl 

och adiPRENE+ i framfot för framdrivning.
Herr- och Damstorlekar.

ASICS GEL-VIRAGE
Asics löparsko med bra 
stötdämpning och stabilitet. 
DuoMax pronationsstöd 
för ökad stabilitet. GEL 
stötdämpning för extra 
komfort. Dam- och 
Herrstorlekar.

ASICS GEL-2170
Asics löparsko med 
mycket stötdämpning 
och löpkänsla. GEL 
stötdämpning i häl 
och framfot. DuoMax 
pronationsstöd för ökad 
stabilitet. Herrstorlekar.

549KR
ORD. PRIS 1099 KR

899KR
ORD. PRIS 1199 KR

1599KR

699KR
ORD. PRIS 999 KR

99KR
ORD. PRIS 249 KR

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

SEGER 
LÖPARSTRUMPA

49KR
ORD. PRIS 139 KR

BÄST 
I TEST 

i GP 14/4 -12
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Investeringssparkonto
- ett långsiktigt sparande.
Ny sparform som gör det enklare för dig att 
skattefritt* köpa och sälja aktier, fonder och 
andra värdepapper.

Ring 0520-49 49 44, eller kom in till mig på
kontoret i Trollhättan, så berättar jag mer.

Kristian Lenhoff, Placeringsrådgivare Bank 
lansforsakringar.se/alvsborg 
 
 
*Sparformen har en årlig avkastningsskatt.
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POLIS
RONDEN
Måndag 16 april
Lägenhetsinbrott
Lägenhetsinbrott rapporteras 
från Surte. Smycken tillgrips.

En stöld från en båt upp-
täcks i Nols båthamn.

Tisdag 17 april
Stenkastning
Stenkastning förorsakar 
fönsterkross på fastigheten 
tillhörande Ale Industriservice i 
Skepplanda.

Utby Maskin i Älvängen 
anmäler en skadegörelse. Flera 
rutor krossas och en gräsklip-
pare åsamkas skador av en 
inkastad sten. 

Torsdag 19 april
Nedskräpning
Nedskräpning sker på ett 
område mellan Gräfsnäs och 
Skepplanda. Ett 20-tal däck och 
fälgar upptäcks i naturen.

Stöld av en dator i Ale gym-
nasium.

Lördag 21 april
Misshandel
En person anmäler en misshan-
del utanför OKQ8 i Nödinge.

Söndag 22 april
Bråk i Surte
Vid tre-tiden på morgonen 
beordras polispatruller till 
Surte där ett större bråk pågår 
på parkeringen bakom Coop. 
Ett flertal misshandelsrappor-
ter skrivs. I samband med en 
visitering påträffas narkotika 
hos en 20-årig man som nu är 
misstänkt för narkotikabrott.

Stöld av en hästtransport i 
Skepplanda.

Antalet anmälda brott under 
perioden 16/4 – 23/4: 35.

ALAFORS. Godisbana 
inte bytt bana, men har 
ökat sitt utbud rejält 
och även blivit gatukök. 

Pizza, sallad, ham-
burgare, kebab, korv, 
och köttbullar kommer 
snart att finnas på 
menyn, men än så 
länge får hungriga 
kunder nöja sig med 
pizza.

Efter mycket arbete kunde 
Arman och hans kollegor i 
fredags äntligen öppna upp 
gatuköksavdelningen på 
Godisbana i Alafors. 

Olyckligt nog fick man 
problem med ventilations-
systemet dagen innan pre-
miären, vilket ännu gör det 
omöjligt att servera grillad 
eller stekt mat, men Arman 
hoppas att problemet snart 
ska vara åtgärdat. 

– Vi ber alla våra kunder 
om ursäkt, men för att upp-
fylla kraven måste vi först 
åtgärda problemet som upp-
stått. Pizza finns däremot, 
det är i alla fall en bra start 
och vi har redan haft ganska 
många matgäster. 

Sedan han tog över buti-
ken för två år sedan har flera 
förändringar ägt rum och nu 
görs ännu en satsning för att 
locka alaforsborna till den 
lokala affären. 

Steg för steg
De 240 lösgodissorterna har 
bantats ner till ett 100-tal för 
att ge plats åt kök och mat-
plats. Ännu finns mycket 
kvar att göra när menyer ska 
upp på väggarna och inred-
ningen ska komma på plats, 
men Arman ville komma 

igång så fort som möjligt och 
sedan ta det steg för steg.

Personalstyrkan har fått 
tillökning och öppettiderna 
förlängts med en timme, på 
prov till att börja med. 

När han får snurr på gatu-
köket är förhoppningen att 
få både lunch- och middags-
gäster. 

– Jag hoppas att personal 
från kommunhuset och även 
de som jobbar på fabriker 
och andra verksamheter här 
omkring ska välja att luncha 
hos oss. Tanken är att skapa 
en mötesplats för de som bor 
och verkar i Alafors, säger 
Arman.

Har du funderat på att 
byta namn på butiken?

– Jag har funderat på det, 
men inget är bestämt ännu.

PREMIÄRLEJON

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Premiärbesökare. Isak Petersson, Tobias Hansson, William Nyqvist och Felix Olofsson tyckte att pizzan var väldigt god.

Pizzabagare. Arman, som äger Godisbana, hoppas snart att gatuköket ska vara igång på rik-
tigt.

Godisbana blir även gatukök

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

– Arman vill 
skapa matglad 
mötesplats
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menyn, men än så 
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Efter mycket arbete kunde 
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omöjligt att servera grillad 
eller stekt mat, men Arman 
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– Vi ber alla våra kunder 
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fylla kraven måste vi först 
åtgärda problemet som upp-
stått. Pizza finns däremot, 
det är i alla fall en bra start 
och vi har redan haft ganska 
många matgäster. 

Sedan han tog över buti-
ken för två år sedan har flera 
förändringar ägt rum och nu 
görs ännu en satsning för att 
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De 240 lösgodissorterna har 
bantats ner till ett 100-tal för 
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plats. Ännu finns mycket 
kvar att göra när menyer ska 
upp på väggarna och inred-
ningen ska komma på plats, 
men Arman ville komma 

igång så fort som möjligt och 
sedan ta det steg för steg.

Personalstyrkan har fått 
tillökning och öppettiderna 
förlängts med en timme, på 
prov till att börja med. 
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köket är förhoppningen att 
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– Jag har funderat på det, 
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Pizzabagare. Arman, som äger Godisbana, hoppas snart att gatuköket ska vara igång på rik-
tigt.

Godisbana blir även gatukök

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

– Arman vill 
skapa matglad 
mötesplats

2012  |   vecka 17  |   nummer 16  |   alekuriren 1 1

BEIJER I ÄLVÄNGEN
Åkarevägen 4

beijerbygg.se 
Tel: 075-241  70 50 

ÖPPETTIDER
Mån–Fre  6.30–18  
Lör  9–14
Sön stängt

Erbjudandet gäller tom 30 april 2012 eller så långt lagret räcker i följande butiker:
Högsbo, Hisings Backa, Kungsbacka, Borås, Älvängen, Lerum, Alingsås och Stenungsund. 
Lokala avvikelser kan förekomma. Hitta ditt lokala Byggvaruhus på Beijerbygg.se

Våra bygg-
rådgivare
hjälper dig 
hela vägen.

8 byggvaruhus 
alltid nära dig.

79:-/par
SPARA 39:-

TRÄBOCK 
FÄLLBAR
(900113977)
Ord. pris 118:-/par 195:-

SPARA 100:-

TRÄDGÅRDSKÄRRA
(900148545)
13” hjul, omonterad 
x 4/2. Rymmer upp 
till 90 liter. Vikt 8.7 kg. 
Ord. pris 295:- 

49:-
SPARA 20:-

HANDSÅG
(900206287)
Handsåg 22”. 
Raptor blank. 
Ord. pris 69:- 

TRALLRUTA
(004904110)
Furu 80x80 cm. 
Ord. pris 100:-/st 

SPARA 11:-
89:-/st

20% på Jönåker takpannor*
Dessutom har vi 20% rabatt på monteringspaket från Monier* 
Gäller på Jönåkers takpannor vid köp av minst 100 m2. Självklart kan vi ordna hemtransport 
med kranbil, avlyft på marken eller direkt upp taket, mot en tilläggskostnad.

10:95:-/lpm

TRYCKIMPREGNERAD 
TRALLVIRKE 
(880402812000)
28x120 mm grön. 
Används med fördel till 
altanen. Klass AB. 
Ord. pris 13:45:-/lpm 

Gäller tom 31 maj 2012.

Områdesvisning lördag 28 april kl 13.00–15.00

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

ALAFORS. Ahlafors IF 
vill ta ett större sam-
hällsansvar.

Nu inleder klubben 
ett samarbete med 
Vakna och Friends.

– Våra värderingar 
ska bli tydligare, att 
främja kamratskap 
och motverka droger, 
är viktiga grundstenar, 
säger ordförande Claes 
Berglund.

Samarbetet med organisatio-
nerna ska bland annat inne-
hålla utbildningar för med-
lemmar i allmänhet och 
ungdomsledare i synnerhet. 
Klubben tar på så vis tydligt 
ställning för hur deras varu-
märke ska uppfattas.

– Vi är redan idag stolta 
över vad vi gör för barn och 
unga, men vi vill göra mer 
och ta ett större samhällsan-
svar. Därför har vi bestämt 
oss för denna satsning, för-
klarar Claes Berglund.

Till sin hjälp har förening-
en haft Fredrik Wadström 
som både är med som spon-
sor och idéspruta i samarbets-
projektet.

– Av en händelse kom jag 
i kontakt med Friends och 
kände direkt att det här är 
något för Ahlafors IF. Vi måste 
hitta nya vägar att stärka vår 
organisation. Sedan träffa-
de jag Thomas Berggren, 

vars arbete med Vakna jag 
alltid har beundrat. Nu har 
vi skapat en modell som jag 
tror kommer att gagna AIF 
både kortsiktigt och långsik-
tigt. För mitt företag Prové 
känns det väldigt stimuleran-
de att få stå bakom detta ini-
tiativ, berättar Fredrik Wad-
ström.

Organisationen Friends 
har fokuserat mot mobbing i 
skolan, men sedan 2005 har 
föreningslivet varit en viktigt 
målgrupp. Tillsammans med 
affärsmannen Stefan Pers-
son och Swedbank har pake-
tet ”Trygg idrott” lanserats. 
20 föreningar deltar i pro-
jektet, där Ahlafors IF är en 

av tio fotbollsklubbar. Upp-
lägget utgår från en kartlägg-
ning som föreningarna åläggs 
att genomföra över vad som 
är bra och mindre bra i verk-
samheten.

– Det sker en uppstart 
i Medborgarhuset, Ledet, 
måndag 7 maj. Jag hoppas 
vi blir riktigt många som tar 
del av satsningen. Vakna en-
gagerar bland andra Per Lif-
vengren för en specialföre-
läsning om missbruk, säger 
Thomas Berggren som gav 
en kort beskrivning av det 
drogförebyggande arbetet i 
Ale kommun.

Ahlafors IF stärker sitt varumärke
– Inleder samarbete med Vakna och Friends

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Claes Berglund ordförande i Ahlafors IF presenterade till-
sammans med sponsorn och idésprutan Fredrik Wadström 
samarbetet med Friends och Vakna.
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Läs mer på vastsvenskapaketet.se

Västsvenska paketet ska bidra till att Västsverige utvecklas på ett bra 

och hållbart sätt. Paketet innehåller stora satsningar för kollektiv-

trafiken. Totalt byggs bland annat 5,5 mil nya busskörfält, längre 

platt formar för pendeltåg, nya pendelparkeringar för bil och cykel 

samt gång- och cykelvägar. Och arbetet är redan igång.

En kollektivtrafik med bättre pendlingsmöjligheter, kortare 

res tider och tätare avgångar ger dig ökad möjlighet att välja hur du 

vill ta dig fram.

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

Foto: Bildarkivet 

Nu bygger vi ut 
kollektivtrafiken.

ALE. För två veckor 
sedan berättade Aleku-
riren om familjerådgiv-
ningen i kommunen. 

Anna, 29 och Peter 
33 är ett av paren i Ale 
som sökte hjälp och 
lyckades hitta tillbaka 
till varandra. 

– Det är inget fult 
eller pinsamt med att 
vilja satsa på sin familj, 
säger Anna.

I 13 år har de varit ett par 
och tillsammans har de två 
små barn, men någonstans 
på vägen tappade de bort var-
andra. 

– Vi blev till slut bara för-
äldrar och var inget stöd för 
varandra, säger Anna och 
Peter tillägger:

– Vi kämpade bara för vårt 
eget och kunde inte lyssna på 
varandra. 

De hade kommit till en 
återvändsgränd där de satt 
fast i samma roller som för 
tio år sedan. Varje konflikt 
slutade likadant eftersom de 
båda två trodde sig veta hur 
den andre tänkte och insåg 
inte hur mycket de hade för-
ändrats. 

– Barnen la till en stressni-
vå och min inställning var att 
”det blir bättre så fort de blir 
större”, säger Peter.

– Jag tänkte mer att ”jag 
mår inte bra nu och vill inte 
stå ut”, menar Anna.

Detta var i höstas och 
vändpunkten kom när Peter 
kom på Anna med att flirta på 
nätet. Då hade det gått så pass 
långt att de båda hade börjat 
ställa sig in på att gå ifrån var-
andra. Peter tog heller inte 
särkilt illa vid sig utan stod 
ganska likgiltig inför faktu-
met att Anna sökte bekräf-
telse på annat håll.

I början av december kon-
taktade de för första gången 
familjerådgivningen, egent-
ligen för att få ett bra avslut 
med tanke på att de har två 
barn, 1 och 3 år gamla. 

Eftersom barnen är under 
3 år fick de förtur och kunde 
ganska snabbt få en tid. 

Precis i början av janua-

ri kom de för första gången 
till familjerådgivningen som 
håller till i Kungälv.

– Redan innan hade vi 
börjat prata lite och kommit 
fram till att vi ändå ville för-
söka rädda vårt förhållande. 
Vi var egentligen öppna för 
både och, men efter första be-
söket hade vi bestämt oss för 
att vi ville försöka och barnen 
är den största anledningen till 
att vi tog det beslutet, berät-
tar Anna.

Tanken med familjeråd-
givning är att få hjälp med 
att välja rätt väg, vare sig det 
handlar om att gå isär eller 
hitta tillbaka. 

Sammanlagt gick Anna 
och Peter på 5-6 samtal. 
I början gick de en gång i 
veckan och allt eftersom mer 
sällan. Redan efter andra 
gången upplevde de en riktig 
nytändning.

– Det blev en jätteför-
ändring. Vi hade ingenting 
att förlora och kunde lägga 
korten på bordet, säger Anna. 

– Hade jag lämnat Anna 
och fortsatt i samma spår med 
ett nytt förhållande så hade 
det inte heller fungerat. Det 
handlar mycket om att ut-
vecklas i sig själv och komma 
fram till varför man gör på ett 
visst sätt, säger Peter.

 
Inget misslyckande

Uppdraget de fick av famil-
jerådgivaren var att inte vara 

luddig mot varandra och inte 
tro att den andre alltid förstår. 

– Vi jobbade mycket på 
att prata mer efter våra egna 
behov och verkligen lyssna på 
vad den andre säger. Mycket 
handlar om att ha förtroen-
de i att man inte vill varandra 
något ont, säger Peter. 

Reaktionerna från deras 
anhöriga när de berättade att 
de gick i familjerådgivning 
var enbart positiva. 

– Alla tycker det är bra 
att vi satsar på vår familj och 
det är ingenting att skämmas 
över. Jag tror man behöver se 
att terapi inte innebär att man 
har misslyckats eller är svag, 
det är precis tvärtom. Man 
har femtio procent av förhål-
landet själv och det gäller att 
se sin del och ta ansvar för 
den, säger Anna.

De har fortfarande ett 
besök kvar hos familjeråd-
givningen, som en reserv. 
Förhoppningsvis kommer 
de inte att behöva det, men 
med tanke på hur deras situ-
ation såg ut för mindre än ett 
halvår sedan ser de ingen an-
ledning att skjuta på det om 
de skulle hamna i en ny åter-
vändsgränd.

– Jag hoppas att vi genom 
att berätta vår historia kan in-
spirera andra par i Ale att våga 
söka hjälp.

Fotnot. Namnen är fingerade

JOHANNA ROOS

Vågade satsa på kärleken

Efter 13 år tillsammans tog Anna och Peter hjälp av familje-
rådgivningen i Ale för att rädda sitt förhållande.

– De hittade tillbaka till varandra genom 
familjerådgivning

”Lärlingsgymnasiet gav mig chansen till 
jobb. Efter halva utbildningen valde 
min arbetsgivare att satsa på mig, så han 
köpte en helt ny grävmaskin som jag har 
när jag gräver ner fiberkabel.”
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Fredagen den 27 april öppnar 
den nya lokalvägen mellan norra 
och centrala Surte för trafi k. Det 
innebär att den provisoriska ron-
dellen vid centrum tas bort så att 
arbetet med E45 kan fortsätta. 

Den 15 maj kan busstrafi ken 
börja gå på lokalvägen mellan 
Bohus och södra Surte.  Någon 
gång i maj beräknas även ron-
dellen i norra Surte kunna tas 
bort och trafi ken leds då istället 
via den nya trafi kplatsen. Nästa 
vecka inleds beläggningsarbeten 
som påverkar trafi ken på E45 
mellan södra och norra Surte un-
der cirka två veckor. I början av 
juni beräknas sedan vägen öppna 
i slutligt fyrfi ligt utförande.

Natten mellan lördagen den 
19 maj och söndagen den 20 
maj monterar Västtrafi k gång-
bron till pendeltågsstationen i 
Nödinge. E45 vid Nödinge kom-
mer att vara stängd under tiden 
som arbetet pågår och trafi ken 
leds om via andra vägar. 

Trafi kavbrott 5-6 maj 
Göteborg–Trollhättan

Helgen 5-6 maj är Norge/
Vänerbanan avstängd mel-
lan Trollhättan och Göteborg. 
Detta för att förberedande ar-
beten inför sommarens trafi k-
avbrott, som är mellan 9 juli och 
12 augusti, ska utföras. Bussar 
ersätter tågen för resande på 
sträckan Göteborg–Trollhättan/
Vänersborg.

Trafi kavbrottet innebär dock 
inte att det kommer att vara 
tågfritt på Norge/Vänerbanan. 
Arbetsfordon kommer att trafi k-
era det avstängda spåret och 
det är som alltid förbjudet och 
förenat med livsfara att beträda 
spåren.

Mellan Göteborg och Trollhättan 
pågår bygget av det nya dubbel-
spåret och den nya fyrfältsvägen 
för fullt. 

December 2012, då hela 
sträckan ska öppnas för trafi k, 
närmar sig med stormsteg och 
för att hålla den utlovade trafi k-
öppningen krävs noggrann plan-
ering och innovativa lösningar.

Fokus på eff ektiva lösningar
På deletappen mellan Alvhem 
och Kärra är det intensiv aktiv-
itet. Så sent som i höstas kunde 
arbetet där påbörjas och det in-
nebär ett tajt schema och fokus 
på eff ektiva lösningar. 

På sträckan byggs fl era nya 
broar, varav två går över järn-
vägen i närheten av Lödöse. För 
att få broar på plats används en 
metod som kallas lansering. Det 

innebär att bärbalkar, träform 
och armering byggs färdigt vid 
sidan om järnvägen. Väl klar 
skjuts sedan hela den färdiga 
konstruktionen på plats i sitt 
slutliga läge över spåren.

– Med tanke på den tid vi har 
på oss att bygga färdigt broarna 
hade det inte gått att stänga av 
järnvägen i den utsträckning som 
hade krävts för att bygga på ett 
mer traditionellt sätt med ställ-
ningar direkt över järnvägen, för-
klarar projektledare Erik Lööv.

Sex veckors förberedelser
I sex veckor har arbetet med bron 
pågått vid sidan av spåren innan 
det är dags för lanseringen.

Det är sen natt mellan lördag 
och söndag när arbetet inleds. 
Tillfället är noga valt för att passa 
in den tid på dygnet när det går så 

få tåg som möjligt på banan. 
Steg för steg skjuts den 95 

meter långa bron ut över spåret. 
Innan den landar mot brostödet 
på andra sidan hänger den tunga 
trä- och stålkonstruktionen rakt 
ut i luften.

För att bron ska kunna skjutas 
över till andra sidan vilar den på 
tefl onstöd och för att få ännu bät-
tre glid används vanlig såpa. 

Lyckad arbetsnatt
Ett par timmar senare vilar bron 
tryggt mot brostöden på andra 
sidan. Betongen gjuts under det 
trafi kavbrott som görs på järn-
vägen i sommar.

– Allt gick bra och nu är det 
bara att fortsätta mot december, 
konstaterar en nöjd Erik Lööv 
efter nattens arbeten.

Rondeller vid Surte 
tas bort

Västtrafi k lyfter sista 
bron i Nödinge

På gång Hallå där...

Ansvarig utgivare: Sara Distner

BanaVäg i Väst
Projektaktuellt april 2012  

www.banavag.se
0771-24 24 24
info@banavag.se

Stora områden, komplexa utmaningar och en tuff  tidplan. Det ställer 
höga krav på tidseff ektiva och inte minst säkra metoder.

Foto: Sara O
scarson

Foton: Kasper D
udzik

Vad är det som händer?
– Den sydöstra påfartsrampen 
till trafi kplatsen och den nya 
infarten till Bohus öppnar. I 
anslutning till det stängs även 
den tillfälliga infarten vid 
Skårdal, vilket innebär att 
trafi kljuset på E45 tas bort. Vid 
Skårdal fortsätter vi sen bland 
annat med ledningsarbeten och 
byggnation av bullerskärmar. 
Även lokalvägen mellan Bohus 
och norra Surte öppnar

Blir det besvärligare för någon?
– De som kommer norrifrån och 
ska in till Bohus kommer be-
höva ta en extra sväng, anting-
en till rondellen på andra sidan 
Jordfallsbron eller till norra 
Surte. Det beror på att det på 
grund av arbetsområdet på 
trafi kplatsen inte går att göra en 
så snäv sväng i rondellen som an-
nars skulle behövas.

Hur blir det med svängen upp 
till Stora Viken?
– De som ska söderut från 
Jordfallsbron och vice versa åker 
även fortsättningsvis norrut och 
vänder. Även de som kommer 
från Bohus och ska söderut åker 
via Stora Viken, om de inte tar 
lokalvägen till Surte. 

Något annat du vill tillägga?
– Jag vill ännu en gång tacka för 
det tålamod och den förståelse 
för arbetet som boende och re-
senärer visar. Nu börjar vi närma 
oss sluttampen och i november 
kan vi äntligen se fram mot en 
helt färdig väg och trafi kplats.

... Veli 
Taatila
projektledare Bohus-
Nödinge, med anled-
ning av den sista stora 
trafikomläggningen 
som sker i Bohus i mit-
ten av maj.

Här skjuts 95 meter 
bro rakt ut i luften

Foto: Kasper D
udzik

Lanseringen av bron 
över järnvägen vid 
Lödöse i full gång.

   Tungevägen stängs i höjd med Tunge Bygdegård
Som tidigast den 1 maj 2012 
stängs Tungevägen (väg 2002) 
i höjd med Tunge Bygdegård. 
Avstängningen görs för att nya 
E45 ska kunna byggas klart och 
innebär att vägen stängs perma-
nent. Ni som idag har utfarter till 

väg 2002 hänvisas att istället an-
vända utfarten till E45 i Glässnäs. 

I samband med att 
Tungevägen stängs kommer skol-
bussens rutt att förändras. Mer 
information om vad det innebär 
kommer från trafi koperatören 

och Lilla Edets kommun. 
Sträckningen för Västtrafi ks 

linjer förändras inte förrän nya 
E45 öppnas för trafi k i decem-
ber 2012. Mer information om 
avstängningen hittar du på www.
banavag.se.
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Läs mer på vastsvenskapaketet.se

Västsvenska paketet ska bidra till att Västsverige utvecklas på ett bra 

och hållbart sätt. Paketet innehåller stora satsningar för kollektiv-

trafiken. Totalt byggs bland annat 5,5 mil nya busskörfält, längre 

platt formar för pendeltåg, nya pendelparkeringar för bil och cykel 

samt gång- och cykelvägar. Och arbetet är redan igång.

En kollektivtrafik med bättre pendlingsmöjligheter, kortare 

res tider och tätare avgångar ger dig ökad möjlighet att välja hur du 

vill ta dig fram.

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

Foto: Bildarkivet 

Nu bygger vi ut 
kollektivtrafiken.

ALE. För två veckor 
sedan berättade Aleku-
riren om familjerådgiv-
ningen i kommunen. 

Anna, 29 och Peter 
33 är ett av paren i Ale 
som sökte hjälp och 
lyckades hitta tillbaka 
till varandra. 

– Det är inget fult 
eller pinsamt med att 
vilja satsa på sin familj, 
säger Anna.

I 13 år har de varit ett par 
och tillsammans har de två 
små barn, men någonstans 
på vägen tappade de bort var-
andra. 

– Vi blev till slut bara för-
äldrar och var inget stöd för 
varandra, säger Anna och 
Peter tillägger:

– Vi kämpade bara för vårt 
eget och kunde inte lyssna på 
varandra. 

De hade kommit till en 
återvändsgränd där de satt 
fast i samma roller som för 
tio år sedan. Varje konflikt 
slutade likadant eftersom de 
båda två trodde sig veta hur 
den andre tänkte och insåg 
inte hur mycket de hade för-
ändrats. 

– Barnen la till en stressni-
vå och min inställning var att 
”det blir bättre så fort de blir 
större”, säger Peter.

– Jag tänkte mer att ”jag 
mår inte bra nu och vill inte 
stå ut”, menar Anna.

Detta var i höstas och 
vändpunkten kom när Peter 
kom på Anna med att flirta på 
nätet. Då hade det gått så pass 
långt att de båda hade börjat 
ställa sig in på att gå ifrån var-
andra. Peter tog heller inte 
särkilt illa vid sig utan stod 
ganska likgiltig inför faktu-
met att Anna sökte bekräf-
telse på annat håll.

I början av december kon-
taktade de för första gången 
familjerådgivningen, egent-
ligen för att få ett bra avslut 
med tanke på att de har två 
barn, 1 och 3 år gamla. 

Eftersom barnen är under 
3 år fick de förtur och kunde 
ganska snabbt få en tid. 

Precis i början av janua-

ri kom de för första gången 
till familjerådgivningen som 
håller till i Kungälv.

– Redan innan hade vi 
börjat prata lite och kommit 
fram till att vi ändå ville för-
söka rädda vårt förhållande. 
Vi var egentligen öppna för 
både och, men efter första be-
söket hade vi bestämt oss för 
att vi ville försöka och barnen 
är den största anledningen till 
att vi tog det beslutet, berät-
tar Anna.

Tanken med familjeråd-
givning är att få hjälp med 
att välja rätt väg, vare sig det 
handlar om att gå isär eller 
hitta tillbaka. 

Sammanlagt gick Anna 
och Peter på 5-6 samtal. 
I början gick de en gång i 
veckan och allt eftersom mer 
sällan. Redan efter andra 
gången upplevde de en riktig 
nytändning.

– Det blev en jätteför-
ändring. Vi hade ingenting 
att förlora och kunde lägga 
korten på bordet, säger Anna. 

– Hade jag lämnat Anna 
och fortsatt i samma spår med 
ett nytt förhållande så hade 
det inte heller fungerat. Det 
handlar mycket om att ut-
vecklas i sig själv och komma 
fram till varför man gör på ett 
visst sätt, säger Peter.

 
Inget misslyckande

Uppdraget de fick av famil-
jerådgivaren var att inte vara 

luddig mot varandra och inte 
tro att den andre alltid förstår. 

– Vi jobbade mycket på 
att prata mer efter våra egna 
behov och verkligen lyssna på 
vad den andre säger. Mycket 
handlar om att ha förtroen-
de i att man inte vill varandra 
något ont, säger Peter. 

Reaktionerna från deras 
anhöriga när de berättade att 
de gick i familjerådgivning 
var enbart positiva. 

– Alla tycker det är bra 
att vi satsar på vår familj och 
det är ingenting att skämmas 
över. Jag tror man behöver se 
att terapi inte innebär att man 
har misslyckats eller är svag, 
det är precis tvärtom. Man 
har femtio procent av förhål-
landet själv och det gäller att 
se sin del och ta ansvar för 
den, säger Anna.

De har fortfarande ett 
besök kvar hos familjeråd-
givningen, som en reserv. 
Förhoppningsvis kommer 
de inte att behöva det, men 
med tanke på hur deras situ-
ation såg ut för mindre än ett 
halvår sedan ser de ingen an-
ledning att skjuta på det om 
de skulle hamna i en ny åter-
vändsgränd.

– Jag hoppas att vi genom 
att berätta vår historia kan in-
spirera andra par i Ale att våga 
söka hjälp.

Fotnot. Namnen är fingerade

JOHANNA ROOS

Vågade satsa på kärleken

Efter 13 år tillsammans tog Anna och Peter hjälp av familje-
rådgivningen i Ale för att rädda sitt förhållande.

– De hittade tillbaka till varandra genom 
familjerådgivning

”Lärlingsgymnasiet gav mig chansen till 
jobb. Efter halva utbildningen valde 
min arbetsgivare att satsa på mig, så han 
köpte en helt ny grävmaskin som jag har 
när jag gräver ner fiberkabel.”
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Fredagen den 27 april öppnar 
den nya lokalvägen mellan norra 
och centrala Surte för trafi k. Det 
innebär att den provisoriska ron-
dellen vid centrum tas bort så att 
arbetet med E45 kan fortsätta. 

Den 15 maj kan busstrafi ken 
börja gå på lokalvägen mellan 
Bohus och södra Surte.  Någon 
gång i maj beräknas även ron-
dellen i norra Surte kunna tas 
bort och trafi ken leds då istället 
via den nya trafi kplatsen. Nästa 
vecka inleds beläggningsarbeten 
som påverkar trafi ken på E45 
mellan södra och norra Surte un-
der cirka två veckor. I början av 
juni beräknas sedan vägen öppna 
i slutligt fyrfi ligt utförande.

Natten mellan lördagen den 
19 maj och söndagen den 20 
maj monterar Västtrafi k gång-
bron till pendeltågsstationen i 
Nödinge. E45 vid Nödinge kom-
mer att vara stängd under tiden 
som arbetet pågår och trafi ken 
leds om via andra vägar. 

Trafi kavbrott 5-6 maj 
Göteborg–Trollhättan

Helgen 5-6 maj är Norge/
Vänerbanan avstängd mel-
lan Trollhättan och Göteborg. 
Detta för att förberedande ar-
beten inför sommarens trafi k-
avbrott, som är mellan 9 juli och 
12 augusti, ska utföras. Bussar 
ersätter tågen för resande på 
sträckan Göteborg–Trollhättan/
Vänersborg.

Trafi kavbrottet innebär dock 
inte att det kommer att vara 
tågfritt på Norge/Vänerbanan. 
Arbetsfordon kommer att trafi k-
era det avstängda spåret och 
det är som alltid förbjudet och 
förenat med livsfara att beträda 
spåren.

Mellan Göteborg och Trollhättan 
pågår bygget av det nya dubbel-
spåret och den nya fyrfältsvägen 
för fullt. 

December 2012, då hela 
sträckan ska öppnas för trafi k, 
närmar sig med stormsteg och 
för att hålla den utlovade trafi k-
öppningen krävs noggrann plan-
ering och innovativa lösningar.

Fokus på eff ektiva lösningar
På deletappen mellan Alvhem 
och Kärra är det intensiv aktiv-
itet. Så sent som i höstas kunde 
arbetet där påbörjas och det in-
nebär ett tajt schema och fokus 
på eff ektiva lösningar. 

På sträckan byggs fl era nya 
broar, varav två går över järn-
vägen i närheten av Lödöse. För 
att få broar på plats används en 
metod som kallas lansering. Det 

innebär att bärbalkar, träform 
och armering byggs färdigt vid 
sidan om järnvägen. Väl klar 
skjuts sedan hela den färdiga 
konstruktionen på plats i sitt 
slutliga läge över spåren.

– Med tanke på den tid vi har 
på oss att bygga färdigt broarna 
hade det inte gått att stänga av 
järnvägen i den utsträckning som 
hade krävts för att bygga på ett 
mer traditionellt sätt med ställ-
ningar direkt över järnvägen, för-
klarar projektledare Erik Lööv.

Sex veckors förberedelser
I sex veckor har arbetet med bron 
pågått vid sidan av spåren innan 
det är dags för lanseringen.

Det är sen natt mellan lördag 
och söndag när arbetet inleds. 
Tillfället är noga valt för att passa 
in den tid på dygnet när det går så 

få tåg som möjligt på banan. 
Steg för steg skjuts den 95 

meter långa bron ut över spåret. 
Innan den landar mot brostödet 
på andra sidan hänger den tunga 
trä- och stålkonstruktionen rakt 
ut i luften.

För att bron ska kunna skjutas 
över till andra sidan vilar den på 
tefl onstöd och för att få ännu bät-
tre glid används vanlig såpa. 

Lyckad arbetsnatt
Ett par timmar senare vilar bron 
tryggt mot brostöden på andra 
sidan. Betongen gjuts under det 
trafi kavbrott som görs på järn-
vägen i sommar.

– Allt gick bra och nu är det 
bara att fortsätta mot december, 
konstaterar en nöjd Erik Lööv 
efter nattens arbeten.

Rondeller vid Surte 
tas bort

Västtrafi k lyfter sista 
bron i Nödinge

På gång Hallå där...

Ansvarig utgivare: Sara Distner

BanaVäg i Väst
Projektaktuellt april 2012  

www.banavag.se
0771-24 24 24
info@banavag.se

Stora områden, komplexa utmaningar och en tuff  tidplan. Det ställer 
höga krav på tidseff ektiva och inte minst säkra metoder.

Foto: Sara O
scarson

Foton: Kasper D
udzik

Vad är det som händer?
– Den sydöstra påfartsrampen 
till trafi kplatsen och den nya 
infarten till Bohus öppnar. I 
anslutning till det stängs även 
den tillfälliga infarten vid 
Skårdal, vilket innebär att 
trafi kljuset på E45 tas bort. Vid 
Skårdal fortsätter vi sen bland 
annat med ledningsarbeten och 
byggnation av bullerskärmar. 
Även lokalvägen mellan Bohus 
och norra Surte öppnar

Blir det besvärligare för någon?
– De som kommer norrifrån och 
ska in till Bohus kommer be-
höva ta en extra sväng, anting-
en till rondellen på andra sidan 
Jordfallsbron eller till norra 
Surte. Det beror på att det på 
grund av arbetsområdet på 
trafi kplatsen inte går att göra en 
så snäv sväng i rondellen som an-
nars skulle behövas.

Hur blir det med svängen upp 
till Stora Viken?
– De som ska söderut från 
Jordfallsbron och vice versa åker 
även fortsättningsvis norrut och 
vänder. Även de som kommer 
från Bohus och ska söderut åker 
via Stora Viken, om de inte tar 
lokalvägen till Surte. 

Något annat du vill tillägga?
– Jag vill ännu en gång tacka för 
det tålamod och den förståelse 
för arbetet som boende och re-
senärer visar. Nu börjar vi närma 
oss sluttampen och i november 
kan vi äntligen se fram mot en 
helt färdig väg och trafi kplats.

... Veli 
Taatila
projektledare Bohus-
Nödinge, med anled-
ning av den sista stora 
trafikomläggningen 
som sker i Bohus i mit-
ten av maj.

Här skjuts 95 meter 
bro rakt ut i luften

Foto: Kasper D
udzik

Lanseringen av bron 
över järnvägen vid 
Lödöse i full gång.

   Tungevägen stängs i höjd med Tunge Bygdegård
Som tidigast den 1 maj 2012 
stängs Tungevägen (väg 2002) 
i höjd med Tunge Bygdegård. 
Avstängningen görs för att nya 
E45 ska kunna byggas klart och 
innebär att vägen stängs perma-
nent. Ni som idag har utfarter till 

väg 2002 hänvisas att istället an-
vända utfarten till E45 i Glässnäs. 

I samband med att 
Tungevägen stängs kommer skol-
bussens rutt att förändras. Mer 
information om vad det innebär 
kommer från trafi koperatören 

och Lilla Edets kommun. 
Sträckningen för Västtrafi ks 

linjer förändras inte förrän nya 
E45 öppnas för trafi k i decem-
ber 2012. Mer information om 
avstängningen hittar du på www.
banavag.se.
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Kaféstaden

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

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale torg 14, 0303-33 16 40

lansfast.se

ADRESS SKÅR 290 BOAREA CA 134+93 M² / 6 ROK
TOMTYTA 1459 M² PRIS 1 695 000 KR/BUD VISAS ON 2/5
17.30-18.30 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE
FREDRIK HELLBERG TELEFON 0702-33 32 33

FRILIGGANDE VILLA - SKEPPLANDA
Väl omhändertagen villa med vackert läge. Detta är något för
er som drömmer om villa på landet. Stora renoveringar som
nyligen är gjorda är bl.a. nytt tak, tilläggsisolering samt ny
värmepanna. Närhet till bra busskommunikationer som tar
dig till Skepplanda centrum på en kvart.

ADRESS FYRBYGGAREVÄGEN 20 BOAREA CA 177+18 M² /
7 ROK TOMTYTA 814 M² PRIS 2 695 000 KR/BUD VISAS
TO 3/5 17.30-18.30 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE
LASSE KNAVING TELEFON 0727-18 01 20

FRILIGGANDE VILLA - SKEPPLANDA
Välskött villa med centralt läge, lämplig för den större
familjen eller för generationsboende, allt i ett plan. Vidbyggt
garage. Underbar altan i söderläge ger dig sol hela dagen
Här bor du centralt med gångavstånd till det mesta som
Skepplanda har att erbjuda. 

ÄLVÄNGEN. Flyttlas-
set från Kortedala till 
Älvängen gick på Val-
borgsmässoafton 1990.

Exakt 22 år senare 
låser Tvättmäster 
dörren – för gott.

– Det är med blan-
dade känslor som vi har 
valt att avveckla verk-
samheten, säger Peder 
och Anita Sahlin.

Bakgrunden är känd sedan 
en tid tillbaka. Lokalerna vid 
Willys i Älvängen måste rivas 
för att lämna plats för Han-
delsplats Älvängen. Tvätt-
mäster och tidigare fastig-
hetsägaren Bengt Bengts-
son förde länge diskussioner 
om en alternativ lokalisering, 
men kom till slut överens om 

att paret Sahlin avvecklar sin 
tvättverksamhet.

– Jag fyller 70 nästa år och 
ibland behöver man hjälp för 
att inse att det kanske är dags 
att tänka om. Vi har gjort en 
överkommelse med fastig-
hetsägaren och alla inblan-
dade är nöjda. Det känns bra 
även om vi kommer att sakna 
tjôtet med kunderna, säger 
Peder.

Händelserika år
Det har varit 22 händelserika 
år och för familjen Sahlin 
gick det av bara farten, från 
början till slut.

– Jag var friställd som 
arbetsledare på Ledu när 
mina svärföräldrar gick i 
pension och undrade om vi 
var intresserade av att ta över 

deras kemtvätt i Kortedala. 
Sagt och gjort. Vi breddade 
snabbt verksamheten och 
har haft flera olika ben att stå 
på. Tvätt av husvagnstält och 
båtkapell har varit en spe-
cialitet. Sedan fem år tillbaka 
har vi inte haft någon egen 
kemtvätt i Älvängen, utan 
har istället valt att samar-
beta med Göteborgsföretag. 
Investeringarna i nya miljö-
anpassade kemtvättar ansåg 
vi blev för stora och onödiga. 
Vi lät kollegorna sköta den 
biten istället, berättar Peder.

När nyckeln vrider om 
låset för sista gången hos 
Tvättmäster i Älvängen blir 
det mer tid för livets stora 
passion – simningen. Anita är 
chefstränare i Stenungsunds 
simklubb S77, där Peder är 

ordförande sedan fyra år till-
baka.

– Föreningslivet är under-
bart och vi har jobbat nära 
flera av de stora föreningarna 
i Ale också. I Ale HK var vi 
väldigt engagerade en gång 
i tiden. Jag var speaker inför 
fulla hus i Älvängens kultur-
hus och vi tvättade match-
ställen efter varje drabbning. 
Det var en rolig period, 
minns Peder och Anita.

Politiskt engagemang
Tiden som företagare i 
Älvängen innehåller också 
en fas med politiskt engage-
mang.

– Ja, efter valrörelsen 1998 
engagerade vi oss i Alede-
mokraterna och efter valet 
2002 fick jag plats i Tekniska 

nämnden. Sedan sex år har vi 
vår hemvist i Lilla Edet och 
då fick lokalpolitiken stå åt 
sidan.

Som sagt mycket har hänt 
för Tvättmäster, men det 
finns också en del som inte 

har hänt.
– Ja, första kostymen som 

lämnades in för kemtvätt 
hämtades aldrig ut. Den 
hänger fortfarande kvar!

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Tvättmäster avvecklar. Anita och Peder Sahlin tackar alla 
kunder för 22 år i Älvängen. De hänvisar till Skepplanda 
Tvätt och kollegorna i Göteborg. 

En mästare har tvättat färdigt
– Tvättmäster avvecklar verksamheten

N Ö D I N G E
G O L F K L U B B

NYBÖRJARKURSER!

Fantastiska greener!

Vi hjälper dig hela vägen!
www.nodingegolf.se •  0303-636 18

Vad tycker du? 
Möt oss på Ale Torg

1 maj kl 11-14

ALLIANS 
FÖR ARBETE!En bra skola är nyckeln till framtidens arbetsmarknad. Därför vill vi fortsätta prioritera satsningar inom utbildning. 

En bra förskola, modern  grundskola och ett gymnasium med entreprenörskap ger  rätt förutsättningar.
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Kaféstaden

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

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale torg 14, 0303-33 16 40

lansfast.se
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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

Ann-Sofie 
Johansson

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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BOHUS. April månad 
är för många tränings-
entusiaster lika med 
startskottet för årets 
utomhussäsong.

Ett snedtramp på 
löparbanan kan på ett 
ögonblick leda till en 
stukad vrist som behö-
ver kylas, en tackling 
på fotbollsplanen resul-
terar lätt i skrubbsår 
på armar eller ben.

– Vi har tagit fram 
en sportväska för att 
vi vet att den behövs. 
Vi har fyllt den med de 
nödvändigaste första 
hjälpen-produkterna 
som kylpåse, förband, 
sårtvätt och plåster, 
berättar Denny Björk, 
apotekare på Doc-
Morris.

En välkänd konsekvens 
av utesäsongen, förutom 
vårkänslor och frisk luft, 
är de träningsskador som 
grus- och gräsunderlag kan 
resultera i. Ett tio-tal fören-
ingar i Ale har av apoteks-
kedjan DocMorris erbjudits 
en sportväska för smidig 
omplåstring. Några klubbre-
presentanter fanns på plats i 
Bohus centrum i tisdags kväll 
för att få sina väskor.

– Vi är jättetacksamma! 
Det är produkter som vi 
kommer att ha nytta av i vår 
verksamhet, säger Ricardo 
Nascimento i Skepplanda 
BTK:s styrelse.

Detta är en landsövergri-
pande aktivitet som Doc-
Morris genomför. I Ale är det 
förutom SBTK bland annat 
Jennylunds Ridklubb, Ale 
IBF, Ale Aerobic & Dans-
studio och Ale Basket som 
fått erbjudande om en sport-
väska.

– Vi har valt ut fören-
ingar med olika inriktning. 
Gemensamt för klubbarna 
är att de bedriver ungdoms-
verksamhet, säger Denny 
Björk.

– Väskan är tålig och har 
många fack varför man kan 
komplettera med ytterligare 
produkter om så önskas. Den 
här kampanjen är ett sätt för 
DocMorris att lyfta fram sitt 
varumärke och samtidigt 
skapa en kontakt med det 
lokala föreningslivet, avslu-
tar Denny Björk.

Sportväska till föreningslivet
– DocMorris erbjuder 
första hjälpen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Denny Björk, apotekare på DocMorris i Bohus, delar ut en 
sportväska till Ricardo Nascimento i Skepplanda BTK.

Denny Björk demonstrerar innehållet i sportväskan.

En singelolycka inträffade på Hålandavägen, vid Stommen, 
vid åtta-tiden på måndagsmorgonen. Föraren i personbilen 
tvingades väja för ett djur varpå fordonet fick sladd och 
gick rakt in i en stolpe. Föraren avfördes till sjukhus med 
okända skador.

Foto: Christer Grändevik   Text: Jonas Andersson

Singelolycka i Hålanda
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är för många tränings-
entusiaster lika med 
startskottet för årets 
utomhussäsong.

Ett snedtramp på 
löparbanan kan på ett 
ögonblick leda till en 
stukad vrist som behö-
ver kylas, en tackling 
på fotbollsplanen resul-
terar lätt i skrubbsår 
på armar eller ben.

– Vi har tagit fram 
en sportväska för att 
vi vet att den behövs. 
Vi har fyllt den med de 
nödvändigaste första 
hjälpen-produkterna 
som kylpåse, förband, 
sårtvätt och plåster, 
berättar Denny Björk, 
apotekare på Doc-
Morris.

En välkänd konsekvens 
av utesäsongen, förutom 
vårkänslor och frisk luft, 
är de träningsskador som 
grus- och gräsunderlag kan 
resultera i. Ett tio-tal fören-
ingar i Ale har av apoteks-
kedjan DocMorris erbjudits 
en sportväska för smidig 
omplåstring. Några klubbre-
presentanter fanns på plats i 
Bohus centrum i tisdags kväll 
för att få sina väskor.

– Vi är jättetacksamma! 
Det är produkter som vi 
kommer att ha nytta av i vår 
verksamhet, säger Ricardo 
Nascimento i Skepplanda 
BTK:s styrelse.

Detta är en landsövergri-
pande aktivitet som Doc-
Morris genomför. I Ale är det 
förutom SBTK bland annat 
Jennylunds Ridklubb, Ale 
IBF, Ale Aerobic & Dans-
studio och Ale Basket som 
fått erbjudande om en sport-
väska.

– Vi har valt ut fören-
ingar med olika inriktning. 
Gemensamt för klubbarna 
är att de bedriver ungdoms-
verksamhet, säger Denny 
Björk.

– Väskan är tålig och har 
många fack varför man kan 
komplettera med ytterligare 
produkter om så önskas. Den 
här kampanjen är ett sätt för 
DocMorris att lyfta fram sitt 
varumärke och samtidigt 
skapa en kontakt med det 
lokala föreningslivet, avslu-
tar Denny Björk.

Sportväska till föreningslivet
– DocMorris erbjuder 
första hjälpen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Denny Björk, apotekare på DocMorris i Bohus, delar ut en 
sportväska till Ricardo Nascimento i Skepplanda BTK.

Denny Björk demonstrerar innehållet i sportväskan.

En singelolycka inträffade på Hålandavägen, vid Stommen, 
vid åtta-tiden på måndagsmorgonen. Föraren i personbilen 
tvingades väja för ett djur varpå fordonet fick sladd och 
gick rakt in i en stolpe. Föraren avfördes till sjukhus med 
okända skador.

Foto: Christer Grändevik   Text: Jonas Andersson

Singelolycka i Hålanda
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Utgångspris: 1 525 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 114 kvm
Tomt: 853 kvm Plan

Byggt: 1973
Adress: Långa Gatan 63
Visas sön 29/4 15.00-15.45
Sms:a: FB 5410-2876 till 72456 för beskrivning

I Skepplandas villaidyll, ligger den här fina trevliga 1-plansvillan med garage. Välplanerat och fräscht inrett
med ljusa färger. Lättskött plan trädgårdstomt. Gångavstånd till simhall, förskola, skolor, service och
kommunikationer. Mäklare Joakim Olsson Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-2876.

SKEPPLANDA

Utgångspris: 2 395 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 147 kvm, biarea: 147 kvm
Tomt: 1 012 kvm
Byggt: 1969
Adress: Hagvägen 1
Visas tis 8/5 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2816 till 72456 för
beskrivning

Trevlig välplanerad och gedigen 1
1/2 plansvilla, med dubbelgarage.
Villan har ett bra centralt bra läge i
omtyckta Nol. Gott om utrymme
med både vardagsrum, gillestuga
och hobbyrum. Härligt uterum
och nyrenoverad fräsch
relaxavdelning. Gångavstånd till
service och kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2816.

NOL

Utgångspris: 3 350 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 186 kvm
Tomt: 2 447 kvm
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Adress: Skår 214
Visas ons 25/4 17.30-18.30 och sön 29/4 13.30-14.30
Sms:a: FB 5410-2075 till 72456 för beskrivning

Hästgårdsdröm i Skepplanda med ett skyddat och vackert läge. Nytt och fräscht. Plats finns för 4 stycken
hästar. Fastigheten är granne med en stor hästgård och stor ridanläggning. Bete och rasthagar kan
köparen få tillgång till av närmaste granne enligt överenskommelse. Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-2075.

SKEPPLANDA
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6 rok, varav 4-5 sovrum
Boarea: 161 kvm
Tomt: 757 kvm
Byggt: 1955, ombyggt o tillbyggt
1989
Adress: Paradisvägen 110
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och sön 29/4 16.15-17.00
Sms:a: FB 5410-0541 till 72456 för
beskrivning
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trevlig 1 1/2 plansvilla med
dubbelgarage i småstadsidyllen
Älvängen. Ljusa färger, trevligt
kök och fint vardagsrum med
braskamin. Nära
kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-0541.

ÄLVÄNGEN

Miljömedvetna företagare anslöt till Odelius Bil i Kungälv förra måndagen. Då arrangerades 
Miljönätverket som är ett samarbete för företagare mellan Ale, Kungälv och Lilla Edet kom-
muner.

Nätverksträff för grönt arbete
KUNGÄLV. Miljömedvetenhet blir allt 
viktigare för företagare.

I Ale, Kungälv och Lilla Edet får 
det lokala näringslivet hjälp att mil-
jödiplomera sig.

Dessutom har ett miljönätverk 
skapats för att ge entreprenörer 
möjlighet att utvecklas ytterligare 
genom att bland annat utbyta erfa-
renheter med likasinnade.

Miljönätverket bjöd in intresserade till Ode-
lius Bil, där Toyota kunde presentera både 
bilmodeller och sitt gedigna miljöarbete. 
Helena Gimm från Lilla Edet berättade om 
hur kommunen ändrar sin resepolicy för att 
bli mer miljömedveten.

– Vi försöker prata om det hela tiden. Måste 
vi resa? Går det att göra på annat sätt? Webb-
möten är ju ett alternativ idag, sa hon.

Dessutom är Lilla Edet kommun noga med 
att ställa krav på de fordon som köps in, liksom 
på däck och andra tillbehör. Vidare satsas det 
mycket på att utbilda personalen i sparsam 
körning.

– Det är en utbildning som man har stor 
glädje av privat också. Grunden är att inte gasa 
över 3000 varv, lägga i tvåan tidigt och att alltid 
försöka köra på så hög växel som möjligt, för-
klarade Helena Grimm.

Robert Palotas var inbjuden från Västtra-
fik för att redogöra om det västsvenska in-
frastrukturpaketet. Han gjorde det utifrån sin 
position som företrädare för Västtrafik.

Attraktivare kollektivtrafik
– Vi jobbar hårt med att göra kollektivtrafi-
ken så attraktiv som möjligt med täta avgång-
ar och hög service. Det är inte särskilt svårt 
att få människor att åka med nya fordon, pro-
blemet är att få dem att överge de gamla helt 
och hållet, sa Robert Palotas.

Samtidigt lanserade han Västtrafiks före-
tagskort som kan köpas för att erbjuda perso-
nal möjlighet att åka fritt i tjänsten alternativt 
till och från arbetet.

– Det förmånsbeskattas självklart om det 
används privat, men är en stor tillgång för fö-
retaget då alla kan använda det.

Kvällen avslutades med mingel och prov-
körning av Toyotas många miljöalternativ där-
ibland populära Prius.
 

– Kloka föredrag hos Odelius Bil

MILJÖDIPLOMERAD

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Robert Palotas från Västtrafik pratade infrastruktur och attraktivare kollektivtrafik.
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ALE. Den 10 april blev 
Emil Nilsson vald till ny 
ordförande för Center-
partiets ungdomsfören-
ing i Götaälvdalen. 

Han har lovat sig 
själv att en dag sitta i 
riksdagen, men innan 
dess har han arkitekt-
drömmar att uppfylla.

Emil Nilsson kan sin politik 
och blott 17 år gammal har 
han redan byggt upp ett stort 
engagemang för sina hjärte-
frågor. 

Den avdelning inom Cen-
terpartiets ungdomsfören-
ing (CUF) som han nyligen 
blev ordförande för innefat-
tar Ale, Kungälv och Lilla 
Edet. Eftersom han bor i 
Lilla Edets kommun, pluggar 

i Ale och har släkt i Kungälv 
har han anknytning till dem 
alla, vilket han upplever som 
starka fördelar. 

Emil är själv uppvuxen i ett 
centerhem och den politiska 
diskussionen har alltid varit 
en naturlig del av vardagen, 
men han är noga med att inte 
döma människor efter en po-
litisk färg. 

– Jag kan skilja på parti och 
person. Vi är en liten organi-
sation och för att nå resultat 
är samarbete nödvändigt. 

Modeintresserad
Framtidsplaner är ingen 
bristvara hos den nyblivne 
ordföraren, som just nu läser 
första året på samhällspro-
grammet på Ale gymnasium.

– Jag har lovat mig själv att 

en dag sitta i riksdagen, för 
Centerpartiet såklart, och 
driva en hårdförd jordbruks-
politik. Sedan har jag även en 
dröm om att jobba som arki-
tekt, men Chalmers sätter 
jag inte min fot på, då vill jag 
hellre gå på folkhögskola. 

Vid sidan om det brinnan-
de politiska intresset har Emil 
Nilsson även ett gott öga till 
mode och design. Köpen-
hamn är en favoritstad dit han 
gärna åker för att spana in de 
senaste trenderna. 

– Jag har blivit erbjuden att 
starta en modeblogg, men vi 
får se vad som händer. 

Säkert är i alla fall att han 
innehar ordförandeklubban i 
minst ett år framöver.

JOHANNA ROOS

ÄLVÄNGEN. Intresset är 
stort för en skatepark i 
Älvängen.

När idén presentera-
des för lokaltidningen 
gick det inte ens att 
räkna ungdomarna.

– Skate är populärt 
i hela Sverige, men 
tyvärr får vi resa till 
andra kommuner om 
vi ska åka på riktigt, 
säger Gustav Havilehto 
och Filip Wallin, 13 år.

Tillsammans med Älväng-
ens IK försöker en föräldra-
grupp att utveckla hela om-
rådet runt den nya konst-
gräsplanen i Älvängen. En 
idé som det finns ett mycket 
stort intresse kring är att an-
lägga en skatepark eller som 
ungdomarna kallar det – ac-
tionpark.

– Idag åker de antingen 
nere i centrum, eller ännu 
värre på andra sidan E45. 
Vissa åker in till Göteborg 
för att ta del av den skatepark 
som har byggts bakom Ber-
gakungen. När man ser hur 
många som åker bräda är det 
lätt att förstå vilken gemen-
skap som skapas runt skate, 
säger Helena Urdal, en av 
de engagerade föräldrarna.

Gruppen har kontaktat Ale 
kommun för att utreda möj-
ligheterna till en satsning i 

Älvängen och helt stängd har 
dörren inte varit.

– Nej, tvärtom. Jag tycker 
att det känns som att de är 
med på tåget, men det måste 
vara fler partners för att kunna 
förverkliga projektet. Därför 
söker vi nu stöd hos det lokala 
näringslivet. Det är en inves-
tering i miljonklassen, berät-
tar Helena Urdal.

Finja Skate, ett betongfö-
retag som har tagit fram ett 
koncept för skateparker. För-
delen med deras ramper är 
att de är flyttbara, något som 

lockar eldsjälarna i Älvängen.
– Att kunna flytta runt 

ramperna och på så vis ha en 
levande park har killarna ut-
tryckt sin förtjusning över. 

Flera av skatekillarna be-
rättar att de har åkt bräda 
sedan de var fyra år och de 
intygar att det finns en skate-
kultur, en positiv sådan.

– Man lär varandra och 
hjälps åt. Att åka bräda är 
en ren njutning, säger Filip 
Wallin.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M) 
gläds åt engagemanget, men 
vågar inte lova några pengar.

– Vi är mitt i en budget-

Siktar mot riksdagen
– Emil Nilsson är ny ordförande i CUF Götaälvdalen

Emil Nilsson är ny ordföran-
de för Centerpartiets ung-
domsförening i Götaälvdalen. 

Stort intresse för skatepark

Stort intresse och engagemang för en skatepark i Älvängen.

I Älvängen är intresset för skate större än någonsin.

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

process och frågan kommer 
att beaktas. Dessutom är 
flera tjänstemän engagerade i 
frågan och undersöker andra 
möjligheter till finansiering. 
Jag har också förstått att det 
finns intresse hos lokala spon-
sorer, så självklart ska vi från 
kommunens sida göra vad 

vi kan för att underlätta. Jag 
önskar att jag kunde vara 
tydligare och säga ”att det är 
klart vi ska bygga en skate-
park”. För att få loss kommu-
nala investeringspengar krävs 
det lite mer. Frågan måste till 
exempel beredas och vidare 
upp för demokratiskt beslut 

i kommunfullmäktige.  
Det område som är aktu-

ellt ligger utanför Arosenius-
skolan och används idag till 
hundrastgård.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Drive-in butik
Industrivägen 39b

Sävedalen
031-26 50 88

Göteborgsvägen 74
Sävedalen

031-26 50 23

Allum
Partille

031-26 50 61

Friggagatan 16c
Göteborg

031-80 20 12

Brahegatan 7
Göteborg

031-21 72 33

Ale Torg 7
Nödinge
0303-966 77

Torggatan 2
Älvängen
0303-74 99 99

PÅ GÅNG I APRIL & MAJ!
Söndag 29 april Älvängens Vårmarknad

Tisdag 15 maj Säljstart Estelle-bakelse

Lördag 19 maj Ale Torgs vårlopp

Söndag 27 maj  Mors dag

www.cederleufssvenheimers.se

Ales näringslivsklimat allt sämre
ALE. Ales näringslivs-
klimat har aldrig varit 
sämre.

Inte om vi ska tro 
Svenskt Näringsliv.

Ale rankas 241 av 
landets 290 kommu-
ner.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande i Ale, Mikael Berg-

lund (M), hade inte hunnit 
ta del av Svenskt Näringslivs 
rapport som släpptes i mån-
dags.

– Vi har fått förhands-
besked om att vi ännu inte 
nått något trendbrott. Det är 
självklart beklagligt, men jag 
vet att hela den kommunala 
organisationen jobbar med 
frågan. Vi har nått botten nu 

och målet är att skapa något 
som blir långsiktigt mycket 
bra. Näringslivet är en prio-
riterad fråga och jag hoppas 
självfallet att vi snarast ser ett 
trendbrott, sa han i en snabb 
kommentar till lokaltidning-
en.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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Vi har lyssnat på er!
Nu är vi på upploppet, för varje dag tar 

vi stora steg framåt mot vår ”nya” butik. 
Nu kan du se nya frysen på plats och den 
här veckan monterar vi de nya kylarna 
för färskvarorna. Lite stökigt; ja, men vi 
hjälper dig att hitta. Du har väl upptäckt 
fyndkorgarna som fylls på med nya varor 
varje dag? 
Vi ses i butiken /Marianne

INFÖR VALBORG!
Välkommen till en riktig mataffär

Öppet alla dagar 8-22

Gör det grillade ännu godare

Gott, godare, grillat:

Lite gott efter grillen

En förutsättning

Att dricka till det grillade

Grillkorv

1990/st
Scan 480-640g, jfr pris 41,46-31,09/kg

Max 2 köp per kund
Finns laddat på ditt ICA kort.

Hamburgare

3690/st
Scan 720g, ostekta, djupfryst,

jfr pris 48,47/kg

Grillspjut

89:-/kg
Scan, ursprung Sverige,

ca 800g Av gris

Färsk kycklingfi lé

99:-/kg
Kronfågel, naturell, dragon/citron

Kebabspett 

2990/förp
ICA, ursprung Sverige 360g,

original, hot, av nöt, jfr pris 83,06/kg

Skuren sallad

1490/st
sorter, jfr pris 49,67-119,20/kg

BBQ-sås

3290/st
Sweet Baby Ray�s 510g

Jfr pris 64,51/kg

Skivost singles

1990/st
Kraft 200g, jfr pris 99,50/kg

Grillbricka

3490/st
Lithells 565-600g, klassisk, 

Amerikansk, jfr pris 61,77-58,17/kg

Easy to BBQ 

89:-/st
4 portionspåsar * 1,25kg

Allt i ett, ingen tändvätska behövs

Färskpressad juice

2290/st
Kiviks längtan, 1 liter

Kycklingfi lé

5990/st
Kronfågel 1kg, djupfryst.

Max 2 köp per kund
Finns laddat på ditt ICA kort.

Öl

4290/st + pant
Norrlands Guld 6*50cl 3,5%

Jfr pris 14,30/liter+pant

Röda pärltomater 

1490/st
ICA Selection, Spanien, Sverige

200g, klass 1, jfr pris 74,50/kg

Mineralvatten

3 för 25:-+pant
Ramlösa 1,5liter,

jfr pris 5,6/liter+pant

Kexchoklad

950/st
Cloetta 75 g, jfr pris 126,67/kg

Finns laddat på ditt ICA kort.

Grillolja

2990/st
Caj P 500ml, jfr pris 59,80/liter

Potatissallad

2690/st
K-salat 400g, jfr pris 31,25/kg

Fläskfi lé

5990/kg
Danish Crown, ursprung Danmark,

ca 570g

Saft

2 för 34:-
Fun Light 1000ml, sockerfri,

jfr pris 1,70/liter drickklar

Läsk

3 för 33:-+pant
Pepsi, Zingo, 7-up 1,5liter,

jfr pris 7,33/liter + pant

Kanelgömma/Ambrosiakaka

2190/st
Hägges 460-440g,

jfr pris 49,77-47,61/kg
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Gäller allt i butik och lager hela helgen.
Erbjudandet gäller på reservdelar och biltillbehör den 28-29 april, 
kan ej kombineras med andra erbjudanden eller rabatter.

Öppet Lördag 10.00-15.00, Söndag 11.00-15.00 

Nödinge Rödjans väg 2, Tel: 0303-35 09 90

NÖDINGE. Gröna 
Mässan med fram-
tidens hästkrafter i 
centrum arrangerades i 
lördags.

Fotbollslegenden 
Thomas Ravelli fanns 
på plats liksom värl-
dens snabbaste elbil, 
Teslan.

Det fanns mycket 
intressant under 
motortemat, men få 
verkade veta om det.

Publiken var färre än pre-
miäråret då Gröna Mässan 
arrangerades i Nols Teknik-
park. Då hade mässan ett 
bredare utbud och omfattade 
såväl miljöfordon som när-
producerad mat. Denna gång 
var det endast framtidens 
hästkrafter.

– Vi valde ett annat upp-
lägg den här gången, men jag 
är väldigt nöjd med genom-
förandet. Självklart finns det 
saker att förbättra. Budgeten 
för marknadsföringen var i 
minsta laget, sa mässgeneral 
Bo Larsen.

Stort intresse tilldrog 
sig den första amerikanska 
elsportbilen, Tesla. Entusias-
ten Joachim Härsjö visade 
upp underverket som bara 
tillverkats i 2500 exemplar, 
varav 2300 är sålda. Den 
accelererar noll till 100 km/h 
på 3,7 sekunder. Bilen är helt 
i kolfiber och väger 1265 kg, 
varav 460 kg är batterier.

– Det är en häftig bil, men 
inget för Svensson. Du får 
upp med en miljon kronor till 
att börja med, men till skill-
nad från många andra elbilar 
så går den minst 35 mil på en 
laddning, berättar Joachim 
Härsjö som visade upp bilen 
då ägaren fått förhinder.

Bilab, Kareby Bil, Bilia, 
Hurtigs Bil och Kongahälla 
Bilcity fanns också på plats 
och demonstrerade miljö-
bilar. Där fanns också det 
Nödingebaserade företaget 
E-Car Sweden som avslöjade 
att det finns planer på flera 
monteringsfabriker i Europa. 
Många länder erbjuder nu 
subventioner för elbilar, 
vilket gör dem billigare att 
köpa och äga.

– Sverige borde ta efter, 

menar Ben van de Geer på E 
Car Sweden.

Föreningen Götaälvda-
len delade för andra året ut 
Gröna Mässans Miljöpris. 
I fjol gick det till entrepre-
nören Håkan Sandberg, 
denna gång till Ale kom-
muns näringslivsstrateg Jerry 
Brattåsen. Motiveringen 
betonade dennes engage-
mang för möjliggörandet av 
ett förenklat koncept för små-
företagare att miljödiplomera 
sig med hjälp av bland andra 
Göteborgs Universitet.

– Jag är tacksam för utmär-
kelsen, men det är självklart 
fler än jag som har arbetat 
med detta. Idag erbjuder vi 
företagare i Kungälv, Ale och 
Lilla Edet att miljödiplomera 
sina verksamheter. Totalt har 

120 företag gjort detta under 
de åtta år som projektet har 
pågått. Att ha någon form av 
miljöcertifiering är idag väl-
digt viktigt och det känns bra 
att vi har hittat en form som 

fungerar, sa en 
glad Jerry Brattåsen.

Blommor och diplom 
delades ut av Sveriges värde-
fullaste fotbollshänder. VM-
hjälten från 1994, Thomas 
Ravelli, klappade om en rörd 

pristagare.
Bjarne Lundqvist och 

Framed underhöll från 
scenen och var definitivt för-
tjänta av en större publik.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Gröna Mässan med framtidens hästkrafter

Pristagare. Thomas Ravelli delade ut Gröna Mässans Miljöpris 2012 till Ale kommuns nä-
ringslivsstrateg Jerry Brattåsen.

Räddningstjänsten fanns på plats och visade 
upp sina fordon. Eldin Gustavsson 5,5 år fick 
provsitta brandbilen.

Joachim Härsjö visade upp världens snabbaste elsportbil 
Tesla.

E Car Sweden, Nödingeföretaget visade upp 
sin elkonverterade Fiat 500.
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Bowla och ät gott hos oss!
Vi har fullständiga rättigheter

Alla kan slå en strike!
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Inklusive syntest 
Båge • Fodral

Svennes 
Ur & Optik
G L A S Ö G O N H U S E T

Västra gatan 68, Kungälv 
Tel 0303-101 58

Enkelslipade   400:-

Fr 800:-Dubbelslipade

Fr 1.800:-Progressiva

CC Kungälv
Bultgatan 13 B
Telnr 0303-542 50
Mobil 070-810 65 35
kungalv@crawfordcenter.com
www.crawfordcenter.se

*Erbjudandena gäller längst t.o.m
 11 m

aj 2012, kan ej kom
b m

ed andra rabatter &
 erbjudanden.

Premiär!

NYHET!

En riktigt bra 
garageportsaff är

Premiärpris

BaseMatic 

15.900:-
inkl montage, portöppnare 

&  handsändare

Vi introducerar en världsnyhet - 

CRAWFORD BaseMatic - 
vår allra nyaste garageport!

Nu till premiärpriset 15.900:- - 
inklusive automatik och montage!
(exkl demontage av bef port)
Kom in i butiken och ta del av fl er 
erbjudanden.

www.jeanetteoco.se
Följ oss även på Facebook

RING 0303-106 19
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Västra Gatan 59, KUNGÄLV
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Handla i fästliga Kungälv
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Tel. 0303-174 00 
Trädgårdsg. 24, mittemot fi skhandlar’n i Kungälv

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

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

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

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

Testpiloter sökes

St. 36-41 | 1495:-

ecco.com

Södra Gränden 1, Kungälv
Telefon 100 34

JEANS & BYXOR:  LÅNGA,  SMALA,  CAPRI,  7/8 LÅNGA FRÅN C-RO, TASTY,  
TONI, CARLA DU NORD,  ELTON.   PERFECT SHAPE JEANS FRÅN  TONI,  NYDJ

��������BUTIKEN ÄR FYLLD MED:

Västra Gatan 67, Kungälv • Mån-fre: 10-18, Lör: 10-15 • Tel: 0303-92415 • www.nillashop.se
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SKEPPLANDA. I tisdags 
klockan 12 startade 
försäljningen av årets 
majblomma.

På Alboskolan var det 
förväntansfulla elever 
som tog emot sin väska 
med dekaler, kransar, 
pins och så vidare.

– Direkt när skolan 
slutar ska jag hem och 
sälja, förklarade Alex-
ander Hjalmarsson i 
5B.

För några veckor sedan var 
Gunilla Andersson och 
Kent Carlsson, ordförande 
respektive hedersordföran-
de i Skepplandas Majblom-
meförening, runt och prata-
de med eleverna i årskurs 4 
och 5 på Alboskolan.

– Vi informerade om att 
Majblomman är Sveriges 

största barnhjälpsorganisa-
tion. Vi arbetar för att för-
bättra barns villkor och be-
kämpa barnfattigdomen i 
Sverige. Vår vision är att alla 
barn ska få vara med och dela 
gemenskapen med sina kam-
rater i skolan och på fritiden, 
förklarar Gunilla och berät-
tar att intresset för att sälja 
majblommor är stort på Al-
boskolan. 

– Det är upp till varje elev 
om de vill sälja majblommor 
eller inte. Det krävs dock ett 
godkännande från målsman, 
betonar Gunilla.

Förra året samlade skol-
barn runtom i landet in 
52,5 miljoner kronor på två 
veckor. Målet är att öka årets 
insamling så att fler barn ska 
kunna få bidrag till en cykel, 
glasögon, gympaskor, som-
marläger eller något annat 

som barn behöver för att dela 
gemenskapen med sina kam-
rater i skolan och på fritiden.

– Föräldrar kan ansöka om 
bidrag hos lokalföreningen. 
Tio procent av de intjänade 
pengarna tillfaller elevrådet. 
Pengarna delar jag ut på ex-
amensdagen i juni, förklarar 
Kent Carlsson.

Vinröda och silverfärgade 
kronblad men en cerise pis-
till i mitten är årets färger på 
alla barns blomma. 

– Färgglad och fin, tycker 
Gunilla Andersson.

Alexander Hjalmarsson 
har redan försäljningsstrate-
gin klar för sig. Det blir en 
sväng hemma i området på 
Wetterströms Hage direkt 
efter skoldagens slut.

– Jag sålde majblommor 
förra året också och det gick 
jättebra. Jag sålde slut inne-

hållet i min väska. Kransen är 
populärast.

Nu gäller det för alebor-
na att ha kontanter i plånbo-

ken när barnen med sin gröna 
axelväska knackar på dörren. 
Försäljningen pågår till den 
1 maj.

ÄLVÄNGEN. Även 
på Madenskolan i 
Älvängen har försälj-
ningen av majblommor 
startat.

Säljarna har prepare-
rats med väskor fyllda 
av blommor och inte 
minst med argument.

– Vi gör det för att 
hjälpa barn som har det 
svårt i Sverige, säger 
Emil Fors.

Tillsammans med Alice 
Svensson och Jonas 
Ljung i klass 3B Maden-
skolan möter han lokaltid-
ningen i årets majbloms-
försäljningskostym. För-
utom att göra en god gärning 

finns det andra skäl att sälja 
majblommor.

– Min storebror sålde och 
nu jag ska försöka sälja minst 
lika många som han gjorde, 
säger Emil.

Taktiken är solklar. Det 
finns två självklara sätt att 
lyckas med försäljningen av 
årets majblommor.

– Jag tänker knacka dörr 
och ställa mig utanför Ica, 
säger Jonas och Emil lägger 
till:

– Jag bor ju i Nödinge och 
där finns det också en Icabu-
tik där man kan sälja.

Majblomsförsäljningen 
har pågått i Sverige sedan 
1907. Den första majblom-
man såldes i Göteborg och 

kostade då 10 öre. Årets maj-
blomma kostar 10 kr. För-
säljningen pågår till och med 
29 april. Eleverna påtalar be-
stämt att årets vinröda maj-
blomma är betydligt finare än 
fjolårets version.

– Är det någon gång som 
man ska se till att ha kon-
tanter hemma så är det nu. 
Vi har gjort mycket för att 
underlätta försäljningen för 
barnen, men det krävs fort-
farande kontanter som betal-
medel, hälsar Kajsa Nyberg.

...och på Madenskolan är säljarna taggade

Årets majblomma är här

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

PÅ ALBOSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Elever i årskurs 5B på Alboskolan är redo att sälja årets majblomma.

Goda föredömen. Emil Fors, Alice Svensson och Jonas Ljung i klass 3B är redo för årets maj-
blomsförsäljning. 57% av intäkterna går till lokala ändamål.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HJÄLP EUROPAS
FATTIGASTE BARN

BG 5344-4923
STÖDFÖRENINGEN

VAKEN

MÄRK "MOLDAVIEN"
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LÖDÖSE. Maria Ottos-
son, eller Ayla som är 
hennes andliga namn, 
har en fyrbent läromäs-
tare. 

Genom en osynlig 
länk kommunicerar hon 
med hästarna, ofta i 
bilder. 

– Självklart träffar 
jag många skeptiker, 
men jag låter inte det 
påverka mig.

På Eckerna gård i Lödöse har 
det blivit dags för en ridtur.

Med vana rörelser leder 
Maria ”Ayla” Ottosson in 
varmblodet Berra och ställer 
honom i stallgången. Han har 
rullat sig i lera, fastän han vet 
att det inte uppskattas av sin 
ägare. 

Tålmodigt börjar Ayla 
borsta bort den värsta smut-
sen från pälsen.

Djur har alltid haft en stor 
plats i hennes hjärta och, för-
utom sitt stora hästintresse, 
har hon tidigare fött upp både 
hundar och katter. 

Hon är utbildad friskvårds-
terapeut och har även sysslat 
en del med massage, även på 
hundar och hästar. Hon har 
även utbildat sig inom djur-
kommunikation och healing, 
vilket hon numera håller egna 
kurser i. 

När hon ska kommunice-
ra med sin häst sätter hon sig 
utanför boxen 
och framkal-
lar för sitt 
inre en länk 
mellan sig 
själv och 
djuret.

– Det är 
svårt att för-
klara hur jag 
gör, men jag 
börjar med 
att koppla på 
mitt ”tredje öga”. Sedan stop-
par jag liksom mig och hästen 
i en bubbla och fokuserar på 
länken, bryggan, mellan oss. 
Ibland ser jag en bild som jag 
ritar upp, ibland ser jag en 
färg och det kan också vara 
ord som jag skriver ner. 

Det andliga livet är något 
som alltid fascinerat Ayla och 

såväl meditation som yoga-
övningar är inslag i de kurser 
hon håller. 

– I det jäktiga samhälle vi 
lever i tror jag att det blir nöd-
vändigt att gå tillbaka till ur-
sprunget. För att kunna få 

kontakt med 
djuren måste 
man först hitta 
sig själv och 
lära sig att fo-
kusera.

Hon håller 
kurser fort-
löpande och 
till hösten ska 
hon hålla i 
en utbildning 
på Irland. 

Kursen är uppdelad i tre delar 
som man går igenom i tur och 
ordning. Första delen hand-
lar om att komma i kontakt 
med sig själv och lära sig att 
skapa länken, del två fokuse-
rar på telepati och del tre på 
healing. Hon har även en Fa-
cebook-grupp med medlem-
mar från hela världen. 

– Självklart träffar jag 
många skeptiker, vissa tycker 
att jag är jättekonstig, men 
det här blir allt mer vanligt. 
Jag låter mig inte påverkas av 

vad andra tycker, utan gör det 
jag tror på. Jag har hittat mitt 
drömjobb och slutar aldrig att 
lära mig.

– Maria ”Ayla” Ottosson håller kurser i djurkommunikation

PÅ ECKERNA GÅRD

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Fäst vid sin häst. När Maria ”Ayla” Ottosson kommunicerar med sin häst Berra får hon ofta upp bilder som hon återger på 
papper.

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se
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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16��
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Kvinnan som kan tala med hästar

Självklart träffar 
jag många skeptiker, 

vissa tycker att jag är 
jättekonstig, men det 

här blir allt mer vanligt.
Jag låter mig inte 

påverkas av vad andra 
tycker, utan gör det 

jag tror på.
Maria ”Ayla” Ottosson

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

mecaalvangen.se

M

Luktar AC:n illa eller har dålig effekt? 

Dags för en genomgång nu när 

sommaren och värmen är på gång... 

Vi gör AC-service på alla modeller!

Ä L V Ä N G E N

Märkesverkstad 

för ALLA märken

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.
Intill riksväg 42 m. Alingsås och Trollhättan.

KÖPA HUSBIL 
PÅ SÖNDAG?

Öppet söndag kl 12-15

4.95% 
RÄNTA

Vi visar 70st 
fräscha beg. 

husbilar!

Rapido
Serie 6 

fr 599 000:-
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SKEPPLANDA. I tisdags 
klockan 12 startade 
försäljningen av årets 
majblomma.

På Alboskolan var det 
förväntansfulla elever 
som tog emot sin väska 
med dekaler, kransar, 
pins och så vidare.

– Direkt när skolan 
slutar ska jag hem och 
sälja, förklarade Alex-
ander Hjalmarsson i 
5B.

För några veckor sedan var 
Gunilla Andersson och 
Kent Carlsson, ordförande 
respektive hedersordföran-
de i Skepplandas Majblom-
meförening, runt och prata-
de med eleverna i årskurs 4 
och 5 på Alboskolan.

– Vi informerade om att 
Majblomman är Sveriges 

största barnhjälpsorganisa-
tion. Vi arbetar för att för-
bättra barns villkor och be-
kämpa barnfattigdomen i 
Sverige. Vår vision är att alla 
barn ska få vara med och dela 
gemenskapen med sina kam-
rater i skolan och på fritiden, 
förklarar Gunilla och berät-
tar att intresset för att sälja 
majblommor är stort på Al-
boskolan. 

– Det är upp till varje elev 
om de vill sälja majblommor 
eller inte. Det krävs dock ett 
godkännande från målsman, 
betonar Gunilla.

Förra året samlade skol-
barn runtom i landet in 
52,5 miljoner kronor på två 
veckor. Målet är att öka årets 
insamling så att fler barn ska 
kunna få bidrag till en cykel, 
glasögon, gympaskor, som-
marläger eller något annat 

som barn behöver för att dela 
gemenskapen med sina kam-
rater i skolan och på fritiden.

– Föräldrar kan ansöka om 
bidrag hos lokalföreningen. 
Tio procent av de intjänade 
pengarna tillfaller elevrådet. 
Pengarna delar jag ut på ex-
amensdagen i juni, förklarar 
Kent Carlsson.

Vinröda och silverfärgade 
kronblad men en cerise pis-
till i mitten är årets färger på 
alla barns blomma. 

– Färgglad och fin, tycker 
Gunilla Andersson.

Alexander Hjalmarsson 
har redan försäljningsstrate-
gin klar för sig. Det blir en 
sväng hemma i området på 
Wetterströms Hage direkt 
efter skoldagens slut.

– Jag sålde majblommor 
förra året också och det gick 
jättebra. Jag sålde slut inne-

hållet i min väska. Kransen är 
populärast.

Nu gäller det för alebor-
na att ha kontanter i plånbo-

ken när barnen med sin gröna 
axelväska knackar på dörren. 
Försäljningen pågår till den 
1 maj.

ÄLVÄNGEN. Även 
på Madenskolan i 
Älvängen har försälj-
ningen av majblommor 
startat.

Säljarna har prepare-
rats med väskor fyllda 
av blommor och inte 
minst med argument.

– Vi gör det för att 
hjälpa barn som har det 
svårt i Sverige, säger 
Emil Fors.

Tillsammans med Alice 
Svensson och Jonas 
Ljung i klass 3B Maden-
skolan möter han lokaltid-
ningen i årets majbloms-
försäljningskostym. För-
utom att göra en god gärning 

finns det andra skäl att sälja 
majblommor.

– Min storebror sålde och 
nu jag ska försöka sälja minst 
lika många som han gjorde, 
säger Emil.

Taktiken är solklar. Det 
finns två självklara sätt att 
lyckas med försäljningen av 
årets majblommor.

– Jag tänker knacka dörr 
och ställa mig utanför Ica, 
säger Jonas och Emil lägger 
till:

– Jag bor ju i Nödinge och 
där finns det också en Icabu-
tik där man kan sälja.

Majblomsförsäljningen 
har pågått i Sverige sedan 
1907. Den första majblom-
man såldes i Göteborg och 

kostade då 10 öre. Årets maj-
blomma kostar 10 kr. För-
säljningen pågår till och med 
29 april. Eleverna påtalar be-
stämt att årets vinröda maj-
blomma är betydligt finare än 
fjolårets version.

– Är det någon gång som 
man ska se till att ha kon-
tanter hemma så är det nu. 
Vi har gjort mycket för att 
underlätta försäljningen för 
barnen, men det krävs fort-
farande kontanter som betal-
medel, hälsar Kajsa Nyberg.

...och på Madenskolan är säljarna taggade

Årets majblomma är här

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

PÅ ALBOSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Elever i årskurs 5B på Alboskolan är redo att sälja årets majblomma.

Goda föredömen. Emil Fors, Alice Svensson och Jonas Ljung i klass 3B är redo för årets maj-
blomsförsäljning. 57% av intäkterna går till lokala ändamål.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HJÄLP EUROPAS
FATTIGASTE BARN

BG 5344-4923
STÖDFÖRENINGEN

VAKEN

MÄRK "MOLDAVIEN"
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LÖDÖSE. Maria Ottos-
son, eller Ayla som är 
hennes andliga namn, 
har en fyrbent läromäs-
tare. 

Genom en osynlig 
länk kommunicerar hon 
med hästarna, ofta i 
bilder. 

– Självklart träffar 
jag många skeptiker, 
men jag låter inte det 
påverka mig.

På Eckerna gård i Lödöse har 
det blivit dags för en ridtur.

Med vana rörelser leder 
Maria ”Ayla” Ottosson in 
varmblodet Berra och ställer 
honom i stallgången. Han har 
rullat sig i lera, fastän han vet 
att det inte uppskattas av sin 
ägare. 

Tålmodigt börjar Ayla 
borsta bort den värsta smut-
sen från pälsen.

Djur har alltid haft en stor 
plats i hennes hjärta och, för-
utom sitt stora hästintresse, 
har hon tidigare fött upp både 
hundar och katter. 

Hon är utbildad friskvårds-
terapeut och har även sysslat 
en del med massage, även på 
hundar och hästar. Hon har 
även utbildat sig inom djur-
kommunikation och healing, 
vilket hon numera håller egna 
kurser i. 

När hon ska kommunice-
ra med sin häst sätter hon sig 
utanför boxen 
och framkal-
lar för sitt 
inre en länk 
mellan sig 
själv och 
djuret.

– Det är 
svårt att för-
klara hur jag 
gör, men jag 
börjar med 
att koppla på 
mitt ”tredje öga”. Sedan stop-
par jag liksom mig och hästen 
i en bubbla och fokuserar på 
länken, bryggan, mellan oss. 
Ibland ser jag en bild som jag 
ritar upp, ibland ser jag en 
färg och det kan också vara 
ord som jag skriver ner. 

Det andliga livet är något 
som alltid fascinerat Ayla och 

såväl meditation som yoga-
övningar är inslag i de kurser 
hon håller. 

– I det jäktiga samhälle vi 
lever i tror jag att det blir nöd-
vändigt att gå tillbaka till ur-
sprunget. För att kunna få 

kontakt med 
djuren måste 
man först hitta 
sig själv och 
lära sig att fo-
kusera.

Hon håller 
kurser fort-
löpande och 
till hösten ska 
hon hålla i 
en utbildning 
på Irland. 

Kursen är uppdelad i tre delar 
som man går igenom i tur och 
ordning. Första delen hand-
lar om att komma i kontakt 
med sig själv och lära sig att 
skapa länken, del två fokuse-
rar på telepati och del tre på 
healing. Hon har även en Fa-
cebook-grupp med medlem-
mar från hela världen. 

– Självklart träffar jag 
många skeptiker, vissa tycker 
att jag är jättekonstig, men 
det här blir allt mer vanligt. 
Jag låter mig inte påverkas av 

vad andra tycker, utan gör det 
jag tror på. Jag har hittat mitt 
drömjobb och slutar aldrig att 
lära mig.

– Maria ”Ayla” Ottosson håller kurser i djurkommunikation

PÅ ECKERNA GÅRD

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Fäst vid sin häst. När Maria ”Ayla” Ottosson kommunicerar med sin häst Berra får hon ofta upp bilder som hon återger på 
papper.

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se
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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16��
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Kvinnan som kan tala med hästar

Självklart träffar 
jag många skeptiker, 

vissa tycker att jag är 
jättekonstig, men det 

här blir allt mer vanligt.
Jag låter mig inte 

påverkas av vad andra 
tycker, utan gör det 

jag tror på.
Maria ”Ayla” Ottosson

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

mecaalvangen.se

M

Luktar AC:n illa eller har dålig effekt? 

Dags för en genomgång nu när 

sommaren och värmen är på gång... 

Vi gör AC-service på alla modeller!

Ä L V Ä N G E N

Märkesverkstad 

för ALLA märken

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.
Intill riksväg 42 m. Alingsås och Trollhättan.

KÖPA HUSBIL 
PÅ SÖNDAG?

Öppet söndag kl 12-15

4.95% 
RÄNTA

Vi visar 70st 
fräscha beg. 

husbilar!

Rapido
Serie 6 

fr 599 000:-
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Ny uppkäftig medlem i familjen, 
med teknik från Audi S8.

MILJÖKL. EU5. AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVG. 50% RESTV. RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90. FÖRMÅNSVÄRDE NETTO/MÅN VID 50% MARG.SKATT. LEASING 
EXKL. MOMS. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. 

*MED SERVICEAVTAL BETALAR DU ENDAST 100 KR I MÅNADEN FÖR DINA SERVICE KOSTNADER PÅ AUDIVERKSTADEN UNDER TRE ÅR ELLER 6000 MIL.

   A1 Sportback från  

  159.900 kr

Proline edition!

Lm-fälgar, Ljus och 

regnsensor, 3 sitsig 

bak, ESP, elhissar, 

elspeglar, Klimat

Nya Audi A1 Sportback.
Nya uppkäftiga Audi A1 Sportback bygger på Audis down-
sizing-filosofi och kommer i rakt nedstigande led från Audi S8. 
Teknik, effektivitet, känsla och styrka – på liten yta kan du 
nu få mycket Audi. Välj mellan 5 motoralternativ och 12 färger.  

CO₂ utsl. 99–139 g/km.
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ÄLVÄNGEN. Efter 
mycket om och men är 
det nu klart.

Netto i Älvängen rivs 
varpå en ny affärslokal 
byggs upp på nuva-
rande plats.

Lagom till första 
advent kommer den 
nya butiken att öppna.

Tankarna på en ny Netto-
butik i Älvängen har funnits 
hos koncernledningen under 
flera år, men det är först nu 
som alla detaljer kring bygg-
nationen är fastslagna.

– Det här beskedet har vi 

väntat på. Det som smärtar är 
att vi måste stänga under ett 
halvår och inte kan erbjuda 
våra trogna kunder en Net-
tobutik på orten. Dessutom 
får vi omplacera vår personal, 
ett tio-tal personer, till andra 
enheter i regionen under 
byggtiden. Däremot kan jag 
lova att jag kommer att vara 
den gladaste butikschefen 
någonsin när vi slår upp por-
tarna igen i månadsskiftet 
november-december, säger 
Linda Wallgren.

Innan stängningen 
kommer butiken i Älvängen 
hinna uppleva Nettos natio-
nella 10-årsjubileum. Netto 
har funnits i Älvängen sedan 
juni 2004 och Linda Wall-
gren började sin anställning 
i november samma år.

– Vi har upplevt en fan-
tastisk utveckling med en 
stadig ökning år efter år. Det 
var dock ett tufft fjolår med 
ombyggnationen i Älvängen 
centrum som alla känner till.

Nu blickar emellertid 
Linda Wallgren och hennes 
personal framåt. Söndagen 
den 20 maj stänger butiken 
och redan veckan därpå star-
tar rivningen av fastigheten.

– Det innebär att vi har en 

vecka på oss att tömma affä-
ren på alla varor, konstaterar 
Linda.

Netto inryms idag i före 
detta Konsums lokaler. 
Trångboddheten gör sig 
ständigt påmind, såväl ute i 
butiken som på lagret.

– Det är svårt att exponera 
varor och lagerytan är på 
tok för liten. När kampanj-
varorna anländer butiken 
blir det emellanåt hysteriskt, 
vi måste få ut produkterna 
direkt i hyllorna.

Den nya affären kommer 
att följa Nettos koncept 
vad det gäller utformning 
och arkitektur. Lokalen blir 
betydligt större än nuvarande 
butik, närmare bestämt 1 135 
kvadratmeter. Parkeringen 
byggs också ut och kommer 
att ha plats för närmare 80 
bilar.

Finns det ingen oro över 
att kunderna hittar nya 
köpvanor och inte finns 
kvar när butiken öppnar i 
vinter?

– Nej, jag är inte ett dugg 
orolig för det. Jag hoppas 
och tror att de knackar på 
dörren när vår nya butik står 
klar. Det är en nödvändig 
investering som görs och den 
gagnar både kunder och per-
sonal.

Vad är Nettos fram-
gångsrecept?

– Här i Älvängen har det 
varit att vi har lyckats attra-
hera en bred kundkategori, 
från barnfamiljer till pensio-
närer men också skolungdo-

mar. Många lockas av vårt 
none food-utbud, alltifrån 
trädgårdsprylar, bilvårds-
produkter och kläder för att 
nämna några exempel. Vi 
anstränger oss också för att 
det ska vara ordning och reda 
inom just detta segment, 
avslutar Linda Wallgren.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Linda Wallgren, butikschef 
på Netto i Älvängen.

Söndagen den 20 maj stänger Netto i Älvängen. Nuvarande affärsfastighet kommer att rivas och en ny butik ska uppföras 
på samma plats, men lokalen blir betydligt större. Nyöppning planeras till första advent.

Netto i Älvängen stänger i maj
– Ny butik står klar till första advent
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Ny uppkäftig medlem i familjen, 
med teknik från Audi S8.

MILJÖKL. EU5. AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVG. 50% RESTV. RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90. FÖRMÅNSVÄRDE NETTO/MÅN VID 50% MARG.SKATT. LEASING 
EXKL. MOMS. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD. 

*MED SERVICEAVTAL BETALAR DU ENDAST 100 KR I MÅNADEN FÖR DINA SERVICE KOSTNADER PÅ AUDIVERKSTADEN UNDER TRE ÅR ELLER 6000 MIL.

   A1 Sportback från  

  159.900 kr

Proline edition!

Lm-fälgar, Ljus och 

regnsensor, 3 sitsig 

bak, ESP, elhissar, 

elspeglar, Klimat

Nya Audi A1 Sportback.
Nya uppkäftiga Audi A1 Sportback bygger på Audis down-
sizing-filosofi och kommer i rakt nedstigande led från Audi S8. 
Teknik, effektivitet, känsla och styrka – på liten yta kan du 
nu få mycket Audi. Välj mellan 5 motoralternativ och 12 färger.  

CO₂ utsl. 99–139 g/km.
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ÄLVÄNGEN. Efter 
mycket om och men är 
det nu klart.

Netto i Älvängen rivs 
varpå en ny affärslokal 
byggs upp på nuva-
rande plats.

Lagom till första 
advent kommer den 
nya butiken att öppna.

Tankarna på en ny Netto-
butik i Älvängen har funnits 
hos koncernledningen under 
flera år, men det är först nu 
som alla detaljer kring bygg-
nationen är fastslagna.

– Det här beskedet har vi 

väntat på. Det som smärtar är 
att vi måste stänga under ett 
halvår och inte kan erbjuda 
våra trogna kunder en Net-
tobutik på orten. Dessutom 
får vi omplacera vår personal, 
ett tio-tal personer, till andra 
enheter i regionen under 
byggtiden. Däremot kan jag 
lova att jag kommer att vara 
den gladaste butikschefen 
någonsin när vi slår upp por-
tarna igen i månadsskiftet 
november-december, säger 
Linda Wallgren.

Innan stängningen 
kommer butiken i Älvängen 
hinna uppleva Nettos natio-
nella 10-årsjubileum. Netto 
har funnits i Älvängen sedan 
juni 2004 och Linda Wall-
gren började sin anställning 
i november samma år.

– Vi har upplevt en fan-
tastisk utveckling med en 
stadig ökning år efter år. Det 
var dock ett tufft fjolår med 
ombyggnationen i Älvängen 
centrum som alla känner till.

Nu blickar emellertid 
Linda Wallgren och hennes 
personal framåt. Söndagen 
den 20 maj stänger butiken 
och redan veckan därpå star-
tar rivningen av fastigheten.

– Det innebär att vi har en 

vecka på oss att tömma affä-
ren på alla varor, konstaterar 
Linda.

Netto inryms idag i före 
detta Konsums lokaler. 
Trångboddheten gör sig 
ständigt påmind, såväl ute i 
butiken som på lagret.

– Det är svårt att exponera 
varor och lagerytan är på 
tok för liten. När kampanj-
varorna anländer butiken 
blir det emellanåt hysteriskt, 
vi måste få ut produkterna 
direkt i hyllorna.

Den nya affären kommer 
att följa Nettos koncept 
vad det gäller utformning 
och arkitektur. Lokalen blir 
betydligt större än nuvarande 
butik, närmare bestämt 1 135 
kvadratmeter. Parkeringen 
byggs också ut och kommer 
att ha plats för närmare 80 
bilar.

Finns det ingen oro över 
att kunderna hittar nya 
köpvanor och inte finns 
kvar när butiken öppnar i 
vinter?

– Nej, jag är inte ett dugg 
orolig för det. Jag hoppas 
och tror att de knackar på 
dörren när vår nya butik står 
klar. Det är en nödvändig 
investering som görs och den 
gagnar både kunder och per-
sonal.

Vad är Nettos fram-
gångsrecept?

– Här i Älvängen har det 
varit att vi har lyckats attra-
hera en bred kundkategori, 
från barnfamiljer till pensio-
närer men också skolungdo-

mar. Många lockas av vårt 
none food-utbud, alltifrån 
trädgårdsprylar, bilvårds-
produkter och kläder för att 
nämna några exempel. Vi 
anstränger oss också för att 
det ska vara ordning och reda 
inom just detta segment, 
avslutar Linda Wallgren.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Linda Wallgren, butikschef 
på Netto i Älvängen.

Söndagen den 20 maj stänger Netto i Älvängen. Nuvarande affärsfastighet kommer att rivas och en ny butik ska uppföras 
på samma plats, men lokalen blir betydligt större. Nyöppning planeras till första advent.

Netto i Älvängen stänger i maj
– Ny butik står klar till första advent

KVÄLLENS MODERATOR

THOMAS
JÄRVHEDEN

Mer information
på ok.se!

OK EKONOMISK FÖRENINGS 
REGIONSTÄMMA I GÖTEBORG
DATUM: 7 MAJ
LOKAL: TRÄDGÅR´N
ADRESS: NYA ALLÉN 11, GÖTEBORG
Missa inte Patrick Grimlund från Lyxfällan som ger 
råd och tips för en bra privatekonomi

PROGRAM
18:00 Mingel och förtäring
18:30 Stämma
19:40 Patrick Grimlund, Lyxfällan
20:30 Slut

ALLA MEDLEMMAR ÄR VÄLKOMNA!



Nr 16 | vecka 17 | År 17 | 2012

STRÖM. När hjärtat 
slutar att slå är patien-
ten död.

Likadant var det för 
Inlands kartongbruk 
vars pappersmaskin 
togs ur drift i onsdags 
morse.

Det var ett känslo-
samt ögonblick när 
tystnaden infann sig 
och produktionen upp-
hörde för all framtid.

Representanter från media, 
anställda och före detta an-
ställda hade samlats för att 
med egna ögon bevittna 
det definitiva slutet för In-
lands kartongbruk. Strax före 
klockan nio på onsdagsmor-
gonen lyftes den sista tam-
bouren ner på golvet och där-
efter blev det tyst i fabriken.

– Jag sade redan första 
kvällen som vi fick nedlägg-
ningsbeskedet att den dag 
då maskinerna tystnar, det 
slutar att ryka ur skorstenen 

och arbetskamraterna vand-
rar hem över bron då måste 
vi ge upp. Där är vi nu, förkla-
rade en märkbart tagen men 
ändå samlad Reine Andreas-
son, avdelningsordförande på 
Pappers.

– Vi har gjort allt vad vi har 
kunnat, men till slut gick det 
inte längre. Nu får vi bryta 
ihop och komma igen. Det 
gäller att se möjligheterna 
för de anställda. Många som 
jobbar här har varit med om 
nedläggningar tidigare, bland 
annat folk från Wargöns bruk, 
Göta bruk, Saab och så vidare. 
Förhoppningsvis kommer 
personalen här i arbete någon 
annanstans. Det finns redan 
sådana som har gått vidare, 
förklarar Reine Andreasson.

Starka känslor
85 anställda, varav 65 kollek-
tivanställda, berörs av kar-
tongbrukets nedläggning. 
Platschefen Åke Andersröd 
känner för människorna som 
blir utan arbete.

– Det är starka känslor en 
dag som denna. Jag har själv 
jobbat på Inland sedan 1993. 
Bruket har alltid präglats av 
en familjär stämning med en 
oerhört lojal personal.

Särskild stämning
Claes Rödén började sin an-
ställning på Inland kartong-
bruk sommaren 2007 för att 
året därpå bli underhållschef 
på företaget. I förra veckan 
tillträdde han en ny tjänst i 
Göteborgs Hamn, men var 
ändå tillbaka hos sin gamla 

LILLA EDET. Till helgen 
blir det stor jubileums-
fest hos Gekå Bygg-
nadsvaror.

Företaget firar 50 år 
i Lilla Edet.

Att gå från brädgård 
till byggvaruhus visade 
sig bli jackpot.

Det var byggmästa-
re Gunnar Karlsson som 
grundade Gekå 1962. Han 
tyckte att det fanns för dålig 
konkurrens på byggmate-
rialsidan och bestämde sig 
då för att starta eget. Till 
en början höll företaget till 
på andra sidan älven, i San-
nersby. 

– Pappa började utveckla 
sin byggmaterialhandel och 
framförallt blev han duktig 
på spånskivor, som var den 
tidens storsäljare. Gekå blev 
marknadsledande och det 
retade naturligtvis andra ak-
törer runtomkring, berät-
tar Sven Karlsson, som tog 
över rodret 1983.

Bara ett par år efter att 
Sven Karlsson intagit chefs-
positionen lades brädgården 
ner och istället öppnades ett 
byggvaruhus på nuvarande 
plats i Lilla Edet.

– Idén hämtade jag i sam-
band med en semesterresa 
i Österrike. Vi hade länge 
talat om att expandera och 
här fick jag inspirationen till 
hur det skulle se ut. En bräd-
gård var tungrott på många 
vis, man skulle ha ett ställe 
där man kunde köra igenom 
och lyfta på sitt material. 
Vi skapade ett byggvaruhus 

med ett brett sortiment, allt 
som behövs vid en byggna-
tion, förklarar Sven Karls-
son.

– Vi blev föregångare 
inom vår bransch, tidiga-
re fanns det järnhandel och 
brädgård. Vi samlade allt 
under ett och samma tak.

Expansion till vintern
Byggvaruhuset har byggts ut 
i olika omgångar och ytter-
ligare expansion planeras till 
vintern.

– Vi har fått avvakta till 
vi visste hur vägen skulle gå. 
Nu är det klart och vi kan få 
bygglov. Vi är väldigt trång-
bodda i dagsläget och behö-
ver skapa ytor att växa i, säger 
Sven Karlsson.

För två år sedan förvärva-
de Gekå Vallby Byggvaror i 
Lödöse. Under det inledan-
de året gjordes ett omtag av 
verksamheten, leverantörer 
byttes ut, butiken byggdes 
om och gårdsplanen utöka-
des för att åstadkomma en 

mer rationell hantering.
– Det senaste året har det 

varit stadigt uppåt och ut-
vecklingen har blivit den vi 
trodde och hoppades på.

Vad är Gekås fram-
gångsrecept?

– Vi har mycket kunskap 
och en stor produktkänne-
dom. Servicenivån är hög 
och vi hjälper även till med 
konstruktionslösningar. En 
annan plusfaktor är att vi 
tillhör Bolist som är en in-
köpsorganisation med 200 
medlemsföretag i Sverige. 
Det gör att vi kan ha kon-
kurrenskraftiga priser, säger 
Sven Karlsson.

Har ni något produkt-
område där ni sticker ut 
lite extra?

– Fönster är vi väldigt 
duktiga på liksom trävaror.

Försäljningen är jämnt 
fördelad på byggföretag och 
privatpersoner. Industrin 
utgör också en liten del av 
den totala omsättningen.

– Hemmasnickarna blir 

fler och det ska vi tacka tv-
programmen för. Många vill 
bygga nya uteplatser, uterum 
och en del vågar sig även på 
utbyggnader på egen hand. 
Vi säljer mer och mer virke 
och trall för varje år som går.

Firandet
50-årsfirandet inleds på fre-
dagen och pågår hela helgen. 
Det kommer att bli en hel 
del olika aktiviteter i buti-
ken och besökarna kommer 
att bjudas på tårta, glass med 
mera.

– Vi får också besök av 
Sveriges starkaste man, Jo-
hannes Årsjö. Han kommer 
att bjuda på en uppvisnings-
show och samtidigt kommer 
det att arrangeras en tävling 
där vi korar Göta älvdalens 
starkaste man, avslutar Sven 
Karlsson.

Gekå Byggnadsvaror firar 50 år
– En föregångare 
i branschen

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nu till helgen firar Gekås i Lilla Edet 50 år. Företagets vd, Sven Karlsson, välkomnar all-
mänheten till födelsedagsfesten, som startar på fredag.

Hjärtat har slutat slå på Inlands kartongbruk
– En 116 år lång industriepok är nu definitivt slut

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den tidigare platschefen på Inlands kartongbruk, Lars Al-
sterhäll, har hyrts in som konsult med uppdrag att sälja ma-
skinerna och återställa fabriksområdet på Ström.

Platschefen Åke Andersröd.

arbetsgivare när produktio-
nen avslutades.

– Det blir en särskild stäm-
ning på ett pappersbruk där 
maskinen utgör hjärtat i pro-
duktionen, dygnet runt. Nu 
försvinner pulsen och det är 
svårt att tänka sig den här 
platsen utan Inlands kartong-
bruk.

Den tidigare platschefen 
Lars Alsterhäll, verksam 
under perioden 1998-2008, 
har tagits in som konsult för 
att delta i avvecklingen av In-
lands kartongbruk och åter-
ställandet av fabriksområdet.

– Jag har många positiva 
minnen härifrån. Det är inte 
maskinerna och arbetet inne 
i fabriken som har lett fram 
till beslutet om nedläggning. 
Omvärlden har förändrats 

och konkurrensen ökat. Det 
är en rad olika faktorer som 
har spelat in, som bland annat 
dyrare råvaror, växelkurs, en-
ergipris och så vidare.

Vad blir din uppgift nu?
– Att försöka sälja maskine-

riet till bästa möjliga värde. Vi 
har en modern maskinpark, 
det är byggnaderna som är 
gamla, säger Alsterhäll.

– Sedan ska området åter-
ställas, vi har ett arrendeavtal 
med Sjöfartsverket som har 
förnyats under årens lopp.

När är det rimligt och tro 
att du är färdig med upp-
draget?

– Någon gång under nästa 
år.
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MÅNDAG:
18.30 Cxworks
19.10 MRL 
TISDAG:
17.45 MRL
18.20 CXworks
18.55 Zumba
19.30 BodyPump
20.10 Bodybalance

ONSDAG:
18.30 Cxworks
19.10 Zumba

TORSDAG:
18.00 MRL
19.10 Chairdance

SÖNDAG:
Prova på våran 

barndans absolute 
showkidz 4-5 år, 
6-8 år och 9-12 
år street. Ring för 
att boka en prova på 
plats till ditt barn.

17.00 Bodypump 
18.10 Zumba

PÅ SPORTLIFE VÄRDSHUSET LILLA EDET 7-13 MAJ

FRI TRÄNING PÅ GYM OCH GRUPPTRÄNINGSPASS 
HELA VECKAN. TA CHANSEN OCH PROVA!
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Ring och boka din plats!

Erbjudande 
på tränings-

kort



På GåNG  i kommunen

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

KOMMUN
LILLA EDETS
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Gör dig av med ditt farliga avfall

Kommunstafetten
15 maj 2012
�
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För lagen gäller:
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Biblioteket informerar

Valborgsmässoafton
måndagen den 30 april
hälsas våren välkommen     ��
� ������������������������������	����
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Sommartider för 
biblioteken i Lilla Edet
Lilla Edets bibliotek 
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Bokcirkel. Lilla Edets bibliotek, 
onsdag 2/5 och tisdag 29/5 kl. 
10.00
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�������������������������� �������������������
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Sagostund. Familjecentralen, 
fredag 11/5 kl. 10.15 och onsdag 
23/5 kl. 14.00
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Språkcafé. Lilla Edets bibliotek, 
tisdag 8/5 och 22/5 kl. 17.00
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Utställning: 

Leksaker från förr
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Du som företagare 
är välkommen till
Frukostträff med LENK
Fredag 27 april kl 8-10
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Lunch med Företagscentrum
Tisdag 8 maj kl 12-13
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Utnämning Årets Företagare 
2012 i Lilla Edet och 
Slottsträff på Ströms slot�
Lördag 12 maj kl 13.00
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Frukostträff med LENK
Fredag 25 maj kl 8-10
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På försök kommer en bil som samlar in farligt avfall 
att köra ett par kvällar i maj. Där kan man lämna 
alla slags farligt avfall som är stort som en liten 
mikrovågsugn eller mindre.

Det kostar ingenting!
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Bilen får följande stopptider:

2 maj:
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Sök höstens kurser på 
Lärcentrum���������!
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https://lillaedet.alvis.gotit.se/student
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ÖPPET HUS
KULTURAFTON
Onsdag 9 maj kl. 18.00
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Trollhättan och Titanic
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Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.

standardglasögon

Optikerfamilj i 80 år

Det personliga och snälla familjeföretaget

Din ICA handlare i Lilla Edet…

GRILLEN
VÄLKOMMEN IN TILL OSS!

dags att starta 

vi har allt du behöver

  

 19  95  /st 

 Kaffe 
 Gevalia.     Gäller ej ekologiskt.  
 Jfr pris 34:50/st.   Max 4 erbj/kund.  

 
Från Delin! 
 Rostbiff 
       Jfr pris 199:50/kg.     

 
Vår egen! 
 Potatissallad 
      
     

  

 59k    /kg 

 2 för 

 15k      2 för 

 50k     

 Från bageriet! 
 Thekakor 
     10-pack.  
 Jfr pris 1:99/st.     

 B A G E R I  &  C A F É

Patrik

  

 19  95  /hg 

 2 för 

 69k     
 Melon 
 Galia.      
     

  

 10k    /st 

 Grillkol 
   2,5  kg.    
     

 Gräddglass 
 ICA.   0,5 liter.    
 Jfr pris 15:00/liter.     

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

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 29/4 -12. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

Vi ser till att ni lyckas!

www.waxthuset.nu

Göteborgsvägen 119
Lilla Edet.  Tel: 0520-44 10 29
Vardagar 09-18. Lörd/Sönd 10-15

www.facebook.com/Waxthuset

Kampanj
Svenska kvalitetsredskap från Berglund

med 10-års garanti

Grävande redskap

Dragande redskap

Spetsgrävspade, 
tvärgrävspade och grep

Kratta, kultivator 
och gångskyffel

Ord pris 399:-

Ord pris 285:-

Nu 329:-
Nu 219:-
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 Jfr pris 15:00/liter.     

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

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 29/4 -12. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

Vi ser till att ni lyckas!

www.waxthuset.nu

Göteborgsvägen 119
Lilla Edet.  Tel: 0520-44 10 29
Vardagar 09-18. Lörd/Sönd 10-15

www.facebook.com/Waxthuset

Kampanj
Svenska kvalitetsredskap från Berglund

med 10-års garanti

Grävande redskap

Dragande redskap

Spetsgrävspade, 
tvärgrävspade och grep

Kratta, kultivator 
och gångskyffel

Ord pris 399:-

Ord pris 285:-

Nu 329:-
Nu 219:-

�����
per kvm

(ord. pris 189:-)

Marksten 
& murblock

Representanter på plats
i Lilla Edet fredag & lördag

Vi bjuder alla som köper en 
pall marksten på en säck 
ogräshämmande dekorfog.

Takpannor 
50:– per kvm!*

Fri hemkörning. Gäller inom 
en radie på 40 km. Värde ca 
2 000 kronor. Glöm ej kupong 
från reklambladet!
Representanter på plats
i Lilla Edet fredag & lördag

Öppettider 27–29 april 
fredag 7–17.30 , lördag  9–16
söndag 10–14

Vi bjuder på grillad korv, kaff e och 
godisregn! Tårtservering på lördagen.

Färg
50 % rabatt på all färg som vi 
har på lager.

����
������

Trallvirke

Fredag 12.00 korvgrillning, 17.00 godisregn. Lördag 12.00 korvgrillning, 
13.30 ”Starke man-tävling”, 15.30 godisregn. Söndag 12.00 korvgrillning, 
13.00 godisregn.

Lilla Edet 0520-65 14 20 
Lödöse 0520-66 18 80

Tävling! Vem är 
Göta Älvdalens 
starkaste man?
I en underhållande tävling på lör-
dagseftermiddagen i Lilla Edet 
kommer det att avgöras vem 
som blir korad till Göta Älvdalens 
starkaste man. Johannes Årsjö – 
Sveriges starkaste man – håller 
i tävlingen samtidigt som han 
ger prov på sin egen styrka.  

Isolering 
Uni-skiva 36 , 45–195 mm.
Gäller lagervara.

Trallvirke 28x120. Kampanj-
priser på övrigt impregnerat 
regelvirke.

����
����������

per löpmeter

Köp 3 betala 
för 2!

Representanter på plats
i Lilla Edet fredag & lördag

Jubileumspriser! 
50 % på massor av 
varor! Välkommen att fi ra vårt 50-årsjubileum den 27–29 april. 

Priserna är bara ett axplock. Du hittar fl er erbjudanden på 
www.bolist.se/lilla-edet.

Prisexempel: 1 st altandörr med 
utvändig aluminiumbeklädnad 
(AD) 9/21-13, 1 st vridfönster (AFH) 
12/12 och 1 st fast fönster (AFK) 
12/12. 
Kampanjpris 15 924 kr, innan kam-
panj 23 886 kr. 
Motsvarande rabatt gäller även 
vid köp av enstaka fönster.

����
per kvm

* Gäller Benders Palema beräknat 
på 8,9 st/m2.

Vi reserverar oss mot slutförsäljning. Vi reserverar oss för tryckfel. Våra erbjudanden  går inte att kombinera med andra erbjudanden.
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LÖDÖSE. Det är inte 
bara vi människor som 
behöver ordna till frisy-
ren emellanåt.

Detsamma gäller för 
våra fyrbenta vänner.

I Lödöse finns 
Dog´n´Horse där 
hundar kan få pälsen 
trimmad och klorna 
klippta.

Eva Lejdbrandt har precis 
som sin man Charlie ett för-
flutet som yrkesofficer. Båda 
hade tjänstehundar i för-
svarsmakten och levde med 
schäfrar under ett antal år. 
Nu driver de Dog´n´Horse 
tillsammans från hemmet i 
Lödöse, dit familjen flyttade 
för några år sedan.

– På senare år har jag jobbat 
med administration, men nu 
kände jag att det var läge att 
göra något annat. Intresset för 
hundar har funnits där under 
jättemånga år, fast mer som en 
hobby. Eftersom jag hade ut-
rustningen hemma och dess-
utom besitter kunskapen efter 
utbildningar i både England 
och Irland, kändes det natur-
ligt att ta steget och öppna 
eget, förklarar Eva Lejdbrandt 
som har haft igång verksam-
heten sedan årsskiftet.

Det finns omkring 800 000 
hundar i Sverige och sett ur 
det perspektivet är antalet fö-
retag som erbjuder trimning 
och allmän hundvård rela-
tivt få.

– Den här typen av verk-
samhet är en bristvara, kon-

staterar Eva.
Beroende på vilken ras det 

är sker trimning på två olika 
sätt, antingen i form av klipp-
ning eller genom att rycka ut 
döda hårstrån från hunden. 
Det beror på pälskvalitén.

– Ska man klippa hunden 
är det bra om den är badad 
och borstad precis innan. Det 
råder motsatt förhållande om 
jycken ska få sina hårstrån 
ryckta, säger Eva.

Släthåriga raser behö-
ver inte trimmas. Däremot 
rekommenderar Eva Lejd-
brandt att ägare till strävhåri-
ga raser och klippraser håller 
efter sin hund ungefär varan-
nan månad.

– Ambitionsnivån varie-
rar naturligtvis från ägare till 
ägare. Nu pratar vi inte om 
hundar som ska tävla på ut-
ställningar, de behöver trim-
mas betydligt oftare än så, 

säger Eva och fortsätter:
– Jag är också behjälp-

lig med att klippa klorna på 
hunden och skrapa tandsten.

– Kärlek innefattar också 
skötsel av hunden. Du gör 
hunden en tjänst genom att 
hålla efter pälsen, klorna och 
så vidare.

Brukar hundarna vara 
rädda när de kommer till 
dig?

– Nej, och det handlar helt 
och hållet om min egen at-
tityd, att jag är lugn och be-
stämd. Jag måste skapa en 
lugn, stabil och trygg miljö för 
hunden och i vissa fall sker det 
bäst utan husse eller matte i 
rummet.

Eva och Charlie Lejbrandt 
bedriver också uppfödning av 
Kerry Blue Terrier under pre-
fixet Edrus.

JONAS ANDERSSON

Få hunden trimmad i Lödöse

Eva Lejbrandt driver Dog´n´Horse i Lödöse som bland annat 
trimmar hundar. Här är det Lizzie som får pälsen klippt.

Enheten i Lilla Edet tillhörde 
den utdöende skaran av bu-
tiker som saknade självbetjä-
ning. Den 2 april togs emel-
lertid de nya lokalerna i drift 
och samtidigt infördes servi-
cen med självbetjäning.

– Personalen tycker det är 
kanon och kunderna likaså. 
Denna förändring var efter-
längtad och vi har kommit till 
ljusa och fräscha lokaler, för-
klarar Andreas Stål.

– Den största fördelen är 
att vi har betydligt mer tid 

över till att vara på golvet och 
hjälpa kunderna.

Sortimentet är fortfaran-

de detsamma, förutom några 
ytterligare artiklar. Likaså är 
personalstyrkan densamma, 
det vill säga fem personer.

– Våren innebär flera stor-
helger och då känns det bra 
att vi har hunnit installera 
oss i de nya lokalerna, avslu-
tar Andreas Stål.

Systembolaget i nya lokaler
Andreas Stål, nöjd butikschef på Systembolaget i Lilla Edet.

Gardasjön 
7 dagar
13-20/8 2012, 7 dgr 8.900:-
/per person i dubbelrum, tillägg enkelrum 1140:-

Rhen och Mosel
Rüdesheim
2-8/9 2012 6.670:-
/per person i dubbelrum, tillägg enkelrum 1000:-

Skottland
1-9/9 2012 9.750:-
/per person i dubbelrum, tillägg enkelrum 1280:-, 
tillägg enkelhytt 1390:-

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

Lilla Edets Buss

Läs mer info om våra resor 
på hemsidan eller ring för program

LILLA EDET. Lilla Edet 
klättrar uppåt på Svenskt 
Näringslivs ranking över 
företagsklimatet i landets 
kommuner. Efter fjolår-
ets lilla dipp då Lilla Edets 
kommun åkte ner tre pla-
ceringar har man vänt 

uppåt igen, från plats 232 
till 216. Med pågående in-
frastruktursutbyggnad och 
centrumbyggnation finns 
det ingen anledning och 
tro att resultatet ska kunna 
bli sämre nästa år.

JONAS ANDERSSON

Lilla Edet klättrar på rankingen

LILLA EDET. Numera är det självbetjäning som 
gäller även på Systembolaget i Lilla Edet.

En knapp månad har gått sedan invigningen av 
de nya lokalerna på Göteborgsvägen, mittemot 
den lokala Ica-butiken.

– Ett jättelyft, konstaterar butikschefen 
Andreas Stål.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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LÖDÖSE. Det är inte 
bara vi människor som 
behöver ordna till frisy-
ren emellanåt.

Detsamma gäller för 
våra fyrbenta vänner.

I Lödöse finns 
Dog´n´Horse där 
hundar kan få pälsen 
trimmad och klorna 
klippta.

Eva Lejdbrandt har precis 
som sin man Charlie ett för-
flutet som yrkesofficer. Båda 
hade tjänstehundar i för-
svarsmakten och levde med 
schäfrar under ett antal år. 
Nu driver de Dog´n´Horse 
tillsammans från hemmet i 
Lödöse, dit familjen flyttade 
för några år sedan.

– På senare år har jag jobbat 
med administration, men nu 
kände jag att det var läge att 
göra något annat. Intresset för 
hundar har funnits där under 
jättemånga år, fast mer som en 
hobby. Eftersom jag hade ut-
rustningen hemma och dess-
utom besitter kunskapen efter 
utbildningar i både England 
och Irland, kändes det natur-
ligt att ta steget och öppna 
eget, förklarar Eva Lejdbrandt 
som har haft igång verksam-
heten sedan årsskiftet.

Det finns omkring 800 000 
hundar i Sverige och sett ur 
det perspektivet är antalet fö-
retag som erbjuder trimning 
och allmän hundvård rela-
tivt få.

– Den här typen av verk-
samhet är en bristvara, kon-

staterar Eva.
Beroende på vilken ras det 

är sker trimning på två olika 
sätt, antingen i form av klipp-
ning eller genom att rycka ut 
döda hårstrån från hunden. 
Det beror på pälskvalitén.

– Ska man klippa hunden 
är det bra om den är badad 
och borstad precis innan. Det 
råder motsatt förhållande om 
jycken ska få sina hårstrån 
ryckta, säger Eva.

Släthåriga raser behö-
ver inte trimmas. Däremot 
rekommenderar Eva Lejd-
brandt att ägare till strävhåri-
ga raser och klippraser håller 
efter sin hund ungefär varan-
nan månad.

– Ambitionsnivån varie-
rar naturligtvis från ägare till 
ägare. Nu pratar vi inte om 
hundar som ska tävla på ut-
ställningar, de behöver trim-
mas betydligt oftare än så, 

säger Eva och fortsätter:
– Jag är också behjälp-

lig med att klippa klorna på 
hunden och skrapa tandsten.

– Kärlek innefattar också 
skötsel av hunden. Du gör 
hunden en tjänst genom att 
hålla efter pälsen, klorna och 
så vidare.

Brukar hundarna vara 
rädda när de kommer till 
dig?

– Nej, och det handlar helt 
och hållet om min egen at-
tityd, att jag är lugn och be-
stämd. Jag måste skapa en 
lugn, stabil och trygg miljö för 
hunden och i vissa fall sker det 
bäst utan husse eller matte i 
rummet.

Eva och Charlie Lejbrandt 
bedriver också uppfödning av 
Kerry Blue Terrier under pre-
fixet Edrus.

JONAS ANDERSSON

Få hunden trimmad i Lödöse

Eva Lejbrandt driver Dog´n´Horse i Lödöse som bland annat 
trimmar hundar. Här är det Lizzie som får pälsen klippt.

Enheten i Lilla Edet tillhörde 
den utdöende skaran av bu-
tiker som saknade självbetjä-
ning. Den 2 april togs emel-
lertid de nya lokalerna i drift 
och samtidigt infördes servi-
cen med självbetjäning.

– Personalen tycker det är 
kanon och kunderna likaså. 
Denna förändring var efter-
längtad och vi har kommit till 
ljusa och fräscha lokaler, för-
klarar Andreas Stål.

– Den största fördelen är 
att vi har betydligt mer tid 

över till att vara på golvet och 
hjälpa kunderna.

Sortimentet är fortfaran-

de detsamma, förutom några 
ytterligare artiklar. Likaså är 
personalstyrkan densamma, 
det vill säga fem personer.

– Våren innebär flera stor-
helger och då känns det bra 
att vi har hunnit installera 
oss i de nya lokalerna, avslu-
tar Andreas Stål.

Systembolaget i nya lokaler
Andreas Stål, nöjd butikschef på Systembolaget i Lilla Edet.

Gardasjön 
7 dagar
13-20/8 2012, 7 dgr 8.900:-
/per person i dubbelrum, tillägg enkelrum 1140:-

Rhen och Mosel
Rüdesheim
2-8/9 2012 6.670:-
/per person i dubbelrum, tillägg enkelrum 1000:-

Skottland
1-9/9 2012 9.750:-
/per person i dubbelrum, tillägg enkelrum 1280:-, 
tillägg enkelhytt 1390:-

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

Lilla Edets Buss

Läs mer info om våra resor 
på hemsidan eller ring för program

LILLA EDET. Lilla Edet 
klättrar uppåt på Svenskt 
Näringslivs ranking över 
företagsklimatet i landets 
kommuner. Efter fjolår-
ets lilla dipp då Lilla Edets 
kommun åkte ner tre pla-
ceringar har man vänt 

uppåt igen, från plats 232 
till 216. Med pågående in-
frastruktursutbyggnad och 
centrumbyggnation finns 
det ingen anledning och 
tro att resultatet ska kunna 
bli sämre nästa år.

JONAS ANDERSSON

Lilla Edet klättrar på rankingen

LILLA EDET. Numera är det självbetjäning som 
gäller även på Systembolaget i Lilla Edet.

En knapp månad har gått sedan invigningen av 
de nya lokalerna på Göteborgsvägen, mittemot 
den lokala Ica-butiken.

– Ett jättelyft, konstaterar butikschefen 
Andreas Stål.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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GÖTA. Inte mindre än 
sju nya spelare har 
stämplat in på Ryr-
sjövallen inför den här 
säsongen.

Göta BK har den 
bästa truppen i man-
naminne.

– Vi ska vara med och 
slåss i toppen, utlovar 
tränaren Johan Len-
groth.

Göta BK ska på allvar vara 
med och utmana om seriese-
gern i division 5 Västergöt-
land Västra den här säsong-
en. Åtminstone om man ska 
tro tränaren Johan Lengroth.

– Jag har aldrig varit med 
om att klubben förfogat över 
en sådan här bra trupp. Vi har 
både bredden och toppen.

När Göta klev upp i divi- sion 5 för två år sedan var Al-
medin ”Meddi” Besic lagets 
stora målskytt. I fjol kretsade 
anfallsspelet helt och hållet 
kring Jesper Älvenholm. 
Båda dessa spjutspetsar åter-
finns numera hos grannför-
eningen Edet FK i division 
3. Det bekymrar emellertid 
inte Lengroth.

– Nu fördelar vi målskyt-
tet på betydligt fler spelare. 
Vi är inte så förutsägbara som 
tidigare. Plockar motståndar-
na bort en spelare, så finns det 
andra som kliver fram. Det 
har sett riktigt bra ut på för-
säsongen.

Av sju nyförvärv kommer 
fem från Edet FK. Målvak-
ten Christoffer Berglund 
kommer att spela en viktig 
roll mellan stolparna, Emil 
Lundblad fyller luckan efter 
Christian Andersson i back-
linjen och på mitten får vi se 
Niclas Graff husera. Graff, 
som varit en av Lilla Edets 
förgrundsfigurer på senare år, 
kandiderar tveklöst om epite-
tet som seriens bästa spelare. 
Med sin känsliga vänsterfot 
kommer han att göra livet 
surt för många motståndare.

– Jag ser inte att vi har 
några direkta svagheter i 

truppen, säger Lengroth.
Hur har försäsongsträ-

ningen bedrivits?
– I avsaknad av egen 

konstgräsplan har vi fått löpa 
mycket. En dag i veckan har 
vi varit i Romelanda. De se-
naste veckorna har vi kunnat 
träna på gräs vid sidan av 
A-plan på Ryrsjövallen, be-
rättar Lengroth.

Vilka lag, förutom Göta, 
blir att räkna med i toppen?

– Gerdsken har en rik-
tigt bra trupp och sedan 
kommer säkert Halvorstorp 
och Skepplanda att vara med 

bland de främsta lagen.
De sistnämnda möter 

ni i premiären hemma på 
fredag. Hur går tankarna 
inför Göta älvdalsderbyt?

– Vi förlorade båda match-
erna i fjol, så vi är rejält re-
vanschsugna. Vi kommer 
sälja oss dyrt, avslutar Johan 
Lengroth.

Bästa truppen någonsin
– I år siktar Göta BK på toppen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Några av de nya ansikten som dykt upp på Ryrsjövallen inför den här säsongen och som ska 
leda Göta BK till en framskjuten placering i division 5 Västergötland Västra. Övre raden från 
vänster: Johan Lilja (come back), Emil Lundblad, Edet FK, Niclas Graff, Edet FK, och Tomas 
Jonsson (come back). Nedre raden från vänster: Jonas Hagman, Trollhättans IF, Robert 
Karlsson, Lunden ÖBK, Fredrik Corneliusson, Edet FK, och Christoffer Berglund, Edet FK.

Mittbacksjätten Emil Lundblad från Edet FK kommer att 
spela en viktig roll i Göta BK:s försvarslinje i år. Här i kamp 
på träningen med Joacim Lengroth.

Göta BK:s tränare, Johan 
Lengroth.

GÖTA BK
Bildad: 1943.
Hemmaplan: Ryrsjövallen.
Tränare: Johan Lengroth.
Nyförvärv: Christoffer Berg-
lund (mv), Edet FK, Fredrik Cor-
neliusson, do, Emil Lundblad, do, 
Andreas Aronsson, do, Niclas 
Graff, do, Robert Karlsson, Lunden 
ÖBK, Jonas Hagman, Trollhät-
tans IF.
Förluster: Jesper Älvenholm, 
Edet FK, Christian Andersson, do.
Placering i fjol: 7:a.

GÖTA. Racingsäsongen 
är här och STCC med 
den. 

I förra veckan premi-
ärvisade Volkswagen 
och E.ON sin nydesig-
nade Scirocco på en 
presskonferens i Stock-
holm.

Patrik Olsson från 
Göta återfinns i år i IPS 
Team Biogas.

Till årets STCC-säsong har 
framgångsrika Team biogas.
se blivit två team – Volks-
wagen Team Biogas och IPS 
Team Biogas – med två förare 
i varje.

– Det kan vara tufft för 
ett och samma team att driva 
fyra bilar och därför känns det 
bra att dela upp satsningen. 
IPS Team Biogas är en per-
fekt partner med sin kunni-
ga personal, erfarenhet och 
snabba förare. De har de kva-
litéer som krävs för att vara 
med och konkurrera i toppen 
på mästerskapet, säger team-
chefen Tommy Kristoffers-
son inför STCC-premiären 
på Mantorp Park 4-5 maj.

Förare i IPS Team Biogas 
är Johan Stureson och 
Patrik Olsson, Götakillen 
som varit med i Volkswagens 
och E.ON:s STCC-satsning 
från första början 2009.

Volkswagen Team Biogas 
kommer att representeras av 
nye spanjoren Jordi Gené, 
med meriter från WTCC, 
och fjolårets sensationsman 
Johan Kristoffersson.

När det gäller stora teknis-
ka förändringar till säsongen 
2012 avslöjar Kristoffersson 
att biogasteamens Volkswa-
gen Scirocco kommer att vara 
utrustade med nya motorer.

– Tillsammans med en rad 
andra förbättringar hoppas vi 
bland annat nå bättre körbar-
het i vårt svaga element, det 
vill säga på banornas lång-
samma partier.

JONAS ANDERSSON

Patrik Olsson laddar för ny STCC-säsong
– Götakillen återfinns i IPS Team Biogas

Patrik Olsson från Göta ser fram emot STCC-premiären på Mantorp Park, 4-5 maj. Patrik 
som i år representerar IPS Team Biogas.

LILLA EDET. Edet FK 
väntar fortfarande på 
första segern.

I hemmapremiären 
mot IFK Åmål blev det 
förlust.

Över 300 personer 
kom till Ekaråsen för 
att bevittna den histo-
riska drabbningen.

Det var dukat till fotbolls-
fest på Ekaråsen i lördags 
när Edet FK 
skulle spela sin 
första hemma-
match någon-
sin. Publiktill-
strömningen 
blev god, men tyvärr för-
mådde inte hemmalaget att 
leva upp till förväntningarna 
ty gästande Åmål var numret 
för stort. 

– Sista 25 i första och de in-
ledande 20 minuterna i andra 
spelade vi riktigt bra, men 
något hände när vi gjorde 
1-1. Vi blev nöjda och Åmål 
kunde ta över matchen, sum-
merade en besviken EFK-trä-
nare i Torben Christiansen.

Philip Palmaer gav gäs-
terna ledningen med kvarten 
spelad. Edet FK gjorde skäl 
för sin kvittering som kom i 
början av den andra halvle-
ken. Det första hemmamålet 
för säsongen ordnade Martin 
Erlandsson och 1-1.

Sedan tog det roliga slut 
och istället visade IFK Åmål 
den klass som gör laget till 
en av favoriterna till guldet. 

Notoriske målskytten David 
Johannesson skickade in 1-2 
och slutresultatet fastställde 
nyförvärvet från Mellerud, 
Valon Gashi.

– Åmål har ett riktigt bra 
lag och blir att räkna med i 
toppen, säger Torben Chris-
tiansen.

En annan Christiansen, 
med Tom i förnamn, stor-
spelade i hemmamålet och 
förtjänade överbetyg liksom 
mittbacken Tobias Gustaf-
son och Erik Wärmé.

– Att det är tre försvars-
spelare som rosas säger väl en 
del om insatsen, kommente-
rar Torben.

I nästa omgång väntar en 
tuff bortamatch mot Melle-

ruds IF, som tagit full pott 
och producerat åtta mål på 
två matcher.

– Det finns inga lätta 
matcher. Mellerud är ett bra 
lag, men samtidigt kan vi slå 
alla lag i den här serien. Nu 
gäller det för oss ledare att 
ingjuta mod i killarna. Jag 
vet att det finns en grym re-
vanschlusta.

– Vi måste våga löpa. Det 
spelar ingen roll hur bra 
kondition vi har om vi inte 
är trötta i omklädningsrum-
met efter matchen. Vi måste 
ta i och göra vårt yttersta så 
kommer resultaten, avslutar 
Torben Christiansen. 

JONAS ANDERSSON

Storpublik såg Edet FK förlora

Martin Erlandsson svarade för Edet FK:s första mål på Ekar-
åsen den här säsongen. Tyvärr räckte det inte till poäng då 
gästande IFK Åmål vann med 3-1.           Foto: Allan Karlsson

FOTBOLL
Div 3 Nordvästra Götaland
Edet FK - IFK Åmål 1-3 (0-1)



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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

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

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-459 000

Ale Taxi Ditt lokala 
taxibolag

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

trakten som sitter i bilen.

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

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

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage AB

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-
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Fotvård, hudvård & Friskvård
i Bohus Centrum
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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
Vimmervi IP 18 juni-21 juni 

kl 9:00-15:00
för flickor och pojkar födda 2000 till  2005

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

landslagets t-shirt och diplom.

Anmäl dig på vår hemsida eller skicka ePost
Sista anmälning och betalningsdag är 10 maj

NÖDINGE– SÅ KLART

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!
Tar emot friskvårdskuponger

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

Lösgodis 
250 sorter

Även sockerfritt

Slush-ice
Tobak
Läsk
Glass

Energidryck

 

 

0707-53 51 13

Göteborgsvägen 94 
Älvängen 

www.fotalvan.se 

Medicinsk fotvård * Spa-fotvård 
Pedikyr * Presentkort * Försäljning 

Dina fötter i trygga händer! 
Ulla Krafft * Medicinsk fotvårdsspec. 

TS Mureri
• Murning Skorstenar, Kakelugnar
• Öppna spisar
• Spiskassetter, Kaminer
• Tätning rökkanaler, Syrafasta rör
• Inspektion med TV-kamera
• Diverse murningsarbeten

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com

www.laget.se/nskfotboll Tel: 0303-229883
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Tor 26 april kl 18.45
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Sandarna

Fre 27 april kl 18.45
Jennylund

Bohus – Backatorp

Lör 28 april kl 13.00
Surte IP

Surte – Hyppeln

Lör 28 april kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Bosna

Sön 29 april kl 16.00
Forsvallen

SBTK dam – Byttorp

Sön 29 april kl 17.00
Gläntevi

Alvhem – Säven/Hol

Tis 1 maj kl 16.00
Forsvallen

(DM)
Skepplanda – 

Trollh. FK

FOTBOLL I ALE

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – IFK Fjärås 0-3 (0-1)
Matchens kurrar AIF: Henrik Anders-
son 3, Martin Johansson 2, Pontus 
Otter 1.

Edet FK – IFK Åmål 1-3 (0-1)
Mål EFK: Martin Erlandsson.

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Färjenäs 2-1 (0-1)
Mål NIK: Filip Larsson 2.
Jonny Stenström 3, Filip Larsson 2, 
Charlie Nielsen 1.

Nödinge SK – Älvängens IK 1-1
Mål NSK: Rasmus Ekström. Mål ÄIK: 
Viktor Fredriksson. 
Matchens kurrar, NSK: Dennis Asp-
lund 3, Adej Hayek 2, Marcus Lars-
son 1. ÄIK: Viktor Fredriksson 3, 
David Forsman 2, Johan Wester 1.

Komarken – Surte 7-0 (4-0)

Division 4A Göteborg, damer
Älvängen – Ytterby 3-0 (2-0)
Mål: Tesa Enyck, Jennifer Arvidsson, 
Lina Karlsson.
Matchens kurrar: Elin Rautio 3, Anki 
Olsson 2, Linnea Rautio 1.

Division 5 Göteborg
Häcken – Ahlafors 1-5 (1-2)
Mål AIF: Sofie Jigfelt 2, Amanda 
Svensson, Cecilia Gustavsson, Emma 
Håkansson.

SKEPPLANDA BTK
VS 

TROLLHÄTTAN FK

Tisdag 1 maj 
kl 16.00
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1948www.skepplanda.se

 FORSVALLEN
DM HERR

ALAFORS. Hemmapre-
miären Svenska Sten-
hus Arena Sjövallen 
blev en mörk historia.

Ahlafors IF:s mannar 
hade en av sina sämsta 
dagar i modern tid.

IFK Fjärås tog en klar 
seger mot ett uddlöst 
hemmalag.

AIF-tränaren Lars-Gunnar 
Hermanson deklarerade 
före avspark att motståndar-
na får begå en stöld om de ska 
få med sig några poäng hem 
från Sjövallen. I så fall utför-
de gästande 
IFK Fjärås en 
av sina enk-
laste kupper 
någonsin. De 
både nollade 
Ahlafors IF och tog med sig 
samtliga poäng hem. 0-3 gick 
inte att snacka bort.

– Ärligt talat så skämdes 
jag. Vi gör vår sämsta insats 
sedan jag kom till klubben 
och bortsett tio minuter i 
andra halvlek underpresterar 
vi hela matchen. Det ska bli 
intressant att höra killarnas 
förklaring och jag lovar att 

lyssna mycket noga, mumla-
de en mycket besviken Lars-
Gunnar Hermansson.

Ahlafors saknade av någon 
anledning både energi och in-
ställning. När de väl erövrade 
bollen ville ingen behålla den. 
Passningsspelet var under all 
kritik, men framför allt fanns 
det sällan någon att passa. Rö-
relse utan boll lär stå på agen-
dan den kommande veckan. 
IFK Fjärås andades optimism 
från avspark och var hetare i 
varje situation.

Första målet kom efter 
hörna och nick-

ades ostört i 
mål bakom en 
maktlös An-
dreas Skån-
berg. AIF vas-
kade fram två 

hyfsade lägen efter en halv-
timme, men både Ali El-ra-
faeis och Erik Häggströms 
avslut avvärjdes utan besvär. 
Direkt efter pausvilan drygar 
Fjärås ut sin ledning till 2-0. 
Lars-Gunnar Hermansson 
gjorde då två byten för att 
försöka få fart på offensiven. 
Mohamad Abdulrazek och 
Marcus Waltilla fick kliva 

av till förmån för Pontus 
Otter och Martin Johans-
son. Det gav laget ny energi 
och Martin Johansson var 
riktigt pigg på högerkanten. 
Med kvarten kvar att spela 
fick AIF ett gyllene tillfälle att 
reducera. Frisparken på grän-
sen till straffområdet var väl-
riktad av Johan Elving, men 
målvakten gjorde en kanon-
räddning. Även Gustav Vi-
gelius fick en bra chans från 

nära håll. Det var ingen gul-
svart eftermiddag, det var en 
nattsvart dag. Istället för re-
ducering kontrade IFK Fjärås 
in trean.

– Trots 3-0-förlusten 
hävdar jag att det här är ett 
motstånd som vi ska vinna 
mot hemma, men det går inte 
utan vårt adelsmärke som är 
just inställning och offervilja. 

Det enda som gläder Lars-
Gunnar Hermansson för till-

fället är det faktum att kon-
kurrensen ökar ytterliga-
re i truppen, då Kajin Talat 
och  nu är spelklara, snart 
även mittbacken Bojan.

Närmast väntar borta-
match mot Kållered som för-
lorade med 6-0 i helgen mot 
serieledande Skoftebyn. Pre-
miären vann Kållered däre-
mot med 1-0 över Stenung-
sunds IF.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Fjärås stal enkelt poängen på Sjövallen

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – IFK Fjärås 0-3 (0-1)

– Ahlafors IF gick inte att känna igen

Mohamad Abdulrazek och hans gulsvarta hade det svårt mot IFK Fjärås.

NOL. Nol har fått bästa 
tänkbara start i divi-
sion 6 D Göteborg.

I lördags tog laget 
andra raka segern 
genom att vända 0-1 till 
seger.

– Ett steg i rätt rikt-
ning, men vi kan bättre, 
summerar noltränaren 
Peter Karlsson.

Filip Larsson blev tvåmåls-
skytt för Nol som fick spela 
sin första 
hemmamatch 
på Noläng-
ens grusplan. 
Gräsplanen 
är inte spel-
duglig för tillfället. Däremot 
var det gästande Färjenäs som 
tog ledningen i första halvlek. 
Sakta men säkert tog dock 
hemmalaget över. Slutresul-
tatet var odiskutabelt.

– Vi gör en bättre andra 
halvlek och borde ha avgjort 
matchen med ett tredje mål. 
Nu blev det nervöst i slutet 
och vi har tur som inte släp-
per in något i slutminuterna, 
berättar Peter Karlsson.

Han berömde också sina 
rutinerade nyförvärv, mitt-
fältaren Jonny Stenström 
och vänsterbacken Charlie 
Nielsen.

– De kommer att betyda 
mycket. Det 

blir en helt 
annan trygg-
het i laget när 
de är på plan.

På lördag 
väntar seriele-

dande FC Komarken på bort-
aplan. Då ges en första rejäl 
värdemätare på var Nol IK 
upplaga 2012 egentligen står.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Nol vände och vann

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nol IK – Färjenäs 2-1 (0-1)

NÖDINGE. Ett ihål-
lande regn förstörde 
alla ansatser till ordnat 
spel i söndagskvällens 
derby mellan Nödinge 
SK och Älvängens IK 
på Vimmervi.

Dessutom borde de 
agerande varit utrus-
tade med pannlampor 
då det inte var lätt 
att urskilja spelarna i 
mörkret. 

1-1 slutade matchen 
efter ett sent kvitte-
ringsmål av gästerna.

Hemmalaget hade de flesta 
tillbuden före paus. Flera far-
ligheter vaskades fram, men 
de flesta skotten satte ÄIK-
målvakten Johan Wester 
stopp för. Men minuten 
före pausvilan tog NSK led-
ningen då Rasmus Ekström 
hittade rätt utan chans för 
ÄIK-keepern.

Efter paus blev det bättre 
fart på Älvängens framstö-
tar och hade inte Marcus 
Larsson varit i kanonform 
mellan stolparna hade troli-
gen gästerna fått utdelning. 
Till slut kom ändå Älvängens 

kvittering. Det var Viktor 
Fredrikssons fina nick på 
inhoppande Peter "Erra" 
Erikssons perfekta frispark 
som gav utdelning.

ALLAN LARSON

Oavgjort derby på Vimmervi

Mycket folk framför NSK-buren, men duktige Marcus Lars-
son höll tätt denna gång. 1-1 slutade derbyt mellan Nödinge 
SK och Älvängens IK.

SKÖVDE. Skövde basketcup 
är en etablerad turnering i 
sporten.

I år deltog 145 lag och 
totalt 3000 spelare.

Ale Basket tog hem poka-
len i klassen för flickor 
födda 1999.
– En fantastisk insats av laget och 
väldigt roligt för hela klubben. Änt-
ligen en stor framgång , utbrister 
eldsjälen Lennart Blomster som 
upplevde finalsegern på plats i 
Skövde Arena.

Det finns definitivt skäl att vara 
nöjd. Skövde basketcup lockar lag 
från hela Sverige och dessutom från 
Norge och Danmark. I år spände 
turneringen över lag födda 00-94. 
Ale Basket deltog med tre lag. 

Pojkar 99 vann en match och glad-
des över det. Klubbens 16-åringar 
tog sig till B-slutspelet och nådde 
där finalen som dock gick förlorad.

Bäst gick det för flickor födda 
-99. I gruppspelet vann laget båda 
sina matcher, dels genom att bese-
gra Onsala Pirates dels norska laget 
Böler Basket. Även i den följande 
kvartsfinalen väntade norskt mot-
stånd. Ammerud Basket lyckades 
dock bara göra 14 poäng, vilket inte 
räckte mot Ale Baskets 38. I semi-
finalen väntade Arvika Basket. Här 
var Ale ännu bättre och vann med 
klara 49-12. Söndagens final spela-
des mot BK Marbo.

– Vi var helt överlägsna och 
vann med 52-15. Det här laget har 
så mycket talang att vi redan läng-
tar till nästa turnering. Det är väl-

digt roligt att se dem spela och i maj 
väntar, konstaterar Lennart Bloms-
ter nöjt efter cupsegern.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Cupseger för Ale Basket i Skövde

I laget spelar: Estefania Valdivia, 
Alexandra Söderlind, Marielle Me-
lander, Louise Svensson, Emma 
Olsson, Ebba Olsson, Sara Lilje-
blad, Matilda Olsson, Ida Slett-
vold, Linda Karlsson och Rebec-
ca Charlesson som fick pris som 
bästa spelare. Coach och tränare 
är Niklas Svensson.

Fo
to

: 
P

ri
va

t

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar
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VALBORGSFIRANDE I 
FURULUNDSPARKEN
MÅNDAG 30 APRIL 17.30-23

17.30 Grindarna öppnar, ponnyridning
18.30 PRO-pojkarna underhåller
19.00 ”Stuffa-Stig” med Älvorna
19.45 Körsång
20.00  Vårtal av kyrkoherde Björn Nilsson
20.30 PRO-pojkarna underhåller
23.00 Grindarna stänger

Entré: 20 kronor. 

Barn under 18 år 

går in gratiss..
Väällkkoommna!!

FISKDAMM • LOTTERI • CHOKLADHJUL • KAFÉ
SERVERING AV ÖL & CIDER FRÅN AHLAFORS BRYGGERIER

SURTE. Damfotbollen 
har fått nytt liv i Surte 
igen.

Kärntruppen har 
däremot sitt ursprung i 
Skepplanda BTK.

– Vi har bestämt 
oss för att starta om i 
Surte, mest på skoj och 
för att det är kul att 
ha något gemensamt, 
säger initiativtagaren 
Annelie Hermansson.

De flesta har sparkat boll i 
kommunens bästa och äldsta 
damlag, Skepplanda BTK. 
Många träningar och långa 
resor gjorde att lusten för-
svann hos de som nu har 
bestämt sig för att spela 
7-mannafotboll istället.

– Vi ville hitta ett sätt att 
bara göra det vi tycker är kul, 
träna lite på skoj och spela 
matcher på nära håll, berät-
tar Annelie Hermansson och 
fortsätter:

– Idag bor många av oss i 
Surte, Kungälv eller Göte-
borg och då föll det sig natur-
ligt att ringa Surte IS fot-
bollsklubb. De har inte haft 
någon damlagsverksamhet 
sedan Monica Domanski 
Lyfors var här tror jag. De 

tände på vår idé om att starta 
upp en damlagssektion som 
spelar i en Göteborgsserie 
för 7-mannalag. Idag är vi 15 
tjejer som tränar två gånger 
i veckan och stämningen är 
verkligen på topp i truppen.

I samma serie återfinns 
också Älvängens IK och Nol 
IK.

– Det blir ju jättekul med 
derbymatcher. Vi siktar själv-
klart på att vinna serien och 
få upp intresset för damfot-
boll i Surte. Ungdomssek-
tionen har redan ställt frågor 
om vi är intresserade att 
hjälpa till med ett par flicklag 
och det tror jag vi kan göra, 
säger Annelie Hermansson.

Att det finns skäl att vara 
sportsligt optimistiska råder 
det ingen tvekan om. Mitt-
fältsmotorerna Catrine 
Aronsson och Therese 
Madsen dominerade i tvåan 
för inte så länge sedan och 
kommer säkert vara utrops-
tecken på den här nivån. Som 
coach har laget engagerat 
Christer Andersson, även 
han med förflutet i Skepp-
landa BTK.

– Det känns lite konstigt 
att ”våra” tjejer ska spela i 
Surte, men samtidigt vill man 
ju att de inte ska sluta helt så 

när de frågade om jag kunde 
hjälpa till med coachning 
och en träning i veckan tack-
ade jag ja. Det ser ut att bli 
en rolig serie med matcher 
mot många lag i närområdet. 
Dessutom vet jag att tjejerna 
är ambitiösa och vill göra 
bra ifrån sig, säger Christer 
Andersson som förstår att de 
betydligt kortare resvägarna 

till såväl matcher som trä-
ning har lockat många att ta 
på sig Surtetröjan.

Söndag 29 april är det 
seriepremiär för Surte IS 
FK:s nystartade damlag. 
Första matchen går mot 
Angered United på borta-
plan.
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TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Glädjen är tillbaka. Ett antal tjejer, tidigare spelare i Skepp-
landa BTK, har startat upp ett damlag för 7-mannafotboll i 
Surte IS FK:s färger. Färre träningar, kortare resor – mest 
på skoj har lockat 15 spelare att ansluta sig. Hemmaplan blir 
Surte IP.

Heino Poutiainen från Nol bärgade ett silver i spjut när Ve-
teran-VM avgjordes i Jyväskylä i början av april. Heinos 
kast mätte 26.25 meter. I slägga blev det en fjärdeplats 
med resultatet 29.10 meter.            Foto: Jonas Andersson

VM-silver till Heino

Damfotbollens återtåg i Surte

- 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. 

SKEPPLANDA. Johan, 
42, och Anna Rehn-
lund, 33, utgör tränar-
duon för Skepplanda 
BTK:s damlag den här 
säsongen.

Storebror har huvud-
ansvaret medan lilla-
syster assisterar.

– Jättekul att vara 
tillbaka på Forsvallen 
och att få jobba ihop 
med syrran, säger 
Johan till lokaltid-
ningen.

I höstas tvingades Skepplan-
das damer ta farväl av divi-
sion två. Med ny ledarstab, 
åtta nyförvärv från Älväng-
en, Ahlafors, Kungsbacka och 
Romelanda samt sju uppflyt-
tade juniorer är förhoppning-
en att kunna avancera uppåt i 
seriesystemet snarast möjligt, 
gärna i år.

– Vi ska vara med och slåss 
i toppen, säger Johan Rehn-
lund som är tillbaka i faders-
huset.

– Senast var som spela-

re någon gång i början av 
90-talet. Det känns bra att 
kunna ge något tillbaka till 
den klubb som fostrat mig, 
säger Johan.

De senaste sju åren har 
Johan varit involverad som 
ledare inom damfotbollen, 
senast i Skärhamn. 2012 var 
tänkt som ett sabbatsår till 
dess att lillasyster Anna hörde 
av sig.

– Då kom jag på andra 
tankar. Anna fortsätter som 
målvakt och därför är också 
Jonas Brattlöf behjälplig 
som ledare. Han fungerar 
som ett bollplank för Anna 
och mig.

4-3-3 är modellen som 
håller på att implementeras 
i truppen. Träningsmatcher-
na har varit lite upp och ner, 
men Rehnlund är inte orolig.

– Det kommer ta lite tid 
att spela ihop gänget, men 
det finns mycket talang. Får 
vi bara knutit ihop den gamla 
stommen med våra nyförvärv 
och juniorer så finns förut-
sättningarna att vara med i 

Syskonen Rehnlund styr SBTK:s damer
– Hoppas på en snabb retur till tvåan

toppen.
På söndag är det premi-

är hemma mot Byttorp, hur 
slutar den matchen?

– Vi vinner med 2-0 och 
målen görs av Amanda 
Errind och Sofia Axelsson, 
som är ny från Ahlafors IF.

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Johan Rehnlund är ny trä-
nare för Skepplanda BTK:s 
damer. Till sin hjälp har 
han…

…lillasyster Anna Rehnlund som också vaktar kassen för 
gulsvart.
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NÖDINGE. Vårens 
största evenemang för 
ungdomar i Ale närmar 
sig med stormsteg. 

Festivalborg växer 
för varje år och därför 
ställs också högre krav 
på säkerheten, något 
som arrangörerna är 
väl medvetna om.

En ansökan har lämnats 
om att 1000 personer ska 
få vistas samtidigt i Ale 
gymnasiums idrottshall på 
Festivalborg, vilket är 300 
fler än i fjol. 

– Vi ser att det kan bli 
en anstormning och därför 
har vi lagt ännu mer krut på 
säkerheten. Föräldrar som 
släpper iväg sin tonåring 
ska inte behöva vara oro-
liga, säger Jonas Ekstrand, 
projektledare på Mötesplats 
Ungdom. 

En skillnad från i fjol är att 
man satt en åldersgräns uppåt 
på 20 år. Detta eftersom man 
vill bevara ungdomsfokus 
och dessutom anser man det 
mindre lämpligt med alltför 
spridda åldrar när de yngsta 
bara är 13 år. 

Precis som förra året 
måste alla som går in göra 
ett blåstest för att säkerställa 
nykterheten.

– Tanken med Festival-
borg är att ungdomar arrang-
erar för andra ungdomar, 
men jag vill också poängtera 
att det kommer finnas nästan 
lika många vuxna på plats. 
Sammanlagt är vi omkring 
120 arrangörer som även 
inkluderar kuratorer, lärare, 

fritidsledare och skolperso-
nal.

Säkert valborgsfirande
Förutom frivilliga som ställer 
upp har man även hyrt in ett 
vaktbolag och ordningsvak-
ter kommer att finnas såväl i 
dörren som framför scenen. 

Klockan åtta slås entré-

dörrarna upp och först vid 
tio öppnas ingången ner till 
hallen där Kapten Röd och 
de två segrande banden i 
Alerocken ska spela. 

Fram till dess kommer 
en DJ att underhålla besö-
karna uppe i caféet och det 
kommer även att vara öppet 
borta vid ”Röda scenen”. 

Det är nu fem år sedan 
Festivalborg anordnades 
för första gången och innan 
dess var situationen i Ale på 
valborgsmässoafton en helt 
annan. Det menar Jonas 
Ekstrand.

– Berusade ungdomar 
stod i stora gäng uppe i Ala-
fors och hade ingenstans att 

Lovar underhållning. Alexandra, Sabi och Emelie är årets konferencierer på Festivalborg.

Säkerheten först på Festivalborg

ta vägen. Vi är glada över att 
kunna erbjuda ett tryggt och 
säkert valborgsfirande för 
kommunens unga. 

Laddad trio
Festivalborg är mycket mer 
än bara musik. Tanken är att 
det ska bli en helkväll som 
besökarna sent kommer att 
glömma, det ska konferen-
ciererna Alexandra, Emelie 
och Sabi se till. 

I onsdags träffades de för 
att börja planera, och fantasi 
verkar inte vara någon brist-
vara hos denna energifyllda 
trio. 

Alexandra jobbar inom 
upplevelseindustrin, Sabi har 
drivit en egen dansskola och 
Emelie spelar teater. Deras 
erfarenheter skvallrar om att 
det är ett stabilt gäng som ska 
guida besökarna genom årets 
Festivalborg. 

– Det känns häftigt att 
få presentera Kapten röd, 
det kommer man alltid att 
minnas, säger Emelie. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

SKEPPLANDA. På Gunnars-
gårdens förskola bjöds det 
under förra fredagen på en 
fullspäckad föreställning när 
”småstjärnorna” avlöste var-
andra på scenen. 

Avdelning gul hade repe-
terat i månader på sina 
nummer och mycket kreati-
vitet hade lagts på de vackra 
scenkläderna. 

Publiken fick ta del av 
allt från Pippi Långstrump 
och Madicken till Abba och 
Bananer i pyamas. I tisdags 
hölls även en kvällsföreställ-
ning för föräldrarna. 

JOHANNA ROOS

Kristi himmelfärds dag 17 maj kl 11-15 Gudstjänst i kyrkan kl 09.30

Kilanda Marknad
Nu är det vår vår. Oavsett vädret möts vi givetvis på

Med öppen gård

olvemarks.se
eller närmaste resebyrå

Från
1.495:-

 3/5 Spreewald Weekend 4 d  . . . .   1.495:- 
 5/5 Normandie m Trouville 7 d . .  2.995:- 
 5/5 Rom 9 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.495:-
 5/5 Gardasjön 9 d  . . . . . . . . . . . . . . . .  3.995:-
 5/5 Provence 9 d. . . . . . . . . . . . . . . . .  3.995:-
 6/5 Stora Polenresan 8 d  . . . . . . . .  2.995:-

 6/5 Stora Italienresan 13 d. . . . .  5.995:-
 6/5 Toscana med Chianti & Florens 

  Flyg 8 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.995:-
  6/5 Spanien runt m Andalusien 

  Flyg 13 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.995:- 
 12/5 Alsace m Colmar 7 d. . . . . . .  2.995:- 

Småstjärnor i bejublad show på Gunnarsgårdens förskola

Stjärnor i alla de former. På avdelning gul på Gunnarsgårdens förskola anordnades "Små-
stjärnorna". 

Lockade till skratt.

Välkommen på
Skiltorps dagen i Nygård

Lördagen den 28 april
kl 1000-1500

Gårdsbutiken Skiltorps kvarn
Provsmaka närproducerad korv.
Upp tilll 25% rabatt på utvalda produkter.

Nytt & Begagnat
Fyll på tvätt och sköljmedel, hushåll och 
toapapper och mycket annat. 10% på allt 
NYTT i butikens redan LÅGA priser.

Även LOPPISBORD, kom och fynda!

Fika finns att köpa:
Våffla och kaffe/dricka. Bulle och kaffe/saft.

Vägbeskrivning: 45:an till Lödöse och ta av mot 
Nygård i ca. 4km. Sväng av vid skyltarna ”Gårds-
butik” och ”Nytt&Begagnat”. Telefon Gårdbutiken: 
0722-462922. Nytt & Begagnat: 0703-262041
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VALBORGSFIRANDE I 
FURULUNDSPARKEN
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17.30 Grindarna öppnar, ponnyridning
18.30 PRO-pojkarna underhåller
19.00 ”Stuffa-Stig” med Älvorna
19.45 Körsång
20.00  Vårtal av kyrkoherde Björn Nilsson
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SURTE. Damfotbollen 
har fått nytt liv i Surte 
igen.

Kärntruppen har 
däremot sitt ursprung i 
Skepplanda BTK.

– Vi har bestämt 
oss för att starta om i 
Surte, mest på skoj och 
för att det är kul att 
ha något gemensamt, 
säger initiativtagaren 
Annelie Hermansson.

De flesta har sparkat boll i 
kommunens bästa och äldsta 
damlag, Skepplanda BTK. 
Många träningar och långa 
resor gjorde att lusten för-
svann hos de som nu har 
bestämt sig för att spela 
7-mannafotboll istället.

– Vi ville hitta ett sätt att 
bara göra det vi tycker är kul, 
träna lite på skoj och spela 
matcher på nära håll, berät-
tar Annelie Hermansson och 
fortsätter:

– Idag bor många av oss i 
Surte, Kungälv eller Göte-
borg och då föll det sig natur-
ligt att ringa Surte IS fot-
bollsklubb. De har inte haft 
någon damlagsverksamhet 
sedan Monica Domanski 
Lyfors var här tror jag. De 

tände på vår idé om att starta 
upp en damlagssektion som 
spelar i en Göteborgsserie 
för 7-mannalag. Idag är vi 15 
tjejer som tränar två gånger 
i veckan och stämningen är 
verkligen på topp i truppen.

I samma serie återfinns 
också Älvängens IK och Nol 
IK.

– Det blir ju jättekul med 
derbymatcher. Vi siktar själv-
klart på att vinna serien och 
få upp intresset för damfot-
boll i Surte. Ungdomssek-
tionen har redan ställt frågor 
om vi är intresserade att 
hjälpa till med ett par flicklag 
och det tror jag vi kan göra, 
säger Annelie Hermansson.

Att det finns skäl att vara 
sportsligt optimistiska råder 
det ingen tvekan om. Mitt-
fältsmotorerna Catrine 
Aronsson och Therese 
Madsen dominerade i tvåan 
för inte så länge sedan och 
kommer säkert vara utrops-
tecken på den här nivån. Som 
coach har laget engagerat 
Christer Andersson, även 
han med förflutet i Skepp-
landa BTK.

– Det känns lite konstigt 
att ”våra” tjejer ska spela i 
Surte, men samtidigt vill man 
ju att de inte ska sluta helt så 

när de frågade om jag kunde 
hjälpa till med coachning 
och en träning i veckan tack-
ade jag ja. Det ser ut att bli 
en rolig serie med matcher 
mot många lag i närområdet. 
Dessutom vet jag att tjejerna 
är ambitiösa och vill göra 
bra ifrån sig, säger Christer 
Andersson som förstår att de 
betydligt kortare resvägarna 

till såväl matcher som trä-
ning har lockat många att ta 
på sig Surtetröjan.

Söndag 29 april är det 
seriepremiär för Surte IS 
FK:s nystartade damlag. 
Första matchen går mot 
Angered United på borta-
plan.
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TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Glädjen är tillbaka. Ett antal tjejer, tidigare spelare i Skepp-
landa BTK, har startat upp ett damlag för 7-mannafotboll i 
Surte IS FK:s färger. Färre träningar, kortare resor – mest 
på skoj har lockat 15 spelare att ansluta sig. Hemmaplan blir 
Surte IP.

Heino Poutiainen från Nol bärgade ett silver i spjut när Ve-
teran-VM avgjordes i Jyväskylä i början av april. Heinos 
kast mätte 26.25 meter. I slägga blev det en fjärdeplats 
med resultatet 29.10 meter.            Foto: Jonas Andersson

VM-silver till Heino

Damfotbollens återtåg i Surte

- 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. 

SKEPPLANDA. Johan, 
42, och Anna Rehn-
lund, 33, utgör tränar-
duon för Skepplanda 
BTK:s damlag den här 
säsongen.

Storebror har huvud-
ansvaret medan lilla-
syster assisterar.

– Jättekul att vara 
tillbaka på Forsvallen 
och att få jobba ihop 
med syrran, säger 
Johan till lokaltid-
ningen.

I höstas tvingades Skepplan-
das damer ta farväl av divi-
sion två. Med ny ledarstab, 
åtta nyförvärv från Älväng-
en, Ahlafors, Kungsbacka och 
Romelanda samt sju uppflyt-
tade juniorer är förhoppning-
en att kunna avancera uppåt i 
seriesystemet snarast möjligt, 
gärna i år.

– Vi ska vara med och slåss 
i toppen, säger Johan Rehn-
lund som är tillbaka i faders-
huset.

– Senast var som spela-

re någon gång i början av 
90-talet. Det känns bra att 
kunna ge något tillbaka till 
den klubb som fostrat mig, 
säger Johan.

De senaste sju åren har 
Johan varit involverad som 
ledare inom damfotbollen, 
senast i Skärhamn. 2012 var 
tänkt som ett sabbatsår till 
dess att lillasyster Anna hörde 
av sig.

– Då kom jag på andra 
tankar. Anna fortsätter som 
målvakt och därför är också 
Jonas Brattlöf behjälplig 
som ledare. Han fungerar 
som ett bollplank för Anna 
och mig.

4-3-3 är modellen som 
håller på att implementeras 
i truppen. Träningsmatcher-
na har varit lite upp och ner, 
men Rehnlund är inte orolig.

– Det kommer ta lite tid 
att spela ihop gänget, men 
det finns mycket talang. Får 
vi bara knutit ihop den gamla 
stommen med våra nyförvärv 
och juniorer så finns förut-
sättningarna att vara med i 

Syskonen Rehnlund styr SBTK:s damer
– Hoppas på en snabb retur till tvåan

toppen.
På söndag är det premi-

är hemma mot Byttorp, hur 
slutar den matchen?

– Vi vinner med 2-0 och 
målen görs av Amanda 
Errind och Sofia Axelsson, 
som är ny från Ahlafors IF.

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Johan Rehnlund är ny trä-
nare för Skepplanda BTK:s 
damer. Till sin hjälp har 
han…

…lillasyster Anna Rehnlund som också vaktar kassen för 
gulsvart.
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NÖDINGE. Vårens 
största evenemang för 
ungdomar i Ale närmar 
sig med stormsteg. 

Festivalborg växer 
för varje år och därför 
ställs också högre krav 
på säkerheten, något 
som arrangörerna är 
väl medvetna om.

En ansökan har lämnats 
om att 1000 personer ska 
få vistas samtidigt i Ale 
gymnasiums idrottshall på 
Festivalborg, vilket är 300 
fler än i fjol. 

– Vi ser att det kan bli 
en anstormning och därför 
har vi lagt ännu mer krut på 
säkerheten. Föräldrar som 
släpper iväg sin tonåring 
ska inte behöva vara oro-
liga, säger Jonas Ekstrand, 
projektledare på Mötesplats 
Ungdom. 

En skillnad från i fjol är att 
man satt en åldersgräns uppåt 
på 20 år. Detta eftersom man 
vill bevara ungdomsfokus 
och dessutom anser man det 
mindre lämpligt med alltför 
spridda åldrar när de yngsta 
bara är 13 år. 

Precis som förra året 
måste alla som går in göra 
ett blåstest för att säkerställa 
nykterheten.

– Tanken med Festival-
borg är att ungdomar arrang-
erar för andra ungdomar, 
men jag vill också poängtera 
att det kommer finnas nästan 
lika många vuxna på plats. 
Sammanlagt är vi omkring 
120 arrangörer som även 
inkluderar kuratorer, lärare, 

fritidsledare och skolperso-
nal.

Säkert valborgsfirande
Förutom frivilliga som ställer 
upp har man även hyrt in ett 
vaktbolag och ordningsvak-
ter kommer att finnas såväl i 
dörren som framför scenen. 

Klockan åtta slås entré-

dörrarna upp och först vid 
tio öppnas ingången ner till 
hallen där Kapten Röd och 
de två segrande banden i 
Alerocken ska spela. 

Fram till dess kommer 
en DJ att underhålla besö-
karna uppe i caféet och det 
kommer även att vara öppet 
borta vid ”Röda scenen”. 

Det är nu fem år sedan 
Festivalborg anordnades 
för första gången och innan 
dess var situationen i Ale på 
valborgsmässoafton en helt 
annan. Det menar Jonas 
Ekstrand.

– Berusade ungdomar 
stod i stora gäng uppe i Ala-
fors och hade ingenstans att 

Lovar underhållning. Alexandra, Sabi och Emelie är årets konferencierer på Festivalborg.

Säkerheten först på Festivalborg

ta vägen. Vi är glada över att 
kunna erbjuda ett tryggt och 
säkert valborgsfirande för 
kommunens unga. 

Laddad trio
Festivalborg är mycket mer 
än bara musik. Tanken är att 
det ska bli en helkväll som 
besökarna sent kommer att 
glömma, det ska konferen-
ciererna Alexandra, Emelie 
och Sabi se till. 

I onsdags träffades de för 
att börja planera, och fantasi 
verkar inte vara någon brist-
vara hos denna energifyllda 
trio. 

Alexandra jobbar inom 
upplevelseindustrin, Sabi har 
drivit en egen dansskola och 
Emelie spelar teater. Deras 
erfarenheter skvallrar om att 
det är ett stabilt gäng som ska 
guida besökarna genom årets 
Festivalborg. 

– Det känns häftigt att 
få presentera Kapten röd, 
det kommer man alltid att 
minnas, säger Emelie. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

SKEPPLANDA. På Gunnars-
gårdens förskola bjöds det 
under förra fredagen på en 
fullspäckad föreställning när 
”småstjärnorna” avlöste var-
andra på scenen. 

Avdelning gul hade repe-
terat i månader på sina 
nummer och mycket kreati-
vitet hade lagts på de vackra 
scenkläderna. 

Publiken fick ta del av 
allt från Pippi Långstrump 
och Madicken till Abba och 
Bananer i pyamas. I tisdags 
hölls även en kvällsföreställ-
ning för föräldrarna. 

JOHANNA ROOS

Kristi himmelfärds dag 17 maj kl 11-15 Gudstjänst i kyrkan kl 09.30

Kilanda Marknad
Nu är det vår vår. Oavsett vädret möts vi givetvis på

Med öppen gård

olvemarks.se
eller närmaste resebyrå

Från
1.495:-

 3/5 Spreewald Weekend 4 d  . . . .   1.495:- 
 5/5 Normandie m Trouville 7 d . .  2.995:- 
 5/5 Rom 9 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.495:-
 5/5 Gardasjön 9 d  . . . . . . . . . . . . . . . .  3.995:-
 5/5 Provence 9 d. . . . . . . . . . . . . . . . .  3.995:-
 6/5 Stora Polenresan 8 d  . . . . . . . .  2.995:-

 6/5 Stora Italienresan 13 d. . . . .  5.995:-
 6/5 Toscana med Chianti & Florens 

  Flyg 8 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5.995:-
  6/5 Spanien runt m Andalusien 

  Flyg 13 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.995:- 
 12/5 Alsace m Colmar 7 d. . . . . . .  2.995:- 

Småstjärnor i bejublad show på Gunnarsgårdens förskola

Stjärnor i alla de former. På avdelning gul på Gunnarsgårdens förskola anordnades "Små-
stjärnorna". 

Lockade till skratt.

Välkommen på
Skiltorps dagen i Nygård

Lördagen den 28 april
kl 1000-1500

Gårdsbutiken Skiltorps kvarn
Provsmaka närproducerad korv.
Upp tilll 25% rabatt på utvalda produkter.

Nytt & Begagnat
Fyll på tvätt och sköljmedel, hushåll och 
toapapper och mycket annat. 10% på allt 
NYTT i butikens redan LÅGA priser.

Även LOPPISBORD, kom och fynda!

Fika finns att köpa:
Våffla och kaffe/dricka. Bulle och kaffe/saft.

Vägbeskrivning: 45:an till Lödöse och ta av mot 
Nygård i ca. 4km. Sväng av vid skyltarna ”Gårds-
butik” och ”Nytt&Begagnat”. Telefon Gårdbutiken: 
0722-462922. Nytt & Begagnat: 0703-262041
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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
 Torget 2,   442 31 Kungälv    

0303-109 70, www.farshatt.se
 

Sköna maj 
välkommen!

Fredagen den 27:e är det dags att säga tack 
och farväl till april 2012. Välkommen hit och 
träffa nya vänner inför en lång skön sommar.

På scen: Club Dj Martin
På lilla scenen: Schlagerbaren i Fontin
DJ: Allas vår Tompa

Entré inkl. buffé: 225 kr
Biljetterna släpps fredag 20 april

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

Varmt välkommen!

ÄLVÄNGEN. Visan står i 
centrum på Repslagarmu-
seets sista musikcafé för 
säsongen. De som älskar 
visor har en helkväll att se 
fram emot nu på lördag. 

Först ut har vi den unge 
Lukas Stark med egna tolk-
ningar och nyskapande ar-
rangemang. 

Efter Lukas får vi möta 
Visduon Rao som på sitt 

mycket egna speciella sätt 
färgar musik med klanger och 
skapar en unik poetisk atmos-
fär. Detta gör Rao unik bland 
landets visgrupper.

Lucas Stark föddes 1976 
i Stockholm. Han är i dag, 
sedan 10 år tillbaka, en flitigt 
turnerande vissångare både i 
Sverige och i Norden. Han 
uppträder både ensam och 
tillsammans med andra kol-

legor eller 
kompmusi-
ker i olika 
konstellatio-
ner.

Tack vare 
sina egna 
tolkningar 
och sin stora 
scennärva-
ro, samt ny-
skapande ar-
rangemang, 
har Lucas 
Stark blivit 
en uppskat-
tad artist 
på visfes-
tivaler och 
konsertsce-
ner. Under 
åren har han 
spelat för 
en bred och 
varierande 
publik. Han 
har bland 
annat be-
lönats med 
Taubesti-
pendiet, Ulf-
Peder Ol-
rog-stipen-
diet, Seger-
stipendiet, 
Konstnärs-
nämndens 
arbetssti-
pendium och 
blev 2009 
invald som 
ledamot i 
den Svenska 

Visakademien.  Lucas Stark 
har givit ut ett flertal skivor 
och medverkat både i radio 
och TV genom åren.

Visduon
Rao består av Leif Gun-
narson och Jan Knevel. De 
framför ”Visor på väg”. 

Leif Gunnarsson är född 
och uppvuxen i Kungälv. Han 
har genomgått musikstudier 
vid musikhögskolan i Göte-
borg. Leif har turnerat runt 
en hel del med olika musik-
grupper och han behärskar 
ett flertal instrument. Han 
spelar till exempel trumpet, 
bas, banjo och gitarr samt 
sjunger, komponerar musik 
och skriver egna texter.

Jaap Knevel kommer från 
Holland. Efter musikstudi-
er och jobb som vissångare 
kom han till Sverige 1974. 

Han blev tvungen att lära sig 
ett nytt språk och lyckades så 
bra att 1998 vann han Sve-
riges Radios Taubetävling i 
Göteborg samt kom på andra 
plats i riksfinalen.

Jaap har fått flera stipen-
dier, bland annat från Konst-
närsnämnden i Sverige och i 
Kungälvs kommun. Jaap skri-
ver egna vistexter och egen 
musik.

Jaap Knevel och Leif 
Gunnarsson bjuder oss på 
eget material, samt Fröding, 
Ferlin, Bellman och mycket 
mer. Raos musikalisk humor, 
deras sätt att färga musik med 
klanger och skapa en poetisk 
atmosfär bidrar till att publi-
ken utlovas en underbar vis-
upplevelse.

❐❐❐

Musikcafé på Repslagarmuseet
– En helkväll med visor utlovas

Vissångaren Lucas Stark uppträder på vårens sista musikca-
fé på Repslagarmuseet i Älvängen.
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My Rundqvist visar alster i keramik och 
duon Lisbeth Nilsson Angervik/Roland 
Angervik har vernissage för sin gemen-
samma konstutställning på Glasbruks-
museet i Surte nu på söndag. Utställ-
ningen pågår till och med den 13 maj.

Dags för vernissage 
på Glasbruksmuseet
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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
 Torget 2,   442 31 Kungälv    

0303-109 70, www.farshatt.se
 

Sköna maj 
välkommen!

Fredagen den 27:e är det dags att säga tack 
och farväl till april 2012. Välkommen hit och 
träffa nya vänner inför en lång skön sommar.

På scen: Club Dj Martin
På lilla scenen: Schlagerbaren i Fontin
DJ: Allas vår Tompa

Entré inkl. buffé: 225 kr
Biljetterna släpps fredag 20 april

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

Varmt välkommen!

ÄLVÄNGEN. Visan står i 
centrum på Repslagarmu-
seets sista musikcafé för 
säsongen. De som älskar 
visor har en helkväll att se 
fram emot nu på lördag. 

Först ut har vi den unge 
Lukas Stark med egna tolk-
ningar och nyskapande ar-
rangemang. 

Efter Lukas får vi möta 
Visduon Rao som på sitt 

mycket egna speciella sätt 
färgar musik med klanger och 
skapar en unik poetisk atmos-
fär. Detta gör Rao unik bland 
landets visgrupper.

Lucas Stark föddes 1976 
i Stockholm. Han är i dag, 
sedan 10 år tillbaka, en flitigt 
turnerande vissångare både i 
Sverige och i Norden. Han 
uppträder både ensam och 
tillsammans med andra kol-

legor eller 
kompmusi-
ker i olika 
konstellatio-
ner.

Tack vare 
sina egna 
tolkningar 
och sin stora 
scennärva-
ro, samt ny-
skapande ar-
rangemang, 
har Lucas 
Stark blivit 
en uppskat-
tad artist 
på visfes-
tivaler och 
konsertsce-
ner. Under 
åren har han 
spelat för 
en bred och 
varierande 
publik. Han 
har bland 
annat be-
lönats med 
Taubesti-
pendiet, Ulf-
Peder Ol-
rog-stipen-
diet, Seger-
stipendiet, 
Konstnärs-
nämndens 
arbetssti-
pendium och 
blev 2009 
invald som 
ledamot i 
den Svenska 

Visakademien.  Lucas Stark 
har givit ut ett flertal skivor 
och medverkat både i radio 
och TV genom åren.

Visduon
Rao består av Leif Gun-
narson och Jan Knevel. De 
framför ”Visor på väg”. 

Leif Gunnarsson är född 
och uppvuxen i Kungälv. Han 
har genomgått musikstudier 
vid musikhögskolan i Göte-
borg. Leif har turnerat runt 
en hel del med olika musik-
grupper och han behärskar 
ett flertal instrument. Han 
spelar till exempel trumpet, 
bas, banjo och gitarr samt 
sjunger, komponerar musik 
och skriver egna texter.

Jaap Knevel kommer från 
Holland. Efter musikstudi-
er och jobb som vissångare 
kom han till Sverige 1974. 

Han blev tvungen att lära sig 
ett nytt språk och lyckades så 
bra att 1998 vann han Sve-
riges Radios Taubetävling i 
Göteborg samt kom på andra 
plats i riksfinalen.

Jaap har fått flera stipen-
dier, bland annat från Konst-
närsnämnden i Sverige och i 
Kungälvs kommun. Jaap skri-
ver egna vistexter och egen 
musik.

Jaap Knevel och Leif 
Gunnarsson bjuder oss på 
eget material, samt Fröding, 
Ferlin, Bellman och mycket 
mer. Raos musikalisk humor, 
deras sätt att färga musik med 
klanger och skapa en poetisk 
atmosfär bidrar till att publi-
ken utlovas en underbar vis-
upplevelse.

❐❐❐

Musikcafé på Repslagarmuseet
– En helkväll med visor utlovas

Vissångaren Lucas Stark uppträder på vårens sista musikca-
fé på Repslagarmuseet i Älvängen.
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My Rundqvist visar alster i keramik och 
duon Lisbeth Nilsson Angervik/Roland 
Angervik har vernissage för sin gemen-
samma konstutställning på Glasbruks-
museet i Surte nu på söndag. Utställ-
ningen pågår till och med den 13 maj.

Dags för vernissage 
på Glasbruksmuseet
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Varmt
välkomna!

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

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

ÄLVÄNGEN. Repslagar-
museet är i färd med 
att pröva ett nytt kon-
cept.

Öppen scen ska ge 
talanger i olika åldrar 
och genrer möjlig-
het att uppträda inför 
publik.

– Det är många som 
vill visa vad de kan, 
men de har inte någon 
plats att vara på, säger 
initiativtagaren Malin 
Jansson.

Inom kort hoppas Repslagar-
museet att kunna presentera 
sitt nya projekt – Öppen scen. 
Amatörer som sysslar med 
någon typ av kulturell aktivi-
tet, som exempelvis sång och 
musik, dans, diktläsning eller 
vad det nu månne vara, ska 
få chansen att uppträda på 
museet i Älvängen.

– Framförallt tänker jag 
på alla ungdomar som vill 
komma ut, men som inte har 
hittat någon scen att upp-
träda på. Nu ger vi dem möj-
ligheten till det, säger Malin 
Jansson.

– Vårt koncept ska inte på 
något sätt konkurrera med 
Mötesplats Ungdom, vi ska 
snarare utgöra ett komple-
ment här i den norra delen, 
poängterar Malin.

Hur ofta har ni tänkt 
arrangera Öppen scen?

– Vi får avvakta och se hur 
stort intresset blir. Jag kan 
tänka mig både vardagskväll 

och någon helgdag. Jag kan 
också tänka mig att vi har 
flera personer eller grupper 
som uppträder under samma 
kväll. Marknadsföringen 
kommer respektive artist att 

få sköta på egen hand, avslu-
tar Malin Jansson.

Öppen scen på Repslagarmuseet

PÅ REPSLAGARMUSSEET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Under våren har Repslagarmuseet för avsikt att dra igång 
projektet Öppen scen där talanger inom olika genres får en 
chans att visa upp sina färdigheter.

ÄLVÄNGEN. 12-åriga 
Simon Axelsson ställde 
ut ett 30-tal av sina 
teckningar på Repsla-
garmuseet under en 
utställning som avslu-
tades i helgen. 

Motiven är allt från dödskal-
lar till blommor och skepp. 
Simon Axelsson, som går i 
6:an på Madenskolan, har 
tecknat i ungefär två och ett 
halvt år och kommer defini-
tivt att fortsätta. 

– Själva idén får jag ofta 
från bilder jag hittar på In-
ternet eller i böcker som jag 
sedan ändrar lite på och gör 
till mina egna. Jag gillar att 

göra dödskallar, man kan rita 
dem i olika vinklar. Tatue-
ringsmotiv tycker jag också 
om. 

Han målar så gott som 
varje dag och många impo-
neras av hans unika talang. 

Förhoppningsvis kommer 
hans verk att pryda fler ut-
ställningar.

– Det skulle vara roligt 
att ställa ut på konstmuseet, 
säger Simon.

JOHANNA ROOS

Ung konstnär imponerade
– Simon Axelsson brinner för att teckna

12-åriga Simon Axelsson ställde ut sina teckningar på Repslagarmuseet.

Simon Axelsson låter fantasin flöda.
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Pilgrims-
vandring 

tisdag 1 maj
Start kl 8.30 
Starrkärrs församlingshem. 
Vi ska vandra ca 1 mil så 
sätt på dig lämpliga skor 
och kläder efter vädret. 
Medtag matsäck! 

Frågor:
Ingela Fransson 0303-444031 eller
ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se 

Förmiddagscafé 
26 april kl. 10.00-12.00

Starrkärrs församlingshem.

”En vandring i Göteborg” 
Renny Olausson guidar 
oss med ord och bilder.
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SPF Alebygdens man-
nekänguppvisning blev 
som vanligt mycket lyckad. 
Ett hundratal medlemmar 
bänkade sig i Smyrnakyrkan 
och fick med hjälp av ruti-
nerade mannekänger ta del 
av vårens och sommarens 
mode. Daniel Höglund 
var utmärkt konferencier 
och blandade sakkunniga 
beskrivningar av kläderna 
med uppskattade barnhis-
torier. Lis-Marie Ohlsson 

och Holmfrid Ranebjörk 
ackompanjerade uppvis-
ningen med sprittande vår-
melodier. 

Kläderna kom från Manu-
fakturen och skorna från 
Älvängen Skor. Arrangö-
rerna vill rikta ett särskilt 
tack till Ulf Abrahamsson 
på Manufakturen som även 
ställde upp och hjälpte till 
med påklädningen. De som 
hade tur kunde vinna pre-
sentkort skänkta av affärerna 

och alla åskådarna kunde 
handla till rabatterade priser 
efter träffen. 

Vid kaffet informerades 
om kommande aktiviteter. 
Den 24 april går man till 
Backa Säteri och testar 
lunchmenyn. Den 27 april 
är det poängpromenad i 
Prästalund och den 4 maj 
vandrar man i Guddehjälm. 
Vårens sista månadsträff är i 
Starrkärr den 9 maj. 

Lennart Mattsson

Vårkvällar
inför Ordet 

Onsdag
”Drabbad av det oväntade” – 
Elisabeth Sandlund, journalist och 
författare

Torsdag
”En tro som förvandlar” –
Marcus Olson, gatupräst i Göteborg

Den 2 – 3 maj kl 1900 
i Smyrnakyrkan

Välkomna! Varje år i april bjuder sty-
relsen in de medlemmar som 
är 85 år och äldre. Den 19:e 
april träffades vi på Björk-
liden i Alafors. Deltagarna 
fick information om pågå-
ende och planerade aktivi-
teter i föreningen. Därefter 
serverades kaffe, smörgås 
och kaka.

Det pratades livligt under 
kaffestunden tills Gunilla 
Hansson tog fram drag-
spelet. Hon underhöll oss 
med både kända och mindre 
kända melodier. Många pas-
sade på att önska favoritme-
lodier där det sjöngs med i 
refrängerna.

Som avslutning lottades 
en blomma ut, denna vanns 
av Birgitta Andersson från 

Alafors.
Ingelore Lindahl 

PRO Hjärtum-Västerlanda hade inbju-
dit medlemmar får den egna föreningen och 
närliggande föreningar till en bildvisnings-
kväll i Hjärtumsgården. Det var naturfoto-
grafen Jan Gustavsson som berättade och 
visade bilder från sin resa till Antarktis.

En spännande resa som varade i tre 
veckor. Till Falklandsöarna, Sydgeorgien, 
och Antarktis.

Jan visade en lång rad av fina bilder på 
valar, sälar och fåglar som lever i denna kalla 
och karga, men vackra miljö.

Vi tog en paus i föreläsningen då det ser-
verades kaffe och smörgås. Efter fikat fort-
satte Jan med sitt föredrag. Kvällen avsluta-
des med lotteridragning.              Tage Lindell

Bildvisning i Hjärtumsgården

 Jan Gustavsson.

SPF mannekänguppvisning gick i blått och rött
Välklädda mannekänger. Från vänster Berit Johansson, Christer Lindahl, Britt-Marie Jirle 
(intervjuas av Daniel Höglund), Axel och Anna-Lena Sager samt Tage Svensson.

Plus 85-träff hos SPF Alebygden

Birgitta Andersson hade turen på sin sida och vann en 
blomma, som Hans Åström överlämnade.

HJÄLP EUROPAS
FATTIGASTE BARN

BG 5344-4923
STÖDFÖRENINGEN

VAKEN

MÄRK "MOLDAVIEN"

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Lödöse församling
Söndagen den 29/4 kl. 15.00

”Annorlunda möte”
i S:t Peders kyrka

Vi möter Jenny Berggren som talar 
över ämnet: ”Vinna hela världen”
Jenny, som har varit 
sångerska i bandet  
Ace of Bace, berättar om 
vad tron har fått betyda 
för henne mitt i alla  
framgångar. 
Fri entré!

Valborgsmässoafton
måndag 30 april kl 18.00

Vårsånger och vårtal
utanför S:t Peders församlingshem

Lödöse kyrkokör
Vårtalare: Emil Nilsson (från Tunge)

Därefter andakt och samkväm i
församlingshemmet

Valborg i Skepplanda
Valborgsmässoafton 

måndag 30 april 19.00
Grönköp, Forsvallen

Vårsånger, vårtal och kaffeservering

Välkomna!
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med påklädningen. De som 
hade tur kunde vinna pre-
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och alla åskådarna kunde 
handla till rabatterade priser 
efter träffen. 

Vid kaffet informerades 
om kommande aktiviteter. 
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Backa Säteri och testar 
lunchmenyn. Den 27 april 
är det poängpromenad i 
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satte Jan med sitt föredrag. Kvällen avsluta-
des med lotteridragning.              Tage Lindell

Bildvisning i Hjärtumsgården

 Jan Gustavsson.

SPF mannekänguppvisning gick i blått och rött
Välklädda mannekänger. Från vänster Berit Johansson, Christer Lindahl, Britt-Marie Jirle 
(intervjuas av Daniel Höglund), Axel och Anna-Lena Sager samt Tage Svensson.

Plus 85-träff hos SPF Alebygden

Birgitta Andersson hade turen på sin sida och vann en 
blomma, som Hans Åström överlämnade.

HJÄLP EUROPAS
FATTIGASTE BARN

BG 5344-4923
STÖDFÖRENINGEN

VAKEN

MÄRK "MOLDAVIEN"

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Lödöse församling
Söndagen den 29/4 kl. 15.00

”Annorlunda möte”
i S:t Peders kyrka

Vi möter Jenny Berggren som talar 
över ämnet: ”Vinna hela världen”
Jenny, som har varit 
sångerska i bandet  
Ace of Bace, berättar om 
vad tron har fått betyda 
för henne mitt i alla  
framgångar. 
Fri entré!

Valborgsmässoafton
måndag 30 april kl 18.00

Vårsånger och vårtal
utanför S:t Peders församlingshem

Lödöse kyrkokör
Vårtalare: Emil Nilsson (från Tunge)

Därefter andakt och samkväm i
församlingshemmet

Valborg i Skepplanda
Valborgsmässoafton 

måndag 30 april 19.00
Grönköp, Forsvallen

Vårsånger, vårtal och kaffeservering

Välkomna!



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

SÄLJES

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

Britax bilbarnstol. Lite använd: 

600kr.
tel. 0705-54 41 78

Beg. 24" pojkcykel.
tel. 0520-66 20 30

Inbrottslarm, gsm, 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

Röjmaskiner beg. Husqvarna 
345F. Röjmaskin klinga, sele, 
300:-. Jonsered 455 motorsåg, 
700:-. Meec Tools motorsåg, 
600:-. Finns i Älvängen.
tel. 0706-47 11 15

Växthus glas 4*2m. Står mot 
vägg. Säljes billigt.
tel. 0303-74 51 28

Balklänningar. Syrenlila st. S, 
1000:-. Royalblue st. M, 1000:-.
tel. 0703-73 14 31

Swedoor ytterdörr 9*20 V. Vit, 
ny: 5000:-. Innerdörr med karm 
7*21 Vit, slät 600:-. Branddörr 
med karm 9*21 i plåt, 1000:-
tel. 0708-88 17 35

UTHYRES

Villa ca 110m2. 1,5 plan med 
två ingångar. Är en mindre 
lägenhet ca 40m2 en sida, som 
går ändra till enbart en del. 
Två stycken luftvärmepum-
par finns. Kökspis + braskamin 
för vedeldning. Garage 42m2 + 
100m2 ladugård. Halva påbör-
jad, inredd.
Pris: 6000:-/mån, kallhyra.
tel. 0704-60 57 79

Litet hus enkel standard.
3 rom 50m2 inklusive badrum 
i källaren med vatten toa. Stor 
carport, stor tomt. Ej fast tele-
fon, inget internet. Värmepump. 
1 mil till Skepplanda, 2 mil till 
Alingsås. Kan vara ledig omgå-
ende. Kallhyra 3500:-. Du får ej 
ha skulder till kronofogden.
tel. 0704-58 07 65

Ö HYRA

Söker garageplats för mc i ale 
med omnejd.
tel. 0737-81 45 55

Önskas hyra 1:a eller 2:a i 
Surte el Bohus. Finns 3:a i Surte 
om byte är mer intressant.
tel. 0761-08 33 35
Christina

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

Saif Hazim heter jag och har 
tappat mitt irakiska pass. Har du 
hittat den så får du gärna ringa 
mig på:
tel. 0736-36 66 52

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 arbets-
kostnaden. 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, stenspräck-
ning med Simplex. Anläggning och 
skötsel samt mossrivning av gräs-
mattor. Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar för mil-
jöns 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 – Hjulskifte 
– Däckförvaring - Kamremsbyte/
kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem
tel. 0520-655 181

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Ställverksvägen 3 Öppetti-
der: Mån-Fre: 16-18, Lörd: 10-13. Åter-
försäljare 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, hemstäd 
med bästa kvalité. Ansvarsföräkring.
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 informa-
tion 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 service. 
Först till kvarn! Vi har även hund-
trim (alla raser). Kom och prova på 
min antifäll behandling (bad med 
produkter som påskyndar fällningen 
och kraftigt reducerar mängden 
päls på golvet) Kom gärna på besök! 
F-skatt och försäkringar finns.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

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 eventuella oba-
lanser för att du ska komma i form 
och bibehålla din fysiska och psy-
kiska hälsa.
Halva priset i april.
www.loellashalsoshop.se
tel. 0708-28 19 55

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

Hjälp med bokföringen
Annelis service/Nyponrosen. Erbju-
der små och medelstora företag 
hjälp med ekonomin. Över 15 års 
erfarenhet inom branschen.
Kontakta Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:
Alekuriren, Göteborgsv 94

446 33 Älvängen
senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Hipp Hurra för
Lucas

som fyller 7 år den 24/4.
Vi som grattar är

Lukas, Molly, Elliot, Sigge, 
Peter och Marianne

Hipp Hipp Hurra!
Noel Kilmyr

på din 6-årsdag den 24 april
Puss & Kram från Mamma, 

Pappa & lillasyster Moa

Grattis
Filip

2 år 29/4
Grattiskramar från
Farmor & Farfar

Grattis världens bästa tjej
Saga Dahlqvist

på din 3-årsdag 29 april
Många grattiskramar och 

pussar från mamma o pappa

Vi vill gratulera vår
underbara kille

Elias Angervall
som blir 3 år den 28 april

Vi älskar dig!
Mamma, Pappa, Mormor, 
Morfar, Farmor, Farfar

Grattis till våran toppentjej
Vanessa

som fyllde 9 år den 22 april
Många kramar från

Morfar & Gittan

Man är inte äldre än man 
gör sig! För oss är du inte 

en dag äldre än 25 ;)
Stort grattis på din dag 25/4.

Farsan
Mamma&Anders

Alexandra&Joakim
Yvonne&Jan-Olof

Grattis Världens Bästa 
Pappa!

Vi älskar dig, tack för att 
du finns i våra liv.

Ida, Lina och Caroline

alekuriren  |   nummer 16  |   vecka 17  |   2012GRATTIS42



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

SÄLJES

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

Britax bilbarnstol. Lite använd: 

600kr.
tel. 0705-54 41 78

Beg. 24" pojkcykel.
tel. 0520-66 20 30

Inbrottslarm, gsm, 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

Röjmaskiner beg. Husqvarna 
345F. Röjmaskin klinga, sele, 
300:-. Jonsered 455 motorsåg, 
700:-. Meec Tools motorsåg, 
600:-. Finns i Älvängen.
tel. 0706-47 11 15

Växthus glas 4*2m. Står mot 
vägg. Säljes billigt.
tel. 0303-74 51 28

Balklänningar. Syrenlila st. S, 
1000:-. Royalblue st. M, 1000:-.
tel. 0703-73 14 31

Swedoor ytterdörr 9*20 V. Vit, 
ny: 5000:-. Innerdörr med karm 
7*21 Vit, slät 600:-. Branddörr 
med karm 9*21 i plåt, 1000:-
tel. 0708-88 17 35

UTHYRES

Villa ca 110m2. 1,5 plan med 
två ingångar. Är en mindre 
lägenhet ca 40m2 en sida, som 
går ändra till enbart en del. 
Två stycken luftvärmepum-
par finns. Kökspis + braskamin 
för vedeldning. Garage 42m2 + 
100m2 ladugård. Halva påbör-
jad, inredd.
Pris: 6000:-/mån, kallhyra.
tel. 0704-60 57 79

Litet hus enkel standard.
3 rom 50m2 inklusive badrum 
i källaren med vatten toa. Stor 
carport, stor tomt. Ej fast tele-
fon, inget internet. Värmepump. 
1 mil till Skepplanda, 2 mil till 
Alingsås. Kan vara ledig omgå-
ende. Kallhyra 3500:-. Du får ej 
ha skulder till kronofogden.
tel. 0704-58 07 65

Ö HYRA

Söker garageplats för mc i ale 
med omnejd.
tel. 0737-81 45 55

Önskas hyra 1:a eller 2:a i 
Surte el Bohus. Finns 3:a i Surte 
om byte är mer intressant.
tel. 0761-08 33 35
Christina

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

Saif Hazim heter jag och har 
tappat mitt irakiska pass. Har du 
hittat den så får du gärna ringa 
mig på:
tel. 0736-36 66 52

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 arbets-
kostnaden. 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, stenspräck-
ning med Simplex. Anläggning och 
skötsel samt mossrivning av gräs-
mattor. Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar för mil-
jöns 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 – Hjulskifte 
– Däckförvaring - Kamremsbyte/
kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem
tel. 0520-655 181

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Ställverksvägen 3 Öppetti-
der: Mån-Fre: 16-18, Lörd: 10-13. Åter-
försäljare 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, hemstäd 
med bästa kvalité. Ansvarsföräkring.
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 informa-
tion 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 service. 
Först till kvarn! Vi har även hund-
trim (alla raser). Kom och prova på 
min antifäll behandling (bad med 
produkter som påskyndar fällningen 
och kraftigt reducerar mängden 
päls på golvet) Kom gärna på besök! 
F-skatt och försäkringar finns.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

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 eventuella oba-
lanser för att du ska komma i form 
och bibehålla din fysiska och psy-
kiska hälsa.
Halva priset i april.
www.loellashalsoshop.se
tel. 0708-28 19 55

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

Hjälp med bokföringen
Annelis service/Nyponrosen. Erbju-
der små och medelstora företag 
hjälp med ekonomin. Över 15 års 
erfarenhet inom branschen.
Kontakta Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:
Alekuriren, Göteborgsv 94

446 33 Älvängen
senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Hipp Hurra för
Lucas

som fyller 7 år den 24/4.
Vi som grattar är

Lukas, Molly, Elliot, Sigge, 
Peter och Marianne

Hipp Hipp Hurra!
Noel Kilmyr

på din 6-årsdag den 24 april
Puss & Kram från Mamma, 

Pappa & lillasyster Moa

Grattis
Filip

2 år 29/4
Grattiskramar från
Farmor & Farfar

Grattis världens bästa tjej
Saga Dahlqvist

på din 3-årsdag 29 april
Många grattiskramar och 

pussar från mamma o pappa

Vi vill gratulera vår
underbara kille

Elias Angervall
som blir 3 år den 28 april

Vi älskar dig!
Mamma, Pappa, Mormor, 
Morfar, Farmor, Farfar

Grattis till våran toppentjej
Vanessa

som fyllde 9 år den 22 april
Många kramar från

Morfar & Gittan

Man är inte äldre än man 
gör sig! För oss är du inte 

en dag äldre än 25 ;)
Stort grattis på din dag 25/4.

Farsan
Mamma&Anders

Alexandra&Joakim
Yvonne&Jan-Olof

Grattis Världens Bästa 
Pappa!

Vi älskar dig, tack för att 
du finns i våra liv.

Ida, Lina och Caroline
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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FINN SEX FEL

1 2 5 8 4
9 4 3

4 9 3 7

9 4 8 5
7 6 9 1

6 3 1 4

6 7 4 1 8
5 2 6
9 1 6

1 3 7 2
7 4 9 1

9 3 6 7

9 5 6
1 7 5

2 3 4

9 4
2 5 7
3 6 7 1

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

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

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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EMMA IGELSTRÖM!
I NOL OCH NÖDINGE

PASSA PÅ ATT TRÄFFA EN AV SVERIGES BÄSTA KVINNLIGA IDROTTARE

KOM TILL OSS 
-DET ÄR HÄR DET HÄNDER!

• 
GL

ÄD
JE •

 NYTTA • ENERGI • GEM
ENSKAP • PASSION • FA

M
IL

JÄ
RT 85

KLUBBAR
I SVERIGE!

FIRA VALBORG OCH 1 MAJ HOS OSS!
Under dessa dagar kommer MXDC fi nnas på plats och 

sälja fräscha träningskläder till fantastiska priser! Dessutom 

pratar EMMA IGELSTRÖM träning och hälsa!

VALBORGSMÄSSOAFTON 12-15 SPORTLIFE NOL
1 MAJ    12-15 SPORTLIFE NÖDINGE
Vi kommer ha en massa roliga pass. 
– Kolla vår hemsida för mer info, 
eller ring receptionen!

MAMMA MIA TEMA  I ÄLVÄNGEN!
Var med i vår Mamma Mia kavalkad, 1 maj,kl 16:00. Vi kommer att 
befi nna oss mitt i fi lmen både med känsla sång och moves.

” THE WINNER TAKES IT ALL”

MXDC- 
träningskläder till kraftigt rabatterade 

priser!


