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Älvängen

Dan Reed – Rainbow Child.

Världsartist 
på Vadbacka
SKEPPLANDA. Han har 
spelat på de största sce-
nerna med de mäktigaste 
banden. I söndags spe-
lade Dan Reed på Vad-
backa Gästgiveri!

Tårögda och mer eller mindre gripna 
vandrade delar av publiken hem från 
en akustisk konsert med världsartis-
ten Dan Reed, mannen bakom mons-
terhiten "Rainbow Child" i början av 
90-talet.

Läs sid 23

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00
699:- 699:-

Hörselskydd 3M
     Ord. pris 899 kr

Kärcher fönstertvätt 
WV50 plus.

STREAPLERS lockade 
storpublik till vårmarknaden

Ale Torg 7, 449 31 NÖDINGE, Tel 0303-975 00
Priserna gäller v.18 • www.ica.se/ale

Öppet alla dagar 8-22

VECKANS BYGGVARA!NNS S B

I manuella disken!

Källarrökt skinka

10:-/hg
Scan, Svensk råvara.

Jfr pris 100:-/kg

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Streaplers, Sveriges hetaste dansband, spelade på Älvängens vårmarknad i söndags. Det medförde både spontandans och rusning hos skivförsäljarna. 
Med den starten gick resten av marknaden av bara farten. Publikrekordet rök all världens väg...               Läs sid 14
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Ale Torg • Tel 0303-966 41 • Öppet: Vardag 9.30-19.00
Lördag 9.30-15.00 • Söndag 11.00-15.00

Gäller t o m 6 maj med reservation för slutförsäljning.

Veckans erbjudande!

4 för 
100kr

Pelargon

� �

Lödöse 0520-66 00 10

Grädde, 5 dl

Gäller mot kupong, t o m 6/5-12

Arla
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Det råder tveklöst 
ett politiskt makt-
spel för tillfället i 

Ale kommun. Det har det 
väl i och för sig gjort länge, 
för att inte säga alltid, men 
det är mer avancerat just 
nu med tanke på det osäkra 
parlamentariska läget. När 
budget 2012 klubbades valde 
Sverigedemokraterna att 
rösta på de rödgrönas för-
slag, vilket medförde att Al-
liansen med stöd av Alede-
mokraterna regerar efter op-
positionens villkor. Det är 
självklart inget optimalt sce-
nario och frågan är hur detta 
ska undvikas framöver. Hit-
tills har det varit frostigt 
mellan Sverigedemorkater-
na och Alliansen, men möj-
ligen har de ställt dörren på 
glänt nu. Alliansen har näm-
ligen meddelat att de tänker 
bevilja Sverigedemokrater-
nas motion om en insyns-
plats i Kommunstyrelsen. 
Den kommer inte vara för-
sedd med yttranderätt, ej 
heller arvoderad. Beskedet 
kommer emellertid en dryg 
månad innan budgetdebat-
ten för 2013 ska ta fart. Är 
det månnne ett försök från 
Alliansens sida att få stöd för 
sitt eget budgetförslag?

Enligt Socialdemokrater-
na är utspelet solklart, ett 
bevis på att Alliansen har 
gjort upp med Sverigedemo-
kraterna. Det går emellertid 
inte att bevisa och det opo-
litiska förslaget från tjäns-

temännen går helt i linje 
med vad Alliansen anser. 
Det kostar inte förvaltning-
en något och ur demokra-
tisynpunkt bör alla partier i 
kommunfullmäktige också 
ha insyn i hur diskussio-
nerna går i Kommunstyrel-
sen. Därför föreslår förvalt-
ningen att Sverigedemokra-
ternas motion ska beviljas, 
vilket nu också sker. Åter-
står att se om det var en tak-
tisk triumf eller en ren till-
fällighet. Onekligen är tid-
punkten för beskedet ytterst 
lämplig. Samtidigt har Al-
liansen ett ansvar gentemot 
sina väljare att försöka driva 
igenom sin politik och för 
att klara det måste de också 
få gehör för sin egen budget. 
Om det krävdes att ge ett 
demokratiskt valt parti in-
synsplats i Kommunstyrel-
sen är priset kanske trots allt 
inte jättehögt.

Musiken tog stort ut-
rymme i söndags. Först in-
vigde Streaplers Älväng-
ens vårmarknad och sällan 
har de centrala delarna varit 
så välfyllda som när Kenny 
och hans mannar tog ton. 
Jag som trodde att dans-
band snart var ett 
minne blott. Samti-
digt kändes det som 
om lite rättvisa ski-
pades när april 
månads fi-
naste dag 
blev just 

under den så väderkänsliga 
vårmarknaden.
Några timmar senare, inför 
en ironiskt nog betyd-
ligt mindre skara männis-
kor, flöt den tidigare världs-
artisten Dan Reed plötsligt 
upp på Vadbacka Gästgive-
ri i Skepplanda. Det blev en 
resa från livet som rockidol, 
in i de mörkaste av gränder, 
upp på vägen igen till ett liv 
i balans men med en rygg-
säck tung av livserfarenheter 
som han nu gladeligen delar 
med sig av. Livet tar onekli-
gen ut svängarna för en del. 
Från att ha stått på samma 
scen som Rolling Stones till 
att ha studerat med munkar 
i norra Indien till att plöts-
ligt svänga in på ett gästgi-
veri i Svedala.

Politiskt maktspel?

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

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

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

LEDARE2

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

Mer än bara tidning

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

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

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

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

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

vill vara med och räkna på uppdragen. 

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

DRAGSPELS-
STÄMMA

på Skogsvallen i Kollanda

Tor-sön 10-13 maj
För anmälan 
och info ring:
Ingrid/Bengt Tilly 
0303-74 71 31
Gunilla/Rune Hansson 
0303-33 83 03, 
0703-63 93 75

Välkomna!

SURTE IS IBK
hälsar välkomna till
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i Bohushallen

Motioner inkomna senast 10 maj
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Flexibla kontorslokaler
mellan 16 och 120 kvm 

uthyres i centrala Älvängen

Ring 0705-33 30 25 (Lars)
eller 0705-66 99 70 (Pelle)

ALAFORS. Birgit och 
Bengt Johansson mer 
kända som företagarna 
bakom Bengts Husvag-
nar i Alvhem mottog i 
onsdagskväll Företa-
garnas prestigefulla 
utmärkelse Årets före-
tagare 2012.

Ale kommun premie-
rade i samma stund 
Jennifer Aldermo Fors-
berg som årets nyfö-
retagare och familjen 
Dahlbäck utsågs till 
årets entreprenör.

Det blev en festlig företagar-
kväll i Alafors medborgarhus. 
Familjen Johan och Katarina 
Dahlbäck som under ett antal 
år satt Mauritzberg i Hålanda 
på kartan som ett mecka för 
professionella kulturarrang-
emang bjöd på musikunder-
hållning i absolut världsklass. 
Johan på tvärflöjt, dottern 
Marika på cello och Katari-
na på elpiano är en gränslös 
trio. Senare erhöll de också 
pris som årets entreprenörer 
i Ale kommun 2011. 

Jennifer Aldermo Fors-
berg fick kommunens andra 
utmärkelse, årets nyföreta-

gare. Blott 21 år gammal har 
hon redan rönt stora fram-
gångar med sitt smyckesfö-
retag JFR Smycken AB.

Årets stora pris, Företa-
garnas utnämning av Årets 
företagare, gick till en betyd-
ligt mer erfaren entreprenör. 
Bengts Husvagnar har 32 år 
bakom sig i Alvhem och är 
idag inte bara ett etablerat 
Aleföretag, utan en bekant 
husvagnssäljare i Sverige (läs 
artikel nedan).

Förtagarkvällen innehöll 
också mycket annat. Kom-
munchef Erik Lidberg kom-
menterade och engagera-
de företagarna i den senaste 
rapporten från Svenskt Nä-
ringsliv om näringslivskli-
matet i Ale kommun. Raset 
har fortsatt och placeringen 
241 av landets 290 kommu-
ner imponerar inte.

– Det är underkänt! Nu 
måste vi vända den här skutan 
och till det behöver vi er hjälp. 
Vad är det som inte fungerar, 
vad kan vi göra annorlunda 
och framför allt bättre, frå-
gade Lidberg.

Per Lindholm från Tra-
fikverket redogjorde för det 
Västsvenska infrastruktur-

paketet som bland annat 
kommer att medföra träng-

selskatt från 2013.
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Företagarkväll med prisceremoni

ALVHEM. Sedan 1980 
har Birgit och Bengt 
Johansson sålt hus-
vagnar i Alvhem.

I förra veckan 
utnämndes de till 
”Årets företagare” i 
Ale kommun.

– Självklart känner 
man sig stolt och 
hedrad, säger Bengt till 
lokaltidningen.

Firman startades redan 1972, 
men till en början fungerade 
verksamheten som bilverk-
stad plus att Bengt sålde en 
del bilar och traktorer.

– Att vi började sälja hus-

vagnar berodde på att vi själva 
hade, och fortfarande har, ett 
stort intresse för camping. 
2003 introducerade vi hus-
bilar i vårt utbud, ett område 
som successivt har växt, för-
klarar Bengt Johansson.

Under åren har Birgit och 
Bengt fått uppleva en enorm 
utveckling inom husvagnsin-
dustrin. Det är stor skillnad 
på de vagnar som såldes på 
80-talet mot dagens lyxvari-
anter.

– Den tekniska utrust-
ningen är fantastisk på en 
ny vagn. Det beror på att 
kunderna ställer högre och 
högre krav. Nu ska man ha 
de flesta bekvämligheter och 

campinglivet är inte så spar-
tanskt som det var förr, säger 
Bengt.

Birgit och Bengt har 
aldrig haft någon tanke på att 
överge Alvhem för att istället 
söka sig närmare storstaden.

Alvhem på kartan
– När vi skrev kontrakt med 
Cabby tyckte de att vi skulle 
finnas vid Bäckebol, men det 
var aldrig aktuellt. Jag mark-
nadsför alltid Alvhem i min 
annonsering. Ibland träffar 
jag folk som säger att de inte 
vet något om Alvhem mer än 
att det finns en husvagnsför-
säljare på orten…

Kundkretsen spänner över 

hela landet, till och med så 
långt norrut som Kiruna. I 
veckan beställdes en husvagn 
från en kund på Öland och 
nyligen hörde en köpare från 
Borlänge av sig.

– Vårt försäljningsområde 
är väldigt sort, men det är 
klart att många hör hemma 
i Göteborgsområdet, Ste-
nungsund, Trollhättan och 
Dalsland.

Birgit är 68 år och Bengt 
70. Några planer på att pen-
sionera sig har de emellertid 
inte.

– Bengt kan inte ens vara 
ledig en timme på dagen, 
skrattar Birgit.

– Vi tycker det är roligt. 

Sedan har vi två söner, 
Thomas och Patrik, som är 
involverade i firman. Tanken 
är att de ska ta över rörelsen 
på sikt, förklarar Bengt.

Var tror du om årets 
säsong?

– Det har varit lite lug-
nare än förra året, men det 
kommer säkert igång. Vi ser 
ljust på framtiden.

Hur upplever du livet 
som företagare i Ale 
kommun?

– Det finns inget att klaga 
på förutom att vi i Alvhem är 
besvikna på att det inte blev 
något mot på nya E45. Den 
kontakt som jag har haft med 
kommunen vad det gäller 

om- och tillbyggnader har 
enbart varit positiv, avslutar 
Bengt Johansson.

Trotjänare i Alvhem blev Årets företagare
– Bengt och Birgit har inga tankar på pensionering

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

BENGTS HUSVAGNAR

Bildat: 1972.
Ägareförhållande: Birgit och 
Bengt Johansson.
Omsättning: 35 miljoner kronor.
Antalet anställda: 7.
Aktuell: Som Årets företagare i 
Ale kommun.

Birgit och Bengt Johansson mer kända som företagarna bakom Bengts Husvagnar i 
Alvhem mottog i onsdagskväll Företagarnas prestigefulla utmärkelse Årets företaga-
re 2012. Ale kommun premierade i samma stund Jennifer Aldermo Forsberg som årets 
nyföretagare och familjen Dahlbäck utsågs till årets entreprenör.

– Årets företagare, nyföretagare och entreprenörer utsedda

Juryns motivering – Årets företagare 2012Företaget har varit verksamt sedan 1972. Det är ett företag som till stora delar arbetar lite i ”skymundan”, en bit utanför kommunens centrala delar, men är ett gott exempel på idogt, träget arbete i vardagen.
Verksamheten har pågått genom hög- som lågkonjunktur och omfattar idag en återförsäl-jarstatus för välkända varumärken som Cabby, Hobby samt Eura. 

Ett företag som åtnjuter ett gott rykte samt en kundkrets som vida överskrider Ale kommuns gränser.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Svenskt Näringslivs undersökning av 
företagsklimatet i Sveriges kommu-
ner visar att Alealliansens ”satsning” på 

att förbättra företagsklimatet har resulterat 
i att Ale hamnar på 241:a plats bland Sveri-
ges 290 kommuner, just före Lycksele i gles-
bygden.

Bra jobbat!
I valrörelsen ordades vitt och brett om 

vilka storsatsningar som skulle göras för att 
få ett företagsklimat i Ale kommun som var 
värt namnet.

Från år 2007 till årets utfall har Ale 
kommun rasat från 107:e plats till 241:a.

Snyggt jobbat Berglund!
I Alekuriren kan vi läsa att kommunalrå-

det Berglund anser att nu kan det bara bli 
bättre.

Fel igen, kommunalrådet, fel igen!
Det finns möjlighet att rasa ytterligare 49 

placeringar neråt.
Hur kan det bli så här med storsatsning 

och allt?
Mätningen gjordes dessutom innan Surte 
och Bohus skars av från 45:an.

I samband med väg- och järnvägsbygget 
genom Ale kommun har Surte och Bohus i 

det närmast ”isolerats från omvärlden”. Det 
kan bara bli värre om inget görs!

Det har blivit svårt att ta sig in i byarna 
om man kommer utifrån och ”har vägar-
na förbi”.

Självklart var alla medvetna om att be-
kymmer skulle uppstå en kortare tid, men 
det här blev alldeles för länge!

De företag som sysslar med handel och 
service håller på att förblöda.

Omsättningen hos många av företagen 
har gått ner med mer än 50 %.

När företagarna i sin förtvivlan kontak-
tar kommunen för att få hjälp och stöd fås 
beskedet att det blir bättre när projektet är 
invigt och allt har återgått till ”det normala”.

När detta är klart kanske det inte finns 
någon handel eller service kvar i byarna, fö-
retagen har gått i konkurs. I en situation där 
bara hyran kanske är 50 % av omsättningen 
har man inte möjlighet att vänta på att ”det 
skall bli normalt” igen.

Kommunens svar från sektor kommun-
styrelsen på förfrågan från företagen är i 
stort att om man anser sig drabbad av en 
skada, i det här fallet avstängd tillfart, är 
man skyldig att själv göra de anpassningar 
man kan för att minska skadeeffekterna.
Utskicket andas samma byråkratanda med 
förmodat syfte att få de drabbade företagar-
na att resignera och ”slå igen”.

De som drabbas förutom företagen är 
kommunens innevånare som mister service 
och möjlighet att göra inköp i butiker, caféer 
och apotek.

För att undvika sista platsen och kanske 
klättra ett ”pinnhål” är det lämpligt att man 
ser till att hjälpa till med byråkratin och 
hjälpa de företagare, som drabbats.

Byråkrati är ju en av sektor kommunsty-
relsens bästa grenar så här måste ju finnas 
oändliga resurser till hjälp för företagen, fö-
retagslots eller liknande.

Varför inte som ägare till centrumanlägg-
ningarna lämna företagen en eller flera hy-
resfria månader som plåster på såren och för 
att något hjälpa till i en svår situation och 
kanske få ett bättre rykte.

Det kallas för att visa god vilja och går att 
göra även för en fastighetsägare.
 

Rolf Engström
Ännu inte drabbad 

småföretagare i Bohus

Grattis Berglund!
Satsningen på näringslivet ”Bidde en tummetott” Klockarängen i 

Skepplanda har 
efter beslut i Om-

sorgs- och arbetsmarknads-
nämnden förra året blivit 
ett boende för enbart de-
menta personer berät-
tar ordförande Boel Hol-
gersson (C) stolt för några 
veckor sedan i Alekuriren. 
Vad hon inte berättar är 
att äldre personer tack vare 
detta beslut nu i betydligt 
större omfattning måste 
flytta runt i vår kommun 
och inte får möjlighet att 
bo kvar i sin hembygd. 
Från södra delen måste de-
menta framöver i större ut-
sträckning ryckas upp och 
flytta norrut och personer 
som inte är dementa i norr 
men behöver ett trygg-
hetsboende får inte längre 
flytta in på Klockarängen i 
Skepplanda.

I hela norra Ale finns 

inte längre något trygg-
hetsboende för äldre utan 
demens.
Detta är djupt tragiskt då 
de äldre kan förlora kon-
takten med äldre vänner 
som kanske inte klarar att 
åka en längre sträcka för ett 
besök. Det handlar också 
om att ryckas upp ur sitt 
sociala sammanhang med 
kyrklig församlingsgemen-
skap, pensionärsförening, 
besöksgrupp med mera. 
Det känns som om politi-
kerna i kommunen inte alls 
tänkt på dessa konsekven-
ser, eller har de det ? 

Att de äldre flyttas ofri-
villigt på detta sätt känns 
inte humant och inte att ha 
de äldres bästa som priori-
tet. Vad tog allt tal om val-
frihet vägen? eller gäller 
bara valfriheten att de pri-
vata bolagen såsom Carema 
skall tjäna pengar på de 

gamla?  Nej, här borde väl 
verkligen valfrihet gälla –  
att alla äldre måste få möj-
lighet att bo kvar i sin hem-
bygd så långt det är möj-
ligt. Har pensionärsfören-
ingarna varit involverade i 
denna fråga?

Att få välja att bo kvar 
i sin hembygd är viktigt 
för de äldres sociala väl-
befinnande och kontakt-
nät. Därför borde det istäl-
let finnas mer småskaliga 
demensboenden (gruppbo-
enden) och äldreboen-
den i varje kommundel. Ett 
första steg borde omgåen-
de bli att återgå till att ett 
antal avdelningar på klock-
arängen åter reserveras för 
äldre utan demens så som 
det fungerat väl under en 
lång rad av år.

Boende i Ale

Äldre tvingas flytta runt i Ale

Öppet brev till Samhällsbyggnadsnämnden i Ale
I trafikplan för Ale 
kommun antagen i kom-
munfullmäktige 2011-11-
28 föreslås för Vallmovä-
gen i Älvängen en ökning 
av högsta tillåtna hastighet 
från 30 till 40 km/tim. Med 
tanke på att denna väg an-

vänds av barn och ungdo-
mar på väg till och från våra 
skolor samt dessutom ligger 
i direkt anslutning till Olof 
Persgårdens förskola är vår 
uppfattning att detta förslag 
knappast befrämjar trafiksä-
kerheten. Följaktligen är vår 

uppfattning att nuvarande 
begränsning på 30 km/tim 
skall bibehållas.

För Madens samfällighet
Nils-Olov Karlsson

Ordförande

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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Effektiv 
metod för 
kroppsrening!
Det här är en effektivare kroppsrening för hela dig. 
Den speciella kombinationen av örter i  
MethodDraine DETOX driver ut gifterna som 
samlats i kroppen.
Den rena kroppen fylls av energi, 
får större motståndskraft och 
känns lättare att leva med.

Nu

199:-
+ Sportflaska

på köpet!

Ord 270:-

GARNVINDANS
VÄGFÖRENING HÅLLER

Onsdag 23 maj kl 19.00 
i Skepplanda bygdegård
Årsmöteshandlingar, motioner 

och debiteringslängd kommer att 
finnas på Skepplanda Bibliotek 

samt på hemsidan 
www.vagforeningen.com 

senast den 2 Maj

ÅRSMÖTE

Välkomna!
Styrelsen

Lödöse/Nygård IK

Knalle
marknad

Söndag 6 maj kl 10
Alevi IP, Nygård

Lödöse Nygård IK 
anordnar
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Alla hundar och katter är välkomna för gratis kontroll av prickar, knölar och vårtor på huden.
Måndagen den 7 maj kl 18-20. 20% på allt foder i butiken under hela dagen. 
P.S. Husdjur som kliar sig kan ha smittsam ohyra och måste bokas till ordinarie undersökningstid.

Välkommen in på drop-in!
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på allt hundfoder 
i butiken 7 maj 

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

Maj

Ungdomsstipendiet Ett gott föredöme

– nominera nu

Det är vackert och härligt när 
träd och buskar växer och frodas. 
Men häckar som växer utanför 
tomtgräns och som blir för höga 
kan skymma sikten i korsningar 
eller begränsa framkomligheten 
på till exempel gång- och 
cykelvägar.

Fastighetsägaren har 
skyldigheter
Som fastighetsägare är man enligt 
Plan- och bygglagen skyldig att 
sköta sin tomt så att betydande 
olägenheter för omgivningen och 
för trafiken inte uppkommer och så 
att risken för olycksfall begränsas.

Planera din växtlighet
Börja med att fundera över vilken 
typ av häck du ska ha - friväxande, 
klippt, hög, låg, vintergrön eller 
lövfällande. Varför ska du ha häcken 
- för att avgränsa, skydda från 
insyn eller som vindskydd? Tänk 
sen efter om du har tid att sköta 
din häck eller om den ska sköta sig 
själv och hur stor plats den får ta. 
Samråd med grannen om eventuell 
gemensam häck och vad han/hon 
tycker om ditt förslag.

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 fö-
redömen 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 nomineringsti-
den är ute. Senast 15 maj måste kommunen få ditt förslag. Nomineringen görs på 
www.ale.se.

PÅ GÅNG I ALE

FREESTYLE 
PHANATIX

Freestyle Phanatix är ett hiphop-
kollektiv med de bästa artisterna 
från ”the old school”, ” the new 
school” och ”the next school”
Truppen är dubbla skandinaviska 
mästare i breakdance, dubbla 
svenska mästare och skandinavisk-
baltiska mästare. Phanatix har 
också tagit andra plats i de öppna 
brittiska mästerskapen (EM) och 
sjätte plats i Battle Of The Year 
(VM).
>> 16 Maj kl 18.00, 
Ale gymnasium, Nödinge.  
Biljetter 10 kr finns på biblioteket, 
möjlighet till workshop finns för 
några, kontakta Christina Magnus-
son-Walloe på Ale Fritid.

Indiana Jones på riktigt?
PRÖVA 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 5 maj 14.00,
Biblioteket Skepplanda

FILMKLUBBEN 
ALE CINEMA
Mina eftermiddagar med 
Margueritte 3 Maj 19:00
Igelkotten 24/5
Medlemskap löses i dörren 50 kr 
för samtliga filmer. Musiksalen 106 
Ale gymnasium 
I samarbete med Ale kommun och 
Studieförbundet Vuxenskolan)

VAD SKA MIN 
BÄBIS ÄTA?
Alla föräldrar vill ju att barnen ska 
äta, nyttigt och helst med glädje.
Du kan ganska lätt laga egen barn-
mat hemma för att få variation
på färdiglagat. Om detta och
mycket mer får du tips och inspira-
tion från kommundietisten Jenny 
Sallander. Max 15 bäbisar anmäl 
innan.
>> Fredag 4 maj kl 10.30-11.15 
Läsesalen, Ale Gymnasium
För mer information se www.ale.se

HUR LÅNGT NÅR 
ALFONS?
Här funderar Alfons från sitt finur-
liga håll på vad en människa är. Hur
långt når våra humör, handlingar 
och hugskott? Var tar själva Alfons 
slut? Och luften han andas ut? Och 
spottet han spottar på gatan som 
räddar livet på små små krypingar?
Alfons tankar hittar inget slut ...
Pris 50 kr.
Passar åldrarna 4-8år
>> Söndag 27 maj kl 14.00,
TV Studion, Ale Gymnasium. 

ÄNGLAR OCH 
ANNAT
Agneta Gustavsson visar 
stengodskeramik
>> 2 – 30 maj
Ale bibliotek, Nödinge
 
Ale bibliotek, Nödinge, 
lördagsstängt maj – augusti.
För övriga öppettider, se ale.se/
bibliotek
  

SLÄKTFORSKA 
PÅ BIBLIOTEKET
På huvudbiblioteket i Nödinge 
finns ett rum för släktforskning. I 
rummet finns en dator där man 
kan söka i databaserna Genline, 
SVAR på webben och Arkiv digital. 
På biblioteket hittar du givetvis 
också böcker om hur du kommer 
igång och går vidare med din 
släktforskning. Föreningen Ale 
släktforskare håller kurser och ar-
rangerar öppet hus på biblioteket 
med jämna mellanrum.

SKRIVAR- 
VERKSTAD 
på Skepplanda bibliotek 
för dig i skolår 4 - 6
Vi träffas vid tre tillfällen med start 
måndag 7 maj kl 14.00 - 15.00
Du behöver inte vara bra på att 
skriva - du behöver inte ens kunna 
stava rätt! På vår skrivarverkstad 
kan du inte göra ”fel”, i fantasin 
finns det plats för allt!
Vi vill hjälp dig att finna lusten att 
våga skriva berättelser.
VILL DU VARA MED?
Anmäl dig till Skepplanda biblio-
tek.0303-330515

Ale Vikingagård
VIKINGATIDA 
MARKNAD
Upplev den fantastiska stäm-
ningen under en marknadsdag på 
Vikingakungens gård.
Entré: vuxna 80 kr, barn 50 kr
>> 5-6 maj, kl 11-16

0303-33 06 21, www.turism.ale.se

Temaområde: Boende och boen-
destöd. Var kan man bo? Hur kan 
man få stöd? Vem kan hjälpa till?

>> Tisdag 15/5  kl 18.30-20.30
Medverkande: Chef och verk-
samhetspersonal för boende och 
boendestöd, Ale kommun. 
Ingen kostnad, Fika, 
Anmälan och/eller frågor till  
anhörigkonsulent Ann-Marie  
Thunberg 0303-371254 
ann-marie.thunberg@ale.se

Samarbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan

Vill du veta mer! Vill 
du ställa frågor! Vill du 
träffa andra som kan 
och vet och undrar!
Anhöriga/närstående 
inbjudes till

Tematräffar kring 
Neuropsykiatriska 
diagnoser
Älvängens aktivitetshus 
(Carlmarks väg 4)

Glöm inte klippa häcken
PLANTERA OCH 
KLIPP VÄXTERNA 
SÅ HÄR
•  I korsningar får växterna vara 

högst 70 cm höga inom en 
10-meter sikttriangel.

•  Den fria höjden över en 
gångbana ska vara minst 2,5 
meter, över en cykelbana 
ska den vara minst 3,2 meter 
och över körbanan minst 4,6 
meter

•  Klipp träd och buskage så att 
gatubelysningen kan belysa 
gång- och cykelbana samt 
körbana minst 20 meter på 
båda sidor om gatlyktan.

•  Plantera träd minst två meter 
från tomtgränsen och på 
ett sådant sätt att de inte 
skymmer sikt ”runt hörnet”.

•  Sätt häckplantor minst 
60 centimeter innanför 
tomtgränsen.

•  Klipp din häck varje år i 
februari—mars och under juli 
månad.
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ALAFORS. Regn ute, 
men torsdagseftermid-
dagens vårfest gav sol i 
själen hos deltagarna.
Ett 40-tal personer 
hade hörsammat inbju-
dan från brukarrådet på 
Björkliden.
Daniel Perez stod för 
storslagen musikalisk 
underhållning.

I torsdags kom våren till 
Björklidens äldreboende i 
Alafors. Den traditionsenliga 

festen är mycket uppskattad 
liksom övriga arrangemang 
som brukarrådet ordnar med 
under året.

– Vi har musikstunder 
med jämna mellanrum samt 
en höst- och vårfest. Det är 
härligt att se den respons 
som vi får från de boende, 
säger Sten-Åke Carlsson, 
aktiv i brukarrådet sedan 20 
år tillbaka.

– Det värmer verkligen 
i hjärtat att få se alla glada 
människor, tillfreds med den 

mat och underhållning som 
serveras, fortsätter Sten-Åke.

På tallrikarna som skep-
pades ut från köket låg kokta 
potatis, sill, ägg, gräddfil 
och gräslök. En sommarlik 
meny med valfri dryck där-
till. Stämningen i lokalen 
förhöjdes ytterligare med 
Daniel Perez gitarrspel och 
finstämda visor.

JONAS ANDERSSON

Flytta med Länsförsäkringar

GÅRD - SKEPPLANDA 
Välkommen till denna gård om ca 4,9 hektar. Förutom boningshuset
finns ladugård samt mindre förrådsbyggnader. Ca 10 min från
Skepplanda centrum. Perfekt för den som är häst- eller djurintresserad.
ADRESS RYKSDAMM 280 BOAREA CA 112+8 M² / 4 ROK AREAL CA
4,9 HA PRIS 1 795 000 KR/BUD VISAS TO 3/5 17:00-18:00
RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK HELLBERG
TELEFON 0702-33 32 33

Nödinge, Ale Torg, 0303-33 16 40, 

lansfast.se

ALAFORS. Kreativa 
diskussioner präglade 
tisdagskvällens orts-
utvecklingsmöte i Ala-
fors.

Visionerade gjorde 
både kommunalrådet 
Mikael Berglund (M) 
och Alebackens ordfö-
rande John Hansson.

Den sistnämnde häl-
sade välkommen till 
föreningens nya vär-
mestuga och förklarade 
att det finns nya planer 
för Ales största turist-
mål.

För första gången någonsin 
stod Alebacken som värd 
för ett ortsutvecklingsmöte. 
Klubbens nya värmestuga 
visades upp för besökarna 
och det var en märkbart stolt 

ordförande i John Hans-
son som höll kvällens första 
anförande.

– Vi är mycket glada över 
det samarbete som vi har haft 
med entreprenören Peab, 
Ale kommun och Trafikver-
ket. Det har skett en rejäl 
utveckling av anläggningen 
under de senaste åren med 
ett nytt liftsystem, nytt skid-
system och nytt snösystem 
och inte minst stugan som 
vi sitter i. Vi har jobbat bort 
köerna och skapat en bättre 
trivsel i anläggningen, för-
klarade John Hansson och 
berättade lite grann om 
intresset för Alebacken.

– Förr om åren hade vi 
ungefär 6 000 besökare. Det 
ska jämföras med rekordåret 
2009 då vi tog emot 16 500 
skidåkare under en säsong. 
De flesta gästerna kommer 
från Göteborg, Kungsbacka 
och Stenungsund. Aleborna 
utgör ungefär 20 procent av 
den totala besökssiffran.

– I framtiden siktar vi på 
ett ännu effektivare snösys-
tem, ett barnområde och 
kanske fler nedfarter. Det 
är ett gäng idealister som 
jobbar med detta och man 
måste ha med alla på tåget 
för att kunna förverkliga pla-
nerna, sammanfattade John 
som fick välförtjänta applå-
der av ortsborna.

Mikael Berglund passade 
också på att ge uttryck för sin 
beundran över Alebackens 
personal och betonade att 
anläggningen är kommunens 
största magnet ur turisthän-
seende. 

Åhörarna fick sedan lyssna 
till bakgrunden för det arbete 
som ligger till grund för Ale 
kommuns vision 2025.

Prototyp
– Jag är stolt över att kunna 
presentera en prototyp för 
er, det är alltså ingen färdig 
produkt. Varför är jag det? 
Jo, för jag vet att det finns 
en klokskap här och på 
andra ortsutvecklingsmöten 
som gör att vi kan förädla 
visionen och göra den ännu 
bättre, förklarade Berglund 
som också pratade varumär-
kesbyggande.

En deltagare menade att 
ett namnbyte på kommunen 
vore rätt väg att gå.

– Det är en svårighet vi 
har att jobba med, jag kan 
erkänna det. Vi har ingen 
huvudort som är samma som 
kommunnamnet.

Kulturchefen Michael 
Svensson redogjorde för 
begreppet cultural plan-
ning, som är ett sätt att fånga 
platsens själ. Det fick mötes-
deltagarna i uppgift att göra 
för Alafors samhälle. Tre 

plustecken och lika många 
minustecken fick de att pla-
cera ut på den karta som 
samtliga personer i lokalen 
erhöll. Furulundsområdet 
med den idylliska folkparken 
och Furustugan, Sjövallens 
idrottsplats, Ahlafors fabri-
ker och Alebacken var platser 
som markerades som smult-
ronställen. Ortsborna öns-
kade dock att något händer 
vid det gamla kioskområdet 

och på området nedanför 
Solgården.

På övriga frågor uppkom 
en undran varför kommunen 
inte gjort i ordning marken 
på Lövåsvägen, där det tidi-
gare låg en förskola.

– Det bör ingå i rivnings-
tillståndet, menade Berglund 
som lovade att bolla ärendet 
vidare till rätt instans.

Önskemål om gång- och 
cykelväg mellan Alafors och 

Starrkärr kom också upp på 
dagordningen och här med-
delade kommunens repre-
sentanter att gc-vägar rent 
generellt i Ale är en priorite-
rad fråga under de närmaste 
åren.

Alaforsborna pekade ut sina smultronställen
– Och lyssnade till Alebackens framtidsplaner

I ALEBACKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Furulundsparken pekades ut som ett kärt smultronställe av många ortsbor.

Alebackens ordförande, 
John Hansson.

Våren firades in på Björkliden – hatt och sill årets teman

Daniel Perez spelade och 
sjöng.

– Stämningen på topp i Alafors

Trivsam stämning runt borden på Björkliden i samband den 
vårfest som brukarrådet ordnat med.

HJÄLP EUROPAS
FATTIGASTE BARN

BG 5344-4923
STÖDFÖRENINGEN

VAKEN

MÄRK "MOLDAVIEN"

”Skolan har en egen förarprövare, 
vilket är ett stort plus. Jag valde 
Lärlingsgymnasiet för att jag var 
skoltrött och ville ha mycket praktik.”
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ALAFORS. Hur går 
det egentligen till att 
skriva en bok?

Det var en av många 
frågor som eleverna i 
årskurs 5 fick svar på i 
förra veckan.

Ale kommuns femte-
klassare hade nämligen 
besök av författaren 
Mårten Sandén.

Författaren Mårten Sandén 
från Lund, men numera 
bosatt i Stockholm, åkte 
runt bland kommunens fem-
teklassare under tre dagar. 
Lokaltidningen fanns med 
när Mårten gästade Ahlafors 
Fria Skola på torsdagsför-
middagen.

– Jätteroligt att vara här, 
förklarade Mårten som efter 
sin inledande presentation 
överöstes av frågor om sitt 
författarskap.

Mårten Sandén är förfat-
tare och låtskrivare på heltid, 
men har psykologexamen 
och en fil kand i samhälls-
vetenskapliga ämnen. Mest 
känd har han blivit för de så 
kallade Petrinideckarna, en 
serie välskrivna och under-
hållande berättelser för barn 
och ungdomar om tvilling-
arna Peter och Petra Pet-
rini som flyttat från New 
York till Lund. Hittills har 
det blivit 13 böcker i serien.

– Snart kommer nästa 
bok, som heter ”Fanto-

merna”. Det blir ett riktigt 
ruggigt omslag vågar jag 
lova. Hoppas att ni ska tycka 
om den, sade Mårten som 
fick veta att friskolans elever 
just nu har högläsning av 
”Bröderna” som är en annan 
bok i samma serie.

Mårten Sandén förklarade 
på ett pedagogiskt sätt hur 
hans författarskap går till, att 
han lägger mycket tid åt pla-
nering för att bestämma vad 
som ska hända i varje kapitel.

– Själva skrivandet går 
rätt fort, det är processen 
innan som tar tid. Det tar 
aldrig mindre än ett eller ett 
och halvt år att färdigställa 
en bok. Jag har en mapp i 
datorn och där samlar jag 
mina idéer. Successivt växer 
berättelsen fram, förklarade 

Mårten Sandén.
– Sedan har jag redaktörer 

på förlaget som fungerar som 
ett bollplank. Det är också 
förlaget som formger mina 
böcker.

På frågan om man blir 
rik som författare svarade 
Mårten:

– Vill ni bli rika ska ni inte 
bli författare, men vill ni ha 
roligt då är det här är ett bra 
yrke.

Vad inte alla känner till 
är att Mårten Sandén skrivit 
många låtar genom åren, en 
hel del pop- och schlagertex-
ter.

– Den senaste var till Vik-
toria Tolstoy. Den är inte 
inspelad på skiva ännu, men 
hon har framfört den live.

JONAS ANDERSSON

Femteklassare fick författarbesök
– Mårten Sandén berättade om sitt yrke

Författaren Mårten Sandén gästade kommunens femteklas-
sare. Här ses Mårten vid sitt besök på Ahlafors Fria Skola.

NÖDINGE. Naturskyddsför-
eningens stora klädbytardag 
arrangerades i Ale gyman-
sium förra lördagen. Det 
kom cirka 90 personer i alla 
åldrar, 220 plagg fann nya, 
glada ägare och 115 plagg 
lämnades till Röda Korsets 
second hand.

Stämningen var god och 
när det var dags för själva 
klädbytet att börja, stod ett 
femtontal damer i startgro-
parna för att bli först till 
godbitarna. De flesta klä-
derna lämnades in den första 
timmen. De flesta såg ut att 
vara riktigt nöjda och många 
passade också på att svara på 
klädquizet för att ha chansen 

att vinna fina priser. 
Arrangörsgruppen fick 

höra många positiva kom-
mentarer.

Foajén utanför biblioteket 

var en idealisk lokal och nästa 
år hoppas gruppen att det 
kommer dubbelt så många 
klädbytare.

❐❐❐

Lyckad klädbytardag i Ale gymnasium

Läs mer på vastsvenskapaketet.se

Trängselskatt införs i Göteborg den 1 januari 2013. Syftet är att ge 

bättre framkomlighet på våra vägar, bättre miljö samt delfinansiera 

Västsvenska paketet. Utan den medfinansiering som trängselskatten 

innebär, kan vi inte genomföra satsningarna som ska bidra till att 

Västsverige utvecklas på ett bra och hållbart sätt, i rimlig tid.

Beloppet för att passera en betalstation kommer att variera 

beroende på dag och tidpunkt. Det betyder att fler kommer planera 

sitt resande, trafiken jämnas ut över dagen och framkomligheten 

ökar för näringslivets transporter och dem som väljer bilen. 

Åk kollektivt när du kan och bil när du måste.

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.

Hur kan trängsel-
skatt ge bättre 

framkomlighet?

Foto: Allan Karlsson

Nytorget  •  0303-21 11 51  

www.bomansfoto.se

Kikarpaket 
för nybörjare
• JF20-60X60 (Tubkikare + stativ)
• Nature 8x42 vattentätt
• Fågelboken: Börja skåda fågel

Outdoor, vattentäta 
8x42 10x42 1.695:- (ord.1998:-)
8x25 795:- (ord pris 995:-)

 Endast�
Pär Svensson 

från Focus Nordic 
demonstrerar 

kikare, kameror m.m.
Tid: 10 maj kl. 12-19

Se fler ERBJUDANDEN på hemsidan!dan!

ast

S

1.998:-

Intresset för den stora klädbytardagen i Ale gymnasium 
förra lördagen var stort.  Foto: Sven Svensson
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ÄLVÄNGEN. 6A på 
Madenskolan regerar!

Förra fredagen blev 
klassen distriktsmäs-
tare i inomhusfotboll.

Nu hoppas gänget att 
få en heldag tillsam-
mans med Zlatan och 
co i svenska landslaget.

Fair Play Trophy är en av 
världens största inomhuscu-
per i fotboll. Gruppspelen 
drog igång redan i novem-
ber med lag runt om i hela 
Sverige. Cupen arrangeras 
av Svenska Fotbollsförbun-
det och går ut på att elev-
erna skall uppmuntras till 
ett schyst spel och en god 
laganda. Syftet med cupen 
är att förmedla kamratskap 
och ett hjälpsamt agerande 
som ungdomarna kan ta med 
sig vidare ut i livet, i sin skol-
miljö och på sin fritid.

– I matcherna kan man få 
ett grönt kort av domaren 
och det är lika mycket värt 
som ett mål, berättar Ronja 
Henriksson.

På Madenskolan finns 
tre sjätteklassare. Efter att 
6A besegrat sina skolkamra-
ter väntade gruppspel mot 
övriga klasser från Ale och 
Kungälv, därefter åtton-
delsfinal som innebar vinst 
mot Kastellgårdsskolan från 
Ytterby.

I slutspelet, som avgjor-
des i Valhalla, var de åtta 
kvarvarande lagen uppde-
lade i två fyralagsgrupper. 
Vinnarna i respektive grupp 
spelade sedan en avgö-
rande finalmatch. Det blev 
seger för Madenskolan mot 
Fräntorpsskolan med 2-1 
sedan tjejerna vänt killar-
nas 0-1-underläge från den 
första halvleken. I Fair Play 

Trophy spelar nämligen kil-
larna den första halvleken 
och tjejerna den andra.

Av de 20 distriktsmästarna 
kommer en klass att få till-

bringa en heldag tillsammans 
med svenska herrlandslaget i 
fotboll.

– Det gäller att svara på 
frågor om hur man kan för-
bättra lagandan och så vidare. 
Några fler fotbollsmatcher 
blir det inte, förklarar mål-

vakten Pontus Dahlberg.
Priset för vinsten i DM-

finalen blev, utöver en sig-
nerad tröja från Lisa Ek i 
Kopparbergs Göteborg FC, 
en dag på Vattenpalatset i 
Lerum.

18 spelare och fyra ledare 

deltog i Madenskolans vin-
nande lag, de flesta av dem 
aktiva i Älvängens IK.

Bäst i väst på fotboll
– Madenskolan vann Fair Play Trophy

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Madenskolan klass 6A blev förra fredagen distriktsmästare i Fair Play Trophy, en av världens 
största inomhuscuper i fotboll.Lisa Ek från allsvenska Kop-

parbergs Göteborg FC över-
lämnade en matchtröja till 
vinnarklassen från Älvängen.

ALE. Sverigedemokra-
terna får gehör och en 
insynsplats i Kommun-
styrelsen.

– Det handlar inte 
om att fjäska för SD, 
utan det här är en fråga 
om demokrati. Även 
små partier måste ha 
samma rätt till infor-
mation, säger Kommun-
styrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M).

Sverigedemokraterna har i en 
motion till kommunfullmäk-
tige begärt att reglementet 
skrivs om. Förslaget innebär 
att även småpartier som inte 
har mandat att sitta i Kom-
munstyrelsen ska få en så 
kallad insynsplats. Motivet är 
att få möjlighet till samma in-
formation som övrigt demo-
kratiskt valda partier. Någon 

yttranderätt ges inte och inte 
heller något arvode.

– I Alliansen har vi bestämt 
oss för att bevilja motionen. 
Det blir säkert debatt om 
det, men vi hävdar bestämt 
att det handlar om respekt 
för demokratin, säger Mikael 
Berglund.

Oppositionsråd, Paula 
Örn (S), blir minst sagt för-

vånad och snudd på förban-
nad över beskedet.

– Patetiskt! Av en händelse 
sker detta en dryg månad före 
budgeten. Det är helt uppen-
bart att de har gjort upp med 
Sverigedemokraterna för att 
få igenom sin budget. Vi har 
alla blivit kontaktade, men 
vi socialdemokrater gör inte 
upp med sverigedemokrater. 

Sen kan vi inte hindra dem 
från att rösta på våra förslag. 
Om det är en fråga om demo-
krati är det konstigt att Alli-
ansen inte har agerat tidiga-
re, men av något skäl var det 
väldigt lämpligt nu, dundrar 
Paula Örn.

Desto gladare blir Sveri-
gedemokraternas gruppleda-
re Rune Karlsson när han 

nås av beskedet.
– Stämmer det så blir jag 

väldigt nöjd. Vi vill gärna 
veta hur diskussionerna går i 
Kommunstyrelsen för att veta 
att vi fattar rätt beslut.

Har ni gjort upp med Al-
liansen om budgeten?

– Nej, men vi har förstått 
att vi ställde till det senast så 
vi får se hur vi gör den här 
gången.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Sverigedemokraterna medges insynsplats i Kommunstyrelsen

Vi fortsätter utför, haka på!
Vi på Göta energi strävar alltid efter att pressa priser för våra 
kunder. Därför är vi extra glada när vi lyckats sänka påslaget på 
ett av våra populära avtal – spot-el. 

Medan priserna går utför är Göta energi fortsatt på topp förstås! 
Fler och fler väljer att bli kunder och att följa med på resan mot 
att bli Sveriges mest omtyckta elbolag. 

Vill du också haka på? Välkommen att ringa kundtjänst på  
020-23 15 00 eller besök www.gotaenergi.se

Ännu en pris-sänkning från Göta energi!
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ALVHEM. I tisdags 
slog Handelsbanken i 
Älvängen ett slag för 
pensionssparande.

Därefter fick de 
inbjudna gästerna slå 
ett slag på rangen.

– En lyckad och av 
kunderna uppskattad 
kväll, förklarar Deborah 
Moberg, kontorschef 
på Handelsbanken 
Älvängen.

En handplockad målgrupp 
hade bjudits in till Handels-
bankens kundträff på Kungs-
gården i Alvhem. Susanne 
von Hebel, som arbetar 
som försäkringsrådgivare 
för Handelsbanken i regio-
nen, föreläste om pensions-
sparande och deltagarna 
fick chansen att ställa frågor. 
Susanne exemplifierade 
framtidsutsikterna för en 

fiktiv person, född 1974 och 
med en månadsinkomst på 
28 000 kronor. Hon beskrev 
på ett enkelt sätt pensions-

systemets olika delar och 
hur man som inkomsttagare 
själv kan påverka det faktiska 
utfallet den dag då man slutar 
sitt arbete.

– De allra flesta behö-

ver komplettera med ett 
eget sparande, konstaterade 
Susanne von Hebel.

Efter avslutad frågerunda 
och kaffedrickande väntade 
kvällens stora utmaning, 

nämligen golfspel. En av 
Ale GK:s elitspelare, Niklas 
Abrahamsson, var behjälp-
lig med tips och råd.

– Bollarna gick inte riktigt 
som vi ville, men kul hade 

vi, sammanfattade Deborah 
Moberg.

Lyckad kundträff på Kungsgården
– Handelsbanken slog ett slag för pensionssparande

Deborah Moberg, kontorschef på Handelsbanken i Älvängen, i 
samtal med en av deltagarna.

Efter avslutat möte om pensionssparande visade Niklas Abrahamsson från Ale GK hur golf 
ska spelas.

lansforsakringar.se/alvsborg

Bli Guldkund
spara 1000-lappar.
Enkelt och lönsamt.

Ring oss på 0520-49 49 00
Nytorget  •  0303-21 11 51  

www.bomansfoto.se

STUDENTSKYLTAR
Vi tillverkar studentskyltar!
Montering, pinne och regnskydd ingår.

Pris från 270:-

Tackkort från 140:-  (20 st inkl kuvert)

Välkommen att titta in på vår hemsida 
där du hittar flera mallar att välja bland.

GRATTIS!

STUDENT 2012

A
M
A
N
D
A

Tel 0303-963 41 Lahallsvägen 13, Nödinge

 ÖPPET Vardagar 9.30-18
(Kvällstid efter ök)

Salong Ulla
Malins Hårdesign

�

Lördagen den 5/5 kl. 10-14
       startar vår stora: 

REA 
20-70%

Alla är välkomna!

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Överklagandet gällde ett 
beslut som togs i Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämn-
den den 14 december, vilket 
innebar ett fortsatt arbete 
med att införa lagen om val-
frihet inom hemtjänsten. 

Det råder sedan tidigare 
olika uppfattningar om vad 
som gäller sedan de röd-
gröna partierna gick in och 
helt strök punkten från de 
borgerligas verksamhets-
plan. 

– Vi bryter inte mot några 
lagar när vi fortsätter arbe-
tet med att införa LOV:en. 

Avslaget på vänsterns över-
klagan är ett bevis på det, 
säger nämndordförande 
Boel Holgersson (C), som 
själv sitter med i styrgrup-
pen.

Ger inte upp
Ingmarie Torstensson (V), 
som är stark motståndare 
till ett införande av valfrihet 
inom hemtjänsten i Ale, låter 
sig inte nedslås av beskedet 
att överklagan avslagits. 

– Det klart att man blir 
ledsen, men loppet är inte 
kört än. Jag tycker det känns 
som att de borgerliga har 
panik med att införa den nya 
lagen innan man ens vet om 
man har råd.

Om det blir ännu ett över-
klagande är inte bestämt 
ännu, men Vänsterpartiet 

har en motion i Kommun-
fullmäktige om att arbetet 
ska avbrytas. 

Överklagan om LOV:en avslås

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.seBoel Holgersson (C).

Ingmarie Torstensson (V).

ALE. Arbetet med att införa lagen om valfrihet 
(LOV) inom hemtjänsten fortsätter att uppröra 
vänsterpartister i Ale. 

I torsdags fick de besked om att deras över-
klagan till förvaltningsrätten i början av året har 
avslagits. 

– Men än har inte vänstern gett upp
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Välkomna till Ale Elförenings

Föreningstämma 2012
med stadgeenliga ärenden och seminarium

24 maj kl 18.00
Ale gymnasium, Nödinge

Alla är välkomna att lyssna på stämma
och seminarieavsnitt.

Yttrande och rösträtt tillfaller dock
enbart medlemmar i föreningen.

Stämman avslutas med förtäring.
För planering önskas anmälan om deltagande 

senast 15 maj.
Ring växeln, 0303-33 24 00, eller maila till info@aleel.se

Områdes-

visning

Söndag 6 maj

13.00–15.00

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

www.boskaparna.se

NYA BOSTÄDER PÅ NÖDINGE GOLFBANA

Nu kan vi erbjuda 20 bostadsrätter med hög standard 
och ett fantastiskt läge i direkt anslutning till Nödinge 
Golfbana.
Husen byggs i en stil som påminner om grannen 
Backa Säteri men med modern och energieffektiv 
teknik vilket ger låga driftskostnader.
Lägenheterna är på 1–3 rok, 63 eller 74 kvm. 
Markplan med uteplats eller våning två med härlig 
balkong. Även ett par spännande vindsvåningar 

med takfönster och öppen planlösning.
Genomgående parkett och helkaklade badrum 
utrustade med egen tvättmaskin och tumlare.
Priser mellan 1.200.000–1.500.000 kr och 
månadsavgift från 3.800 kr.

Vägbeskrivning
Kör av infarten mot Ale Torg och följ golfskyltarna 
mot Backa Säteri.

Positiva besked 
om Ales skolor
ALE. Meritvärdet i Ales skolor stiger 
och i jämförelse med landets övriga 
kommuner förbättrade Ale sin posi-
tion med över 100 placeringar.

– Vårt målmedvetna arbete ger nu 
resultat, men våra insatser för att 
höja kvalitén ytterligare fortsätter, 
säger Utbildningsnämndens ordfö-
rande Elena Fridfelt (C).

Ale är nu på plats 148 av landets 
290 kommuner.

När SKL (Sveriges kommuner och landsting) 
jämförde grundskoleelevernas slutbetyg 2011 
var siffrorna mycket glädjande för Ale. Me-
ritvärdet har ökat och fört upp Ale 107 pla-
ceringar.

– Det är extra roligt med tanke på att hela 
Sveriges resultat är bättre. Kvalitén stiger just 
nu i landets grundskolor och då är det särskilt 
roligt att vi redovisar en så stor positiv förbätt-
ring, säger Elena Fridfelt stolt.

Enligt henne är det inte heller tal om en 
tillfällighet, utan resultatet är en tydlig vänd-
punkt för Ales skolor.

– Jag har förhört mig med rektorerna och 
årets resultat ser också ut att gå i rätt riktning. 
Gymnasiebehörigheten som vi var oroliga för 
då det numera krävs betyg i fler ämnen än ti-
digare har också ökat.

Bakom trendbrott ligger flera riktade sats-
ningar mot skriv- och mattelärandet. Dessut-
om konstateras att satsningen på att ge barnen 
i de lägre årskurserna en egen dator har givit 
resultat. På Nödingeskolan till exempel upp-
visade nationella proven i årskurs tre på våren 
2011 kraftigt förbättrade resultat i både matte 
och svenska. Från att tidigare ha legat väsent-

ligt under riksgenom-
snittet är man nu ikapp 
och förbi rikssnittet.

– Detta är uppseen-
deväckande bra resul-
tat som stärker oss i vår 
övertygelse om att vi 
har gjort rätt i vår sats-
ning på en dator per 
elev i de yngsta åldrar-
na, säger verksamhets-
chef Peter Madsen.

Kommunfullmäkti-
ge applåderade infor-
mationen förra mån-
dagen, men oppositionsråd Paula Örn (S) 
vill inte ge Alliansen hela äran.

– Dessa resultat har inget med deras sats-
ningar att göra. Den baseras bland annat på 
betygen i maj 2011 och då hade de precis till-
trätt. Däremot hoppas jag att vi ska vara fort-
satt överens i skolfrågorna. Jag gläds också 
mycket åt att personalen i skolan äntligen får 
anledning att sträcka på sig. De gör ett fantas-
tiskt arbete i våra skolor, men har tvingats läsa 
den ena rapporten dystrare än den andra. De 
positiva beskeden i all ära, det är fortfarande 
oacceptabelt många elever som inte är god-
kända i matte, engelska och svenska.

För kommunalråd Mikael Berglund (M) 
var det en stor händelse.

– Rapporten är det roligaste som har hänt 
sedan jag blev politiker. Ett kvitto på att våra 
prioriteringar är helt rätt och vi tänker fort-
sätta sätta skolan i centrum. Motståndarna får 
säga vad de vill. Jag konstaterar bara att nu har 
det vänt uppåt!

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Elena Fridfelt (C), 
Utbildningsnämn-
dens ordförande.
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Det var på fredagkvällen vid halv sju-tiden som ambulans-
helikoptern landade på Ängens gräsmatta i Älvängen. Ingen 
trodde väl att besättningen skulle köpa pizza, men ut hoppade 
flera personer och vandrade mot den närliggande restaurang-
en. Efter ett tag återkom manskapet och luftfärden gick vidare 
mot söder.            Foto: Allan Larson

Landade för att 
köpa pizza

Det är Tillväxtverket som just 
inlett en ny omgång av det så 
kallade produktutvecklings-
programmet. Företagen kan 
söka mellan 50 000 och 800 
000 kronor.

– Stödet ska ges till små fö-
retag som behöver hjälp med 
att utveckla företagets tjäns-
ter eller varor för att på så 
sätt stärka konkurrenskraf-
ten, säger Christer Löfqvist.

Insatsen riktar sig till små 
företag som har två eller fler 
anställda och en omsättning 
på minst två miljoner kronor 
för varuproducerande före-
tag och en miljon för tjänste-
producerande företag. Före-
tagen ska medfinansiera med 
lika mycket pengar själva som 
de ansöker om.

– Det är viktigt att livskraf-
tiga små företag som vill ut-
veckla varor och tjänster ges 
möjlighet att driva på utveck-
lingen av dessa fram till kom-
mersialisering. På så sätt kan 
de bli mer konkurrenskraftiga 
och når nya marknader. Av er-
farenhet vet vi att en majori-
tet av de små företag som hit-
tills deltagit i programmet har 
förbättrat sin lönsamhet och 
fått nya kunder, säger Till-
växtverkets generaldirektör 
Christina Lugnet.

Totalt finns 13,8 miljoner 
kronor att söka för företag 
i Västra Götaland. Företag 
inom vård och omsorg samt 
inom kulturella och kreati-
va näringar kan söka små ut-
vecklingscheckar på mellan 
10 000 och 25 000 kronor 
och stora checkar på mellan 
50 000 och 350 000 kronor 
för insatser som utvecklar just 
dessa företag. Företagen ska 
för de stora checkarna med-
finansiera med 30 procent av 
utvecklingskostnaden. För de 
små checkarna krävs ingen 
medfinansiering. Tillväxtver-
ket har beviljat Tillväxt VGR 
4,0 miljoner kronor till före-
tag inom vård och omsorg 
samt 2,5 miljoner kronor till 
företag inom kulturella och 
kreativa branscher.

❐❐❐

Aleföretag kan söka 
ekonomiskt stöd

FAKTA
Partnerskapet Tillväxt VGR består 
av följande aktörer: Västra Göta-
landsregionen, Innovations-
bron AB, Business Region Göte-
borg AB samt Almi Företagspart-
ner Väst AB. Partnerskapets roll 
är att hjälpa företagen med råd-
givning och fungera som en länk 
mellan företagen och Tillväxtver-
ket. Almi Väst är projektledare i 
partnerskapet.

ALE. Nu kan företag i Ale söka upp till 800 000 
kronor för att förnya eller utveckla sina varor och 
tjänster.

– Det är ett bra stöd som företag i alla bran-
scher, även tjänste-
företag, i Ale kan dra 
nytta av, säger Christer 
Löfqvist, Almi Före-
tagspartner Väst och 
projektledare för Till-
växt VGR.

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

Öppet  
dygnet  
runt. 

Följ oss på facebook.

PRIS 1 365 000 kr/bud. AVGIFT 4 239 kr/månad. .
VISAS On 2/5 18.15-19.00. Ring för tidsbokning.
Gruvåsvägen 26. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE ÄLVÄNGEN 3 rok, 74,9 kvm
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PRIS 675 000 kr/bud. AVGIFT 3 162 kr/månad.
VISAS On 2/5 17.00-17.30. Ring för tidsbokning. Klorvägen
2b. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 57 kvm
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PRIS 995 000 kr/bud. AVGIFT 4 187 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Herrgårdsvägen 23a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 4 rok, 96,7 kvm

S
M
S
:A

7
3
9
8
2

T
IL
L
7
1
1
2
2

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

ALE BOHUS 3 rok, 78 kvm

S
M
S
:A

7
4
5
9
1

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 895 000 kr/bud. AVGIFT 3 872 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Sörgårdsvägen 10. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 3 rok, 84,5 kvm

S
M
S
:A

7
4
8
6
3

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 495 000 kr/bud. AVGIFT 3 444 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Skolvägen 3a. ALE Marie Aronsson
0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 53 kvm

S
M
S
:A

6
2
9
2
2

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 1 485 000 kr/bud. TOMT 5 081 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Skår Övre 210. ALE Daniel Eriksson
0303-74 90 06/00.

ALE SKEPPLANDA 4 rok, 66 kvm

S
M
S
:A

7
5
1
9
7

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 1 495 000 kr/bud. TOMT 5 192 kvm . VISAS Sö 6/5.
Ring för tidsbokning. Viesbacke 395. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE HÅLANDA 4 rok, 100 kvm

S
M
S
:A

7
5
1
6
0

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 985 000 kr/bud. TOMT 2 927 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Pussen 470. ALE Daniel Eriksson
0303-74 90 06/00.

ALE RYD 5 rok, 120 + 50 kvm

S
M
S
:A

7
1
7
9
6

T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

PRIS 1 650 000 kr/bud. TOMT 930 kvm . VISAS Sö 13/5.
Ring för tidsbokning. Skepplandavägen 5. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE SKEPPLANDA 4 rok, 113 kvm

S
M
S
:A

7
6
4
1
9

T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

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

ALE ÄLVÄNGEN 4 rok, 107 kvm

S
M
S
:A

7
2
6
9
3

T
IL
L
7
1
1
2
2

Må 7/5.
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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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Briljerar på isen
Första gången hon stod på ett par skridskor hade hon knappt fyllt fyra. 

Älvängentjejen Sandra Karlsson har nått stora framgångar inom konståkning 
med sitt lag Team Boomerang.

Ännu har hon inga planer på att lägga skridskorna på hyllan.

Hur länge har du hållit på 
med konståkning?
– I 19 år, sedan jag var 4. 
Alla tjejer i Älvängen red 
när jag var liten, men efter-
som mamma var allergisk 
drog hon istället med mig 
på konståkning. Det tog nog 
ett par år innan jag tyckte 
det var roligt och fastnade 
för det. Jag började i Kung-
älv och sedan när jag blev 
senior bytte jag till Göte-
borg. Jag har alltid åkt i lag 
och det är ganska ovanligt. 

Vilka tävlingar har du del-
tagit i?
– I år var fjärde gången jag 
är med i VM och SM har 
jag åkt ända sedan 10-årsål-
dern. Vi tävlar mycket ute 
i Europa och det brukar 
bli ungefär två gånger per 
säsong.

Vad betyder konståk-
ningen för dig?

– Det har definierat mig. 
Jag är en konståkare och det 
har format mig till den jag 
är. Jag har lagt ner min själ i 
det och i princip alla vänner 
har jag inom sporten.

Hur mycket tränar du?
– Det blir 5-6 gånger i 
veckan, så jag lägger nästan 
all min tid på det. Det klart 
att det är tufft och kräver ett 
stort engagemang, men det 
är ett val jag gjort. 

Ditt lag Team Boomerang 
kom på åttonde plats i 
VM som gick i Scandina-
vium för ett par veckor 
sedan. Berätta om det. 
– Vi kom på åttonde plats 
av sammanlagt 21 lag och 
det är vår bästa placering 
någonsin, så vi är extremt 
nöjda. Vi tränade väldigt 
intensivt innan och nådde 
toppformen. Det var sista 

tävlingen för säsongen 
så nästa blir inte förrän i 
december, men träningen 
pågår nästan året om.

Finns det något tillfälle 
som betytt extra mycket, 
något som du alltid 
kommer att minnas?
– Det är faktiskt hemma-
VM i Göteborg nu för 
några veckor sedan, jag har 
aldrig varit med om något 
liknande. Vrålet från hela 
den svenska klacken när vi 
gick ut på isen glömmer jag 
aldrig. Man blev skräcksla-
gen och jättetaggad på en 
och samma gång.

Hur länge tror du att du 
kommer att hålla på med 
konståkning?
– Det vet jag inte, men jag 
har inga planer på att sluta.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Sandra Karlsson
Ålder: 23
Bor: Göteborg
Gör: Receptionist på IT-bola-
get Extenda
Familj: Stor och kärleksfull 
familj i Älvängen
Intressen: Konståkning, 
umgås med vänner
Stjärntecken: Kräfta
Aktuell: Hennes konståk-
ningslag Team Boomerang 
placerade sig på åttonde 
plats i lag-VM som hölls i 
Göteborg i mitten av april.
Planer i sommar: ”Har inte 
hunnit tänka ut så mycket 
ännu, men träningsläger på 
Gotland blir det i alla fall. ”
Lyssnar på: Elektronisk 
musik
Last i livet: TV-spel

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se



ÄLVÄNGEN. Med Stre-
aplers först ut sattes 
ribban högt för årets 
vårmarknad i Älvängen.

Med hjälp av ett fan-
tastiskt vårväder, rik-
ligt utbud av aktiviteter 
och ett trivsamt sorl 
längs gatorna torde 
2012 gå till historien 
som den bästa vår-
marknaden någonsin.

Roland Gustavsson från 
Nygård lär gärna skriva under 
det påståendet. Han började 
med att köpa sig en ny tv hos 
Ale Radio TV för att senare 
när dragningen i årets Hand-
la-och-vinn-lotteri ägt rum 
hämta ut en ny elcykel.

– Det blev ju riktigt bra! 
Eftersom teven kostade lite 
fick jag nästan ett helt häfte 
med lotter. Det lönade sig, 
skrattade Roland Gustavsson.

Hos Hardesjö Bil arrang-
erades en bilutställning. 
Denna gång visade sig hem-
maplan bli helt avgörande. 
Sven Hardesjös Buik Century 
från 1938 vann med tre rös-
ters marginal omröstningen.

Streaplers framträdande 

satte en härlig ton för mark-
naden. För Sveriges hetaste 
dansband var det säkert värt 
besväret för kön ringlade sig 
riktigt lång vid skivförsälj-
ningen. 
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Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

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. 

En vårmarknad helt i publikens smak

Fanny Stenborg och klass 9B1 samlade in pengar till klassre-
san på sitt eget kreativa vis.

Roland Gustavsson från Nygård vann elcykeln Handla-och-
vinn-lotteriet. Emma Rydberg, Älvängen, och Simon Sunde-
berg vann andra respektive tredjepris.

Ales snyggaste veteranfordon. Vinnare med endast tre 
röster blev Sven Hardesjö, vars Buik Century från 1938 fort-
farande är svårslagen. Disa och Stig Andersson med sin Mer-
cedes VA 170 från 150 fick nostalgibucklan.

Kenny Samuelsson och Henrik Uhlin i högform. Streaplers blandade gammalt och nytt.

Spontandans! När Steaplers spelar 
upp är det svårt att stå still.

Dansuppvisning!Ett nytt fenomen för den som gillar att roa sig. I gummibol-
len gömmer sig Elin Gustafsson, 13, från Starrkärr.

Vad vore en marknad utan 
hoppborg?

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Streaplers angav tonen

FITS YOUR LIFE - MITSUBISHIMOTORS.SEFE MITSUBISHIMOTORS.SE

PREMIÄR!
FÖR MITSUBISHI HOS KAREBY BIL

Bränsleförbrukning bl. körning 4,8-8,8l/100 km. CO2 127-202g/km. Kan ej kombineras med andra avtal eller erbjudanden. Samtliga priser är cirkapriser. Bilarna på bilderna är extrautrustade. Gäller t.o.m. 2012-06-30 eller så långt lagret räcker. Erbjudandet gäller endast helgen 5-6 maj 2012.

MITSUBISHI LANCER 1,8 ACTIVE

PRIS FRÅN 159.900 kr

PRIS FRÅN 199.800 kr. 

MITSUBISHI ASX

MITSUBISHI OUTLANDER

PRIS FRÅN 264.900 kr.

MITSUBISHI PAJERO 3,2 BUSINESS NAV

PRIS 494.900 kr.

Sveriges längsta bilgaranti

MITSUBISHI COLT 1,3 AS&G ACTIVE

PRIS FRÅN 119.900 kr.

MITSUBISHI L200 4-DÖRRARS

PRIS FRÅN 217.900 kr exkl moms

Från och med årsskiftet 2011 gäller 
8 års garanti (max 15000 mil) på alla 
nya Mitsubishi personbilar som säljs 
i Sverige. Självklart fortsätter garantin 
att gälla om du, mot förmodan, skulle 
vilja sälja bilen före 2020. RÄNTA 3.95% 

Prästvägen 105 Kareby. Tel 0303-222 001
Öppet mån-fre 10-18. Helgöppet lör-sön 5-6 maj 11-15. www.karebybil.se

Vi bjuder 
på korv&bröd

med läsk!

PASSA PÅ 
ATT PROVSITTA
VÅRA FLYGPLAN
J29 &  J35 ! 
(Flygande Tunnan

& Draken) 

M

PRs

    GÄLLER ALLA BILAR I ANNONSEN OCH ENDAST 5-6 MAJ 2012

10 % rabatt
MAX 1 BIL PER HUSHÅLL



KUNGÄLV. Nu vet även 
Nol hur det är att för-
lora.

Det förväntade topp-
laget FC Komarken var 
klassen bättre.

– Inget snack. De 
vann rättvist, vi tar 
dem hemma, sa nolträ-
naren Peter Karlsson.

Han avstod från möjligheten 
att försöka förklara bort ud-
damålsförlusten, kanske just 
på grund av att segern var i 
underkant.

– De var närmare 4-2 än 
vad vi var att kvittera. I prin-
cip var de bättre på varje po-
sition. Bra tempo och skickli-
ga passningsspelare. Inget att 
säga om, de vann rättvist, ana-
lyserade Peter Karlsson.

Hemmalaget tog led-
ningen med både 1-0 och 

2-0. De stod för en tydligare 
taktik och ett fyndigare spel. 
Komarken kommer garante-
rat att utmana om den den 
översta platsen i tabellen.

Inga ursäkter
– De är riktigt bra. Idag finns 
det inga ursäkter. Vi försöker, 
men räcker 
inte till. För-
hoppningsvis 
kan vi fort-
sätta utveckla 
våra unga spe-
lare och bjuda 
ännu tuffare motstånd när 
serien vänder. Vårt bekym-
mer är att vi sällan får spela 
samman ett lag. Det är alltid 
ett antal nya spelare, samti-
digt är det ändå kul att vi har 
en bred trupp och alltid kan 
ställa ett starkt lag på benen, 
funderade Karlsson.

Om FC Komarken var 

tufft, väntar ännu tuffare mot-
stånd i nästa runda. Till No-
längen kommer serieledande 
Säve på lördag. I helgen be-
segrade de Färjenäs med klara 
5-0, samma lag som Nol vann 
över med 2-1.

– Att Säve är bra visste vi 
redan på förhand. Nu gäller 

det att ladda 
och ta med oss 
allt positivt 
från de inle-
dande match-
erna. Komar-
ken är ett rik-

tigt bra lag, men faktum kvar-
står att de bara vann med ett 
mål. Jag är övertygad om att 
vi kan bjuda motstånd, sär-
skilt hemma, manade Karls-
son.

Några tillskott är inte att 
vänta till veckans match. 
Framför allt är det fjolårets 
skyttekung Mikael Hintze 
som nolarna väntar på.

KÅLLERED. Bara en 
poäng på de tre inle-
dande matcherna.

Ahlafors IF har fått 
en tung start i årets 
seriespel.

– Vinner vi bara 
hemma mot IFK Troll-
hättan på lördag så har 
vi lika många poäng 
som förra året vid 
samma tidpunkt. Det är 
ingen panik, säger AIF-
tränaren Lars-Gunnar 
Hermansson. 

Förluten till trots var det en 
betydligt mer nöjd skeppare 
som lokaltidningen pratade 
med i söndags.

– Nu kände jag igen kil-
larna igen. Vi offrade oss för 
varandra och kämpade från 
första till sista minuten. Kål-
lered tog vara på några miss-

tag och vann på så vis rättvist. 
Vi hade ett antal klara mål-
chanser som vi inte utnyttja-
de, då blir det inga poäng i 
division tre, konstaterar Her-
mansson.

Kållered var revanschsug-
na efter 
6-0-förlusten 
senast mot 
Skoftebyn. 
1-0 i halvlek 
blev till slut 
2-0 efter en 
straffspark i slutet av andra 
halvlek.

– Vi gick ner på en tre-
backslinje och straffades 
tyvärr tämligen omgående. 
Klubben  har förlorat bety-
delsefulla spelare två år i rad 
och i fjol lyckades vi verkligen 
krama ur allt ur varje enskild 
spelare. I år måste vi försöka 
med det en gång till plus att vi 
måste gjuta mod i truppen, då 
kan det räcka till förnyat kon-

trakt. Killarna är ambitiösa 
och än så länge är stämning-
en väldigt bra i laget. Vi måste 
bara minimera våra misstag. 
En match som den här mot 
Kållered hade nog slutat 
0-0 förra året. Det gäller att 

hitta tillbaka 
till en lägsta-
nivå som åt-
minstone ger 
oss en poäng i 
matcher som 
denna, menar 

Hermansson.
Du låter trots allt för-

hoppningsfull?
– Jadå, men det skulle sitta 

fint med en trepoängare nu.
Nyckelspelaren och lagets 

försvarsankare, Henrik An-
dersson, fick gå av i halvlek 
med en misstänkt revbens-
skada.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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TVÄTTA BILEN 
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Modern
och miljövänlig
biltvätt!
Bekvämt och 
effektivt!

Var 6:e biltvätt är gratis!

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

FOTBOLL
Division 3 Nordvästra Götaland
Kållered SK – Ahlafors IF 2-0
Matchens kurrar AIF: Anders Anders-
son 3, Peter Antonsson 2, Henrik 
Andersson 1.

Mellereuds IF – Edets FK 3-3
Mål LEIF: Jonathan Gustavsson,
Niklas Fredriksson, Jimmy Aronsson.

Division 5 Västergötland västra
Göta BK – Skepplanda BTK 2-0
Mål Göta: Johan Lilja 2.
Matchens kurrar SBTK: Oscar Frii 3, 
Linus Carlsson 2, Svante Larson 1.

Division 6 Alingsås
Alvhem – Säven/Hol 1-10 (1-4)
Mål AIK: Linus Tornell.

Division 6 D Göteborg
FC Komarken – Nol 3-2
Mål NIK: Jesper Pedersen, Martin 
Eriksson. Matchens kurrar NIK: 
Martin Eriksson 3, Charlie Nielsen 2, 
Johan Alemyr 1.

Surte – Hyppeln 2-1

Älvängens IK - Bosna 1-2
Mål ÄIK: Per Åsén.
Matchens kurrar: David Forsman 3, 
Johan Parinder 2, Markus Hedberg 1.

IK Zenit – Nödinge SK 0-2 (0-0)
Mål: Alen Grozdanic 2.
Matchens kurrar: Alen Grozdanic 3, 
Andreas Hjort 2, Erdin Sivac 1.

Division 7D Göteborg
Bohus – Backatorp 2-3 (1-1)
Mål BIF: Jasmin Seferovic, Juan 
Weihe.

Div 3 Västergötland Södra, damer
Skepplanda – Byttorp 11-1 (3-1)
Mål SBTK: Sandra Augustsson 4, 
Sophia Axelsson, Sandra Alvenby, 
Matilda Errind, Amanda Errind, 
Lotta Hillebjer, Denice Svensson, Ida 
Hansson.
Matchens kurrar: Mikaela Ögren 
3, Amanda Lindgren 2, Sandra 
Augustsson 1.

Division 4A Göteborg
Älvängen – Ytterby FC
Mål ÄIK: Tesa Enyck, Jennifer Arvids-
son, Lina Karlsson.
Matchens kurrar: Linda Klevéus 3, 
Tove Saaranen 2, Ylva Fritzon 1.

Division 5 Göteborg
Ahlafors – Sandarna BK 2-2 (1-0)
Mål AIF: Linda Jonasson, Madelene 
Lindberg.

Tung start för Ahlafors IF

FOTBOLL
Div 3 nordvästra Götaland
Kållered SK – Ahlafors IF 2-0 (1-0)

FOTBOLL
Div 6 D Göteborg
FC Komarken – Nol IK 3-2 (2-1)

Och även Nol förlorade

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Fick kliva av. Henrik Andersson, ankare i AIF:s försvar, kom 
inte in i andra halvlek. En misstänkt revbensskada hindra-
de honom.

Grinar illa. Nol IK förlorade mötet med topplaget FC Komar-
ken som fortfarande är obesegrade i division 6 D Göteborg.Tor 3 maj kl 19.00

Sjövallen
AIF dam – Zenith/

Hjuvik

Fre 4 maj kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Sollebrunn

Lör 5 maj kl 14.00
Nolängen

Nol – Säve

Lör 5 maj kl 14.00
Älvevi

ÄIK dam – Mossen

Lör 5 maj kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – IFK Trollh.

Sön 6 maj kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Surte

FOTBOLL I ALE

- 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. 

17SPORT



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

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

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

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

BETONGHÅLTAGNING
Sågning • Borrning • Bilning • Rivning 

Asbestsanering • Vajersågning
Betong- och bergtätning

www.alebetongborrning.se

Försäljning & service
Nyckeltillverkning
�����0303-74 86 11�������
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Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00
Lunnavägen 6, Alafors

E-post: lars@sturesspisar.se

STURES 
SPISAR AB

Braskaminer, vedspisar, 
kakelugnar, installationer...

������������
������������

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

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

�����������������
������
���

��
�������
�����
�
���������

RING! 0303-749218 • ztryck.se • ÄLVÄNGEN

500 KUVERT MED TRYCK!
Billigast i Sverige?

Gäller C5-kuvert enfärgstryck exkl moms480:-

Bildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

Colorama i Älvängen

- En butik för 
både proffs och 

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

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

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

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

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

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

www.mecaalvangen.se

Minireningsverk 
för enskilda avlopp
Enkelt & driftsäkert • Tar liten plats

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

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86

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

WWW.ZATABYGG.SE

Snabba leverans
er

Vi har
ALAFORS. Gruppen Gul 
spelar sin andra raka 
Agata Christieföreställ-
ning just nu.

För er som inte 
hunnit till Pelarteatern 
finns fortfarande chan-
sen.

– Bokning sker via 
vår hemsida och sista 
föreställningen är på 
söndag, hälsar regis-
sören Andreas Henriks-
son.

Det är en minst sagt gedigen 
uppsättning som gruppen 
Gul har givit sig i kast med. 
Efter åtta föreställningar lär 

vila vara välkommet. Pjäsen 
är i tre akter och mordgåtans 
klargörande dröjer.

Bra respons
– Vi har fått en bra respons, 
men jag hoppas att fler tar 
chansen att komma hit. Hela 
ensemblen har lagt ner otro-
ligt mycket tid för att ro det 
här projektet i hamn att det 
vore synd om inte alla som 
gillar teater passar på, säger 
Andreas Henriksson.

Det är bara att hålla med. 
Som vanligt har gruppen varit 
noggrann med såväl helheten 
som detaljerna. Denna gång 
imponeras man särskilt av pe-
rukerna och håruppsättning-
arna. Silverrävarna ser onek-
ligen mycket trovärdiga ut...

Agata Christies Spindelnä-
tet utspelar sig i tidigt 1950-
tal. Allt utspelar sig på herr-
gården Coppelstone Court. 
Överklassfamiljen har en 
säregen buttler, en excent-
risk trädgårdsmästare och en 
styvdotter utöver det vanliga. 
En kommissarie och ett lik 
dyker självklart också upp...
Fotnot: Fler bilder på alekuriren.se

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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STORA VIKEN. Den 22 
april arrangerade Alehof 
Aleträffen. Det var den 45:e 
Aleträffen i ordningen sedan 
den första arrangerades 1947 
i Kollanda. Tävlingscentrum 
i år var vid Stora Viken på 
ängen söder om Klädkälla-
rens nybyggnation. 

Klubben uppskattar det 
goda samarbetet med Kläd-
källarens ägare, Peter Lind-
berg, som välvilligt ställde 
platsen till förfogande för 
tävlingen och servade med 
vatten till duscharna. Lika 
positivt var samarbetet med 
Svevia som gav möjlighet till 
parkering på den nyasfalte-
rade, ännu avstängda, delen 
av E45 direkt nedanför 

Klädkällaren. Klubben hade 
ett 80-tal funktionärer på 
plats som såg till att det blev 
att bra arrangemang.

I området mellan Jen-
nylund i söder och Backa 
i norr hade banläggarna 
Rasmus Larsson och 
Anders Lövgärd lagt orien-
teringsbanor av olika längd 
och svårighetsgrad för de 
allra yngsta på kanske 4-5 år 
till de äldsta på dryga 80 år. 
Området, som inte använts 
i tävlingssammanhang på 
över 20 år, är krävande både 
orienteringsmässigt och 
fysiskt. Banorna fick högt 
betyg av deltagarna. Av 
klubbens egna medlemmar 
hade ungdomarna upp till 16 
år möjlighet att delta. 

De bästa resultaten bland 
alehofarna var i respektive 
klass: H14: 5. Douglas 
Fransson-Lee, D12: 7. 
Johanna Wallberg, H12: 
6. Oliver Fransson-Lee, 
H10: 8. Erik Johansson, 
U1: 7. Julia Wallberg, 
U2: 4. Ida Bengtsson, 9. 
Lucas Boström, 10. Linus 
Boström.

Nästa år arrangerar 

Alehof Långdistans-SM i 
orientering i Risveden och 
planeringen inför detta 
hedrande uppdrag pågår för 
fullt. Risveden användes som 
tävlingsområde även förra 
gången klubben arrangerade 
SM i orientering som var 
1980. 

❐❐❐

800 orienterade i Ale

Aleträffen lockade 800 orienterare i olika åldrar.

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or
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VOLVO NÄRSERVICE ALE

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi har

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

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

För tredje året i rad bar 
det av till Tönnersjö GK 
för att starta säsongen med 
ett traditionsenligt läger. 
Allt som allt var det fjorton 
förväntansfulla och golfsug-
na juniorer som deltog på 
årets läger och alla hoppa-
des vi nu på bra väder. För 
efter ett varmt slut på mars, 
och en lika plötslig kall start 
av april, så såg det riktigt 
lovande ut på väderfronten. 
Med runt tio grader i luften 
och inget regn så blev lägret 
även i år en lyckad tillställ-
ning.

Med minst tre under-
bara rundor benen, säker-

ligen även en och annan 
9-hålsrunda både på stora 
banan och korthålsbanan, 
en del träning och tävlings-
moment så var det fjorton 
trötta ungdomar som sjönk 
ner i sätena för hemresa på 
söndagen.

Vi i juniorkommittén vill 
passa på att tacka alla ung-
domar som deltog för den 
fina inställning och kompis-
anda ni visade under lägret 
och samtidigt passa på att 
gratulera Philip Kock, som 
med minsta möjliga margi-
nal tog hem Ale Spring Cup 
2012 mitt framför näsan på 
Isabelle Alvarsson.

Vi ses i Tönnersjö nästa 
år i gen!

Ale GK
Juniorkommittén

Säsongen igång för Ale GK:s juniorer

Ale GK:s juniorer har startat upp säsongen.

– Stora Viken var tävlingens centrum

BRIDGE
Vid säsongens sista partävling i 
Alvhem deltog 12 par. Medel var 110 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson           137
2. Elsa Persson/Rikard Johansson    132
3. Ole J Jensen/Kjell Andersson    123
4. Stig Christensson/Nils Lindström   120
5. Sune Johansson/Karl-Eric Nilsson
    Lisbeth Alfredsson/Marita Mesch   117
7. Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson   111

Traditionsenligt Träningsläger i Tönnersjö GK

Andreas Svensson och Sofie Arnkil i Pelarteaterns senaste 
uppsättning, Agata Christies Spindelnätet.

Spindelnätet – spänning och 
underhållning på samma gång



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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

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

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-459 000

Ale Taxi Ditt lokala 
taxibolag

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

trakten som sitter i bilen.

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

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

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage AB

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-
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Fotvård, hudvård & Friskvård
i Bohus Centrum

���
	�������������� 295 :-

495 :-

ÄLVGODIS

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

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

Söndag stängt

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag 
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

Högtryckstvätt
Målning
Blästring
Sanering

Klottersanering

0303-77 55 69 / 070-666 06 76

Landslagets Fotbollsskola
för flickor och pojkar födda 2000 till  2005

Vimmervi IP 18 juni-21 juni 
Anmäl dig på vår hemsida eller skicka ePost till 

nskfotboll@telia.com

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!
Tar emot friskvårdskuponger

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

Lösgodis 
250 sorter

Även sockerfritt

Slush-ice
Tobak
Läsk
Glass

Energidryck

 

 

0707-53 51 13

Göteborgsvägen 94 
Älvängen 

www.fotalvan.se 

Medicinsk fotvård * Spa-fotvård 
Pedikyr * Presentkort * Försäljning 

Dina fötter i trygga händer! 
Ulla Krafft * Medicinsk fotvårdsspec. 

TS Mureri
• Murning Skorstenar, Kakelugnar
• Öppna spisar
• Spiskassetter, Kaminer
• Tätning rökkanaler, Syrafasta rör
• Inspektion med TV-kamera
• Diverse murningsarbeten

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com

DERBY DIV 6 D
Söndag  6 maj kl 18:00

Nödinge SK – Surte IS FK
Välkommen till Vimmervi Cafeterian är öppen

www.laget.se/nskfotboll Tel: 0303-229883
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HÅLANDA. Gunilla 
Wallengren kan lägga 
ytterligare två SM-guld 
till samlingen.

Karriären har hittills 
inbringat 68 stycken.

I Norrköping förra 
helgen vann Gunilla 60 
och 400 meter.

Rullstolsåkerskan Gunilla 
Wallengren hade en dag på 
jobbet när hon inkasserade 
sitt 67:e och 68:e SM-guld på 
Inomhus-SM i Norrköping 
förra lördagen. 

– Det visar att jag är på 
rätt väg, konstaterar Gunilla 
som har haft en strulig inled-
ning på året med fem veckors 
sjukdom.

– Först åkte jag på en två 
veckor lång förkylning och 

på träningslägret i Sydafrika 
drabbades jag av influensa. 
Uppbyggnadsträn ingen 
inför vårens stora mål i 
Schweiz har därför fått ske i 
komprimerad form, förklarar 
Gunilla.

17-20 maj väntar nämligen 
två internationella stortäv-
lingar i Schweiz, med stora 
delar av världseliten på plats. 
Det är här som Gunilla Wal-
lengren definitivt ska säkra 
sin plats till Paralympics som 
avgörs i London i augusti-
september. Innan dess väntar 
EM i Holland.

– Till Paralympics ska jag 
bara, så är det, säger Gunilla 
Wallengren och låter säker 
på sin sak.

JONAS ANDERSSON

Två nya SM-guld till 
Gunilla Wallengren

Gunilla Wallengren från Hålanda tog två nya SM-guld i Norr-
köping förra helgen. Årets stora mål är dock Paralympics.
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GÖTA. Närmare 300 
personer hade letat sig 
till Ryrsjövallen i fre-
dags kväll.

Hemmapubliken fick 
se Göta BK vinna pre-
miären mot Skepplanda 
BTK.

Stor matchhjälte blev 
Johan Lilja som sva-
rade för båda målen.

Göta älvdalsderbyt i division 
5 Västergötland Västra lock-
ade storpublik. Både Göta 
BK och Skepplanda BTK är 
tippade topplag i serien och 
att döma av fredagens till-
ställning så är den samlade 
fotbollsexpertisen rätt ute. 
Gästerna svarade för den 
spelmässigt bästa insatsen, 
men hemmalaget var effekti-
vast i straffområdet.

Göta har värvat friskt 
inför den här säsongen, 
bland annat en kvintett spe-
lare från grannklubben Edet 
FK. Av dessa visade framfö-
rallt målvakten, Christoffer 
Berglund, stora kvaliteter. 
Han räddade hemmalaget 
vid flera tillfällen, bland 

annat i matchinledningen 
när Linus Carlsson och 
Christian ”Figge” Rönkkö 
ställdes öga mot öga med den 
reflexsnabbe 
keepern.

Johan Lilja 
visade kyla 
när han tio 
minuter in 
på den första 
halvleken kunde ge GBK 
ledningen med 1-0. Samme 
man höll sig framme och 
skallade in Niclas Graffs 

LEKSTORP. Det såg 
länge ut som om 
Älvängen skulle ta sin 
tredje raka poäng i 
lika många matcher.

Fast med några fut-
tiga minuter kvar att 
spela kunde gästerna 
slå in sitt vinstmål på 
en målvaktsretur.

Matchen var ganska jämn 
och båda lagen hade unge-
fär lika många målchanser.

– Vi är mycket nöjda med 
segern, sade man i Bosna 
direkt efter slutsignalen och 

framhöll att Älvängen fak-
tiskt var värda ena poängen.

Älvängen missade några 
bjudlägen och speciellt före 
paus borde man hittat rätt 
med någon av de farlighe-
ter som skapades. I anfal-
let saknades både Simon 
Enyck och Patric Skån-
berg, men båda lär åter-
komma i nästa bortamatch 
som blir på Hedens plast.

Göta BK premiärvann mot SBTK

PREMIÄRBESÖKARE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Steget efter. Skepplandas lagkapten Oscar Frii i kamp med 
hemmalagets Andreas Lilja. Göta BK vann premiären på Ryr-
sjövallen med 2-0.

Division 3 NV Götaland

VS

IFK  TROLLHÄTTAN
LÖRDAG 5 MAJ

KL 15.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

www.ahlaforsif.se

DDDiiiviiissiiiioonn 333 NNNVVV GGGGöööötttaallllaanddd
AHLAFORS IF

MatchvärdMatchvärd

inlägg till 2-0 när matchuret 
visade 55 minuter.

– Jag tycker att vi gör en 
riktigt bra match, synd att vi 

inte får med 
oss poäng 
bara. Jag 
tycker vi för-
tjänade det, 
men det gäller 
att ta vara på 

lägena. Det gjorde inte vi, 
summerade SBTK:s lagkap-
ten, Oscar Frii, direkt efter 
matchen.

– Kan vi fortsätta på den 
här linjen och vaska fram 
lika många chanser i kom-
mande matcher så kommer 
poängen. Nu väntar DM-
match hemma mot TFK på 
tisdag och på fredag gästar 
Sollebrunn Forsvallen, avslu-
tade Oscar Frii.

Första förlusten för ÄIK

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

ÄIK-spelarna, Markus Hedberg och Johan Parinder i vita 
tröjor, försöker sätta stopp för en motståndare. Bosna 
vann matchen på konstgräset i Lekstorp med 2-1.

HJÄLP EUROPAS
FATTIGASTE BARN

BG 5344-4923
STÖDFÖRENINGEN VAKEN

MÄRK "MOLDAVIEN"

FOTBOLL
Div 5 Västergötland Västra
Göta BK - Skepplanda 2-0 (1-0)

FOTBOLL
Div 6D Göteborg
Bosna - Älvängen 2-1
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Tyrolen  
8 dagar i Österrike
Hotel Gasthof Schroll ★★★ 
Det traditionsrika, familjeägda 
hotellet ligger i Kirchbichl, idyl-
liskt vid sjökanten av Donaus 
biflod Kessel vid foten av de 
majestätiska Kaisergebirge. 
Besök t.ex. Wildpark Aurach 
strax utanför Kitzbühel eller 
Moorstrandbad med lekplats 
och bad. Få en upplevelse för 
livet i fantastiska Swarowski 
Kristallwelten – en imponerande 
värld i kristall. Upplev Tyrolens 
storslående bergstoppar, böl-
jande backar och blomstrande 
ängar! 

Pris per person i dubbelrum 

från 2.999:-
Pris utan reskod från 3.299:-

Pristillägg: 
1-7/7 & 12-25/8: 300:- | 8/7-11/8: 550:-

läsk & saft till middagen

barn kl. 8.00-19.30

2 barn 
0-12 år 
gratis 

Ankomst: Sön 10/6-16/9 2012. 
OBS: Kuravgift på 1,40 EUR per pers./dygn. 

   Hotel Gasthof Schroll

Upplev Lüneburger Heide
4 dagar i Bi spingen

Hotel Zur Grünen Eiche ★★★  
I utkanten av naturparken Lüneburger Heide ligger detta gemyt-
liga hotell. Promenera in till Bispingen (3 km) eller njut av ölen 
i hotellets Biergarten. Besök t.ex. nöjesparken Heidepark Soltau 
eller Serengeti Safaripark.

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:- 

Ankomst: Valfri t.o.m. 
29/8 2012. 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Härliga Bornholm 
4 dagar i Sandvig, Danmark

Hotel Pepita 
Ni bor centralt i en fin, gammalt korsvirkesbyggnad nära Sandvigs 
finaste badstrand och gårdsträdgården med en härlig uteservering 
på semesterön med landets flest antal soltimmar. Upplev dessu-
tom ruinerna av medeltidsborgen Hammershus!     Endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

1.899:-
Pris utan reskod 2.049:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 
29/6 2012. 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Hotel Pepita

eller ring  020 79 33 84

BESTÄLL NU PÅ:
Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

– så får du automatiskt rabattpriset.

Alekuriren

VILL DU VISA 
VAD DU KAN?
 Då kan projektet Öppen Scen 

var något för dig? 

� � � � � � � � � �

Vi på Repslagarmuseet ställer upp med 
scenen, du/ni står för uppträdandet!

Låter detta intressant? 
Ta kontakt med oss redan idag!

maila till allan@repslagarbanan.se

ÄLVÄNGEN. Många barn 
hade bidragit med fina 
teckningar till den årliga 
teckningstävlingen på tema 
Ivar Arosenius. Som vanligt 
hade många fått inspiration 
av boken Kattresan. Många 
härliga katter och Lillan i 
olika skepnader lyste från 
museets väggar. Men det 
fanns också mycket annat 
som hade inspirerat barnen. 
Ivar Arosenius led ju av blö-
darsjuka och hans ständiga 
kamp mot sjukdomen och 
döden avspeglades också i 
bidragen.

De sista åren bodde Ivar i 
Älvängen och det karaktäris-
tiska landskapet med älven 
och Kattleberg avspeglas i 
många av hans målningar, 
så även i Elin Anderssons 

teckning.
Det vinnande bidra-

get stod dock Jonathan 
Grob, Surteskolan årskurs 
3A, för. Jonathan hade målat 
en härlig färgstark bild av 
Lillan på promenad.

Lotta Berglöw från 
Repslagarmuseet åkte ned 
till Surteskolan för att dela 
ut priset på plats.

Jonathan belönades med 
ett diplom innehållande en 
Ivar Arosenius reproduktion 
samt 1 000 kronor till sin 
klass. I vår åker hela klassen 
till Strömma Naturbruks-
gymnasium. Där ska barnen 
övernatta på en bongård. 
Jonathans vinst möjliggör 
denna härliga vårutflykt. 
Själv kanske Jonathan får se 
sin bild som en affisch i ett 

Jonathan Grob vann teckningstävling
– Färgstark bild av Lillan på promenad

Linn Bergstedt, Jessie Lappalainen, Elin Andersson och Pet-
ronella Skoglund erhöll alla ett hedersomnämnande för sina 
insända bidrag.

Lotta Berglöw från Repslagarmuseet delar ut förstapriset 
i teckningstävlingen om Ivar Arosenius till Jonathan Grob, 
Surteskolan.

kommande Aroseniusar-
rangemang på museet.

Följande fick ett heders-
omnämnande för sina fina 
bidrag: Linn Bergstedt, 

Jessie Lappalainen, Elin 
Andersson, Petronella 
Skoglund alla från Ahlafors 
fria skola.

❐❐❐

STARRKÄRR. SPF:s tradi-
tionsenliga poängprome-
nad i Prästalund gynnades 
av vackert väder och mäng-
der av utslagna vitsippor. Att 
det var prostinnan Poppel-
man som i mitten på 1700-
talet lät plantera ekarna var 
det inte alla som visste. Inte 
heller att det var bok- och 
inte hasselblad som var av-
bildade.

Ingen hade alla rätt på 
Gösta Mårdborgs kluri-
ga frågor. En kvartett damer 
bestående av Sigrid Pet-
tersson, Inger Svensson, 
Anna-Lena Sager och Bir-

gitta Mattsson lyckades 
få elva rätt. Pappersbun-
ten vägde 280 gram. Äldste 
deltagare var Daniel Tor-
stensson med sina 90 år 
på nacken. Hans bana var 
något kortare, men frågor-
na var desamma. Vinsterna 
utgjordes av frukt och grönt 
och ingen gick lottlös där-
ifrån.

Nästa aktiviteter är må-
nadsträffen i Starrkärr den 9 
april och resa till Stenstorp 
den 23 maj. Den 24 maj är 
det friskvårdsdag på Furu-
lund.

Lennart Mattsson

SPF-promenad i blomsterskrud

I fagra Prästalund arrangerade SPF sin traditionsenliga po-
ängpromenad.                              Arkivbild: Jonas Andersson

SKEPPLANDA. Dan 
Reed Network var för-
band till Bon Jovi 
och självaste Rolling 
Stones.

I söndags kväll gav 
Dan Reed Vadbacka 
Gästgiveri en akus-
tisk konsert de sent 
kommer att glömma.

Rainbow Child var 
hemma.

– Du vet, jag har spelat på 
scener och arenor som du 
inte ser änden på. Ändå är 
det inget som slår det här. 
Nära, intimt och personligt. 
Det här är det bästa jag vet, 
som att komma hem, sa Dan 
Reed och skakade hand.

Undertecknad fick nypa 
sig både en och två gånger 
i armen för att förstå att det 
verkligen hände.

Mikael Blomfelt och Jonas 
Bengtsson, krögare på Vad-
backa Gästgiveri, tvekade 
inte en sekund när tillfället att 
få Dan Reed till krogen dök 
upp. En exklusiv spelning för 
exklusivt utvalda.

– Vi har pratat om det med 
små bokstäver. Vi ville ha det 
under kontroll och det blev 
precis så bra som vi önskade, 
konstaterade en mer än nöjd 
Jonas Bengtsson som fick 
äran att utmana artisten på 
spontanmusik i baren.

Jonas valde superhits med 
Bon Jovi och Tomas Ledin. 
Dan Reed behövde bara ta 
ton för att förtrolla publi-
ken. Oavsett vad han sjöng 
denna kväll så blev det ma-
giskt. Hans karaktäristiska 
stämma fyllde lokalen med 
förtrollning.

Under den akustiska kon-

serten för ett 50-tal gäster be-
rättade Dan Reed om sitt livs 
resa från firad artist till ett liv 
med droger och kampen för 
att hitta tillbaka. Den gick 
bland annat via Jerusalem och 
en tid i kloster i norra Indien

– Livet i Jerusalem är fas-
cinerande. Det är ett religi-
öst centrum, där många söker 
meningen med livet och den 
rätta bilden av Gud. Det skil-
jer sig mot det kommersiel-
la New York och underhåll-
ningsindustrins Mecka Los 
Angeles. Vi i väst är inte alltid 
så logiska, bombar gärna 
muslimska städer men på 
samma plats skriver vi samti-
digt "Jesus loves you", sa Dan 
Reed som gav många intres-
sant reflektioner.

En av Dan Reed Networks 
första hits "Get to you" fick 
publikens största deltagande, 

men längst applåd blev det 
när monsterhiten "Rainbow 
Child" firades av.

Efter konserten stanna-
de artisten kvar och signera-
de plattor i baren. Stämning-
en var på topp och på frågan 
om Dan Reed Network som 
band kommer att återfören-
as avslöjade huvudpersonen:

– Vi är fortfarande goda 
vänner, men alla har gått 
vidare och är framgångsrika 
på olika håll. Ni får hålla till-
godo med mig.

Det gör vi mer än gärna!
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KOLLANDA. Bollar 
rullar bara sporadiskt 
på Skogsvallen nu för 
tiden.

Istället för fotboll 
kommer det dock att 
spelas musik i Kollanda 
under nästa vecka.

Det har blivit dags 
för vårens dragspels-
stämma som äger rum 
torsdag-söndag, 10-13 
maj.

Det är Ingrid och Bengt 
Tilly, som tillsammans med 
Gunilla och Rune Hans-
son, är initiativtagare till den 
dragspelsstämma som förra 
året lockade en hel del besö-
kare till Skogsvallen och som 
arrangörerna ska hoppas bli 
minst lika succéartad i år.

– I fjol räknade vi in ett 
40-tal husvagnsekipage, men 
det finns plats för betydligt 
fler. Vi har både gräs- och 
grusplanen att ta i anspråk 
om det behövs. Förhopp-
ningsvis får vi tur med vädret, 
säger Bengt Tilly.

De första spelmännen lär 
ansluta redan på torsdagen, 
men det är först på fredags-
eftermiddagen som det offi-
ciella startskottet äger rum. 
Det blir förutom allspel och 

allsång även ett framträdande 
av populära Korsdraget.

– Serveringen kommer 
att hålla öppet i klubbhuset 
under hela stämman. Där 
erbjuds också tak över huvu-

det om regnmolnen skulle 
göra sig besvär, avslutar 
Ingrid Tilly.

Nu blir det drag på Skogsvallen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Torsdag-söndag, 10-13 maj, arrangeras dragspelsstämma på 
Skogsvallen i Kollanda. 
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AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

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

Ale Vikingagård

Rainbow Child har blivit vuxen

VADBACKA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Stjärna i centrum. Krögare Jonas Bengtsson och Mikael Blomfelt gladdes åt att ha självaste 
Dan Reed på besök i Skepplanda.
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En av arbetarrörel-
sens stora kämpar i 
Ale kommun, Bengt 

Börjesson har avlidit i en 
ålder av nästan 76 år efter en 
längre tids sjukdom. Sörjs 
närmast av hustrun Birgit 
och barn, barnbarn, barn-
barnsbarn och extra barn. 
Och av många vänner!
Bengt Börjesson växte upp 
på en lantgård i Backa, Gö-
teborg i en familj med 
många syskon. Bengt gifte 
sig för drygt 55 år sedan 
med sin Birgit och bosatte 
sig i Skönningared, Skepp-
landa i början på 1960-talet 
och tillsammans har de fem 
barn. Dessutom har familjen 
haft många extra barn under 
årens lopp, vilka också fått 
ett gott hem hos familjen 
Börjesson. 

I familjens liv har barnen 
alltid haft en särställning, 
såväl egna som extra barn, 
där engagemang i deras 
uppväxt och utveckling alltid 
varit viktigt. 

Bengt var under sitt yr-
kesliv, nästan hela tiden an-
läggningsarbetare på Ga-
tukontoret i Göteborg, där 
han också under många år 
var facklig förtroendeman 
på heltid.

Bengt Börjesson har varit 
politiskt aktiv i många år, 
bland annat utsågs Bengt 

till den förste ordföranden 
i Skepplanda kommundels-
nämnd, vid starten 1983 och 
var detta i många år. Där-
efter fortsatte Bengt den 
”kommunala karriären” som 
ordförande i kommunens 
Bygg- och miljönämnd i ett 
tiotal år. 

Bengt Börjesson var  en 
ledande socialdemokratisk 
företrädare i kommunfull-
mäktige under drygt 15 år. 
Också i partiets förenings-
liv deltog Bengt med enga-
gemang och frenesi, stän-
digt med blicken framåt för 
att se möjligheter att skapa 
ett gott välfärdssamhälle för 
alla. Bengt gjorde sig också 
känd för att alltid stå för sina 
åsikter och hade rättvisan 
som riktlinje. 

Socialdemokraterna i Ale

Till minne av Bengt Börjesson

SURTE. Måndagen den 7 maj blir 
det vårkonsert i Surte Missionskyrka, 
med Lerum Surte Symphonic Band. 
Orkestern som består av 30 musi-
kanter från Lerum, Surte, Göteborg, 
Orust och Tjörn, kommer att ge ett 
omväxlande och lättillgängligt pro-

Vårkonsert i Surte Missionskyrka
Folke Taubner dirigerar Lerum Surte Symphonic Band som bjuder på vårkon-
sert i Surte Missionskyrka på måndag.                 Arkivbild: Jonas Andersson

”Tänk om det verkligen 
finns en sån trygghet 
som de kristna verkar 

ha...” Tanken kom till mig 
för många år sen när livets 
tuffa villkor slog ner mitt 
i vardagen. En nära anhö-
rig dör, hastigt och oväntat, 
och tillvaron liksom stan-
nar upp. Frågan om livets 
mening – och om det kan 
finnas en Gud – flyter upp 
till ytan som en gummikork 
och måste utredas. 

Till min glädje upptäcker 
jag en levande Gud i det jag 
trodde var regler och gär-
ningar. Trons frö planteras i 
hjärtat och livet får en ny di-
mension i mötet med Guds 

villkorslösa kärlek. Och nu 
börjar en spännande resa.  

Där utmaningen är att lita 
till en trofast och kärleksfull 
Gud, oavsett hur livet växlar. 
Där utmaningen är att växa 
i tillit, inte i att prestera och 
producera. Där utmaning-
en är att gång på gång åter-
erövra det som är grunden 
för tron: ”Detta är kärleken, 
inte att vi har älskat Gud utan 
att han har älskat oss och sänt 
sin son som försoningsoffer för 
våra synder.” (1 Joh 4:10) 

En utmaning i tro som 
pågår hela livet.

Marie Nordvall
Pastor i Smyrnakyrkan, Älvängen

Betraktelse

Trons utmaning

LILLA EDET. SPF Göta Älv-
dalsbygden hade i tors-
dags en välbesökt mode-
visning. Cirka 60 medlem-
mar samlades i Kompassen 
i Lilla Edet för att se vårens 
mode från Seniorshopen. 
Sex modiga medlemmar, 
Maj-Lis Parkås, Ywonne 
Bohström, Irene Hjelte, 
Robert Kvist, Thore 
Hilldås och Ingvar Ham-
marström ställde upp som 
bejublade mannekänger. 

Efter fikat fick alla så till-

fälle att själva prova och 
köpa kläder. Ordföranden 
Kerstin Andersson påmin-
de om resan till Hönö i maj. 
Hon informerade också om 
att föreningen satt upp en 
anslagstavla i centrala Lilla 
Edet.

Nästa månadsmöte blir i 
Hjärtum där medlemmar-
na kommer att bjudas på 
ett framträdande av ukule-
legruppen Kubbarna från 
Kungälv.

❐❐❐

Modevisning i Kompassen

Mannekängerna och dagens konferencier uppställda inför mo-
devisningen i Kompassen.
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Skepplanda Hålanda SPF hade ett bejub-
lat månadsmöte torsdag den 26 april. Del-
tagarna har nog aldrig tidigare skrattat så 
mycket på ett månadsmöte. Mats Löving, 
präst i Svenska kyrkan, pratade under 
titeln: ”Ve mjölkabordt”. Han hade kunnat 
hålla på i flera timmar utan att vi skulle 
ledsna på honom. Invånarna runt Åsle-

Bejublat månadsmöte hos SPF

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Välkomna!

Lödöse församling
Söndagen den 6/5 kl. 12

Husgudstjänst
hemma hos Stefan Brännerud i Rödjan/

Prässebo. Präst: Magnus Skredsvik

Vi får lyssna till Stefans storslagna orgel, 
som är ”samplad” med ljud från historiska 

orglar. Ta gärna med kaffekorg! 

trakten kan vara stolta med en sådan 
präst.

Övrig information inför somma-
rens begivenheter togs emot av en 
leende publik i en välfylld bygdegård. 

Som traditionen bjuder avslutades 
mötet med lottdragning och vinst-
utdelning. Vi tar nu sommarlov och 
hoppas på en skön sommar med sol 
och glädje.                     Olle Magnusson

gram med många kända musikstycken 
av bland andra Evert Taube, Lasse 
Dahlqvist, Povel Ramel och Birger 
Sjöberg.

Dirigent för orkestern är Folke 
Taubner från Surte, som är verksam 
som musiklärare på Orust. I en del av 

låtarna kommer det att ges 
tillfälle att sjunga allsång 
tillsammans med orkestern. 
Välkommen att möta våren 
tillsammans med Lerum 
Surte Symphonic Band.

❐❐❐

0303-444 000
Först med det senaste?
Nyhetsbrev på www.mittiale.se

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

Buss till Knalletrakter
Tisdagen 22 maj

Syföreningen i Starrkärr-Kilanda 
församling anordnar i år en resa till 
Knalletrakterna Hedared 
(med Sveriges äldsta stavkyrka), 
Bredared (med Unos djur) 
samt Vänga kvarn.

Start i Älvängen kl 8.00 
(sedan Nol, Alafors, Starrkärr och 
Kilanda), åter ca klockan 17-18. 
Bussresa, lunch, frukt och dricka 
kostar 250 kr. 
Medtag egen kaffekorg till 
morgonfikat. 

Frågor? Ring Ulrika L Andersson, 
tel 0303-444 022

Anmälan senast 14 maj 
till förs. exp tel 0303-444 000.

Vandring i vår 
Herres hage
Söndagen den 6 maj 
Samling kl. 11.00 vid 

Prästalunds hembygdsgård 

i Starrkärr.
Medtag kaffekorg

och en kompis!

I samarbete med hembygdsföreningen.

Tisdagskväll i Nol
8 maj kl. 18.30 i Nols kyrka

Musikcafé
medverkan av Lina Horner, sång 

och Karin Nilsson, piano.

Välkomna!

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT
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Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrka
Onsd 2/5 kl 19, Ekumenisk 
bön. Sönd 6/5 kl 11, Guds-
tjänst Leif Karlsson och 
sång. Onsd 9/5 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 6/5 kl 10, 
Familjegudstjänst Broman, 
kyrkkaffe. Onsd 9/5 kl 10, 
Storcafé. Hålanda sönd 6/5 
kl 12, Mässa Broman. S:t 
Peder sönd 6/5 kl 10, Mässa 
Skredsvik. Tisd 8/5 kl 18, 
Mässa med fördjupnings-
kväll. Ale-Skövde sönd 6/5 
kl 12, Gudstjänst i Rödjan 
Prässebo, Skredsvik. Tunge 
sönd 6/5, se ovanstående.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 3/5 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 6/5 kl 
11, Gudstjänst, Ohlins.

Guntorps missionskyrka
Onsd 2/5 kl 18.30, Spårar 
& UpptäckarScout. Onsd 
2/5 kl 19, Vårkvällar inför 
Ordet i Smyrnakyrkan Elisa-
beth Sandlund. Torsdag 3/5 
kl 19, Vårkvällat inför Ordet 
i Smyrnakyrkan Markus 
Olsson. Tisd 8/5 kl 16, 
Konfa. Tisd 8/5 kl 19, Böne-
grupp. Onsd 9/5 kl 18.30, 
Tonår % ÄventyrarScout.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, Nor-
berg. Tisd kl 8:30, Mässa i 
församlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18:30, Mässa, 
Norberg.

Surte missionskyrka
Onsd 2/5 kl 15, Onsdags-
träff: Vårfest. Sven Karlsson. 
Onsd 2/5 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 2/5 kl 19, Ekumenisk 
(gemensam) bön i Pingst-
kyrkan, Bohus. Onsd 2/5 kl 
21, Innebandy i Surtesko-
lan. Sönd 6/5 kl 10, Sam-
ling för promenad till Löv-
gärdet. Sönd 6/5 kl 10:30, 
Samling för samåkning till 
Lövgärdet. Sönd 6/5 kl 
11, Gudstjänst i Lövgär-
dets kyrka, Vaniljgatan 21 i 
Lövgärdets Centrum. Sönd 
6/5 kl 12, Bönevandring till 
Surte. Sönd 6/5 kl 13, Enkel 
lunch serveras i Surte mis-
sionskyrka. Sönd 6/5 kl 14, 
Andakt i Surte missions-
kyrka. Per Kjellberg.
Månd 7/5 kl 19, Vårkon-
sert med 

Lerum Surte Sympho-
nic Band. Tisd 8/5 kl 18, 
Samtalsgrupp. Onsd 9/5 kl 
18:30, Tonår. Onsd 9/5 kl 
19, Ekumenisk (gemensam) 
bön i Surte missionskyrka. 
Onsd 9/5 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Smyrnaförsamlingen 
Älvängen
Onsd 2/5 kl 19, Vårkväl-
lar inför Ordet – Elisabeth 
Sandlund, journalist och 
författare, talar på temat 
”Drabbad av det oväntade”. 
Fika. Torsd 3/5 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 15, RPG 
– ”Hjärtevännerna” från 
Alingsås sjunger sånger av 
Dan Andersson m fl. Kl 
19, Vårkvällar inför Ordet 
– Marcus Olson, gatupräst 
i Göteborg, talar på temat 
”En tro som förvandlar”. 
Fika. Fred 4/5 kl 19, Green-
house (åk 7 och uppåt). 
Kl 20.30, Effect – Öppet 
hus & Café för ungdomar. 
Lörd 5/5 kl 10-13, Second 
Hand & Café. Sönd 6/5 kl 
11, Gudstjänst, predikan 
av Sanjev Sighamony från 
Assam i Indien. Nattvard. 
Äventyrets terminsavslut-
ning. Kyrkkaffe. Tisd 8/5 kl 
8-9, Bön. Kl 14, Bibelsam-
talsgruppen.

Starrkärr-Kilanda
församling
Torsd 3/5 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, Nord-
blom. Sönd 6/5 Präst-
alunds hembygdsgård kl 
11, Friluftsgudstjänst, Nils-
son. Älvängens kyrka kl 11, 
Mässa, Nordblom. Sön-
dagsskola (sista för termi-
nen). Nols kyrka kl 17, För-
bönsgudstjänst, Nord-
blom. Tisd 8/5 Nols kyrka 
kl 18.30, Tisdagkväll i Nol, 
Musikkafé medverkan av 
Lina Horner sång och Karin 
Nilsson, piano. Onsd 9/5 
Starrkärrs kyrka kl 19, Bön 
för församlingen, Nilsson. 
Onsd 9/5 Älvängens kyrka 
kl 19, Stickcafé i Blå kyrkan, 
Sista Stickcaféet före som-
maruppehållet!

Älvängens missionskyrka
Onsd 2/5 kl 15, Babymas-
sage. Torsd 3/5 kl 15, RPG i 
Smyrnakyrkan. "Hjärtevän-
nerna" från Alingsås sjunger.
Sönd 6/5 kl 11, Gudstjänst 
Ulf Olsson mfl. 

PredikoturerDöda

Lars Olofsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1934 och 
efterlämnar makan Britta 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Raji Hammad, Nol har 
avlidit. Född 1945 och ef-
terlämnar makan Eva-Maja 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar

Grattis

Ulla Pettersson. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 
26 april begravningsguds-
tjänst för Ulla Pettersson, 
Nödinge. Offi ciant var kom-
minister Mikael Nordblom.

Erika Paterson. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 27 
april begravningsgudstjänst 
för Erika Paterson, Nol. 
Offi ciant var komminister 
Per-Martin Andersson.

Birgitta Ljungberg. I 
Skepplanda kyrka hölls 
fredagen 27 april begrav-

Ett varmt tack till
grannarna på Alfs väg
och Kungsvägen som

hedrat minnet av

Ingvar Quick
vid hans bortgång.

Margaretha

Tack

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
75-årsdag undanbedes vän-
ligen.                     Sven Rydén

All ev uppvaktning på min 
90 årsdag undanbedes vänli-
gen men bestämt.

Gunnar Andersson
Björkliden, Alafors

Min älskade Make och Livskamrat
Vår Pappa, Svärfar och Farfar

Lars J Olofsson
* 31 januari 1934

har i dag lämnat oss i stor sorg och saknad.

Älvängen 19 april 2012

BRITTA
MAGNUS och SUSANNE

Christoffer, Victor, Roxanna, Isabella, Felix
PATRIK och KARIN

Hannah, Anton, Adam, Linnea
Släkt och vänner

Att minnas sitt liv som en saga
berättad bland vänner och fränder,

all barndomens solljusa lycka
och sommarens lek utan slut,

att minnas sin månljusa ungdom
i parker och portar och gränder

och uppbrottets skimrande famntag
i drömmar, som ej plånats ut!

Se fälten som mognar om hösten,
All vitnande säd invid vägen,

Vår längtan, som lyser i mörkret
Beständigt med klarare glans!

Då minns vi var dag som en gåva,
Då minns vi vårt liv som en sägen,
Och trygga och hemma i sången

Vi binder en minnenas krans,
Ty Livet är skaparens smycke

Och kärt för den drömmande själen
som lyckligt i döden hörs viska:

Farväl, du min kära, farväl!
Bo Setterlind

Begravningsgudstjänsten äger rum onsdagen 9 maj
kl. 13.30 i Starrkärrs kyrka. Efter akten inbjudes till

minnesstund i församlingshemmet. Svar om
deltagande meddelas till Ale Begravningsbyrå

tel. 0303-33 33 99 senast måndagen 7 maj.

Stort grattis till
vår lilla bustjej

Linn
som fyllde 2 år den 28 april. 

Kramar från 
mamma, pappa och Emma
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Församlingsmöte efter guds-
tjänsten. Kl 18, Tonår. Månd 
7/5 kl 18.30, Scout. Tisd 8/5 
kl 10, Bön. Kl 10, Tisdags-
cafe. Kl 18, Smultron övar.

Nödinge församling
Lörd 5/5 kl 13, Surte kyrka 
konfirmation och mässa 
R.Bäck. 6 maj 5:e i påskti-
den kl 11, Ekumenisk pil-
grimsvandring från lövgär-
detskyrka, med mässa, vand-
ring till Surte missions-
kyrka med lunch. Buss från 
Surte 40 kr, anmälan till 031-
980012. Kl 15, Bohus servi-
cehus Mässa R.Bäck. Kl 17, 
Nödinge kyrka gudstjänst 
R.Bäck. Månd 7/5 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem 
mässa H.Hultén. Tisd 8/5 
kl 14, Nödinge servicehus 
gudstjänst R.Bäck.

ningsgudstjänst för Birgitta 
Ljungberg, Skepplanda. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Knud Tagge. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 27 
april begravningsgudstjänst 
för Knud Tagge, Kungälv. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.



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

Beg. 24" pojkcykel köpes.
tel. 0520-66 20 30

SÄLJES

Respresentkort. Köpes: Ving, 
Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor.
tel. 073-501 45 63

Skinnsoffor 2st. 3-sits, mörk-
grå. 500:-/st.
tel. 0709-46 85 70

Motorcykel jacka och byxa 
passar till kille och tjej strl. 48. 
Pris: 1000 kr. Handvirkat över-
kast strl. 190*200. Benvit, pris: 
500kr.
tel. 031-98 02 39

Köksbord med två inläggsski-
vor, vitt + fyra stolar, 95*130.
Glasbord 140x80.
tel. 031-98 14 84

Nytt treglasfönster 10 brett - 
14 högt. Vänsterhängt, 500:-
tel. 0303-74 01 64

Beg. smågatsten säljes, 5:-/st. 
tel. 0303-22 29 47 e. kl. 17.

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: 2500:-
tel. 0705-26 23 90

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 luft-
värmepumpar finns. Kökspis + 
braskamin för vedeldning. Garage 
42m2 + 100m2 ladugård. Halva 
påbörjad, inredd. Pris: 6000:-/
mån, kallhyra.
tel. 0704-60 57 79

Trevligt hus tillhörande gammal 
gård i centrala Nödinge. 3 rok, 
möblerat, nyrenoverat kök. Träd-
gård. Uthyres tillfälligt under juni, 
juli, augusti. 5500:- + el /månad 
eller 2000:- + el /vecka.
tel. 0704-97 82 25

Ö HYRA

Liten familj, mamma med barn 
önskar hyra hus/lgh. 2-4 r.o.k 
mellan Skepplanda och Nol, 
kan flytta omgående. Har fast 
inkomst.
tel. 070-49 41 343
Stina

SÖKES

Var finns du trevlige man runt 
60 år. Rök/spritfri. Intr: långpro-
menader, cykelturer, teater/musik, 

bio, hem/trädgård, dans ibland. VI 
bor båda i Ale. Endast seriösa svar.
tel. 0703-54 72 80           Lise

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

Upphittad. Ganska ny sparkcy-
kel tillvaratagen i södra Älvängen. 
Återfås mot beskrivning.
tel. 0705-74 84 87

BAKLUCKELOPPISAR !
I sommar arrangerar vi stora här-
liga loppisar på Jennylunds Idrotts-
plats/Bohus. 27/5 10/6 15/7 5/8 26/8. 
Sälj allt du inte behöver eller väl-
kommen att fynda !
Info o bokning :
 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

Ej uttagna vinster - Ale lions lot-
teri, vårmarknaden. Organge lott Y 
nr 23. Rödprickig lott  A nr 24. Kan 
avhämtas Älvfoto.

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 kök
Fräsning: dekorspår, nytillverkning 
av köksluckor. F-skatt finnes.
tel. 076-07 48 695

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

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

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

Husmålning 1/2 priset!
ROT-Avdraget betalar resten. Hög 
kvalitet, låga priser.
tel. 0705-97 48 00
www.saltkusten.se

Soprent! Är du trött på att städa vi 
hjälper dig. Utför allt inom städ till 
bra priser. Använd dig av Rut avdrag 
så blir det halva priset. Ring gärna 
för mer info. F-skatt finnes.
tel. 0729-03 05 10

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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Grattis till vår älskade
Isabella

på din 5-årsdag den 2/5
önskar

Farmor & Farfar

Grattis vår älskling
Isa Lorentzson

som fyller 9 år 1 maj
önskar systrarna 
Sanna och Lovis, 

Mamma och Pappa

Sara
Grattis på 3-årsdagen

önskar
Farmor och Farfar

Grattis
Alve

på 2-årsdagen
önskar

Mormor & Morfar

Leia Cronqvist
i Halmstad fyller 2 år

den 4 maj -12
Grattiskramar från

Mormor

Med flaggan i topp 
grattar vi vår underbara

Rebecca
som fyller 10 år den 1 maj!
Stort grattis, vi älskar dig.
Minea, Mamma och Pappa

Ludvig Blomqvist
Bohus

Gratuleras på 8-årsdagen 
den 7 maj av

Beatrice, Mormor & Morfar

Grattis Aja
på din 4-årsdag

den 27 april.
Min lilla prinsessa.

Jag älskar dig mitt hjärta. 
Önskar Mamma Hadeel, 
morfar Ibrahim, mormor, 
morbröderna Annas och 

Haydier, moster Rafah och 
hennes barn Batol och Yosief.
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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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KOM I FORM!
ÄLVÄNGEN, NOL OCH NÖDINGE
6000 KVM FRISKVÅRD • VI HAR PLATS FÖR ALLA • HÄNG MED DU OCKSÅ

SE HEMSIDA FÖR MER INFO!

RES DIG UR SOFFAN!
Kom i form till sommaren hos oss! Vi finns nära dig

GYM
KONDITION

GRUPPTRÄNING
PERSONLIG TRÄNING

SENIORKLUBB
SOL & RELAX

REHAB

KOM I FORM HOS OSS!

HITTA MOTIVATIONEN!


