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Älvängen

Ulf Winberg, skomakare 
från Eslöv.

Vikingar har 
blivit poppis
HÄLJERED. Helgens 
vikingamarknad innebar 
återigen en publikinva-
sion. 800 personer gäs-
tade vikingagården under 
dagarna två.

Underhållning, aktiviteter, utställare, 
annorlunda smakprov och en alldeles 
speciell stämning väntade som van-
ligt numera när årets vikingamark-
nad arrangerades. Vikingar är poppis!

Läs sid 11

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Kapten
Röd

993 personer gästade Festivalborg i Ale 
gymnasium. Nytt rekord.        Läs sid 14

Kapten
Röd – Slog nytt 

rekord på 
Festivalborg
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www.axums.se

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

699:-1995:-

Kärcher högtryckstvätt
           Inklusive terasstvätt 
           och rörrensslang

Kärcher fönstertvätt 
WV50 plus.

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

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

– Din skobutik för hela familjen

Göteborgsvägen 99 A, 0303-74 62 75, Vard 9.30-18.00, Lörd 9.30-14.00

Skinnskor 

Pris 399:- 

SKÖNA MARIE

Strl. 36-42

Strl. 36-42

Öppet alla dagar 8-22

VECKANS BYGGVARA!

Minichorizo

10:-/st
Freistaat 200g. Jfr pris 50:-/kg

Ale Torg 7, 449 31 NÖDINGE, Tel 0303-975 00
Priserna gäller v.19 • www.ica.se/ale
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HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

Luktar AC:n illa eller 
har dålig effekt? 
Dags för en genomgång nu när 

sommaren och värmen är på gång... 
Vi gör AC-service på alla modeller!

Nu har vi öppnat!
Sushi på Ale Torg

En smak av Japan

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

�

Lödöse 0520-66 00 10
/st

Grillad 
kyckling

Ord.pris 39.90:- /st

Gäller mot kupong, t o m 13/5-12
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Vilken superchans! 
I veckans tidning 
annonserar Ale 

kommun efter frivilliga del-
tagare till succéutbildning-
en Unga entreprenörer i nya 
Europa, YEE. Jag är för-
bluffad över att kön inte 
redan är lång till att få gå 
den mest spännande kursen 
världen skådat. Starka ord? 
Inte alls. Inte ens nära. Lo-
kaltidningen har haft den 
unika förmånen att följa ut-
vecklingen av den inter-
nationella entreprenörsut-
bildningen på mycket nära 
håll och kan enkelt refe-
rera till egna intryck samt 
vad deltagarna själva har ut-
tryckt. Att samla ungdo-
mar från åtta olika europe-
iska länder är bara det en 
faktor som skapar förutsätt-
ningar för spännande och lä-
rorika utbyten. Att sedan en 
av världens främsta profes-
sorer inom entreprenörskap, 
Roger Mumby Croft, har 
format pedagogiken gör inte 
saken sämre. Få kan entusi-
asmera och inspirera män-
niskor, unga som äldre, på 
ett sätt som han gör. Han 
är ett unikum. Satt jag som 
tonårsförälder skulle jag inte 
tveka en sekund att försöka 
förmå mitt barn att omgåen-
de skicka in en ansökan.

Det är ingen traditionell 
utbildning, det är en vecka 
som manar till kreativitet 
och öppnar dörrar som tidi-

gare varit stängda. ”Mitt liv 
blir aldrig mer sig likt efter 
det här” sa en av deltagarna 
förra gången det begav sig. 
Hur gör han då, mr Mumby 
Croft och hans allierade? 
Ärligt talat, trots alla år av 
beundran kan jag inte teckna 
ner formeln. Det är magi. 
Hade den varit så enkel att 
teckna ner hade säkert så 
redan skett på flera håll värl-
den över. Det finns en me-
todik, självklart, men princi-
pen består av attityd och in-
ställning. Han lär deltagar-
na att hitta nya väga, att se 
saker med andra ögon.

Två tillfällen
I år arrangeras utbildning-
en både på Krokholmen i 
vår egen fina skärgård och i 
Moldavien. Det sistnämnda 
tillhör Europas absolut fat-
tigaste länder, men viljan att 
förändra och komma vidare 
är påtaglig. Att därför för-
lägga kursen i Moldavien 
ger ett mervärde både ur 
samhällsperspektivet och 
för den enskilda indivi-
den. Kunskapsmässigt 
är det en och samma 
utbilding som för-
medlas. För 
moldaverna är 
det troligtvis 
av än större 
betydel-
se att entre-
prenörsan-
dan sprids i 

landet, att framtidstron och 
optimismen blir bärande 
grundbultar.

Jag uppmanar således alla 
ungdomar mellan 17-22 år 
att intressera sig för utbild-
ningen YEE. Eftersom jag 
vet att det är en upptagen 
målgrupp ber jag även ton-
årsföräldrar att göra samma 
sak för att i mån om möjlig-
het försöka påverka ungdo-
mar att söka. Tidigare har 
det bara varit möjligt för 
elever i Ale gymnasium att 
delta, nu har fler fått chan-
sen. Missa inte den!

Superchansen!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Chefred/ansv 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
Redaktör
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. 
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MAJMÖTE
i Prästalund

tisdag 15 maj kl 18

Alla centerkvinnor 

är varmt välkomna!

MAT- OCH SÄTTPOTATIS 
Amandine, Puritan, Maria, Minerva, Rocket, Swift, 

Timo, Snöboll, King Edward, Asterix, Hertha, Folva, Gul 
mandel, Blå mandel, Sarpomira (KRAV). En del sorter 

enbart sättpot. Res. för slutförs. av någon sort. Morötter, 
fodermorötter, solrosfrö. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- 

blåbärs- hallon- drottning- och tranbärssylt  
(60% bärhalt). Säljes från lastbil LÖRDAG 12/5:  

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

Lilla Edet Järn & Trä 15. 
Sista turen för säsongen 0708-26 61 34

SAMFÄLLDA FULLMÄKTIGE
sammanträder

Tisdag 22 maj 
kl 19.00

Plats: Ale-Skövde församlingshem
Leif Andersson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

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 • FYSIOTERAPIRäkna ut ditt nya 

elpris på aleel.se

��������������
Flexibla kontorslokaler
mellan 16 och 120 kvm 

uthyres i centrala Älvängen

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

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

Kontorslokaler i NOL Sitt inte själv 
hemma, kom ut i gemenskapen och skapa 
kontakter för nya affärer.

Ring Börje på 
tel: 0703-289577
NOL FÖRETAGSCENTER

www.nolforetagscenter.se

SLIPP TRÄNGSELSKATTEN



alekuriren  |   nummer 18  |   vecka 19  |   2012

Vilken superchans! 
I veckans tidning 
annonserar Ale 

kommun efter frivilliga del-
tagare till succéutbildning-
en Unga entreprenörer i nya 
Europa, YEE. Jag är för-
bluffad över att kön inte 
redan är lång till att få gå 
den mest spännande kursen 
världen skådat. Starka ord? 
Inte alls. Inte ens nära. Lo-
kaltidningen har haft den 
unika förmånen att följa ut-
vecklingen av den inter-
nationella entreprenörsut-
bildningen på mycket nära 
håll och kan enkelt refe-
rera till egna intryck samt 
vad deltagarna själva har ut-
tryckt. Att samla ungdo-
mar från åtta olika europe-
iska länder är bara det en 
faktor som skapar förutsätt-
ningar för spännande och lä-
rorika utbyten. Att sedan en 
av världens främsta profes-
sorer inom entreprenörskap, 
Roger Mumby Croft, har 
format pedagogiken gör inte 
saken sämre. Få kan entusi-
asmera och inspirera män-
niskor, unga som äldre, på 
ett sätt som han gör. Han 
är ett unikum. Satt jag som 
tonårsförälder skulle jag inte 
tveka en sekund att försöka 
förmå mitt barn att omgåen-
de skicka in en ansökan.

Det är ingen traditionell 
utbildning, det är en vecka 
som manar till kreativitet 
och öppnar dörrar som tidi-

gare varit stängda. ”Mitt liv 
blir aldrig mer sig likt efter 
det här” sa en av deltagarna 
förra gången det begav sig. 
Hur gör han då, mr Mumby 
Croft och hans allierade? 
Ärligt talat, trots alla år av 
beundran kan jag inte teckna 
ner formeln. Det är magi. 
Hade den varit så enkel att 
teckna ner hade säkert så 
redan skett på flera håll värl-
den över. Det finns en me-
todik, självklart, men princi-
pen består av attityd och in-
ställning. Han lär deltagar-
na att hitta nya väga, att se 
saker med andra ögon.

Två tillfällen
I år arrangeras utbildning-
en både på Krokholmen i 
vår egen fina skärgård och i 
Moldavien. Det sistnämnda 
tillhör Europas absolut fat-
tigaste länder, men viljan att 
förändra och komma vidare 
är påtaglig. Att därför för-
lägga kursen i Moldavien 
ger ett mervärde både ur 
samhällsperspektivet och 
för den enskilda indivi-
den. Kunskapsmässigt 
är det en och samma 
utbilding som för-
medlas. För 
moldaverna är 
det troligtvis 
av än större 
betydel-
se att entre-
prenörsan-
dan sprids i 

landet, att framtidstron och 
optimismen blir bärande 
grundbultar.

Jag uppmanar således alla 
ungdomar mellan 17-22 år 
att intressera sig för utbild-
ningen YEE. Eftersom jag 
vet att det är en upptagen 
målgrupp ber jag även ton-
årsföräldrar att göra samma 
sak för att i mån om möjlig-
het försöka påverka ungdo-
mar att söka. Tidigare har 
det bara varit möjligt för 
elever i Ale gymnasium att 
delta, nu har fler fått chan-
sen. Missa inte den!

Superchansen!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Chefred/ansv 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
Redaktör
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. 
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MAJMÖTE
i Prästalund

tisdag 15 maj kl 18

Alla centerkvinnor 

är varmt välkomna!

MAT- OCH SÄTTPOTATIS 
Amandine, Puritan, Maria, Minerva, Rocket, Swift, 

Timo, Snöboll, King Edward, Asterix, Hertha, Folva, Gul 
mandel, Blå mandel, Sarpomira (KRAV). En del sorter 

enbart sättpot. Res. för slutförs. av någon sort. Morötter, 
fodermorötter, solrosfrö. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- 

blåbärs- hallon- drottning- och tranbärssylt  
(60% bärhalt). Säljes från lastbil LÖRDAG 12/5:  

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

Lilla Edet Järn & Trä 15. 
Sista turen för säsongen 0708-26 61 34

SAMFÄLLDA FULLMÄKTIGE
sammanträder

Tisdag 22 maj 
kl 19.00

Plats: Ale-Skövde församlingshem
Leif Andersson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

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 • FYSIOTERAPIRäkna ut ditt nya 

elpris på aleel.se

��������������
Flexibla kontorslokaler
mellan 16 och 120 kvm 

uthyres i centrala Älvängen

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

Tel: 0303-35 09 90

Mekonomen 
i Nödinge

Öppettider:
Vardagar 8–18 
Lördagar 9–13

Kontorslokaler i NOL Sitt inte själv 
hemma, kom ut i gemenskapen och skapa 
kontakter för nya affärer.

Ring Börje på 
tel: 0703-289577
NOL FÖRETAGSCENTER

www.nolforetagscenter.se

SLIPP TRÄNGSELSKATTEN

NÖDINGE. Det blåser en 
röd vårvind enligt de 
senaste oppinionsun-
dersökningarna.

Optimismen var stor 
under första maj i Ale, 
där LO-ordföranden 
Wanja Lundby-Wedin 
var huvudtalare.

– Det är bara lite mer 
än två år kvar till nästa 
val. Vi har idéer om hur 
vi kan sänka arbetslös-
heten, vi har idéer om 
hur fler barn får god-
kända betyg i skolan, vi 
har idéer om en jäm-
nare inkomstfördelning 
där bland annat sjuka 
och arbetslösa får rim-
liga ersättningar, vi har 
idéer om hur vården 
och omsorgen kan nå 
fler. Vi ska vara i stän-
dig opposition mot ett 
Sverige där ojämlikhe-
ten ökar, avslutade hon 
sitt framträdande.

Ale var en av tre platser som 
fick besök av LO:s engagera-
de ordförande Wanja Lund-
by-Wedin. Senare väntade 
också majtal i både Trollhät-
tan och Bengtsfors. Hennes 
framträdande spände över 
en bredd av ämnen. Allt från 
första majs traditioner om en 
kamp för frihet, jämlikhet 
och demokrati till arbetslös-
het och behovet av en sats-
ning på utbildning berör-
des. Pudelns kärna var som 
väntat jobben och framför 
allt de som saknar ett arbete 
att gå till.

– Vad har regeringen gjort 
för att minska arbetslösheten 
och för att rusta arbetskraf-
ten? I Ale är 400 personer 
öppet arbetslösa enligt Ar-
betsförmedlingen. 13 perso-
ner får yrkesinriktad arbets-
markandsutbildning och 9 
personer praktik. Det krävs 
mer. Men regeringen verkar 
stå handfallen. Kampen mot 
arbetslösheten måste stå 
överst på den politiska dag-
ordningen. Var elfte person 
är arbetslös i Sverige. Det är 
nu uppenbart att den borger-
liga regeringens skattesän-
karpolitik varit verknings-
lös för att skapa fler jobb. 
Den värsta sjuka som drab-
bat regeringen är likgiltighe-
ten. Likgiltighet för de som 
blir av med jobbet, likgiltig-

het för de ungas framtid och 
likgiltighet att inkomstklyf-
torna ökar. Arbetslösheten 
kan bara bekämpas genom 
samhällsinsatser för fler jobb 
och bättre utbildning.

Den förändrade arbetslös-
hetskassan kritiserade Wanja 
Lundby-Wedin kraftigt.

Dyr A-kassa
– Att klara förändringar i ar-
betslivet har varit möjligt 
tack vare en väl fungerande 
arbetsmarkandsmodell med 
en bra arbetslöshetsförsäk-
ring och en aktiv arbetsmark-
nadspolitik. Men idag har vi 
en A-kassa som är dubbelt så 
dyr och hälften så bra och de 
arbetslösa ska coachas till nya 
jobb istället för att få yrkesin-
riktad utbildning och praktik 
som ökar möjligheten att få 
ett nytt jobb.

Paula Örn (S) presente-
rade sig sedan som kommu-
nalråd i ”tillfällig” opposi-
tion i Ale, men så mycket lo-
kalpolitik blev det inte. Istäl-
let blev det mer om jobben 
och skolan generellt i Sveri-
ge. Landets regeringen fick 
som väntat utstå mycket stark 
kritik.

– Vi ser för varje dag som 
går med en borgerlig reger-
ing hur alla de fantastiska 
möjligheter som vi alla har 
inom oss, all den kraft som 
Sverige har som land, riskerar 
att gå till spillo för att vi inte 
ger alla chansen att visa vad 
de går för. För att regeringen 
sänker restaurangmomsen is-
tället för att satsa på Komvux. 
För att ungdomar idag kanske 
missar chansen att komma in 
på den gymnasieutbildning 
de drömmer om för att de 

valde fel språkval när de var 
tolv år gamla. För att den som 
vill läsa yrkesinriktad gymna-
sieutbildning när de är 16 år 
möts av skyhöga hinder när 
man brinner  för att läsa en 
högskoleutbildning som tju-
gosexåring, sa Paula Örn och 
fortsatte:

– Ungdomarnas kritik 
mot regeringens politik är 
skoningslös. Våra unga vill 
inte ha kraftigt sänkta löner 
för samma arbete som andra 
utför. Lika lön för lika arbete, 
en jämställdhets- och jäm-
likhetsparoll  som i högsta 
grad är aktuell idag. För nu 
kommer det som inte borde 
vara raketforskning, även om 
borgarna verkar ha enormt 
svårt att begripa det. Många 
av de fackliga organisationer-
na sluter avtal där man arbe-
tar 75% och studerar 25% 
och i så fall tjänar 75% av vad 
andra gör. Det är en milsvid 
skillnad från att arbeta 100% 
men bara få 75% av lönen 
som näringsministern före-
språkar. Ska det vara så svårt 
att begripa?

Hon underströk också 
vikten av att Sverige ska kon-
kurrera med kompetens och 
inte med låga löner.

Känslosamt
Kristina Raad, SSU:s ord-
förande i Ale, höll sitt andra 
majtal och som tidigare talare 
berörde hon massakern på 
Utöya samt diktaturernas 
många nederlag. Det var 
känslosamt och laddat.

– Den arabiska våren har 
varit hemsk med många döds-
offer. Diktaturer har mördat 
sitt folk för att hålla sig kvar 
vid makten, men de arabis-

ka folket har visat att enig-
het inte går att krossa. Även 
diktaturer faller när männis-
kor går ihop. Jag tänker även 
idag på en särskild terrorist 
ganska nära oss, nämligen 
Anders Breivik som kall-
blodigt mördade 69 av mina 
AUF-kamrater på Utöya ut-
anför Oslo. Den 22 juli ska vi 
minnas dem. Jag hade nyligen 
äran att besöka AUF i Norge 
och vi kommer att ha ett bra 

samarbete framöver.
Hon gladdes också åt det 

faktum att Socialdemokrater-
na fått en ny partiledare.

– Jag ser fram emot att till-
sammans med honom kämpa 
för att få tillbaka makten i 
Sverige för att ge ungdomar, 
vuxna och äldre bättre hopp 
om framtiden.

Jim Aleberg (S) region-
politiker och fackligt engage-
rad konstaterade att mycket 

redan hade sagts, men påtala-
de oron för sänkta bidrag till 
Arbetsmiljöverket och und-
rade samtidigt hur många ar-
beten som skapas av att inte 
betala ut lön.

Det bjöds också på fiolun-
derhållning av syskonduon 
Hanna och Joel som bildar 
HOJ. 

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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Första maj präglades av röd optimism

Paula Örn (S), presenterade sig som kommunalråd i ”tillfäl-
lig” opposition i Ale, betonade vikten av att Sverige ska kon-
kurrera med kompetens och inte låga löner.

Wanja Lundby-Wedin (S), LO:s ordförande, var årets stora dragplåster vid första maj i Ale 
gymnasium.

Kristina Raad, ordförande i SSU Ale, påminde om den förskräckliga massakern mot sina 
norska kollegor på Utöya den 22 juli i fjol.

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

Gäller 9-13 maj med reservation för slutförsäljning.

NU ÄR VÅR 
UTEGÅRD ÖPPEN! 

Vi har fyllt den med perenner, 
sommarblommor och krukor.

Köp 4 perenner betala för 3
Billigaste på köpet

Växtnäring 29kr
1 liter

Pelargon 4 för 100kr
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Vi socialdemokratiska 
pensionärer känner 
stor oro inför infö-

randet av LOV – Lagen om 
valfrihet – som i syfte ska 
ge äldre ökad makt över sin 
egen vård och omsorg. 

Efter att ha bevistat 
Omsorgs- och Arbetsmark-
nadsnämndens öppna möte 
den 19 april 2012 i Ale gym-
nasium känner vi socialde-
mokrater en ökande oro för 
AD–alliansens införande av 
LOV:en.

Efter den föredragning 
som konsult Henrik Carls-
son lämnade av ”projektet 
Lov” uppstod en mängd nya 
frågetecken. Nämnden har 
för avsikt att införa LOV 
inom hemtjänsten efter 1 juli 
2012 och snabbt komma ut 
med information till de som 
är i behov av tjänsten och att 
påbörja upphandlingen av 
vårdföretag och starta pro-
jektet 1 januari 2013. 

Efter den informatio-

nen som lämnades kändes 
det svårt att förstå, hur vi 
pensionärer i vardagen 
skall kunna få den makten 
att bestämma själva som 
LOV:en förespråkar.

Projekt ”LOV” ser ut att 
bli en stor papperstiger med 
många frågor som skall stäl-
las och besvaras om när, hur 
och vad som skall ske med 
oss ”brukare” i den tänkta 
framtida äldreomsorgen.

Vi fick på detta öppna 
möte klart för oss att vårdfö-
retagen kommer att överta 
hemtjänsten på dagtid och 
när det gäller nattjänsten 
och matdistribution kommer 
det vara kvar i kommunens 
ansvarsområde.

Vi fick också svar på 
frågan om insyn och infly-
tande, att varken personal- 
eller pensionärsorganisatio-
nerna kommer att få insyn 
och inflytande i den privata 
hemtjänsten. 

På vår fråga till Boel 

Holgersson: ”Varför denna 
brådska”? blev svaret, att 
hon inte alls tyckte att hon 
hade bråttom, för Ad–allian-
sen hade vunnit valet i sep-
tember 2010 och det är 1½ 
år sedan och fick då mandat, 
så det var hög tid att starta 
upp med verksamheten.

Ale har idag vid sidan av 
det rödgröna samarbetet 6 
udda borgerliga partier.

Var majoriteten finns 
bland dessa är inte möjligt 
att avgöra, men att Boel 
Holgersson med sina två 
mandat har fått bestämman-
derätten över LOV:en och 
dess organisation torde vara 
uteslutet.

Har Du inte överskattat 
Dina två mandat i en obe-
fintlig majoritet?

Ale Socialdemokraternas 
pensionärsutskott

Boel, varför har Du så bråttom att införa LOV:en?

Under vår senaste 
Omsorg och arbets-
marknadsnämnd rös-

tade C, KD, FP, M och AD 
igenom att arbetet med in-
förande av lov skall fortsätta, 
och vår verksamhet skall an-
passas till att det skall infö-
ras redan i år trotts att tjäns-
temännen har påpekat att det 
kommer att påverka annan 
verksamhet menligt. V, S och 
MP röstade emot och reser-
verade sig sedan emot be-
slutet. 

Vad innebär det då om 
vi inför 
LOV:en? 
(Lagen om 
valfrihets-
system = fri 
etablering 
av vård och 
omsorgsföre-
tag efter att 
de har skrivit 
under på 
att hålla sig 

till kommunens minimikrav 
och därmed få sin verksam-
het betald med våra skatte-
pengar).

Det är fortfarande kom-
munen som har ansvaret 
men tillsynen blir svårare och 
dyrare. Vi som medborgare 
får sämre insyn i verksamhe-
ten då det kommer in privata 
företag där företagssekretes-
sen gäller. 

I vårt fall gäller LOV:en 
hemtjänsten och där kan 
man se hur det gått i Nacka 
och Täby. Där har det varit 
problem med pensionsin-
betalningar för de anställda. 
Flera företag har heller inte 
haft kollektivavtal och det 
har vi inget skydd emot i vårt 
förfrågningsförslag till hem-
tjänstföretag som vill etablera 
sig i kommunen. Ett problem 
är att EU anser att krav på 
kollektivavtal är konkur-
renshämmande. Med andra 
ord skall det konkureras med 

sämre villkor för de anställda! 
Det är ingenting som vi inom 
V ställer upp på och det finns 
andra skrivningar än att direkt 
skriva att det skall finnas kol-
lektivavtal, som åtminstone 
till en del kan lindra den 
snedvridningen av konkur-
rensen som avsaknad av kol-
lektivavtal innebär. Att det på 
det här är vanligare med tim-
anställning istället för tillsvi-
dareanställning och att delade 
turer är mera utbrett kan inte 
jag få till att det skulle vara en 
fördel för de anställda vilket 
har varit en slutsats i de hand-
lingar vi fått!

Sen vad gäller de som är 
i behov av hemtjänsten. Det 
som det finns ett behov av 
att välja är innehållet, inte 
vem som skall tjäna pengar 
på dig. Där har vi ett arbete 
som pågår i vår kommunala 
hemtjänst. Sen kan man fråga 
sig varför de har så brottom? 
Är det kanske för att folk inte 
skall hinna reagera på att det 
införs ett system som gör att 
vi riskerar samma skandaler 
här som bland annat Carema 
stod för inom äldreomsorgen? 
När vi låter vinstdrivande 
företag komma in inom 
vård och omsorg förskjuts 
huvudintresset från vård och 
omsorg till vinstintresset. Vi 
inom V anser att vårt uppdrag 
är att bedriva en god vård 
och omsorg och vara en bra 
arbetsgivare, inte att stötta 
småföretagare vilket framkom 
på nämnden att de tyckte att 
vi skulle göra. Det är jättebra 
att stödja småföretagare men 
det är inte vår nämnds arbete.

Christer Pålsson
Vänsterpartiet

Moderaterna och 
de andra borger-
liga partierna ger 

Sverigedemokraterna en in-
synsplats i Kommunstyrel-
sen. Enligt Mikael Berglund 
(M) handlar det inte om att 
fjäska för SD, utan om de-
mokrati. Men om detta 
vore motivet borde de bor-
gerliga partierna ha bjudit 
in SD från början. Dessut-
om borde frågan om vilka 
partier som skall medver-
ka i Kommunstyrelsen och 
hur formerna för detta skall 
göras hanteras av demokra-
tiberedningen innan beslut 
fattas. Sverigedemokrater-
na har tillgång till samma 
handlingar som övriga parti-
er. Fakta är att SD har röstat 
emot de andra borgerliga 
partierna ett flertal gånger i 
fullmäktige, vilket har skapat 

stor oro och oreda i det po-
litiska arbetet. Mest känn-
bart blev det när 2012 års 
budget skulle röstas igenom 
och SD satte käppar i hjulet 
för de andra borgerliga par-
tiernas budgetplaner. Nu 
skall 2013 års budget arbetas 
fram. Påpassligt bjuds SD in 
just nu. Så argumentet att 
det handlar om demokrati 
känns inte riktigt trovärdigt 
vid denna tidpunkt. Att det 
blir vingligt och krokigt för 
borgarna att styra i minori-
tet och att vara beroende av 
hur SD väljer att rösta i full-
mäktige är förståeligt. Men 
då vore det ärligare av Mo-
deraterna, Aledemokrater-
na, Centerpartiet, Kristde-
mokraterna och Folkpartiet 
att tala om för aleborna att 
de gör en eftergift till Sve-
rigedemokraterna för att få 

igenom sin politik i fullmäk-
tige. Vi socialdemokrater 
ser andra lösningar och har 
under mandatperioden för-
sökt att bedriva en ansvars-
full oppositionspolitik med 
alebornas bästa för ögonen. 
Om vi hade blivit tillfråga-
de kunde vi kanske kunnat 
komma överens om bredare 
lösningar i budgeten?  Men 
inte ett ord har vi hört. Så 
nu ser vi vilken väg de bor-
gerliga partierna väljer att 
gå. Det är tråkigt och oro-
ande för framtiden att AD-
alliansen försöker lyfta Ale 
med Sverigedemokrater-
na som domkraft. Vad blir 
nästa eftergift?

Inga-Lill Andersson (S)
Stefan Hagman (S) 

Ledamöter i demokratiberedningen

För ett par veckor sedan 
fattade kommunstyrel-
sen beslut om att de-

taljplanera det området i 
Kollanda som Kollanda Grus 
planerar en bergtäkt på. 
D.v.s. man skall inte detalj-
planera en bergtäkt utan en 
motorstadion. För att lätt-
tare få tillstånd till en berg-
täkt och för att kunna ut-
nyttja återställningsplanen 
till något ”roligare” än natur, 
var det nog från början tänkt 
att man skulle gå den vanliga 
vägen genom att börja med 
att söka bergtäckttillstånd 
hos länsstyrelsen. Detta är 
en krånglig process som tar 
tid och kommunstyrelsen 
har ju ingen makt över dessa 
beslut. Av den anledningen 
har ”någon” kommit på den 
geniala idén att ta en genväg 
till bergtäkten genom att 
söka tillstånd för detaljpla-
nering av motorstadion hos 
kommunen som ansvarar för 
sådana tillstånd. Konsekven-
sen av den planerade motor-
stadion blir att man måste 
spränga bort några miljo-
ner ton berg. Då kan man 
ju passa på att krossa det till 
grus och sälja det!!! Det låter, 
tycker jag, som ett flagrant 
försök att runda/kringgå 
länsstyrelsens  myndighets-
utövning då det ju är de som 
ger tillstånd för bergtäkter. 

Kan det vara så att det är 
betydligt lättare att få kom-
munstyrelsen att ta sådana 

för ”utvecklingen” miljövid-
riga beslut. 

Kommunstyrelsen har vid 
två tillfällen, dels i maj 2011 
då man tog principbeslut om 
att vara positiv till motor-
stadion(!), dels för några 
veckor sedan då man fattade 
beslut om att detaljplane-
lägga området i Kollanda där 
motorstadion/bergtäkten 
är planerad att ligga. Dessa 
beslut går stick i stäv med 
tjänsteutlåtanden som kom-
munens egna tjänstemän 
skrivit. 

Sektor samhällsbyggnad 
Verksamhet Miljö pekar i 
ett utlåtande den 11/4 2011 
Drnr500305/11 på avgö-
rande brister i rapporten 
”Översiktlig naturvärdesin-
ventering” (WSP Environ-
mental) som togs fram på 
uppdrag av Kollanda Grus 
och som ligger till grund för 
besluten. 

Påverkan på det rörliga 
friluftslivet tas inte upp i 
rapporten (t.ex. ca 5000 
besökare/år vid fiskesjöarna 
ett par kilometer från den 
tänkta motorstadion). Man 
påtalar också i skrivelsen att 
det i rapporten saknas redo-
visning om effekterna av den 
tilltänkta bergtäkten. 

Det finns undersökningar 
som redovisar effekterna av 
buller på fåglars häckning 
mm, men det finns inga 
hänvisningar till dessa i rap-
porten. 

I sin sammanfattande 
bedömning skriver man: 
”Verksamhet Miljö ställer sig 
tveksam till den planerade 
verksamhetens lokalisering 
eftersom de redovisade bul-
lerberäkningarna visar att 
buller från den planerade 
motorsportbanan beräknas 
överskrida Naturvårdsver-
kets riktvärden utomhus för 
bostäder. Konsekvenserna av 
en etablering blir då att man 
skapar ett hälsoskydds problem 
för de boende i Kollanda samt 
att det befintliga friluftslivet i 
närområdet utsätts för oönskade 
bullerstörningar”.

När jag kontaktat flera av 
kommunstyrelsens ledamöter 
kan de inte minnas att de sett 
ovanstående tjänsteutlåtande. 
Betyder det att man inte har 
haft tillgång till det eller att 
man inte tar så allvarligt på 
beslut som är av avgörande 
betydelse för miljö, djurliv 
och många medborgares väl-
befinnande? 

Att som man nu, fattat 
beslut om påbörjan av detalj-
plan av området är som jag 
ser det inget annat än ett 
försök att kringgå länssty-
relsens myndighetsutövning 
över miljöfarlig verksamhet 
när det gäller bergtäkt och 
skapa en genväg för exploate-
ring och ödeläggelse av stora 
naturvärden i en vacker del 
av vår kommun.

Det ska va gott att leva
Sven Nielsen

Alliansen gör sig beroende av Sverigedemokraterna

LOV:en ger sämre arbetsvillkor

Genvägar och rundvägar om motorstadion

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktiges  
sammanträde den 16 maj 2012  
är inställt.

Nästa sammanträde är den 13 juni 2012  
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/
Folkets Hus kl. 19.00.

Bert Åkesson
ordförande

Trafi komläggning Bohus

Den 15 maj sker en trafi komläggning i Bohus. 
Omläggningen beror på arbeten som utförs inom 
projekt BanaVäg i Väst och innebär att:

• Den sydöstra påfartsrampen till trafi kplatsen 
öppnar. 

• Den nya infarten till Bohus öppnar.
• Lokalvägen mellan Bohus och norra Surte 

öppnar.
• Den tillfälliga infarten vid Skårdal stängs och

trafi kljuset på E45 tas bort.
• Rondellen på trafi kplatsen tas i bruk till viss 

del. (Framkomligheten är dock begränsad vilket 
innebär att trafi kanter norrifrån som ska in till 
Bohus behöver köra via rondellen på andra sidan 
Jordfallsbron eller via norra Surte.) 

• Trafi kanter som ska söderut från Jordfallsbron 
och vice versa åker även fortsättningsvis norrut 
till Stora Viken och vänder.

Arbetet i Bohus beräknas vara helt klart i november 
2012. Mer information fi nns på www.banavag.se.

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

S-GRUPP
Alla medlemmar hälsas välkomna till 

fullmäktigegruppens möte på 
Folkets hus i Nol 

måndag 14 maj kl 18.30. 

SOPPA OCH 
POLITIK

Torsdag 10 maj kl 18.30-20.30
träffas vi på Folkets hus i Nol och 

fortsätter diskutera organisations-
utredningens förslag.

Välkomna!

www.alekuriren.se
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Vi socialdemokratiska 
pensionärer känner 
stor oro inför infö-

randet av LOV – Lagen om 
valfrihet – som i syfte ska 
ge äldre ökad makt över sin 
egen vård och omsorg. 

Efter att ha bevistat 
Omsorgs- och Arbetsmark-
nadsnämndens öppna möte 
den 19 april 2012 i Ale gym-
nasium känner vi socialde-
mokrater en ökande oro för 
AD–alliansens införande av 
LOV:en.

Efter den föredragning 
som konsult Henrik Carls-
son lämnade av ”projektet 
Lov” uppstod en mängd nya 
frågetecken. Nämnden har 
för avsikt att införa LOV 
inom hemtjänsten efter 1 juli 
2012 och snabbt komma ut 
med information till de som 
är i behov av tjänsten och att 
påbörja upphandlingen av 
vårdföretag och starta pro-
jektet 1 januari 2013. 

Efter den informatio-

nen som lämnades kändes 
det svårt att förstå, hur vi 
pensionärer i vardagen 
skall kunna få den makten 
att bestämma själva som 
LOV:en förespråkar.

Projekt ”LOV” ser ut att 
bli en stor papperstiger med 
många frågor som skall stäl-
las och besvaras om när, hur 
och vad som skall ske med 
oss ”brukare” i den tänkta 
framtida äldreomsorgen.

Vi fick på detta öppna 
möte klart för oss att vårdfö-
retagen kommer att överta 
hemtjänsten på dagtid och 
när det gäller nattjänsten 
och matdistribution kommer 
det vara kvar i kommunens 
ansvarsområde.

Vi fick också svar på 
frågan om insyn och infly-
tande, att varken personal- 
eller pensionärsorganisatio-
nerna kommer att få insyn 
och inflytande i den privata 
hemtjänsten. 

På vår fråga till Boel 

Holgersson: ”Varför denna 
brådska”? blev svaret, att 
hon inte alls tyckte att hon 
hade bråttom, för Ad–allian-
sen hade vunnit valet i sep-
tember 2010 och det är 1½ 
år sedan och fick då mandat, 
så det var hög tid att starta 
upp med verksamheten.

Ale har idag vid sidan av 
det rödgröna samarbetet 6 
udda borgerliga partier.

Var majoriteten finns 
bland dessa är inte möjligt 
att avgöra, men att Boel 
Holgersson med sina två 
mandat har fått bestämman-
derätten över LOV:en och 
dess organisation torde vara 
uteslutet.

Har Du inte överskattat 
Dina två mandat i en obe-
fintlig majoritet?

Ale Socialdemokraternas 
pensionärsutskott

Boel, varför har Du så bråttom att införa LOV:en?

Under vår senaste 
Omsorg och arbets-
marknadsnämnd rös-

tade C, KD, FP, M och AD 
igenom att arbetet med in-
förande av lov skall fortsätta, 
och vår verksamhet skall an-
passas till att det skall infö-
ras redan i år trotts att tjäns-
temännen har påpekat att det 
kommer att påverka annan 
verksamhet menligt. V, S och 
MP röstade emot och reser-
verade sig sedan emot be-
slutet. 

Vad innebär det då om 
vi inför 
LOV:en? 
(Lagen om 
valfrihets-
system = fri 
etablering 
av vård och 
omsorgsföre-
tag efter att 
de har skrivit 
under på 
att hålla sig 

till kommunens minimikrav 
och därmed få sin verksam-
het betald med våra skatte-
pengar).

Det är fortfarande kom-
munen som har ansvaret 
men tillsynen blir svårare och 
dyrare. Vi som medborgare 
får sämre insyn i verksamhe-
ten då det kommer in privata 
företag där företagssekretes-
sen gäller. 

I vårt fall gäller LOV:en 
hemtjänsten och där kan 
man se hur det gått i Nacka 
och Täby. Där har det varit 
problem med pensionsin-
betalningar för de anställda. 
Flera företag har heller inte 
haft kollektivavtal och det 
har vi inget skydd emot i vårt 
förfrågningsförslag till hem-
tjänstföretag som vill etablera 
sig i kommunen. Ett problem 
är att EU anser att krav på 
kollektivavtal är konkur-
renshämmande. Med andra 
ord skall det konkureras med 

sämre villkor för de anställda! 
Det är ingenting som vi inom 
V ställer upp på och det finns 
andra skrivningar än att direkt 
skriva att det skall finnas kol-
lektivavtal, som åtminstone 
till en del kan lindra den 
snedvridningen av konkur-
rensen som avsaknad av kol-
lektivavtal innebär. Att det på 
det här är vanligare med tim-
anställning istället för tillsvi-
dareanställning och att delade 
turer är mera utbrett kan inte 
jag få till att det skulle vara en 
fördel för de anställda vilket 
har varit en slutsats i de hand-
lingar vi fått!

Sen vad gäller de som är 
i behov av hemtjänsten. Det 
som det finns ett behov av 
att välja är innehållet, inte 
vem som skall tjäna pengar 
på dig. Där har vi ett arbete 
som pågår i vår kommunala 
hemtjänst. Sen kan man fråga 
sig varför de har så brottom? 
Är det kanske för att folk inte 
skall hinna reagera på att det 
införs ett system som gör att 
vi riskerar samma skandaler 
här som bland annat Carema 
stod för inom äldreomsorgen? 
När vi låter vinstdrivande 
företag komma in inom 
vård och omsorg förskjuts 
huvudintresset från vård och 
omsorg till vinstintresset. Vi 
inom V anser att vårt uppdrag 
är att bedriva en god vård 
och omsorg och vara en bra 
arbetsgivare, inte att stötta 
småföretagare vilket framkom 
på nämnden att de tyckte att 
vi skulle göra. Det är jättebra 
att stödja småföretagare men 
det är inte vår nämnds arbete.

Christer Pålsson
Vänsterpartiet

Moderaterna och 
de andra borger-
liga partierna ger 

Sverigedemokraterna en in-
synsplats i Kommunstyrel-
sen. Enligt Mikael Berglund 
(M) handlar det inte om att 
fjäska för SD, utan om de-
mokrati. Men om detta 
vore motivet borde de bor-
gerliga partierna ha bjudit 
in SD från början. Dessut-
om borde frågan om vilka 
partier som skall medver-
ka i Kommunstyrelsen och 
hur formerna för detta skall 
göras hanteras av demokra-
tiberedningen innan beslut 
fattas. Sverigedemokrater-
na har tillgång till samma 
handlingar som övriga parti-
er. Fakta är att SD har röstat 
emot de andra borgerliga 
partierna ett flertal gånger i 
fullmäktige, vilket har skapat 

stor oro och oreda i det po-
litiska arbetet. Mest känn-
bart blev det när 2012 års 
budget skulle röstas igenom 
och SD satte käppar i hjulet 
för de andra borgerliga par-
tiernas budgetplaner. Nu 
skall 2013 års budget arbetas 
fram. Påpassligt bjuds SD in 
just nu. Så argumentet att 
det handlar om demokrati 
känns inte riktigt trovärdigt 
vid denna tidpunkt. Att det 
blir vingligt och krokigt för 
borgarna att styra i minori-
tet och att vara beroende av 
hur SD väljer att rösta i full-
mäktige är förståeligt. Men 
då vore det ärligare av Mo-
deraterna, Aledemokrater-
na, Centerpartiet, Kristde-
mokraterna och Folkpartiet 
att tala om för aleborna att 
de gör en eftergift till Sve-
rigedemokraterna för att få 

igenom sin politik i fullmäk-
tige. Vi socialdemokrater 
ser andra lösningar och har 
under mandatperioden för-
sökt att bedriva en ansvars-
full oppositionspolitik med 
alebornas bästa för ögonen. 
Om vi hade blivit tillfråga-
de kunde vi kanske kunnat 
komma överens om bredare 
lösningar i budgeten?  Men 
inte ett ord har vi hört. Så 
nu ser vi vilken väg de bor-
gerliga partierna väljer att 
gå. Det är tråkigt och oro-
ande för framtiden att AD-
alliansen försöker lyfta Ale 
med Sverigedemokrater-
na som domkraft. Vad blir 
nästa eftergift?

Inga-Lill Andersson (S)
Stefan Hagman (S) 

Ledamöter i demokratiberedningen

För ett par veckor sedan 
fattade kommunstyrel-
sen beslut om att de-

taljplanera det området i 
Kollanda som Kollanda Grus 
planerar en bergtäkt på. 
D.v.s. man skall inte detalj-
planera en bergtäkt utan en 
motorstadion. För att lätt-
tare få tillstånd till en berg-
täkt och för att kunna ut-
nyttja återställningsplanen 
till något ”roligare” än natur, 
var det nog från början tänkt 
att man skulle gå den vanliga 
vägen genom att börja med 
att söka bergtäckttillstånd 
hos länsstyrelsen. Detta är 
en krånglig process som tar 
tid och kommunstyrelsen 
har ju ingen makt över dessa 
beslut. Av den anledningen 
har ”någon” kommit på den 
geniala idén att ta en genväg 
till bergtäkten genom att 
söka tillstånd för detaljpla-
nering av motorstadion hos 
kommunen som ansvarar för 
sådana tillstånd. Konsekven-
sen av den planerade motor-
stadion blir att man måste 
spränga bort några miljo-
ner ton berg. Då kan man 
ju passa på att krossa det till 
grus och sälja det!!! Det låter, 
tycker jag, som ett flagrant 
försök att runda/kringgå 
länsstyrelsens  myndighets-
utövning då det ju är de som 
ger tillstånd för bergtäkter. 

Kan det vara så att det är 
betydligt lättare att få kom-
munstyrelsen att ta sådana 

för ”utvecklingen” miljövid-
riga beslut. 

Kommunstyrelsen har vid 
två tillfällen, dels i maj 2011 
då man tog principbeslut om 
att vara positiv till motor-
stadion(!), dels för några 
veckor sedan då man fattade 
beslut om att detaljplane-
lägga området i Kollanda där 
motorstadion/bergtäkten 
är planerad att ligga. Dessa 
beslut går stick i stäv med 
tjänsteutlåtanden som kom-
munens egna tjänstemän 
skrivit. 

Sektor samhällsbyggnad 
Verksamhet Miljö pekar i 
ett utlåtande den 11/4 2011 
Drnr500305/11 på avgö-
rande brister i rapporten 
”Översiktlig naturvärdesin-
ventering” (WSP Environ-
mental) som togs fram på 
uppdrag av Kollanda Grus 
och som ligger till grund för 
besluten. 

Påverkan på det rörliga 
friluftslivet tas inte upp i 
rapporten (t.ex. ca 5000 
besökare/år vid fiskesjöarna 
ett par kilometer från den 
tänkta motorstadion). Man 
påtalar också i skrivelsen att 
det i rapporten saknas redo-
visning om effekterna av den 
tilltänkta bergtäkten. 

Det finns undersökningar 
som redovisar effekterna av 
buller på fåglars häckning 
mm, men det finns inga 
hänvisningar till dessa i rap-
porten. 

I sin sammanfattande 
bedömning skriver man: 
”Verksamhet Miljö ställer sig 
tveksam till den planerade 
verksamhetens lokalisering 
eftersom de redovisade bul-
lerberäkningarna visar att 
buller från den planerade 
motorsportbanan beräknas 
överskrida Naturvårdsver-
kets riktvärden utomhus för 
bostäder. Konsekvenserna av 
en etablering blir då att man 
skapar ett hälsoskydds problem 
för de boende i Kollanda samt 
att det befintliga friluftslivet i 
närområdet utsätts för oönskade 
bullerstörningar”.

När jag kontaktat flera av 
kommunstyrelsens ledamöter 
kan de inte minnas att de sett 
ovanstående tjänsteutlåtande. 
Betyder det att man inte har 
haft tillgång till det eller att 
man inte tar så allvarligt på 
beslut som är av avgörande 
betydelse för miljö, djurliv 
och många medborgares väl-
befinnande? 

Att som man nu, fattat 
beslut om påbörjan av detalj-
plan av området är som jag 
ser det inget annat än ett 
försök att kringgå länssty-
relsens myndighetsutövning 
över miljöfarlig verksamhet 
när det gäller bergtäkt och 
skapa en genväg för exploate-
ring och ödeläggelse av stora 
naturvärden i en vacker del 
av vår kommun.

Det ska va gott att leva
Sven Nielsen

Alliansen gör sig beroende av Sverigedemokraterna

LOV:en ger sämre arbetsvillkor

Genvägar och rundvägar om motorstadion

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktiges  
sammanträde den 16 maj 2012  
är inställt.

Nästa sammanträde är den 13 juni 2012  
i Stora Salongen, Kulturhuset Eden/
Folkets Hus kl. 19.00.

Bert Åkesson
ordförande

Trafi komläggning Bohus

Den 15 maj sker en trafi komläggning i Bohus. 
Omläggningen beror på arbeten som utförs inom 
projekt BanaVäg i Väst och innebär att:

• Den sydöstra påfartsrampen till trafi kplatsen 
öppnar. 

• Den nya infarten till Bohus öppnar.
• Lokalvägen mellan Bohus och norra Surte 

öppnar.
• Den tillfälliga infarten vid Skårdal stängs och

trafi kljuset på E45 tas bort.
• Rondellen på trafi kplatsen tas i bruk till viss 

del. (Framkomligheten är dock begränsad vilket 
innebär att trafi kanter norrifrån som ska in till 
Bohus behöver köra via rondellen på andra sidan 
Jordfallsbron eller via norra Surte.) 

• Trafi kanter som ska söderut från Jordfallsbron 
och vice versa åker även fortsättningsvis norrut 
till Stora Viken och vänder.

Arbetet i Bohus beräknas vara helt klart i november 
2012. Mer information fi nns på www.banavag.se.
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S-GRUPP
Alla medlemmar hälsas välkomna till 

fullmäktigegruppens möte på 
Folkets hus i Nol 

måndag 14 maj kl 18.30. 

SOPPA OCH 
POLITIK

Torsdag 10 maj kl 18.30-20.30
träffas vi på Folkets hus i Nol och 

fortsätter diskutera organisations-
utredningens förslag.

Välkomna!

www.alekuriren.se

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

Maj

Varje år efter skolans slut åker vi på läger till Krokholmen, som är en ö i Hakefjorden. Vi har två stycken 
läger, det ena är för skolår sex och sju, det andra är för skolår åtta och nio. 
Under dessa dagar kan du segla, åka båt, bada, fiska, pyssla eller bara slappa.
Vi kommer att bjuda på ett stort äventyr och ett minne för livet.

Information om lägren 2012:
I år startar vi med ett tredagars läger för er som går i åttan eller nian. Vi åker ut till ön den 15 Juni och kommer hem 
på eftermiddagen den 17 Juni. Det kommer att bli överraskningar, tävlingar och em-matchen Sverige - England på 
storbildstv mitt i skärgården.
Vårat andra läger är för er som går i sexan eller sjuan är på fyra dagar. Avresa sker den 18 Juni och återresa mitt på 
dagen den 21 Juni. Det kommer att bli massor av bad, tävlingar och inte minst en spännande em-match mellan 
Sverige och Frankrike.

Hur kommer man med?
Man anmäler sig i det krokholmshäfte som kommit ut i skolorna

Vad kostar det?
Det kostar 600:- och då ingår allt. (mat,transport och massa överraskningar)

När skall Anmälan vara inne?
Senast den 11 Maj måsta vi ha eran Anmälan.

När får jag svar om jag kommit med?
Vi räknar med att ge ett besked senast den 25 Maj om du har kommit med eller inte.

Jag vill komma i kontakt med någon för jag har fler frågor!
Då skall du ringa Sven Nielsen 0704-320 115, Malin Sörensen 0704-320 474 eller Daniel Juhlin 0704-320 959
Låter det intressant? Ha då koll på när Krokholmshäftet kommer ut till din skola. För mer information om själva ön 
Krokholmen se föreningen Krokholmen .

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.

Läger på  Krokholmen

PÅ GÅNG I ALE
SAHLGRENSKA 
TESTAMENTET
Patrik Alströmer berättar om 
Sahlgrenska testamentet med 
Östads stiftelse.
Från slutet av 1700-talet till mitten 
av 1900-talet uppfostrades 1 628 
barn från hela Sverige på Östads 
barnhus tack vare Nicolas Sahl-
grens testamente.
>> Torsdag 10 maj kl. 19.00
Skepplanda bibliotek
Fika / Inträde 40:-.
Arr: Bibliotekets vänner i Ale
Studieförbundet vuxenskolan
Ale kommun

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.

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)

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.

Bibliotekens 
öppettider
i samband med Kristi 
himmelfärds dag

Onsdag 16 maj
Surte bibliotek öppet 
kl 10.00 – 16.30,
Skepplanda och Älvängens  
bibliotek stängt
 

Ale bibliotek, Nödinge
Onsdag 16 maj öppet kl 10 – 15
Fredag 18 maj öppet kl 10 – 15
Lördagsstängt på biblioteket 
maj – augusti

Glöm inte klippa häcken

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 28 maj 
2012 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors

Bland punkterna märks:

• Information angående saneringsobjekt Surte 2:38 

•  Vision 2025

• Svar på interpellation till kommunstyrelsens ordförande 
angående projekt för mångfald, ökad integration och mot 
främlingsfienltighet 

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

Välkommen!

Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande.  
Cecilia Stedt, sekreterare.

Kom till kommunfullmäktige



ALE. För två år sedan 
gick den internationella 
entreprenörsutbild-
ningen YEE för första 
gången på export.

I år är det dags igen, 
först till Moldavien och 
senare kanske även till 
tyska Kaufungen.

I augusti arrangeras 
utbildningen också på 
nytt i Ale förlagd till 
Krokholmen.

Aleungdomar i åldern 17-22 
år uppmanas nu söka till 
Unga entreprenörer i nya 
Europa, YEE. 4-11 augusti 
samlas 30 deltagare från åtta 
olika länder för att lära sig 
tänka i nya banor. Kreativi-
tet står i centrum, men även 

kunskap- och erfarenhetsut-
byte mellan olika kulturer.

– Utbildningen har så otro-
ligt många positiva sidor. Pe-
dagogiken i sig är spännande 
och allt som sägs under före-
läsningarna är värdefullt, men 
egentligen är hela veckan en 
enda lång lärprocess. Ung-
domar svetsas samman på ett 
fantastiskt sätt och trots att de 
aldrig har sett varandra innan 
kursen börjar är de svåra att 
skiljas åt sju dagar senare. Det 
är en häftig upplevelse, säger 
projektledare Kjell Lund-
gren som har varit med under 
samtliga tolv år och som nu 
leder "exporten" av utbild-
ningen.

14-22 september bär det av 
till Moldavien.

– Upplägget är detsam-
ma på båda platserna, men 
miljöerna skiljer sig åt. För 
våra svenska deltagare blir 
det självklart ett äventyr i sig 
att komma till ett land som 
Moldavien. Vi arrangerade 
utbildningen med stor fram-
gång 2010 och ser fram mot 
att upprepa bedriften. Intres-
set för utbildningen är stort 
utomlands. Till presenta-
tionen i Moldavien har den 
svenska ambassadören och 
Moldaviens utbildningsmi-
nister redan anmält intresse, 
berättar Kjell Lundgren.

Utbildningen är kostnads-
fri för deltagarna och leds av 
kvalificerade kursledare med 
en bakgrund på såväl Oxford 
Brookes University som 

Warwick University. Profes-
sor Roger Mumby Croft har 
som vanligt ett finger med i 
spelet.

–  Han anser fortfaran-
de att detta är ett av de bästa 
projekten för att främja en-
treprenörskap och brinner 
för att utveckla konceptet.

Utbildningen sker på eng-
elska, men inte ens för den 
som känner sig osäker på 
språket utgör detta ett hinder.

– Vi har haft med delta-
gare som knappt har kunnat 

säga ett ord, men är det någon 
gång man lär sig språket så 
är det under den här veckan, 
hälsar Kjell Lundgren som 
hoppas att så många som möj-

ligt tar chansen att söka.
Tidigare har bara elever i 

Ale gymnasium kunnat söka 
till YEE, så är inte fallet i år.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Pensionärsträff
ALE

Tisdag 29 maj kl 13.30
i Bohus Servicehus

Stefan 
Ljungqvist

underhåller

Bengt
Göransson
medverkar

Tema: Kund eller medborgare

ALLA PENSIONÄRER VÄLKOMNA
Kostnad 20:- inkl kaffe & smörgås

Svenskt Näringslivs 
årliga företagsenkät 
har kommit och det var 

ingen rolig läsning. Under 
ett antal år har Ale sjunkigt 
i den rankingen. Mellan år 
2011 och 2012 har Ale sjun-
kigt 14 placeringar, men det 
finns även glädjeämnen i 
enkät svaren. Frågan ”kom-
munpolitikers attityder” och 
där vi ökar(blir bättre) med 
23 placeringar. 1 år med ett 
alliansstyre ger en märkbar 
förändring i attityden till fö-

retag. Det är värt att notera. 
45 placeringar bättre är det 
på frågan ”tillgång till kom-
petens”.

Negativa utfall blir det 
på frågor som berör för-
valtningen i Ale ”service till 
företagen” minskar med 21 
placeringar och ”kommunala 
tjänstemäns attityder” minsk-
ning med 26 placeringar. Så 
det finns lite att arbeta med 
och synen på ägande och 
äganderätten är en viktig del 
för näringslivet.

Rätten till egendom är en 
mänsklig rättighet och därför 
ska en regel finnas i grund-
lagen som garanterar fullgod 
ersättning vid olika former 
av inskränkningar i ägande-
rätten. 

Det är bara att instämma 
äganderätten är en av grund-
bultarna i det moderna rätts-
samhället och en viktig del i 
företagsklimatet.. 

Tony Karlsson
Kristdemokrat i Ale

Näringslivsrankingen

SKEPPLANDA. Hundä-
gare i Skepplanda har 
slagit sig samman och 
söker nu fler som vill 
delta i gemensamma 
aktiviteter.  

– Vi vill starta en 
klubb som inte kostar 
något och dit alla är 
välkomna med sina 
hundar, säger Kamilla 
Björklander. 

Hundägarna i trakten är 
många, men mötesplatser-
na få. 

Det vill Kamilla Björklan-
der, Frida Holmqvist, 
Kattis Lindahl och Nisse 
Lindahl ändra på. 

Förra söndagen ordnades 
den första hundträffen och 
nu hoppas de på att fler ska 
ansluta sig. 

– Idén är att man träffas på 
söndagar mitt på dagen vid 
hundrastgården på Albotor-
get och tar en promenad till-

sammans. Det är också ett bra 
tillfälle att öva på olika saker 
med hunden och längre fram 
hoppas vi på att kunna ordna 
gemensamma aktiviteter, 
säger Kattis Lindahl. 

Frida Holmqvist har tidi-
gare gått på valpkurser med 

sin hund och övningarna 
har hon nu användning för i 
gruppen.

– Till vår hundklubb 
kommer man som man är och 
det viktigaste är att vi har kul 
ihop, säger Nisse Lindahl.

JOHANNA ROOS

Vill skapa mötesplats för hundägare

Kattis Lindahl, Kamilla Björklander, Frida Holmqvist och 
Nisse Lindahl vill starta en klubb för hundägare. Här tillsam-
mans med hundarna Twiggy, Agnes och Smilla.

Avtalsrörelserna är 
igång. Du har kanske 
hört eller läst om lä-

rarnas krav på 10 000 kronor 
mer i månaden. Detta stick-
er kanske i mångas ögon, 
men vad kommer kravet 
ifrån? Ett problem är att lä-
rarlönerna har släpat efter i 
flera decennier och är idag 
mer än 10 000 kronor lägre i 
månaden jämfört med andra 
grupper med lika lång ut-
bildning. Ett stort löne-
gap har skapats samtidigt 
som fler och fler arbets-
uppgifter, som inte alltid är 
direkt kopplade till under-
visningen, lagts på lärarna. 
Fyra av tio lärare överväger 
att lämna yrket på grund av 
lönen. Antalet sökande till 
lärarutbildningen sjönk i år 
med 18 procent jämfört med 
förra året. Då ska man veta 
att det även åren innan varit 
lågt söktryck. Unga svarar i 
en undersökning att lönen 
är det främsta skälet till att 
avstå från att söka. De unga 
ser ett yrke som både betalar 
sig dåligt och som är pressat. 
De ser helt enkelt ett ohåll-
bart lärarliv. 

Enligt en undersökning 
gjord av Novus skulle endast 
5 procent av föräldrarna i 
förstahand rekommende-

ra sina barn att bli lärare. 
De vet att en lärarutbildning 
aldrig betalar sig, och detta 
på grund av lärarnas usla lö-
neläge. Enligt en rekryte-
ringsprognos som Svens-
ka kommuner och landsting 
kom med i slutet av janu-
ari behöver Sveriges kom-
munala skolor rekrytera 50 
000 lärare inom inte fullt 10 
år. Var ska vi få dessa lärare 
ifrån om färre och färre 
söker sig till yrket? För ett 
land som är beroende av att 
konkurrera med kunskap är 
detta ett allvarligt samhälls-
problem. Lärarförbundets 
förbundsordförande Eva-Lis 
Sirén belyser problemet så 
här: "Det kostar att satsa på 
lärarlönerna, men det kostar 
ännu mer att låta bli. Att in-
vestera och satsa på skolan 
är den mest kostnadseffek-
tiva insatsen vi gemensamt 
kan göra för att utveckla 
Sverige." 

Om vi vill att eleverna 
ska ha rätt till de bästa lä-
rarna krävs en statushöjning 
av läraryrket. Det innebär 
att politikerna vågar ta sitt 
ansvar. Att Sveriges kom-
muner är beredda att ge lä-
rarna ett ordentligt lönelyft 
i denna avtalsrörelse. Detta 
är första steget för att behål-

la de lärare som redan arbe-
tar som lärare samt att det 
är nödvändigt att läraryr-
ket blir ett attraktivt första-
handsval för kommande ge-
nerationer. Det är satsningar 
på kunskapssamhället som 
bygger Sverige starkt. Vad 
händer med samhället utan 
lärarna? Vår vision är ett 
samhälle som värderar kun-
skap och lärare högt. Lä-
raren har den mest centra-
la rollen då det gäller elev-
ernas kunskapsresultat. Vi 
säger inte 10 000 kronor 
mer i månaden rakt av för 
varje lärare. Det är medel-
lönen som ska öka med det. 
Vi vill att lönespridningen 
ska öka. 

Självklart kräver vi inte 10 
000 kronor mer i månaden 
över en natt utan låt denna 
avtalsrörelse ta ett första 
viktigt steg för att täppa till 
glappet mellan läraryrket 
och andra jämförbara yrkes-
gruppers löner. Se det som 
en avbetalningsplan. Det är 
dags att börja betala av. Om 
inget drastiskt sker står vi 
inför en nationell lärarkris. 
Vågar samhället chansa? 
Satsa på lärarna. Sveriges 
framtid kommer att tacka!

Lärarförbundet Ale

En annorlunda och kreativ utbildning
– YEE arrangeras för tolfte gången

Låga lärarlöner ett samhällsproblem

I YEE är lärare och elever på samma nivå.



ALE. För två år sedan 
gick den internationella 
entreprenörsutbild-
ningen YEE för första 
gången på export.

I år är det dags igen, 
först till Moldavien och 
senare kanske även till 
tyska Kaufungen.

I augusti arrangeras 
utbildningen också på 
nytt i Ale förlagd till 
Krokholmen.

Aleungdomar i åldern 17-22 
år uppmanas nu söka till 
Unga entreprenörer i nya 
Europa, YEE. 4-11 augusti 
samlas 30 deltagare från åtta 
olika länder för att lära sig 
tänka i nya banor. Kreativi-
tet står i centrum, men även 

kunskap- och erfarenhetsut-
byte mellan olika kulturer.

– Utbildningen har så otro-
ligt många positiva sidor. Pe-
dagogiken i sig är spännande 
och allt som sägs under före-
läsningarna är värdefullt, men 
egentligen är hela veckan en 
enda lång lärprocess. Ung-
domar svetsas samman på ett 
fantastiskt sätt och trots att de 
aldrig har sett varandra innan 
kursen börjar är de svåra att 
skiljas åt sju dagar senare. Det 
är en häftig upplevelse, säger 
projektledare Kjell Lund-
gren som har varit med under 
samtliga tolv år och som nu 
leder "exporten" av utbild-
ningen.

14-22 september bär det av 
till Moldavien.

– Upplägget är detsam-
ma på båda platserna, men 
miljöerna skiljer sig åt. För 
våra svenska deltagare blir 
det självklart ett äventyr i sig 
att komma till ett land som 
Moldavien. Vi arrangerade 
utbildningen med stor fram-
gång 2010 och ser fram mot 
att upprepa bedriften. Intres-
set för utbildningen är stort 
utomlands. Till presenta-
tionen i Moldavien har den 
svenska ambassadören och 
Moldaviens utbildningsmi-
nister redan anmält intresse, 
berättar Kjell Lundgren.

Utbildningen är kostnads-
fri för deltagarna och leds av 
kvalificerade kursledare med 
en bakgrund på såväl Oxford 
Brookes University som 

Warwick University. Profes-
sor Roger Mumby Croft har 
som vanligt ett finger med i 
spelet.

–  Han anser fortfaran-
de att detta är ett av de bästa 
projekten för att främja en-
treprenörskap och brinner 
för att utveckla konceptet.

Utbildningen sker på eng-
elska, men inte ens för den 
som känner sig osäker på 
språket utgör detta ett hinder.

– Vi har haft med delta-
gare som knappt har kunnat 

säga ett ord, men är det någon 
gång man lär sig språket så 
är det under den här veckan, 
hälsar Kjell Lundgren som 
hoppas att så många som möj-

ligt tar chansen att söka.
Tidigare har bara elever i 

Ale gymnasium kunnat söka 
till YEE, så är inte fallet i år.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Pensionärsträff
ALE

Tisdag 29 maj kl 13.30
i Bohus Servicehus

Stefan 
Ljungqvist

underhåller

Bengt
Göransson
medverkar

Tema: Kund eller medborgare

ALLA PENSIONÄRER VÄLKOMNA
Kostnad 20:- inkl kaffe & smörgås

Svenskt Näringslivs 
årliga företagsenkät 
har kommit och det var 

ingen rolig läsning. Under 
ett antal år har Ale sjunkigt 
i den rankingen. Mellan år 
2011 och 2012 har Ale sjun-
kigt 14 placeringar, men det 
finns även glädjeämnen i 
enkät svaren. Frågan ”kom-
munpolitikers attityder” och 
där vi ökar(blir bättre) med 
23 placeringar. 1 år med ett 
alliansstyre ger en märkbar 
förändring i attityden till fö-

retag. Det är värt att notera. 
45 placeringar bättre är det 
på frågan ”tillgång till kom-
petens”.

Negativa utfall blir det 
på frågor som berör för-
valtningen i Ale ”service till 
företagen” minskar med 21 
placeringar och ”kommunala 
tjänstemäns attityder” minsk-
ning med 26 placeringar. Så 
det finns lite att arbeta med 
och synen på ägande och 
äganderätten är en viktig del 
för näringslivet.

Rätten till egendom är en 
mänsklig rättighet och därför 
ska en regel finnas i grund-
lagen som garanterar fullgod 
ersättning vid olika former 
av inskränkningar i ägande-
rätten. 

Det är bara att instämma 
äganderätten är en av grund-
bultarna i det moderna rätts-
samhället och en viktig del i 
företagsklimatet.. 

Tony Karlsson
Kristdemokrat i Ale

Näringslivsrankingen

SKEPPLANDA. Hundä-
gare i Skepplanda har 
slagit sig samman och 
söker nu fler som vill 
delta i gemensamma 
aktiviteter.  

– Vi vill starta en 
klubb som inte kostar 
något och dit alla är 
välkomna med sina 
hundar, säger Kamilla 
Björklander. 

Hundägarna i trakten är 
många, men mötesplatser-
na få. 

Det vill Kamilla Björklan-
der, Frida Holmqvist, 
Kattis Lindahl och Nisse 
Lindahl ändra på. 

Förra söndagen ordnades 
den första hundträffen och 
nu hoppas de på att fler ska 
ansluta sig. 

– Idén är att man träffas på 
söndagar mitt på dagen vid 
hundrastgården på Albotor-
get och tar en promenad till-

sammans. Det är också ett bra 
tillfälle att öva på olika saker 
med hunden och längre fram 
hoppas vi på att kunna ordna 
gemensamma aktiviteter, 
säger Kattis Lindahl. 

Frida Holmqvist har tidi-
gare gått på valpkurser med 

sin hund och övningarna 
har hon nu användning för i 
gruppen.

– Till vår hundklubb 
kommer man som man är och 
det viktigaste är att vi har kul 
ihop, säger Nisse Lindahl.

JOHANNA ROOS

Vill skapa mötesplats för hundägare

Kattis Lindahl, Kamilla Björklander, Frida Holmqvist och 
Nisse Lindahl vill starta en klubb för hundägare. Här tillsam-
mans med hundarna Twiggy, Agnes och Smilla.

Avtalsrörelserna är 
igång. Du har kanske 
hört eller läst om lä-

rarnas krav på 10 000 kronor 
mer i månaden. Detta stick-
er kanske i mångas ögon, 
men vad kommer kravet 
ifrån? Ett problem är att lä-
rarlönerna har släpat efter i 
flera decennier och är idag 
mer än 10 000 kronor lägre i 
månaden jämfört med andra 
grupper med lika lång ut-
bildning. Ett stort löne-
gap har skapats samtidigt 
som fler och fler arbets-
uppgifter, som inte alltid är 
direkt kopplade till under-
visningen, lagts på lärarna. 
Fyra av tio lärare överväger 
att lämna yrket på grund av 
lönen. Antalet sökande till 
lärarutbildningen sjönk i år 
med 18 procent jämfört med 
förra året. Då ska man veta 
att det även åren innan varit 
lågt söktryck. Unga svarar i 
en undersökning att lönen 
är det främsta skälet till att 
avstå från att söka. De unga 
ser ett yrke som både betalar 
sig dåligt och som är pressat. 
De ser helt enkelt ett ohåll-
bart lärarliv. 

Enligt en undersökning 
gjord av Novus skulle endast 
5 procent av föräldrarna i 
förstahand rekommende-

ra sina barn att bli lärare. 
De vet att en lärarutbildning 
aldrig betalar sig, och detta 
på grund av lärarnas usla lö-
neläge. Enligt en rekryte-
ringsprognos som Svens-
ka kommuner och landsting 
kom med i slutet av janu-
ari behöver Sveriges kom-
munala skolor rekrytera 50 
000 lärare inom inte fullt 10 
år. Var ska vi få dessa lärare 
ifrån om färre och färre 
söker sig till yrket? För ett 
land som är beroende av att 
konkurrera med kunskap är 
detta ett allvarligt samhälls-
problem. Lärarförbundets 
förbundsordförande Eva-Lis 
Sirén belyser problemet så 
här: "Det kostar att satsa på 
lärarlönerna, men det kostar 
ännu mer att låta bli. Att in-
vestera och satsa på skolan 
är den mest kostnadseffek-
tiva insatsen vi gemensamt 
kan göra för att utveckla 
Sverige." 

Om vi vill att eleverna 
ska ha rätt till de bästa lä-
rarna krävs en statushöjning 
av läraryrket. Det innebär 
att politikerna vågar ta sitt 
ansvar. Att Sveriges kom-
muner är beredda att ge lä-
rarna ett ordentligt lönelyft 
i denna avtalsrörelse. Detta 
är första steget för att behål-

la de lärare som redan arbe-
tar som lärare samt att det 
är nödvändigt att läraryr-
ket blir ett attraktivt första-
handsval för kommande ge-
nerationer. Det är satsningar 
på kunskapssamhället som 
bygger Sverige starkt. Vad 
händer med samhället utan 
lärarna? Vår vision är ett 
samhälle som värderar kun-
skap och lärare högt. Lä-
raren har den mest centra-
la rollen då det gäller elev-
ernas kunskapsresultat. Vi 
säger inte 10 000 kronor 
mer i månaden rakt av för 
varje lärare. Det är medel-
lönen som ska öka med det. 
Vi vill att lönespridningen 
ska öka. 

Självklart kräver vi inte 10 
000 kronor mer i månaden 
över en natt utan låt denna 
avtalsrörelse ta ett första 
viktigt steg för att täppa till 
glappet mellan läraryrket 
och andra jämförbara yrkes-
gruppers löner. Se det som 
en avbetalningsplan. Det är 
dags att börja betala av. Om 
inget drastiskt sker står vi 
inför en nationell lärarkris. 
Vågar samhället chansa? 
Satsa på lärarna. Sveriges 
framtid kommer att tacka!

Lärarförbundet Ale

En annorlunda och kreativ utbildning
– YEE arrangeras för tolfte gången

Låga lärarlöner ett samhällsproblem

I YEE är lärare och elever på samma nivå.
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Nu är det 
låga rörliga 

elpriser!

Kontakta oss på 
telefon 0303-332400 

eller besök vår hemsida 

www.aleel.se

Prisexempel april 2012

Till ovanstående priser kommer fast månadsavgift 

på 25 kr inkl moms.

Rörligt elpris fastställs efter varje kalendermånad och 

baseras på Ale Els inköpspris för aktuell månad.

Inköpspris: 28,46 öre/kWh 
exkl skatt och moms

   
Påslag: 2,70 öre/kWh 
exkl skatt och moms

Elcertifi kat: 2,77 öre/kWh 
exkl skatt och moms

Summa: 33,93 öre/kWh 
exkl skatt och moms

Jämförpris: 

5 000 kWh/år = 4 233 kr/år
10 000 kWh/år = 8 166 kr/år

20 000 kWh/år = 16 032 kr/år

Summa inkl skatt och moms:  

78,70 

öre/kWh

5,47 
öre/kWh

exkl skatt och 
moms
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Lördag 12/5 är det 
SMÅBRYGGERIERNAS DAG 
Det fi rar vi på Ahlafors Bryggerier med 

ÖPPET HUS 
mellan kl 11-14 då vi visar vår verksamhet för allmänheten.

Välkommna!

SURTE. En unik konst-
utställning äger just 
nu rum på Surte Glas-
bruksmuseum. 

Konstnärerna och 
tillika äkta makarna 
Lisbeth Nilsson Ang-
ervik och Roland Ang-
ervik ställer ut sina 
tavlor, skapade utifrån 
Vedic Art-principen.

Surte Glasbrukmuseum 
pryds fram tills på söndag av 
färgsprakande konst. Änglar 
som svävar mot en ultrama-
rinblå himmel, blomstrande 
trädgårdar i mjuka pastell-
färger och symetriska figu-
rer i skimrande guldfärger är 
några av motiven som finns 
att betrakta. 

Makarna Angervik målar 
båda utifrån Vedic Art, som 
egentligen inte är en konst-
form utan ett sätt för konst-
nären att tänka. 

– Enkelt förklarat innebär 
det att man målar inifrån och 
ut istället för tvärtom. Det 
handlar om att ta fram sin 
inre kreativitet snarare än att 
lära sig en målarteknik, säger 
Lisbeth Nilsson Angervik.

Hon har målat hela sitt 
liv, men kom i kontakt med 
Vedic Art först för 15 år sedan 
då hon deltog i en målarkurs 
på Öland. Med sig hade hon 
även maken Roland Anger-
vik, som då inte målat tidi-
gare. 

– Jag hade väl målat med 
vattenfärg i skolan, men inte 
mer än så. När Lisbeth sa 
att hon skulle åka på en kurs 
följde jag med av ren nyfi-
kenhet och blev helt biten. 
Vedic Art innebär att man 
gör en resa i sitt inre med allt 
man har med sig genom livets 
gång.

Förmedlar känslor
Vedic Arts grundare Curt 
Källman har även tagit fram 
en speciell färg som karaktä-
riseras av djupa färgpigment 
med mycket lyster. Denna 
färg används flitigt av de två 
konstnärerna.

Grundsynen i Vedic Art 
är att alla från födseln har en 
stor skaparkraft och kunskap. 

– Jag försöker förmed-
la en känsla, men vill att be-

traktaren själv ska tolka och 
bland blir jag förvånad över 
vad dem ser. 

Hemma i trädgården har 
paret sin målarstuga där de 
båda spenderar mycket tid. 
Trots sitt gemensamma in-
tresse ger de inte varandra 
synpunkter förrän verket är 
helt färdigt. 

– Det är viktigt att inte störa 
varandra och visst händer det 
att den ena målar koncentre-
rat medan den andre sliter sin 
tavla i bitar, säger Roland.

I juli bär det återigen av 
till Öland och Vedic Art-kur-
sen där själslig konst skapas i 
enkla hyddor med jordstam-
pat golv. 

Inre resa genom konsten
– Annorlunda utställning på Glasbruksmuseet

PÅ GLASBRUKSMUSEET

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Par i konst. Lisbeth Nilsson Angervik och Roland Angervik 
släpper lös sin kreativitet genom Vedic Art-principen.
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HÄLJERED. Alema – Ale 
direkt mot arbete.

Det är namnet på ett 
helt nytt projekt inom 
arbetsmarknadsen-
heten, som riktar sig 
specifikt mot att stödja 
personer med psykisk 
ohälsa eller psykiska 
funktionsnedsättningar.

– Projektet syftar till 
att få ut motiverade 
individer ut i arbetsli-
vet, säger projektledare 
Mina Salfjord.

Ale är en av 16 kommuner 
i landet som beviljats eko-
nomiska medel från Social-
styrelsen för att ingå en för-
söksverksamhet, baserad på 
en särskild metod, vars mål-
grupp är personer 18-64 år 
med psykisk ohälsa och med 
motivation och drivkraft att 
börja arbeta.

– Resultatet har blivit 
projektet Alema. I Alema får 
personen stöd i att finna, få 
och behålla ett arbete. Alema 
arbetar enligt metoden IPS 
– Individual Placement and 
Support, där grundmetoden 
är Supported Employment, 
förklarar Mina Salfjord, tidi-
gare verksamhetsutvecklare 

inom arbetsmarknadsenhe-
ten.

– Vi har verksamheter där 
personer med psykisk ohälsa 
rustas på väg mot ett arbete 
och det sker i form av stegvis 
träning. Ale aktivitetscenter 
och Alevira är sådana exem-
pel. Alema kompletterar den 
arbetslivsinriktade rehabi-
literingen där personer kan 
gå direkt i arbete med stöd 
runtomkring, säger Mina.

Alema startades upp vid 
årsskiftet och förutom en 
projektledare inryms två 
arbetsanpassare, Ulrika 
Sten Sporrong och Maja 
Gligoric, i projektet.

– Efter en mobiliseringsfas 
går vi nu in i själva genom-
förandedelen. Vi har ett nära 
samarbete med Arbetsför-
medlingen, Försäkringskas-
san och den öppna psykia-
triska vården i Ale kommun 
och tillsammans med sin 
handläggare kan man skriva 
på ansökan, förklarar Ulrika 
Sten Sporrong.

– Den egna drivkraften 
och motivationen är viktigast 
av allt, säger Mina Salfjord.

Enligt metoden matchas 
individens intresse, förmåga 
och färdighet mot lämpig 

arbetsplats/företag.
– Vi vänder oss i första 

hand till det lokala närings-
livet.

Vilket stöd får arbetsgi-
varen under projekttiden?

– Vi underlättar rekryte-
ringsprocessen för företag 

genom att göra en kvalifice-
rad matchning mellan före-
tag och medarbetare. Vi ger 
medarbetaren och företaget 
stöd vid introduktionen, 
samt bidrar med informa-
tionsmaterial och tekniska 
hjälpmedel om så behövs. Vi 

som arbetsanpassare är också 
ett levande stöd med konti-
nuerliga besök på arbetsplat-
sen, förklarar Ulrika.

– Faktum är att psykisk 
ohälsa är mer vanligt före-
kommande på arbetsplatser 
än att folk bryter benet. Det 

finns forskning som visar att 
en av fyra svenskar drabbas 
någon gång i livet av psykisk 
ohälsa, avslutar Ulrika Sten 
Sporrong.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alema är namnet på ett nytt projekt inom arbetsmarknadsenheten som ska leda personer med psykisk ohälsa ut i arbetsli-
vet. Projektledare Mina Salfjord och arbetsanpassarna Ulrika Sten Sporrong och Maja Gligoric vänder sig till det lokala nä-
ringslivet i hopp att finna arbetsuppgifter som överrensstämmer med respektive deltagares profil.

Nytt grepp för nya jobb
– Stödjer personer med psykisk ohälsa
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HÄLJERED. Alema – Ale 
direkt mot arbete.

Det är namnet på ett 
helt nytt projekt inom 
arbetsmarknadsen-
heten, som riktar sig 
specifikt mot att stödja 
personer med psykisk 
ohälsa eller psykiska 
funktionsnedsättningar.

– Projektet syftar till 
att få ut motiverade 
individer ut i arbetsli-
vet, säger projektledare 
Mina Salfjord.

Ale är en av 16 kommuner 
i landet som beviljats eko-
nomiska medel från Social-
styrelsen för att ingå en för-
söksverksamhet, baserad på 
en särskild metod, vars mål-
grupp är personer 18-64 år 
med psykisk ohälsa och med 
motivation och drivkraft att 
börja arbeta.

– Resultatet har blivit 
projektet Alema. I Alema får 
personen stöd i att finna, få 
och behålla ett arbete. Alema 
arbetar enligt metoden IPS 
– Individual Placement and 
Support, där grundmetoden 
är Supported Employment, 
förklarar Mina Salfjord, tidi-
gare verksamhetsutvecklare 

inom arbetsmarknadsenhe-
ten.

– Vi har verksamheter där 
personer med psykisk ohälsa 
rustas på väg mot ett arbete 
och det sker i form av stegvis 
träning. Ale aktivitetscenter 
och Alevira är sådana exem-
pel. Alema kompletterar den 
arbetslivsinriktade rehabi-
literingen där personer kan 
gå direkt i arbete med stöd 
runtomkring, säger Mina.

Alema startades upp vid 
årsskiftet och förutom en 
projektledare inryms två 
arbetsanpassare, Ulrika 
Sten Sporrong och Maja 
Gligoric, i projektet.

– Efter en mobiliseringsfas 
går vi nu in i själva genom-
förandedelen. Vi har ett nära 
samarbete med Arbetsför-
medlingen, Försäkringskas-
san och den öppna psykia-
triska vården i Ale kommun 
och tillsammans med sin 
handläggare kan man skriva 
på ansökan, förklarar Ulrika 
Sten Sporrong.

– Den egna drivkraften 
och motivationen är viktigast 
av allt, säger Mina Salfjord.

Enligt metoden matchas 
individens intresse, förmåga 
och färdighet mot lämpig 

arbetsplats/företag.
– Vi vänder oss i första 

hand till det lokala närings-
livet.

Vilket stöd får arbetsgi-
varen under projekttiden?

– Vi underlättar rekryte-
ringsprocessen för företag 

genom att göra en kvalifice-
rad matchning mellan före-
tag och medarbetare. Vi ger 
medarbetaren och företaget 
stöd vid introduktionen, 
samt bidrar med informa-
tionsmaterial och tekniska 
hjälpmedel om så behövs. Vi 

som arbetsanpassare är också 
ett levande stöd med konti-
nuerliga besök på arbetsplat-
sen, förklarar Ulrika.

– Faktum är att psykisk 
ohälsa är mer vanligt före-
kommande på arbetsplatser 
än att folk bryter benet. Det 

finns forskning som visar att 
en av fyra svenskar drabbas 
någon gång i livet av psykisk 
ohälsa, avslutar Ulrika Sten 
Sporrong.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alema är namnet på ett nytt projekt inom arbetsmarknadsenheten som ska leda personer med psykisk ohälsa ut i arbetsli-
vet. Projektledare Mina Salfjord och arbetsanpassarna Ulrika Sten Sporrong och Maja Gligoric vänder sig till det lokala nä-
ringslivet i hopp att finna arbetsuppgifter som överrensstämmer med respektive deltagares profil.

Nytt grepp för nya jobb
– Stödjer personer med psykisk ohälsa
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SURTE. Under de 
senaste veckorna har 
det varit en hel del 
aktiviteter på Green 
Village, byggområdet 
vid Keillers Damm i 
Surte.

De senaste sönda-
garna har ett 150-tal 
nyfikna och intresse-
rade erbjudits möjlighet 
att få guidade tomt- 
och markvisningar i 
området.

Med eld i den öppna 
spisen och kaffe och 
korv i köket har besö-
karna hälsats väl-
komna. 

Green Village räknas idag 

som ett av Sveriges mest 
unika bostadsområde sett ur 
miljöbyggnation. Området, 
som kommer bestå av 116 
bostäder fördelade på 9 villor, 
21 radhus och 86 lägenheter, 
erbjuder det omtalade mil-
jöpaketet. El från det egna 
vindkraftverket, värme från 
berget och varmvatten från 
solenergi borgar för miljös-
marthet, självförsörjning och 
därmed ekonomisk stabilitet.

– Det första spadtaget togs 
i januari, och efter en tid av 
markförberedande är det nu, 
som synes, full ruljangs på 
området, säger Gene Borgs-
hammar, press- och media-
ansvarig för projektet.

– Vi har ett fantastiskt 

samarbete med kommunen 
och Morrongänget i Mix 
Megapol som nu kommer 
hjälpa oss att dra igång en 
stor namngivartävling på de 
gator som kommer att finnas 
här vid Keillers Damm, säger 
Gene Borgshammar.

I bostadsområdet blir det 
tre gator som ska namn-
ges. I juryn kommer det att 
finnas representanter från 
Ale kommun, Morrongänget 
och Green Village. Slutgiltigt 
beslut tas av kommunen.

Green Village kommer 
fortsätta att hålla platskonto-
ret öppet för besökare vissa 
söndagar i maj.

JONAS ANDERSSON

Det rör på sig vid Keillers Damm

– Stort intresse för Green Village 

Vid Keillers Damm i Surte håller Green Village på att ta form. Området, där det har skett 
tomt- och markvisningar de senaste veckorna, kommer att bestå av totalt 116 bostäder. 

NOL. Ture står alltid i 
centrum på Nolskolan.

När Ture har namns-
dag firas det med 
utomhusaktiviteter och 
lunch på skolgården.

Arrangemanget 
genomförs i samarbete 
mellan personal och 
skolans kamratstöd-
jare.

T för trygghet, U för unik, R 
för respekt och E för empati. 
Ture utgör en viktig symbol 
för Nolskolans elever och 
personal.

– Det är ledord som vi för-
söker leva upp till i vår dagliga 
verksamhet, förklarar Anki 
Jansson som tillsammans 
med kamratstödjarna ordnat 
med diverse roliga lekar.

– Barnen kommer med 
idéer och jag stöttar upp med 
praktiska saker som behöver 
fixas. Kamratstödjarna är en 
resurs på skolan, inte bara när 
det gäller genomförandet av 
Turedagen, säger Anki.

Dragkamp, basket, mons-
terfotboll, löpning och tips-
promenad var några av de 
lustigheter som utspelade 
sig denna fredagsförmiddag. 

Vädret var för årstiden helt 
okej, om än ingen sommar-
värme så ändå lite solsken och 
uppehåll.

– Vi är jättenöjda och 
barnen verkar ha haft väldigt 
roligt, säger Anki Jansson.

Till lunch bjöds varm korv 
med bröd och festis, som 
bambapersonalen serverade 
till alla hungriga elever.

Ett led i Turedagen var 
också insamlingen till förmån 
för barn och ungdomar i Bu-
desti, Moldavien.

– Läsåret 2009/10 hade vi 
projektet ”Vandra för varan-

dra”. Med hjälp av lokala fö-
retagare, skolans personal 
och våra duktiga elever lyck-
ades vi samla in över 15 000 
kronor. Vi fortsatte att samla 
in pengar under förra läsår-
et och kände att vi ville göra 
det igen, säger lärare Ragne 
Bengtsson.

Som ett bevis på sin tack-
samhet har barn från Budes-
ti målat teckningar som över-
lämnats till Nolskolan. Erik 
Söderlund hade iordning-
ställt en utställning som visa-
des upp på Turedagen.

JONAS ANDERSSON

Turedagen firades på Nolskolan

Joel, Linnea, Linus och Cassandra tyckte lunchen smakade 
utmärkt.

NÖDINGE. I Ale gymna-
sium laddar eleverna 
för fullt inför SM i UF-
företagande som går i 
Stockholm den 14-15 
maj. 

Reseslumraren tävlar 
om att bli bästa UF-
företag och DiaDigi-
tal kämpar för titeln 
”Bästa tjänst”.

Ale gymnasium briljerade 
stort på UF-mässan i Göte-
borg i början av mars. Inte 
nog med att Reseslumra-
ren UF kom på andra plats 
i kategorin ”Bästa UF-före-
tag” och DiaDigital UF tog 
hem segern i ”Bästa tjänst”. 
Dessutom utsågs aleläraren 
Jan Ragnarsson till ”Bästa 
lärare”, varpå även han åker 
med till Stockholm för att 
tävla i SM. 

Nu på söndag bär det av 
mot huvudstaden och det 
är mycket som ska ordnas 
i mässhallen i Älvsjö innan 
dörrarna öppnas för besö-
karna. Engagerade lärare på 
skolan hjälper till att frakta 
byggmaterialet till montrarna 
i en lastbil som gymnasiet har 
hyrt. 

Inför SM har eleverna fått 
möjlighet att öva sina presen-
tationer inför göteborgsjuryn 
och dessutom har de gått en 
säljutbildning genom UF, så 
det är ett väl förberett gäng 
som representerar Ale.

– Vi är taggade och har 
siktet inställt på vinst, så får 
vi se hur långt det går, säger 

Jennie Forslund, vd för 
Reseslumraren UF.

Tillsammans med Jose-
fin Axberg, Anna Svens-
son och Josefine Korpe 
Larsson har hon tagit fram 
en specialdesignad reskudde 
som inte halkar ner på föns-
terrutan när man sover på 
tåget eller bussen. Företaget 
har nu chans att kamma hem 
SM-seger och därmed knipa 
en plats i EM i Rumänien till 
sommaren.

Sammansvetsad grupp
Även tjejerna i DiaDigital UF 
laddar upp inför stockholms-
resan. 

Karolina Järvholm, 
Malin Grönvall, Sara 
Glennbrant och Daisy 
Sandgren valde att inrikta 
sitt UF-företag på digitalise-
ring av diabilder, vilket visade 
sig vara en satsning i helt rätt 
riktning. De tävlar i katego-
rin ”Bästa Tjänst” och deras 
utmaning inför SM är att 
hitta lösningar för hur kun-
derna ska kunna skicka sina 

diabilder till dem. 
– Vi kan konkurrera med 

liknande företag genom att 
vi redigerar alla bilder själva, 
vilket ger bättre kvalitet. 
Sedan är vi inte lika dyra 
heller, säger Sara Glennbrant. 

I torsdags anordnades en 
mingelträff för alla de 13 UF-
företag från Göteborgsregio-
nen som kommer att delta i 
SM. Syftet var att samman-
svetsa gruppen och peppa upp 
tävlingsdeltagarna.

Upplägget i Stockholm är 
detsamma som i Göteborg då 
en jury besöker montrarna 
under mässan och bedömer 
olika delar. 

Förra året var självaste 
prins Daniel en utav mässbe-
sökarna och nu ser eleverna 
med spänning fram emot att 
få representera sina fram-
gångsrika företag på SM.

– Vi är ingen jättestor 
skola, men i dessa samman-
hang brukar vi alltid hålla oss 
framme, säger Jan Ragnars-
son med stolthet i rösten.

JOHANNA ROOS

Taggade inför SM
– UF-företagen 
gör sig redo

Sara Glennbrant, Malin Grönvall, Karolina Järvholm, Jennie 
Forslund, Anna Svensson, Josefine Korpe Larsson och Jose-
fin Axberg laddar upp inför SM i UF-företagande i Stockholm 
nästa vecka. Saknas på bild: Daisy Sandgren.

ALE
MOLDAVIEN

2012

YEE i Moldavien 14-22 
september 2012
Intresseanmälan skickas till:

kjell.lundgren@ale.se

YEE på Krokholmen 4-11 augusti 2012
Intresseanmälan skickas till:
thomas.sundsmyr@ale.se

” It was just great. I have 
probably learnt more this 
week than I have done for 

the last years in my school” 

Ungdomar och lärare måste 
mötas på samma nivå. Det 

handlar inte om att memorera 
kunskap utan att förstå saker i 

sitt rätta sammanhang.

Du som ungdom i Ale kommun, ålder 17-22 år, har nu möjlighet att söka den 
internationella utbildningen Unga entreprenörer i Nya Europa. Under ledning 
av professor Roger Mumby Croft har ett unikt koncept tagits fram för att 
pedagogiskt lära om kreativt tänkande, att se möjligheter istället för problem 
och att våga välja nya vägar. Utbildningen sker på engelska i unika miljöer med 
deltagare från åtta europeiska länder. Teori blandas med aktiviteter. Tidigare 
deltagare har givit kursen medelbetyget 4,7 på en femgradig skala.

Utbildningen arrangeras vid två tillfällen, dels på Krokholmen dels i Moldavien 
och är kostnadsfri.

Totalt söker vi 12 deltagare. Skriv en kort intresseanmälan om vad du gör idag 
och varför just du ska få gå utbildningen.

Ditt livs utbildning!
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDEN
Måndag 30 april

Bråk
En uppgörelse mellan två män 
i Bohus resulterar i en anmälan 
om misshandel. Målsägande får 
ett slag i ansiktet.

I samband med en festival-
tillställning i Nödinge griper 
polisen en person som visar 
tydliga tecken på narkotikapå-
verkan.

Tisdag 1 maj

Inbrott
Inbrott i Bohus IF:s klubbstuga 
på Jennylund. Larmet går 
klockan 06.15.

Kopparkabel tillgrips på en 
byggarbetsplats i Bohus.

En person brister i tillsy-
nen av sina hundar då dessa 
springer och jagar vildsvin och 
hjortar i Hålanda.

Söndag 6 maj

Misshandel
I samband med en fest i 
Hålanda rapporteras två fall 
av misshandel. Vid halv ett 
på natten blir målsägande 
skallad över näsan och slagen 
i ansiktet. Vittnen finns till hän-
delsen och gärningsmannen 
är namngiven. Senare, strax 
efter klockan tre, uppstår bråk 
på utsidan där en person blir 
omkullknuffad och sparkad. 
Den drabbade förs till Kungälvs 
sjukhus.

Tjuvtankning sker på Shell 
i Nol.

Inbrott i minilivsbutiken i 
Alafors. Diverse gods tillgrips. 

Inbrott på Kyrkbyskolan i 
Nödinge. Anmälaren ser två 
personer ta sig in i fastigheten.

Antalet anmälda brott under 
perioden 30/4 – 7/5: 46.

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

Boka in  maj!
Då har vi visningar på många av våra objekt i hela kommunen!

PRIS 550 000 kr/bud. AVGIFT 3 925 kr/månad.
VISAS Sö 13/5 12.30-13.30. Ring för tidsbokning.
Alkalievägen 3b. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 3 rok, 70 kvm
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PRIS 1 485 000 kr/bud. TOMT 5 081 kvm .
VISAS Sö 13/5 11.30-12.15. Skår Övre 210. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE SKEPPLANDA 4 rok, 66 kvm
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PRIS 2 195 000 kr/bud. TOMT 1 961 kvm .
VISAS Sö 13/5 13.00-13.45. Sandsjödal 280. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE STARRKÄRR 4 rok, 104 kvm
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PRIS 1 495 000 kr/bud. TOMT 5 192 kvm .
VISAS Sö 13/5 11.00-11.30. Ring för tidsbokning.
Viesbacke 395. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE HÅLANDA 4 rok, 100 kvm
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PRIS 1 650 000 kr/bud. TOMT 930 kvm . VISAS Sö 13/5
12.00-12.30. Skepplandavägen 5. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE SKEPPLANDA 4 rok, 113 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 2 095 000 kr/bud. TOMT 941 kvm. VISAS Sö 13/5
13.00-13.30. Emmas Väg 12. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 4 rok, 107 kvm
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PRIS 2 985 000 kr/bud. TOMT 911 kvm. VISAS Sö 13/5
14.00-14.30. Bäckvägen 3a. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE NOL 5 rok, 139 kvm
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PRIS 2 900 000 kr/bud. TOMT 524 kvm. VISAS Sö 13/5
15.00-15.30. Ring för tidsbokning. Patron Ahlmanns Allé
28. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 4 rok, 115 + 17,5 kvm
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PRIS 675 000 kr/bud. AVGIFT 3 162 kr/månad.
VISAS Sö 13/5 14.00-14.30. Ring för tidsbokning.
Klorvägen 2b. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 57 kvm
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PRIS 1 550 000 kr/bud. TOMT 345 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Fyrklövergatan 81. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NÖDINGE 5 rok, 113 kvm
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VARUDEKLARERAT*

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

Katten Molly som klättrat upp 
i ett träd på Bräckans väg 
i Nödinge och blivit sittan-
des där i fyra dygn räddades 
av brandmän i fredags kväll. 
Räddningstjänsten i Nol fick 
larmet vid 18-tiden. På bilden 
ses Niklas Reivall hämta ned 
den nödställda katten.

Foto: Christer Grändevik

Brandmän hjälpte 
nödställd katt NOL. Vandaler härjade i 

Nol natten mot lördag.
Ett 60-tal bilägare 

fick sina däck upp-
skurna.

– Det är för jävligt, 
säger Lennart Olsson, 
en av de drabbade.
Det var på parkeringarna vid 
Folkets Husvägen och Moss-

vägen som helgens skadegö-
relse ägde rum. Förutom alla 
sönderskurna däck utsattes ett 
antal fordonsägare för inbrott 
eller inbrottsförsök.

– De har slängt en sten på 
rutan på min bil, förstört en 
lykta och dessutom varit på 
låskolven. Det är inte första 
gången som det händer saker 
på den här parkeringen. Jag har 

bott i området i 13 år och vid 
inte mindre än åtta tillfällen har 
jag utsatts för slangning, förkla-
rar Lennart.

– Jag tänker återigen upp-
märksamma Alebyggen på pro-
blemet. Vi måste få till en bättre 
belysning på parkeringen. Så 
här kan det inte få fortsätta, 
avslutar Lennart Olsson.

JONAS ANDERSSON

Skadegörelse i Nol – däckvandaler härjade på natten

Lennart Olsson en av de 
drabbade bilägarna.
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Bråk
En uppgörelse mellan två män 
i Bohus resulterar i en anmälan 
om misshandel. Målsägande får 
ett slag i ansiktet.

I samband med en festival-
tillställning i Nödinge griper 
polisen en person som visar 
tydliga tecken på narkotikapå-
verkan.

Tisdag 1 maj

Inbrott
Inbrott i Bohus IF:s klubbstuga 
på Jennylund. Larmet går 
klockan 06.15.

Kopparkabel tillgrips på en 
byggarbetsplats i Bohus.

En person brister i tillsy-
nen av sina hundar då dessa 
springer och jagar vildsvin och 
hjortar i Hålanda.

Söndag 6 maj

Misshandel
I samband med en fest i 
Hålanda rapporteras två fall 
av misshandel. Vid halv ett 
på natten blir målsägande 
skallad över näsan och slagen 
i ansiktet. Vittnen finns till hän-
delsen och gärningsmannen 
är namngiven. Senare, strax 
efter klockan tre, uppstår bråk 
på utsidan där en person blir 
omkullknuffad och sparkad. 
Den drabbade förs till Kungälvs 
sjukhus.

Tjuvtankning sker på Shell 
i Nol.

Inbrott i minilivsbutiken i 
Alafors. Diverse gods tillgrips. 

Inbrott på Kyrkbyskolan i 
Nödinge. Anmälaren ser två 
personer ta sig in i fastigheten.

Antalet anmälda brott under 
perioden 30/4 – 7/5: 46.

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

Boka in  maj!
Då har vi visningar på många av våra objekt i hela kommunen!

PRIS 550 000 kr/bud. AVGIFT 3 925 kr/månad.
VISAS Sö 13/5 12.30-13.30. Ring för tidsbokning.
Alkalievägen 3b. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 3 rok, 70 kvm
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PRIS 1 485 000 kr/bud. TOMT 5 081 kvm .
VISAS Sö 13/5 11.30-12.15. Skår Övre 210. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE SKEPPLANDA 4 rok, 66 kvm
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PRIS 2 195 000 kr/bud. TOMT 1 961 kvm .
VISAS Sö 13/5 13.00-13.45. Sandsjödal 280. ALE
Lars-Erik Eriksson 0303-74 90 02/00.

ALE STARRKÄRR 4 rok, 104 kvm
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PRIS 1 495 000 kr/bud. TOMT 5 192 kvm .
VISAS Sö 13/5 11.00-11.30. Ring för tidsbokning.
Viesbacke 395. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE HÅLANDA 4 rok, 100 kvm
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PRIS 1 650 000 kr/bud. TOMT 930 kvm . VISAS Sö 13/5
12.00-12.30. Skepplandavägen 5. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE SKEPPLANDA 4 rok, 113 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 2 095 000 kr/bud. TOMT 941 kvm. VISAS Sö 13/5
13.00-13.30. Emmas Väg 12. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 4 rok, 107 kvm
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PRIS 2 985 000 kr/bud. TOMT 911 kvm. VISAS Sö 13/5
14.00-14.30. Bäckvägen 3a. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE NOL 5 rok, 139 kvm
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PRIS 2 900 000 kr/bud. TOMT 524 kvm. VISAS Sö 13/5
15.00-15.30. Ring för tidsbokning. Patron Ahlmanns Allé
28. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 4 rok, 115 + 17,5 kvm
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PRIS 675 000 kr/bud. AVGIFT 3 162 kr/månad.
VISAS Sö 13/5 14.00-14.30. Ring för tidsbokning.
Klorvägen 2b. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 57 kvm
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PRIS 1 550 000 kr/bud. TOMT 345 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Fyrklövergatan 81. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NÖDINGE 5 rok, 113 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

Katten Molly som klättrat upp 
i ett träd på Bräckans väg 
i Nödinge och blivit sittan-
des där i fyra dygn räddades 
av brandmän i fredags kväll. 
Räddningstjänsten i Nol fick 
larmet vid 18-tiden. På bilden 
ses Niklas Reivall hämta ned 
den nödställda katten.

Foto: Christer Grändevik

Brandmän hjälpte 
nödställd katt NOL. Vandaler härjade i 

Nol natten mot lördag.
Ett 60-tal bilägare 

fick sina däck upp-
skurna.

– Det är för jävligt, 
säger Lennart Olsson, 
en av de drabbade.
Det var på parkeringarna vid 
Folkets Husvägen och Moss-

vägen som helgens skadegö-
relse ägde rum. Förutom alla 
sönderskurna däck utsattes ett 
antal fordonsägare för inbrott 
eller inbrottsförsök.

– De har slängt en sten på 
rutan på min bil, förstört en 
lykta och dessutom varit på 
låskolven. Det är inte första 
gången som det händer saker 
på den här parkeringen. Jag har 

bott i området i 13 år och vid 
inte mindre än åtta tillfällen har 
jag utsatts för slangning, förkla-
rar Lennart.

– Jag tänker återigen upp-
märksamma Alebyggen på pro-
blemet. Vi måste få till en bättre 
belysning på parkeringen. Så 
här kan det inte få fortsätta, 
avslutar Lennart Olsson.

JONAS ANDERSSON

Skadegörelse i Nol – däckvandaler härjade på natten

Lennart Olsson en av de 
drabbade bilägarna.

HÄLJERED. Vikinga-
marknad i dagarna två 
betyder folkrusning till 
Ale.

Drygt 800 besökare 
trotsade kylan och tog 
del av aktiviteterna på 
Ale vikingagård.

Populärast var den 
magnifika och stundtals 
dramatiska eldshowen.

Under lördag och söndag var 
det full fart på Ale vikingagård. 
Marknadsutställare, artister 
och många spännande aktivi-
teter gjorde att tiden gick fort. 
Från Eslöv kom "Sko-Uffe" 
för att sälja och visa upp sina 
skor. Helen Carlsson hade 
åkt från Mölndal med familj 
för att skjuta pilbåge... Moti-
ven att besöka vikingamark-
naden är skilda, men goda.

Evenemanget har etablerat 
sig som ett äventyr för barnfa-
miljer i hela Västsverige. Be-
sökarna kommer från alla håll 
och många återvänder. Ut-
ställarna blir fler och intresset 
för det vikingatida livet verkar 
bara växa. Inte ens kylan hin-
drade arrangemanget från en 
ny publikinvasion.
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Sedvanlig rusning till 
Ale vikingamarknad

www.nordiskakok.se

17.000:-
 eller
 170.000:-?
Nytt kök på olika sätt
Förnya ert befintliga kök eller förändra
med ett helt nytt!

Kostnadsfria hembesök
Rådgivning och kostnadsförslag.

Måttanpassning
Luckor, stommar, bänkar, stänkpaneler.

Hantverkarservice
Montering och tilläggsarbeten på
ett avtal!

Denna vecka är vi i
Ale med omnejd.

Kom och besök vår
visningsvagn!

Onsdag 9/5:
Tempo, Skepplanda

16-19

Torsdag 10/5:
Tempo, Nol

16-19

Eller ring och boka ett hembesök.

Jag som finns vid vagnen heter

Aarne Ojasoo
och har telefon

0760 - 21 21 28

Populärast! Eldshow som det slog gnistor runt. Publikattraktionen nummer ett utgjordes 
tveklöst av eldkastarna.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Vilket hål väljer musen? Publiken fick satsa en guldpeng på 
vilket hål musen "Pjösk" valde att smita in i.

Familjen Kindblad från Hindås. Picknik i det fria. Pappa 
Anders, mamma Monika och barnen Erik, 5, och Kerstin, 3, 
nöjt av allt som hände på Ale vikingagård i söndags.

Ulf Winberg från 
Eslöv, mer känd 
i dessa samman-
hang som "Sko-Uf-
fe" visade tidsenli-
ga sulor.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Unga krigare. På Ale vikin-
gagård finns mycket spän-
nande att upptäcka, inte 
minst för barnen.

”Att välja Lärlingsgymnasiet ökar mina 
chanser att snabbt få arbete på ett företag  
som har  behov av denna yrkeskategori”

– Robert Karlsson, Strömstad

Väljer du 
oss väljer du
arbetslivet

Industritekniska programmet
Det är brist på duktiga svetstekniker
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KILANDA/HALMSTAD. 
Högskolestuden-
ten Elina Järkil från 
Kilanda är nyligen hem-
kommen från en tre 
månader lång resa till 
Colombia. 

Där har hon och en 
klasskompis installerat 
en solvärmeanläggning 
på en förskola, som en 
del av deras examens-
arbete. 

Elina Järkil och Johanna 
Skytt läser tredje året på 
Energiingenjörsprogrammet 
– Förnybar energi på Hög-
skolan i Halmstad. 

När det hade blivit dags 
för examensarbete tänkte de 
stort och globalt.

– Vi ville utomlands och 
båda är intresserade av sol-
energi. Jag har tidigare rest 
en del i Sydamerika, säger 
Elina. 

Genom en lärare på 
skolan fick de kontakt med 
en kvinna som jobbar på uni-
versitetet i den colombianska 
staden Popayan. Hon blev 
deras handledare och hjälpte 
till att förmedla kontakter.

Efter ett år av förberedel-
ser hade det i januari äntli-
gen blivit dags att bege sig 
till Colombia där de hade ett 
vikigt uppdrag att slutföra: 
Med hjälp av sina kunska-

per, kontakter och finansiella 
medel i form av stipendier 
skulle de installera en själv-
cirkulerande solvärmean-
läggning på en förskola i 
staden Timbio.

– Det är vikigt att vårt 
arbete ger ringar på vattnet 
och därför vill vi sprida kun-
skap om förnybar energi. 
Förutom arbetet med 
anläggningen höll vi även 
workshops ute på skolor, 
på spanska dessutom vilket 
var en utmaning i sig, säger 
Elina.

Varmt vatten
Det var viktigt att allt mate-
rial inhandlades på plats så 
långt det var möjligt. Det 
finns en hel del företag i 
Colombia som sysslar med 

solenergi och de kontaktade 
flera återförsäljare innan de 
valde en i närheten. 

– Några problem stötte 
vi allt på innan allt kom på 
plats. Bland annat fick vi 
beställa en blandningsventil 
från USA eftersom den var 
omöjlig att få tag på i Colom-
bia. Den bästa dagen på hela 
resan var när allt till slut gick 
i lås, men på vägen dit tänkte 
vi ibland att ”det här kommer 
aldrig att gå”, säger Johanna. 

Tack vare deras projekt 
kan nu förskolans personal 
diska i varmt vatten och 90 
femåringar kan tvätta sig 
utan att behöva frysa. Dess-
utom har de förhoppningsvis 
satt igång en kunskapskedja 
som gör att arbetet med för-
nybar energi fortsätter. 

– Vi blev så väl omhänder-
tagna och alla är fantastiskt 
öppenhjärtliga och hjälp-
samma. Det känns som att 
vårt budskap har gått fram 
och vi ser fram emot att åka 
tillbaka och hälsa på, men 
först har vi en lång rapport 
kvar att skriva, säger Elina.

Kilandatjej sprider kunskap i Colombia

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Uppdraget var att installera 
en solvärmeanläggning på en 
förskola i staden Timbio.

Nyss hemkomna. Elina Järkil från Kilanda och klasskompi-
sen Johanna Skytt spenderade tre månader i Colombia.

– Elina Järkils examensarbete kommer många till nytta

Områdes-

visning

Söndag 13 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 erbjuder vi 20 bostadsrättslägenheter med genomgående hög standard och ett fantastiskt läge 
vid Backa Säteri i direkt anslutning till Nödinge Golfbana. Naturnära men ändå med all service och 
snabba kommunikationer till Göteborg.

Lägenheterna är på 74 kvm med 2 alt 3 rum på markplan med uteplats eller en trappa upp med 
balkong. Det fi nns också vindsvåningar på 63 kvm med öppen planlösning, högt i tak och loft.
Priser mellan 1.200.000 – 1.500.000 kr och månadsavgift från 3.800 kr.

Vägbeskrivning: Kör av infart mot Ale Torg och följ golfskyltar till Backa Säteri.

Tack vare deras examensarbete fick barnen varmvatten.
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Utgångspris: 3 450 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 201 kvm, biarea: 12 kvm
Tomt: 956 kvm Sluttning
Byggt: 1991
Adress: Alekärrsvägen 10
Visas ons 9/5 17.30-18.00
och sön 13/5 14.00-15.00
Sms:a: FB 5410-2935 till 72456 för
beskrivning

Mycket trivsam och välplanerad
sluttningsvilla med fin
trädgårdstomt i omtyckta Surte.
Härlig altan i söderläge. Närhet till
service, skola och
kommunikationer. Endast ca.10
minuter till Göteborg. Pendeltåg
och motorväg klart 2012.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2935.

SURTE

Utgångspris: 1 625 000:-
Boarea: 122 kvm, biarea: 28 kvm
Tomt: 4 553 kvm
Byggt: 1991
Adress: Pussen 465
Visas lör 19/5 12.00-12.45
Sms:a: FB 5410-3256 till 72456 för
beskrivning

Välkommen till denna fina 1-
plansvilla. Öppen planlösning
med fräscha och ljusa färger.
Mycket trivsamt med rymligt kök
och ett mysigt vardagsrum. Flera
sovrum ger stora möjligheter.
Stort och rymligt garage. Härliga
bär och svampmarker inpå
knuten. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3256.

PUSSEN

Utgångspris: 2 395 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 150 kvm, biarea: 15 kvm
Tomt: 3 403 kvm Naturtomt
Byggt: 2003
Adress: Ölanda 120
Visas ons 9/5 17.30-18.30
och sön 13/5 14.45-15.30

Naturnära läge med skogen in på
husknuten, ypperligt tillfälle för
den som har hund eller häst och
gillar lantlivet. Huset är nybyggt
-03 i äldre charmig stil med
grannhusen som en bygata. Från
huset har du en vida utsikt över
ängarna i västerled med sol hela
dagen samt kvällen.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3156.

ÖLANDA - ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 2 275 000:-
7 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 169 kvm, biarea: 94 kvm
Tomt: 1 251 kvm
Byggt: 1975
Adress: Olof Persvägen 26
Visas sön 13/5 11.30-12.30
och tis 15/5 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-1402 till 72456 för
beskrivning

Här kan vi erbjuda en fin, gedigen
och rymlig sluttningsvilla med
dubbelgarage på återvändsgata i
populära Älvängen. Bra läge med
fin utsikt, generösa utrymmen och
flera sovrum. Nära
kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-1402.

ÄLVÄNGEN

Premiärfisket i Göta älv hos SFK Laxen blev mycket lyckat, faktiskt det bästa på många 
år.  Förhoppningsvis tyder detta på en bra fiskesäsong. ”Berra” Hönsvik (bilden) tog sä-
songens första lax klockan halv nio på tisdagsmorgonen. Betet var räka och den togs på 
röd zon, vägde 9,99 kg och var 96 centimeter lång. Totalt fångades fyra laxar under första 
maj.

”Berra” drog upp första laxen

Kareby Bil är nu även autoriserad återförsäljare av nya Mitsubishi.

Fick provsitta draken. När Kareby Bil hade premiär för Mitsubishi var det en del av besökar-
na som var mer intresserade av flygplanen som har blivit ortens landmärke. Thomas Ivars-
son demonstrerade Draken J35.

KAREBY. I helgen var 
det premiär för Mitsub-
ishi hos Kareby Bil.

Sedan tidigare till-
hör företaget Sveriges 
ledande återförsäljare 
av Kia

– Med två märken blir 
vi ännu starkare, säger 
Thomas Ivarsson.

Under fjolåret sålde Kareby 
Bil 450 nya Kia. Intres-
set för bilhandlarna utanför 
Kungälv har växt i takt med 
framgången. Nu bestäm-
de sig Peter Thörnqvist 
och Thomas Ivarsson för att 
utöka verksamheten och lan-
sera ännu ett bilmärke. Valet 
föll på Mitsubishi.

– Det känns som att Kia 
och Mitsubishi kompletterar 
varandra bra. Har inte det ena 
märket något att erbjuda har 
förhoppningsvis det andra 
det, säger Ivarsson som var 
nöjd med premiärhelgen.

Premiär för Mitsubishi 

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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KILANDA/HALMSTAD. 
Högskolestuden-
ten Elina Järkil från 
Kilanda är nyligen hem-
kommen från en tre 
månader lång resa till 
Colombia. 

Där har hon och en 
klasskompis installerat 
en solvärmeanläggning 
på en förskola, som en 
del av deras examens-
arbete. 

Elina Järkil och Johanna 
Skytt läser tredje året på 
Energiingenjörsprogrammet 
– Förnybar energi på Hög-
skolan i Halmstad. 

När det hade blivit dags 
för examensarbete tänkte de 
stort och globalt.

– Vi ville utomlands och 
båda är intresserade av sol-
energi. Jag har tidigare rest 
en del i Sydamerika, säger 
Elina. 

Genom en lärare på 
skolan fick de kontakt med 
en kvinna som jobbar på uni-
versitetet i den colombianska 
staden Popayan. Hon blev 
deras handledare och hjälpte 
till att förmedla kontakter.

Efter ett år av förberedel-
ser hade det i januari äntli-
gen blivit dags att bege sig 
till Colombia där de hade ett 
vikigt uppdrag att slutföra: 
Med hjälp av sina kunska-

per, kontakter och finansiella 
medel i form av stipendier 
skulle de installera en själv-
cirkulerande solvärmean-
läggning på en förskola i 
staden Timbio.

– Det är vikigt att vårt 
arbete ger ringar på vattnet 
och därför vill vi sprida kun-
skap om förnybar energi. 
Förutom arbetet med 
anläggningen höll vi även 
workshops ute på skolor, 
på spanska dessutom vilket 
var en utmaning i sig, säger 
Elina.

Varmt vatten
Det var viktigt att allt mate-
rial inhandlades på plats så 
långt det var möjligt. Det 
finns en hel del företag i 
Colombia som sysslar med 

solenergi och de kontaktade 
flera återförsäljare innan de 
valde en i närheten. 

– Några problem stötte 
vi allt på innan allt kom på 
plats. Bland annat fick vi 
beställa en blandningsventil 
från USA eftersom den var 
omöjlig att få tag på i Colom-
bia. Den bästa dagen på hela 
resan var när allt till slut gick 
i lås, men på vägen dit tänkte 
vi ibland att ”det här kommer 
aldrig att gå”, säger Johanna. 

Tack vare deras projekt 
kan nu förskolans personal 
diska i varmt vatten och 90 
femåringar kan tvätta sig 
utan att behöva frysa. Dess-
utom har de förhoppningsvis 
satt igång en kunskapskedja 
som gör att arbetet med för-
nybar energi fortsätter. 

– Vi blev så väl omhänder-
tagna och alla är fantastiskt 
öppenhjärtliga och hjälp-
samma. Det känns som att 
vårt budskap har gått fram 
och vi ser fram emot att åka 
tillbaka och hälsa på, men 
först har vi en lång rapport 
kvar att skriva, säger Elina.

Kilandatjej sprider kunskap i Colombia

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Uppdraget var att installera 
en solvärmeanläggning på en 
förskola i staden Timbio.

Nyss hemkomna. Elina Järkil från Kilanda och klasskompi-
sen Johanna Skytt spenderade tre månader i Colombia.

– Elina Järkils examensarbete kommer många till nytta

Områdes-

visning

Söndag 13 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 erbjuder vi 20 bostadsrättslägenheter med genomgående hög standard och ett fantastiskt läge 
vid Backa Säteri i direkt anslutning till Nödinge Golfbana. Naturnära men ändå med all service och 
snabba kommunikationer till Göteborg.

Lägenheterna är på 74 kvm med 2 alt 3 rum på markplan med uteplats eller en trappa upp med 
balkong. Det fi nns också vindsvåningar på 63 kvm med öppen planlösning, högt i tak och loft.
Priser mellan 1.200.000 – 1.500.000 kr och månadsavgift från 3.800 kr.

Vägbeskrivning: Kör av infart mot Ale Torg och följ golfskyltar till Backa Säteri.

Tack vare deras examensarbete fick barnen varmvatten.
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Utgångspris: 3 450 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 201 kvm, biarea: 12 kvm
Tomt: 956 kvm Sluttning
Byggt: 1991
Adress: Alekärrsvägen 10
Visas ons 9/5 17.30-18.00
och sön 13/5 14.00-15.00
Sms:a: FB 5410-2935 till 72456 för
beskrivning

Mycket trivsam och välplanerad
sluttningsvilla med fin
trädgårdstomt i omtyckta Surte.
Härlig altan i söderläge. Närhet till
service, skola och
kommunikationer. Endast ca.10
minuter till Göteborg. Pendeltåg
och motorväg klart 2012.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2935.

SURTE

Utgångspris: 1 625 000:-
Boarea: 122 kvm, biarea: 28 kvm
Tomt: 4 553 kvm
Byggt: 1991
Adress: Pussen 465
Visas lör 19/5 12.00-12.45
Sms:a: FB 5410-3256 till 72456 för
beskrivning

Välkommen till denna fina 1-
plansvilla. Öppen planlösning
med fräscha och ljusa färger.
Mycket trivsamt med rymligt kök
och ett mysigt vardagsrum. Flera
sovrum ger stora möjligheter.
Stort och rymligt garage. Härliga
bär och svampmarker inpå
knuten. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3256.

PUSSEN

Utgångspris: 2 395 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 150 kvm, biarea: 15 kvm
Tomt: 3 403 kvm Naturtomt
Byggt: 2003
Adress: Ölanda 120
Visas ons 9/5 17.30-18.30
och sön 13/5 14.45-15.30

Naturnära läge med skogen in på
husknuten, ypperligt tillfälle för
den som har hund eller häst och
gillar lantlivet. Huset är nybyggt
-03 i äldre charmig stil med
grannhusen som en bygata. Från
huset har du en vida utsikt över
ängarna i västerled med sol hela
dagen samt kvällen.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3156.

ÖLANDA - ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 2 275 000:-
7 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 169 kvm, biarea: 94 kvm
Tomt: 1 251 kvm
Byggt: 1975
Adress: Olof Persvägen 26
Visas sön 13/5 11.30-12.30
och tis 15/5 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-1402 till 72456 för
beskrivning

Här kan vi erbjuda en fin, gedigen
och rymlig sluttningsvilla med
dubbelgarage på återvändsgata i
populära Älvängen. Bra läge med
fin utsikt, generösa utrymmen och
flera sovrum. Nära
kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-1402.

ÄLVÄNGEN

Premiärfisket i Göta älv hos SFK Laxen blev mycket lyckat, faktiskt det bästa på många 
år.  Förhoppningsvis tyder detta på en bra fiskesäsong. ”Berra” Hönsvik (bilden) tog sä-
songens första lax klockan halv nio på tisdagsmorgonen. Betet var räka och den togs på 
röd zon, vägde 9,99 kg och var 96 centimeter lång. Totalt fångades fyra laxar under första 
maj.

”Berra” drog upp första laxen

Kareby Bil är nu även autoriserad återförsäljare av nya Mitsubishi.

Fick provsitta draken. När Kareby Bil hade premiär för Mitsubishi var det en del av besökar-
na som var mer intresserade av flygplanen som har blivit ortens landmärke. Thomas Ivars-
son demonstrerade Draken J35.

KAREBY. I helgen var 
det premiär för Mitsub-
ishi hos Kareby Bil.

Sedan tidigare till-
hör företaget Sveriges 
ledande återförsäljare 
av Kia

– Med två märken blir 
vi ännu starkare, säger 
Thomas Ivarsson.

Under fjolåret sålde Kareby 
Bil 450 nya Kia. Intres-
set för bilhandlarna utanför 
Kungälv har växt i takt med 
framgången. Nu bestäm-
de sig Peter Thörnqvist 
och Thomas Ivarsson för att 
utöka verksamheten och lan-
sera ännu ett bilmärke. Valet 
föll på Mitsubishi.

– Det känns som att Kia 
och Mitsubishi kompletterar 
varandra bra. Har inte det ena 
märket något att erbjuda har 
förhoppningsvis det andra 
det, säger Ivarsson som var 
nöjd med premiärhelgen.

Premiär för Mitsubishi 

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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NÖDINGE. Ungdomarna 
som arbetade på Fes-
tivalborg från Löftet 
blev mycket nöjda med 
kvällen.

– Det var verkligen 
jättekul, så här lyckat 
har det nog aldrig varit, 
säger Lina Nashabat 
som höll uppsikt över 
dansgolvet under kväl-
len.

– Det svåraste var nog att få 
upp folk att dansa i början, 
men fram mot kvällen när vi 
blev fler så lättade den spända 
stämningen och dansgolvet 
kryllade utav folk, fortsätter 
hon.

Förutom musikframträ-
danden hade arrangörerna 
även satsat på att ordna andra 
aktiviteter och det fanns  
därför något för alla.

– Jag tror att det blev så 
lyckat, bland annat för att vi 

hade fotboll på storbild, och 
en myshörna, säger Ellinor 
Alexandersson, som job-
bade bakom scen med artis-
terna.

– Jag tycker att Festival-
borg är ett jättebra event, 
då ungdomarna har någon-
stans att ta vägen på valborg. 
Dessutom är det väldigt kul 
att det händer något så stort 
i lilla Ale. Att det dessutom 
kommer en så känd artist och 
att folk kan träffas och ha jät-
tekul utan droger är positivt, 
tycker Ellinor.

Totalt sysselsatte Festiv-
alborgsarrengemanget cirka 
60 ungdomar, varav en stor 
del av dem har varit delaktiga 
med planering och förbere-
delser i flera månader.

– Festivalborg betyder 
väldigt mycket för ungdomar 
i Ale kommun, då vi får chans 
att träffa nytt folk från lite 
överallt, tycker Emir Zivcic. 

Emir fick i uppdrag att 
vakta DJ-båsen och att ta 
hand om dansgolvet under 
kvällen.

Ellinor, Emir och Lina 
tycker allihop att det bästa 
med kvällen var att se Kapten 
Röd och att dansa.

De är även överrens om 
att kvällen inte kunde ha 
blivit bättre, alla var lugna 
och inga bråk uppkom trots 
att besökarna blev så många.

BATOUL RAAD

Lyckad kväll tycker ungdomarna

Nöjda arrangörer på Festivalborgs scen.

NÖDINGE. När Kapten 
Röd gjorde entré på 
Festivalborgs stora 
scen förra måndagen 
var det inför rekordpu-
blik. 

Totalt räknades 993 
personer in i Ale gym-
nasium. 

Evenemanget förlöpte 
utan incidenter och 
blev en stor succé. 

Kapten Röd är för tillfället 
omåttligt populär och det 
var en rörd Björn Nilsson 
som mötte fansen efter spel-
ningen.

– Jag vet att ungdomarna 
själva har fått välja artist till 
Festivalborg här i Ale och de 
valde oss. Det är inte utan att 
det känns här inne, sa han och 
pekade mot hjärtat.

Det blev ett hejdundrans 
arrangemang i Ale gymna-
sium. Ett stort skäl till jack-
poten torde vara bredden på 
aktiviteter. Inte ens de mest 
inbitna fotbollsfanatiker-
na behövde sitta hemma. I 
ett mysigt utrymme sändes 
matchen Manchester United 
vs Manchester City på stor-
bild.

– Ungarna sköter det 
mesta själva och svarar för en 
stor arbetsinsats. Totalt har vi 
nog haft närmare 130 aktiva 
ungdomar som har bidragit 
på ett eller annat sätt. Lägg 
därtill drygt 70 vuxna som har 
stöttat här och runt arrang-
emanget, sa Ale Fritids Klas 
Arvidsson.

Innan kvällens stora drag-
plåster Kapten Röd klev ut på 
scen hade publiken fått njuta 

av ett kompromisslöst fram-
trädande av ungdomsbanden 
Jossan & Becca samt Swedish 
Elephant. Under hela kväl-
len agerade Sabi, Alexandra 
och Emelie Kastberg fel-
fria konferencierer. Det var 
underhållning från första till 
sista stund. Kapten Röd be-

hövde inte många sekunder 
på sig för att jaga upp stäm-
ningen i topp. Hans texter 
satt redan på de flestas läppar 
och ingen lär ha gått hem be-
sviken.

Efter spelningen fanns 
det möjlighet att få bli foto-
graferad ihop med kaptenen 

samt att få en affisch signerad. 
Det var en chans som många 
tog. Den första fick Fredrik 
Lundborg från Älvängen.

– Härligt, det blev en ka-
nonkväll, konstaterade han 
nöjt.

Det höll såväl övriga besö-
kare som arrangörer med om. 

Att Festivalborg är ett drog-
fritt evenemang har satt sig 
och vakterna behövde inte 
avvisa någon för onykterhet.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Fredrik Lundborg, Älvängen, 
stod längst fram i kön och 
fick den första signerade af-
fischen av Kapten Röd.

Jossan & Beccan var ett av två ungdomsband 
som uppträdde före huvudnumret. Här ses Jo-
sephine Siira.

Swedish Elephant med Magnus Lundborg i 
huvudrollen. Vilket klös och vilka texter!

Kapten Röd levde upp till högt ställda förväntningar och levererade från Festivalborgs stora scen.

 slog rekord!
– Festivalborg 2012 
bästa någonsin

EUROPA DIREKT 
GÖTEBORGSREGIONEN

FÖR KUNSKAP, INSIKT OCH UPPLEVELSE

SMÄLLAR MAN FÅ TA,
OM ATT RESA I EUROPA 
18.00–18.45 Erik Mattsson från Konsument 
Europa pratar om vad du bör tänka på 
när du reser i Europa.

19.00–19.45 Peter Lindblom, författare 
och längeseglare, kåserar kring Europa 
ur kanalperspektiv.

Måndag 14 maj kl 18, fri entré
Lilla Edets bibliotek

Begränsat antal platser, 
förboka på 0520-659690.

Samarrangemang: Europa Direkt 
Göteborgsregionen och Lilla Edets bibliotek.
www.goteborg.se/europadirekt

Populärt att bli fotograferad ihop med Katen Röd. Batoul 
Raad tog chansen.
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Engagerad för att engagera andra
Felicia Eidenby är ordförande i Löftet och har suttit i Ungdomsrådet i tre år. 

Hon tycker det är viktigt att ungdomar vågar och vill engagera sig mer.
– Vi måste få bort bilden av att vi ungdomar bara 

sitter framför datorn och förstör!

Varför väljer du att enga-
gera dig så mycket med 
ungdomar?
– Jag tycker främst att 
det är jätteroligt. Jag är ju 
själv ungdom så jag för-
står mycket hur ungdomar 
tänker och så vidare. Dess-
utom så vill jag vara med 
och påverka beslut som rör 
ungdomar, det tycker jag är 
viktigt.

Tycker du att det är lätt 
att påverka och engagera 
sig i Ale kommun?
– Ja det tycker jag, vi har 
väldigt stora möjligheter 
och dessutom engagerade 
politiker och vuxna som 
faktiskt vill lyssna på oss. 
Dock tycker jag att vi måste 
utnyttja detta mer och enga-
gera oss mer i ungdomsråd 

och liknande.

Hur tror du att politi-
ker ser på unga i dagens 
samhälle?
– Jag känner att vuxna fort-
farande har fel bild av ung-
domar, alltså att vi bara 
sitter framför datorn och 
inte har något vettigt för 
oss. Men vi är smarta, vi har 
faktiskt väldigt mycket att 
säga till om.

Hur ska man få fler ung-
domar att engagera sig?
– Visa sig! Visa ungdomar 
att det inte är farligt eller 
tråkigt, det är egentligen jät-
tekul att kunna påverka.

Vad gör du förutom att 
engagera dig?
– Jag går i skolan, andra 

året på barn– och fritid 
inne i Kungälv. Jag jobbar 
även med människor som 
har olika funktions hinder. 
Detta är en stor del utav 
mitt liv, jag tänker även fort-
sätta med det och jobba med 
likande i framtiden.

Planer i sommar?
– Chilla med kompisar, 
jag hoppas även att jag tar 
körkortet innan så att det 
kanske blir någon roadtrip.

Har du någon förebild?
– Ja mina fritidsledare, 
Andreas Holmgren och 
Mats Berggren, det är de 
som har fått in mig i allt 
detta och fått mig att vilja 
bli engagerad.

BATOUL RAAD

VECKANS 

PROFIL

Namn: Felicia Eidenby
Ålder: 18 år
Bor: Bohus
Familj: Mamma Maria, Pappa 
Johan, tre katter, en hund
Gör: Går andra året på barn– 
och fritidsprogrammet i 
Kungälv
Intressen: Musik, spela 
gitarr och att göra det jag 
gör, att vara engagerad
Gör i sommar? Försöka ta 
så mycket ledigt det går och 
njuta
Stjärntecken: Oxe
Lyssnar på: Allt möjligt, men 
helst Håkan Hellström
Godis/glass? Glass
Solsemester/skidsemes-
ter? Solsemester
Landet/storstan? Landet

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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NÖDINGE. Ungdomarna 
som arbetade på Fes-
tivalborg från Löftet 
blev mycket nöjda med 
kvällen.

– Det var verkligen 
jättekul, så här lyckat 
har det nog aldrig varit, 
säger Lina Nashabat 
som höll uppsikt över 
dansgolvet under kväl-
len.

– Det svåraste var nog att få 
upp folk att dansa i början, 
men fram mot kvällen när vi 
blev fler så lättade den spända 
stämningen och dansgolvet 
kryllade utav folk, fortsätter 
hon.

Förutom musikframträ-
danden hade arrangörerna 
även satsat på att ordna andra 
aktiviteter och det fanns  
därför något för alla.

– Jag tror att det blev så 
lyckat, bland annat för att vi 

hade fotboll på storbild, och 
en myshörna, säger Ellinor 
Alexandersson, som job-
bade bakom scen med artis-
terna.

– Jag tycker att Festival-
borg är ett jättebra event, 
då ungdomarna har någon-
stans att ta vägen på valborg. 
Dessutom är det väldigt kul 
att det händer något så stort 
i lilla Ale. Att det dessutom 
kommer en så känd artist och 
att folk kan träffas och ha jät-
tekul utan droger är positivt, 
tycker Ellinor.

Totalt sysselsatte Festiv-
alborgsarrengemanget cirka 
60 ungdomar, varav en stor 
del av dem har varit delaktiga 
med planering och förbere-
delser i flera månader.

– Festivalborg betyder 
väldigt mycket för ungdomar 
i Ale kommun, då vi får chans 
att träffa nytt folk från lite 
överallt, tycker Emir Zivcic. 

Emir fick i uppdrag att 
vakta DJ-båsen och att ta 
hand om dansgolvet under 
kvällen.

Ellinor, Emir och Lina 
tycker allihop att det bästa 
med kvällen var att se Kapten 
Röd och att dansa.

De är även överrens om 
att kvällen inte kunde ha 
blivit bättre, alla var lugna 
och inga bråk uppkom trots 
att besökarna blev så många.

BATOUL RAAD

Lyckad kväll tycker ungdomarna

Nöjda arrangörer på Festivalborgs scen.

NÖDINGE. När Kapten 
Röd gjorde entré på 
Festivalborgs stora 
scen förra måndagen 
var det inför rekordpu-
blik. 

Totalt räknades 993 
personer in i Ale gym-
nasium. 

Evenemanget förlöpte 
utan incidenter och 
blev en stor succé. 

Kapten Röd är för tillfället 
omåttligt populär och det 
var en rörd Björn Nilsson 
som mötte fansen efter spel-
ningen.

– Jag vet att ungdomarna 
själva har fått välja artist till 
Festivalborg här i Ale och de 
valde oss. Det är inte utan att 
det känns här inne, sa han och 
pekade mot hjärtat.

Det blev ett hejdundrans 
arrangemang i Ale gymna-
sium. Ett stort skäl till jack-
poten torde vara bredden på 
aktiviteter. Inte ens de mest 
inbitna fotbollsfanatiker-
na behövde sitta hemma. I 
ett mysigt utrymme sändes 
matchen Manchester United 
vs Manchester City på stor-
bild.

– Ungarna sköter det 
mesta själva och svarar för en 
stor arbetsinsats. Totalt har vi 
nog haft närmare 130 aktiva 
ungdomar som har bidragit 
på ett eller annat sätt. Lägg 
därtill drygt 70 vuxna som har 
stöttat här och runt arrang-
emanget, sa Ale Fritids Klas 
Arvidsson.

Innan kvällens stora drag-
plåster Kapten Röd klev ut på 
scen hade publiken fått njuta 

av ett kompromisslöst fram-
trädande av ungdomsbanden 
Jossan & Becca samt Swedish 
Elephant. Under hela kväl-
len agerade Sabi, Alexandra 
och Emelie Kastberg fel-
fria konferencierer. Det var 
underhållning från första till 
sista stund. Kapten Röd be-

hövde inte många sekunder 
på sig för att jaga upp stäm-
ningen i topp. Hans texter 
satt redan på de flestas läppar 
och ingen lär ha gått hem be-
sviken.

Efter spelningen fanns 
det möjlighet att få bli foto-
graferad ihop med kaptenen 

samt att få en affisch signerad. 
Det var en chans som många 
tog. Den första fick Fredrik 
Lundborg från Älvängen.

– Härligt, det blev en ka-
nonkväll, konstaterade han 
nöjt.

Det höll såväl övriga besö-
kare som arrangörer med om. 

Att Festivalborg är ett drog-
fritt evenemang har satt sig 
och vakterna behövde inte 
avvisa någon för onykterhet.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Fredrik Lundborg, Älvängen, 
stod längst fram i kön och 
fick den första signerade af-
fischen av Kapten Röd.

Jossan & Beccan var ett av två ungdomsband 
som uppträdde före huvudnumret. Här ses Jo-
sephine Siira.

Swedish Elephant med Magnus Lundborg i 
huvudrollen. Vilket klös och vilka texter!

Kapten Röd levde upp till högt ställda förväntningar och levererade från Festivalborgs stora scen.

 slog rekord!
– Festivalborg 2012 
bästa någonsin

EUROPA DIREKT 
GÖTEBORGSREGIONEN

FÖR KUNSKAP, INSIKT OCH UPPLEVELSE

SMÄLLAR MAN FÅ TA,
OM ATT RESA I EUROPA 
18.00–18.45 Erik Mattsson från Konsument 
Europa pratar om vad du bör tänka på 
när du reser i Europa.

19.00–19.45 Peter Lindblom, författare 
och längeseglare, kåserar kring Europa 
ur kanalperspektiv.

Måndag 14 maj kl 18, fri entré
Lilla Edets bibliotek

Begränsat antal platser, 
förboka på 0520-659690.

Samarrangemang: Europa Direkt 
Göteborgsregionen och Lilla Edets bibliotek.
www.goteborg.se/europadirekt

Populärt att bli fotograferad ihop med Katen Röd. Batoul 
Raad tog chansen.
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Engagerad för att engagera andra
Felicia Eidenby är ordförande i Löftet och har suttit i Ungdomsrådet i tre år. 

Hon tycker det är viktigt att ungdomar vågar och vill engagera sig mer.
– Vi måste få bort bilden av att vi ungdomar bara 

sitter framför datorn och förstör!

Varför väljer du att enga-
gera dig så mycket med 
ungdomar?
– Jag tycker främst att 
det är jätteroligt. Jag är ju 
själv ungdom så jag för-
står mycket hur ungdomar 
tänker och så vidare. Dess-
utom så vill jag vara med 
och påverka beslut som rör 
ungdomar, det tycker jag är 
viktigt.

Tycker du att det är lätt 
att påverka och engagera 
sig i Ale kommun?
– Ja det tycker jag, vi har 
väldigt stora möjligheter 
och dessutom engagerade 
politiker och vuxna som 
faktiskt vill lyssna på oss. 
Dock tycker jag att vi måste 
utnyttja detta mer och enga-
gera oss mer i ungdomsråd 

och liknande.

Hur tror du att politi-
ker ser på unga i dagens 
samhälle?
– Jag känner att vuxna fort-
farande har fel bild av ung-
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BATOUL RAAD
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ALAFORS. Årets val-
borgsfirande i Furu-
lundsparken genomför-
des under bästa tänk-
bara former.

Vädret var gynnsamt 
och besökarna såg ut 
att trivas i folkparksi-
dyllen.

Våren hälsades väl-
kommen av Ahlafor-
skören och högtidstalet 
hölls av kyrkoherde 
Björn Nilsson.
230 betalande och massor 
av barn i olika åldrar bidrog 

till en festlig inramning av 
Ahlafors IF:s valborgsfi-
rande i Furulundsparken. 
Besökarna behövde inte ens 
passera grindarna innan den 
första attraktionen kallade på 
deras uppmärksamhet. Kön 
till ponnyridningen ringlade 
sig lång och många ville sitta 
upp på hästryggen för en ritt 
i den vackra naturen.

Inne i parken fanns lot-
terier och fiskdamm. Serve-
ringen med varm korv, kaffe 
och hembakat var uppskat-
tat. Kvällen till ära höll även 

ölstugan uppe där det erbjöds 
törstsläckare från Ahlafors 
Bryggerier.

För den musikaliska 
underhållningen svarade 
Daga och Rolf Wallgren 
från Guddeby utanför 
Ytterby, som spelade vackra 
visor och senare även dan-
sant musik. ”Stuffa-Stig” 
med Älvorna gjorde också ett 
bejublat framträdande.

Ahlaforskören sjöng en 
handfull låtar innan kyrko-
herde Björn Nilsson tog plats 
på rotundan för traditionellt 
vårtal. Björn uppmanade alla 
att stanna upp i tillvaron, inte 
ryckas med i det berömda 
ekorrhjulet, utan faktiskt 
njuta av livet och allt som 
faktiskt är gratis. Vitsipporna 
i Prästalund nämnde kyrko-
herden som ett bra exempel.

Nästa år, när Ahlafors IF 
fyller 100 år, ska valborgsfi-
randet utvecklas ytterligare 
och förhoppningsvis ska 
ännu fler besökare lockas till 
Furulundsparken.

– Våren hälsades välkommen i Alafors

I FURULUNDSPARKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Det var många som ville pröva lyckan på chokladhjulet när Ahlafors IF arrangerade sitt val-
borgsfirande i idylliska Furulundsparken.

Lars-Inge Andersson och Patrik Nilsson hade 
fullt upp i korvluckan.

Stora som små trivdes i Furulundsparken.

ALVHEM. Husbilarna 
stod i långa rader på 
Gläntevis grusplan 
förra helgen.

Eura Mobil Club 
Sweden arrangerade 
årsmöte för nionde 
gången.

Samtidigt fick med-
lemmarna en chans 
att hälsa på hos Årets 
företagare och se utbu-
det av nya modeller.

Riksorganisationen för 
Eura Mobil-ägare har 121 
medlemmar. En handfull 
sammankomster arrang-
eras under året varav års-
mötet utgör startskottet för 
säsongen.

– Föreningens syfte är att 
skapa en kamratlig samvaro 

för medlemmarna, förklarar 
ordföranden Olle Falck och 
berättar att fjolårets träffar 
ägde rum i Lysekil, Glimå-
kra, Jönköping och Filipstad.

37 husbilar och närmare 
80 personer var anmälda 
till årsmötet i Alvhem. De 
första medlemmarna anlände 
Gläntevi idrottsplats redan 
på torsdagen.

– Efter den här helgen 
är vi 21 bilar som rullar till 
Tyskland för ett fabriksbesök 
hos Eura. Fabriken ligger 
utanför Frankfurt, säger Olle 
Falck.

Vad är det bästa med att 
ha husbil?

– Det är så himla enkelt, 
du behöver inte koppla på 
någon husvagn och är inte 
beroende av att stanna vid 

en campingplats. Du tar 
dig fram överallt, förklarar 
Berith Freiholtz, sekrete-
rare i föreningen.

Årsmöteshelgen gav möj-
lighet för medlemmarna att 
hälsa på hos Bengts Husvag-
nar, som höll extra öppet på 
lördagsförmiddagen.

– Jag har hittat min dröm-

bil här. Jag är inne på min 
tredje husbil i ordningen, 
men det kan bli en fjärde. 
Bengt får räkna på priset, 
skrattar Olle Falck.

Husbilsträff i Alvhem
– Nu är säsongen igång

I ALVHEM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Årets företagare i Ale kommun, Birgit och Bengt Johansson, 
på Bengts Husvagnar i Alvhem hälsade Eura Mobil Clubs 
medlemmar välkomna till butiken.

Berith Freiholtz och Olle Falck sitter med i styrelsen för 
Eura Mobil Club Sweden, som arrangerade sitt årsmöte med 
tillhörande fest i Alvhem förra helgen.

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

Valborgsfirande 
i folkparksidyll

Bränsleförbrukning blandad körning  
4,6 l/100 km. CO

2
-utsläpp blandad körning 119 g/km. Uppfyller EU5. * 36 mån, 30 % kontant, 42 % restskuld, 

rörlig ränta baserad på STIBOR 90 (effektiv ränta 5,49 %). Bilen på bilden är extrautrustad. 

Köp din Passat nu så ingår Variant-tillägg och Masters-
paket till ett värde av 29.900 kr.  Vi kallar den Passat 
TDI 140 Wolfsburg Edition. Med innovationer som
start-stoppsystem drar bilen bara 0,46 l/mil och 

klassas  som miljöbil vilket ger 
dig 5 års fri fordonsskatt. 

Välj till vårt Serviceavtal för bara 99:-/mån. Välkommen in och provkör.

Uppgradera till  

TDI 170 GT DSG  
endast 30.000 kr

UTRUSTAD med bl a: Automatiskt avbländbar 
innerbackspegel och ytterspegel • Färddator Plus 
•  Fart hållare • 01 Radio RCD 310 • Regnsensor • 
Multi funktionsratt i läder Komfortstolar fram med 
svankstöd, förarsida  elektriskt ställ bar rygg stöds -
lutning och  svank stödsinställning • 02 Trötthetsvar-
nare • 03 Lättmetallfälgar Barcelona 16" 

Vardagar 9-18 • Lördag 10-15 • Trollhättevägen 18, Kungälv

Tel. 0303-620 00 • Bilförs. 0303-620 10        www.bilab.se

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär

Lars
Borg

0303-620 76

Mikael
Nilsson

0303-620 17

Emil
Runfelt

0303-620 18

Peter Hyltén-
Cavallius

0303-620 16

Patrik
Carmichael

0303-620 19

Kontakta våra VW-säljare                               Transportbilssäljare

Nya Audi Q3. 

Snabb  
leverans!

Passat TDI 140 
Variant och Masterspaket på köpet

Audi Q3. Urban, kraftfull, mångsidig, kompakt 
och effektiv. En helt ny typ av crossover gjord 
såväl för familjen i stan som för äventyraren. 
Några snabba:

• Kompakt högteknologi
• TDI/TFSI-motorer 140–211 hk
•  Start/stopp-system
• Dragvikt 2000 kg
•  Innovativt lastutrymme med fällbart 

passagerarsäte (tillval)
•  7-tums färgskärm och 20 GB hårddisk (tillval)
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Kontakta våra Audi-säljare

Niklas
Johansson

0303-620 56

Daniel
Svennemar

0303-620 57

BRÄNSLEFÖRBR. BL. KÖRNING 5,2–7,7 L/100 KM. CO2 UTSL. 137–179 G/KM. MILJÖKL. EU5. AUDI LEASING 36 MÅN, 30% SÄRSKILD LEASINGAVG. 
50% RESTV, 42% RESTSKULD, RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90 DAGAR. 
( EFF.RTA 5,36%–5,40%) FÖRMÅNSVÄRDE NETTO/MÅN VID 50% MARG.SKATT. LEASING EXKL. MOMS. VI RESERVERAR OSS FÖR EV ÄNDRINGAR/
AVVIKELSER. BILEN PÅ BILDEN ÄR EXTRAUTRUSTAD.

från

259.900:-
prislån från 
2.599 kr/mån*
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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16��
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– Det blev en mycket lyckad 
premiär. Uppskattningsvis 
kom det mellan 240 och 
270 besökare, pigga och 
glada. Dessutom fanns hela 
föreningen på plats. Det var 
lugnt och fint hela tiden, 
även på valborgsmässoaf-
tons kväll då några kom för 
att övernatta i vindskjulen. 
Det finns de som kommit 
hit på premiären 20 år i rad 
och det är roligt. Vi hade 
nog räknat med fler besö-
kare eftersom det var så fint 
väder, men det kom ungefär 
lika många som tidigare år. 

Fiskade du själv?
– Nej, vi medlemmar 

kan fiska 51 veckor om året, 

men sista veckan i april och 
på 1 maj låter vi bli. Man 
vill inte att fisken ska bli 
krokrädd till premiären. Vi 
gick istället runt och hjälpte 
till med lite av varje och gav 
några tips. 

När sätter man i fisken 
inför säsongsstarten?

– Vi satte fisken i sjön 
förra tisdagen. Tanken var 
att få till en sättning till, 
men så blev det inte och det 
beror på leverantören. Van-
ligtvis brukar vi sätta fisk i 
två omgångar precis innan 
premiären. 

Vilken sorts fisk fast-
nade på kroken då?

– Framför allt är det 

Regnbåge man får upp. 
Öring finns i alla fyra sjö-
arna, Kroksjön, Ottersjön. 
Abborresjön och Böljesjön, 
men den är fredad i Krok-
sjön och Abborresjön. I 
Ottersjön kan man få upp 
abborre, gädda, mört med 
mera. 

Hur länge sträcker sig 
fiskesäsongen?

– Säsongskorten sträcker 
sig till sista oktober och på 
dygnskort får man fiska till 
sista september. 

...Ted Håkansson, styrelsemedlem i Abborresjöns Fiskevårdsförening, 
som var på plats vid Stora Kroksjön på premiären av fiskesäsongen.

Hur gick det på fiskepremiären den 1 maj?

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

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

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-459 000

Ale Taxi Ditt lokala 
taxibolag

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

trakten som sitter i bilen.

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

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

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage AB

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-
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Fotvård, hudvård & Friskvård
i Bohus Centrum

���
	�������������� 295 :-

495 :-

ÄLVGODIS

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

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

Söndag stängt

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag 
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

Högtryckstvätt
Målning
Blästring
Sanering

Klottersanering

0303-77 55 69 / 070-666 06 76

Landslagets Fotbollsskola
Vimmervi IP 

18 juni-21 juni 
för flickor och pojkar födda 2000 till  2005

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

landslagets t-shirt och diplom
Anmäl dig på vår hemsida. Sista anmälningsdag är 10 maj

NÖDINGE– SÅ KLART

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

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

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

Lösgodis 
250 sorter

Även sockerfritt

Slush-ice
Tobak
Läsk
Glass

Energidryck

 

 

0707-53 51 13

Göteborgsvägen 94 
Älvängen 

www.fotalvan.se 

Medicinsk fotvård * Spa-fotvård 
Pedikyr * Presentkort * Försäljning 

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

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com

www.laget.se/nskfotboll Tel: 0303-229883
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Vårvinden BMK hade ett 
stort antal deltagare i Kung-
älvstävlingen ”Kongahälla-
slaget  till minne av Jörgen 
Nordbakk”.

Kungälvs BMK ordna-
de traditionsenligt sin vår-
tävling och uppslutningen 
var som vanligt stor. Jörgen 
Nordbakk var en eldsjäl i 
Kungälvs BMK.  Tyvärr gick 
Jörgen bort alldeles för tidigt 
2010. Det är fint av Kungälvs 
BMK att på detta sätt hedra 
hans minne genom att tilläg-
na honom sin årliga tävling.

Från Vårvinden BMK så 
deltog över 20 spelare. Täv-
lingen riktade sig till både ny-
börjare och mästerskapsspe-
lare (två olika klasser i ålders-
grupperna 9-17 åringar). Re-
sultaten för Vårvindsspelarna 
var goda.

Nybörjarklassen;
I klassen flickor 13 gjorde 

Felicia Swedberg en stark 
prestation genom att knipa 
andraplatsen. Vägen dit var 

spännande. Speciellt spän-
nande var det i semifinalen 
där hon mötte klubbkom-
pisen Alexandra Åström. 
Matchen gick till tre set och 
Felicia drog det längre strået 
men fick ge sig i finalen.

I klassen pojkar 13 spelade 
Theo Bergendorff en rik-
tigt fin badminton och käm-
pade väl. Han kom tvåa. Rik-
tigt roligt! 

Eric Pihlgren, pojkar 15, 
kämpade väl  och gjorde en 
god insats. Han slutade på en 
tredje plats. Detta efter att ha 
förlorat en hård tresetare mot 
slutsegraren.

Det är bara att konstate-
ra att spelarna i mästerskaps-
klassen kommer att få än hår-
dare motståndare i framtiden, 
detta när ovan nämnda spela-
re tar nästa steg!

Mästerskapsklassen;
Flickor 11. Sofie Korne-

sjö vann klassen efter att ha 
spelat en fantasirik och tak-
tiskt badminton från poolspel 

till finalspel.
Pojkar 11. Victor Pihlgren 

kom trea och kämpade gott i 
alla sina matcher. 

I damdubbel flickor 13 så 
spelade Felicia Swedberg till-
sammans med Åby`s Lovisa 
Aronsson. De gjorde en fin 
turnering och slutade på en 
tredjeplats.

Flickor 15. Vad här-
ligt! Två stycken Vårvinda-
re i final! Riksklassade Sofia 
Olsson (vilket innebär att 
hon tillhör en av de bästa 
flickorna i Sverige) mötte 
klubbkompisen Jennie Kor-
nesjö i final. Båda spelade 
mycket bra. Sofia höll för fa-
vorittrycket och vann U15 
klassen.

I Mixeddubbel för 15 
åringar så vann Sofia Olsson 
tillsammans med sin bror 
Linus Olsson klassen. Tvil-
lingarna från Surte tog såle-
des ytterligare en meriteran-
de seger.

I damdubbel för 15 åring-

ar så vann Sofia Olsson till-
sammans med Jennie Korne-
sjö. Detta var guld nummer 
tre av tre möjliga för Sofia. 
Vilket facit! 

Pojkar 17. Vårvindens  
Alexander Landberg plock-
ade hem första priset. Alexan-
der har gjort stora framsteg 
under året. 

I herrdubbel för 17 åring-
ar så vann återigen Alexan-
der Landberg detta tillsam-
mans med klubbkompisen 
Anton Olsson. Finalen var 
spännande och välspelad. 

I herrdubbel B så kom  
Lars Winnberg och Mikael 
Maegaard trea. Lars tillhör 
för övrigt Sverige eliten för 
60 åringar. En mycket god 
insats. 

Sammanfattningsvis så 
lyckades Vårvinden BMK 
mycket bra i denna tävling. 
Framgångarna i tävlingar-
na kommer dock inte gratis 
utan de är frukten av hård och 
bra träning. Vår huvudträna-

re Mats-Lennart Hansson 
har tillsammans med tränar-
na Christer Lilja, Hampus 
Hortberg och Emil Timlin 
gjort ett fantastiskt gott jobb. 
Mats-Lennart vann dessut-
om SM för 55-åringar allde-
les nyligen.  Ett stort grattis 
till honom. 

18-20 maj arrangerar Vår-
vinden BMK Sveriges störs-
ta ungdomstävling, Gothen-
burg Open, i Alelyckan. Hela 
den nordiska ungdomseliten 
medverkar. 

Nyfiken på badminton? 
Besök vår hemsida!

Vårvinden BMK
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Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Fre 11 maj kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Sjuntorp

Fre 11 maj kl 19.00
Gläntevi

Alvhem – Hjärtum

Fre 11 maj kl 19.00
Jennylund

Bohus – Rödbo

Lör 12 maj kl 13.00
Surte IP

Surte – Bosna

Lör 12 maj kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Färjenäs

Sön 13 maj kl 17.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Borås GIF

Tis 15 maj kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors dam – Kållered

FOTBOLL I ALE

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – IFK Trollhättan 1-1 (1-0)
Mål AIF: Marcus Waltilla. Matchens 
kurrar: Mohammad Abdulrazek 3, 
Niklas Ahlbom 2, Kajin Talat 1.
Edet FK – IFK Fjärås 2-1 (0-1)
Mål EFK: Jimmy Aronsson, Jonathan 
Gustafsson (straff).

Division 5 Västergötland västra
Skepplanda – Sollebrunn 6-1 (3-0)
Mål SBTK: Jonatan Svensson 2, Mat-
tias Johansson, Christian Rönkkö, 
Svante Larson, Johan Andersson. 
Matchens kurrar: Mattias Johans-
son 3, Linus Carlsson 2, Jonatan 
Svensson 1.
Gerdsken – Lödöse/Nygård 12-1 (4-0)

Division 6 D Göteborg
Nol IK – Säve 1-2
Mål NIK: Jesper Albinsson. Matchens 
kurrar: Martin Eriksson 3, Boban Ilic 
2, Jesper Albinsson 1. 
Nödinge SK – Surte IS FK 1-1 (0-1)
Mål NSK: Rasmus Ekström.
Matchens kurrar NSK: Adej Hayek 3, 
Marcus Larsson 2, Johan Ekström 1.
Cruz Azul – Älvängens IK 2-5
Mål ÄIK: Jimmy Lidén 2, Niklas Påls-
heden 2, Jonatan Franzén 1.
Matchens kurrar: Simon Enyck 3, 
Niklas Pålsheden 2, Jimmy Lidén 1.

Division 7D Göteborg
Fotö – Bohus 2-1 (2-0)
Mål BIF: Johan Ryberg.

Division 3 Västergötland S, damer
Trollhättan FK - Skepplanda BTK 1-4
Mål SBTK: Amanda Errind, Sandra 
Augustsson, Sophia Axelsson och 
Lotta Hillebjer.
Matchens kurrar: Andrea Lindgren 
3, Linnea Samuelsson 2, Denice 
Svensson 1.

Division 4A Göteborg
Älvängen – Mossen 4-2 (0-1)
Mål ÄIK: Tesa Enyck 2, Lina Karlsson, 
Evelina Lidman.
Matchens kurrar: Tesa Enyck 3, Lina 
Karlsson 2, Anki Olsson 1.

Division 5 Göteborg
Ahlafors – Zenith/Hjuvik 0-0
Matchens kurrar AIF: Ann-Sofie 
Johannesson 3, Moa Johansson 2, 
Kelly Håkansson 1.

ALAFORS. Det blev en 
poäng, men det borde 
varit tre.

Krysset mot IFK 
Trollhättan var inget 
resultat som Ahlafors 
spelare jublade över.

– Riktigt surt och 
deras mål föregicks 
dessutom av en offside, 
suckade mittbacken 
Gustav Vigelius direkt 
efter slutsignalen.

Ahlafors IF hade en hel del 
tunga avbräck inför mötet 
med Trollhättekamrater-
na. I försva-
ret saknades 
såväl Henrik 
Andersson 
som Pontus 
Otter på 
grund av 
skador och dessutom fanns 
ingen Ali El-rafaei med i 
laguppställningen då han 
var avstängd. Lägg därtill en 
småskadad anfallare i Peter 
Antonsson som började på 
bänken, så förstår ni att trä-
naren Lars-Gunnar Her-
mansson tvingades till en 
hel del förändringar i laget.
Skadebekymren till trots 
visade AIF inte någon som 

helst respekt för sina motstån-
dare, som tagit fyra poäng på 
de tre inledande omgångar-
na. Matchuret visade för tolv 
spelade minuter när nyför-
värvet från Kållered, Marcus 
Waltilla, fick drömträff med 
vänsterfoten och dundrade 
in 1-0 i bortre krysset. Led-
ningen stod sig halvleken ut 
och även om gästerna hade en 
hel del boll tvingades aldrig 
hemmamålvakten, Andreas 
Skånberg, till några kvalifi-
cerade ingripanden.

AIF öppnade den andra 
halvleken lika optimistiskt 
som den första. De gulsvarta 

grabbarna vas-
kade fram en 
handfull klara 
målchanser 
och hemmapu-
bliken väntade 
på 2-0. Peter 

Antonsson, som kom in strax 
före pausvilan då han fick er-
sätta skadade Marcus Waltilla 
(stukad fot), hade ett par fina 
lägen och Mohammed Ab-
dulrazek blev lite för ivrig då 
möjligheten uppstod i straff-
området.

Som så många andra 
gånger när ett lag inte lyckas 
stänga matchen får motstån-
darna ett tillfälle att utjäm-

na. Historien upprepade sig 
på Sjövallen denna lördagsef-
termiddag. I den 72:a minu-
ten kunde Christof Sjöqvist 
gå till väders och skalla in 1-1. 
AIF ville ha offside i den in-
läggssituation som föregick 
kvitteringen, men domarna 
var av en annan uppfattning.

Tio minuter före slutet var 
Niklas Ahlbom ytterst nära 
att avgöra tillställningen. Ett 
inspel i boxen smet förbi alla 
spelare, inklusive IFK:s mål-
vakt, och bollen tog i stolpen. 

Returen kunde gästerna rensa 
undan.

– Vi följer vår match-
plan till punkt och pricka. Vi 
skapar faktiskt fler målchan-
ser än vad jag hade kunnat 
förutspå. Vi måste göra något 
mer mål på alla våra lägen. 
Det är inte bara otur, kon-
staterade Lars-Gunnar Her-
mansson.

Attityden och kampvil-
jan gick dock inte att klaga 
på hos hemmalaget. Fortsät-
ter Ahlafors på den inslagna 

vägen kommer snart första 
segern. Det kan bli redan på 
lördag borta mot Velebit.

– Nu är vi tillbaka på banan 
igen och killarna visar en fin 
inställning. Vi spelar ett lite 
enklare spel och jobbar uti-
från det, avslutar Lars-Gun-
nar Hermansson.

Ahlafors IF får vänta på första segern
– Krysset mot IFK kändes 
som en förlust

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTBOLL
Div 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – IFK Trollhättan 1-1

Niklas Ahlbom var nära att bli matchhjälte, men dessvärre fick han se sin boll ta i stolpen. 
1-1 slutade matchen mellan Ahlafors IF och IFK Trollhättan.

Stora framgångar för Vårvindens badminton

Nol fick ge sig i toppmatchen
NOL. Nol förlorade topp-
matchen mot Säve med 
uddamålet.

Det blev lagets andra 
raka förlust.

– Nu har vi mött topp-
lagen och det är inte 
mycket att säga om, 
säger assisterande trä-
naren Weine Pettersson.

Det fanns inga bortförkla-
ringar. Bästa laget vann på 
Nolängens 
m e d i o k r a 
matta.

– Säve är 
klart bättre 
än oss i 
första halvlek 
och skaffar sig en tvåmåls-

ledning. I andra tar vi över, 
men trots spelövertag lyckas 

vi inte kvitte-
ra. Totalt sett 
är Säve det 
bättre laget, 
konstaterar 
Weine Pet-
tersson utan 

att låta allt för uppgiven.

– Nej, det är bara FC 
Komarken som känns 
omöjliga. Resten av lagen 
kommer vi att kunna slå. Vi 
ska kriga om en silverplats i 
den här serien.

FOTBOLL
Div 6 D Göteborg
Nol IK – Säve 1-2 (0-2)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Nödinge SK
HANDBOLL

Ge ett bidrag till din lokala förenings verksamhet!
Kuusakoski Recycling och Nödinge SK har en gemensam 
kampanj. Den 19 maj kan du lämna järn- och metallskrot 
samt blybatterier på Börjessons Mekaniska i Nödinge.  
Handbollsverksamheten får marknadsmässig ersättning 
för insamlat skrot.

Har ni större mängder skrot?  
Vi kan hämta på annan plats, kontakta Johan Holmgren, 
Kuusakoski Recycling i Stenkullen, 031-330 71 13

Stöd Nödinge SK Handboll
Lämna järn- & metallskrot till vår  
insamling och gör en insats för miljön

- 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. 

Ale HF:s yngsta spelare i ”Boll & lek” har haft avslutning 
efter en fantastisk säsong. 35 barn träffades i Skepplan-
da idrottshall. Samtliga erhöll var sin t-shirt, vilket var 
mycket uppskattat. Därefter skedde en gemensam prome-
nad upp till hinderbanan i Skepplandaskogen där vi lekte 
och upptäckte naturen. Sedan återtåg till hallen där vi 
grillade och fikade i det underbara vårvädret. Under sä-
songen har Boll & lek erbjudit handbollsträning för totalt 
75 barn med ett snitt varje lördag på drygt 25 aktiva. Vi 
ser fram emot kommande säsong!

Säsongsavslutning för Ale HF:s yngsta

SKEPPLANDA. Skepp-
landa tog en klar seger 
över Sollebrunn i årets 
första hemmamatch.

Gästerna satte aldrig 
hemmalaget på något 
större prov och det 
kommer krävas betyd-
ligt mer för att hota 
SBTK på Forsvallen i år.

– Vi har en stigande 
formkurva, säger 
assisterande tränaren 
Jimmy Johansson.

Matchen var inte mer än sju 
minuter gammal när planens 
dominant Mattias Johans-
son distinkt tryckte upp 1-0 
efter en fin passning av Linus 
Carlsson.

– Båda är rejält på gång nu. 
Mattias verkar trivas på plan 

och gör det mesta rätt, kon-
staterar Jimmy Johansson.

Som när Skepplanda 
punkterade första halvlek 
med 3-0. Mattias Johansson 
drev bollen från egen plan-
halva hela vägen till offensivt 
straffområde där han serve-
rade tvåmåls-
skytten Jo-
natan Svens-
son bollen. 
Dessförinnan 
hade Chris-
tian Rönkkö 
givit hemmalaget ledning-
en med 2-0 efter en snygg 
hörnvariant signerad Svante 
Larson, Oscar Friis skarv och 
Niclas Hylanders seger i luft-
rummet. Plötsligt låg bollen 
fri och Rönkkös näsa för mål 
straffade Sollebrunn som 

hade stora problem under 90 
minuter.

– Det var ett svagt mot-
stånd idag. Sollebrunn har 
en hel del att jobba med 
och hotar oss aldrig, menar 
Jimmy Johansson.

I andra halvlek tilldöms 
gästerna en 
straff som blir 
lagets enda 
reducerings-
mål. Skepp-
landa gjorde 
även tre mål 

efter paus. Jonatan Svens-
son, Svante Larson och Johan 
Larsson. Efter två omgångar 
har SBTK visat att de blir att 
räkna med även i år.

– Vi har gjort två bra 
matcher. Även i premiärför-
lusten mot Göta BK gjorde vi 

en stark insats, men fick ingen 
utdelning. Jämfört med trä-
ningsmatcherna så har vi fak-
tiskt presterat helt okej. Kan 
vi få med oss ytterbackar-
na mer i det offensiva spelet 
och bli lite kyligare när vi er-
övrar bollen kan det här bli 
riktigt bra. Vårt mål är att ha 
ett stort bollinnehav, avslutar 
Jimmy Johansson.

Närmast på tur står Lödös-
te-Nygård IK. Ett derby som 
spelas redan idag, läs tisdag. 
Lödöse-Nygård har inte 
spelat sedan storförlusten, 
1-12, borta mot Gerdsken.

Skepplandas första skalp

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Jonatan Svensson blev tvåmålsskytt på Forsvallen när 
Skepplanda besegrade Sollebrunn med klara 6-1.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland västra
Skepplanda – Sollebrunn 6-1

Holmén ny tränare för Surte BK Nödinge kryssade 
i ännu ett derby
NÖDINGE. Hoppet var 
inställt på en trepo-
ängare, men slutade 
med ett kryss.

För Nödinges del 
var det ändå halv 
revansch.

– Ja, med tanke på 
att vi förlorade en trä-
ningsmatch mot Surte 
inför säsongen så ska 
vi kanske vara nöjda 
trots allt, sa NSK-trä-
naren Bengt Almqvist.

Fast om sanningen ska fram 
var nöjd det 
sista som 
Almqvist var 
efter den 
o a v g j o r d a 
d e r b y m a t -
chen i sön-
dags kväll.

–Jag är besviken på att vi 
inte spelar bättre, att pass-
ningsspelet är under all 
kritik och att vi slarvar i 
mängder. Jag vet ju vad kil-
larna kan. Det visade vi dels i 
bortasegern mot Zenith dels 
i 1-1-matchen mot Älväng-
en, menade han.

Surte IS FK tog ledning-

en med 1-0 i första halvlek. 
Ett mål som föranleddes av 
ett misstag i NSK-försvaret. 
I en match som hemmalaget 
uppfattade som tämligen 
lugn delades det ut mäng-
der av gula och röda kort.

– Vi fick varsin gubbe ut-
visad så det må väl vara hänt, 
men ärligt talat så hade inte 
domaren en av sina bästa 
dagar. Om vi var dåliga så 
var vi inte ensamma om det, 
sa Almqvist.

Knappt fem minuter 
före slutet fick Nödinge sin 

chans. Adey 
Hayek revs 
ner och 
domaren 
pekade på 
straffpunk-
ten. Rasmus 

Ekström gjorde inget miss-
tag.

– Skönt att vi fick med oss 
en pinne i alla fall, summera-
de Bengt Almqvist som im-
ponerades av bandyliraren 
Lasse Karlsson på Surtes 
mittfält.

FOTBOLL
Div 6 D Göteborg
Nödinge SK – Surte IS FK 1-1

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BOHUS. Bandyn vilar 
inte om nu någon 
trodde det.

I Surte BK är förbe-
redelserna inför nästa 
säsong i division ett i 
full gång.

Sedan en tid tillbaka 
är det klart att forne 
backen Robert Holmén 
återvänder – denna 
gång som tränare.

Sakta men säkert formar 
Surte BK sin trupp inför sä-
songen 2012-2013. Här finns 

för tillfället både kända och 
mindre bekanta namn. No-
teras bör att åldermannen 
Fredrik Theluas givit klar-
tecken för spel ännu ett år. 
Återvänder gör också Jens 
Samuelsson efter ett år i 
Mölndal. Dessutom är det 
klart att försvarsklippan An-
dreas Linde fortsätter.
Det kanske mest intressan-
ta nyförvärvet finns dock på 
ledarsidan. Robert Holmén 
som spelade för klubben 
under 2000-2006 är nu till-
baka som huvudtränare. Han 

är nu 44 år och för bandyvän-
nerna i Surte en mycket kär 

återvändare.

– Truppen fylls på i rask takt

TRUPPEN JUST NU

Adam Rohr
Johan Janebrink
Simon Andreasson
Olle Smedberg
Tobias Magnusson Motéus
Jakob Rosberg
Lars Larsson
Tommy Bergestig
Arvid Pearson
Oskar Belzons
Jonas Eriksson

Eddie Ingebro
Sebastian Ingebro
Jesper Lindström
Jonas Albinsson
Anton Andersson
Carl Sundberg
Fredrik Thelaus
Jens Samuelsson
Andreas Linde
Robert Holmén, tränare

Lördag 19 maj är det premi-
är för Ale Torgs vårlopp. Det 
är OK Alehof, Bohus IF:s fri-
idrottssektion och företagar-
föreningen Ale Torg som står 
bakom arrangemanget som 
också stöds av ett stort antal 

partners och sponsorer.
Loppet vänder sig till alla 

som gillar lite friska tag. 
Sträckan är 5,4 km och sling-
an går runt Ale Torg och de 

närliggande bostadsområ-
dena.

Deltagarna väljer själva 
om de vill springa, lunka 
eller gå. För den som vill ta 

det ännu lugnare arrangeras 
Hälsospåret. Även knattar är 
välkomna att springa en kor-
tare stäcka på förmiddagen. 
Det går bra att föranmäla sig 
till Ale Torgs vårlopp.

❐❐❐

Premiär för Vårlopp på Ale Torg
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Nödinge SK
HANDBOLL

Ge ett bidrag till din lokala förenings verksamhet!
Kuusakoski Recycling och Nödinge SK har en gemensam 
kampanj. Den 19 maj kan du lämna järn- och metallskrot 
samt blybatterier på Börjessons Mekaniska i Nödinge.  
Handbollsverksamheten får marknadsmässig ersättning 
för insamlat skrot.

Har ni större mängder skrot?  
Vi kan hämta på annan plats, kontakta Johan Holmgren, 
Kuusakoski Recycling i Stenkullen, 031-330 71 13

Stöd Nödinge SK Handboll
Lämna järn- & metallskrot till vår  
insamling och gör en insats för miljön

- 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. 

Ale HF:s yngsta spelare i ”Boll & lek” har haft avslutning 
efter en fantastisk säsong. 35 barn träffades i Skepplan-
da idrottshall. Samtliga erhöll var sin t-shirt, vilket var 
mycket uppskattat. Därefter skedde en gemensam prome-
nad upp till hinderbanan i Skepplandaskogen där vi lekte 
och upptäckte naturen. Sedan återtåg till hallen där vi 
grillade och fikade i det underbara vårvädret. Under sä-
songen har Boll & lek erbjudit handbollsträning för totalt 
75 barn med ett snitt varje lördag på drygt 25 aktiva. Vi 
ser fram emot kommande säsong!

Säsongsavslutning för Ale HF:s yngsta

SKEPPLANDA. Skepp-
landa tog en klar seger 
över Sollebrunn i årets 
första hemmamatch.

Gästerna satte aldrig 
hemmalaget på något 
större prov och det 
kommer krävas betyd-
ligt mer för att hota 
SBTK på Forsvallen i år.

– Vi har en stigande 
formkurva, säger 
assisterande tränaren 
Jimmy Johansson.

Matchen var inte mer än sju 
minuter gammal när planens 
dominant Mattias Johans-
son distinkt tryckte upp 1-0 
efter en fin passning av Linus 
Carlsson.

– Båda är rejält på gång nu. 
Mattias verkar trivas på plan 

och gör det mesta rätt, kon-
staterar Jimmy Johansson.

Som när Skepplanda 
punkterade första halvlek 
med 3-0. Mattias Johansson 
drev bollen från egen plan-
halva hela vägen till offensivt 
straffområde där han serve-
rade tvåmåls-
skytten Jo-
natan Svens-
son bollen. 
Dessförinnan 
hade Chris-
tian Rönkkö 
givit hemmalaget ledning-
en med 2-0 efter en snygg 
hörnvariant signerad Svante 
Larson, Oscar Friis skarv och 
Niclas Hylanders seger i luft-
rummet. Plötsligt låg bollen 
fri och Rönkkös näsa för mål 
straffade Sollebrunn som 

hade stora problem under 90 
minuter.

– Det var ett svagt mot-
stånd idag. Sollebrunn har 
en hel del att jobba med 
och hotar oss aldrig, menar 
Jimmy Johansson.

I andra halvlek tilldöms 
gästerna en 
straff som blir 
lagets enda 
reducerings-
mål. Skepp-
landa gjorde 
även tre mål 

efter paus. Jonatan Svens-
son, Svante Larson och Johan 
Larsson. Efter två omgångar 
har SBTK visat att de blir att 
räkna med även i år.

– Vi har gjort två bra 
matcher. Även i premiärför-
lusten mot Göta BK gjorde vi 

en stark insats, men fick ingen 
utdelning. Jämfört med trä-
ningsmatcherna så har vi fak-
tiskt presterat helt okej. Kan 
vi få med oss ytterbackar-
na mer i det offensiva spelet 
och bli lite kyligare när vi er-
övrar bollen kan det här bli 
riktigt bra. Vårt mål är att ha 
ett stort bollinnehav, avslutar 
Jimmy Johansson.

Närmast på tur står Lödös-
te-Nygård IK. Ett derby som 
spelas redan idag, läs tisdag. 
Lödöse-Nygård har inte 
spelat sedan storförlusten, 
1-12, borta mot Gerdsken.

Skepplandas första skalp

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Jonatan Svensson blev tvåmålsskytt på Forsvallen när 
Skepplanda besegrade Sollebrunn med klara 6-1.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland västra
Skepplanda – Sollebrunn 6-1

Holmén ny tränare för Surte BK Nödinge kryssade 
i ännu ett derby
NÖDINGE. Hoppet var 
inställt på en trepo-
ängare, men slutade 
med ett kryss.

För Nödinges del 
var det ändå halv 
revansch.

– Ja, med tanke på 
att vi förlorade en trä-
ningsmatch mot Surte 
inför säsongen så ska 
vi kanske vara nöjda 
trots allt, sa NSK-trä-
naren Bengt Almqvist.

Fast om sanningen ska fram 
var nöjd det 
sista som 
Almqvist var 
efter den 
o a v g j o r d a 
d e r b y m a t -
chen i sön-
dags kväll.

–Jag är besviken på att vi 
inte spelar bättre, att pass-
ningsspelet är under all 
kritik och att vi slarvar i 
mängder. Jag vet ju vad kil-
larna kan. Det visade vi dels i 
bortasegern mot Zenith dels 
i 1-1-matchen mot Älväng-
en, menade han.

Surte IS FK tog ledning-

en med 1-0 i första halvlek. 
Ett mål som föranleddes av 
ett misstag i NSK-försvaret. 
I en match som hemmalaget 
uppfattade som tämligen 
lugn delades det ut mäng-
der av gula och röda kort.

– Vi fick varsin gubbe ut-
visad så det må väl vara hänt, 
men ärligt talat så hade inte 
domaren en av sina bästa 
dagar. Om vi var dåliga så 
var vi inte ensamma om det, 
sa Almqvist.

Knappt fem minuter 
före slutet fick Nödinge sin 

chans. Adey 
Hayek revs 
ner och 
domaren 
pekade på 
straffpunk-
ten. Rasmus 

Ekström gjorde inget miss-
tag.

– Skönt att vi fick med oss 
en pinne i alla fall, summera-
de Bengt Almqvist som im-
ponerades av bandyliraren 
Lasse Karlsson på Surtes 
mittfält.

FOTBOLL
Div 6 D Göteborg
Nödinge SK – Surte IS FK 1-1

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BOHUS. Bandyn vilar 
inte om nu någon 
trodde det.

I Surte BK är förbe-
redelserna inför nästa 
säsong i division ett i 
full gång.

Sedan en tid tillbaka 
är det klart att forne 
backen Robert Holmén 
återvänder – denna 
gång som tränare.

Sakta men säkert formar 
Surte BK sin trupp inför sä-
songen 2012-2013. Här finns 

för tillfället både kända och 
mindre bekanta namn. No-
teras bör att åldermannen 
Fredrik Theluas givit klar-
tecken för spel ännu ett år. 
Återvänder gör också Jens 
Samuelsson efter ett år i 
Mölndal. Dessutom är det 
klart att försvarsklippan An-
dreas Linde fortsätter.
Det kanske mest intressan-
ta nyförvärvet finns dock på 
ledarsidan. Robert Holmén 
som spelade för klubben 
under 2000-2006 är nu till-
baka som huvudtränare. Han 

är nu 44 år och för bandyvän-
nerna i Surte en mycket kär 

återvändare.

– Truppen fylls på i rask takt

TRUPPEN JUST NU

Adam Rohr
Johan Janebrink
Simon Andreasson
Olle Smedberg
Tobias Magnusson Motéus
Jakob Rosberg
Lars Larsson
Tommy Bergestig
Arvid Pearson
Oskar Belzons
Jonas Eriksson

Eddie Ingebro
Sebastian Ingebro
Jesper Lindström
Jonas Albinsson
Anton Andersson
Carl Sundberg
Fredrik Thelaus
Jens Samuelsson
Andreas Linde
Robert Holmén, tränare

Lördag 19 maj är det premi-
är för Ale Torgs vårlopp. Det 
är OK Alehof, Bohus IF:s fri-
idrottssektion och företagar-
föreningen Ale Torg som står 
bakom arrangemanget som 
också stöds av ett stort antal 

partners och sponsorer.
Loppet vänder sig till alla 

som gillar lite friska tag. 
Sträckan är 5,4 km och sling-
an går runt Ale Torg och de 

närliggande bostadsområ-
dena.

Deltagarna väljer själva 
om de vill springa, lunka 
eller gå. För den som vill ta 

det ännu lugnare arrangeras 
Hälsospåret. Även knattar är 
välkomna att springa en kor-
tare stäcka på förmiddagen. 
Det går bra att föranmäla sig 
till Ale Torgs vårlopp.

❐❐❐

Premiär för Vårlopp på Ale Torg
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MÅNDAGAR JENNYLUNDS IDROTTSPLATS:

Kl 17.30-18.45 ålder 5-9 år (födda 2007-2003)

Kl 18.45-20.15 ålder 10 år och uppåt (födda 2002 - tidigare)

ONSDAGAR BOHUSHALLEN:

Kl 17.30–18.45 ålder 7-9 år (födda 2005-2003)

Kl 18.45–20.15 ålder 10 år och uppåt (födda 2002 – tidigare)

Bohus IF Friidrott 
träningstider Fr o m 7 maj:

www.bohusfriidrott.se

GÖTEBORG. Ständigt på 
språng och med mobi-
len ringandes mest hela 
tiden.

Som koordinator 
för Sveriges mesta 
mästare i fotboll, IFK 
Göteborg, och basist i 
No Tjafs finns det inte 
mycket ledig tid för 
Gustav Hessfelt.

– Jag klagar inte utan 
känner mig privilegie-
rad. Jag får syssla med 
det jag tycker bäst 
om i livet – fotboll och 
musik, säger huvudper-
sonen själv.

Nästa onsdag, den 16 maj, 
står Gustav Hessfelt på 
scenen i Furulundsparken 
för att tillsammans med 
övriga bandmedlemmar i No 
Tjafs spela på Ahlafors IF:s 
traditionella Gökottedans.

– Det brukar bli en massa 
folk och ett jäkla ös. Det är 
roligt att få spela på hem-
maplan, förklarar Gustav 
Hessfelt.

Gustav har själv sina 
rötter i Alafors och inledde 
sin fotbollskarriär på Sjö-
vallen. Han vaktade målet 
i AIF:s duktiga 70-lag som 
bland annat spelade i junio-
rallsvenskan. Efter sin aktiva 
tid påbörjade Gustav en 
karriär som ledare vilket så 
småningom förde honom till 
IFK Göteborg.

– Jag började som ung-
domstränare i Blåvitt 1996, 
berättar Gustav som är hel-
tidsanställd koordinator i 
klubben sedan fyra år till-
baka.

– Det var egentligen en 
slump att det blev så. Jag 
hade precis slutat en tjänst 
på Bingolotto när sportche-

fen Håkan Mild hade en idé 
om ett jobb. Ungefär hälften 
av de tankarna har förverkli-
gats sedan har anställningen 
resulterat i många andra 
administrativa uppgifter, 
säger Gustav som bland 
annat ansvarar för IT och 
telefoni på Kamratgården 
samt dokumentation av varje 
träning som A-truppen gör.

– Håkan säger: Hoppa! 
Då svarar jag: Hur högt? Vi 
har ett bra samarbete och det 
gäller hela tiden att se möj-
ligheter. Jag har alltid IFK 
Göteborgs bästa för ögonen.

När Alekuriren kommer 
på besök till Blåvitt nybygga 
residens i Delsjöområdet 
har Mikael Stahre och hans 
mannar nyligen avslutat sin 
träning och spelarna avnjuter 
en lunch med kött och gra-
täng. Maten får dock vänta 
för Gustav, som först får 
ordna med en tid på däck-
verkstaden för Tobias Sana 
som fått punktering. Däref-
ter tar han med sig Tobias 
Hysén till sitt arbetsrum där 
IFK-anfallaren får svara på 
frågor från olika medier.

– Mitt arbete består i att 
avlasta spelarna inom olika 
områden, så att de fullt ut 
kan koncentrera sig på att 
träna och spela fotboll. Det 
kan handla om kontakter 
med försäkringsbolag, ordna 
med bostad, dagisplatser och 
liknande. Gubbarna frågar 
mig om allt och jag försöker 
fixa det så smidigt det bara 
går. Evenemang och inter-
vjuer med spelarna är det jag 
som styr upp. Jag är också 
noga med uppföljningen, så 
att jag vet att kunden blivit 
nöjd och att det fungerade 
bra även för spelaren.

Sent omsider blir det 
lunch även för Gustav, men 

under måltidens gång hinner 
telefonen ringa åtminstone 
en handfull gånger.

– Jag har överlägset mest 
samtalstid i det här huset. Jag 
försöker alltid att svara i tele-
fonen, såvida jag inte sitter i 
möte.

Rädd för att bli utbränd är 
han emellertid inte, trots att 
det har blivit minimalt med 
semesterdagar de senaste 
åren med anledning av först 
planering och sedermera 
inflyttning i nya Kamratgår-
den.

– Jag upplever en positiv 
stress. Jag får vara verksam i 
den klubb jag älskar och jag 
jobbar tillsammans med en 
samling härliga människor.

Gustav Hessfelt har fått 
en nära relation till många av 
Blåvitts spelare, sådana som 
lirar idag men även flyktade 
änglar.

– Nicklas Bärkroth, mål-
vakten Kim Christiansen, 
Ragnar Sigurdsson, Sebas-
tian Eriksson och Pontus 
Wernbloom har jag kon-
tinuerlig kontakt med. När 
Adam Johansson flyttade 
till USA var jag involverad i 
det. Där har vi som förening 
ett ansvar, säger Gustav som 
i dagens trupp känner lite 
extra för Robin Söder.

– Jag blev som en extra-
pappa för honom när han 
kom hit från Stenungsund. 
Det är en fin kille.

Beskriv nya Kamratgår-
den med tre ord?

– Familjärt, funktionellt 
och min arbetsplats.

Vad har du att säga 
om nye tränaren, Mikael 
Stahre?

– Det är en otroligt sym-
patisk människa med glimten 
i ögat. Han har en otrolig 
energi och passion för det 
han gör. Mikael har en sju-
helvetes glöd och är profes-
sionell.

Vad säger din sambo om 
din passion för fotboll i all-
mänhet och IFK Göteborg 
i synnerhet?

– När vi träffades var hon 
inte intresserad av fotboll. 
Nu jobbar hon i Blåvittsho-
pen när det är matcher och 
är kompis med de flesta spe-
larna i truppen.

Innan vi tar farväl från 
Gustav Hessfelt och Kam-
ratgården hinner telefo-
nen ringa ytterligare några 
gånger och fler sysslor väntar 
IFK Göteborgs koordinator. 

– Jag fixar det, säger 
Gustav.

Det är sådan han är – en 
kamrat som alltid ställer upp.

– Äh, för mig handlar det 
om att göra saker och ting 
med hjärtat. Annars funkar 
det inte.

Nästa onsdagskväll får 
Blåvitt stå tillbaka, om än 
bara för några timmar. Då är 

det fullt fokus som gäller på 
No Tjafs och att underhålla 
publiken i Furulundsparken.

– Fotboll och musik är livet för Gustav

PÅ KAMRATGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alaforssonen Gustav Hessfelt har fått Kamratgården i Del-
sjöområdet som sitt andra hem. Som heltidsanställd koor-
dinator i IFK Göteborg blir det arbete betydligt mer än 40 
timmar i veckan.

GUSTAV HESSFELT
Ålder: 42.
Arbete: Koordinator i IFK Göteborg.
Bor: I Kungälv, men ska flytta till ett 
nyköpt hus i Diseröd.
Familj: Sambon Alexandra och en 
dotter från ett tidigare förhållande.
Favoritlag vid sidan av Blåvitt: 
Manchester United.
Alla tiders ärkeängel enligt dig: 

Glenn Strömberg.
Världens bästa fotbollsspelare: 
Messi.
Vad gör du helst en ledig dag: 
Spelar kort med polarna eller tittar 
på trav med farsan. Vi är delägare i 
två travhästar; Nettan Palema och 
Klasse.

Kul på jobbet! Gustav Hessfelt 
har roligt ihop med IFK Göte-
borgs och landslagets anfalla-
re Tobias Hysén.

En kamrat som alltid ställer upp
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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

Ett säkert återkommande 
vårtecken är Kilanda Mark-
nad med öppen gård som ar-
rangeras på Kristi Himmels-
färdsdag, den 17 maj, för 
23:e gången.

Att så är möjligt beror 
på intresset från ortens 
olika föreningar som LRF, 
kyrkan, byalaget, Ryds IF 

och Guntorps SMU-scou-
ter. Dessutom är ju Kilan-
da med den gamla skolan, 
kyrkan, kvarnen och säteriet 
en av Ale kommuns vack-
raste platser, inte minst nu i 
vårens tid.

Marknaden är inget 
”tingel tangel-arrange-
mang”. Det är hantverkare 
och konstnärer från bygden, 
som ställer ut och säljer sina 
produkter, dessutom Röda 
Korset som har second 
hand-försäljning. Passa på 
att fynda!

I kyrkan blir det först 
gudstjänst och sedan visning 
av densamma, samt även 
en konsert med gospelkö-
ren under ledning av Karin 
Beckman.

På Säteriet, ett mo-
dernt lantbruk, händer det 
mycket. Tänk att få gå in i 
den stora ladugården och se 
alla djuren, få klappa kalvar, 
kanske små katter samt titta 
på robotmjölkning. Det är 
en fin upplevelse för både 
stora och små, som kanske 
tror att mjölk bara kommer 
från fyrkantiga paket.

Vid gården finns även ka-
niner, köttdjur, fårvallning, 
ponnyridning, skyttesimu-
lator med mera. En tipspro-
menad med kluriga frågor 
kan man ägna sig åt under 
vandringen på området, som 
sträcker sig mellan skolan 
och säteriet. 

Det finns också ett fler-
tal olika typer av serve-
ring under vägen, till exem-
pel kaffe, korv, glass, hem-
värnets hamburgare, våfflor 
och tunnbröd bakade över 
öppen eld.

Marknaden utgör en 
härlig träffpunkt, som 
gör att många återkom-
mer år efter år, men fler 
borde lämna samhällena och 
komma ut i den fagra na-
turen.

Så väl mött nu på Kilanda 
Marknad!

Marknadskommittén

SKEPPLANDA. Celsi:s 
orkester har släppt en 
ny skiva.

På plattan är det nio 
spår med buggvänlig 
musik.

– Vi har med oss 
skivan ut där vi spelar, 
men den finns inte att 
köpa i handeln, berättar 
trummisen Kent Carls-
son från Skepplanda.

Celsi:s orkester består av fem 
glada fritidsmusiker från re-
gionen. En av dem är Kent 
Carlsson från Skepplanda 
som agerar trumslagare.

– Vi spelar framförallt på 
fester, så som födelsedagar, 
bröllop, förenings- och fir-
mafester, fast även på en del 

offentliga danstillställningar, 
berättar Kent.

– Vår repertoar är bred, 
vi spelar allt från Elvis till 
dagens svensktoppslåtar.

Orkestern med den nu-
varande sammansättningen 
(vokalist, gitarr, keyboard, 
bas och trummor) har spelat 
ihop under många år.

– Orkesternamnet Celsi är 
begynnelsebokstäverna i våra 
efternamn, förklarar Kent.

På den nyutkomna skivan 
finns kända covers som 
”Rosegarden”, ”Return to 
sender” och ”Does your 
mother know”.

JONAS ANDERSSON

Bugglåtar med Celsi:s orkester

Celsi:s orkester släppte nyligen en skiva fylld med nio bugg-
låtar. Här ses trummisen Kent Carlsson från Skepplanda.

Det är vår och då är 
det Kilanda Marknad

Torsdagen den 17 maj arrangeras Kilanda Marknad med 
öppen gård för 23:e gången i ordningen.

Namn: 

Adress:

Telefonnummer: 

Vinn biljett till Streaplers 
i Furulundsparken
Alekuriren och Ahlafors IF lottar ut tio biljetter till danskvällen i Furulundsparken, 
Alafors, fredag 25 maj då Streaplers kommer på besök.
Genom att ringa in rätt svar på frågorna nedan och skicka in annonsen till 
Alekurirens redaktion har Du chansen att vinna en entrébiljett.

Vad är namnet på Streaplers senaste skiva?
1. Vi kör igen X. På egna vägar 2. Alltid på gång

Hur många skivor har Streaplers givit ut genom åren?
1. 37  X. 45 2. 53

Vilken är sångaren Kenny Samuelssons favorithobby?
1. Veteranfordon X. Golf 2. Frimärkssamling

Adressen är: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 ÄLVÄNGEN. 
OBS! Märk kuvertet ”Furulund”.
Vi måste ha Ditt svar senast fredag 18 maj!
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kyrkan, kvarnen och säteriet 
en av Ale kommuns vack-
raste platser, inte minst nu i 
vårens tid.

Marknaden är inget 
”tingel tangel-arrange-
mang”. Det är hantverkare 
och konstnärer från bygden, 
som ställer ut och säljer sina 
produkter, dessutom Röda 
Korset som har second 
hand-försäljning. Passa på 
att fynda!

I kyrkan blir det först 
gudstjänst och sedan visning 
av densamma, samt även 
en konsert med gospelkö-
ren under ledning av Karin 
Beckman.

På Säteriet, ett mo-
dernt lantbruk, händer det 
mycket. Tänk att få gå in i 
den stora ladugården och se 
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kanske små katter samt titta 
på robotmjölkning. Det är 
en fin upplevelse för både 
stora och små, som kanske 
tror att mjölk bara kommer 
från fyrkantiga paket.

Vid gården finns även ka-
niner, köttdjur, fårvallning, 
ponnyridning, skyttesimu-
lator med mera. En tipspro-
menad med kluriga frågor 
kan man ägna sig åt under 
vandringen på området, som 
sträcker sig mellan skolan 
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tal olika typer av serve-
ring under vägen, till exem-
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öppen eld.

Marknaden utgör en 
härlig träffpunkt, som 
gör att många återkom-
mer år efter år, men fler 
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Så väl mött nu på Kilanda 
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– Vi har med oss 
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köpa i handeln, berättar 
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gionen. En av dem är Kent 
Carlsson från Skepplanda 
som agerar trumslagare.

– Vi spelar framförallt på 
fester, så som födelsedagar, 
bröllop, förenings- och fir-
mafester, fast även på en del 

offentliga danstillställningar, 
berättar Kent.

– Vår repertoar är bred, 
vi spelar allt från Elvis till 
dagens svensktoppslåtar.

Orkestern med den nu-
varande sammansättningen 
(vokalist, gitarr, keyboard, 
bas och trummor) har spelat 
ihop under många år.

– Orkesternamnet Celsi är 
begynnelsebokstäverna i våra 
efternamn, förklarar Kent.

På den nyutkomna skivan 
finns kända covers som 
”Rosegarden”, ”Return to 
sender” och ”Does your 
mother know”.
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Bugglåtar med Celsi:s orkester

Celsi:s orkester släppte nyligen en skiva fylld med nio bugg-
låtar. Här ses trummisen Kent Carlsson från Skepplanda.

Det är vår och då är 
det Kilanda Marknad

Torsdagen den 17 maj arrangeras Kilanda Marknad med 
öppen gård för 23:e gången i ordningen.
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Adress:
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Vinn biljett till Streaplers 
i Furulundsparken
Alekuriren och Ahlafors IF lottar ut tio biljetter till danskvällen i Furulundsparken, 
Alafors, fredag 25 maj då Streaplers kommer på besök.
Genom att ringa in rätt svar på frågorna nedan och skicka in annonsen till 
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Vad är namnet på Streaplers senaste skiva?
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Hur många skivor har Streaplers givit ut genom åren?
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Adressen är: Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 ÄLVÄNGEN. 
OBS! Märk kuvertet ”Furulund”.
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 Torget 2, 442 31 Kungälv. 0303-109 70, www.farshatt.se

F A R S  H A T T

Alle man ombord!
Är du kvinna eller man, gillar när det gungar och är fyllda 33 år? 

Bra. Då gör du klokt i att mönstra på när Hatt Club 33 lättar ankar 

sista gången för säsongen fredagen den 11 maj. Med ombord har vi 

dessutom hela besättningen från systerskeppet Love Boat, en last 

bestående av den allra bästa musiken från 70- och 80-talet och 

Tompas Schlagerbar.

Inträde, för- och varmrättsbuffé, kaffe och garderob kostar 250:–. 

Törs du hålla dig till efterinsläppet klockan nio betalar du bara 150:–. 

Fast då kanske du måste simma ikapp.

Varmt och saltstänkt välkommen!

NO TJAFS
ONSDAG 16 MAJ KL 21-01

Entré: 120:-. 18 år leg.

VÄLKOMNA
www.ahlaforsif.se

NÖDINGE. Fängslande 
vackra röster, ylande 
elgitarrsolon och en 
rökig scenshow som 
hämtad ur en film. 

Ale gymnasiums 
musikelever trollband 
publiken under uppvis-
ningen av sitt slutpro-
jekt ”Tänk om…”
Redan i mitten av januari på-
började sistaårseleverna på 
musiklinjen arbetet med sitt 
sceniska musikprojekt, det 
sista de gör innan studenten 
om en dryg månad. 

Det var därför med många 
och blandade känslor som de 
förra fredagen spelade den 
sista av fyra föreställningar. 

Förutom elever från es-
tetprogrammet deltog även 
några av de som läser sam-
häll eller natur med musikin-
riktning. 

Showen som de arbetat 
fram från idé till färdigt fram-
trädande fick namnet ”Tänk 
om…” och handlar om fun-
deringar kring framtiden, det 
som kunde hänt och det som 
kommer att ske.  

”Tänk om man inte var fast 
i sitt inrutade liv. Tänk om allt 
hade varit annorlunda. Tänk 
om jag kom in på musikhög-
skolan. Tänkt om jag kunde 
flyga. ”

Kramkalas
Med en enorm bredd på fö-
reställningen fick de med allt 
från solosång, duetter och 
fyrhändigt piano till fartfyll-
da dansnummer och stenhård 
metal. 

Baren som stod uppställd 
som rekvisita och restaurang-
borden med rutiga dukar ska-
pade en charmig pubmiljö. 

Efter att de talangfulla mu-
sikeleverna tillsammans avslu-
tat med Dream Theaters ”The spirit carries on” 
blev det kramkalas på scenen. 

Tänk om... flera av Ale gymnasiums elever 
som tog studenten 2012 slår igenom inom 
musiken, då blir 
jag inte ett dugg 
förvånad.

Rökig show med mycket känsla

– Ale gymnasiums musikelever visade upp slutprojekt

VILKEN SHOW!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Militärdrömmar. Inledningsnumret blev en fartfylld historia med en showande armé.

Tänk om... metal var mainstream. 

Glamour med den rätta attityden.

Änglalikt scennummer skapade magisk stämning.

Gemenskap och värme på scen.
www.mittiale.se - 0303-444 000

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

KYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till sammanträde 

onsdagen den 23 maj
kl. 18.30 

i Kilanda församlingshem.

Ärenden enligt utsänd kallelse

Kurt Nielsen, ordförande
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Snacka om drastisk un-
dervisning: Jesus gör 
allt för att du och jag 

skall upptäcka den gigantis-
ka potential till förändring 
som ligger i bönen. Som den 
här liknelsen i Lukasevange-
liets 18:e kapitel. Vi är änkan 
som förlorat allt. Gud är do-
maren (som inte ens bryr sig 
om Gud!) som har all makt 
i sin hand och kan förändra 
allt för oss. Och nu gör änkan 
det enda som hon kan: tjatar 
och tjatar och tjatar och tjatar 
och tjatar... Hon pinar livet 
ur den stackars domaren med 
sitt tjat, så att han till slut ger 
med sig och ger henne rätt.

Har du någonsin tänkt dig 

att bön skulle kunna vara att 
pina livet ur Gud? Borta är 
all fromhet med högstämda 
välformulerade böner. Borta 
är också alla tankar på att 
besvära Gud, att säga fel 
saker, hänsyn. Tänk på själva 
formuleringen: Pina livet ur 
Gud. 

Jag tänker på Jesus, hur 
livet pinades ur honom där 
han hängde på korset. I 
varenda kyrka finns ett kors 
framme på altaret. En påmin-
nelse om att livet pinades ur 
honom - för vår skull, för att 
vi skulle få hans liv, vår ”rätt”. 
Är det månne för att påminna 
oss om bönens stora möjlig-
het som korset finns i våra 

kyrkor. Ungefär: sätt igång 
och pina livet ur mig! Be och 
du skall få!

Jesus avslutar sin mycket 
märkliga liknelse på följande 
sätt: ”Skulle då inte Gud låta 
sina utvalda få sin rätt, när 
de ropar till honom dag och 
natt? Skulle han låta dem 
vänta?” Två s k retoriska 
frågor som har självklara svar: 
Självklart skall ha svara dem! 
Självklart skall de inte behöva 
vänta! 

Vad väntar jag på? Vad 
väntar Du på? Gud vill inget 
hellre än att vi skall pina livet 
ur honom. Med vår bön.

Mikael Nordblom
Präst i Nol

Betraktelse

Att pina livet ur Gud!

ANTEN. – Jätteroligt! 
Toppen! Gammaldans ger 
mersmak! Det är en så go 
stämning här i Anten. Det 
här gick över förväntan. 

Detta är kommenta-
rer från några som började i 
höstens nybörjarkurs i gam-
maldans. De första gångerna 
på nybörjarkursen fick delta-
garna lära sig grunddanser-
na snoa, schottis och polka, 
några enkla och roliga gil-
lesdanser samt ett par by-
tesdanser som uppskatta-
des mycket. Sedan fortsat-
te kursen med övriga grund-
danser, fler gillesdanser och 
bytesdanser. På våren över-
gick nybörjarkursen i en 
fortsättningskurs och där har 
ännu fler vanliga och roliga 
gillesdanser lärts ut. 

Rose-Marie och Sven-
Erik från Skepplanda har 
gått ett par kurser och kan 

ganska många gillesdan-
ser nu. Trevlig social ge-
menskap, roliga danser, bra 
motion och duktiga dansle-
dare, tycker de.

Det är Margaretha och 
Anders Krüger som har lett 
kurserna. De har varit kurs-
ledare i elva år och har fått 
stor erfarenhet i hur man lär 
ut grunderna i gammaldans. 
Till hösten är det åter dags 
för en nybörjarkurs och då 
kommer Antens Gammal-
dansförening att bjuda på 
en kurs på åtta tillfällen för 
den som aldrig eller inte har 
dansat gammaldans på flera 
år. Missa inte den möjlighe-
ten! Kursen är naturligtvis 
också öppen för den som vill 
repetera grunddanserna och 
vanliga gillesdanser.

Även motionsdansen har 
haft avslutning och den här 
sista gången kom det ovan-

ligt många som fick dansa 
till Trippix orkester. Dan-
sarna fick en trevlig kväll 
med mycket rolig motion för 
både knopp och kropp sam-
tidigt som de träffade många 
glada människor. Varje vecka 
gör dansledaren Carina 
Falk ett nytt dansprogram, 
ibland lär hon ut en ny dans 
och varje vecka repeteras en 
dans som lärts ut tidigare, 
hon visar och rappar stegen. 
Det är här som motion för 
knoppen kommer in, det ger 
nämligen bra hjärngymnas-
tik att lära in en dans och de 
flesta dansarna tycker att det 
är roligt med en ny dans då 
och då.

Det kan väl bara finnas 
en sak som är värre än att 
dansa, det är att se andra 
dansa. 

❐❐❐

Kursavslutning hos Antens Gammaldansare

0303-444 000www.mittiale.se

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

Vårkonsert
Starrkärrs kyrka 

torsdag 10 maj kl. 19.00

Damkören Vox feminale 
sjunger tillsammans med 
sångelever ur Java musik 

under ledning av 
Johanna Forsberg och 

Sabina Nilsson.

Fri entré!

Vårfest 

Nols kyrka
söndag 13 maj kl. 11.00

Familjegudstjänst där körerna 
gNola och magNolia sjunger. 

Efter gudstjänsten är det 
grillning och lekar 

i trädgården.

Kilanda 
Marknad

med Öppen Gård

Kristi Himmelfärds Dag torsdag 17 maj
Gudstjänst i kyrkan kl. 9.30

MARKNAD kl. 11-15

Ponnyridning, Tipspromenad, Underhållning 
av ”Fyrklövern”, ”Grimbock” m.m. 

Flera serveringar av kaffe, korv, hamburgare, glass, 
våfflor och tunnbröd på olika platser.

Infarten. Skyltar visar vägen.

Inträde: 20:- 
alla över 16 år

Älvängen

Nol

Kilanda

Alingsås

Gråbo

Sjövik

Välkomna!

Kl 11.00: Invigning vid: Skolan, Bo Björklund, 
  Säteriet. Björn Sundelid
Kl 11.30  Kyrkan: Bo Björklund berättar om Kilanda 

och kyrkan

Kl 13.00   Konsert med gospelkören med band 
under ledning av Karin Beckman

Skolan/Kvarnen: Hembygdsföreningen. Hantverkare, 
konstnärer, Röda Korset Second Hand.

Säteriet: Visning av ladugården med robotmjölkning, 
köttdjur, kaniner, får, fårvallning, skyttesimulator, 
traktorparad, blommor m.m.

Vid mötet i april gäs-
tades Aktiva Seniorer 
av Kadir Meral, gym-

nasielärare, ståuppkomiker 
och föreläsare. Han notera-
de genast att vi fyllde salen 
bakifrån, typiskt svenskt.

Kadir kom till Sverige 
som ung. Sin exakta ålder 

vet han inte. I hans hemland 
Kurdistan registreras inte 
en födelse. Första anhalten i 
det nya landet var Älvdalen, 
en liten idyll i Dalarna där 
folk litade på varandra. Flyt-
ten gick sedan till Uppsa-
la. Där kände föräldrarna sig 
lyckliga omgivna av många 

landsmän, något de tidiga-
re saknat.

Kadir kände stor press 
att lyckas i livet. Svens-
ka språket var svårt att lära. 
När han efter tio år lyck-
ats förstå ordens innebörd 
följde tio år när han käm-
pade med att lära sig vad de 
inte betyder. Detta exempli-
fierade han med för oss väl-
bekanta uttryck som ”att 
tappa hakan” eller ”att lysa 
med sin frånvaro”. Vi re-
flekterar inte så mycket över 
våra många idiom, de bara 
finns där, men ska man lära 
sig språket kan de ställa till 
problem. För vem vet hur 
långt ”ett stenkast” är eller 
hur mycket senap man får 
på korven om man vill ha 
”mycket lite”. Det kan lätt 
bli ”lite mycket”.

Kadir Meral tackades för 
en både roande och läro-
rik förmiddag, som kanske 
satte ”lite myror i huvudet 
på oss”.

Pris överlämnades till 
årets vinnare i Strikekäglan, 
Bertil Andersson. Sång-
gruppen Humlan söker ny 
ledare. Intresserade kan 
ringa Gunnar Hansson.

Utställningen teknik för 
äldre visas på biblioteket. 
Möjlighet att pröva square-
dance ges till hösten. Insam-
lingen till Barncancerfonden 
gav i mars 2 494 kronor.

Denna information och 
Görans historia avslutade 
mötet.

❐❐❐

Kulturkrockar vid månadsmöte

Pilgrimsvandring
Kristi Himmelsfärdsdag 17 maj

09.00 Pilgrimsandakt i Hålanda kyrka
Därefter börjar vi vandringen till Gräfsnäs.

Vi stannar vid:
Hembygdsstugan, Järnklev

Livered
Gamla Krogen

Medtag mat för dagen. Följebil kommer att finnas med

Vandringsledare: Lennart 

Bengtsson, tfn 0303-33 84 01 

eller 0735-11 79 78. 
Anmäl ditt deltagande med 

tanke på hemtransporten

Döda

Vår Älskade

Jeanette Timm
* 1/12 1966

har i dag hastigt lämnat
oss i stor sorg och

saknad.

Nödinge
1 maj 2012

MAMMA och PAPPA
DENNIS och ANNELI

Jimmy, Sandra
Vänner

Vi binder en krans av
minnen

Det vackraste och
finaste vi har

Vi vet att de aldrig kan
vissna

Hos oss är du alltid
kvar

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

25 maj kl. 14.00
i Nödinge kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.

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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Guntorps missionskyrka
Onsd 9/5 kl 18.30, Tonår & 
ÄventyrarScout. Lörd 12/5 
Arbetspass inför Kilanda 
Marknad. Sönd 13/5 kl 16, 
GUDSTJÄNST AnneMa-
rie Svenninghed  Nattvard 
Medlemsintagning. Tisd 15/5 
kl 16, Konfa. Onsd- Sönd 
16-20/5 Konfirmationsläger 
på Sjöviksgården. Onsd 16/5 
kl 18.30, Alla Scouter  - Inför 
Kilanda Marknad.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 13/5 kl 10, 
Gudstjänst Broman. Onsd 
16/5 kl 18.30, Veckomässa 
samt Vårfest. Torsd 17/5 kl 
10, Mässa Broman. Hålanda 
sönd 13/5 kl 12, Gudstjänst 
Broman. Torsd 17/5 kl 9, 
Andakt inför Pilgrimsvand-
ringen. S:t Peder sönd 13/5 
kl 10, Gudstjänst Wetter-
ling. Torsd 17/5 kl 12, Mässa 
Broman. Ale-Skövde sönd 
13/5 kl 12, Familjegudstjänst 
Wetterling. Tunge sönd 13/5, 
se ovanstående.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Tisd 8/5 Nols kyrka kl 18.30, 
Tisdagkväll i Nol, Musik-
café medverkan av Lina 
Horner, sång och Karin Nils-
son, piano. Onsd 9/5 Starr-
kärrs kyrka kl 19, Bön för för-
samlingen. Onsd 9/5 Älväng-
ens kyrka kl 19, Stickcafé i Blå 
kyrkan, Sista stickcaféet innan 
sommaruppehållet! Lörd 12/5 
Älvängens kyrka kl 16, Finsk 
gudstjänst, Satu Rekola. Sönd 
13/5 Nols kyrka kl 11, Famil-
jegudstjänst, Nordblom. Vår-
fest med korvgrillning lekar 
mm. Medverkan av gNola 
och Magnoliakören. Sönd 
13/5 Starrkärrs kyrka kl 13, 
Konfirmationsmässa, Anders-
son. Vintergruppen i Älväng-
ens kyrka. Tisd 15/5 Nols 
kyrka kl 18, Pysselkväll.

Surte missionskyrka
Onsd 9/5 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 9/5 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Torsd 10/5 
kl 19, Ekumenisk (gemen-
sam) körövning i församlings-
hemmet. Lörd 12/5 kl 10-14, 
Arbetsdag i och utanför 
kyrkan. Sönd 13/5 11:00. Per 
Kjellberg. Nattvard. Utgångs-
kollekt till Golgataförsam-
lingen i Moskva. Enkelt kyrk-
fika. Månd 14/5 kl 19, Musik-
kåren, Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar. Onsd 16/5 kl 
18:30, Tonår.  Sista gången 
för terminen. Onsd 16/5 kl 
21, Innebandy i Surteskolan.
 Vinsten i Bilvårdslotteriet

 på Vårmarknaden är inte 
hämtad. Se listan på vår 
anslagstavla utanför kyrkan.
www.surtemissionskyrka.se

Nödinge församling
Fred 11/5 kl 10, Surte kyrka 
Vardagsgudstjänst R Bäck. 
Lörd 12/5 kl 13, Surte kyrka 
Konfirmation och mässa R 
Bäck. 13/5 Bönsöndagen kl 
11, Nödinge kyrka Mässa 
H Hultén Blue’n Joy. Kl 15, 
Bohus Servicehus Guds-
tjänst H Hultén. Kl 17, Surte 
kyrka Gudstjänst H Hultén. 
Månd 14/5 kl 18.30, Nödinge 
församlingshem Mässa H 
Hultén. Tisd 15/5 kl 11, 
Trollevik Gudstjänst R Bäck.

Älvängens missionskyrka
Tisd 8/5 kl 10, Bön. Kl 10, 
Tisdagscafé. Kl 18, Smultron 
övar. Sönd 13/5 kl 11, Guds-
tjänst med SMU-avslutning. 
AnneMarie Svenninghed, 
Ted manfredsson mfl. Kl 18, 
Tonår. Tisd 15/5 kl 10, Bön. 
Sönd 20/5 kl 18, Vårfest med 
alla åldrar. Avtackning Ted 
Manfredsson.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 8/5 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen. Onsd 
9/5 kl 18-19, Bön. Kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 
10/5 kl 10-12.30, Smyr-
naCaféet – terminsavslut-
ning. Kl 15, Andakt på Vika-
damm. Kl 19, Styrelsemöte. 
Fred 11/5 kl 19, Greenhouse 
(åk 7 och uppåt). Kl 20.30, 
Effect – Öppet hus & Café 
för ungdomar. Lörd 12/5 kl 
10-13, Second Hand & Café. 
Sönd 13/5 kl 10.30, Bön 
inför gudstjänsten. Kl 11, 
Gudstjänst, Marie Nordvall. 
Smyrnakören. Församlings-
möte. Kyrkkaffe. Tisd 15/5 kl 
8-9, Bön.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, Isac-
son. Sönd kl 17, Vårkon-
sert, Nordblom. Tisd kl 8:30, 
Mässa i församlingshemmet, 
Isacson. Torsd kl 10, Hög-
mässa, Norberg.
 
Åsbräcka kyrka
Tor 8 Mässa, Norberg

Filadelfiaförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 9/5 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 13/5 kl 
11, Leif Karlsson och sång.

Elimförsamlingen Alafors
Onsd 16/5 kl 18 Musikcafé, 
Ohlins.

Predikoturer

Min älskade Make
Vår käre Far, Svärfar

och Morfar

Bert Petersson

* 24 december 1932

har lämnat oss.

Skepplanda
2 maj 2012

HJÖRDIS
HELEN och TONY

Glenn

Här skiljs våra vägar i

livet

den väg vi tillsammans

fick gå

Vi tog aldrig någonting

för givet

vår saknad känns

smärtsam ändå

Du skänkte oss glädjen

och skratten 

i Din värld fick vi

komma in

Du var den lyssnande

rösten i natten 

Du gav oss den tid som

var Din

Du är för alltid en del

utav oss 

som polstjärnans ljus i

natten

Vi tänder ett ljus som

en hälsning till Dig

som en bro över mörka

vatten

Du är för alltid en del

utav oss 

så fjärran men ändå

nära

En ängel skall bära vår

hälsning till Dig

Du är alltid en del utav

oss

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen 22 maj

kl. 11.00 i Skepplanda
kyrka, där akten avslutas.

Tänk gärna på 
Hjärt-Lungfonden 
tel. 0200-88 24 00. 

Valfri klädsel. 

Varmt tack till personalen
på Kungälvs sjukhus för
god vård och omtanke.

Bent Kristensen, Alafors 
har avlidit. Född 1937 och 
efterlämnar barn med famil-
jer som närmast sörjande.

Lennart Lund, Ölanda har 
avlidit. Född 1922 och ef-
terlämnar barn med familjer 
samt syskon som närmast 
sörjande.

Mattias Lindberg, Skepp-
landa har avlidit. Född 1990 
och efterlämnar föräldrar, 
syskon med familjer, mormor 
och Stig samt farmor och 
farfar som närmast sörjande.

Ninni Hansegren, Skepp-
landa har avlidit. Född 1962 
och efterlämnar systrar 
med familjer som närmast 
sörjande.

Jeanette Timm, Nödinge 
har avlidit. Född 1966 och 
efterlämnar Mamma och 
Pappa samt broder med 
familj som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Bengt Börjesson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 
4 maj begravningsguds-
tjänst för Bengt Börjesson, 
Älvängen. Offi ciant var 
kyrkoherde Björn Nilsson.

Bent Kristensen. I Starr-
kärrs kapell hölls fredagen 4 
maj begravningsakt för Bent 
Kristensen, Alafors.

Vår Pappa, Svärfar
Morfar och Bror

Lennart Lund

* 25/9 1922

Älskad – Saknad

Ölanda
26 april 2012

MARGARETA
INGEGERD
och STEFAN

JAN-ERIK
Markus och Camilla

Peter
Andreas och Maria

Märta

Så länge vi minns
finns Du kvar

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen

16 maj kl. 11.00
i Starrkärrs kyrka.

Efter gravsättningen
inbjudes till minnesstund

hos Ingegerd. Svar om
deltagande till

Ale Begravningsbyrå
tel. 0303-33 33 99 senast

måndagen 14 maj.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
valfri minnesfond.

Vår Älskade

Mattias

Lindberg

* 2/8 1990

har i dag hastigt
lämnat oss i stor
sorg och saknad.

Skepplanda
26 april 2012

MAMMA och PAPPA
MICHAEL och EVA

Lukas
MARIE och JOAKIM

MARTIN
Mormor och Stig

Farmor och Farfar
Övrig släkt och vänner

Du gav oss det bästa 
som livet kan ge

Du gav oss Din trygga 
och varma hand

Så snar till hjälp så ofta 
den hann

Tack för all godhet, all 
kärlek vi fick

Tack för all ömhet vi 
såg i Din blick

Vi ville så gärna behålla 
Dig kvar

Men Din stund på 
jorden fullbordad var

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

25 maj kl. 11.00 i
Skepplanda kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

onsdagen 23 maj.

Min Bästis,
vår Vän

Ninni

Hansegren
* 1/8 1962

† 29/4 2012

Anita
Omar
Asta

Benny med familj

Från smärta och oro Du 
somnade bort

Vi stod vid Din sida så 
hjälplösa blott

Låt oss minnas de 
soliga dagar

Då sorg och smärta   
oss fjärran var

Låt oss minnas de 
glädjedagar

Då vi tillsammans var

Döda

Vår älskade Syster,
Svägerska och Moster

Ninni

Hansegren
* 1/8 1962

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Skepplanda
29 april 2012

LISBETH och BENGT
Sofie, Emma, Adam

KRISTINA och
ANDERS
Samuel

Gustav och Frida
Johanna

LENA och ANDREA
Simon

Övrig släkt och vänner

Blott en dag, ett
ögonblick i sänder,

vilken tröst, vad än som
kommer på!

Allt ju vilar i min
Faders händer,

skulle jag, som barn väl
ängslas då?

Ögonen slutits, tiden
var inne

Djup är vår sorg fastän
ljust Ditt minne

Kärlek och godhet lyste
Din stig

Tack kära Ninni, vila i
frid

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 1 juni

kl. 13.00 i Guntorps
Missionskyrka. Efter

akten inbjudes till
minnesstund. Svar om

deltagande till Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

onsdagen 30 maj.
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Snacka om drastisk un-
dervisning: Jesus gör 
allt för att du och jag 

skall upptäcka den gigantis-
ka potential till förändring 
som ligger i bönen. Som den 
här liknelsen i Lukasevange-
liets 18:e kapitel. Vi är änkan 
som förlorat allt. Gud är do-
maren (som inte ens bryr sig 
om Gud!) som har all makt 
i sin hand och kan förändra 
allt för oss. Och nu gör änkan 
det enda som hon kan: tjatar 
och tjatar och tjatar och tjatar 
och tjatar... Hon pinar livet 
ur den stackars domaren med 
sitt tjat, så att han till slut ger 
med sig och ger henne rätt.

Har du någonsin tänkt dig 

att bön skulle kunna vara att 
pina livet ur Gud? Borta är 
all fromhet med högstämda 
välformulerade böner. Borta 
är också alla tankar på att 
besvära Gud, att säga fel 
saker, hänsyn. Tänk på själva 
formuleringen: Pina livet ur 
Gud. 

Jag tänker på Jesus, hur 
livet pinades ur honom där 
han hängde på korset. I 
varenda kyrka finns ett kors 
framme på altaret. En påmin-
nelse om att livet pinades ur 
honom - för vår skull, för att 
vi skulle få hans liv, vår ”rätt”. 
Är det månne för att påminna 
oss om bönens stora möjlig-
het som korset finns i våra 

kyrkor. Ungefär: sätt igång 
och pina livet ur mig! Be och 
du skall få!

Jesus avslutar sin mycket 
märkliga liknelse på följande 
sätt: ”Skulle då inte Gud låta 
sina utvalda få sin rätt, när 
de ropar till honom dag och 
natt? Skulle han låta dem 
vänta?” Två s k retoriska 
frågor som har självklara svar: 
Självklart skall ha svara dem! 
Självklart skall de inte behöva 
vänta! 

Vad väntar jag på? Vad 
väntar Du på? Gud vill inget 
hellre än att vi skall pina livet 
ur honom. Med vår bön.

Mikael Nordblom
Präst i Nol

Betraktelse

Att pina livet ur Gud!

ANTEN. – Jätteroligt! 
Toppen! Gammaldans ger 
mersmak! Det är en så go 
stämning här i Anten. Det 
här gick över förväntan. 

Detta är kommenta-
rer från några som började i 
höstens nybörjarkurs i gam-
maldans. De första gångerna 
på nybörjarkursen fick delta-
garna lära sig grunddanser-
na snoa, schottis och polka, 
några enkla och roliga gil-
lesdanser samt ett par by-
tesdanser som uppskatta-
des mycket. Sedan fortsat-
te kursen med övriga grund-
danser, fler gillesdanser och 
bytesdanser. På våren över-
gick nybörjarkursen i en 
fortsättningskurs och där har 
ännu fler vanliga och roliga 
gillesdanser lärts ut. 

Rose-Marie och Sven-
Erik från Skepplanda har 
gått ett par kurser och kan 

ganska många gillesdan-
ser nu. Trevlig social ge-
menskap, roliga danser, bra 
motion och duktiga dansle-
dare, tycker de.

Det är Margaretha och 
Anders Krüger som har lett 
kurserna. De har varit kurs-
ledare i elva år och har fått 
stor erfarenhet i hur man lär 
ut grunderna i gammaldans. 
Till hösten är det åter dags 
för en nybörjarkurs och då 
kommer Antens Gammal-
dansförening att bjuda på 
en kurs på åtta tillfällen för 
den som aldrig eller inte har 
dansat gammaldans på flera 
år. Missa inte den möjlighe-
ten! Kursen är naturligtvis 
också öppen för den som vill 
repetera grunddanserna och 
vanliga gillesdanser.

Även motionsdansen har 
haft avslutning och den här 
sista gången kom det ovan-

ligt många som fick dansa 
till Trippix orkester. Dan-
sarna fick en trevlig kväll 
med mycket rolig motion för 
både knopp och kropp sam-
tidigt som de träffade många 
glada människor. Varje vecka 
gör dansledaren Carina 
Falk ett nytt dansprogram, 
ibland lär hon ut en ny dans 
och varje vecka repeteras en 
dans som lärts ut tidigare, 
hon visar och rappar stegen. 
Det är här som motion för 
knoppen kommer in, det ger 
nämligen bra hjärngymnas-
tik att lära in en dans och de 
flesta dansarna tycker att det 
är roligt med en ny dans då 
och då.

Det kan väl bara finnas 
en sak som är värre än att 
dansa, det är att se andra 
dansa. 

❐❐❐

Kursavslutning hos Antens Gammaldansare

0303-444 000www.mittiale.se

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

Vårkonsert
Starrkärrs kyrka 

torsdag 10 maj kl. 19.00

Damkören Vox feminale 
sjunger tillsammans med 
sångelever ur Java musik 

under ledning av 
Johanna Forsberg och 

Sabina Nilsson.

Fri entré!

Vårfest 

Nols kyrka
söndag 13 maj kl. 11.00

Familjegudstjänst där körerna 
gNola och magNolia sjunger. 

Efter gudstjänsten är det 
grillning och lekar 

i trädgården.

Kilanda 
Marknad

med Öppen Gård

Kristi Himmelfärds Dag torsdag 17 maj
Gudstjänst i kyrkan kl. 9.30

MARKNAD kl. 11-15

Ponnyridning, Tipspromenad, Underhållning 
av ”Fyrklövern”, ”Grimbock” m.m. 

Flera serveringar av kaffe, korv, hamburgare, glass, 
våfflor och tunnbröd på olika platser.

Infarten. Skyltar visar vägen.

Inträde: 20:- 
alla över 16 år

Älvängen

Nol

Kilanda

Alingsås

Gråbo

Sjövik

Välkomna!

Kl 11.00: Invigning vid: Skolan, Bo Björklund, 
  Säteriet. Björn Sundelid
Kl 11.30  Kyrkan: Bo Björklund berättar om Kilanda 

och kyrkan

Kl 13.00   Konsert med gospelkören med band 
under ledning av Karin Beckman

Skolan/Kvarnen: Hembygdsföreningen. Hantverkare, 
konstnärer, Röda Korset Second Hand.

Säteriet: Visning av ladugården med robotmjölkning, 
köttdjur, kaniner, får, fårvallning, skyttesimulator, 
traktorparad, blommor m.m.

Vid mötet i april gäs-
tades Aktiva Seniorer 
av Kadir Meral, gym-

nasielärare, ståuppkomiker 
och föreläsare. Han notera-
de genast att vi fyllde salen 
bakifrån, typiskt svenskt.

Kadir kom till Sverige 
som ung. Sin exakta ålder 

vet han inte. I hans hemland 
Kurdistan registreras inte 
en födelse. Första anhalten i 
det nya landet var Älvdalen, 
en liten idyll i Dalarna där 
folk litade på varandra. Flyt-
ten gick sedan till Uppsa-
la. Där kände föräldrarna sig 
lyckliga omgivna av många 

landsmän, något de tidiga-
re saknat.

Kadir kände stor press 
att lyckas i livet. Svens-
ka språket var svårt att lära. 
När han efter tio år lyck-
ats förstå ordens innebörd 
följde tio år när han käm-
pade med att lära sig vad de 
inte betyder. Detta exempli-
fierade han med för oss väl-
bekanta uttryck som ”att 
tappa hakan” eller ”att lysa 
med sin frånvaro”. Vi re-
flekterar inte så mycket över 
våra många idiom, de bara 
finns där, men ska man lära 
sig språket kan de ställa till 
problem. För vem vet hur 
långt ”ett stenkast” är eller 
hur mycket senap man får 
på korven om man vill ha 
”mycket lite”. Det kan lätt 
bli ”lite mycket”.

Kadir Meral tackades för 
en både roande och läro-
rik förmiddag, som kanske 
satte ”lite myror i huvudet 
på oss”.

Pris överlämnades till 
årets vinnare i Strikekäglan, 
Bertil Andersson. Sång-
gruppen Humlan söker ny 
ledare. Intresserade kan 
ringa Gunnar Hansson.

Utställningen teknik för 
äldre visas på biblioteket. 
Möjlighet att pröva square-
dance ges till hösten. Insam-
lingen till Barncancerfonden 
gav i mars 2 494 kronor.

Denna information och 
Görans historia avslutade 
mötet.

❐❐❐

Kulturkrockar vid månadsmöte

Pilgrimsvandring
Kristi Himmelsfärdsdag 17 maj

09.00 Pilgrimsandakt i Hålanda kyrka
Därefter börjar vi vandringen till Gräfsnäs.

Vi stannar vid:
Hembygdsstugan, Järnklev

Livered
Gamla Krogen

Medtag mat för dagen. Följebil kommer att finnas med

Vandringsledare: Lennart 

Bengtsson, tfn 0303-33 84 01 

eller 0735-11 79 78. 
Anmäl ditt deltagande med 

tanke på hemtransporten

Döda

Vår Älskade

Jeanette Timm
* 1/12 1966

har i dag hastigt lämnat
oss i stor sorg och

saknad.

Nödinge
1 maj 2012

MAMMA och PAPPA
DENNIS och ANNELI

Jimmy, Sandra
Vänner

Vi binder en krans av
minnen

Det vackraste och
finaste vi har

Vi vet att de aldrig kan
vissna

Hos oss är du alltid
kvar

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

25 maj kl. 14.00
i Nödinge kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.

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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Guntorps missionskyrka
Onsd 9/5 kl 18.30, Tonår & 
ÄventyrarScout. Lörd 12/5 
Arbetspass inför Kilanda 
Marknad. Sönd 13/5 kl 16, 
GUDSTJÄNST AnneMa-
rie Svenninghed  Nattvard 
Medlemsintagning. Tisd 15/5 
kl 16, Konfa. Onsd- Sönd 
16-20/5 Konfirmationsläger 
på Sjöviksgården. Onsd 16/5 
kl 18.30, Alla Scouter  - Inför 
Kilanda Marknad.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 13/5 kl 10, 
Gudstjänst Broman. Onsd 
16/5 kl 18.30, Veckomässa 
samt Vårfest. Torsd 17/5 kl 
10, Mässa Broman. Hålanda 
sönd 13/5 kl 12, Gudstjänst 
Broman. Torsd 17/5 kl 9, 
Andakt inför Pilgrimsvand-
ringen. S:t Peder sönd 13/5 
kl 10, Gudstjänst Wetter-
ling. Torsd 17/5 kl 12, Mässa 
Broman. Ale-Skövde sönd 
13/5 kl 12, Familjegudstjänst 
Wetterling. Tunge sönd 13/5, 
se ovanstående.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Tisd 8/5 Nols kyrka kl 18.30, 
Tisdagkväll i Nol, Musik-
café medverkan av Lina 
Horner, sång och Karin Nils-
son, piano. Onsd 9/5 Starr-
kärrs kyrka kl 19, Bön för för-
samlingen. Onsd 9/5 Älväng-
ens kyrka kl 19, Stickcafé i Blå 
kyrkan, Sista stickcaféet innan 
sommaruppehållet! Lörd 12/5 
Älvängens kyrka kl 16, Finsk 
gudstjänst, Satu Rekola. Sönd 
13/5 Nols kyrka kl 11, Famil-
jegudstjänst, Nordblom. Vår-
fest med korvgrillning lekar 
mm. Medverkan av gNola 
och Magnoliakören. Sönd 
13/5 Starrkärrs kyrka kl 13, 
Konfirmationsmässa, Anders-
son. Vintergruppen i Älväng-
ens kyrka. Tisd 15/5 Nols 
kyrka kl 18, Pysselkväll.

Surte missionskyrka
Onsd 9/5 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 9/5 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Torsd 10/5 
kl 19, Ekumenisk (gemen-
sam) körövning i församlings-
hemmet. Lörd 12/5 kl 10-14, 
Arbetsdag i och utanför 
kyrkan. Sönd 13/5 11:00. Per 
Kjellberg. Nattvard. Utgångs-
kollekt till Golgataförsam-
lingen i Moskva. Enkelt kyrk-
fika. Månd 14/5 kl 19, Musik-
kåren, Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar. Onsd 16/5 kl 
18:30, Tonår.  Sista gången 
för terminen. Onsd 16/5 kl 
21, Innebandy i Surteskolan.
 Vinsten i Bilvårdslotteriet

 på Vårmarknaden är inte 
hämtad. Se listan på vår 
anslagstavla utanför kyrkan.
www.surtemissionskyrka.se

Nödinge församling
Fred 11/5 kl 10, Surte kyrka 
Vardagsgudstjänst R Bäck. 
Lörd 12/5 kl 13, Surte kyrka 
Konfirmation och mässa R 
Bäck. 13/5 Bönsöndagen kl 
11, Nödinge kyrka Mässa 
H Hultén Blue’n Joy. Kl 15, 
Bohus Servicehus Guds-
tjänst H Hultén. Kl 17, Surte 
kyrka Gudstjänst H Hultén. 
Månd 14/5 kl 18.30, Nödinge 
församlingshem Mässa H 
Hultén. Tisd 15/5 kl 11, 
Trollevik Gudstjänst R Bäck.

Älvängens missionskyrka
Tisd 8/5 kl 10, Bön. Kl 10, 
Tisdagscafé. Kl 18, Smultron 
övar. Sönd 13/5 kl 11, Guds-
tjänst med SMU-avslutning. 
AnneMarie Svenninghed, 
Ted manfredsson mfl. Kl 18, 
Tonår. Tisd 15/5 kl 10, Bön. 
Sönd 20/5 kl 18, Vårfest med 
alla åldrar. Avtackning Ted 
Manfredsson.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 8/5 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen. Onsd 
9/5 kl 18-19, Bön. Kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 
10/5 kl 10-12.30, Smyr-
naCaféet – terminsavslut-
ning. Kl 15, Andakt på Vika-
damm. Kl 19, Styrelsemöte. 
Fred 11/5 kl 19, Greenhouse 
(åk 7 och uppåt). Kl 20.30, 
Effect – Öppet hus & Café 
för ungdomar. Lörd 12/5 kl 
10-13, Second Hand & Café. 
Sönd 13/5 kl 10.30, Bön 
inför gudstjänsten. Kl 11, 
Gudstjänst, Marie Nordvall. 
Smyrnakören. Församlings-
möte. Kyrkkaffe. Tisd 15/5 kl 
8-9, Bön.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, Isac-
son. Sönd kl 17, Vårkon-
sert, Nordblom. Tisd kl 8:30, 
Mässa i församlingshemmet, 
Isacson. Torsd kl 10, Hög-
mässa, Norberg.
 
Åsbräcka kyrka
Tor 8 Mässa, Norberg

Filadelfiaförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 9/5 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 13/5 kl 
11, Leif Karlsson och sång.

Elimförsamlingen Alafors
Onsd 16/5 kl 18 Musikcafé, 
Ohlins.

Predikoturer

Min älskade Make
Vår käre Far, Svärfar

och Morfar

Bert Petersson

* 24 december 1932

har lämnat oss.

Skepplanda
2 maj 2012

HJÖRDIS
HELEN och TONY

Glenn

Här skiljs våra vägar i

livet

den väg vi tillsammans

fick gå

Vi tog aldrig någonting

för givet

vår saknad känns

smärtsam ändå

Du skänkte oss glädjen

och skratten 

i Din värld fick vi

komma in

Du var den lyssnande

rösten i natten 

Du gav oss den tid som

var Din

Du är för alltid en del

utav oss 

som polstjärnans ljus i

natten

Vi tänder ett ljus som

en hälsning till Dig

som en bro över mörka

vatten

Du är för alltid en del

utav oss 

så fjärran men ändå

nära

En ängel skall bära vår

hälsning till Dig

Du är alltid en del utav

oss

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen 22 maj

kl. 11.00 i Skepplanda
kyrka, där akten avslutas.

Tänk gärna på 
Hjärt-Lungfonden 
tel. 0200-88 24 00. 

Valfri klädsel. 

Varmt tack till personalen
på Kungälvs sjukhus för
god vård och omtanke.

Bent Kristensen, Alafors 
har avlidit. Född 1937 och 
efterlämnar barn med famil-
jer som närmast sörjande.

Lennart Lund, Ölanda har 
avlidit. Född 1922 och ef-
terlämnar barn med familjer 
samt syskon som närmast 
sörjande.

Mattias Lindberg, Skepp-
landa har avlidit. Född 1990 
och efterlämnar föräldrar, 
syskon med familjer, mormor 
och Stig samt farmor och 
farfar som närmast sörjande.

Ninni Hansegren, Skepp-
landa har avlidit. Född 1962 
och efterlämnar systrar 
med familjer som närmast 
sörjande.

Jeanette Timm, Nödinge 
har avlidit. Född 1966 och 
efterlämnar Mamma och 
Pappa samt broder med 
familj som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Bengt Börjesson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 
4 maj begravningsguds-
tjänst för Bengt Börjesson, 
Älvängen. Offi ciant var 
kyrkoherde Björn Nilsson.

Bent Kristensen. I Starr-
kärrs kapell hölls fredagen 4 
maj begravningsakt för Bent 
Kristensen, Alafors.

Vår Pappa, Svärfar
Morfar och Bror

Lennart Lund

* 25/9 1922

Älskad – Saknad

Ölanda
26 april 2012

MARGARETA
INGEGERD
och STEFAN

JAN-ERIK
Markus och Camilla

Peter
Andreas och Maria

Märta

Så länge vi minns
finns Du kvar

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen

16 maj kl. 11.00
i Starrkärrs kyrka.

Efter gravsättningen
inbjudes till minnesstund

hos Ingegerd. Svar om
deltagande till

Ale Begravningsbyrå
tel. 0303-33 33 99 senast

måndagen 14 maj.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
valfri minnesfond.

Vår Älskade

Mattias

Lindberg

* 2/8 1990

har i dag hastigt
lämnat oss i stor
sorg och saknad.

Skepplanda
26 april 2012

MAMMA och PAPPA
MICHAEL och EVA

Lukas
MARIE och JOAKIM

MARTIN
Mormor och Stig

Farmor och Farfar
Övrig släkt och vänner

Du gav oss det bästa 
som livet kan ge

Du gav oss Din trygga 
och varma hand

Så snar till hjälp så ofta 
den hann

Tack för all godhet, all 
kärlek vi fick

Tack för all ömhet vi 
såg i Din blick

Vi ville så gärna behålla 
Dig kvar

Men Din stund på 
jorden fullbordad var

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

25 maj kl. 11.00 i
Skepplanda kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

onsdagen 23 maj.

Min Bästis,
vår Vän

Ninni

Hansegren
* 1/8 1962

† 29/4 2012

Anita
Omar
Asta

Benny med familj

Från smärta och oro Du 
somnade bort

Vi stod vid Din sida så 
hjälplösa blott

Låt oss minnas de 
soliga dagar

Då sorg och smärta   
oss fjärran var

Låt oss minnas de 
glädjedagar

Då vi tillsammans var

Döda

Vår älskade Syster,
Svägerska och Moster

Ninni

Hansegren
* 1/8 1962

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Skepplanda
29 april 2012

LISBETH och BENGT
Sofie, Emma, Adam

KRISTINA och
ANDERS
Samuel

Gustav och Frida
Johanna

LENA och ANDREA
Simon

Övrig släkt och vänner

Blott en dag, ett
ögonblick i sänder,

vilken tröst, vad än som
kommer på!

Allt ju vilar i min
Faders händer,

skulle jag, som barn väl
ängslas då?

Ögonen slutits, tiden
var inne

Djup är vår sorg fastän
ljust Ditt minne

Kärlek och godhet lyste
Din stig

Tack kära Ninni, vila i
frid

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 1 juni

kl. 13.00 i Guntorps
Missionskyrka. Efter

akten inbjudes till
minnesstund. Svar om

deltagande till Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

onsdagen 30 maj.
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Bilar köpes 500-50 000kr. Allt av 
intresse, även husvagn. Hämtas.
tel. 0303-22 30 62
el. 0732-49 85 16
el. 0737-42 90 92

Bil köpes 95-10, allt av intresse. 
Mindre defekter, ej hinder. Ring för 
snabb smidig affär. Hämtas
tel. 0768-85 85 33

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

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

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

SÄLJES

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

Matbord ovalt av idegran eng.

stil. 170*107 +2 iläggsskivor 
44cm vardera. 4500:-. Säng-
ram i furu för två 90cm sängar. 
Utskurna blommor på gavlarna, 
1500:--
tel. 0703-65 83 65

Flaggstång 9m. Bra skick med 
markfäste, 750 kr (i Älvängen).
tel. 0706-47 11 15
el. 0303-74 83 57

En 1:a i Bohus säljes. 29kvm, 
hyra 1739:-. Markplan med stor 
uteplats i populära Bohus. För-
ening: BRF Solbacken. Pris: 280 
000 eller hbj. För mer info ring
tel. 0707-44 19 64

Inbrottslarm, gsm, larm med 
mms kamera som skickar bild 
till 5 mobiltelefoner. Komplett 
inkl 2st exra 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

Bildelar billigt pga flytt: 
Bubbla, VW transporter -78, Tysk 
ford 71-88 (nya smådelar + 110st. 
sprayburkar), opel manta 71-88, 
verkstadshandböcker europe-
iska bilar 1970-90 & Ford US-
Pickup 60-tal. V-Hjul Saab V4 & 
Ford Aerostar/Windstar.

tel. 0705-67 54 44v

Border collie blandningsval-
par. En hane harry 5000kr, en tik 
corona 6000kr, valparna e 11 v, 
chip märkta vaccinerade. Finns i 
olofstorp kan transportera i ale 
om så önkas.
www.freewebs.com/ljska-
ningard
tel. 0736-57 30 04

Pga flytt säljes: Epa Trak-
tor-objekt A-Ford 1930. 6500kr 
+ Hotrod Ford T-23 Turbo (f.d. 
Volvo Duett -66). 37500kr (ev. 
byte minibuss, bil, mc, båt?)
tel. 0705-67 54 44

Ö HYRA

Vinterbonad sommarstuga 
önskas hyra året runt av sköt-
sam kvinna med ett barn. Rökfri 
och inga husdjur. Hyror kan 
betalas i förskott.
tel. 0703-33 34 63
Linda

Rökfri skötsam familj med 
bebis och 19 årig dotter önskar 
kortare eller längre tid hyra (ev. 
köpa) 1: hus, gård, radhus, lägen-
het med 2-3 rum eller fler
2: önskar ev. även hyra en billig 
liten lägenhet till dottern
tel. 0703-45 04 22

ÖVRIGT

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

VÄLKOMMEN !
till Sommarens Miljö-vänligaste 
Folkfester! Baklucke-Loppis på 
Jennylunds Idrottsplats/Bohus 
Maj-Aug med premiär 27 Maj !
Vill du sälja själv ?
www.vastkustloppis.se 
tel. 0737-66 86 22    Lisa

Platt-Johan semester 1/5-15/5. 
Åter 16/5.
Välkommen!

Tdif Hazim heter jag och har 
tappat mitt irakiska pass. Har du 
hittat det så får du gärna ringa 
mig på:
tel. 0736-55 59 01

Överlåtes, guldkort på Sportlife, 
endast 349 kr mån.
Ord pris 449 kr mån. Gäller alla 
aktiviteter inkl sol, gym vatten-
massage, gruppträning och barn-
passning.
tel. 0303-74 09 79
el. 0705-52 02 28

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
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Uthyres

Ö hyra

Sökes
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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-behörig-
het, städ & trädgård. Anlita en 
senior hos oss! Innehar f-skatt 
sedel.
tel. 0738-14 04 57

Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Momsregist-
rerad, F-skatt sedel och försäk-
ringar 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. Virussa-
nering, uppkoppling till internet, 
installation av programvara, seg 
dator eller totalkrasch, omins-
tallation, utbildning, 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 döds-
bon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simp-
lex. Anläggning och skötsel 
samt mossrivning av gräsmat-
tor. Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar för 
miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdra-
get. 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 / reparatio-
ner på din bil.
Montering & balansering – Hjul-
skifte – Däckförvaring - Kam-
remsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem
tel. 0520-655 181

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Ställverksvägen 3 
Öppettider: Mån-Fre: 16-18, Lörd: 
10-13. Återförsäljare för Interka-
kel, Stigs kakel & FF's Kakel. Har 
flyttat till Garveriv. 10. Sväng in 
vid Utby maskin/röda korset ner 
mot 45:an.OBS. Semester 1/5-
15/5. Åter 16/5
Tel. 0303-74 60 41

el. 0706-36 78 41

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

Äntligen är våren här!
Vi utför alla förekommande 
Trädgårdsarbeten. Ni kan njuta 
av grillen och kaffet i lugn o ro. 
Boka en tid för kostnadsfri kon-
sultation av Er trädgård. Enstaka 
jobb eller hela säsongen. Fast 
pris eller löpande.
CJ ENTREPENAD
tel. 0768-81 60 10

Ales Hemstäd - När orken 
eller lusten tar slut, är der 
bara att ringa till oss, vi 
kommer akut.
Hemstäd från 166kr/tim.Flytt-
städ från 21kr/m2. Fönsterputs 
från 11 kr
Kontorstäd från 2kr/m2
tel. 0735-57 77 50   Helene
alehemstad@telia.com
www.aleshemstad.com
 
Hundägare se hit!
Nu tar vi emot hundar till dagis/
pensionat (öppet dygnet runt). 
Vi finns ca 1 km från skepp-
landa mot hålanda. Bra priser & 
bra service. Först till kvarn! Vi 
har även hundtrim (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/Nyponro-
sen. Erbjuder små och medel-
stora företag hjälp med ekono-
min. 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

Behöver du hjälp med att 
sköta din hund? Kom till min 
trim i Lödöse! Jag hjälper till 
med trimning /klippning för ver-
dagsbruk. Jag badar, klipper 
klor eller fixar med annat som 
behövs också. Alla raser är väl-
komna!
Ring Eva på 0761-884412 för 
att boka tid.
www.dognhorse.se

Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:
Alekuriren, Göteborgsv 94

446 33 Älvängen
senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

tjänstertjännnssstttteeerrrrrrr

Annie
4 år den 9 maj
Grattis från

Farmor & Arne

Mikaela Arnesson
20 år den 9 maj

Grattiskramar till vårt
älskade barnbarn!
Mormor & Morfar

8 maj gratulerar vi
Mathias

som fyller 12 år. Hurra!
Ha en toppen dag!

Vi som önskar & älskar dig är
storasyster Madeleine, 

Mamma & Pappa

Födda

Välkommen till oss, 
underbara vackra barn. 
Den 19/4 2012 föddes

Freja Anna Linnéa Wiman 
Vi som hälsar dig välkommen 
är mamma Anna, pappa Jim 

och storebror Oliver

Veckans ros 
...vill vi ge till Patrik Nils-
son för en oförglömlig 
kompisfest med god mat 
och många skratt. Det var 
fantastiskt kul.

Fischer, Tollesson, 
Kent, Pinnen och Perra

...till alla generösa mor-
gonbadare som bidrog till 
insamlingen för Europas 
fattigaste barn i Moldavien. 
Ni gör skillnad!

Stödföreningen Vaken

Veckans ros till personalen 
på Netto i Bohus när kas-
sorna strejkade, det skötte 
ni bra.

Trogen Kund

Jag vill skicka den rödaste 
ros som finns till alla under-
bara flickor och pojkar. De 
är alla så underbara och 
rara. Jag glömmer aldrig 
det. Till hem Ale Skepp-
landa och mina sjukgymnas-
ter, dom gör allt för mig.

Anette H

Vem känner du 
  som snart fyller?
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Bilar köpes 500-50 000kr. Allt av 
intresse, även husvagn. Hämtas.
tel. 0303-22 30 62
el. 0732-49 85 16
el. 0737-42 90 92

Bil köpes 95-10, allt av intresse. 
Mindre defekter, ej hinder. Ring för 
snabb smidig affär. Hämtas
tel. 0768-85 85 33

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

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

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

SÄLJES

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

Matbord ovalt av idegran eng.

stil. 170*107 +2 iläggsskivor 
44cm vardera. 4500:-. Säng-
ram i furu för två 90cm sängar. 
Utskurna blommor på gavlarna, 
1500:--
tel. 0703-65 83 65

Flaggstång 9m. Bra skick med 
markfäste, 750 kr (i Älvängen).
tel. 0706-47 11 15
el. 0303-74 83 57

En 1:a i Bohus säljes. 29kvm, 
hyra 1739:-. Markplan med stor 
uteplats i populära Bohus. För-
ening: BRF Solbacken. Pris: 280 
000 eller hbj. För mer info ring
tel. 0707-44 19 64

Inbrottslarm, gsm, larm med 
mms kamera som skickar bild 
till 5 mobiltelefoner. Komplett 
inkl 2st exra 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

Bildelar billigt pga flytt: 
Bubbla, VW transporter -78, Tysk 
ford 71-88 (nya smådelar + 110st. 
sprayburkar), opel manta 71-88, 
verkstadshandböcker europe-
iska bilar 1970-90 & Ford US-
Pickup 60-tal. V-Hjul Saab V4 & 
Ford Aerostar/Windstar.

tel. 0705-67 54 44v

Border collie blandningsval-
par. En hane harry 5000kr, en tik 
corona 6000kr, valparna e 11 v, 
chip märkta vaccinerade. Finns i 
olofstorp kan transportera i ale 
om så önkas.
www.freewebs.com/ljska-
ningard
tel. 0736-57 30 04

Pga flytt säljes: Epa Trak-
tor-objekt A-Ford 1930. 6500kr 
+ Hotrod Ford T-23 Turbo (f.d. 
Volvo Duett -66). 37500kr (ev. 
byte minibuss, bil, mc, båt?)
tel. 0705-67 54 44

Ö HYRA

Vinterbonad sommarstuga 
önskas hyra året runt av sköt-
sam kvinna med ett barn. Rökfri 
och inga husdjur. Hyror kan 
betalas i förskott.
tel. 0703-33 34 63
Linda

Rökfri skötsam familj med 
bebis och 19 årig dotter önskar 
kortare eller längre tid hyra (ev. 
köpa) 1: hus, gård, radhus, lägen-
het med 2-3 rum eller fler
2: önskar ev. även hyra en billig 
liten lägenhet till dottern
tel. 0703-45 04 22

ÖVRIGT

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

VÄLKOMMEN !
till Sommarens Miljö-vänligaste 
Folkfester! Baklucke-Loppis på 
Jennylunds Idrottsplats/Bohus 
Maj-Aug med premiär 27 Maj !
Vill du sälja själv ?
www.vastkustloppis.se 
tel. 0737-66 86 22    Lisa

Platt-Johan semester 1/5-15/5. 
Åter 16/5.
Välkommen!

Tdif Hazim heter jag och har 
tappat mitt irakiska pass. Har du 
hittat det så får du gärna ringa 
mig på:
tel. 0736-55 59 01

Överlåtes, guldkort på Sportlife, 
endast 349 kr mån.
Ord pris 449 kr mån. Gäller alla 
aktiviteter inkl sol, gym vatten-
massage, gruppträning och barn-
passning.
tel. 0303-74 09 79
el. 0705-52 02 28

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:-)
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Ö hyra

Sökes
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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-behörig-
het, städ & trädgård. Anlita en 
senior hos oss! Innehar f-skatt 
sedel.
tel. 0738-14 04 57

Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Momsregist-
rerad, F-skatt sedel och försäk-
ringar 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. Virussa-
nering, uppkoppling till internet, 
installation av programvara, seg 
dator eller totalkrasch, omins-
tallation, utbildning, 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 döds-
bon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simp-
lex. Anläggning och skötsel 
samt mossrivning av gräsmat-
tor. Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar för 
miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdra-
get. 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 / reparatio-
ner på din bil.
Montering & balansering – Hjul-
skifte – Däckförvaring - Kam-
remsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem
tel. 0520-655 181

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Ställverksvägen 3 
Öppettider: Mån-Fre: 16-18, Lörd: 
10-13. Återförsäljare för Interka-
kel, Stigs kakel & FF's Kakel. Har 
flyttat till Garveriv. 10. Sväng in 
vid Utby maskin/röda korset ner 
mot 45:an.OBS. Semester 1/5-
15/5. Åter 16/5
Tel. 0303-74 60 41

el. 0706-36 78 41

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

Äntligen är våren här!
Vi utför alla förekommande 
Trädgårdsarbeten. Ni kan njuta 
av grillen och kaffet i lugn o ro. 
Boka en tid för kostnadsfri kon-
sultation av Er trädgård. Enstaka 
jobb eller hela säsongen. Fast 
pris eller löpande.
CJ ENTREPENAD
tel. 0768-81 60 10

Ales Hemstäd - När orken 
eller lusten tar slut, är der 
bara att ringa till oss, vi 
kommer akut.
Hemstäd från 166kr/tim.Flytt-
städ från 21kr/m2. Fönsterputs 
från 11 kr
Kontorstäd från 2kr/m2
tel. 0735-57 77 50   Helene
alehemstad@telia.com
www.aleshemstad.com
 
Hundägare se hit!
Nu tar vi emot hundar till dagis/
pensionat (öppet dygnet runt). 
Vi finns ca 1 km från skepp-
landa mot hålanda. Bra priser & 
bra service. Först till kvarn! Vi 
har även hundtrim (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/Nyponro-
sen. Erbjuder små och medel-
stora företag hjälp med ekono-
min. 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

Behöver du hjälp med att 
sköta din hund? Kom till min 
trim i Lödöse! Jag hjälper till 
med trimning /klippning för ver-
dagsbruk. Jag badar, klipper 
klor eller fixar med annat som 
behövs också. Alla raser är väl-
komna!
Ring Eva på 0761-884412 för 
att boka tid.
www.dognhorse.se

Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:
Alekuriren, Göteborgsv 94

446 33 Älvängen
senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

tjänstertjännnssstttteeerrrrrrr

Annie
4 år den 9 maj
Grattis från

Farmor & Arne

Mikaela Arnesson
20 år den 9 maj

Grattiskramar till vårt
älskade barnbarn!
Mormor & Morfar

8 maj gratulerar vi
Mathias

som fyller 12 år. Hurra!
Ha en toppen dag!

Vi som önskar & älskar dig är
storasyster Madeleine, 

Mamma & Pappa

Födda

Välkommen till oss, 
underbara vackra barn. 
Den 19/4 2012 föddes

Freja Anna Linnéa Wiman 
Vi som hälsar dig välkommen 
är mamma Anna, pappa Jim 

och storebror Oliver

Veckans ros 
...vill vi ge till Patrik Nils-
son för en oförglömlig 
kompisfest med god mat 
och många skratt. Det var 
fantastiskt kul.

Fischer, Tollesson, 
Kent, Pinnen och Perra

...till alla generösa mor-
gonbadare som bidrog till 
insamlingen för Europas 
fattigaste barn i Moldavien. 
Ni gör skillnad!

Stödföreningen Vaken

Veckans ros till personalen 
på Netto i Bohus när kas-
sorna strejkade, det skötte 
ni bra.

Trogen Kund

Jag vill skicka den rödaste 
ros som finns till alla under-
bara flickor och pojkar. De 
är alla så underbara och 
rara. Jag glömmer aldrig 
det. Till hem Ale Skepp-
landa och mina sjukgymnas-
ter, dom gör allt för mig.

Anette H

Vem känner du 
  som snart fyller?
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING
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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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SENIORKLUBBEN!
ÄLVÄNGEN, NOL OCH NÖDINGE

KR
/MÅN

Träna alla aktiviteter, regionalt dagkort.

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

SENIORKORTET
FR.

SENIORKLUBBEN FÖR ALLA 60+
Tillsammans tränar vi kondition, 

styrka, smidighet och balans. 
Allt anpassat för Din målgrupp. 

Efter passet umgås vi över en fi ka.

Som senior har du även fi na rabatter
på sportlifes övriga prislista:

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

Vill du bli en i teamet? Nu söker vi extra receptionister 
till kvällar och helger! Se vår hemsida för mer information.

VI SÖKER RECEPTIONISTER
TILL ALLA VÅRA TRÄNINGSANLÄGGNINGAR I ALE
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