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Älvängen

Fågelholkutställning.

Holkar av 
högsta klass
NÖDINGE. Av alla utställ-
ningar pågår nog en av 
de mest säregna just 
nu. På huvudbiblioteket 
i Nödinge är det fågel-
holkutställning.

Tekniktvåorna i Ale gymnasium 
väcker uppmärksamhet med en all-
deles egen utställning där fågelhol-
ken står i centrum.

Läs sid 12

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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www.axums.se

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

299:-99:-
Stekpanneset 2-pack
20 och 28 cm. Ord. pris 487:-Torkstativ

FRISÖR

ÄLVÄNGENS FRISÖRTEAM
Kapellvägen 3, Älvängen Tel. 74 64 71 • 0705-66 12 42

ÄR DU UTBILDAD FRISÖR OCH VILL 
SKAPA DIG EN FRAMTID I ÄLVÄNGEN!
 Då kan vi erbjuda dig ett hyreskontrakt med 

bra villkor och framtidsmöjligheter.

– Din skobutik för hela familjen

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

Erbjudandet gäller 
t.o.m 19/5-12 på ord.pris.

EXTRAÖPPET TORSDAG 17/5 10-15

20% RABATT 
Gäller på alla skor, gummistövlar 

och Crocs till barn. Strl. 19-35

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15
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ASICS GEL-VIRAGE 6
Löparsko med bra stötdämpning och stabilitet. 

DuoMax pronationsstöd för ökad stabilitet. 
GEL stötdämpning för extra komfort. 

Herr och Dam-storlekar.
 ORD. PRIS 1199 KR

NORTH BEND ACTIVE TEE
Tränings t-shirt i fukttransporterande 
material. Tilllverkad i polyester. Herr och 
dam även i svart. Storlek S-XXl.
ORD. PRIS 149 KR

RÖHNISCH
LINNE

Stl S-XL. Finns i 
flera färger.

ORD. PRIS 
299 KR

Gilla Team 
Sportia Ale Torg 
på facebook.

899KR

99KR 99KR

�

Lödöse 0520-66 00 10

RRRRRRRAAAAAAABBBBBBBAAAAAAATTTTTTTTTTTTTT-----
KKKKKKKKKUUUUUUUUUPPPPPPPPPOOOOOOOOONNNNNNNNNGGGGGGGGG:::::::::
Valfri chipspåse 
från OLW eller Estrella
Gäller mot kupong, t o m 20/5-12
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Öppet alla dagar 8-22

ITALIENSKA FATET ALLTID LIKA POPULÄRT!
Skinkfat, grillfat, exotiskt fat m.m.

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

butiken. Välkommen!

Alla varvar upp!
– Specialvarvet gladde många
Göteborgsvarvet slog rekord med över 44 000 löpare som fullföljde loppet. På lördag 
är det premiär för Ale Torgs Vårlopp och i fredags var det dags för Specialvarvet i 
Slottsskogen. Julius Carlsson var en av Mediaverkstadens duktiga deltagare.
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Det finns sanno-
likt inget samband 
mellan sprickorna i 

Lennart Johanssons villa 
på Alevägen i Nol och Tra-
fikverkets sprängningar. Det 
menar det statliga verket. 
Sannolikt känns inte som en 
term våra skattefinansierade 
verksamheter ska använda. 
Jag skulle vilja säga att det 
är tvärtom. Det är mycket 
sannolikt att de kraftiga vi-
brationerna som en följd av 
krutladdningarna i Nol kan 
ha påverkat huset och dess 
konstruktion.

Vid tre tillfällen har huset 
på Alevägen besiktigats. Det 
noterades mindre sprickor 
redan innan den första 
sprängningen. 3,5 år senare 
är sprickorna fler och större, 
men av någon anledning 
finns det inget samband. Det 
är istället en slump, en ren 
tillfällighet att huset precis 
när Trafikverket har byggt 
ny väg- och järnväg förbi 
Nol av naturliga orsaker, 
drabbats av krämpor. Olyck-
ligt för husägaren, men väl-
digt lyckligt för Trafikverket.

Nu hänvisas till spräng-
journaler och riktvärden. 
Enligt dessa ska Lennart 
Johansson med flera inte 
vara drabbade. Det är nämli-
gen inte sannolikt, vilket jag 
tycker känns helt osannolikt. 
Det känns inte heller särskilt 
bra att Magnus Josefssons 
Byggnadsteknik AB som 
utfört utredningen om Len-
nart Johanssons hus i Nol 
skriver att han inte har haft 
tillgång till samtliga spräng-
journaler. Hur sannolikt är 
det då att hans utredning är 
komplett, trovärdig och utan 
tvivel?

Jag tror inte på slumpen. 
I Älvängen har vi skrivit om 
villaägare Evert Lindberg 
som också har konstaterat 
skador i fasaden, enligt 
honom sannolikt kopplat 
till de sprängningar som 
Trafikverket till och med 
bad om ursäkt för. De över-
steg nämligen de tillåtna 
nivåerna, men inte heller det 
räcker sannolikt till att över-
tyga staten om ersättning. 
Det känns mer som att sto-
rebror inte vill. En strategi 

som bör 
utvär-
deras. 
Det 
är 

osannolikt att den vinner i 
längden.

Allt som möjligen kan ha 
en koppling till de kraftiga 
sprängladdningarna borde 
Trafikverket istället ta ansvar 
för. I fall som Lennart 
Johanssons i Nol hade det 
varit mer klädsamt om man 
åtminstone föreslagit en 
förlikning. Det fanns skador 
och sprickor i huset redan 
innan första laddningen, 
men att det enbart skulle ha 
naturliga orsaker att de drygt 
tre år senare är betydligt 
större, känns osannolikt.

Osannolikt att det är sannolikt

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

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

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

LEDARE2

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

Mer än bara tidning

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

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

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

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

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

vill vara med och räkna på uppdragen. 
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Flexibla kontorslokaler
mellan 16 och 120 kvm 

uthyres i centrala Älvängen

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

Kilanda 
Marknad
Kristi Himmelfärds  Dag

Torsdag 17 maj kl 11-15
Toppenprogram hela dagen

Glöm inte

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

Torsdag 31 maj
kl 19.00

Aktivitetshuset
(gamla dagcentralen)

Alla välkomna!

ÅRSMÖTE
Gymnastikföreningen Wigo

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

SKÅRS skola den 2 juni? 
Om inte! Ring Bror Andersson 

tel: 338117 senast 28/5

Du har väl anmält dig till skolträffen i

Flytta med Länsförsäkringar

Länsdeklarerad betyder att bostaden är besiktigad innan försäljning.

Nödinge, Ale torg 14, 0303-33 16 40, 

lansfast.se

BOHUS

SKEPPLANDA NÖDINGE

ADRESS SKÅR 212 BOAREA CA 150 M² / 6 ROK TOMTYTA
1530 M² PRIS 2 195 000 KR/BUD VISAS MÅ 21/5 17.00-
18.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE LASSE
KNAVING TELEFON 0727-18 01 20 

FRILIGGANDE VILLA - SKÅR
Rymligt Älvsbyhus med lantligt  läge och med hänförande
utsikt över åkrar och ängar. Perfekt för hästintresserade.

ADRESS SKÅRDALSVÄGEN 77 BOAREA CA 77 M² / 5 ROK
TOMTYTA 858 M² PRIS 1 890 000 KR/BUD VISAS SÖ 20/5
14.00-15.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE LASSE
KNAVING TELEFON 0727-18 01 20

FRILIGGANDE VILLA - BOHUS
Ett riktigt välskött hus med mycket bra läge i centrala Bohus.
Smakfullt renoverat och väl utnyttjat. Huset och trädgården
är  omsorgsfullt vårdade och här finns en rejäl gräsmatta med
möjlighet till olika aktiviteter. Inglasat uterummet med en
fantastisk utsikt över Bohus fästning. Bergvärme

ADRESS GAMLA KILANDAVÄGEN 32 TOMTYTA 659 M²
PRIS 985 000 KR/BUD VISAS RING/MAILA FÖR VISNING 
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0702-33 32 33

TOMT - CENTRALA NÖDINGE
Nu har vi tillfället att erbjuda denna centrala tomt i
Nödinge. Påkopplat på kommunalt VA samt el framdraget.
Bra läge med närhet till både centrum och Vimmersjön.
 

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86 

WWW.ZATABYGG.SE
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”Jag får till mig saker mycket bättre när 
jag utför det praktiskt, så att vara lärling 
är toppen för mig. Man går oftast hela 
arbetsdagar på lärlingsplatsen, vilket är 
kul och man blir fort en i gänget. Nu har 
jag ett butiksjobb och trivs hur bra som 
helst!” ������������������������
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Ale Torg • Tel 0303-966 41 • Öppet: Vardag 9.30-19.00
Lördag 9.30-15.00 • Söndag 11.00-15.00

Gäller endast lördagen 19 maj med reservation för slutförsäljning.

EXTRA LÖRDAGS-
ERBJUDANDE! 

Stora Surfiniaamplar 129:-

LÖRDAGSTÄVLING!
För att delta i tävlingen behöver man köpa något i butiken under 
lördagen 19 maj och vara på plats vid dragningen som sker kl 15.00
 Din vinst ett presentkort i butiken:
1:a pris 700kr
2:a pris 500kr
3:e pris 200kr

Flera erbjudande i butiken denna dag Välkomna in!

20% på trädgårdskrukor

NOL. Lennart Johans-
son, 65, villaägare i Nol 
suckar tungt.

Vägutbyggnadens 
sprängningar har satt 
tydliga spår i huset.

– De fanns redan 
innan, men vibratio-
nerna har vidgat dem. 
Vad det beror på är ju 
självklart, säger han 
samtidigt som han 
visar upp ett besked 
från Trafikverket som 
gör en helt annan 
bedömning.

Sprängningarna för att ge 
plats åt den utbyggda E45 har 
inte undgått någon. I decem-
ber avslutas projekt Bana 
Väg i Väst och efterlämnar 
en dubbelspårig järnväg, en 
fyrfältsväg och en lokalväg 
som länkar samman samtliga 
Ales orter. Hos en del andra 
finns ytterligare spår av det 
gigantiska infrastrukturpro-
jektet. På Alevägen 7, lokal-
vägen förbi Nol, bor Lennart 
Johansson. Han visar upp 
stora sprickor i bottenplat-
tan, inneväggar och fasad. 
Huset är från 1948-49 och 
byggt utan pålar i marken. 
1977 byggdes huset ut och 
efter en geoteknisk utredning 
konstaterades att utbyggna-

den inte heller fick pålas, då 
den äldre delen fortfarande 
riskerar att röra på sig. Under 
2007-2008 genomfördes de 
första sprängningarna för 
Bana Väg i Väst på etappen 
mellan Nol och Nödinge. 
Vid den tidpunkten fanns 
ingen mätare installerad hos 
Lennart Johansson. Huset 
ansågs inte ligga inom risk-
området.

– Jag minns hur hela huset 
skakade när de sprängde som 
mest och jag var tidigt i kon-
takt med projektledningen. 
1 september 2009 fick vi en 
mätare installerad och även 
i maj 2010. Det är resultaten 
från dessa som de hänvisar till 
när de menar att sprängning-
arna har varit inom gräns-
värdena. Det må vara sant. 
Jag kan bara konstatera att 
det har skett betydande för-
ändringar mellan den första 
och sista besiktningen, säger 
Lennart Johansson.

Även Trafikverket noterar 
att det har skett förändringar 
i bland annat husgrunden, 
men bedömer inte att det är 
sannolikt att sprängningarna 
är orsaken.

– Vi anlitar oberoende 
expertis och de följer de 
regler som vi har. Det mesta 
handlar om avstånd och 

nivåer på laddningar. Dessa 
mäter vi noga och det gör 
att vi kan utreda varje enskilt 
fall noga. I Lennarts fall har 
vi gått på de två utredningar 
som sakkunniga har gjort. 
Deras slutsats ligger till 
grund för vår, säger Jesper 
Mårtensson, projektledare 
Bana Väg i Väst.

Kostnaden för att åtgärda 
sprickorna bedömer Lennart 
Johansson landar på ett sex-
siffrigt belopp. En nota Tra-
fikverket inte vill kännas vid.

Svensk standard
– Nej, skadorna har natur-
liga orsaker. Vi har haft två 
anmärkningsvärda vintrar 
(2009-2010), vilket kan ha 
gjort att de befintliga ska-
dorna accelererade. Det är 
olyckligt, men vi har gjort 
en samlad bedömning enligt 
svensk standard, menar 
Jesper Mårtensson.

Magnus Josefsson Bygg-
nadsteknik AB anlitades på 
uppdrag av Trafikverket för 
att besiktiga bland annat 
Lennart Johanssons villa. 
I protokollet står att läsa: 
”Jag har inte fått tillgång till 
samtliga sprängjournaler och 
kan därför inte uttala mig om 
annat än de resultat av mät-
ningar som jag fått tillgång till. 

De redovisade och uppmätta 
vibrationsnivåerna ligger 
under riktvärdet för ”tillåtna” 
vibrationsnivåer, varför det 
inte kan påvisas något sannolikt 
samband mellan förändringar 
i byggnaden till följd av upp-
mätta och redovisade vibra-
tionsnivåer”.

– Det känner jag inte igen, 
men det kan vara journaler 
som inte har med det aktuella 
huset att göra. Vi hanterar 
varje enskilt ärende väldigt 
noga och vi har reglerat ett 
antal skador mellan Nödinge 
och Älvängen. Vi har inte 
gått fria från ansvar, avslutar 
Jesper Mårtensson.

Mer än sprickor i fasaden
– Men Lennart Johansson får inget gehör hos Trafikverket

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Lennart Johansson är besviken på hur Trafikverket hanterar 
hans klagande om skador i husets bottenplatta, väggar och 
fasad.

En spricka som fanns redan 
innan sprängningarna för nya 
vägen påbörjades, men som 
idag är betydligt större. Något 
samband finns däremot inte. 
Enligt Trafikverket har det na-
turliga orsaker.

Dags att söka utbildning inför hösten!

Ny yrkesutbildning i Kungälv i höst!
Restaurang - kök och servering

www.grvux.se

Är du mellan 20 och 25 år, saknar gymnasie-
kompetens och är inskriven i undomsgarantin? 
För dig finns nu ett mer fördelaktigt studiemedel.

www.kungalv.se 

För mer information, kontakta 
expeditionen på tfn 0303-23 83 40.

AFFÄRSLOKAL 
CENTRALA ÄLVÄNGEN           
Göteborgsvägen 76. Hyresledig omgående! 
35 kvm affärsyta + 20 kvm biyta. P-platser 

utanför entrén. Nyrenoverade, ljusa och 
fräscha lokaler. Personalutrymmen. 

Hyra: 5.500 kr/månad + mvs. 

Ring: 0705-448055!
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MP:s stora och enda 
uttalade kommu-
nalpolitiska ambi-

tion är att värna den närmil-
jö vi alla lever i och är be-
tjänta av att vårda. MP tror 
sig ha något slags monopol 
på miljöfrågor men i prak-
tisk handling sviker MP. 
Den politiska svansföring-
en har varit hög och röstlä-
get ännu högre men i verk-
ligheten deltar man inte ens i 
det politiska arbetet att verk-
ligen göra något åt de pro-
blem vi faktiskt har och har 
haft i vår kommun.  Sam-
hällsbyggnadsnämnden 
(SBN) i Ale har bland annat 
ansvar för miljö- och hälsos-
kyddsfrågor och sedan 1 ja-
nuari 2011 när den borgerli-
ga majoriteten tillträdde med 
undertecknad som ordföran-
de har en rad tuffa beslut fat-
tats i syfte att komma tillrät-
ta med miljöproblem som 
den tidigare vänstermajori-
teten, där MP ingick, duckat 
för. Ett exempel är att vi, 
på mitt förslag, tagit hand-
fast tag i Vimmersjöns i Nö-
dinge ständigt återkomman-
de algblomningar med bad-
förbud som följd. SBN antog 
2012-02-16 ett mycket am-
bitiöst program att komma 
tillrätta med dessa miljöpro-
blem. Ingen enda miljöpar-

tist deltog i det beslutet eller 
ens infann sig till mötet!

Miljöpartisterna 
kommer inte ens till Sam-
hällsbyggnadsnämndens 
beslutande möten! MP 
struntar i miljön i Ale! I 
stället för att vara med och 
påverka besluten i miljöfrå-
gor dyker MP:s ledamöter 
inte ens upp på Samhälls-
byggnadsnämndens (SBN) 
beslutsmöten! Under inne-
varande mandatperiod har 
SBN haft 15 beslutsmöten 
och MP har uteblivit vid 7 
möten. Och till nästa sam-
manträde den 16 maj har 
man inte ens sett till att i tid 
välja ny ledamot efter den 
som senast sagt upp sin plats! 
MP behagar med andra ord 
bara titta in vid vartannat 
SBN-möte! Och när man 
väl finns på plats har man en 
enda ambition: Att säga NEJ 
till all byggnation i glesbyg-
den! All byggnation skall ske 
i omedelbar närhet till pen-
deltågstationerna!

Vilka beslut har fattats 
utan MP:s närvaro och möj-
lighet påverka sina hjärte-
frågor?

Jag har valt ut ett antal 
viktiga 
frågor som 
behand-
lats av SBN 

de 7 gånger som MP utebli-
vit men kunnat påverka om 
man behagat infinna sig men 
alltså inte brytt sig:
•  Ett stort antal beslut om 

ovårdade tomter med krav på 
uppsnyggning av närmiljön

•  Tuffa beslut om rivningsföre-
lägganden, nyttjandeförbud, 
tillträdesförbud mm på f d 
Carlmarks Industriområde i 
Älvängen, med en katastrofal 
närmiljö på förgiftad mark

•  Antagande av Verksamhets-
plan för Energi- och Klimat-
rådgivning i Ale kommun

•  Avslag på begäran om avsteg 
för handikappstillgänglighet 
via huvudentrén på butik

•  Remissyttrande över nytt 
Räddningstjänstförbund Ale 
– Kungälv

•  Beslut om ny detaljplan för 
Surte Båthamn – en av kom-
muns mest förgiftade mark-
områden

•  Avslag på ansökan om 30 
km/tim vid Garnvindeskolan 
i Skepplanda i stället för bli-
vande 40 km/tim

•  Beslut om ändring av bostad 
till förskola med avsteg från 
miljökrav och tillgänglighet

•  Ett stort antal beslut gällande 
avsaknad av utförda ventila-

tionskontroller i hyreshus
•  Information från SBN:s mil-

jökontor om Vattenskyddet för 
Göta Älvs vattentäkt

•  Information från SBN:s mil-
jökontor om pågående Hälsos-
kyddsärenden

•  Beslut om Fördjupad Över-
siktsplan för Alafors/Rished – 
att möjliggöra bostadsbyggan-
de och förtäta för att bättre 
utnyttja kollektivtrafik och 
stärka lokal handel och service 
– bra för miljön!

•  Upphävande av detaljpla-
ner utmed Göta Älv i Nol och 
Älvängen och som idag till-
låter industrier till att skydda 
resterande strandängar och 
natur utmed älven

•  Beslut om ett antal strand-
skyddsdispenser gällande sjö-
nära bostadsbyggande – både 
avslag och godkännande

•  Beslut om Verksamhets- och 
Tillsynsplan 2012 för Verk-
samhet Miljö

•  Beslut om sluttäckning av 
Höganäs giftdeponi i Stora 
Viken – ett av Sveriges störs-
ta miljöprojekt!

•  Åtgärdsplan för Vimmersjön 
– beslut att uppdra åt Verk-
samhet Miljö att genomfö-
ra åtgärder för att komma 

till rätta med övergödning-
en av sjön från bl a enskilda 
avlopp mm

•  Antagande av Tillsynsplan 
Räddningstjänsten 2012 – 
för att minimera risker för 
olyckor

•  Förslag och beslut om ny 
Vatten- och Avloppstaxa

•  Antagande av SBN:s 
Nämndplan (inriktning i 
detalj av SBN) med budget 
2012

•  Godkännande av detaljplan 
för bostäder i Alvhem

•  Beslut om ny utställning av 
detaljplanen för Kronogården 
i Älvängen

•  Beslut om riktlinjer för väg- 
och gatubelysningen i Ale 
kommun

•  Införandet av bidrag för sepa-
rering av dagvatten från av-
loppssystemen – för att skydda 
reningsverket i Älvängen 
från överbräddning med av-
loppsvatten ut i Göta Älv
Kan man alls ta MP på 

allvar? Jag har som ordföran-
de i SBN sökt föra en prag-
matisk linje, även i miljö-
frågor, där resultat går före 
politisk retorik och kan 
nöjt konstatera att vi har 
en mycket god dialog i vår 

nämnd, i akt och mening att 
söka goda lösningar på ofta 
stora problem. Ale kom-
muns framtid är viktiga-
re än en massa tjafs. Jag lyss-
nar lika ofta på vänsterns le-
damot och våra socialdemo-
kratiska ledamöters goda och 
framåtsyftande förslag som 
på mina borgerliga bröder 
men jag har ytterligt svårt 
att ta Miljöpartiets inlägg på 
allvar. När och Om de alls 
kommer! Och det är mig en 
gåta hur det stora socialde-
mokratiska arbetarepartiet 
alls släppt in MP i nämnden. 
MP måste vara en stor be-
svikelse och närmast en be-
lastning för (S). Miljöpartiet 
snackar om problemen – vi 
löser dem!

Jan A. Pressfeldt
Ordförande Samhälls-

byggnadsnämnden i Ale

Miljöpartiet i Ale - de tomma ordens parti!
SO

CI
AL

DEMOKRATERNA I A
LE

MEDLEMSMÖTE
Ale arbetarekommun bjuder in alla 
medlemmar till medlemsmöte på 

Nols Folkets hus 
torsdag 24 maj kl 18.30. 

Bordlagda frågor från årsmötet tas 
upp till behandling.

Välkomna!

I början av december 2011 
drabbades Miljöpartiets ende 
representant i Samhälls-

byggnadsnämnden av en allvar-
lig hjärtinfarkt. Det handlar om 
en 39 årig heltidsarbetande tre-
barnsmor som på sin fritid en-
gagerade sig i kommunpoliti-
ken. Hon överlevde tack och lov, 
men blev naturligtvis sjukskriven 
på heltid efter det som hände. 
Under sjukskrivningstiden fick 
hon ett antal mindre återfall 
med sjukhusvistelse som följd. I 
början av 2012 fick hon blom-
mor av nämnden och en häls-
ning att ta hand om sig själv och 
krya på sig. Först den sista må-
naden har hon dock kunnat gå 
tillbaka till sin tjänst som hög-
stadielärare på heltid. 

Miljöpartiet har till skill-
nad från exempelvis Aledemo-
kraterna ingen ersättare i Sam-
hällsbyggnadsnämnden, vilket 
du mycket väl känner till. Under 
vår ende ledamots sjukskriv-
ning har hon missat fem av 

de sju nämndmöten du hänvi-
sar till i ditt långa inlägg om att 
Miljöpartiet inte tar sitt ansvar 
för Miljöpolitiken. Menar du 
på fullt allvar att jag som ord-
förande skulle tvinga en hjärt-
sjuk kvinna till ett politiskt möte 
mellan 08.00 och 16.00 där hon 
ska sitta och diskutera kompli-
cerade frågor med sina politiska 
motståndare?

Miljöpartiets ledamot i Sam-
hällsbyggnadsnämnden är en av 
mina närmaste vänner. Under 
första halvan av 2011 hade hon 
ett uppehåll från politiken ef-
tersom hon studerade samtidigt 
som hon arbetade och inte hade 
tid att sköta sina politiska upp-
drag. Miljöpartiet valde då in 
mig som enda ledamot i Sam-
hällsbyggnadsnämnden. Under 
min tid hade nämnden sex 
möten. Jag var närvarande på 
fem. Jag var utöver dessa fem på 
ytterligare ett möte. Mitt första. 
Eftersom inte valet av mig hade 
vunnit laga kraft första mötet 

efter mitt tillsättande hade jag 
inte rösträtt då. Du borde dock 
minnas att jag var närvarande 
som åskådare. Majmötet missade 
jag däremot eftersom jag var på 
klassresa med den niondeklass 
jag då var klassföreståndare för. 

Vid Miljöpartiets förra med-
lemsmöte valde vi en ny ledamot 
till Samhällsbyggnadsnämnden. 
Efter nästan ett halvårs sjuk-
skrivning och rehabilitering be-
stämde sig kvinnan jag berättat 
om ovan att avsluta sitt uppdrag 
i Samhällsbyggnadsnämnden. På 
förra kommunfullmäktige valdes 
formellt en ny ledamot för Mil-
jöpartiet. Av samma anledning 
som jag inte hade rösträtt på 
mitt första möte har inte han det 
på sitt första möte. Detta styrs 
av kommunallagen. 

Då återstår noll möten med 
Samhällsbyggnadsnämnden för 
dig att hänvisa till som möten 
Miljöpartiet struntat i. Jag ser 
i protokollen på kommunens 
hemsida att du själv missat två 

av de fyra möten som Samhälls-
byggnadsnämnden haft under 
2012. Jag är säker på att du haft 
goda skäl till det.  

Avslutningsvis. Du skriver 
under din insändare ”Miljöpar-
tiet – De tomma ordens parti” 
som Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande.  Kanske hade 
det varit klokare att skriva under 
som politikern Jan A Press-
feldt. Jag vägrar nämligen tro 
att din uppfattning om Miljö-
partiet och om våra ledamöter 
delas av dina samarbetspartier i 
majoriteten. 

Marcus Larsson
Ordförande för Miljöpartiet i Ale

Jan A Pressfeldt, nu har du gått för långt

 ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00                                  www.ale.se
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PÅ GÅNG I ALE

Välkommen till
FURULUNDS-
DAGEN
- En dag i hälsans tecken

5-kamp, stavgång, tipsprome-
nader, långa och korta, Boule, 
lotterier  och underhållning.
Konfrencier Lotti Klug
>> Torsdag 24 maj kl 10.00-13.00

Ett arrangemang med PRO, SPF, Ale-
kontakt och stödverksamhet,
Röda korset och Rådet för Hälsa och 
Trygghet

Barnteater med Sveriges 
yngsta 40-åring
HUR LÅNGT NÅR 
ALFONS?

Här funderar Alfons från sitt fi nur-
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. 

Skolstarten i augusti innebär några 
viktiga förändringar för eleverna 
i Ales grundskolor när det gäller 
ansökningar om skolskjuts eller köp av 
subventionerade busskort. Det gäller 
också elever i Ale som går i en skola 
utanför kommunen.

Man ansöker numera om skolskjuts eller 
kostnadsfritt busskort på nytt inför varje 
skolår!  Gamla ansökningar kan inte längre 
föras över från ett år till ett annat. En 
ansökan gäller således bara för ett år i taget.

Ansökningsblanketterna är helt nya. De 
är utformade för att göra det lättare att 
välja rätt blankett. Flera blanketter har 
också kortfattad information om dess 
användningsområde. Blanketterna fi nns som 
vanligt tillgängliga på:
www.ale.se/utbildning-och-barnomsorg/
klicka på ”blanketter” i menyn till vänster

Informationen på kommunens hemsida är 
mer utförlig. Den fi nns tillgänglig på samma 

plats som tidigare:
www.ale.se/utbildning-och-barnomsorg/
klicka på ”Resor och inackordering”  och 
sedan ” Skolskjuts, grundskola”  i menyn till 
vänster.

Det fi nns bara två varianter av 
subventionerade busskort: ”helt 
läsårsbusskort” och ”vinterbusskort”. I 
fortsättningen blir det inte möjligt att 
”skräddarsy” subventionerade busskort 
under skolåret. Undantag kommer 
dock att göras för elever som byter 
folkbokföringsadress eller fl yttar in i 
kommunen.

Priset för nästa års subventionerade busskort 
är 1 980 kr för helt skolår och 1 100 kr för 
vinterbusskort. Beställda busskort kan inte 
återinlösas.

De subventionerade vinterbusskorten är 
förlängda med en månad och kommer att 
gälla under perioden november-mars för att 
bättre täcka vinterns mörkaste månader.

Kulturskolans vårkonsertHar du fyllt 80?
Är du 80 år eller äldre? Har du inte
insatser från äldreomsorgen i Ale
kommun? Välkommen till seniorträff
den 11 juni!
Information om Ale kommuns tjänster
och aktiviteter med:
Ellinor Seth, verksamhetschef hälsa och
sjukvård, Kristina Wallstedt, biståndsen-
heten, Ann-Marie Thunberg, anhörig-
konsultent, Christina Olofsson, sjukgym-
nast, Jenny Sallander, dietist, och Carina 
Wallström, äldrepedagog. Ale kontakt 
och stödverksamhet, Ale matservice, 
Fixartjänsten och färdtjänsten kommer 
att vara tillgängliga för frågor.
Vi bjuder på kaffe och smörgås. Närva-
rolotteri. Make/maka eller närstående är 
också välkomna.

11 juni i biosalen, Alafors kl 11.30–13.30

Kan du inte komma men vill veta mer?
Kontakta Carina Wallström på telefon
0704 32 07 72.

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

SKEPPLANDA SIMHALL 0303 33 05 09
Ordinarie öppetider för 
allmänheten
Onsdag kl 17.00-20.00 
Torsdag kl 17.00-21.00 
Fredag kl 17.30-21.00 (20.00-
21.00 endast för 16 år och äldre)
Lördag kl 11.00-15.00

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

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

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

Morgonbad
Onsdagar kl 07.00-09.00

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

24 maj kl 19.00
Teatern i Ale gymnasium

Stipendieutdelning

Intresseföreningen säljer 
fi ka från 18.00

Välkomna!

Nyheter om skolskjuts och elevbusskort
Att tänka på inför höstterminen 2012
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Människan behöver 
inte bara materiel-
la tillgångar. Hon 

har också ett behov av utbyte 
och gemenskap med andra, 
en mening med livet och en 
andlig dimension på tillva-
ron. De inre behoven har 
lika stor betydelse som de 
materiella behoven för män-
niskans välbefinnande. Kul-
turen hjälper oss att bli hela 
människor.

Genom kulturen odlas 
gemenskapen med andra, 
kunskapen om andra levnads-
mönster och traditioner blir 
större, människans själsliv 
utvecklas och livskvaliteten 
stärks. Detta bygger på kun-
skap om kulturhistoria, men 
också på den nu skapande 
kulturen i alla dess former. 
Traditioner skapar mervärde 
både för den enskilda män-
niskan och för samhället i 
stort. De kan binda samman 

och bygga broar samtidigt 
som de skapar identitet 
och särart och stimulerar 
till fortsatt skapande. I vårt 
samhälle finns en stor varia-
tion av olika levnadsmönster 
och traditioner från världens 
alla hörn. I mötet med andra 
människor från andra kultu-
rer lär vi känna varandra och 
skapar goda relationer att 
bygga vårt samhälle på. Det 
är endast genom möten och 
förståelse för varandra som 
reell integration kan uppnås. 

Det är också viktigt att 
barn och ungdomar genom 
skolan och olika fritids-
aktiviteter får tillgång till 
kulturen. Kulturen ska ha 
en naturlig plats i barns och 
ungdomars liv och vara stän-
digt återkommande. Den 
kulturverksamhet som enga-
gerar barn och ungdomar ska 
prioriteras.

Flera studier visar en 

tydlig koppling mellan 
själsligt välbefinnande och 
en frisk kropp. Människans 
inre och yttre är inte åtskilda 
utan beroende av varandra. 
Tillgången till ett varierat 
kulturutbud i hela regionen 
är därför en folkhälsofråga. 
Kristdemokraterna vill att 
kulturens hälsofrämjande 
betydelse beaktas och att kul-
turen görs tillgänglig för dem 
som vistas på sjukhus.

Kultur för unga
Kristdemokraterna vill lyfta 
frågan om ungas tillgång 
till kultur. Idén är att en viss 
årskurs, t ex år 8, ska erbjudas 
besök på någon av regionens 
institutioner.

Vi är stolta över våra 
kulturverksamheter, men 
kan också konstatera att det 
finns ett kulturellt utanför-
skap. Många av invånarna 
har aldrig besökt Göteborgs 

Varierat kulturutbud i Västra Götalandsregionen är en folkhälsofråga

Miljöpartiet för-
står den rädsla som 
boende i Kollan-

de känner inför det av majo-
riteten uppbackade projek-
tet att anlägga motorstadi-
on i området. Om projektet 
blir av kommer det att inne-
bära stora påfrestningar för 
boende i närheten och för det 
rika friluftslivet i Kilanda-
bygden. Till skillnad från den 
omtalade vindbruksplanen 
är inte motorsport ett riks-
intresse. Vi kan välja att inte 

satsa på en motorsportan-
läggning i vår vackra natur. 
Att bevara tystnaden och den 
lantliga idyllen. 

Miljöpartiet är inte mot-
ståndare till motorsport. Vi 
har tidigare sponsrat GP-täv-
lingen i Speedway på Ullevi 
efter att Speedwayspor-
ten gjort stora insatser för 
att minska sin klimatpåver-
kan. Exempelvis körs speed-
waycyklarna på högokta-
nig ren metanol som lämnar 
knappt mätbara mängder av-

gaser och använder vegeta-
biliska oljor till sina fordon. 
Vi tycker att det är bra med 
ett rikt föreningsliv som inte 
bara erbjuder traditionella 
aktiviteter som fotboll, bandy 
och ridning utan även möj-
lighet till motorsport. Att 
placera en motorstadion på 
föreslagen plats är dock inte 
något vi kan ställa oss bakom, 
och så borde inte heller den 
politiska majoriteten göra. 

När ärendet för några 
veckor sedan behandlades i 

Kommunstyrelsen röstade vi 
nej till att teckna avtal med 
sökanden och att börja arbe-
tet med att detaljplaneläg-
ga området som Motorcen-
trum. Precis som du skriver i 
din insändare måste de som 
vill spränga bort berget först 
ansöka om täktverksamhet 
hos ansvarig myndighet.  

Så här löd vårt förslag till 
beslut. Tyvärr var det bara 
Miljöpartiet som ställde sig 
bakom det. 

Vi uppdrar åt sektor sam-

hällsbyggnad att inte teckna 
planavtal med sökanden eller 
påbörja vare sig ett planpro-
gram eller en detaljplane-
läggning för motorcentrum 
inom Kollanda 1:44. På plat-
sen planeras i första hand 
täktverksamhet under upp-
skattningsvis 10-15 år. Mot 
den bakgrunden är ett beslut 
om detaljplaneläggning för 
motorverksamhet redan nu 
att anse som för tidigt då för-
utsättningar och regelverk 
kan ha ändrats under tiden. 

Förutsättningarna för täkt-
verksamhet får prövas av an-
svarig myndighet.

Det är bra med stora visio-
ner och med entreprenörer 
som vill satsa på att utveckla 
möjligheten till föreningsak-
tivitet i Ale. Det här är dock 
ett projekt kommunen måste 
säga nej till.

Peter Rosengren
Ledamot i Kommunstyrelsen (MP)

Marcus Larsson
Ordförande (MP)

Svar till Sven Nielsen angående Motorstadion i Kollanda

Christer Pålsson och 
Vänsterpartiet fort-
sätter att ta till alla 

medel för att baktala LOV. 
Det är ju i alla fall positivt 
att han nu lärt sig vad lagen 
heter, nämligen lagen om 
valfrihetssystem. Däremot 
stämmer inte hans beskriv-
ning av vad det innebär men 
det hade väl ingen väntat sig. 
Det är valfrihet för dem som 
får hemtjänst som är själva 
kärnan i att införa LOV. S, V 
och MP i Ale kämpar på alla 
sätt för att stoppa möjlighe-
ten för våra äldre att få be-
stämma själva. De anser up-
penbarligen att det är kom-
munpolitiker som vet bäst 
när det gäller hur enskil-
da personer i Ale ska ha det 
i vardagen. Det tycker inte 
Centerpartiet och inte heller 
övriga partier som styr Ale 
den här mandatperioden, 
nämligen M, AD, FP och 
KD. Vi är övertygade om att 
även äldre personer, till och 

med mycket gamla personer, 
kan bestämma själva. 

Christer Pålsson försö-
ker få det till att LOV är en 
lag som har med arbetsrätten 
att göra. Jag känner inte till 
om det är sant eller inte som 
han skriver att det förekom-
mit att LOV-företag i Stor-
stockholm inte fullgjort sina 
skyldigheter som arbetsgi-
vare. Däremot så vet jag att 
inget företag som utför LOV 
i vår grannkommun Kung-
älv är Stockholmsbaserat. De 
allra flesta är små lokala före-
tag. Den svenska arbetsrätten 
gäller lika för alla oavsett om 
det är ett litet företag, stort 
företag eller en kommun som 
är arbetsgivare. Jag tror fak-
tiskt att införandet av LOV 
kommer att bli positivt för 
personer som arbetar med 
hemtjänst och hushållsnära 
tjänster eftersom det kommer 
att finnas flera arbetsgiva-
re att välja mellan. Vi politi-
ker har ju hört länge nu att 

det kommer att bli hård kon-
kurrens mellan kommuner-
na och andra som utför hem-
tjänst i framtiden på grund av 
att det blir allt fler äldre och 
den konkurrensen tror jag 
som sagt kommer att gynna 
dem som arbetar inom detta 
område.

Till sist så tycker jag det är 
konstigt att det är just hem-
tjänst och omvårdnad som 
det är fult att tjäna pengar 
på. Kan det bero på att det 
ofta är kvinnor som driver 
sådana företag? Det anses 
knappast fult att tjäna pengar 
på att sälja bilar eller tjäns-
ter som renovering och mål-
ning till kommunen. De för-
tjänster som företag i dessa 
branscher gör på affärer med 
kommunen är också skatte-
pengar. Men det förstås, det 
brukar ju vara män som utför 
dessa tjänster och leder dessa 
företag.

Boel Holgersson
Centerpartiet

I förra veckans Alekuriren 
fanns en insändare som 
vände sig till mig som 

person, Boel . Det märkliga 
är att den eller de som skrivit 
insändaren inte var beredda 
att tala om vilka de var utan 
gömde sig bakom pseudony-
men Ale Socialdemokrater-
nas pensionärsutskott . Det 
tycker jag är fegt!

På det öppna mötet med 
Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden som det talas 
om i insändaren presentera-
des en rapport om hur långt 
arbetet med att införa LOV 
i Ale har kommit, det är all-
deles riktigt. Det är också 
nästan det enda som är rik-
tigt i insändaren. Det kanske 
är därför personen som skri-
vit den inte vill ha med sitt 
namn under den? 

När LOV införts i Ale 
kommer alla som får beslut 
om hemtjänst att erbjudas 
välja utförare. Det innebär att 
de kommer att få information 
om vilka som utför hemtjänst 
i Ale genom presentation 

av biståndsbedömaren som 
fattar besluten om hemtjänst 
och få möjlighet att välja. En 
av utförarna kommer att vara 
Ale kommuns hemtjänst och 
det kommer också att finnas 
ett antal företag som erbju-
der sina tjänster. Dessa fö-
retag kommer att vara gran-
skade och godkända enligt en 
omfattande kravlista. Det är 
viktigt att exakt samma krav 
ställs på alla utförare, alltså 
kommer samma krav att stäl-
las på företagen som de som 
ställs på kommunens hem-
tjänst. När LOV är infört 
kommer kommunens kvali-
tetskontroll på hemtjänsten 
att ha förbättrats högst avse-
värt jämfört med idag. Kom-
munens kvalitetsuppföljning-
ar blir offentliga när de har 
presenterats för nämnden 
och det kommer att innebära 
bättre möjlighet för enskilda 
och organisationer att följa 
kvaliteten i hemtjänsten i Ale 
kommun. Det stämmer alltså 
inte som skrivs in den ano-
nyma insändaren att insynen 

blir sämre.
På det öppna mötet kom 

det fram en del farhågor 
som enligt min uppfattning 
bygger på rena missuppfatt-
ningar. Dessa farhågor från 
nämndledamöter från vän-
steroppositionen i nämnden 
och från åhörare presenteras 
som fakta i den anonyma in-
sändaren. De stämmer alltså 
inte. Det kommer att finnas 
möjlighet att få hemtjänsten 
utförd av Ale kommun även i 
framtiden för alla som vill det 
även dagtid.  

Jag tror knappast någon 
tycker att det är för snabbt att 
infria ett vallöfte två år efter 
valet. Därför faller frågan om 
varför jag och majoriteten i 
nämnden har så bråttom på 
sin egen orimlighet. Men de 
socialdemokratiska pensionä-
rerna kanske inte är vana vid 
att vallöften infrias efter 16 år 
med socialdemokratisk majo-
ritet i Ale kommun.

Boel Holgersson (C)
Ordförande Omsorgs- 

och arbetsmarknadsnämnden

Operan eller Göteborgssym-
foniker eller Folkteatern eller 
något museum. 

Kristdemokraterna har 
bestämt sig för att satsa på 
barn och ungdomars upp-
växtvillkor och det pågår 
många arbeten för att komma 

med konkreta förslag som 
stärker ungas situation.

Vi menar att kultur är 
viktigt för alla åldrar, men att 
”vänja den unge” är angelä-
get. Vi vill att fler får smaka 
på, i unga år, våra förnämliga 
kulturverksamheter. Vi vill 

att det införs ett Kulturpass 
som ska gynna att familjerna 
gör gemensamma kulturella 
upplevelser i hela Västra 
Götaland.

Tony Karlsson (kd) Ale

Svar till Christer Pålsson om LOV och arbetsvillkoren

LOV handlar om valfrihet

Svar på den anonyma insändaren om LOV

ALE Ale Torg, 0303-972 76  
KUNGÄLV Strandg. 80, 0303-106 35
www.smycka.se
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ÄLVÄNGEN. Så är den 
då på plats – hjärtstar-
taren som kan rädda 
liv.

Apparaten är upp-
satt vid postkassan 
hos Ica Supermarket i 
Älvängen.

– Inom den närmaste 
framtiden kommer det 
att finnas en på Ica i 
Nödinge också, berät-
tar Monica Nilsson på 
Ale Lions.

Efter fjolårets julmarknad i 
Älvängen tog Ale Lions ini-
tiativet till att skänka pengar 
till inköp av två hjärtstartare, 
så kallade defibrillatorer. Ett 
samarbete upprättades med 
kommunens två Ica-butiker, 
på Ale Torg och i Älvängen.

– Detta är ett sätt att 
betala tillbaka till allmänhe-
ten som stöttar vår verksam-
het genom att köpa lotter 
och dylikt, förklarar Monica 
Nilsson.

En grupp medlemmar 
från Ale Lions fanns på plats 
hos Ica-handlare Stefan 
Vennberg i måndags för att 
symbolisera det historiska 
ögonblicket, att defibrilla-
torn nu finns på plats.

– Givetvis hoppas man att 
apparaten aldrig ska behöva 
användas, men skulle något 
hända finns hjälpen nära till 
hands, säger Monica Nils-
son.

Personalen på Ica Super-
market har genomgått 
utbildning av hjärtstartaren 
under ledning av Eva Tilly.

Hjärtstartaren på plats i Älvängen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale Lions har skänkt pengar till inköp av två stycken defibrillatorer. Den ena är monterad i 
postkassan på Ica i Älvängen och inom en snar framtid kommer det att finnas en fungerande 
apparat på Ica Kvantum i Nödinge.

Hjärtstartaren på Ica Su-
permarket i Älvängen är 
på plats. På bilden ses Ica-
handlare Stefan Vennberg 
och Monica Nilsson från Ale 
Lions.
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�����������

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDEN

Måndag 7 maj
Skadegörelse
En grävmaskin på E45 i Surte 
utsätts för skadegörelse.

Torsdag 10 maj
Narkotikabrott
I samband med en husrannsa-
kan i Nol påträffar polisen en 
cannabisodling. Lägenhetsin-
nehavaren är misstänkt för 
brott mot narkotikastrafflagen.

Lördag 12 maj
Försök till rån
Försök till rån på Statoil i 
Älvängen. Två killar i 20-årsål-
dern försöker stjäla cigaretter. 
När butiksbiträdet försöker 
stoppa gärningen gör killarna 
motvärn. Expediten får en burk 
och en petflaska kastad på sig. 
Polis med hundpatrull kallas 
till platsen, men utan resultat. 
Det finns dock gott hopp om att 
kunna gripa gärningsmännen.

Entrédörren bryts upp till 
Skepplanda Sportskyttars 
klubbhus. Diverse gods tillgrips.

Inbrott i Nödinge SK:s klubb-
hus. Läsk tillgrips.

Söndag 13 maj
Inbrott
Försök till stöld genom inbrott 
i OK Alehofs klubbstuga i Dam-
mekärr.

Antalet anmälda brott under 
perioden 7/5 – 14/5: 31.

NÖDINGE. Autism är ett 
begrepp vars gränser 
har flyttats fram.

Det är en funktions-
nedsättning som är 
oerhört individuell.

Därför är erfaren-
hetsutbyte mellan 
lärare av stor vikt och 
nu sker det även över 
kommungränserna.

Förra måndagen träffades 
lärare och samordnare från 
Lilla Edet, Kungälv och Ale 
kommun i Nödinge för ett 
första erfarenhetsutbyte. Att 
det ska fortsätta råder det 
inga som helst tvivel om, men 
hur fick deltagarna själva vara 
med och utforma.

– Vi delade in dem i tvär-
grupper med representanter 
från respektive kommun, där 
de har fått berätta om hur de 
arbetar med autistiska elever 
idag samt vad de önskar att 
kommande nätverksträffar 
ska innehålla, berättar ini-

tiativtagare Maj Eriksson-
Rahm, samordnare för kom-
passverksamheten i Ale.

Att behovet av utbyte är 
stort mellan lärare i frågor 
som autism är inte konstigt. 
Funktionsnedsättningen i 
kommunikation/samspel är 
individuell och ser mycket 
olika ut. Arbetssätten skil-
jer sig också. Maj Eriksson-
Rahm kände direkt att Ale har 
mycket att lära av vännerna 
från andra sidan älven.

– I Kungälv har man varit 
ute tidigt och under en längre 
period har det pågått en pro-
cess som har omfattat all skol-
personal. I Ale hänvisas elever 
med autism till Nödinge och 
Älvängen, men nu säger skol-
lagen att dessa elever ska 
kunna gå kvar på sin hemort. 
Det gör att vi måste bredda 
kompetensutvecklingen i Ale, 
säger Maj Eriksson-Rahm.

Även Lilla Edet känner att 
de stora kommunerna ligger 
före.

– Självklart har en kommun 
som Kungälv helt andra re-
surser än vad vi har, därför 
är det här erfarenhetsutbytet 
väldigt betydelsefullt för oss, 
säger  Ulla Olofsson, sam-
ordnare för barn i behov av 

stöd i Lilla Edet.
Även kursdeltagarna beto-

nade glädjen över att få prata 
av sig kring problem som 
delas av andra. Grundtanken 
och syftet med nätverksträf-
fen var också självklar.

– Det här ska framför allt 
komma eleverna till gagn, un-
derströk Maud Nilzén, spe-
cialpedagog med övergripan-
de ansvar för stöd- och ut-
vecklingsenheten i Kungälv.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

I Alekuriren vecka 18 
och 19 kan man läsa 
om ”politiskt maktspel” 

och att Alliansen och AD 
enligt Socialdemokraterna 
har öppnat en dörr på glänt 
för SD och gjort upp med 
dem. Detta är ren och skär 
lögn och dessutom mycket 
populistiskt av S! 

SD lämnade i november 
2011 in en motion om en 
insynsplats i Kommun-
styrelsen (KS) för att få 
möjlighet till samma infor-
mation som alla andra par-
tier i Kommunfullmäktige 
(KF). Tjänstemännen har 
föreslagit ett bifall. Kom-
munstyrelsens majoritet 
kommer antagligen att gå 
på det förslaget. 

Folkpartiet liberalerna 
och jag är väl det parti som 
har lagt flest demokratimo-
tioner i KF.

De flesta – för att inte 
säga alla - har avslagits av 
den dåvarande vänster-
majoriteten. Folkpartiet 
värnar demokratin och 
anser att vi ska respektera 

den. 
Vi gillar inte SD:s politik 

men de är demokratiskt 
valda. Jag personligen har 
hela tiden ansett att det är 
ok med en insynsplats. När 
Ny Demokrati kom in i KF 
fick de det och jag kan inte 
minnas att S var emot det. 
Men de var ju inte vågmäs-
tare.

På nästa KS kommer 
säkert också ett förslag om 
sänkning av partistödet 
med 500.000:- att flitigt 
diskuteras. Det är de större 
partierna som får mindre 
pengar. Säkert kommer 
S då att använda ordet 
demokrati. Det kostar dock 
lika mycket 
för små som 
stora partier 
att driva bland 
annat valrö-
relser. 

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

2:a vice ordförande
i kommunstyrelsen

Ingen dörr på glänt!

SKEPPLANDA. På Garn-
vindeskolan anordna-
des förra veckan de 
traditionsenliga ”vår-
dagarna”. 

Projektet är en del 
av trygghetsgruppens 
arbete och syftar till 
att öka gemenskapen 
och förebygga mobb-
ning.

Fantasin hade inga gränser 
när klass 2K på Garnvinde-
skolan gav sig ut i skogen 
under onsdagsförmiddagen. 

Eleverna förklarade ivrigt 
för Alekurirens reporter att 
ett rymdskepp hade kraschat 
och att de nu var tvungna att 
ta vara på delarna och hämta 
flygbränsle, som enligt ryktet 
bestod av vanlig saft.

För att lösa uppgifterna 
gällde det för eleverna att 
kunna samarbeta, något som 
de är vana vid.

En likabehandlingsplan 

finns på alla skolor och syftar 
till att arbeta förebyggande 
mot mobbing och för att 
eleverna ska känna sig trygga 
i sin skolmiljö. På Garn-
vindeskolan har man valt 
att utse en trygghetsgrupp 
bestående av både lärare och 
fritidspedagoger, som bland 
annat ordnar med olika akti-
viteter. Den har nu funnits i 
fem år och har blivit mycket 
uppskattad. 

En återkommande aktivi-
tet är ”månadens livsviktiga” 
som kan vara allt från kom-
pisbingo till lekar och poäng-
promenad. Årligen hålls även 
”vårdagarna” som eleverna 
var ute på i tre dagar förra 
veckan. Det är årets största 
evenemang som innefattar 
hela skolan. 

– Vi i trygghetsgruppen 
utreder även fall av mobb-
ning och de har blivit betyd-
ligt färre den senaste tiden. 
Gruppen träffas en gång i 

veckan, berättar Mia Corne-
liusson, fritidspedagog. 

Trots att regnmolnen 
hängde tunga över träd-
topparna var humöret på 
topp. Efter lång tids letande 
efter rymdskeppsdelar och 
kartbitar hade det äntligen 
blivit dags att baka ost- och 
skinkpiroger över öppen eld. 

Utbyte tre kommuner emellan. Maud Nilzén, Kungälv, Maj Eriksson-Rahm, Ale, och Ulla 
Olofsson, Lilla Edet, jobbar alla övergripande med elever i behov av särskilt stöd. Nu skapar 
de nätverksträffar för lärare över kommungränserna.

Nätverksträff till gagn för eleverna

I skogen växer gemenskapen

TILL SKOGS

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Klasskompisar samarbetar. 

– Jobbar förebyggande mot mobbning
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Snart ska gula och blå 
ballonger blåsa för 
vinden i sällskap av 

darrande björklöv. 
Ännu ett gäng vitklädda 

och lyckorusiga studenter 
ska vinka farväl till Ale 
gymnasium, troligtvis med 
många starka känslor. 

Gymnasiet sjuder just nu 
av längtan och förväntan. 
Att avslutets tid är nära 
känns i luften och det är 
svårt att inte dras med i den 
upprymda stämningen. 

”Vad ska du göra efter 
studenten?” Det måste 
vara den vanligaste frågan 
avgångseleverna får i dessa 
tider och jag kan tänka mig 
att svaret vid det här laget 
känns på gränsen till inövat. 
Alla runt omkring vill veta 
vad som händer nu, hur 
planerna ser ut och vilket 
som skulle vara det absoluta 
drömjobbet. 

Men hur ska man som 
19-åring egentligen veta 
vad man vill göra med 
resten av sitt liv? 

Flyttlasset från föräld-
rahemmet har inte ens gått 
och det där ”startpaketet” 
från Ikea med köksredskap 
och porslin ligger kvar i sin 
förpackning. 

Hur ska man efter 

omkring tolv års oavbrutet 
pluggande samtidigt ha 
hunnit hitta sig själv, tagit 
reda på exakt vad man vill 
göra och formulerat sina 
drömmar?

På lastbilsflaken skålar 
studenterna för livet som 
just börjat och väl hemma 
med släkten väntas man 
sedan stolt presentera sina 
lovande framtidsplaner, 
något som för många 
känns som en självklarhet, 
men för andra mer som en 
enorm stress.

För åtta år sedan stod 
jag själv utanför Ale gym-
nasium med slutbetygen i 
hand och hoppade som en 
galning i alltför trånga vita 
sandaler.  

Det var en lycklig dag 
och känslan av att ha åstad-
kommit något att vara stolt 
över och att ha satt punkt 
för ett kapitel i livet, kanske 
det första, var helt ovär-
derlig. 

Jag minns än i dag hur 
mitt svar löd som jag upp-
repade varje gång någon 
frågade om mina planer 
efter studenten. 

”Jag ska jobba ett halvår 
och sedan åka på en lång-
resa, för att se världen. 

Sedan ska jag söka till hög-
skolan året därpå.”

Någon långresa blev det 
definitivt inte och det där 
med att välja program på 
universitetet var lättare sagt 
än gjort. 

Efter en sommar som 
servitris på Gotland, café-
jobb i Göteborg, en grund-
kurs i mediekommunika-
tion, ett halvhjärtat försök 
att läsa till grafiker och över 
ett års arbete som recep-
tionist på en trafikskola 
bestämde jag mig för att 
sluta lyssna på alla andra.

24 år gammal gjorde jag 
för första gången ett val där 
bara hjärtat fick bestämma 
och sökte till journalist-
linjen på en folkhögskola. 
Med mig hade jag erfaren-
heter jag aldrig skulle vilja 
vara utan och som jag alltid 
kommer att ha användning 
för. 

Visst hade jag mina 
aningar redan på student-
flaket, men jag hade svårt 
att då skilja på vad som 
egentligen var min vilja och 
vad som bara passade bra in 
i normen. 

Frågan är om jag någon-
sin hade hittat rätt om jag 
inte hade vågat chansa, 
välja fel, börja om och 

ibland släppa all planering 
och bara vara.

Vi vet ingenting om fram-
tiden och någonstans måste 
man ju börja, men som 
19-åring finns det ingen 
anledning att brådska. 

Man behöver inte ha 
en stor plan för nästa steg 
eller sina framtidsdröm-
mar snyggt formulerade i 
en mening. Det blir ändå 
sällan som man tänkt sig 
och jag kan lova att ett 
sommarjobb som servitris 
mitt i hetaste semesterpe-
rioden på Gotland är minst 
lika lärorikt som en kurs på 
universitetet eller en lång-
resa i Asien. 

Allt beror på hur man 
väljer att se det.

JOHANNA ROOS
Student 2004

Krönika Svaret fanns i spillrorna av en sprucken plan

Ale Torg 7 Nödinge 0303-966 77

www.cederleufssvenheimers.se

SPURTA IN 
TILL OSS!

Lyxmuffins

15:-
Kardemummakaka

50:-
Kaffe & räkmacka

65:-
Gäller endast  under

vårloppet lördag 19 maj

NOL. Batterimarknaden 
fortsätter expandera 
kraftigt – och kommer 
så att fortsätta göra.

I den utvecklingen 
hoppas Energiteknik-
centrum i Nol få spela 
en viktig roll.

Under onsdagens 
öppna hus för bransch-
folk demonstrerades 
ETC:s batteritestcent-
rum.

Världen ställer om. Fossila 
bränslen ska minimeras till 
förmånen för förnyelseba-
ra och även batterianvänd-
ningen kommer att utveck-
las. Batterimarknaden beräk-
nas 2015 ha fördubblats. 76% 
av marknaden bestod 2009 av 
uppladdningsbara batterier 
och 24% av engångsbatterier. 
När nu fordonsbranschen är 
på väg att ställa om till batte-
ridrift ökar efterfrågan, vilket 
på sikt kommer att leda till 

kraftigt sänkta batterikostna-
der. Industrin kommer dock 
att vara i behov av att säker-
ställa kvalitén på de batte-
rier som ska användas i olika 
applikationer. Här fyller En-
ergiteknikcentrum i Nol med 
sitt laboratorium och testcen-
trum en viktig funktion.

– Kvalitén på dagens bat-
terier varierar kraftigt, det 
kan skilja upp till fem gånger 
i livslängd mellan olika fa-
brikat. Det krävs både kom-
petens och utrustning för att 
testa battericellerna på rätt 
sätt och här på ETC kan vi 
erbjuda just detta, säger Carl 
Johan Rydh.

Han påpekar också vikten 
av att inte se batterier som 
energikällor. Tillverkning av 
batterier kräver ibland 100 
gånger mer energi än vad de 
genererar.

Volvo Cars Johan Konn-
berg gästade seminariet 
och berättade om företagets 

planer för elfordon. Under 
2012 lanseras Volvo V60 
Plug-In Hybrid och en ren 
elbil i Volvo C30 Electric.

– Vår nya V60 Hybrid 
är den ultimata bilen, den 
är säker, grön och roliga att 
köra. 0-100 km/h på sju sek-
under och en elektrisk räck-
vidd på fem mil. Driftskost-
naden motsvarar en tredje-
del i jämförelse med en V60 
diesel, berättar Johan Konn-
berg.

Ny teknik
Alelion som tyvärr lämnar 
Ale kommun för en centrala-
re etablering i Göteborg, har 
fokuserat på en ny teknik för 
truckbatterier. Eltrucken blir 
alltmer populär. 

– Litiumbatterier har flera 
gånger bättre teknisk pre-
standa än blybatterier. In-
köpspriset för ett Li-batte-
ri är cirka fyra gånger högre 
men det behövs 1/4 av bat-

terikapaciteten av ett blybat-
teri om Li-batteriet snabb-
laddas regelbundet. Investe-
ringen är därmed intjänad på 
3-9 månader på grund av mi-
nimalt behov av underhåll, 
laddningshallar och extra 
gåtid för personalen, säger vd 

Torbjörn Sundström.
En annan verkställande di-

rektör var också nöjd. Göran 
Johansson, Energiteknik-
centrum:

– Vi har bara spridit infor-
mationen om dagens semina-
rium i vårt eget nätverk och 

det räckte, då intresset visade 
sig vara väldigt stort.

Seminarium hos ETC
– Batterimarknaden expanderar kraftigt

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ett säkert vårtecken för 
alla stråkelever på Ale kul-
turskola är att lärarna ordnar 
en eller två dagar med spel 
och skoj (och stoj) i Ki-
landa. Så i lördags var det 
dags för lägerdagen för fiol- 
och celloelever. De äldre 
kom på förmiddagen och 
när årets nybörjare anlän-
de efter medhavd lunch så 
fick alla gå kamratbanan i 
den vackra bokskogen. Flera 
spelpass blev det sedan och 
mycket övning inför skolans 
vårkonsert då alla violinis-

ter och cellister tillsammans 
kommer att spela bland 
annat ”Spotta snus”! 

Fruktfika och korv med 
bröd sponsrades av Kultur-
skolans intresseförening.

Dagen avslutades med en 
fin konsert med både solo-
framträdanden och grupp-
spel för en stor publik i den 
gamla skolsalen.Vi önskar 
alla varmt välkomna till vår-
konserten 24 maj i Ale gym-
nasium!

❐❐❐

Lägerdag för stråkelever

Celloelever tränar flitigt inför vårkonserten 24 maj i Ale 
gymnasium.

Duktiga stråkelever. Vincent, Axel, Gabriel och Matilda.

www.alekuriren.se

Johan Konnberg från Volvo Cars var en av många föredragare när ETC höll öppet hus i Nol.
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NÖDINGE. Inte ett år 
utan att Fritidshem-
mens dag firas på 
Nödingeskolan.

2012 var inget 
undantag.

297 barn, 155 pojkar 
och 142 flickor, deltog i 
festligheterna.

När Nödingeskolan arrang-
erar Fritidshemmens dag 
förvandlas skolgården till ett 
folkmyller. Det är lotterier, 
servering, pysselstationer 

och lekar som samsas om 
utrymmet.

Samtliga barn bjöds på 
korv med bröd som mellan-
mål och även föräldrar hade 
möjligheten att köpa något 
att äta. Det var full fart från 
klockan tre på eftermiddagen 
och alla verkade stortrivas.

– Vi försöker att utveckla 
arrangemanget för varje år 
som går och alla involverade 
bidrar med sin del, förklarar 
Kerstin Jonsson.

JONAS ANDERSSON

Traditionellt firande på Nödingeskolan

Workshop där symaskinen stod i centrum.Gipsmålningen lockade barnens intresse.

ALAFORS. Himlaskolans 
cafeteria har fått en 
rejäl ansiktslyftning.

Det är tack vare elev-
erna.

På elevens val måla-
des tavlor, snickrades 
bänkar och annat 
pyssel som bidragit 
till att skolan fått ett 
betydligt fräschare 
uppehållsrum.

På elevens val-dagarna, som 
infaller ett par gånger per 
termin, sker undervisning 
i ämnen som ligger utan-
för den annars strikt följda 
läroplanen. På Himlaskolan 
arbetar man åldersintegre-
rat vid dessa tillfällen, vilket 
stärker sammanhållningen 
årskurserna emellan.

Senast som det var 
elevens val hade bildlärare 
Anette Gustafsson bjudit 
in den kände gatukonstnären 
Joakim Stampe.

– Det finns ett stort 
intresse för graffiti och då 
tyckte vi det var lämpligt att 
bjuda in en mästare inom 
denna teknik, säger Anette.

– Eleverna fick ta del av 
Joakims kunskaper och bland 
annat se honom måla flagg-
stångsfundamentet som står 
på skolgården. Det var en 
mycket kreativ process.

Inspirerade av Joakim 
Stampe och med stor energi 
gav sig eleverna i kast med att 
tillverka målningar att hänga 
upp i skolans cafeteria och 
tillika uppehållsrum.

Slöjdsalarna var hemvis-

telse för de elever som valt 
att färdigställa en ny, nästan 
fem meter lång bänk. Trä-
slöjdarna snickrade och i tex-
tilsalen skedde sista touchen 
med dynor och annat där 
eleverna valt sitt eget tyg.

– Jag är djupt impone-
rad. Eleverna svarade för ett 
fantasiskt arbete, berömmer 
slöjdlärare Jan-Erik Pet-
tersson.

– Det var kul och förhopp-
ningsvis är vi elever lite mer 
aktsamma om de saker som 
vi själva har tillverkat, säger 
Oskar Thompson 7B och 
Maria Ruuska 6A.

Nästa projekt på elevens 
val blir att smycka ut bamba-
salen.

Ansiktslyft för Himlaskolans cafeteria

PÅ HIMLASKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Himlaskolans cafeteria har försetts med vackra målningar skapade av, från vänster: Malte 
Leifsson, Anna Gunvaldsson, Sofia Perkhed, Josefine Wintell och Linda Fagrelius. Längst till 
höger ses bildlärare Anette Gustafsson.

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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ÄLVÄNGEN. Strax efter 
lunch kom tåget.

Genom Älvängens 
centrum parerade låg-
stadiebarnen.

Ingen kunde undgå 
att det var Fritidshem-
mens dag som firades i 
tisdags.
Med plakat och med sed-
vanlig riddarutstyrsel änt-
rade elever och personal 
från Älvängensskolan ortens 
handelsstråk. Som sig bör 
lyste solen och på marschen 
upp mot skolgården vinkade 
barnen till alla de bilister och 
övriga centrumbesökare som 
påmindes om vad som var i 
görningen.

Tillbaka vid Älvängen-
skolan startade utomhusak-
tiviteterna där det handlade 
om vikingatida lekar. Som 
traditionen bjuder så serve-
rades barnen lunch i form av 
nygrillade hamburgare.

Stämningen var på topp 
under hela eftermiddagen 
och förutom barn och perso-
nal deltog även en del föräld-
rar i firandet.

JONAS ANDERSSON

Lekfullt firande på Älvängenskolan

Elever och personal från Älvängenskolan tågade genom 
centrum för att fira Fritidshemmens dag i tisdags.

Lunchen som serverades ute på skolgården var uppskattad 
av alla.Många udda och roliga lekar.

Denna riddarfight slutade oavgjort.

NÖDINGE. I tisdags 
hölls en föreläsning för 
alla killar i årskurs 8.

Kommunens skolku-
ratorer, socialpedago-
ger och folkhälsoplane-
rare Birgitta Fredén var 
ansvariga för genom-
förandet.

På scenen i Ale gym-
nasium stod två repre-
sentanter från Macho-
fabriken. 

Machofabriken är Sveriges 
första nationella jämställd-
hetsprojekt för unga, som 
sätter killar och manlighet 
i fokus. I projektet har ett 
metodmaterial med interak-
tiva övningar, handledning 
samt en dvd med 17 korta 
filmer tagits fram. Målet är 
att unga som arbetat med 
Machofabriken ska uppleva 
att de, trots påverkan utifrån, 
själva kan ta makten över 

sina liv och också kan och vill 
skapa utrymme för andra att 
ta makten över sina.

– Med filmer och övningar 
hoppas vi väcka många nya 
tankar för en mer jämställd 
värld, där kön inte spelar 
roll för vilka möjligheter, 
rättigheter och skyldigheter 
vi har. Machofabriken är ett 
metodmaterial som inte ger 
enkla svar på komplicerade 
frågor. Istället uppmuntrar vi 
till en process där vi tillsam-
mans omprövar gamla kartor 
och ritar nya, Oskar Pers-
son som besökte Nödinge 
tillsammans med sin vapen-
dragare Joel Persson.

– En utmärkt föreläsning 
och faktum är att vi redan 
har påbörjat det här arbetet 
på vår skola, konstaterade 
Raimo Käkelä, socialpeda-
gog på Himlaskolan.

Kollegan på Aroeniussko-
lan, Martin Löwendahl, var 

inne på samma spår.
– De använde ett schysst 

symbolspråk i föreläsningen 
och med lådorna blev det 
väldigt tydligt. Det är väldigt 
lätt att man som kille bygger 
in sig med förväntningar 
från omvärlden. Hur ska 
jag kunna vara mig själv när 
det förväntas att jag ska vara 
någon annan?

I höstas bjöds tjejerna i 
årskurs 8 in till en föreläs-
ning med Mia Börjesson, 
socionom, som bland annat 
berörde temat självkänsla.

FOTNOT. Machofabriken är ett 
samarbete mellan Män för Jäm-
ställdhet, Riksorganisationen för 
kvinnojourer och tjejjourer i Sve-
rige (Roks) och Sveriges Kvinno- 
och Tjejjourers Riksförbund 
(SKR). Machofabriken möjliggörs 
med medel från Arvsfonden.

Kommunens skolkuratorer och socialpedagoger i samspråk med Machofabrikens represen-
tanter Oskar Persson och Joel Persson.
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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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Machofabriken kom till Nödinge

– Föreläsning för killar i årskurs 8

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Släpper ut låga  
114 g/km CO2
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FÅ MER INFO OCH FÖLJ MED PÅ 

merrell.com/barefoot

GO MERRELL BAREFOOT 
SOM NATUREN SKAPADE OSS

THE NATURAL WAY TO EXPERIENCE 
THE OUTDOORS

Våra nya noll-droppade barfotaskor skapar 
naturlig kontakt med underlaget.
Fötterna STIMULERAS när de länkas samman med 
marken. SAMVERKAN sker då du rör dig mer upprätt 
och med bättre hållning. De STÄRKER fötterna och 
benens muskler.

MERRELL BAREFOOT fungerar som ett komplement till 
din träning och för alla aktiviteter på land eller i vatten.
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Hjärtat klappar för hembygden
För makarna Hansson i Krokstorp betyder Guntorps missionsförsamling allt.

På Kilanda marknad kommer de tillsammans med 
församlingens scouter att servera våfflor.

Gunnar Hanssons engagemang för sin hembygd är livslångt.

Vad betyder Kilanda 
marknad för traktens 
invånare?

– Väldigt mycket. Det blir 
en naturlig träffpunkt där 
man äter tillsammans och 
umgås. Det gör bygden 
känd och bland annat alings-
åsare brukar hitta hit. Det 
kostar bara en tjuga i entrén, 
så alla kan komma. Förra 
året hade vi 1800 betalande 
besökare, men totalt upp-
skattas det varit omkring 
3000 personer, inklusive ett 
par hundra som jobbade. 
Framför allt brukar det 
krylla av ungar.

Vad kommer du och din 
fru Siri att göra på mark-
naden?
– Tillsammans med scou-
ter från Guntorps för-
samling ska vi som vanligt 
baka våfflor och tunnbröd. 
Sedan brukar vi även hålla 
i en tipspromenad som vi 

nu håller på att pyssla ihop 
barnfrågorna till. 

Berätta om ert stora 
engagemang för ung-
domsverksamheten i 
Guntorps församling, 
som ni 2010 mottog Ale 
Rotarys diplom för.
– Jag har själv varit medlem 
i församlingen i 62 år och 
Siri i 44. Ungdomsarbetet 
har alltid funnits och trots 
att det är en liten grupp 
finns det många engagerade 
medlemmar. 1996 startade 
vi upp scoutverksamheten 
och än idag är vi båda enga-
gerade i arbetet med ungdo-
marna. Församlingen bety-
der allt för oss, den är vårt 
andliga hem. 

Du är född och uppvuxen 
på gården i Krokstorp, 
hur var det att växa upp 
här på 30 och 40-talet?
– Vi hade ett tiotal kor och 
även grisar så det var hårt 

arbete på gården. Det pri-
vata fick komma i andra 
hand, men jag minns att 
man ibland tog cykeln 
ner till missionskyrkan i 
Älvängen där man träffade 
lite kompisar och spelade 
spel på lördagskvällarna. 
Annars var jag bunden till 
gården och man rörde inte 
så mycket på sig mycket på 
den tiden. 

Vad har ni för förvänt-
ningar på årets upplaga 
av Kilanda marknad?
– Vi hoppas på mycket folk 
och bra väder såklart. Folk 
brukar komma även när det 
regnar, men det är alltid 
roligast om det är fint. För 
SMU (Svenska missionskyr-
kans ungdom) i Guntorps 
församling innebär Kilanda 
marknad den allra största 
inkomsten.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Gunnar Hansson
Ålder: 79
Bor: Krokstorp
Familj: Gift med Siri sedan 44 
år tillbaka, döttrarna Eva och 
Annica och tre barnbarn
Gör: Har suttit i kommittén 
för Kilanda marknad i 23 år. 
Engagemanget för ungdoms-
verksamheten i Guntorps för-
samling, som delas med frun 
Siri, är livslångt. De startade 
bland annat upp scoutverk-
samheten 1996.
Intressen: Gården, missions-
kyrkan, församlingen
Stjärntecken: Vädur
Aktuell: Paret Hansson finns 
på plats på Kilanda marknad 
på Kristi himmelsfärds dag 
den 17 maj.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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NÖDINGE. Ales skolor 
har förbättrat sina 
resultat betydligt, 
något som inte minst 
märks på Kyrkbyskolan 
där man nu ligger i nivå 
med riksgenomsnittet. 

Rektor Joakim Öst-
ling menar att det är 
mycket tack vare bra 
relationer mellan elever 
och lärare.

– Att alla trivs är en förutsätt-
ning för en bra utbildning 
och det tycker jag att vi har 
lyckats väldigt bra med säger 
han. Vi har bland annat infört 
en modell för att förhindra 

skolk samt att specialpedago-
ger har anställts. Dessutom 
har vi även börjat prata mer 
om kunskapsbedömning uti-
från ”formativ bedömning”.  

Formativ bedömning 
innebär att eleven formas 
under utbildningens gång, 
till skillnad från ”summativ 
bedömning” där man i slutet 
av ett område tittar på allt 
eleven har gjort och sätter ett 
betyg utifrån det.

– Vi sätter upp mål under 
utbildningens gång där man 
frågar sig: Vart ska jag? Var är 
jag? Hur ska jag ta mig dit?, 
förklarar Joakim Östling.

Han menar även att 

lärarna skulle kunna bli 
bättre på att få eleverna mer 
självständiga. Innan de frågar 
läraren om hjälp ska de för-
söka ta reda på informatio-
nen själva, genom att exem-
pelvis läsa i böckerna. De ska 
även bli bättre på att ta hjälp 
av varandra. 

– Det som känneteck-
nar Kyrkbyskolan skulle jag 
säga är bra relationer mellan 
elever och lärare, ambitiösa 
lärare gör att eleverna trivs, 
säger Joakim Östling avslut-
ningsvis.

BATOUL RAAD

Framgångar för Kyrkbyskolan
– Satsar på bra relationer mellan lärare och elever

Att alla elever trivs på skolan är en förutsättning för en bra utbildning, menar Kyrkbyskolans 
rektor Joakim Östling

Vad är det bästa med Kyrkbyskolan idag?

Jasna Mirzai, 7A
– Jag tycker helt klart vårt Café 
Unkan, vi har så grymma fritidsle-
dare och att man alltid blir på bra 
humör när man kliver in här.

Ida Brinkenberg, 9A
– Att vi har pingisbord och ett 
café, så man är sysselsatt på ras-
terna. Jag tycker även om lärarna, 
de är engagerade och vill!

Tony Itkonen, 6A
– Folket, det är bra sammanhåll-
ning och man trivs.

Linus Hansson, 7B
– Luftkonditioneringen måste 
bytas ut eller något.

Felix Jansson Jonsson, 9A
– Arbetsmiljön skulle kunna bli 
bättre, tystare i klassrummen till 
exempel.

Vad skulle kunna bli bättre imorgon?

Sandra Poswiatowska, 8C
– Skolan måste verkligen byggas 
om och bli fräshare!

NÖDINGE. Att besö-
karna på Ale bibliotek 
höjer på ögonbrynen åt 
tekniktvåornas fågel-
holksutställning är för-
ståeligt.

Bakom skolprojektet 
ligger betydligt mer 
jobb än vad som kan 
utföras med hammare 
och spik. 

Funkis, nationalromantik 
eller klassiskt 20-tal är popu-
lära arkitektstilar.

Nu pratar vi dock inte om 
hus, utan om fågelholkar, 
våra flygande vänners bostä-
der.

Bakgrunden till utställ-
ningen är ett designprojekt 
som Ale gymnasiums tek-
niktvåor arbetat med i en och 
en halv månad. 

Det började med att elev-
erna fick skissa på papper 
och sedan gå över och jobba 
i designprogrammet CAD. 
Därefter har de med nog-
grann precision byggt fågel-
holkarna efter sina egna rit-
ningar.

Innan de påbörjade arbe-
tet gällde det att läsa på om 
olika fåglar för att kunna ta 
med alla förutsättningar i 
beräkningen. 

Tanken är att holkarna 
sedan ska sättas upp och 
komma till användning på 
riktigt, och säg den fågel som 
inte skulle vilja bosätta sig i 
en arkitektritad holk.

Holkar med stil
– Utställning väcker nyfikenhet 
på biblioteket

PÅ BIBLIOTEKET

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Holkmakare. Teknikeleverna har både gjort ritningarna och byggt ihop fågelholkarna, ett projekt som ingått i designkursen.

"Outside the box"

En kioskliknande holk i 20-talsstil. Nationalromantiskt inslag på utställningen.

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se
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NÖDINGE. Utbytet har 
pågått under en lång 
följd av år.

Samarbetet mellan 
Ale gymnasium och 
skolan i Ploërmel fung-
erar utmärkt.

Nyligen fanns 30 
franska ungdomar på 
plats i Nödinge för att 
få uppleva den svenska 
skolan på nära håll.

De franska gästerna fick upp-
leva en fin svensk vårvecka 
under sitt besök i Nödinge. 
Inkvarterade hos värdfamil-
jer fanns det under de första 
dagarna mycket ledig tid att 
spendera tillsammans med 
jämnåriga kamrater från Ale 
gymnasium.

– Skolutbytet är en fan-
tastisk möjlighet att få lära 
känna nya människor och 
samtidigt pröva sina vingar 
när det gäller språket, säger 
franskalärare, Jan-Åke 
Lindberg, som också agerar 
koordinator för projektet.

Under den drygt vecko-
långa vistelsen i Ale kommun 
fick de franska killarna och 
tjejerna uppleva historiska 
och kulturella sevärdheter, 
som bland annat Ale vikin-
gagård och Älgmuseet på 
Hunneberg. Vidare gjordes 
ett besök på Volvos fabrik 
och flera ungdomar gavs 
även möjlighet till ett besök 
på Liseberg. Många deltog i 
Festivalborgsfirandet.

– På torsdagseftermidda-
gen ordnade vi med en inne-
bandyturnering och samma 
kväll arrangerades en fransk-
svensk afton som blev väl-
digt lyckad, berättar Jan-Åke 
Lindberg.

Vad är den största skill-
naden mellan de franska 
ungdomarna och Ale gym-
nasiums elever?

– Just ingenting. Det är 

det som är så roligt att kon-
statera. När det gäller skol-
undervisningen så vet jag av 
erfarenhet att den franska 
modellen är lite mer strikt. 
I övrigt finns många likhe-
ter även inom detta område, 
avslutar Jan-Åke Lindberg.

Fungerande samarbete som fortgår
– Franska ungdomar besökte Ale

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

De franska ungdomarna fick prova på att spela innebandy. 
Jan-Åke Lindberg skötte lagindelningen.

Med vår 170-åriga erfarenhet och lokala 
närvaro kan vi tryggt och säkert erbjuda 
försäkringslösningar som passar dig.   
Dessutom är våra mest nöjda kunder de 
som råkat ut för en skada. Ring oss eller 
någon av våra kollegor på 0520-49 49 00, 
så hjälper vi dig. 

Peter Johlund, Säljare Liv och Pension 
Björn Andersson, Byggtekniker

Trygghet hela vägen.

Klart för start i innebandyturneringen. Det svensk-franska 
utbytet uppskattas av ungdomarna.
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Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantö

BUTIKEN 
Vi fi rar nyöppning på lördag m

Det händer mycket skoj i och utanför butiken. Grillning såklart, Glassgubben

I färskvarorna: I manuella disken: I

I Kolonialavdelningen:

I Frysen:

ÖPPNINGSERBJUDANDEN

Grillraket BBQ

6990/kg
ICA Ursprung Sverige

ca 750g. Av gris

Max 2 förpackningar per kund

I ostdisken:

I

I

Brie

3990/st
President 500g

Jfr pris 79,80:-/kg

Laxfi lé

5990/st
Findus 500g. Djupfryst  

Jfr pris 119,80:-/kg

Max 2 köp per kund

Finns laddat på ditt ICA kort

Klassikerlådan

79:-/st
Gb glass 1236g. Jfr pris 63,92:-/kg

Ostklassiker 

5990/kg
Arla Foods ca 670g 17-31%

Präst, Grevé, Herrgård, Svecia

Hel kyckling

25:-/kg
Lagerbergs Sverige

Lotta

Brie tremiere

890/hg
Hugo Eriksson

Tuttifrutti

2 för 18:-
Fatzer, 160-175g 

Jfr pris 56,25-51,42:-/kg

Madde

���������������������

Chia

Marinader

3 för 10:-
Santa Maria, 65-75g 

Jfr pris 3,33:-/st

Tortillabröd

5:-/st
ICA, 8-pack, 320g

Jfr pris 0,62:-/st

Dubbelbitar

5 för 20:-
Maraboue, 40-60g. Jfr pris 4:-/st

Skaldjurssallader

20:-/st
Prinsens 200g. Jfr pris 100:-/kg

Kassler

59:-/kg
Gudruns Svensk råvara

Bacon

950/st
Gudruns

Mantlad salami

10:-/hg
Astro, Tyskland

Tårta

2990/st
Almondy 350-400g. Djupfryst

Jfr pris 85,43-66,44:-/kg

Linda

örsförseningar. Priserna gäller v.20 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

ÄR KLAR! 
med grill- och glassfest kl 12-15
n för de små och Benno Magnusson pratar fotboll i Trisstältet med de stora

 mejeriet: I barnavdelningen:

I frukten:

Välling

99:-/st
Semper 30 liter, fullkorn/havre

Jfr pris 4,50:-/liter

Blöjor

99:-/st
Libero • Max 2 st/köp

I chips & dryckesavdelnignen:

 brödavdelningen:

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

Läsk

3 för 32:-
+pant

Pepsi, Zingo, 7up 1,5l

Jfr pris 7,11/liter + pant

Baguette Parisien

10:-/st
Nordic bakeoff 400g 

Jfr pris 25:-/kg

Romantica 
tomater i ask

1990/st
ICA Holland 400g. Klass 1

Jfr pris 49,75:-/kg

Chips & Ostbågar

2 för 30:-
OLW 180-300g 

Jfr pris 83,33-50:-/kg

Med kupong 23:-

Lätta

 10:-/st
Unilever, 600g. Jfr pris 16,66:-/kg

Juice

1590/st Lime

5 för 10:-
Brasilien ca 80g. Klass 1

Jfr pris ca 25:-/kg

Milda Culinesse

 10:-/st
Unilever, 5dl. Jfr pris 20:-/l

Bananer

995/kg
Chiquita Centralamerika

Klass Extra

Öppet alla dagar 8-22

Tina

Dennis
Jessica

Avocado

2 för 15:-
Sydafrikca Peru ca 165g. Klass 1 

Jfr pris ca 45,45:-/kg

Yoggi yoghurt

 10:-/st
Arla 2%, 1l

Fröjd/Gott gräddat

2 för 35:-
Pågen 375-680g

Jfr pris 46,67-25,74:-/kg

BAKAD I BUTIKEN!

Mini baguetter

5:-/st
Vitlök/original, ICA-6 pack, 300g.

Jfr pris 0,83:-/st
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NÖDINGE. Det har varit 
byggröra hos ICA Kvan-
tum Ale Torg.

Butiken har total-
renoverats och det är 
inte mycket som är sig 
likt.

– Känslan är att alla 
förändringar är till det 
bättre och kunderna 
har varit fantastiskt 
tålmodiga, säger ICA-
handlare Marianne Sjöö 
dagarna före nyinvig-
ningen.

Efter en tid av ombyggnad 
och mer eller mindre kaos 
i butiken har hyllorna och 
varorna hittat sina rätta plat-
ser. Färskvarorna har fått ett 
större utrymme och kund-

varvet har blivit mer logiskt.
– Alla förändringar är ju 

jobbiga och just nu tycker 
nog ingen att det är tydligare 
eller lättare att hitta varorna, 
men snart tror jag alla förstår 
hur vi har tänkt, säger Mari-
anne Sjöö.

Grundtanken i den nya 
Kvantumbutiken är att för-
medla en rumkänsla till kun-
derna. Ett tydligt rum för 
till exempel kött, mejeri och 
bakning.

– När du kommer till vår 
baksektion ska du hitta allt 
du behöver för bakning, såväl 
ingredienser som andra till-
behör. Bakplåtspapper och 
påsar finns nu nära mjölet 
och sockret. Det ska hjälpa 
kunden att tänka logiskt. 

Kaffet står således nära 
brödet och frukostvarorna, 
förklarar Marianne.

Frysdiskarna har flyttats 
närmare kassorna för att 
höja kvalitén och minimera 
risken för upptining. Den 
ombyggda butiken känns luf-
tigare och större, men även 
om delar av lagret har blivit 
mejeri är storleken i princip 
densamma.

– Den positiva upplevel-
sen beror nog främst på att 
de nya sektionerna är 10 cm 
smalare. Det blir rätt mycket 
totalt sett, vidare är de något 
lägre vilket gör att du får 
en bättre överblick, menar 
Marianne.

En stor investering har 
också gjorts i nya miljöanpas-

sade kyl- och frysmotorer.
– Det är inget som kun-

derna märker, men det känns 
väldigt bra för oss att veta att 
vi gör vad vi kan för att bidra 
till ett grönare samhälle.

En annan nyhet är att 
Kvantum nu kommer att ha 
en kassa som är helt kontant-
lös, där bara kortbetalning 
gäller.

På lördag nyinvigs buti-

ken med grill- och glassfest. 
Även den tidigare fotbolls-
profilen Benno Magnusson 
kommer att finnas på plats 
för Svenska Spel.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Klart för invigning!
– ICA Kvantum Ale Torg har totalrenoverat

Ica-handlare Marianne Sjöö jublar! Nu är den nya Kvantumbutiken på Ale Torg klar för nyin-
vigning.

Lördagen den 21 april ge-
nomfördes det första klubb-
mästerskapet inomhus i Bo-
hushallen. Det var 70 aktiva 
från Bohus IF friidrott som 
tävlande mot varandra på 60 
meter, kula, längd och höjd-
hopp.

Efter noggranna förbere-
delser är det äntligen dags 
för det första klubbmäster-
skapet i Bohus IF:s friidrott. 
Pulsen stiger och nu står 

de första aktiva klara för att 
starta på 60 meter och i en 
annan del av hallen ska en 
annan aktiv stöta iväg en 1,5 
kg kula och en tredje aktiv 
ska ta sats och floppa över 
ribban i höjdhopp. De aktiva 
är nu igång och publiken 
jublar, de aktiva väntar otå-
ligt på sin tur. Härliga pre-
stationer och mycket glädje 
och stark gemenskap sprids 
i Bohushallen. Detta är frii-

drotten när den är som bäst. 
Tiden går fort och klock-
an blir 15.00 och alla aktiva 
har fått sina guldmedal-
jer, ett bord med godsaker 
dukas upp och musik sprids 
i hallen genom högtalarna.  
Alla dessa underbart dukti-
ga friidrottare som har varit 
igång sedan klockan 10.00 
visar ingen tendens till trött-
het nu när friidrottsdiscot 
är igång.

En kanondag och det 
känns verkligen ända in i 
själen att denna friidrotts-
satsning som drogs igång i 
Bohus för ett år sedan var 
klockren. Framtiden för frii-
drotten i Ale blir spännande 

att följa och det är härligt att 
så många  aktiva, tränare och 
föräldrar i Bohus IF friidrott 
är en del av den.

Per Carlsson

Inomhus KM Bohus IF friidrott

Amanda Forsell hoppar höjd. Marcus Wallberg hoppar 
längd i Bohushallen.

Premiär för 
Vårloppet
På lördag är det premiär för Ale 
Torgs Vårlopp som sträcker sig över 
5,4 km. De yngsta mellan 3 och 10 
år får springa Knatteloppet. Det är 
Ale Torgs företagarförening som 
tillsammans med OK Alehof och 
Bohus IF:s friidrott arrangerar eve-
nemanget. Vinnaren av årets lopp 
blir också innehavare av det första 
banrekordet och kommer att belö-
nas rikligt. Alla löpare kan förvisso 
bli vinnare då nummerlappen också 
fungerar som lottsedel. Anmälan 
kan ske på plats.

���������������������������������������
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UPPTÄCK NYA KIA CEE’D OCH VINN EN BILSEMESTER!

På bara fem år har Kia cee’d blivit en av Sveriges mest sålda bilmodeller. Nu lanserar
vi en helt ny generation av Kia cee’d. Det här är ett perfekt möte mellan design, 
funktion som är fylld med smarta tekniska detaljer och innovativa lösningar. Eller vad 
sägs om eluppvärmbar ratt, panoramasoltak och självparkeringssystem (fi nns som 
tillval). Det bästa sättet att uppleva nya Kia cee’d är genom en provkörning. Alla som 
provkör nya Kia cee’d kan tävla om en bilsemester** värde ca 15.000 kr. Välkommen.

Pris från
164.900 KRONOR MILJÖBIL = FRI VÄGSKATT I FEM ÅR*

FINNS SOM DIESEL OCH BENSIN

Just nu bjuder vi på en DVD-fi lm till
alla somprovkör nya Kia cee’d innan

den 30 maj 2012. Värde ca 80 –160 kr.

Erbjudandet gäller tom den 30 maj 2012. *Gäller endast manuell växellåda. **Gäller lån av en Kia cee’d under två valfria veckor i Sverige under juni-augusti 2012. Försäkring ingår, men vinnaren står för självrisk vid eventuell skada. Priset innefattar bränslepengar från Statoil för 2.000 kr samt hotellövernattningar på 
Scandic för 7.000 kr. Bränsle utöver vinsten, biltullar, parkeringsavgifter/böter samt vinstskatt får vinnaren stå för. Bilen hämtas hos din närmaste Kia-återförsäljare. Den 7-åriga nybilsgarantin är Sveriges längsta fabriksgaranti och gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin följer bilen och upphör 
7 år efter första registreringsdatum eller efter 15.000 körda mil, det som först uppnås. För att nybilsgarantin ska gälla måste all service utföras av auktoriserade Kia-verkstäder under hela garantitiden. I annat fall gäller 3 års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka, förutsatt att service utförts fackmannamässigt enligt Kias 
serviceprogram. Bränsleförbrukning blandad körning 4,1 – 6,1 l/100 km. CO2-utsläpp 109 – 145 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 5. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel. 
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1. Konstgräsplan
2. Till naturläktare
3. Gräsplan
4. Skatepark

5.  Sjumannaplan, konstgräs 
och trästaket

6. Allaktivitetsplats
7. Lekpark

8. Promenad/joggingbana
9. Älvängens kulturhus
10. Madenskolan

För fyra år sedan diskutera-
de Älvängens IK framtiden. 
Varför finns klubben och för 
vem är de till för? Svaret blev 
att målet i varje fall ska vara 

att fylla en funktion för alla 
från barnvagn till rollator.

– Vi vill inte bli sedda 
som en ren fotbollsfören-
ing. ÄIK betyder mer än så. 

Som ortens största förening 
vill vi ta ett större ansvar och 
när vi ser ungdomar sittandes 
runt Netto i Älvängen under 
kvällstid, då har vi inte lyck-
ats. Det är bättre om vi kan få 
upp dem hit och gillar de inte 
att sparka boll får vi försöka 
erbjuda något annat, säger 
ÄIK:s visionär Roger Hen-
riksson.

Idag är hälften av alla skol-
barn i Älvängen medlem i 
idrottsklubben och ÄIK har 
närmare 30 serielag i spel i år. 
Med detta som bakgrund be-
stämde sig Älvängens IK för 

att med full kraft verka för en 
konstgräsplan.

– Det har varit en lång och 
lärorik resa. Finansieringen 
var som väntat den stora stö-
testenen. Inledningsvis visste 
vi inte i vilken utsträckning 
som Ale kommun tänkte 
bidra, varför vi har sökt 
bidrag från i princip alla möj-
liga håll. Detta tillsammans 
med ett stort ideellt engage-
mang bland våra medlemmar 
gör att vi kommer att ha fi-
nansierat mer än halva inves-
teringen. Det gör också att vi 
äger full rätt att fördela tider-
na och bestämma hur planen 
ska användas, förklarar Roger 
Henriksson.

Fast hur var det nu? Alla 
barn vill inte spela fotboll. I 

samband med att arbetet tog 
fart med konstgräset vidga-
des vyn över området kring 
Älvevi. Här finns plats för 
mer.

Kommunalt stöd behövs
– Tillsammans med en arki-
tekt har vi tittat på möjlig-
heterna att tillföra ytterliga-
re aktiviteter. En ny 7-man-
naplan, en rink för spontan-
idrott där basket, tennis, vol-
leyboll, och innebandy kan 
spelas. Ett parkområde med 
lekplats, skatepark, boulepla-
ner, cafeteria och en förbätt-
rad grön miljö ingår också. 
För att det ska bli verklighet 
behövs ett kommunalt stöd. 
1,5-2 miljoner kronor visar 
kalkylen beroende på hur och 

vad man väljer att göra. Ska-
teparken är exkluderad och 
drivs som ett separat ärende, 
berättar Magnus Pettersson.

När konstgräset invigs 
den 6:e juni kommer löpar-
banor runt arenan vara klara, 
liksom längdhoppsgrop, boll-
förråd och läktare. Boulepla-
ner och maskinförråd dröjer 
ytterligare en tid. Älväng-
ens IK har också tagit kon-
takt med Skanska och Veidek-
ke som ska bygga det nya bo-
stadsområdet Kronogården 
bara ett stenkast från Älvevi.

– Ett aktivitetsområ-
de såsom vi har skissat upp 
det gör definitivt bostäder-
na mer attraktiva och det 
hade varit roligt om de ville 
stötta våra planer, men fram-
för allt så måste vi få med oss 
Ale kommun. Just nu har vi 
en härlig glöd i föreningen 
och med hjälp av flera en-
treprenadföretag från bland 
annat vägbygget får vi mycket 
gratis. Det betyder att för 
varje satsad krona får vi otro-
ligt mycket tillbaka just nu. 
Det är ett gyllene tillfälle 
att färdigställa hela området. 
En chans som kanske aldrig 
kommer tillbaka. Jag hoppas 
kommunledningen inser det, 
menar Magnus Pettersson.

ÄIK vill bygga mer än konstgräs
– Hoppas kommunen tar chansen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

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

ÄLVÄNGEN. På nationaldagen inviger Älvängens 
IK sin nya konstgräsplan.

Fyra års arbete är till ända, men klubben vill 
mer.

– Det är ett gyllene tillfälle som aldrig kommer 
att komma tillbaka. Nu finns engagemanget i 
klubben, stödet hos sponsorer och partners. Får 
vi med oss kommunen också blir utväxlingen 
enorm, ÄIK:s säger Roger Henriksson och Magnus 
Pettersson.
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FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Tölö – Lilla Edet 0-1 (0-0)
Mål: Jonathan Gustafsson.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Sjuntorp 2-0 (1-0)
Mål SBTK: Christian Rönkkö, Daniel 
Larson.
Matchens kurrar: Mattias Johansson 
3, Edwin Modin 2, Svante Larson 1.

Division 6D Göteborg
Älvängen – Färjenäs 6-1 (2-1)
Mål ÄIK: Niklas Pålsheden 2, Viktor 
Fredriksson, Jonathan Franzén, 
Rasmus Eriksson, Jimmy Lidén.
Matchens kurrar: Simon Enyck 3, 
Jimmy Lidén 2, Viktor Fredriksson 1.

Surte – Bosna 1-6 (1-3)
Mål SIS: Emil Begzic

FC Komarken – Nödinge 2-0 (2-0)

Hyppeln – Nol 2-1 (0-0)
Mål NIK: Michael Hintze.

Division 6 Alingsås
Alvhem – Hjärtum 4-0 (2-0)
Målskyttar: Andreas Ruuska 2, Chris-
tofer Karlsson, Emanuel Stensson.
Matchens kurrar: Johan Hålt 3, 
Christoffer Karlsson 2, Emanuel 
Stensson 1.

Division 7D Göteborg
Bohus – Rödbo 2-1 (1-0)
Mål BIF: Michael Schelin, Isa Niazi.

Division 3 Västergötland S, 
damer
Skepplanda – Borås GIF 4-1 (1-0)
Mål SBTK: Lotta Hillebjer, Amanda 
Errind, Sandra Augustsson, Matilda 
Errind.

Division 4 A Göteborg
Lindholmen – Älvängen 0-4 (0-0)
Mål: Linda Karlsson 2, Tesa Enyck, 
Emelie Johansson.
Matchens kurrar: Emelie Johansson 
3, Irina Roussakoff 2, Elin Rautio 1.

Division 5 Göteborg
Team Utbynäs – Ahlafors 3-4 
(0-3)
Mål AIF: Madelene Lindberg 2, Emma 
Håkansson, Ann-Sofie Johannesson.
Matchens kurrar: Josefine Korpe 
Larsson 3, Elisabeth Berndtsson 2, 
Madelene Lindberg 1.

Division 3 nv Götaland
Velebit – Ahlafors IF 0-0
Matchens kurrar AIF: Ali El-refaei 3, 
Andreas Skånberg 2, Johan Elving 1.

Division 5, damer
Team Utbynäs ff - Ahlafors if 3-4
Mål AIF: Madelene Lindberg 2, Emma 
Håkansson, Ann-Sofie Johannesson.
Matchens kurrar: Josefine Korpe 
Larsson 3, Elisabeth Berndtsson 2, 
Madelene Lindberg 1.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

GÖTEBORG. 13 löpare från 
Ale 90 IK sprang Göte-
borgsvarvet. Som vanligt 
var det fint väder och för 
löparna en perfekt tempe-
ratur på 12-13 grader.

Rekorddeltagande med 
45 000 startande och bara 
700 som bröt. Löparfesten 
flöt på bra med längre tid 
mellan startgrupperna. Ar-
rangörerna har lyckats bra 
med logistiken.

Även för Ale 90:s löpare 
gick det bra. Onsdagsträ-
ningarna och långpassen 
hade gjort nytta. Bäst lyck-
ades Monika Jonasson och 
Thomas Karlsson med 
1.56 respektive 1.23. Varvet 
är en stor fest och ett ut-
märkt mål för träningen. 
Hoppas fler från Ale ställer 
upp nästa år.

Ale 90 IK har onsdags-
träningar vid Furustugan 

och långpass en gång i må-
naden. För Ale 90:s löpare 
var Göteborgsvarvet en fin 
genomkörare inför höstens 
gemensamma klubbresa till 
Budapests halvmaraton.

På söndagen gick Lilla 
Göteborgsvarvet med 
13 000 ungdomar på 
sträckor från 250 meter till 
5 kilometer. Även detta ett 
stort ögonblick för ungdo-
marna och barnen.

Ale 90 IK tog del av löparfesten

FORSVALLEN
A-LAG HERRAR

DM 2012

Söndag 20 maj
SKEPPLANDA BTK

VS
HOLMALUNDS IF

Kl: 19.00

S
K

EP
PLANDA

B
T
K

1948www.skepplanda.se

GÖTEBORG. Ahlafors 
får fortsätta vänta på 
första trepoängaren.

Bortamatchen mot 
Velebit förblev mållös.

Ett styrkebesked 
från de gulsvarta som 
fick Kajin Talat utvisad 
direkt efter paus.

Ahlafors har hittat tillbaka till 
det framgångsrika försvars-
spel som gjorde laget till en 
svår nöt att knäcka i fjol. Pro-
blemen för de gulsvarta finns 
längre upp i plan. På de in-
ledande fem matcherna har 
AIF bara nätat två gånger. 
Mot Velebit skapades dess-
värre heller inga direkt heta 
målchanser. Huvudtränaren 
Lars-Gunnar Hermansson 
var ändå ganska nöjd med 
matchen som helhet.

– Killarna spelar med stort 
hjärta och det visar sig inte 
minst när vi får en man utvi-
sad. Vi är också medvetna om 
att vårt anfallsspel inte är fär-
digutvecklat än. Det är fort-
satt hårt arbete som gäller. Vi 
får fortsätta nöta på träning-
ar och hoppas att det släpper 
snart. Det går lite för lång-
samt och kommer vi runt på 
kanterna finns det ingen att 
slå in bollen till i boxen, sa 
Hermansson med lite dis-
tans till matchen.

En titt i hörnstatistiken 
säger det mesta. Ahlafors 
IF hade en enda hörnspark 
under 90 minuter. Velebit 
hade sju, men lyckades inte 
förvalta en enda.

Medvetet defensiva
– Vi blev medvetet mer de-
fensiva i andra halvlek, då vi 
fick försvara oss efter det röda 
kortet. Före paus var Sebas-
tian Hällbäck väldigt pigg på 
sin kant, tyvärr orkade han 
inte fortsätta i andra halv-
lek. Vi tvingades också byta 
ut Moha Abdulrazek mot 
Rasmus Johansson som 
fick en mer defensiv roll. Jag 
tycker vi får vara nöjda med 

en pinne med tanke på hur 
matchen utvecklade sig, sum-
merade Hermansson.

Det var länge en tämligen 
snäll och medioker match. 
Domaren behövde inte vifta 
med det gula kortet förrän i 
början av andra halvlek. Då 
hissades det gula kortet upp 
vid två tillfällen på fem mi-
nuter – båda gångerna till 
samme olycklige Kajin Talat 
på AIF:s mittfält.

– Det var inte så mycket 

att säga om, men att hon inte 
tog en avvaktande frispark 
när Johan Elving frispelade 
Ali El-refaei har jag svårt att 
acceptera.

Båda yttrarna, Sebastian 
Hällbäck och nämnde Ali, 
var pigga i matchinledning-
en, liksom släpande anfalla-
ren Moha Abdulrazek. Bakåt 
visade Henrik Andersson, 
som åter var tillbaka i back-
linjen sin betydelse för laget.

På söndag väntar Göte-

borgs FF i en tidig ”måste-
match” på Sjövallen.

– Det är bara att titta i ta-
bellen så ser alla hur viktig 
den matchen är för båda 
lagen. Vi är i starkt behov 
av en trepoängare nu, säger 
Lars-Gunnar Hermansson 
och gläds över att samtliga 
spelare är tillgängliga.

AIF får fortsätta vänta på första segern

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ali El-rafaei var rejält på gång, men det är för få ahlaforsspelare med i attackerna. Ensam är 
inte särskilt stark i fotboll... 

Teddy Lucic, den forne 
landslagsstjärnan har 
probem med sitt Velebit.

GÖTEBORG. Specialvar-
vet utgjorde startskot-
tet för helgens stora 
löparfest i Göteborg.

Över tusen personer 
med begåvningsmäs-
sigt funktionshinder 
deltog i arrangemanget.

För Mediaverksta-
dens fyra deltagare 
blev det en enkel 
match.

Efter en regning morgon blev 
det uppehållsväder lagom till 
att startskottet för Special-
varvet skulle gå. Deltagar-
na påbörjade sin löpning vid 
Björngårdsvillan i Slottssko-
gen och målet skedde inne 
på Slottsskogsvallen. Sträck-
an mätte 2,4 kilometer. Det 
fanns också en längre variant 
på 4,1 kilometer.

Mediaverkstadens delta-
gare valde den korta varian-
ten. Marie Bergstrand var 

först i mål och hon följdes 
sedan av Nicklas Olsson, 
Julius Carlsson och Frida 
Schneider.

– Jag trodde inte jag hade 
kondition för detta, förklara-
de Frida samtidigt som hon 
sträckte armarna i skyn efter 
målgången.

Elever från BF 3a i Ale 

gymnasium har fungerat som 
personliga tränare för Medi-
averkstadens killar och tjejer. 
Eleverna fanns också på plats 
och coachade deltagarna 
under fredagens varv.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nicklas Olsson hade all an-
ledning att vara stolt över 
sin insats.

Frida Schneider och Julius Carlsson firar att de gått i mål i Specialvarvet.

Träning som gav resultat
– Specialvarvet blev en 
enkel match



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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

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

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-459 000

Ale Taxi Ditt lokala 
taxibolag

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

trakten som sitter i bilen.

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

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

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage AB

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-
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Fotvård, hudvård & Friskvård
i Bohus Centrum
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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

- 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

VILL DU
- Spela fotboll eller heja fram våra lag?

- Bli en av våra duktiga ledare eller en hjälpande hand?

KOM OCH VAR MED DU OCKSÅ
NÖDINGE– SÅ KLART

DIV 6 D
Söndag 20 maj kl 18:00

Nödinge SK – Hyppelns IK
Välkommen till Vimmervi Cafeterian är öppen

www.laget.se/nskfotboll Tel: 0303-229883
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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 mellan kl 9 och 14 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

SKEPPLANDA. Efter 
premiärförlusten mot 
Göta BK har det blivit 
tre raka segrar för 
Skepplanda BTK.

I fredags kväll blev 
det vinst hemma mot 
Sjuntorps IF.

– Vi vinner utan att 
övertyga, förklarade 
hemmatränaren Derny 
Harman efter matchen.

Precis som fotbollsexpertisen 
förutspådde inför seriestarten 
i division 5 Västergötland 

Västra utgörs tätkvartetten 
efter fyra spelade omgångar 
av Gerdsken, Halvorstorp, 
Skepplanda och Göta. Fyra 
gulsvarta lag som lär slåss om 
guldet när det 
drar ihop sig 
senare i höst.

SBTK vann 
pliktskyldigt 
hemma mot 
Sjuntorp, men 
som alltid när de här lagen 
drabbar samman så blev det 
en tillknäppt historia med re-
lativt få målchanser. Skepp-

landa var det spelförande 
laget medan gästerna krymp-
te ytor och spelade efter sina 
resurser.

Christian ”Figge” 
Rönkkö 
satte 1-0 i den 
första halvle-
kens åttonde 
minut, men 
sedan dröjde 
det ända till 

sju minuter före slutsignalen 
då anfallskollegan Daniel 
Larson satte spiken i kistan 
och 2-0. Vid detta mål sva-

rade Edwin Modin för ett 
galant förarbete.

Några minuter före slutet 
uppstod kurr mellan hemma-
lagets Jonathan Svensson 
och Sjuntorps Johan Grön-
vall, som båda fick lämna 
planen. I sammanhanget ska 
också nämnas att domaren 
Anes Smailagic från Väners-
borg inte hade någon lyckad 
kväll på Forsvallen och hans 
betyg blir precis som match-
omdömet i sin helhet, det vill 
säga underkänt.

Tredje raka för SBTK

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Anfallsparet Christian Rönkkö och Daniel Larson fixade 
var sitt mål på Forsvallen när 
Skepplanda BTK besegrade 
Sjuntorps IF med 2-0.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Sjuntorps IF 2-0 (1-0)

ÄLVÄNGEN. ÄIK:s 
Simon Enyck har 
kommit i gott slag och 
var framspelare till tre 
av hemmamålen mot 
Färjenäs.

Matchen slutade med 
en femmålsseger på ett 
blött Älvevi.

Detta var Älvängens 
andra raka seger.

Gästerna hade kraft att hålla 

jämna steg med ÄIK före 
paus. I den 
andra var 
det mest spel 
på Färjenäs 
planhalva och 
då tvingades 
målvakten kapitulera vid fyra 
tillfällen.

Det ungdomliga ÄIK, där 
genomsnittsåldern är cirka 
19 år, har fått bra beröm av 
sin tränare, Peter ”Erra” 

Eriksson. 
Det är 

många bra lag 
i serien så det 
gäller att visa 
framfötterna.

 – Det är 
mycket roligare i år än förra 
säsongen, sade en av fjolårets 
spelare som nu går in med liv 
och lust.

Storvinst för ÄIK mot Färjenäs

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Här får gästernas målvakt grässtänk i munnen då Jimmy 
Lidén ångar fram mot mål, som gav slutresultatet 6-1.

ALVHEM. Trots en hård 
och besvärlig motvind 
kunde Alvhem säkra 
årets första vinst redan 
före pausvilan. 

Hjärtum slogs till-
baka i Göta älvdalsder-
byt på Gläntevi.

Hemmalagets seger-
siffror blev 4-0 (2-0).

Samtliga spelare visade verkli-
gen upp ett bra kunnande och 
ställde till massor med bekym-

mer på ett halt Gläntevi. Hade 
inte gästernas målvakt, Fred-
rik Johans-
son, agerat så 
säkert mellan 
stolparna, 
hade målskör-
den stigit yt-
terligare i höjden. Även hem-
mamålvakten, Johan Hålt, 
var en viktig kugge med ett 
flertal bra ingripanden. 

Frälsaren i hemmalaget var 
Andreas Ruuska. Två snygga 
fullträffar och bud på ytterli-

gare mål och kvällen kunde 
blivit ännu skönare.

Efter endast 
en seger är det 
för tidigt att 
höja laget till 
skyarna. Flera 
av hemmaan-

fallen kom efter grova tabbar 
hos gästerna, men en 4-0-
triumf är skönt att rida vidare 
på.

Alvhem trivdes bäst i stormen

PÅ GLÄNTEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Emanuel Stensson, Christoffer Karlsson och Andreas Ruuska 
såg till att Alvhem besegrade Hjärtum med 4-0 i fredags 
kväll.

Tis 15 maj kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Kållered

Tis 15 maj kl 19.00
Jennylund

Bohus – Hålta

Lör 19 maj kl 14.00
Nolängen

Nol – Tuve

Sön 20 maj kl 16.00
Älvevi

ÄIK dam – 
Guldheden

Sön 20 maj kl 18.00
Vimmervi

Nödinge– Hyppeln

Sön 20 maj kl 17.00
Gläntevi

Alvhem – TFF

Sön 20 maj kl 18.00
Sjövallen

Ahlafors – GFF

Ons 23 maj kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Trollh. FK

FOTBOLL I ALE

Division 3 NV Götaland

VS

GÖTEBORGS FF
SÖNDAG 20 MAJ

KL 18.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärd

FOTBOLL
Division 6 Alingsås
Alvhems IK – Hjärtums IS 4-0 (2-0)

FOTBOLL
Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Färjenäs IF 6-1 (2-1)

– Övertygade stort mot Hjärtums IS
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ALAFORS. 111 personer.
Så många kom 

till tisdagskvällens 
motionsdans i Furu-
lundsparken.

– En lyckad premi-
ärkväll, konstaterade 
arrangörsveteranerna 
Åke Johansson och 
Lennart Jönsson.

Tisdagskvällar under maj 
månad och de inledande 
veckorna i juni erbjuder 
Ahlafors IF motionsdans i sin 
vackra folkparksidyll i Furu-
lund. Det är en tradition som 
har hängt med sedan många 
år tillbaka med Åke Johans-
son som initiativtagare och 
orkesterbokare.

– Motionsdanserna är 
populära och folk kommer 

långväga för att få uppleva 
det här, avslöjar Åke som 
naturligtvis fanns på plats vid 
årets premiärdans.

I biljettluckan satt parhäs-
ten Lennart Jönsson och räk-
nade in 111 personer varav 
några förstagångsbesökare.

– Det var ett par från Par-
tille som på hörsägen hade 
hört hur fin vår park skulle 
vara. De blev inte besvikna 
och lär säkert återvända, 
säger Lennart.

För musiken svarade Trip-
pix som serverade en mix av 
låtar där danserna varierade. 
Trots den lite kylslagna kväl-
len var temperaturen hög på 
rotundan och flera besökare 
tvingades till skjortbyte i 
pausen.

– Det är alltid en härlig 

stämning på dansbanan, 
säger Åke Johansson som 
själv passade på att ta sig en 
svängom när tillfälle gavs.

I cafeterian stod Gittan 
Otter och Gun Andersson, 
som stod beredda när pausen 
inföll strax före klockan halv 
nio.

– Nu blir det hektiskt 
under en kort period när det 
ska servas med dricka, kaffe 

och bulle. När musiken drar 
igång igen ska alla upp på 
golvet, förklarar Gittan.

En något yngre publik lär 
inta Furulundsparken nu på 
onsdag, 16 maj, då det blir 
Gökottedans med No Tjafs 
på scenen. Fredagen den 25 
maj blir det dansanta toner 
då Streaplers står för under-
hållningen.

JONAS ANDERSSON

Premiärstegen tagna på rotundan
– Danssäsongen igång i Furulundsparken

I tisdags gick startskottet för årets motionsdans i Furulund-
sparken. 111 personer kom till premiärkvällen.

Fullt ös på rotundan till tonerna av Trippix orkester.

BOHUS. Söndagen 
den 27 maj äger den 
första av sommarens 
fem bakluckeloppisar, 
även kallad ”Västkust-
loppis”, rum på Jen-
nylunds idrottsplats.

På loppmarknaden 
som tidigare år hål-
lits i Rollsbo har man 
haft över hundra bilar 
bokade. 

Även i år räknar arrangörer-
na Lisa och Jan André med 
stor uppslutning och redan 
förra veckan hade de 60 bilar 
bokade.

Paret, som är bosatta i 
Hålta utanför Kungälv, har 
genom åren ordnat flera bak-
luckeloppisar som utveck-
lats till rena folkfester och 
för varje år kommer allt fler 
besökare. I fjol fick de sätta 
stopp vid 125 bokade bilar för 
att alla skulle få plats. Fram 
tills förra året har loppmark-
naden ägt rum i Rollsbo in-
dustriområde, men eftersom 
det nu påbörjats ett bygge på 
platsen fick de börja leta efter 

en ny. 
Av Bohus IF har de fått 

hyra den stora grusplanen 
vid idrottsanläggningen och 
i klubbstugan kommer det 
att säljas fika.  

– Det brukar vara jättebra 
stämning med många positiva 
människor. Även när vädret 
har varit dåligt har humö-
ret varit på topp. Det är ett 
bra tillfälle att sälja av sådant 
man inte längre behöver 
samtidigt som det kommer 
någon annan till nytta. Vissa 
kommer till marknaden bara 
för att träffa folk och byta 
några ord med nya männis-
kor, säger Lisa André. 

Tillfälle att synas
Förutom traditionella lop-
pisfynd som böcker, hus-
geråd, leksaker, skivor och 
möbler finns även hantverka-
re av olika slag på plats för att 
sälja sina hantverk. Det kan 
vara allt från egentillverkade 
smycken och andra konstverk 
till hembakat bröd. Man får 
inte sälja något som ska ätas 
på plats, men hembakat som 
är paketerar går bra. 

– Det är ett bra tillfälle att 
synas och göra reklam för sin 
verksamhet. Det hade också 
varit roligt om vi kunde få dit 
någon form av musikframträ-
dande som kunde underhålla 

besökarna.
Skolklasser och föreningar 

brukar även passa på att sälja 
saker på marknaden för att 
få ihop pengar till resor och 
annat.

Vilka tips kan du ge till 
dem som ska sälja på mark-
naden?

– För det första måste man 
boka plats i god tid, eftersom 
det fort blir fullbokat. Väl 

på plats är det bra att ha en 
liten växelkassa till hands och 
plastpåsar att lägga varorna i. 
Många tycker det är skönt att 
sätta priser på varje sak, andra 
har ett pris per bord eller av-
delning och en del tycker om 
att förhandla och sätter inga 
priser alls. 

Sommarfynd i bagaget
– Bakluckeloppis anordnas på Jennylund

GILLAR LOPPIS!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Bakluckeloppis på grusplanen 
vid Jennylunds idrottsplats 
planeras följande söndagar:
27 maj, 10 juni, 15 juli, 5 augusti,
26 augusti.

Bakluckeloppis är ett bra tillfälle att göra sig av med saker 
man inte längre behöver. Då kommer de till användning igen.

BOHUS. I fredagens V65-
omgång på Kalmar blev det 
hög utdelning på sex rätt. 
En andelskupong inlämnad 
hos Bohus Spel & Servi-
ce i Bohus gav hela 278 075 
kronor.

Andelskupongen, som 
kostade 240 kronor, lycka-
des pricka in sex rätt. Ku-
pongen innehöll förutom 

en rad med sex rätt även 12 
rader med fem rätt.

Det vinnande systemet 
var sålt i två andelar, vilket 
innebär att varje andel är 
värd 139 037 kronor.

Det vinnande syste-
met innehöll två så kallade 
spikar, det vill säga ogarde-
rade lopp.

❐❐❐

Storvinst till Bohus – vann 
278 075 kronor på V65

Slott, Disneyland 
& Paris!
6 dagar i Sancy, Frankrike
 
Chateau de Sancy ★★★  
Slottet ligger i den nordfranska 
landsbyn Sancy utanför Paris vid 
landsbykyrkan. Slottets restau-
rang är nämnd i Michelin-guiden 
2011 och har egna ridbanor med 
möjlighet för en ridtur i de vackra, 
lantliga omgivningarna. Slottet 
råder över 5 hektar skogsom-
råde, pool, tennisbana, solterrass 
och en vacker slottspark. Besök 
Disneyland Paris magiska värld (18 
km) eller Paris. Området omkring 
slottet är speciellt känt för sin 
goda brieost och gränsar dess-
utom till distriktet Champagne. 

Pris per person i dubbelrum 

3.399:-
Pris utan reskod 3.699:-

Ankomst: Valfri 15/6-26/8 2012. 
OBS: Turistskatt på 1 EUR per person/dygn.

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

Chateau de Sancy

Idyll vid Kappeln
4 dagar i Nordtyskland

 ★★★  
Hotellet ligger i utkanten av Kappeln. Slappna av med god mat i en 
rofylld atmosfär eller boka en spabehandling på hotellet. Hotellet 
ligger 200 m från fjorden Slien och den idylliska marinan. Det går 
vandringsstigar in till centrum med butiker. 

Pris per person i dubbelrum 

1.399:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 
2012. 

 
endast 1.199:- 

Sommar i Sundsvall
6 dagar på hot ell i centrum

Clarion Collection Hotel Grand 
Hotell vid centrum, stationen och tor-
get med caféer. Shoppa i Norrlands 
största innerstadsgalleria IN och 
upplev Härnösand och Höga kusten! 

Pris per person i dubbelrum 

2.449:-

salladsbar

Ankomst: 
Valfri 
15/6-26/8 
2012.  

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Weekend 
endast 999:- 

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

Alekuriren
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NÖDINGE. Magnifikt!
Ett bättre ord finns 

inte för att beskriva 
Kyrkbykörens föreställ-
ning Destination: Any-
where.

– Jag är jättestolt 
över eleverna, berömde 
regissör Mia Odlöw 
efter den lyckade pre-
miären.

Totalt blev det fyra framträ-
danden för Kyrkbykören. 
Lokaltidningen fick uppleva 
premiärföreställningen i Ale 
gymnasium tillsammans med 
elever från andra skolor i 
kommunen.

Kyrkbykören bestod i år 
av ett knappt 30-tal elever. 
De har repeterat en lektion i 
veckan sedan terminsstarten 
och efter två heldagsrep var 
det dags för premiär förra 
fredagen. 

– Grundidén till föreställ-
ningen kom redan förra året, 
då vi tyvärr fick ställa in pro-
jektet på grund av sjukdom. 
Vi behöll grundtanken med 
att det är någon typ av station 
eller flygplats som är central-
punkten från vilket allting 
utgår, berättar Mia Odlöw.

– För den som är metafo-
riskt lagd kan stationen och 
dess baksluge konduktör 
symbolisera själva livet, med 
alla dess resor och krum-
språng.

För att förstärka känslan 
av det som skedde på scenen, 
som var en blandning mellan 
verklighet, dröm och fiktion, 
använde aktörerna sig av 
såväl tecknad rekvisita som 
pratbubblor.

– Jag var jättenervös 
precis innan föreställningen 
skulle dra igång, men det 
gick ju bra. Vi körde på och 
gav järnet, förklarade Ronja 
Sandros, en av alla duktiga 
sångfåglar.

Musiken i föreställningen 
varierade, med en spänn-
vidd från Dolly Parton och 

Eurythmics till Carla Bruni 
och Miley Cyrus. Journeys 
”Don´t Stop Believing” var 
ett perfekt slutnummer.

Magnifik musikföreställning i Ale gymnasium

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kyrkbykören svarade för ett lysande framträdande i Ale gymnasium. Slutnumret med Jour-
neys ”Don´t Stop Believing” var klockrent.

Mahan Zirdehi gjorde ett be-
jublat dansnummer.

Ronja Sandros spelar banjo 
om än en tecknad sådan.

En härlig dag på stranden där låten ”California girls” 
kommer väl till pass.

Jenna, Alicia och Linnea agerade solister i låten ”Here You 
Come Again”.

Tredje årgången av Ale 
Allvetare lockade hela 193 
åskådare. Det gav ett över-
skott på 2 834 kronor. Ar-
rangörerna, SPF Alebygden 
och PRO Ale Norra, be-
slutade att skänka detta till 
Vaknafonden. En bidragan-
de orsak till överskottet var 

att Repslagarmuseet skänk-
te en Knoptavla som pris. 
Börje Johansson har redan 
lovat att skänka en till nästa 
års tävling.

Arrangörerna uppma-
nar de sex pensionärsför-
eningarna att anordna ut-
tagningstävlingar i god tid. 

Slutligen ett stort tack till 
funktionärer, tävlingsdelta-
gare och publik.

Nästa gemensamma ar-
rangemang är Friskvårds-
dagen i Furulundsparken, 
Alafors, den 24 maj.

Lennart Mattsson

Ale Allvetare gav Vaknafonden 2 834 kronor
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VÅRA ÖPPETTIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

 TREVLIG
KRISTIHIMMELFÄRD
STÄNGT:   Torsdag 17 maj och 

Fredag 18 maj
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ÄLVÄNGEN. Per Lager-
qvist är fotografen 
bakom utställningen 
”Fotografens öga” som 
just nu pågår i Smyrna-
kyrkans lokaler.

Allt från kajor i 
Älvängen till morgon-
rusning i New York har 
han fångat på bild.

Det är en ödmjuk foto-
graf som möter besökarna i 
entrén. 

Till vardags jobbar Per 
Lagerqvist som elektriker, 
men lediga stunder spende-
rar han ofta bakom kamera-
linsen.

– Jag har alltid varit intres-
serad av fotografering och 
har faktiskt gått en tvåårig 
fotoutbildning, men det är 
inget jag har jobbat med. 

Utställningen har ingen 
direkt röd tråd utan består 
av vitt skilda motiv från flera 
olika platser i världen. 

Kameran har han för det 

mesta med sig och många 
foton är tagna under resor 
med familjen. 

– Jag tycker det är intres-
sant varför fotografen väljer 
att ta vissa bilder. När man 
tittar på en bild ser man värl-
den ur den personens ögon 
och det tycker jag är fascine-
rande. Genom min utställ-
ning vill jag inspirera andra 
till att våga visa upp sina verk. 
Det hade även varit roligt om 
man kunde starta en krea-
tiv förening där människor 
som håller på med allt från 
trä och textil till foto, måleri 
och poesi kunde träffas och 
utbyta idéer. Vi har en jätte-
bra lokal här i kyrkan.

Per Lagerqvist menar att 
man som fotograf ser världen 
i bilder, vare sig det hand-
lar om ett gäng kajor som 
varje kväll landar på taket till 
Älvängens fotoaffär eller ett 
skyltfönster fullt med skor i 
Jerusalem.

JOHANNA ROOS

Fotografens öga
Per Lagerqvist har två foton från New York som favoriter. 

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Tisdagskväll i Nol
22 maj kl. 18.30 

Nols kyrka

Finns Gud i Nol?
Vi kollar genom att 

göra en pilgrimsvandring 
i vår närmiljö!
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NÖDINGE. Söndagen 
den 6 maj arrangerades 
Vättlefjällsvandringen.

Den 37:e i ordningen.
– Bra väder och 

utmärkt terräng, för-
klarar OK Alehofs Jack 
Grönroos.
Vättlefjällsvandringen star-
tade 1976 och erbjuder både 
en härlig naturupplevelse 
och nyttig motion. Intres-
set har varierat under årens 
lopp. Den här gången note-
rades 814 deltagare varav ett 
hundratal valde den så kallade 

KortVättlen 
som mäter 
15 kilome-
ter mot den 
traditionella 

vandringen på 25 kilometer.
– De allra flesta vill gå 

långt, det är en tydlig trend, 
säger Jack Grönroos.

Meteorologerna hade 
hotat med kyla och regn 
på vandringsdagen. Så blev 
emellertid inte fallet. Visser-
ligen var det frost tidigt på 
morgonen, men sedan steg 
temperaturen till en behag-
lig nivå.

– Deltagarna berömde oss 
för att vi hade ordnat med 
den perfekta väderleken. Det 
fanns inget att klaga på, för-
klarar Grönroos.

Nästa år infaller Vättle-
fjällsvandringen söndagen 
den 5 maj.

JONAS ANDERSSONEtt 80-tal medlemmar i SPF Ale-
bygden deltog i månadsträffen i 
Starrkärrs bygdegård. De kunde 
glädja sig åt trevliga visor och 
festliga historier, till exempel om 

mannen som hade köpt sin första 
dammsugare. Grannen undrade hur 
den var? Jo, den var fantastisk! Jag 
tog bara ett svepande under sängen 
och så var påsen full.

Värdar var kontaktkommittén i 
Ryd, Sannum och Rished under led-
ning av Siv och Gunnar Wiik.

I glasbrukens barndom var 
det vanligt att glasarbetarna 
på bruket värmde sin mat i 
hyttan med hjälp av värmen 
från glasvannorna. En och 
annan luffare kunde ibland 
få natthärbärge i den varma 
hyttan. 

Den 8:e maj tog Kultur-
föreningen Bruksongar åter 
upp traditionen med hytt-
sill som blivit väldigt popu-
lär, bland annat i småländ-
ska Glasriket. Det var dukat 
i hyttan och i Glasbruks-
museet där ett drygt 50-tal 

medlemmar bjöds på hyttsill 
med färskpotatis, stekt fläsk, 
Janssons frestelse, brieost 
med marmelad och hemba-
kat bröd.

Efter kaffe och hembakt 
kaka var det lottdragning på 
entrébiljetterna. Det fanns 
även möjlighet att köpa 
lotter med fantastiskt vackra 
blomsterkorgar som priser. 
En stor eloge till nöjeskom-
mittén som hade ordnat 
denna mycket trevliga till-
ställning.

Jouko Kangasoja

Uppskattad underhållning på SPF-träff

Vättlefjällsvandring i utmärkt terräng

814 personer hade anmält sig till den 37:e Vättlefjällsvand-
ringen som gick av stapeln förra söndagen.

Gammal tradition återupptogs 
på Glasbruksmuseet

Ett 50-tal medlemmar kom till Bruksongars återupptagna 
tradition med hyttsill på Glasbruksmuseet.

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!

Skepplanda kyrka 
Kristi himmelsfärds dag 

Högmässa kl 10  
Trumpetmusik från kyrktornet  9.45 

Skepplanda kyrkokör 

Pierre Torwald, Ulrik Höglund, trumpet 

Bengt Broman, präst 

 

S:t Peder kyrka 
Kristi himmelsfärds dag 

Högmässa kl 12 
Pierre Torwald, Ulrik Höglund, 

trumpet 

Bengt Broman, präst 

 

Hålanda kyrka  
Söndag 20 maj kl 17 
MUSIKGUDSTJÄNST 

”Fram mellan bugande björkar” 

Hålanda kyrkokör 

Matz Gustafsson - elbas 

Ellenor Lorentsson - sång 

Sandra Svantesson - nyckelharpa 

Renny Olausson - präst 

Kyrkkaffe serveras med hembakat tunnbröd. 

 

Välkomna! 

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

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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Surte missionskyrka
Onsd 16/5 kl 18:30, Tonår. 
Sista gången för termi-
nen. Onsd 16/5 kl 21, Inne-
bandy i Surteskolan. Torsd 
17/5 kl 8, Gökotta med pro-
menad och Ord på vägen, 
runt Fågeldammarna. Ta 
med fikakorg. Sönd 20/5 kl 
11, Andaktsgudstjänst. Ann-
Christine Mjörnheim. Leif 
Andresen. Enkelt kyrkfika. 
Månd 21/5 kl 19, Musikkå-
ren, Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar. Tisd 22/5 
kl 18, Samtalsgrupp. Onsd 
23/5 kl 21, Innebandy i Sur-
teskolan. Vinsten i Bilvårds-
lotteriet på Vårmarkna-
den är inte hämtad. Se listan 
på vår anslagstavla utanför 
kyrkan.
www.surtemissionskyrka.se

Guntorps missionskyrka
Onsd 16/5 kl 18.30, Alla 
Scouter samlas för att för-
bereda Kilanda Marknad. 
Onsd-Sönd 16-20/5 Kon-
firmationsläger på Sjö-
viksgården. Torsd 17/5 kl 
11-15, KILANDA MARK-
NAD. Torsd-Sönd kl 
17-20/5, Kyrkokonferens 
för Gemensam Framtid i 
Linköping. Tisd 22/5 kl  16, 
Konfa. Onsd 23/5 kl 18.30, 
Tonår-ÄventyrarScout.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 20/5 kl 10, 
Mässa R Olausson. Hålanda 
sönd 20/5 kl 17, Musik-
gudstjänst R Olausson. S:t 
Peder sönd 20/5, se övriga. 
Ale-Skövde sönd 20/5 kl 12, 
Mässa R Olausson. Tunge 
sönd 20/5, se övriga.

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Fred 18/5 kl 18, Besök 
av BirGitta Edström och 
Svante Bengtsson som 
sjunger och spelar. Sönd 
20/4 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson, sång. Onsd 23/5 
kl 19, Samtalsmöte.

Starrkärr-Kilanda för-
samling
Tisd 15/5 Nols kyrka kl 18, 
Pysselkväll. Torsd 17/5 - 
Kilandadagen Kilanda kyrka 
kl 9.30, Mässa, Andersson. 
Kilanda församlingshem 
kl 11-15, Marknadscafé. 
Kilanda kyrka kl 13, Kon-
sert med gospelkören. Sönd 
20/5 Starrkärrs kyrka kl 11, 
Mässa, Roland Kristensson.

 Nols kyrka kl 11, Mässa, 
Nordblom. Älvängens 
kyrka kl 18, Taizémässa. 
Nordblom. Tisd 22/5 Nols 
kyrka kl 18.30, Tisdagkväll i 
Nol (se annons).

Nödinge församling
17/5 Kristi Himmelsfärds 
dag kl 11, Nödinge kyrka 
Gudstjänst H Hultén. 20/5 
Söndagen före Pingst kl 
11, Surte kyrka Mässa R 
Bäck. Kl 13, Surte kyrka 
Finsk Gudstjänst L Sorvoja. 
Kl 15, Bohus Servicehus 
Gudstjänst R Bäck. Månd 
21/5 kl 18.30, Nödinge 
församlingshem Mässa H 
Hultén.

Fuxerna kyrka
Lörd kl 16, Mässa, Kris-
tensson. Sönd kl 10, Hög-
mässa, Nordblom. Sönd kl 
13, Suomenkielinen, Nord-
blom. Tisd kl 8:30, Mässa i 
församlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18:30, Mässa, 
Norberg. Torsd kl 14, 
Gemenskapsträff i försam-
lingshemmet.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 15/5 kl 8-9, Bön. Fred 
18/5 kl 19, Greenhouse 
(åk 7 och uppåt). Kl 20.30, 
Café & Öppet hus för ung-
domar. Lörd 19/5 kl 10-13, 
Second Hand & Café. Sönd 
20/5 kl 11, Gudstjänst, 
Elias Berg. Kyrkkaffe. 
Tisd 22/5 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen – 
avslutning.

Elimförsamlingen Alafors
Onsd 16/5 kl 18 Musikcafé, 
Ohlins

Älvängens missionskyrka
Tisd 15/5 kl 18.30, Ung-
domsstyrelsen. Sönd 20/5 
kl 18, Vårfest med alla 
åldrar. AM Svenninghed. 
Avtackning av Ted Man-
fredsson. Servering. Månd 
21/5 kl 18.30, Scout. Tisd 
22/5 kl 10, Bön. Kl 19, Sty-
relsen. Torsd 24/5, Bussut-
flykt med RPG. Pingstaf-
ton kl 16, Konfirmandredo-
visning. Pingstdagen kl 11, 
Konfirmationshögtid med 
nattvard. AM Svenninghed, 
Ted Manfredsson, konfir-
manderna mfl. 

Predikoturer
Ett varmt tack till alla Er 

som deltagit i vår sorg 
och på olika sätt hedrat 

minnet av vår käre

Gunnar Lööf
vid hans bortgång.

 
ANITA

Magnus och Lennart
med familjer

Vid Ninni Hansegrens 
begravning fredagen 

1 juni i Guntorps Mis-
sionskyrka är en gåva till 
Reumatikerfonden tel. 
08-505 805 28 lika väl-
kommet som blommor.

Tack

Rättelse

Claes-Göran Bertling, 
Nödinge har avlidit. Född 
1945 och efterlämnar systrar 
med familjer som närmast 
sörjande.

Margit Nilsson, Lödöse 
har avlidit. Född 1923 och 
efterlämnar barnen Kristina 
och Börje med familjer som 
närmast sörjande.

Asmus Nielsen, Bohus 
har avlidit. Född 1925 och 
efterlämnar makan Kerstin 
och dottern Vivianne som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Raji Hammad. I Starr-
kärrs kyrka hölls tisdagen 8 
maj begravningsgudstjänst 
för Raji Hammad, Nol. 
Offi ciant var komminister 
Per-Martin Andersson.

Claes-Göran Bertling. I 
Surte kapell hölls onsdagen 
9 maj begravningsgudstjänst 
för Claes-Göran Bertling, 
Nödinge. Offi ciant var kyr-
koherde Harry Hultén.

Lars Olofsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 9 maj 
begravningsgudstjänst för 
Lars Olofsson, Älvängen. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Björn Nilsson.

Gösta Engström. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 11 
maj begravningsgudstjänst 
för Gösta Engström, Nol. 
Offi ciant var komminister 
Mikael Nordblom.

Döda

Vår kära Mamma 
Svärmor, Mormor 

Farmor och 
Gammelfarmor

Margit Nilsson
* 24/7 1923

har i dag stilla insomnat. 
Sörjd och saknad av oss, 

syster, övrig släkt 
och vänner.

Lödöse 4 maj 2012

KRISTINA och THOMAS 
Martin och Alva 

Josefin och Daniel 
BÖRJE och EVA 

Karolina 
Teres och Julia 

Patrik och Annika 
Peter och Linda 
Pia och Kristian 

Kärlekens visa har inga 
ord,

nynnar som vinden 
i träden,

svävar lätt över 
blommande jord,

leker i sommarsäden

Någonstans inom oss 
är vi alltid tillsammans

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 18 maj 
kl. 11.00 i S:t Peder kyrka. 
Efter gravsättningen in-
bjudes till minnesstund i 

församlingshemmet. Svar 
om deltagande meddelas 

Ale Begravningsbyrå 
tel. 0520-66 12 33 senast 

onsdagen 16 maj.

Ett varmt tack 
till personalen på Soläng 
för god och kärleksfull 

omvårdnad.

Välkommen till
Pingstkyrkan Bohus

Besök av Birgitta Edström & Svante Bengtsson 
som medverkar i "Minns du sången" på tv.

Fredag 18/5 kl 18

Vår käre Make och Far

Asmus Nielsen
* 2 april 1925

har i dag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad.

Bohus 
9 maj 2012

KERSTIN
VIVIANNE

Siv och Lars-Gunnar
Gunnar

Släkt och vänner

Vid vårvindens susning 
Du somnade stilla

Ej sjukdom och oro 
nu mer gör Dig illa

I sorgen finns glädjen 
för allt som Du gav

Av kärlek och omsorg 
till dem Du höll av

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen 

30 maj kl. 11.00 i Surte 
kapell. Efter grav- 

sättningen inbjudes 
till minnesstund 

i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

till Ale Begravningsbyrå 
tel. 031-98 32 50 
senast 28 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

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

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

Italiensk skinnsoffgrupp 
3+2+1+, vitrinskåp med glas-
dörrar och spegel , tv-bord och 
Emmaljunga barnvagn svart 
rosa säljes
tel. 0737-02 34 49

Underbara valpar att tinga. 
Mjuka linjer utan inslag av kamp. 
Perfekt familjehund. Båda för-
äldrar kan ses. Leverans v.23, då 
8 veckor. Ring för mer info.
tel. 0739-32 21 12    Carina
el. 0703-33 61 12      Harry

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

måndaskostnader. Pris: 2500:-
tel. 0705-26 23 90

Beg. stor gatsten. 10kr /st
tel. 0702-57 88 35

Cyklar. 1st damcykel. 1st herrcy-
kel. Välvårdade.
tel. 0303-74 22 77

UPO liten fristående frys. 3 
fack. 1 år gammal, 500:-.
tel. 0303-33 75 25
efter kl 16.

UTHYRES

Affärslokal i Nol uthyres.
Adress: Storegårdsvägen 1
Yta: 72 kvm. Ring Christer Stens-
son.
tel. 0704-32 08 90.

Ö HYRA

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

Ett skötsamt par söker ett hus 
att hyra i Ale/Lilla Edet trakten.
allt av intresse! Stadig ekonomi 

och inga betalningsanmärk-
ningar. Djur-rökfria! Hör av er till 
Josefine:
tel. 0763-17 46 12

Stillsam pensinär önskar hyra 
mindre lägenhet, helst en 2:a i 
Surte, Bohus el. Nödinge.
tel. 0736-97 14 63

SÖKES

Kontorsjobb sökes. Finns det 
någon som har ett deltidsjobb 
på kontor till en pigg & alert 
nybliven kvinnlig pensionär.
Svar till Alekuriren
Göteborgsv. 94
449 32 Älvängen

ÖVRIGT

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

Datadiagnotik Felkodsavläs-
ning. Audi vw seat skoda
Jag läser av dina felkoder 
släcker felkoder läser av mätar-
ställning. Ring Tony
tel. 0736-53 88 00

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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Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes
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Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)
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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

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.
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

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

Allt inom trädfällning och 
undanröjning. Stort som smått. 
Låga priser. Använd ROT avdrag 
50%. F-skatt & försäkring.
tel. 0765-76 17 29

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.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrr

Elina
1 år den 18 maj

Många grattiskramar från
Farmor & faster Katja

Tommi & Anna
Marko & Louise
Simo & Josefine

Grattis
Simon

1 år den 9/5
Kram från

Mamma & Pappa

Grattis
Agnes

redan 9 år den 16 maj
Mamma & Pappa

Farmor, Mormor & Morfar

Grattis
Alex Lindén
13 år den 15/5

önskar kusinerna

Ägare till upphittad katt. 
Finns i nygård.

Tel. 0706-28 02 14

Ville
1 år den 17 maj

Många grattiskramar
från Morfar & Mormor

samt kusinen Ida

Denna goa gubbe har nu uppnått pensionsåldern.
Stort grattis Tommy på din 65-årsdag den 16 maj!

Massa kramar från familjen

Veckans ros 

Efterlyses 

till Palle, Älvängensko-
lan som lär vårt barnbarn 
Wilmer sjunga roliga fina 
sånger med fart och kläm på 
svenska och andra språk. vi 
njuter då han kommer hem 
och sjunger för oss.

Farmor & Farfar

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
90-årsdag undanbedes vän-
ligen.
Sara Severinsson, Skepplanda

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.              Bertil Johansson

Hälltorp, Lödöse

Vi vill tacka dig, Kristina 
MVC Bohus. Du är en 
klippa! Du har gjort mer för 
oss än du anar. Tusen tack 
för ditt stöd och engage-
mang!             Många kramar

Erika , Johan, Lewin, Loke

Ett stort tack till alla inblan-
dade i Ale HF:s handbolls-
avslutning, nu ser vi fram 
emot nästa säsong...

Tack
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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FINN SEX FEL

7 3 9 4
2 6 4 3 8

5 1 9

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

8 2 1
6 5 1 8 9

5 8 6

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

1 4 9

5 9 7 3
9 1

8 3 2

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

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

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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TRÄNA HELA
SOMMAREN

TRÄNA ALLA AKTIVITETER

KR
Kortet gäller hela juni, juli och augusti. 

För mer information kontakta någon av Sportlifes klubbar. 
Sportlife Exclusive har 20 års åldersgräns och Vårväderstorget 18 år,

lokala åldersgränser kan förekomma på övriga klubbar.
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