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Älvängen

Ali El-refaei satte 2-0.

Dramatiskt 
på Sjövallen
ALAFORS. Ahlafors tap-
pade 2-0 på tolv minu-
ter i andra halvlek, men 
Göteborgs FF fick ändå 
bita i det sura äpplet.

Med 16 sekunder kvar nickade inhop-
paren Niklas Ahlbom in avgörande 3-2 
och Ahlafors tog därmed årets första 
trepoängare.

– Det var inte bara skönt, det var 
helt nödvändigt, sa AIF-tränaren Lars 
Gunnar Hermansson.

Läs sid 31

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

Nr 20  |  vecka 21  |   2012  |  År 17  |  100% täckning  |

Öppet alla dagar 8-22

FAT FÖR FESTEN! 
Skinkfat, grillfat, exotiskt fat m.m.

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

butiken. Välkommen!

Pigga ben i Ale Torgs vårlopp

I lördags var det premiär för Ale Torgs vårlopp. Arrangemanget 
blev en stor succé och utvecklades till en löparfest. Knatteloppet 
om 500 meter var en publik höjdare. Vårloppet för de äldre vanns 
av en gift duo, Daniel och Johanna Tidholm, i herr- respektive dam-
klassen.                  Läs sid 22
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TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 

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

CONVERSE HIGH
10 olika färger. Stl 36-45.

ADIDAS SUPERSTAR JR
Klassisk sko i skinn.

CONVERSE LOW
Vit och Marin. Stl 36-45.

699KR

Stl 28-38,5

599KR
Stl 39-48

799KR

�

Lödöse 0520-66 00 10
/ask

Jordgubbar
Från Belgien
500g

Ord.pris 29.90:- /ask

Gäller mot kupong, t o m 27/5-12

www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00399:-
Ge mor en solstol på Mors Dag

         söndag 27 maj

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

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

– Din skobutik för hela familjen

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

Erbjudandet gäller 
t.o.m 31/5-12 på ord.pris

100 KR RABATT 
PÅ SCHOLL!

Ord. Pris 599:- 
Ord. Pris 549:- 

MORS DAG PÅ SÖNDAG����������
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Det gnälls emellan-
åt över Ales splittra-
de samhällsbild, att 

vi inte har en tydlig stads-
kärna. Så här i vårtider när 
den ena traditionen avlö-
ser den andra skulle jag vilja 
påstå att det är just småska-
ligheten som är Ales stor-
het. Det är det som gör oss 
unika. När Älvängen arrang-
erar vårmarknad går orten 
man hur huse och minst lika 
galet roligt är det när Kilan-
da Marknad arrangeras. In-
vasionen av besökare över-
stiger långt antalet boende. 
Listan kan göras lång och i 
lördags fyllde vi på med yt-
terligare ett event som kan 

komma att bli en stark tra-
dition. Ale Torgs vårlopp 
har förutsättningarna att 
bli en riktig folkfest på sikt. 
Det såg riktigt svettigt ut att 
kämpa sig runt den 5,4 kilo-
meter långa banan och även 
om det inte är ofta så kändes 
förra sommarens benbrott 
plötsligt väldigt bra...

För tillfället gläds vi 
mycket åt den stolthet och 
förnöjdsamhet som präglar 
Ales skolor. Efter ett antal år 
med mycket svärta i rubri-
kerna sticker verksamheten 
åter ut i positiva samman-
hang. Vi kan bland annat 
konstatera att Ale gym-

nasium till 
och med har 
Sveriges bästa 
entreprenörs-
lärare. Jan 
Ragnarsson 
fick välför-
tjänt mottaga 
utmärkelsen 
när Ung 
Företagsam-
het arrang-
erade riks-
finalen i 
självaste 

huvudstaden. Fantastiskt 
kul och förhoppningsvis en 
inspiration- och engergikick 
för hela Ale. Att få toppa en 
lista är aldrig fel.

En nyinflyttad alebo berät-
tade i veckan för mig att 
Ale är totalt okänt. Hennes 
bekanta har inte en aning 
om vart hon har flyttat. 
"Finns det kommunikationer, 
finns det affärer?" Jag skrat-
tade till, men kom sedan 
på att det där är bara en 
tidsfråga. I december blir 
Alependeln en reklambärare 
som kommer locka inte 
minst göteborgare i vår rikt-
ning. Det blir en självklar 
effekt av pendeltåget och då 
blir även småskaligheten ett 
minne blott.

Positiv småskalighet

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)

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

HINDERAUKTION
på Ale Ulvstorps Ridklubb 

i manegen 31/5
Visning från 18.00,

auktionen börjar 19.00

Kontant betalning

Hjärtligt välkomna!

Kulturföreningen 
Svanen i Surte

Torsdag 31 maj 
kl 19.00 

i Surte Glasbruksmuseum

ÅRSMÖTE

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

TYGLADAN
MÖNSTRADE TYGER 20:-/m 

BARNTRIKÅ 120:-/m (stjärnor/prickar/svampar) 

VADMAL/100% ULL 135:-/m VAXDUK 30:-/m  

NYINKOMMET!
Våra öppettider mån-tis: endast tidsbokning 

onsd-lör: 10.00-20.00
Vi fi nns i Älvängen Centrum 

på Göteborgsvägen 86, tel: 0766-28 64 25 
www.phuket-orchidthaimassage.se

PHUKET ORCHID THAIMASSAGE

Vi tar emot:

Man vill sin bästa vän väl men 
ibland räcker inte tiden riktigt till!                       

För dig och din hund erbjuder jag 
hjälp i er hemmiljö, Ale Kommun.

Rastning/lunchpromenad.                                                                 

Utbildad allmänlydnadsinstruktör,
Svenska Brukshundklubben.

Välkommen att kontakta mig
Lena Thorsen, 070-791 08 93

www.lyckanshundtjanst.n.nu
Företaget är godkänt för F-skatt  

och har ansvarsförsäkring.
Ansluten till www.rastahunden.se

Välkommen 
till firande av

Sveriges 
nationaldag 
onsdag 6 juni
I hembygdsgården  
Prästalund, Starrkärr.

Vi ser att alla som erhållit fana 
eller flagga  deltager i fantåget  
(se annons nästa vecka).

Styrelsen för Nationaldagens firande i Ale
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Tisdag 29 maj kl 18.30
Medborgarhuset Alafors

Stadgenliga frågor.

Första 45 min information om 
basketvisioner för de närmaste åren

med Mikael Malm, WBDF.

Välkomna!
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Det gnälls emellan-
åt över Ales splittra-
de samhällsbild, att 

vi inte har en tydlig stads-
kärna. Så här i vårtider när 
den ena traditionen avlö-
ser den andra skulle jag vilja 
påstå att det är just småska-
ligheten som är Ales stor-
het. Det är det som gör oss 
unika. När Älvängen arrang-
erar vårmarknad går orten 
man hur huse och minst lika 
galet roligt är det när Kilan-
da Marknad arrangeras. In-
vasionen av besökare över-
stiger långt antalet boende. 
Listan kan göras lång och i 
lördags fyllde vi på med yt-
terligare ett event som kan 

komma att bli en stark tra-
dition. Ale Torgs vårlopp 
har förutsättningarna att 
bli en riktig folkfest på sikt. 
Det såg riktigt svettigt ut att 
kämpa sig runt den 5,4 kilo-
meter långa banan och även 
om det inte är ofta så kändes 
förra sommarens benbrott 
plötsligt väldigt bra...

För tillfället gläds vi 
mycket åt den stolthet och 
förnöjdsamhet som präglar 
Ales skolor. Efter ett antal år 
med mycket svärta i rubri-
kerna sticker verksamheten 
åter ut i positiva samman-
hang. Vi kan bland annat 
konstatera att Ale gym-

nasium till 
och med har 
Sveriges bästa 
entreprenörs-
lärare. Jan 
Ragnarsson 
fick välför-
tjänt mottaga 
utmärkelsen 
när Ung 
Företagsam-
het arrang-
erade riks-
finalen i 
självaste 

huvudstaden. Fantastiskt 
kul och förhoppningsvis en 
inspiration- och engergikick 
för hela Ale. Att få toppa en 
lista är aldrig fel.

En nyinflyttad alebo berät-
tade i veckan för mig att 
Ale är totalt okänt. Hennes 
bekanta har inte en aning 
om vart hon har flyttat. 
"Finns det kommunikationer, 
finns det affärer?" Jag skrat-
tade till, men kom sedan 
på att det där är bara en 
tidsfråga. I december blir 
Alependeln en reklambärare 
som kommer locka inte 
minst göteborgare i vår rikt-
ning. Det blir en självklar 
effekt av pendeltåget och då 
blir även småskaligheten ett 
minne blott.

Positiv småskalighet

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)

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

HINDERAUKTION
på Ale Ulvstorps Ridklubb 

i manegen 31/5
Visning från 18.00,

auktionen börjar 19.00

Kontant betalning

Hjärtligt välkomna!

Kulturföreningen 
Svanen i Surte

Torsdag 31 maj 
kl 19.00 

i Surte Glasbruksmuseum

ÅRSMÖTE

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

TYGLADAN
MÖNSTRADE TYGER 20:-/m 

BARNTRIKÅ 120:-/m (stjärnor/prickar/svampar) 

VADMAL/100% ULL 135:-/m VAXDUK 30:-/m  

NYINKOMMET!
Våra öppettider mån-tis: endast tidsbokning 

onsd-lör: 10.00-20.00
Vi fi nns i Älvängen Centrum 

på Göteborgsvägen 86, tel: 0766-28 64 25 
www.phuket-orchidthaimassage.se

PHUKET ORCHID THAIMASSAGE

Vi tar emot:

Man vill sin bästa vän väl men 
ibland räcker inte tiden riktigt till!                       

För dig och din hund erbjuder jag 
hjälp i er hemmiljö, Ale Kommun.

Rastning/lunchpromenad.                                                                 

Utbildad allmänlydnadsinstruktör,
Svenska Brukshundklubben.

Välkommen att kontakta mig
Lena Thorsen, 070-791 08 93

www.lyckanshundtjanst.n.nu
Företaget är godkänt för F-skatt  

och har ansvarsförsäkring.
Ansluten till www.rastahunden.se

Välkommen 
till firande av

Sveriges 
nationaldag 
onsdag 6 juni
I hembygdsgården  
Prästalund, Starrkärr.

Vi ser att alla som erhållit fana 
eller flagga  deltager i fantåget  
(se annons nästa vecka).

Styrelsen för Nationaldagens firande i Ale
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Tisdag 29 maj kl 18.30
Medborgarhuset Alafors

Stadgenliga frågor.

Första 45 min information om 
basketvisioner för de närmaste åren

med Mikael Malm, WBDF.

Välkomna!
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Läste för en tid sedan i Alekuriren 
att polisen ansåg att mopdedåk-
ningen hade minskat i Bohus och 
Surte. Så fel polisen kan ha emel-
lanåt! Jag upplever att det är betyd-
ligt fler mopeder ute på Bohus gator 
och vägar nu än tidigare. Dessutom 
kör de nu fortare och mer vårdslöst. 
Många utav de som kör är dessutom 
under 15 år. De far fram mellan 
gårdarna i bostadsområden, de kör 
med för hög fart och högt ljud utan 
att tänka det minsta på konsekven-
serna. De kör på skolområden och i 
”skateparken” utanför den fina och 
nybyggda idrottshallen i Bohus (och 
skrämmer då också bort de som egent-
ligen skall vara i ”skateparken”). När 
skall det bli ett stopp på detta? När 
skall polisen och föräldrarna börja 
agera?

Jag är själv småbarnsförälder 
och känner mig rädd att det ska 

hända en olycka, till exempel med 
ett barn eller en pensionär med rol-
lator innan polisen tar problemet på 
allvar. Vad gör föräldrarna åt detta? 
Tydligen ingenting! De låter sina 
barn gladligen köra på utan en tanke 
på vad som kan hända och vad följ-
derna kan bli. Tänk om mopedisten 
kör på ett barn som skadas svårt. 
Följderna kan bli allvarliga inte bara 
för den som blir påkörd utan även 
för föraren. Har föräldrarna tänkt på 
det? Jag skulle vilja ha mer poliser 
som cirkulerar runt i Bohus och som 
verkligen stoppar mopedisterna och 
plockar med dem hem till föräld-
rarna. 

Jag tror inte jag är den enda i 
Bohus som har upplevt detta och 
som känner frustration och rädsla.

Mycket orolig 
småbarnsförälder i Bohus
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Vi läste i reportaget från 
första maj-talet i Lilla 
Edet att kommunal-

rådet Ingemar Ottosson 
lovade att Socialdemokrater-
na skulle se till att det anlades 
en konstgräsplan i kommu-
nen. Det är lätt att lova något 
utan att berätta om hur detta 
ska finansieras. 

En konstgräsplan beräknas 
kosta cirka 8 miljoner kronor 
att anlägga och därefter kostar 
driften cirka 1,2 miljoner per 
år. I nuvarande budgetläge 
för kommunen finns inga 
planer för att kultur- och fri-
tidsnämnden kommer att få 

utökad budget. Det innebär 
att det är kulturen och övriga 
föreningar som måste betala 
för detta i form av minskade 
anslag. 

Det vi undrar är om invå-
narna i Lilla Edet anser detta 
vara politiskt ansvarstagande? 
Vi kan bara se hur ickean-
svarstagande socialdemo-
krater i Vänersborg byggde 
Arena Vänersborg. Hur ser 
det ut nu? Det fattas pengar 
i skola och det bedrivs en 
debatt om lokaler. 

Lilla Edet befinner sig i en 
budgetsituation där vi borde 
satsa mer pengar på skola och 

omsorg för att 
utveckla och 
höja nivån för 
våra invånare. 

Det är inte mycket mer än ett 
år sedan majoriteten i Lilla 
Edet gick ut med budskapet 
att småskolorna i kommu-
nen skulle stängas på grund 
av för höga kostnader. Men 
tack vare en bred opinion 
tog majoriteten sitt förnuft 
tillfånga och beslöt att lägga 
ner skolutredningen. De eko-
nomiska problemen kvarstår 
i stort och Lilla Edet har en 
mycket låg personaltäthet i 
exempelvis barnomsorgen. 
Och alldeles för många barn 
på Fuxernaskolan som inte är 
behörig att söka gymnasiet. 
Som vi förstår så är det fram-
förallt på Fuxerna vi måste 
lägga alla resurser.

Vi har också en ishall i 
Lödöse, där majoriteten väljer 

att stoppa huvudet i sanden 
för de ekonomiska problemen 
och man väljer att tro att det 
löser sig. Vi kan inte ljuga 
för oss själva och tro att det 
löser sig om vi inte gör något 
åt det aktivt. Därför anser vi 
moderater att vi måste lösa de 
problem vi har innan vi skapar 
fler.

Vi moderater i Lilla Edet 
är inte emot en kostgräsplan, 
men först måste vi skapa en 
bra skola och en ekonomi i 
balans. Därefter kan vi göra 
investeringar för att göra 
kommunen attraktiv även när 
det gäller fritidsaktiviteter.

För Moderaterna i Lilla Edet
Peder Engdahl, gruppledare

Camilla Olofsson
Michael Grönlund 

Ekonomiskt ansvarstagande eller populistiska utspel?

Dagens lilla spalt 
skall handla lite 
om fysisk aktivi-

tet. Denna fantastiska medi-
cin som finns tillgänglig för 
oss alla. Hade någon kunna 
få fram ett läkemedel med 
så mycket olika gynnsamma 
effekter och så lite biverk-
ningar så hade det säkerli-
gen gett ett nobelpris.

För vår hälsas skull räcker 
det faktiskt med 30 minuters 
fysisk aktivitet per dag. Det 
låter inte så mycket men 
faktum är att det inte är mer 
än cirka 20 procent av Sve-
riges befolkning som lever 
upp till detta.

Varför är det då så svårt 
att få till dessa 30 minuter? 
Vi har alla 24 timmar att 
bolla med på ett dygn, vi 
sover cirka åtta timmar och 
de flesta av oss jobbar cirka 
åtta timmar. Då har vi ytter-
ligare åtta timmar kvar till 
allt annat som måste göras. 
Ta sig till och från jobbet, 
träffa vänner, sköta hem och 
hushållsbestyr. Det handlar 
mycket om att prioritera. 
Skall vi få in en ny aktivitet 
så måste kanske något annat 
maka på sig. 

Sedan är faktiskt män-
niskan lat av naturen och 
det är en kvarleva från vårt 
ursprung. Man skulle inte 
slösa på energi i onödan 
för det minskade chanserna 
att överleva i svårare tider. 
Ett problem som knappast 
är aktuellt idag i vår del av 
världen. Tvärtom, att röra 
sig och slösa med energi 
är något som enbart bidrar 
positivt till vår hälsa.

Vad krävs då? Fysisk 
aktivitet är all rörelse som 
du använder dina muskler 
till, och all rörelse förbrukar 
energi. Städa, putsa föns-
ter, leka med barnen, cykla 
till jobbet och promenera 
till affären är exempel på 
vardagsmotion som gör 
skillnad. Så försök att få in så 
mycket som möjligt av detta 
i din vardag. En snabb pro-
menad på 30 minuter några 
gånger i veckan borde vi 
alla kunna få in i livspusslet 
och då har vi också vunnit 
mycket för vår hälsa.

Detta händer i kroppen 
vid fysisk aktivitet och trä-

ning – en inspirationslista!
•  Hjärtats slagvolym ökar 

och du får bättre syreupp-
tagningsförmåga. 

•  När cellerna kan ta upp 
mer syre kan kroppen lätt-
tare ta hand om förhöjda 
blodfetter och stresshor-
moner vilket avlastar hjär-
tat och förbättrar humöret 
och sömnen

•  Vilopulsen blir lägre
•  Energiförbrukningen ökar
•  Konditionen förbättras
•  Blodsockernivån sjunker 

och stabiliseras
 •  Kolesterolhalten minskar
•  Blodvolymen ökar genom 

fler röda blodkroppar
•  Immunförsvaret blir bättre
•  Antalet blodkärl i musk-

lerna ökar
•  Muskelstyrkan ökar, vilket 

gör att du orkar hålla uppe 
kroppen ordentligt, lyfta, 
bära och så vidare

•  Uthålligheten och rörlig-
heten förbättras

 •  Hållfastheten i leder, led-
band och senor förbättras

•  En tränad person har 
bättre förmåga att använda 
fett som energikälla
(Källor: Stefan Emanuels-

son, Ulf Ellervik, Vårdguiden 
och Friskis & Svettis)

Så när du tänker att du 
inte har ork eller lust att 
träna, läs då denna lista 
ordentligt och bli inspirerad 
att unna dig en bättre hälsa 
och ett längre liv!

Annika Gustafson
Sjuksköterska och

 kostrådgivare    
HälsoVärdet Väst

Slösa med din energi!
Annikas Hälsoruta

AB Wi-Ka Mekaniska Verkstad 
Söker CNC-Operatör

Då vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster kommer 
vi att under hösten utöka personalstyrkan med 

ytterligare medarbetare. 

Kvalifikationer:
Du som söker bör ha tekninsk utbildning och gärna 

några års erfarenhet av att arbeta och programmera 
fleroperationsmaskiner, har du erfarenhet av (Mazak) 
och vårt Camsystem (MasterCam) är detta en fördel

Arbetstid: Tills vidare, heltid. 
Skiftarbete alt. ständig eftermiddagsskift (4dgr/vecka)

Tillträde: Snarast.

Rödjansväg 1, Nödinge
www.wika.se

Ytterligare information om jobbet kan ges av 
Daniel Johnsson på telefonnummer 0303-97 561.

Du är välkommen att sända in din ansökan till 
daniel.jonsson@wika.se.

Eller via post till: Rödjansväg 1, 449 34 Nödinge. 
Din ansökan med CV vill vi ha snarast. 

LEDIGA TJÄNSTER

Årsmöte i Skepplandas vägförening

Den från referatet 
efeter förra årsmö-
tet omnämnde herr 

S har under det gångna året 
visat nya prov på sin totala 
okunnighet om föreningsli-
vet i allmänhet och samfäl-
ligheter i synnerhet. Trakas-
serierna av styrelseledamö-
terna har fortsatt oavbru-
tet vilket har fått till följd att 
flera lämnar sina uppdrag. 
Kanske inte så konstigt när 
man ständigt blir beskylld 
för att vara "dumma, fräcka, 
snikna, okunniga". "Stora 
brister i kunskap och förmå-
ga" (saxat ur skrivelse från S 
till Ale kommun). I ett annat 
utskick från S är revisorer-
na blinda.

Motioner har lämnats till 
årsmötet som visar sådan 
häpnadsväckande brist 
på ekonomiskt kunnande 
från S sida att om avgifts-
sänkningen går igenom så 
kommer föreningen inte att 
kunna betala sina räkningar 
om några år. Förslag till 
ändringar i stadgarna saknar 
all sans och balans.
Ställ upp på årsmötet och 
visa att vägföreningen 
behöver andra företrädare 
än de av valberedningen 
föreslagna, inkl herr S, som 
föreslås en plats i styrelsen.
Årsmötet äger rum i Skepp-
landa bygdegård onsdag 23 
maj.

Medlem från B L

Buskörning med mopeder i Bohus

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

PENSIONÄRSTRÄFF
Tisdag 29 maj kl 13.30 

hälsas alla pensionärer välkomna till 
Bohus servicehus för en träff med 
Bengt Göransson som talar under  

temat ”Kund eller medborgare”.  
Stefan Ljungqvist underhåller.  

Kostnad 20 kr inkl kaffe & smörgås!
 

MEDLEMSTRÄFF
Tisdag 29 maj kl 18.30

medverkar Bengt Göransson 
på en träff för medlemmar  

på Folkets hus i Nol.

Välkomna!

BS Elcontrol är en av Sveriges ledande leverantörer av 
automatikutrustning och apparatskåp. Vi konstruerar 
och tillverkar apparatskåp för styrning av maskiner och 
anläggningar. I våra nya fina lokaler i Älvängen är vi 
35 anställda. Vi har även ett dotterbolag i Litauen.

BS Elcontrol söker Elkonstruktör
Vi söker dig som vill hjälpa oss expandera inom 
industri- och processautomation. Vårt konstruktionsteam 
på nio personer behöver nu förstärkas med en erfaren 
elkonstruktör. Som elkonstruktör är du direkt ansvarig 
för konstruktionen och genomförandet av de projekt vi 
bedriver. 

Vi ser gärna att du har följande kunskaper och 
färdigheter:
•  En dokumenterad erfarenhet av att arbeta med    

elkonstruktion och programmering av automations-
lösningar mot industri- eller processkunder.

•  Vana av att arbeta med ElproCAD som är vårt       
konstruktionsverktyg.

• Erfarenhet av PLC-programmering. 

Välkommen med din ansökan!

För mer information är du välkommen att besöka oss på 
www.bselcontrol.se eller kontakta 
Jonas Kewenter på 0303-33 45 60.

www.alekuriren.se



Läste för en tid sedan i Alekuriren 
att polisen ansåg att mopdedåk-
ningen hade minskat i Bohus och 
Surte. Så fel polisen kan ha emel-
lanåt! Jag upplever att det är betyd-
ligt fler mopeder ute på Bohus gator 
och vägar nu än tidigare. Dessutom 
kör de nu fortare och mer vårdslöst. 
Många utav de som kör är dessutom 
under 15 år. De far fram mellan 
gårdarna i bostadsområden, de kör 
med för hög fart och högt ljud utan 
att tänka det minsta på konsekven-
serna. De kör på skolområden och i 
”skateparken” utanför den fina och 
nybyggda idrottshallen i Bohus (och 
skrämmer då också bort de som egent-
ligen skall vara i ”skateparken”). När 
skall det bli ett stopp på detta? När 
skall polisen och föräldrarna börja 
agera?

Jag är själv småbarnsförälder 
och känner mig rädd att det ska 

hända en olycka, till exempel med 
ett barn eller en pensionär med rol-
lator innan polisen tar problemet på 
allvar. Vad gör föräldrarna åt detta? 
Tydligen ingenting! De låter sina 
barn gladligen köra på utan en tanke 
på vad som kan hända och vad följ-
derna kan bli. Tänk om mopedisten 
kör på ett barn som skadas svårt. 
Följderna kan bli allvarliga inte bara 
för den som blir påkörd utan även 
för föraren. Har föräldrarna tänkt på 
det? Jag skulle vilja ha mer poliser 
som cirkulerar runt i Bohus och som 
verkligen stoppar mopedisterna och 
plockar med dem hem till föräld-
rarna. 

Jag tror inte jag är den enda i 
Bohus som har upplevt detta och 
som känner frustration och rädsla.

Mycket orolig 
småbarnsförälder i Bohus
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Vi läste i reportaget från 
första maj-talet i Lilla 
Edet att kommunal-

rådet Ingemar Ottosson 
lovade att Socialdemokrater-
na skulle se till att det anlades 
en konstgräsplan i kommu-
nen. Det är lätt att lova något 
utan att berätta om hur detta 
ska finansieras. 

En konstgräsplan beräknas 
kosta cirka 8 miljoner kronor 
att anlägga och därefter kostar 
driften cirka 1,2 miljoner per 
år. I nuvarande budgetläge 
för kommunen finns inga 
planer för att kultur- och fri-
tidsnämnden kommer att få 

utökad budget. Det innebär 
att det är kulturen och övriga 
föreningar som måste betala 
för detta i form av minskade 
anslag. 

Det vi undrar är om invå-
narna i Lilla Edet anser detta 
vara politiskt ansvarstagande? 
Vi kan bara se hur ickean-
svarstagande socialdemo-
krater i Vänersborg byggde 
Arena Vänersborg. Hur ser 
det ut nu? Det fattas pengar 
i skola och det bedrivs en 
debatt om lokaler. 

Lilla Edet befinner sig i en 
budgetsituation där vi borde 
satsa mer pengar på skola och 

omsorg för att 
utveckla och 
höja nivån för 
våra invånare. 

Det är inte mycket mer än ett 
år sedan majoriteten i Lilla 
Edet gick ut med budskapet 
att småskolorna i kommu-
nen skulle stängas på grund 
av för höga kostnader. Men 
tack vare en bred opinion 
tog majoriteten sitt förnuft 
tillfånga och beslöt att lägga 
ner skolutredningen. De eko-
nomiska problemen kvarstår 
i stort och Lilla Edet har en 
mycket låg personaltäthet i 
exempelvis barnomsorgen. 
Och alldeles för många barn 
på Fuxernaskolan som inte är 
behörig att söka gymnasiet. 
Som vi förstår så är det fram-
förallt på Fuxerna vi måste 
lägga alla resurser.

Vi har också en ishall i 
Lödöse, där majoriteten väljer 

att stoppa huvudet i sanden 
för de ekonomiska problemen 
och man väljer att tro att det 
löser sig. Vi kan inte ljuga 
för oss själva och tro att det 
löser sig om vi inte gör något 
åt det aktivt. Därför anser vi 
moderater att vi måste lösa de 
problem vi har innan vi skapar 
fler.

Vi moderater i Lilla Edet 
är inte emot en kostgräsplan, 
men först måste vi skapa en 
bra skola och en ekonomi i 
balans. Därefter kan vi göra 
investeringar för att göra 
kommunen attraktiv även när 
det gäller fritidsaktiviteter.

För Moderaterna i Lilla Edet
Peder Engdahl, gruppledare

Camilla Olofsson
Michael Grönlund 

Ekonomiskt ansvarstagande eller populistiska utspel?

Dagens lilla spalt 
skall handla lite 
om fysisk aktivi-

tet. Denna fantastiska medi-
cin som finns tillgänglig för 
oss alla. Hade någon kunna 
få fram ett läkemedel med 
så mycket olika gynnsamma 
effekter och så lite biverk-
ningar så hade det säkerli-
gen gett ett nobelpris.

För vår hälsas skull räcker 
det faktiskt med 30 minuters 
fysisk aktivitet per dag. Det 
låter inte så mycket men 
faktum är att det inte är mer 
än cirka 20 procent av Sve-
riges befolkning som lever 
upp till detta.

Varför är det då så svårt 
att få till dessa 30 minuter? 
Vi har alla 24 timmar att 
bolla med på ett dygn, vi 
sover cirka åtta timmar och 
de flesta av oss jobbar cirka 
åtta timmar. Då har vi ytter-
ligare åtta timmar kvar till 
allt annat som måste göras. 
Ta sig till och från jobbet, 
träffa vänner, sköta hem och 
hushållsbestyr. Det handlar 
mycket om att prioritera. 
Skall vi få in en ny aktivitet 
så måste kanske något annat 
maka på sig. 

Sedan är faktiskt män-
niskan lat av naturen och 
det är en kvarleva från vårt 
ursprung. Man skulle inte 
slösa på energi i onödan 
för det minskade chanserna 
att överleva i svårare tider. 
Ett problem som knappast 
är aktuellt idag i vår del av 
världen. Tvärtom, att röra 
sig och slösa med energi 
är något som enbart bidrar 
positivt till vår hälsa.

Vad krävs då? Fysisk 
aktivitet är all rörelse som 
du använder dina muskler 
till, och all rörelse förbrukar 
energi. Städa, putsa föns-
ter, leka med barnen, cykla 
till jobbet och promenera 
till affären är exempel på 
vardagsmotion som gör 
skillnad. Så försök att få in så 
mycket som möjligt av detta 
i din vardag. En snabb pro-
menad på 30 minuter några 
gånger i veckan borde vi 
alla kunna få in i livspusslet 
och då har vi också vunnit 
mycket för vår hälsa.

Detta händer i kroppen 
vid fysisk aktivitet och trä-

ning – en inspirationslista!
•  Hjärtats slagvolym ökar 

och du får bättre syreupp-
tagningsförmåga. 

•  När cellerna kan ta upp 
mer syre kan kroppen lätt-
tare ta hand om förhöjda 
blodfetter och stresshor-
moner vilket avlastar hjär-
tat och förbättrar humöret 
och sömnen

•  Vilopulsen blir lägre
•  Energiförbrukningen ökar
•  Konditionen förbättras
•  Blodsockernivån sjunker 

och stabiliseras
 •  Kolesterolhalten minskar
•  Blodvolymen ökar genom 

fler röda blodkroppar
•  Immunförsvaret blir bättre
•  Antalet blodkärl i musk-

lerna ökar
•  Muskelstyrkan ökar, vilket 

gör att du orkar hålla uppe 
kroppen ordentligt, lyfta, 
bära och så vidare

•  Uthålligheten och rörlig-
heten förbättras

 •  Hållfastheten i leder, led-
band och senor förbättras

•  En tränad person har 
bättre förmåga att använda 
fett som energikälla
(Källor: Stefan Emanuels-

son, Ulf Ellervik, Vårdguiden 
och Friskis & Svettis)

Så när du tänker att du 
inte har ork eller lust att 
träna, läs då denna lista 
ordentligt och bli inspirerad 
att unna dig en bättre hälsa 
och ett längre liv!

Annika Gustafson
Sjuksköterska och

 kostrådgivare    
HälsoVärdet Väst

Slösa med din energi!
Annikas Hälsoruta

AB Wi-Ka Mekaniska Verkstad 
Söker CNC-Operatör

Då vi ser en ökad efterfrågan på våra tjänster kommer 
vi att under hösten utöka personalstyrkan med 

ytterligare medarbetare. 

Kvalifikationer:
Du som söker bör ha tekninsk utbildning och gärna 

några års erfarenhet av att arbeta och programmera 
fleroperationsmaskiner, har du erfarenhet av (Mazak) 
och vårt Camsystem (MasterCam) är detta en fördel

Arbetstid: Tills vidare, heltid. 
Skiftarbete alt. ständig eftermiddagsskift (4dgr/vecka)

Tillträde: Snarast.

Rödjansväg 1, Nödinge
www.wika.se

Ytterligare information om jobbet kan ges av 
Daniel Johnsson på telefonnummer 0303-97 561.

Du är välkommen att sända in din ansökan till 
daniel.jonsson@wika.se.

Eller via post till: Rödjansväg 1, 449 34 Nödinge. 
Din ansökan med CV vill vi ha snarast. 

LEDIGA TJÄNSTER

Årsmöte i Skepplandas vägförening

Den från referatet 
efeter förra årsmö-
tet omnämnde herr 

S har under det gångna året 
visat nya prov på sin totala 
okunnighet om föreningsli-
vet i allmänhet och samfäl-
ligheter i synnerhet. Trakas-
serierna av styrelseledamö-
terna har fortsatt oavbru-
tet vilket har fått till följd att 
flera lämnar sina uppdrag. 
Kanske inte så konstigt när 
man ständigt blir beskylld 
för att vara "dumma, fräcka, 
snikna, okunniga". "Stora 
brister i kunskap och förmå-
ga" (saxat ur skrivelse från S 
till Ale kommun). I ett annat 
utskick från S är revisorer-
na blinda.

Motioner har lämnats till 
årsmötet som visar sådan 
häpnadsväckande brist 
på ekonomiskt kunnande 
från S sida att om avgifts-
sänkningen går igenom så 
kommer föreningen inte att 
kunna betala sina räkningar 
om några år. Förslag till 
ändringar i stadgarna saknar 
all sans och balans.
Ställ upp på årsmötet och 
visa att vägföreningen 
behöver andra företrädare 
än de av valberedningen 
föreslagna, inkl herr S, som 
föreslås en plats i styrelsen.
Årsmötet äger rum i Skepp-
landa bygdegård onsdag 23 
maj.

Medlem från B L

Buskörning med mopeder i Bohus

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

PENSIONÄRSTRÄFF
Tisdag 29 maj kl 13.30 

hälsas alla pensionärer välkomna till 
Bohus servicehus för en träff med 
Bengt Göransson som talar under  

temat ”Kund eller medborgare”.  
Stefan Ljungqvist underhåller.  

Kostnad 20 kr inkl kaffe & smörgås!
 

MEDLEMSTRÄFF
Tisdag 29 maj kl 18.30

medverkar Bengt Göransson 
på en träff för medlemmar  

på Folkets hus i Nol.

Välkomna!

BS Elcontrol är en av Sveriges ledande leverantörer av 
automatikutrustning och apparatskåp. Vi konstruerar 
och tillverkar apparatskåp för styrning av maskiner och 
anläggningar. I våra nya fina lokaler i Älvängen är vi 
35 anställda. Vi har även ett dotterbolag i Litauen.

BS Elcontrol söker Elkonstruktör
Vi söker dig som vill hjälpa oss expandera inom 
industri- och processautomation. Vårt konstruktionsteam 
på nio personer behöver nu förstärkas med en erfaren 
elkonstruktör. Som elkonstruktör är du direkt ansvarig 
för konstruktionen och genomförandet av de projekt vi 
bedriver. 

Vi ser gärna att du har följande kunskaper och 
färdigheter:
•  En dokumenterad erfarenhet av att arbeta med    

elkonstruktion och programmering av automations-
lösningar mot industri- eller processkunder.

•  Vana av att arbeta med ElproCAD som är vårt       
konstruktionsverktyg.

• Erfarenhet av PLC-programmering. 

Välkommen med din ansökan!

För mer information är du välkommen att besöka oss på 
www.bselcontrol.se eller kontakta 
Jonas Kewenter på 0303-33 45 60.

www.alekuriren.se

2012  |   vecka 21  |   nummer 20  |   alekuriren 5

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

Maj

PÅ GÅNG I ALE
Barnteater med Sveriges 
yngsta 40-åring
HUR LÅNGT NÅR 
ALFONS?
Här funderar Alfons från sitt finur-
liga håll på vad en människa är. Hur
långt når våra humör, handlingar 
och hugskott? Var tar själva Alfons 
slut? Och luften han andas ut? Och 
spottet han spottar på gatan som 
räddar livet på små små krypingar?
Alfons tankar hittar inget slut ...
Pris 50 kr.
Passar åldrarna 4-8år
>> Söndag 27 maj kl 14.00,
TV Studion, Ale Gymnasium. 

Studentexamen på Ale gymnasium

Utsläppet för våra studenter är kl. 12.30 på Innergården. Vid regn blir utsläppet på framsidan.
 
Parkeringen på Ale gymnasium är avstängd mellan kl 06.30-11.00.
Boende som har bilar stående på parkeringen, tänk på att flytta dem.
Café Magnifik och Komvux  har stängt hela dagen.
Biblioteket öppnar kl. 15.00.
 
Har ni ärende till Ale gymnasium tänk på att framkomligheten är begränsad mellan
kl. 12.00 –  kl. 14.00.

Torsdag 31 maj är det studentavslutning på Ale gymnasium

Ale bibliotek endast öppet 15.00 – 19.00 torsdag 31 maj
på grund av studentexamen på Ale gymnasium.

Glöm ej att sista anmälan till 
Kulturskolan är den 23 maj!!

KULTURSKOLANS 
BILDELEVER  
STÄLLER UT 
Kulturskolans bildelever  
från Alboskolan ställer ut på 
Skepplanda bibliotek 
8/5 – 31/5

KULTURSKOLANS 
VÅRKONSERT
Stipendieutdelning
Intresseföreningen säljer fika 
från 18.00
>> Torsdag 24 maj kl 19.00
Teatern i Ale gymnasium

BOHUS. På lördag firas 
Alla smeders dag, eller 
Blacksmiths day.

Då håller smedjorna 
världen över öppet hus 
samtidigt och i Ale ges 
chansen att besöka 
konstsmeden Martti 
Riskus smedja i Viken 
för en prova-på-dag.

För sjätte året i rad anordnar 
Antracit, som är ett forum för 
smide och metallhantverkare, 
den internationella Alla sme-
ders dag. 

Konstsmeden Martti 
Risku, som driver MR Konst 
och smide hälsar besökare 
välkomna på öppet hus nu på 
lördag den 26 maj. 

– Jag kommer bland annat 
att ha prova-på-smide och 
gästande smeder kommer att 

visa sina alster och smider 
inför publik. Det blir också 
utställning och loppis där man 
kan hitta allt från smidesverk-
tyg till mjukisdjur. Det bjuds 
även på kaffe och kaka. 

Syftet med den internatio-
nella dagen är att manifestera 
smide i alla dess former och 
att framhålla dess betydelse 
för länders utveckling. 

För två år sedan fick Martti 
Risku Ales stora kultursti-
pendium för sina färdigheter 
i konst och smide. I höstas 
mottog han den ärofyllda 
mästartiteln som endast sju 
yrkesverksamma konstsme-
der innehar i Sverige. 

Prova-på-smide hos Martti i Bohus 
– Öppet hus på Alla smeders dag

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Nu på lördag håller konstsmeden Martti Risku öppet hus i sin smedja i Viken, Bohus.                        Arkivfoto: Allan Karlsson
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Dåligt ledarskap Pressfeldt!
Oppositionspartierna 

i samhällsbyggnads-
nämnden blev bestör-

ta och ledsna över sättet som 
Jan A Pressfeldt (AD) gav sig 
på enskild sjukskriven ledamot. 
Förra veckans insändareom 
Miljöpartiets närvaro i nämn-
den gav prov på synnerligen 
dåligt ledarskap och ettomdöme 
som milt sagt ifrågasätts. Mil-
jöpartiets ledamot drabbades 
av svår sjukdom,därmed punkt. 

Nämndens ersättarordning gör 
att andra partier i oppositionen 
täckerupp den frånvaron.

Under nämndmötet i ons-
dags (16/5) kritiserade Tyrone 
Hansson (S) nämndensord-
förande Jan A Pressfeldt för 
innehållet i insändaren enligt 
ovan. Pressfeldt gjordeklart att 
någon ursäkt blir det inte tal 
om.

Alla kan drabbas av sjukdom 
eller behöva vara frånvarande 

från nämndmöten. Vi stårinför 
ett färdigställande av ny väg och 
järnväg, vi står inför ett förmo-
dat ökat antalförfrågningar på 
bygglov, mark och verksamhets-
områden. Vi måste hitta en stra-
tegi förrisker utmed E45 och en 
hållbar strategi för landsbygden 
där enskildas vinstintresseninte 
får sätta dagordningen. Vår 
ledstjärna att i Ale ska det vara 
möjligt med en bil perhushåll är 
en viktig förutsättning när vi ser 

på landsbygden.
Med detta arbete framför oss 

ter sig Pressfeldts utspel som än 
mer onödigt ochomdömeslöst.

Samhällsbyggnadsnämnden
Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet, Miljöpartiet
Tyrone Hansson (S), Catharina Elias-
son (S), Magnus, Gunilla Hagman (S), 

Rolf Engström (S), Elisabeth 
Bredesen (S) och Kerstin Grund (S), 

Sven Engdal (V), Carlos Trischler (MP)

Jan A Pressfeldt svarar:

Jag har kritiserat Miljöpari-
tet när partiet låtit sin plats i 
Samhällsbyggnadsnämnden, 

stå tom vid vart annat besluts-
möte då bland annat vikti-
ga miljöbeslut fattats. Men jag 
hängde inte ut den enskilde le-
damoten, det gjorde Miljöpar-
tiets egen ordförande Markus 
Larsson som i förra numret av 
Alekuriren i detalj redogjorde 
för sin partikamrats mycket all-
varliga sjukdom, därtill att han 
väl kände till det då vederbö-
rande ”är en av hans närmaste 
vänner”. Jag kritiserade inte le-
damoten, som jag så småning-
om fick reda på var sjuk (jag såg 
för övrigt till att blommor och en 
hälsning skickades till henne från 
nämnden) utan jag kritisera-
de Miljöparitet för att man som 
parti uteblir och inte ser till att 

besätta sin plats i den nämnd 
där man på allvar kan påver-
ka den utveckling man säger sig 
värna. I mina ögon ett hyckleri i 
den högre skolan.

Det är riktigt att jag efter att 
Tyrone Hansson (S) i en paus 
i nämnden framfört synpunkter 
gjorde klart att jag inte tänkte be 
om ursäkt för mitt uttalande om 
MP:s svek mot sina väljare. Jag 
var tydlig varför: Det är anmärk-
ningsvärt cyniskt av MP att låta 
en allvarligt sjuk person fortsätta 
inneha sin post i Samhällsbygg-
nadsnämnden och våndas av en 
otillräcklighet som måste skapa 
stress och oro. Normalt ber 
man ledamoten stiga åt sidan 
temporärt och ser till att någon 
annan person tillträder och att 
man internt i sitt parti garante-

rar återgång till posten när man 
återhämtat hälsan. Det är ju fak-
tiskt så som nu skett fast efter ett 
halvt år av tom Miljöpartistol i 
Samhällsbyggnadsnämnden. Jag 
tror helt enkelt att man inte har 
folk att sätta in i de kommunala 
nämnderna.

Att det inte är en engångs-
företeelse att Miljöpartiet ute-
blir går att kolla i protokollen 
från föregående mandatperi-
od när Miljöpartiet ingick i den 
då beslutande vänstermajorite-
ten. År 2009 uteblev till exem-
pel Miljöpartiet vid nästan vart 
fjärde sammanträde och när le-
damoten kom gick han, ensam, 
emot nästan alla bygglov i gles-
bygden! Trots att han själv för 
övrigt bor i glesbygd! Nu ser jag 
också att vänstern inte vill tillåta 

mer än 1 bil/hushåll i glesbygd 
men i våra tätorter går det bra 
med 2 bilar/hushåll (enligt våra 
Riktlinjer för parkering, sid 3)! 
Onekligen en intressant radika-
lisering av kraven för att omöj-
liggöra glesbygdsboendet! Hur 
vänstern skall driva den frågan 
i det pågående Översiktsplane-
arbetet vill jag gärna återkom-
ma till.

Jan A. Pressfeldt (AD)
Ordförande 

Samhällsbyggnadsnämnden

Inklusive syntest 
Båge • Fodral

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

Västra gatan 68, Kungälv 
Tel 0303-101 58

Enkelslipade   400:-

Fr 800:-Dubbelslipade

Fr 1.800:-Progressiva
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Vi har funnits i Älvängen  
så länge man kan minnas.
Öppettider i sommar från 4 juni 
Måndag-fredag  10.00-15.00. 
Torsdag  15.00-18.00. 
Bokning även övriga tider.

Du når oss på 0303-334880 eller  
alvangen@swedbank.se

Välkommen till 
DocMorris i Bohus!

Hos oss kan du göra alla 
dina apoteksärenden.

Öppettider
Vardagar 08-19
Lördagar 10-16

"Jag kritiserade inte ledamoten 
– jag kritiserade miljöpartiet"
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Dåligt ledarskap Pressfeldt!
Oppositionspartierna 

i samhällsbyggnads-
nämnden blev bestör-

ta och ledsna över sättet som 
Jan A Pressfeldt (AD) gav sig 
på enskild sjukskriven ledamot. 
Förra veckans insändareom 
Miljöpartiets närvaro i nämn-
den gav prov på synnerligen 
dåligt ledarskap och ettomdöme 
som milt sagt ifrågasätts. Mil-
jöpartiets ledamot drabbades 
av svår sjukdom,därmed punkt. 

Nämndens ersättarordning gör 
att andra partier i oppositionen 
täckerupp den frånvaron.

Under nämndmötet i ons-
dags (16/5) kritiserade Tyrone 
Hansson (S) nämndensord-
förande Jan A Pressfeldt för 
innehållet i insändaren enligt 
ovan. Pressfeldt gjordeklart att 
någon ursäkt blir det inte tal 
om.

Alla kan drabbas av sjukdom 
eller behöva vara frånvarande 

från nämndmöten. Vi stårinför 
ett färdigställande av ny väg och 
järnväg, vi står inför ett förmo-
dat ökat antalförfrågningar på 
bygglov, mark och verksamhets-
områden. Vi måste hitta en stra-
tegi förrisker utmed E45 och en 
hållbar strategi för landsbygden 
där enskildas vinstintresseninte 
får sätta dagordningen. Vår 
ledstjärna att i Ale ska det vara 
möjligt med en bil perhushåll är 
en viktig förutsättning när vi ser 

på landsbygden.
Med detta arbete framför oss 

ter sig Pressfeldts utspel som än 
mer onödigt ochomdömeslöst.

Samhällsbyggnadsnämnden
Socialdemokraterna, 

Vänsterpartiet, Miljöpartiet
Tyrone Hansson (S), Catharina Elias-
son (S), Magnus, Gunilla Hagman (S), 

Rolf Engström (S), Elisabeth 
Bredesen (S) och Kerstin Grund (S), 

Sven Engdal (V), Carlos Trischler (MP)

Jan A Pressfeldt svarar:

Jag har kritiserat Miljöpari-
tet när partiet låtit sin plats i 
Samhällsbyggnadsnämnden, 

stå tom vid vart annat besluts-
möte då bland annat vikti-
ga miljöbeslut fattats. Men jag 
hängde inte ut den enskilde le-
damoten, det gjorde Miljöpar-
tiets egen ordförande Markus 
Larsson som i förra numret av 
Alekuriren i detalj redogjorde 
för sin partikamrats mycket all-
varliga sjukdom, därtill att han 
väl kände till det då vederbö-
rande ”är en av hans närmaste 
vänner”. Jag kritiserade inte le-
damoten, som jag så småning-
om fick reda på var sjuk (jag såg 
för övrigt till att blommor och en 
hälsning skickades till henne från 
nämnden) utan jag kritisera-
de Miljöparitet för att man som 
parti uteblir och inte ser till att 

besätta sin plats i den nämnd 
där man på allvar kan påver-
ka den utveckling man säger sig 
värna. I mina ögon ett hyckleri i 
den högre skolan.

Det är riktigt att jag efter att 
Tyrone Hansson (S) i en paus 
i nämnden framfört synpunkter 
gjorde klart att jag inte tänkte be 
om ursäkt för mitt uttalande om 
MP:s svek mot sina väljare. Jag 
var tydlig varför: Det är anmärk-
ningsvärt cyniskt av MP att låta 
en allvarligt sjuk person fortsätta 
inneha sin post i Samhällsbygg-
nadsnämnden och våndas av en 
otillräcklighet som måste skapa 
stress och oro. Normalt ber 
man ledamoten stiga åt sidan 
temporärt och ser till att någon 
annan person tillträder och att 
man internt i sitt parti garante-

rar återgång till posten när man 
återhämtat hälsan. Det är ju fak-
tiskt så som nu skett fast efter ett 
halvt år av tom Miljöpartistol i 
Samhällsbyggnadsnämnden. Jag 
tror helt enkelt att man inte har 
folk att sätta in i de kommunala 
nämnderna.

Att det inte är en engångs-
företeelse att Miljöpartiet ute-
blir går att kolla i protokollen 
från föregående mandatperi-
od när Miljöpartiet ingick i den 
då beslutande vänstermajorite-
ten. År 2009 uteblev till exem-
pel Miljöpartiet vid nästan vart 
fjärde sammanträde och när le-
damoten kom gick han, ensam, 
emot nästan alla bygglov i gles-
bygden! Trots att han själv för 
övrigt bor i glesbygd! Nu ser jag 
också att vänstern inte vill tillåta 

mer än 1 bil/hushåll i glesbygd 
men i våra tätorter går det bra 
med 2 bilar/hushåll (enligt våra 
Riktlinjer för parkering, sid 3)! 
Onekligen en intressant radika-
lisering av kraven för att omöj-
liggöra glesbygdsboendet! Hur 
vänstern skall driva den frågan 
i det pågående Översiktsplane-
arbetet vill jag gärna återkom-
ma till.

Jan A. Pressfeldt (AD)
Ordförande 

Samhällsbyggnadsnämnden

Inklusive syntest 
Båge • Fodral

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

Västra gatan 68, Kungälv 
Tel 0303-101 58

Enkelslipade   400:-

Fr 800:-Dubbelslipade

Fr 1.800:-Progressiva
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Vi har funnits i Älvängen  
så länge man kan minnas.
Öppettider i sommar från 4 juni 
Måndag-fredag  10.00-15.00. 
Torsdag  15.00-18.00. 
Bokning även övriga tider.

Du når oss på 0303-334880 eller  
alvangen@swedbank.se

Välkommen till 
DocMorris i Bohus!

Hos oss kan du göra alla 
dina apoteksärenden.

Öppettider
Vardagar 08-19
Lördagar 10-16

"Jag kritiserade inte ledamoten 
– jag kritiserade miljöpartiet"

Nya E45 blir en säker väg. Ett 
30-tal plankorsningar byggs bort 
och ett stort antal broar och väg-
tunnlar leder lokal trafi k, cyklister 
och fotgängare under eller över 
E45. Men ta det lugnt redan nu, 
sommarhalvåret innebär mer 
trafi k och större risk för olyckor. 
Med tre enkla åtgärder undviker 
vi döda och svårt skadade i trafi k-
en: håll hastigheten, kör nykter 
och använd bälte.

Helgen 7-9 december invigs äntlig-
en projekt BanaVäg i Väst, och 
både väg och järnväg öppnar för 
trafi k. Exakt upplägg är inte klart 
men Trafi kverket och kommuner-
na längs sträckan laddar för fest, så 
boka in helgen redan nu!

Arbetet under trafi kavbrottet 5–6 
maj gick som planerat. Under 
stoppet utfördes förberedande 
arbeten inför det fem veckor 
långa trafi kuppehåll som görs 
på järnvägen mellan Göteborg–
Trollhättan/Vänersborg mellan 
den 9 juli och 12 augusti.

Rättelse: Trafi kljusen 
vid Skårdal i Bohus

In- och utfarten vid Skårdal söder 
om Bohus stängs natten mellan 
onsdag och torsdag den 23-24 
maj. Då försvinner även trafi k-
ljuset på E45. I tidigare informa-
tion har det angetts att denna 
förändring skulle ske samtidigt 
som trafi komläggningen den 15 
maj. Vi beklagar felaktigheterna 
och de besvär detta medför.

Invigning av BanaVäg 
i Väst 7–9 december

Sista sommaravbrot-
tet på järnvägen

Visste du att
• Varje sänkning av medel-

hastigheten med 1 km/tim 
sparar 25 liv/år

• Tidsvinsten av att köra 100 
km/tim istället för 90 km/
tim endast är 3 minuter och 
20 sekunder över fem mil

• En genrell hastighet på 10 
km/tim över gränsen kan 
kosta cirka 1000 kronor per 
år i ökade bränslekostnader 

  
• 9 av 10 fotgängare överlever 

om de blir påkörda i 30 km/
tim, bara 2 av 10  överlever om 
de blir påkörda i 50 km/tim 

• Trafi ksäkerhetskamerorna 
minskar antalet döda med 
upp till 60 procent på vissa 
 vägsträckor

• Om alla höll hastighets-
gränserna skulle 100 till 150 
liv kunna sparas varje år

På gång Hallå där...

Ansvarig utgivare: Sara Distner

BanaVäg i Väst
Projektaktuellt maj 2012  

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

Foto: Trafi kverket

Vad är en faunapassage?
– Man kan likna det vid en bro 
över vägen som är särskilt ut-
formad för att leda över djur som 
rör sig i området. Träd, buskar 
och annan vegetation planteras 
så att stråket upplevs som tryggt 
och naturligt att passera. Den 
här faunapassagen förbinder den 
västra delen av Tösslanda med 
lokalvägen mot Trollhättan och 
Lilla Edet. 

Hur vet ni att djuren kommer 
att använda den?
– Baserat på undersökningar 
som vi har gjort vet vi att viltet 
rör sig i en ganska snäv korridor, 
och faunapassagen har därför 
placerats där. Övergången blir 
15 meter bred vilket tillsammans 
med planteringarna gör den in-
bjudande. Viltstängslen längs 
vägen bidrar också till att leda 
djuren och vi väntar oss både 
större vilt som älgar och rådjur 
och mindre vilt som hare och räv.

Påverkas trafi ken av bygget?
– Arbetet kommer att utföras vid 
sidan om den omledning som 
redan fi nns. Vi började bygga 
förra veckan och det tar ungefär 
två veckor att montera valven. 
Betongsargen gjuts i sommar 
och hela faunapassagen med 
motfyll och överbyggnad beräk-
nas vara klar sent i augusti, då 
börjar trafi ken gå genom de två 
valven. 

Det kommer även att byggas 
en likadan passage i Bliksered 
som blir 10 meter bredare än 
denna i Tösslanda. Den kommer 
att stå klar i september.

... Lars 
Preinfalk
projektledare Kärra–
Torpa, om bygget av 
faunapassagen i Töss-
landa som nyss har 
börjat.

Delarna som 
utgör helheten 

Foto: Kasper D
udzik

Foto: Kasper D
udzik

Bilder: Kasper Dudzik och Christina Sundien, Illustration faunapassage: Ramböll

Håll hastigheten – för säkerhetens skull!

p , p g

Mellan Göteborg och Trollhättan byggs 7,5 mil 
dubbelspår dimensionerat för 250 km/tim. Sju 
nya pendelstågsstationer ger möjlighet till nya 
resvanor. Restiden med tåg mellan Göteborg och 
Trollhättan beräknas bli 30–35 minuter.

På vissa platser utförs utbygg-
naden på ett mycket begänsat 
utrymme mellan älv, samhälle 
och berg. På andra platser sker 
utbyggnaden i ny sträckning.

Stora mängder för-
orenad mark från 
gamla industrier 
tas om hand.

Ökad framkomlighet, säkrare resor och hänsyn till miljön. Det är målen 
för BanaVäg i Väst – ett av Sveriges största infrastrukturprojekt. 

För att inte fåglar, djur 
och växter som trivs på 
de betade strandäng-
arna längs Göta Älv ska 
påverkas, skapas nya 
områden med liknande eller 
förbättrade livsvillkor i närheten. 
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Den nya fyrfältsvägen kommer till 
skillnad från den tidigare vägen att ha 
både mitträcke och vara fri från kors-
ningar i markplan. I kombination med 
en generellt sett högre standard inne-
bär det ett lyft både för trafi kanternas 
säkerhet och för framkomligheten. 15 
nya trafi kplatser med planskilda kors-
ningar skapar ett jämnare trafi kfl öde 
vilket minskar utsläppen.
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Första hjälpen är på väg!
Håll utkik i din brevlåda 1 juni! Då får du ett informationsblad 
späckat med vårdinformation, nyttiga telefonnummer,  
egenvårdstips, och annat som är bra att veta när du blir sjuk.
 
Hälsningar från din lokala hälso- och sjukvårdsnämnd

Hittills i år har över 20 alebor 
sökt hjälp på krismottag-
ningen för män, som ligger i 
Kungälv och svarar för båda 

kommunerna. 
Mottagningen vänder sig 

till män som behöver hjälp 
att komma vidare ur svå-

righeter som berör de nära 
relationerna. Det kan handla 
om konflikter inom familjen, 
svårigheter i föräldrarol-
len, separation eller otrohet. 
Ibland kan man behöva hjälp 
med att hantera sin aggressi-
vitet och när våld är inblan-
dat är det extra viktigt att 
snabbt få hjälp. På krismot-
tagningen för män står bar-
nens behov i fokus eftersom 
de kan ta särskilt stor skada 

av att bevittna våld. 
Familjerådgivaren Bo 

Jonsson är utbildad socio-
nom och har tidigare arbe-
tat inom kriminalvården. 
Han menar att det manliga 
idealet behöver ifrågasättas 
och diskuteras mer – var det 
kommer ifrån och vad det 
innebär.

– Medvetenheten om 
vilka ideal som skapas ska 
finnas redan i förskolan och 
även idrottsrörelsen måste ta 
ansvar för vilka signaler man 
sänder ut. 

Antivåldskurs
Till hösten startas en anti-
våldsgrupp på krismottag-
ningen för män.  I en grupp 
på 4-8 personer går man 
under 24 tillfällen igenom 
olika teman. Det kan till 
exempel handla om vad våld 
är, sexualitet, far- och barn-
relationer och maskulinitet. 

– Syftet är att man ska sluta 
använda våld och ta ansvar 
för sitt beteende. Tanken är 
att man ska kunna prata om 
våld på ett mer avspänt och 
icke fördömande sätt. Våld 
i nära relationer är inte en 
del av den accepterade man-
ligheten och ofta finns det 
därför inget nätverk för dessa 
personer.

Kursen kommer att hållas 
löpande från och med mitten 
på september och anmäl-

ningar tas emot redan nu.
När man arbetar med våld 

i nära relationer är det viktigt 
att inte ta någonting för givet 
och att behandla varje fall 
individuellt. 

– Det finns ofta en hete-
ronormativ ingång där man 
förutsätter att det är mannen 
som använder våld mot kvin-
nan, men i ett av tio fall är det 
precis tvärtom och det finns 
inget som säger att kvin-
norna är mindre våldsamma. 
Av de sammanlagt 55 män 
jag träffar nu är det två som 
själva blir slagna. Man måste 

också vara medveten om att 
våld även förekommer i sam-
könade relationer, säger Bo 
Jonsson.

Det tydliga barnperspek-
tivet man har på krismot-
tagningen i Kungälv grundar 
sig i att våld i hemmet kan 
skapa psykisk ohälsa efter-
som tryggheten försvinner.  
Därför är det extra viktigt 
att få hjälp i tid då barn är 
inblandade. 

– Hur stor skada barnet 
tar av att bevittna våld avgörs 
helt av hur man agerar 
efteråt. Man vet att många av 
de som slår själva har blivit 
utsatta för våld, eller bevitt-
nat det.

Som utomstående kan det 
vara svårt att upptäcka våld 
i en nära relation, men det 
finns några tecken att vara 
uppmärksam på. 

– Isolering är den van-
ligaste formen av psykiskt 
våld och det kan lätt misstol-
kas av utomstående som att 
man inte vill umgås. Det är 
vikigt att fortsätta bjuda ut 
personen och hälsa på, för 
det första slaget kommer ofta 
ganska sent när personen 
redan hunnit brytas ner. 

Hjälper män i kris
– Antivåldsgrupp ska minska våldet i nära relationer

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Bo Jonsson arbetar som familjerådgivare på krismottag-
ningen för män som svarar för Ale och Kungälv.

NATIONELL KARTLÄGGNING AV VÅLD I NÄRA RELATIONER

Den 26 april beslutade regeringen att 
ge Brottsförebyggande rådet (Brå) 
i uppdrag att genomföra en natio-
nell kartläggning av brott i nära rela-
tioner.

Bakgrunden är att våld i nära rela-
tioner är ett allvarligt samhällspro-
blem som orsakar stort mänskligt 
lidande. Varje år utsätts tiotusentals 
personer i Sverige för våld, hot och 
trakasserier av någon de har eller 
har haft en nära relation med. Många 
barn och unga är också berörda som 
vittnen till brotten.

För att kunna vidta ändamåls-
enliga åtgärder och för att kunna 
följa upp dessa behövs mer kunskap 
om utbredningen och om brottens 

karaktär. 
I Sverige anmäldes förra året 12 

000 misshandelsbrott mot kvinnor 
av en närstående gärningsperson 
som inträffade inomhus och ungefär 
2500 fall av grov kvinnofridskränk-
ning. Utöver detta anmäldes drygt 
3000 misshandelsbrott mot män 
inomhus av en närstående gärnings-
person. 

Eftersom merparten av dessa 
brott inte anmäls går inte statisti-
ken att använda för att undersöka 
utbredningen av dessa brott. Därför 
ska man nu genomföra en mer nog-
grann kartläggning som ska delredo-
visas den 31 oktober.

Källa: regeringen.se

Pensionärsträff
ALE

Tisdag 29 maj kl 13.30
i Bohus Servicehus

Stefan 
Ljungqvist

underhåller

Bengt
Göransson
medverkar

Tema: Kund eller medborgare

ALLA PENSIONÄRER VÄLKOMNA
Kostnad 20:- inkl kaffe & smörgås

KUNGÄLV. När man talar om våld i nära relationer 
är det oftast ur offrens perspektiv. 

Bo Jonsson, familjerådgivare på krismottag-
ningen för män, arbetar istället med förövarna.

Han hjälper män som hamnat i någon form av 
kris och det kan bland annat handla om problem 
med aggressivitet. 
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Första hjälpen är på väg!
Håll utkik i din brevlåda 1 juni! Då får du ett informationsblad 
späckat med vårdinformation, nyttiga telefonnummer,  
egenvårdstips, och annat som är bra att veta när du blir sjuk.
 
Hälsningar från din lokala hälso- och sjukvårdsnämnd
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ÄLVÄNGEN. Alla siffror 
pekar åt rätt håll för 
Aroseniusskolan.

Meritpoängen är 
bättre, likaså närvaron 
och behörigheten till 
gymnasiet.

– Men framför allt så 
har vi lugna, mätta och 
glada elever, det är det 
viktigaste, säger rektor 
Carina Olsson.

Mätta? Ja, en av hemligheter-
na bakom det förbättrade stu-
dieresultaten i Aroseniussko-
lan har faktiskt med skolma-
ten att göra.

– En av våra första åtgär-
der var att ändra lunchsche-
mat så att rutinerna skulle 
bli tydligare, att eleverna är 
på samma tid varje dag. Fler 
hittar nu med automatik till 
matsalen och mätta barn trivs 
bättre på lektionerna, säger 
Carina Olsson som också 
hyllar 123-modellen som har 
använts för att motverka skol-
ket.

Inga håltimmar
– Återigen handlar det om 

att vara tydlig. Numera är vi 
också helt fokuserad att und-
vika håltimmar när vi lägger 
schemat. Det har medfört 

att vi sällan har några elever i 
korridorerna under lektions-
tid.

Sedan Skolinspektionens 
rapport slog ner på skolan 
hösten 2008 har det hänt 
mycket. En ny skolledning 
har arbetat målmedvetet med 
kvalitet, rutiner, bedömning 
och inte minst ledarskapet. 
Nästa del handlar om vad 
som händer i klassrummet. 
Relationerna mellan perso-
nal och elever ska förbättras.

Enkla metoder
– Vi vill utveckla undervis-
ningen och även här finns det 
enkla metoder som måste bli 
vardagsrutiner. Det handlar 
om att alla elever får en tydlig 
agenda för vad som ska hända 
och bara så simpelt som att 
de får ögonkontakt när de 
kommer in i klassrummet, 
säger Carina Olsson.

Håkan Kollberg-Win-
snes är utvecklingsledare i 
Aroseniusskolan. Han påta-
lar vikten av att erbjuda elever 
som behöver stöd efter skol-
tid.

– Idag har vi lovskolor och 
extra studiestöd med läxläs-
ning. Alla har inte föräldrar 
som kan stötta hemma.

Just specialpedagogiken 

och sättet att hjälpa elever 
i behov av särskilt stöd står 
också under utveckling.

– De som behöver särskilt 
stöd ska inte behöva lämna 
klassrummet. Resurserna ska 
komma till dem. Det tjänar 
hela klassen på och dessut-
om mår de svagare elever-
na bättre av att få vara kvar i 
sitt rätta sammanhang, bland 
kompisarna i klassrummet, 

menar Håkan Kollberg-
Winsnes.

Att inkludera eleverna och 
inte exkludera och utestänga  
dem var en av punkterna 
som Skolinspektionen hade 
synpunkter på i sin kritik för 
snart fyra år sedan.

– Det är en helt annan 
stämning här nu. Idag läng-
tar vi efter att få besök. Vi är 
stolta över både verksamhe-

ten och eleverna, avslutar en 
stolt rektor, Carina Olsson.

Aroseniusskolans merit-
värde var i den senaste mät-
ningen 202, snittet i Ale var 
200 och i riket 210. På skolan 
går idag 350 elever. 
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Nu pekar alla siffror åt rätt håll

Nöjd skolledning. Aroseniusskolans rektor, Carina Olsson, och utvecklingsledare Håkan Kollberg-Winsnes, har all anledning 
att le. Resultaten pekar äntligen i rätt riktning.

GAMMAL ELEV

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Aroseniusskolans åtgärder 
har fått resultat

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

Med reservation för slutförsäljning.

MORS DAG 
ÖPPET 10.00-17.00

Välkomna!

Hibiskus på stam 
120cm 299:-

Rosträd� från 59:-
Bougainvillea 199:-

Vi har blommor, gåvor och choklad!

MERITVÄRDE

Det genomsnittliga meritvär-
det beräknas som summan av 
betygsvärdena för de 16 bästa 
betygen i elevens slutbetyg (G 
räknas som 10 poäng, VG som 15 
poäng och MVG som 20 poäng). 
Det högsta möjliga meritvärdet 
är 320 poäng.

SURTE. Nu vet barnen 
på Nordgärdets för-
skola vad kostcirkeln är 
för något.

De känner till inne-
hållet i cirkelns sju 
olika fält.

Besöket av kommunens 
dietist, Jenny Sallander, 
var mycket uppskattat. 

När Jenny Sallander kom till 
Nordgärdets förskola hade 
hon med sig en påse full av 
olika matprodukter, om än i 
form av bilder, så som spa-
ghetti, potatis, fil, banan med 
mera. Barnens uppgift var att 
placera respektive föremål i 
kostcirkelns huvudgrupper.

– Syftet är att skapa ett 
intresse för mat och god 
kosthållning i tidig ålder. 
Förskolebarnen är en viktig 
målgrupp, förklarar Jenny.

På ett lättsamt och sam-
tidigt pedagogiskt sätt fick 
barnen lära sig de olika mat-
varornas betydelse för krop-
pen, varför grönsaker är nyt-
tigt och vilka näringsämnen 
som finns i fisk.

– Det handlar inte om att 
ge några pekpinnar utan att 
upplysa barnen om vad som 
är nyttigt och bra att tänka 
på när det gäller måltids-
ordningen. Man måste få i 
sig energi för att orka, säger 
Jenny Sallander.

Gällande måltidsord-
ningen så hade Jenny Sal-
lander med sig en kopia av 

Skalmans så kallade mat-
och-sov-klocka. Barnen fick 
veta varför man bör äta fru-
kost, mellanmål, lunch och 
så vidare.

– Jag tyckte att barnen 
hade bra kläm på de olika 
delarna och jag fick även 
svara på en del frågor som de 
hade förberett, säger Jenny.

Att godis, glass och läs-
kedryck inte platsar i kost-
cirkeln är barnen på Nord-
gärdets förskola numera väl 
medvetna om. Eller som 
Linnea Sjöberg-Hård 
uttryckte det:

– Godis får man bara äta 
på lördagar.

JONAS ANDERSSON

Förskolebarn lär sig kostcirkeln

Ale kommuns dietist, Jenny Sallander. Kost och näringslära 
diskuterades på Nordgärdets förskola i Surte.

Azra Softic funderar på vad korven hör hemma på kostcir-
keln.
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I 40 år har vi jobbat för ett renare hav.  
Det vill vi fira med dig!

Gryaab har Öppet hus
Lördag 2 juni  
Kl 10 –15 på Ryaverket

Mer information på www.gryaab.se

• Lär dig mer om vad som händer efter att du spolat

• Poängpromenad för stora och små, med fina priser

• Spännande, snygg arkitektur 
– se vår flerfaldigt prisbelönta skivfilterbyggnad

• Ta chansen att se världens största väggmålning 
och möt konstnären

• Lär dig avloppsvett, spela Plums och Skitresan

• Vi bjuder på fika

Ställ bilen! Åk gratisbuss  
från Göteborgsoperan eller  
Hjalmar Brantingsplatsen!  
Bussarna avgår var 15:e minut 
med början klockan 10.

ALE/LILLA EDET. Lan-
sering av den nya 
turismhemsidan sker i 
början av juni.

Hemsidans namn är 
Göta älv turism Ale-
Lilla Edet.

Turismhemsidan ska 
vara ett verktyg med 
information om Ale och 
Lilla Edets utbud för 
såväl lokalbefolkningen 
som besökare/turister. 

Det har nu gått fem månader 
sedan projektet Turismut-
veckling i Ale och Lilla Edet 
startades och en ny hemsida 
för Ale och Lilla Edet börjar 
nu ta form. Hemsidan är be-
räknad att lanseras om två 
veckor och då med det nya 
namnet Göta älv turism Ale-
Lilla Edet (www.vastsverige.
com/gotaalv).

Denna sida kommer att 
finnas på Västsvenska Tu-
ristrådets portal, där hela 
Västra Götalandsregionens 
kommuner finns represen-
terade och som har över 
3,5 miljoner besökare varje 
år. Hemsidan visar utbu-
det av sevärdheter, aktivite-
ter, boenden, restauranger, 

evenemang med mera. Tu-
rismhemsidan ska vara ett 
verktyg med information om 
Ale och Lilla Edets utbud för 
såväl lokalbefolkningen som 
besökare/turister.

– Göta älv turism tar tack-
samt emot tips från verksam-
heter inom besöksnäringen 
som vill finnas med, men som 
inte syns idag. Vi vill även ha 
tips från de aktörer som redan 
syns, men som vill föränd-
ra sin text och bilder för att 
sidan skall vara attraktiv och 
ge aktuell information. Detta 
gäller även evenemangska-
lendern, förklarar projektle-
dare Susanna Hammar.

– Ju fler evenemang som 
läggs in i evenemangskalen-
dern, ju bättre för både an-
vändare och arrangörer. 

"Basetool"
Till hösten börjar arbetet 
med att utbilda flera företag 
i verktyget ”Basetool”, så att 
även de kan bli aktiva i den 
nya hemsidan.

– En hemsida är något som 
ska vara levande och måste 
därför uppdateras dagligen, 
säger Susanna Hammar. 

Projektledaren kommer 

även kontakta företag och 
föreningar för att höra hur 
de ser på projektet och hur 
samarbetet kan se ut mellan 
olika näringsidkare. Dialogen 
med kommunerna sker kon-
tinuerligt för att samverka så 
mycket som möjligt i projek-
tet.

Ny turisthemsida lanseras

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lödösehus är ett av de turistmål som kommer att lanseras på den nya hemsidan för Göta älv 
turism Ale-Lilla Edet.

Susanna Hammar, projektle-
dare för Ale och Lilla Edets 
Turistorganisation.
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”Golvläggare är ett spännande yrke. Man 
ser direkt ett resultat av vad man gjort. 
Det är dessutom ont om golvläggare. Jag 
har fått en väldigt bra praktikplats och 
bra handledare. Som det ser ut nu så har 
jag jobb här efter skolan.”

���������
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Hemsidans namn är 
Göta älv turism Ale-
Lilla Edet.

Turismhemsidan ska 
vara ett verktyg med 
information om Ale och 
Lilla Edets utbud för 
såväl lokalbefolkningen 
som besökare/turister. 

Det har nu gått fem månader 
sedan projektet Turismut-
veckling i Ale och Lilla Edet 
startades och en ny hemsida 
för Ale och Lilla Edet börjar 
nu ta form. Hemsidan är be-
räknad att lanseras om två 
veckor och då med det nya 
namnet Göta älv turism Ale-
Lilla Edet (www.vastsverige.
com/gotaalv).

Denna sida kommer att 
finnas på Västsvenska Tu-
ristrådets portal, där hela 
Västra Götalandsregionens 
kommuner finns represen-
terade och som har över 
3,5 miljoner besökare varje 
år. Hemsidan visar utbu-
det av sevärdheter, aktivite-
ter, boenden, restauranger, 

evenemang med mera. Tu-
rismhemsidan ska vara ett 
verktyg med information om 
Ale och Lilla Edets utbud för 
såväl lokalbefolkningen som 
besökare/turister.

– Göta älv turism tar tack-
samt emot tips från verksam-
heter inom besöksnäringen 
som vill finnas med, men som 
inte syns idag. Vi vill även ha 
tips från de aktörer som redan 
syns, men som vill föränd-
ra sin text och bilder för att 
sidan skall vara attraktiv och 
ge aktuell information. Detta 
gäller även evenemangska-
lendern, förklarar projektle-
dare Susanna Hammar.

– Ju fler evenemang som 
läggs in i evenemangskalen-
dern, ju bättre för både an-
vändare och arrangörer. 

"Basetool"
Till hösten börjar arbetet 
med att utbilda flera företag 
i verktyget ”Basetool”, så att 
även de kan bli aktiva i den 
nya hemsidan.

– En hemsida är något som 
ska vara levande och måste 
därför uppdateras dagligen, 
säger Susanna Hammar. 

Projektledaren kommer 

även kontakta företag och 
föreningar för att höra hur 
de ser på projektet och hur 
samarbetet kan se ut mellan 
olika näringsidkare. Dialogen 
med kommunerna sker kon-
tinuerligt för att samverka så 
mycket som möjligt i projek-
tet.

Ny turisthemsida lanseras

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lödösehus är ett av de turistmål som kommer att lanseras på den nya hemsidan för Göta älv 
turism Ale-Lilla Edet.

Susanna Hammar, projektle-
dare för Ale och Lilla Edets 
Turistorganisation.
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”Golvläggare är ett spännande yrke. Man 
ser direkt ett resultat av vad man gjort. 
Det är dessutom ont om golvläggare. Jag 
har fått en väldigt bra praktikplats och 
bra handledare. Som det ser ut nu så har 
jag jobb här efter skolan.”
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Vårens 
sponsringspaket 
är nu utdelade!

Nästa utdelning av sponsringspaket sker 
hösten 2012.  Läs gärna mer och ansök om 

sponsring på vår hemsida www.aleel.se. 
Sista anökningsdag är 30 september. 

Ale Els sponsring riktar sig till registrerade föreningar eller 
klubbar i Ale Kommun och i främsta hand till barn- och 

ungdomsverksamheter inom idrott och kultur.

Trevlig sommar!

Följande klubbar och 
föreningar fi ck ta del av 
Ale Els sponsringspaket 
för våren 2012:

• Ale Boxningsklubb

• Ahlafors If

• Ale Jennylunds Ridklubb

• Ale Lions

• Bohus IF Friidrott

• Bohus Taekwon-do

• Guntorps SMU Scout 

• Nol IK

• Nödinge GK

• Ok Alehof

• Skepplanda BTK

• Skår IBK

• Stödföreningen Vaken

• Älvbygdens motorklubb

• Älvängens IK

GÖTEBORG. David Eriksson 
från Nödinge försvarade sin 
förstaplats från förra året 
när Lilla Göteborgsvarvet 
avgjordes söndagen den 13 
maj. David tävlar i P9-klas-
sen och hör till de absolut 
främsta i sin åldersgrupp i 
Sverige.

Tvåan var åtta sekunder 
efter David i mål, men höll 
länge den unge sprinten 
bakom sig.

– Han försökte tränga 
mig utmed hela banan, så 
jag tänkte att det var bäst 
att ta det lugnt och spurta 
på slutet, berättar David. 
Tiden 4.25 på 1 300 meter 
är absolut imponerande och 
innebär en kilometertid på 
3.24.

– Nu är jag snabbare 
än pappa i spåret, skrattar 
David.

❐❐❐

Ny seger för David i Lilla Göteborgsvarvet

David Eriksson från Nödinge 
segrade i Lila Göteborgs-
varvet.

SKEPPLANDA. Läkeme-
delskemisten Itedale 
Namro Redwan kan 
pusta ut. 

Doktorsavhandlingen 
hon håller i sin hand 
har nyss kommit från 
tryckeriet.

I nästan tio år har 
hon kämpat på univer-
sitetet och motivatio-
nen har hela tiden varit 
viljan att hjälpa män-
niskor.

Det gemytliga huset i Skepp-
landa är omsorgsfullt inrett 
med unika möbler man inte 
direkt hittar på Ikea. 

Itedale Namro Redwan 
kommer ut från köket med 
kaffe och bountykaka från 
makens café i Göteborg.  

Framför henne på det 
robusta kvadratiska soffbor-
det ligger doktorsavhand-
lingen som är resultatet av 
fem års forskarstudier vid 
Göteborgs universitet. Dess-
förinnan läste hon fyra och 
ett halvt år på kemiprogram-
met och examensarbetet 
gjorde hon på AstraZeneca.  

Sedan disputationen, det 
allra sista provet man kan 
göra inom akademin, förra 
fredagen kan hon med stolt-
het titulera sig filosofidoktor 
i kemi med inriktning mot 
läkemedelskemi. 

Gratulationskorten och 
blomsterbuketterna står 
uppställda på golvet i var-
dagsrummet. 

– Det kändes nästan 
overkligt när jag fick boken 
från tryckeriet. Det blev så 
tydligt att jag klarat av en 
viktig tröskel i livet.

Bildade familj
Itedales föräldrar kom till 
Bohus som flyktingar från 
Libanon 1984 och två år 
senare köpte de hus i Nol. 

År 2000 tog hon studenten 
från naturvetenskapliga pro-
grammet på Ale gymnasium 
och samma år påbörjade hon 
sin universitetsutbildning. 

Blott 31 år gammal har 
hon hunnit doktorera inom 
läkemedelsforskning sam-
tidigt som hon och maken 
Fredrik har bildat familj. 
Dottern Jasmin går i andra 
klass och sonen Adam har 
nyss fyllt tre. 

– Adam fick jag mitt under 
forskarutbildningen och det 
blev ett skönt avbrott. Det är 
ingen press inom forskarv-
ärlden och jag kunde njuta 
av att vara nybliven mamma. 
Jag är strukturerad som män-
niska och tycker om att ha 
rutin i vardagen. Därför har 
det fungerat bra att kombi-
nera barn med studier, men 
det hade inte gått utan stöd 
från familj och vänner. Det är 
verkligen det viktigaste man 
har. 

Bota sjukdomar
Inom ett forskarprojekt vid 
universitetet har hon forskat 
på att utveckla substanser 

som kan förhindra exempel-
vis parasiter, bakterier och 
svamp att producera livsvik-
tiga proteiner.

– Det svåraste inom detta 
forskningsområde är att hitta 
substanser som enbart påver-
kar enzymerna hon parasi-
ten, utan att påverka männis-
kans enzymer.

Lyckas man kan det 
bidra till utvecklingen av 
läkemedel mot ett fler-
tal vanliga folksjukdomar 
som infektionssjukdomar 
och svampinfektioner, men 
även mot parasitsjukdomar 
som elefantsjuka som drab-
bar tredje världen och även 
cancer. 

Det skulle även kunna 
användas som antibiotika, 
vilket alltid är intressant. 

 För Itedale grundar sig 
intresset för forskning i viljan 
att göra något meningsfullt.

– Jag vill göra något för 
människan och det känns 
som man kommit en bit på 
väg. 

Nu ser hon fram emot en 
tids ledighet, ladda batte-
rierna och få tid med famil-
jen. Hon kommer att jobba 
kvar på universitetet minst 
ett halvår till, men mer än så 
är inte bestämt ännu. Inom 
forskarvärlden tycks möjlig-
heterna vara närmast oänd-
liga. 

Klarade sista provet
– Skepplandatjej har doktorerat inom läkemedelsforskning

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Itedale Namro Redwan har nyss blivit klar med sig doktorsavhandling inom läkemedelsforsk-
ning. ”Utan stödet från familj och vänner hade det aldrig gått”, säger hon.
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Här kan du skapa ditt drömboende
63 kvm som kan disponeras som 1 eller 2 rok och 
med ett härligt loft som sovplats eller läshörna.

Med hela 5 meters takhöjd mitt i vardagsrummet, 
takfönster och en egen liten uteplats är denna 
lägenhet helt unik.

Vi bygger 20 lägenheter som har genomgående hög 
standard i direkt anslutning till Nödinge Golfbana.

Priset för denna lägenheten, 1.325.000 kr och 
månadsavgiften 3.885 kr.

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

GRANNE MED BACKA SÄTERI OCH 5 m TAKHÖJD

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

www.boskaparna.se

Områdes-

visning

Söndag 27 maj

13.00–15.00

Vaknapåsen fortsätter skänka 
pengar till Vaknafonden
NÖDINGE. Årets första 
Vaknacheck delades 
ut i samband med Ale 
Torgs Vårlopp i lördags.

39 125 kronor skicka-
des vidare till Vakna-
fonden.

– Det är fantastiskt 
att vi tillsammans kan 
stötta barn och unga 
så här, sa ICA-handlare 
Marianne Sjöö.

Vaknapåsen introducera-
des 2005. Dåvarande köpman 
på Ica Kvantum i Nödinge, 

Pelle Collins, ville hjälpa till 
i det drogförebyggande arbe-
tet. Resten är historia. Den 
svarta sponsorkassen som 
kostar 50 öre mer är idag 
Vaknafondens enskilt störs-
ta bidragsgivare. Dessutom 
sponsrar Ica med ytterliga-
re tio öre.

– Det gör att 60 öre per 
påse går till aktiviteter för 
barn och unga i Ale. Den 
tappade ett tag i försäljning, 
då miljöpåsen släpptes. Idag 
är även Vaknapåsen ett mil-
jöval. Däremot är det Självs-

canningen som "stjäl" lite 
av försäljningen, men än så 
länge säljer den bra, säger 
Marianne Sjöö.

Totalt har den svarta påsen 
dragit in närmare 1,5 Mkr och 
möjliggjort mängder av verk-
samheter. Sabahudin Sabani 
(se ovan) och hans Showgäng 
har fått hjälp med flera mu-
sikaler, skateparker och bas-
ketkorgar är andra exempel.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Sabi skriver nya kapitel
GÖTEBORG. Sabahudin 
Sabani, 17, från Nödinge 
skriver ännu ett kapi-
tel.

Bloggaren, artisten 
och trendskaparen 
gästar en av världens 
främsta kläddesigners i 
Italien.

Hos Emilio Caval-
lini ska han designa 
strumpbyxor för män.

Han upphör aldrig att för-
våna. Dansuföreställning-
ar och musikaler har han 

redan skämt bort oss med i 
Ale. Numera driver han en av 
Sveriges största bloggar med 
fokus på ungdomstrender och 
mode. Sabi som han kallas har 
en egen t-shirtkollektion som 
nyligen släppts både i butik 
och på webbshops. Samtidigt 
försöker Sabi klara gymnasie-
studierna.

Den här veckan tillbring-
ar han i italienska Toscana, 
dit han bjudits in av Emilio 
Cavallinis crew. Tanken är att 
han ska medverka i skapandet 
av en ny strumpbyxa för män.

– Det är helt sjukt, helt 
galet, utbrister Sabi när lo-
kaltidningen pratar som has-
tigast med honom.

Parallellt pågår ett arbete 
med en dokumentärserie 
"The Life of Sabi" som pro-
duceras som bäst. Självklart 
fick filmteamet tänka om och 
hänga med.

–Det här är stort, en jät-
tegrej som kan komma att 
betyda mycket för mig. 
Emilio Cavallini har desig-
nat för artister som Madon-
na och Jane Jackson, menar 

Sabi som älskar att blogga om 
mode.

Han jobbar också med en 
bok om sitt liv som ungdom. 
Sabi vill ge tillbaka till alla 
fans som har stöttat och följt 
honom sedan tidig start.

– Vad den innehåller är det 
bara jag som vet. Det är bäst 
så, har Sabi berättat.

På Facebook har Sabis fan-
sida över 20 000 "likes".

FACEBOOKVÄN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se Sabahudin Sabani, en av Sveriges största bloggare.

Foto: Privat

Marianne Sjöö, Ica Kvantum Ale Torg, överlämnade ännu en 
check till Vaknafonden. Fritidsledare Rami tog emot.
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Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v.21 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

Öppet alla dagar 8-22

Florist i butiken På fredag 11-19 binder fl oristen den bukett du vill ha Barnkalas

Grilltider

Mors dags bukett

59:-/st
Finns laddat på ditt ICA Kort

Rosor 10-pack

2990/st

I manuella ostdisken

I fruktenI frysdisken Kom och smaka 
på lördag 11-15

Lösgodis

395/hg
Karamellkungen

Jfr pris 39,50/kg

Tårtbotten

1490/st
ICA 330g. Jfr pris 45,15/kg

Finns laddat på ditt ICA Kort

Barnsockar

4990/st
La mote 5-pack

Glass

2 för 59:-
Häagendazs 500-550ml

Jfr pris 59-53,63/liter

Färsk kycklingfi lé

99:-/kg
Kronfågel

Okryddad, dragon/citron

Förkokt majs

990/st
ICA 400g. Jfr pris 24,75/kg

Grön Sparris

1490/st
Italien/Ungern 250g Klass 1

Jfr pris 59,60/kg

Lingongrova/Guldkorn

2 för 28:-
Pågen 500g

Jfr pris 28,-/kg

Hamburgare

3290/st
ICA Ursprung Sverige 452g

Nöt, bacon, jalapeno. Jfr pris 72,79/kg

Frysta bär

990/hg
Finnerödja Lösvikt. Jfr pris 99,-/kg

Tårta

20:-/st
Frödinge 400-500g. Djupfryst 

Jfr pris 50-40,/kg. 

Max 1 köp per kund

Finns laddat på ditt ICA-kort

Äpple

990/kg
Royal Gala gul etikett 

ICA Chile Klass 1

Max 3 kilo per hushåll

VÄLKOMMEN TILL VÅR ”NYA” MATBUTIK!

Snabbmarsansås

2195/st
Ekströms 364g 25 port

Jfr pris 60,30/kg 0,87/port

Vispgrädde 40%

15:-/st
Arla 5 dl Jfr pris 30,-/liter

Brie Tremiere

8950/kg
Hugo Eriksson

Passionsfrukt

3 för 10:-
Kenya/Zimbabwe ca 40g Klass 1

Jfr pris ca 83,33/kg

Grön kiwi

5 för 10:-
Zespri Nya Zeeland ca 75g Klass 1

Jfr pris ca26,67/kg

Fira Mors dag, barnkalas och vår nya butik med oss!

Gör en god tårta till mor

Karre BBQ

4990/kg
ICA Ursprung Sverige Storpack

Med ben Av gris

Chorizo BBQ

4490/st
Casademont 500g

Jfr pris 89,80/kg

– På fredag 15-18 bjuder vi på fi ka med 
tårta och har fi skdamm och godisgubbe 
för alla barn. 
– Du som köper en andel till Elitloppet 
för 250:- kan vinna en kväll på Åby med 
Turbussen den 7:e juni.

Naturgodis

990/hg
Exotic Snacks Lösvikt

Jfr pris 99,-/kg
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Finns laddat på ditt ICA-kort

Äpple

990/kg
Royal Gala gul etikett 

ICA Chile Klass 1

Max 3 kilo per hushåll

VÄLKOMMEN TILL VÅR ”NYA” MATBUTIK!

Snabbmarsansås

2195/st
Ekströms 364g 25 port

Jfr pris 60,30/kg 0,87/port

Vispgrädde 40%

15:-/st
Arla 5 dl Jfr pris 30,-/liter

Brie Tremiere

8950/kg
Hugo Eriksson

Passionsfrukt

3 för 10:-
Kenya/Zimbabwe ca 40g Klass 1

Jfr pris ca 83,33/kg

Grön kiwi

5 för 10:-
Zespri Nya Zeeland ca 75g Klass 1

Jfr pris ca26,67/kg

Fira Mors dag, barnkalas och vår nya butik med oss!

Gör en god tårta till mor

Karre BBQ

4990/kg
ICA Ursprung Sverige Storpack

Med ben Av gris

Chorizo BBQ

4490/st
Casademont 500g

Jfr pris 89,80/kg

– På fredag 15-18 bjuder vi på fi ka med 
tårta och har fi skdamm och godisgubbe 
för alla barn. 
– Du som köper en andel till Elitloppet 
för 250:- kan vinna en kväll på Åby med 
Turbussen den 7:e juni.

Naturgodis

990/hg
Exotic Snacks Lösvikt

Jfr pris 99,-/kg
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDEN

Onsdag 16 maj

Inbrott i Älvängen
Inbrott på Synoptik i Älvängen. 
Ett vittne ser hur en silver-
färgad Volvo försvinner från 
platsen med ett ställ fullt av 
solglasögon.

Någon försöker krossa skylt-
fönstret till Medstop på Ale 
Torg. En sten, som förmodligen 
använts som tillhygge, hittas 
utanför entrén.

Torsdag 17 maj

Läsktjuvar
Inbrott i Nol IK:s klubbstuga på 
Nolängen. 25 backar läsk samt 
godis tillgrips.

Lördag 19 maj

Brand i Surte
Det brinner i en tidningscontai-
ner i Surte och räddningstjäns-
ten får rycka ut för att släcka 
elden. Ytterligare två liknande 
incidenter rapporteras samma 
dag.

En alebo åker taxi, men 
vägrar att betala då han 
kommer fram. Mannen försvin-
ner in i sin bostad utan att göra 
rätt för sig. Han är nu miss-
tänkt för bedrägligt beteende.

Söndag 20 maj

Skadegörelse
Tre rutor krossas på Madensko-
lan i Älvängen.

Smitning från bensinnota 
sker på Statoil i Älvängen. Spa-
ningstips finns i ärendet.

Måndag 21 maj

Inbrott i Prästalund
Inbrott i torpstugan och smed-
jan i Prästalund. Gärningsmän-
nen lyfter bort ett fönster till 
respektive byggnad, tar sig in 
och rotar runt bland lådor och 
skåp.

Inbrott upptäcks på en tand-
läkarpraktik i Nol. Det är okänt 
om något tillgripits.

Antalet anmälda brott under 
perioden 14/5 – 21/5: 42. Av 
dessa är två bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

KILANDA. Det är ett av 
kommunens mest väl-
besökta arrangemang.

Inte ens kyla och 
regn hindrar besö-
karna från att komma i 
massor – 1 300 perso-
ner räknades in denna 
gång.

Årets arrangemang 
var det 23:e i ord-
ningen.

Lika säkert som att Kristi 
himmelsfärds dag alltid infal-
ler på en torsdag, lika själv-
klart är det att Kilanda Mark-
nad med öppen gård arrang-
eras just denna helgdag. Ett 
givet utflyktsmål för många 
människor.

– Det är inte bara alebor 
som kommer till marknaden 
utan även en hel del besöka-
re från våra kranskommuner, 
berättar Gunnar Hansson, 
en av veteranerna i mark-
nadskommittén.

Det myckna regnandet 
hade gjort området vid Kilan-
da Säteri rejält lerigt. Rutine-
rade marknadsbesökare hade 
dock klätt sig efter väder och 
flertalet hade stövlar på föt-
terna. Då var det inga som 
helst problem att ta sig fram 
och faktum är att regnet 

höll sig på behörigt avstånd 
under de fyra marknadstim-
marna. Den stora ladugår-
den stod öppen där barnen 
kunde klappa kalvar, se små 
söta katter och ta del av den 
moderna robotmjölkningen.

Vid Kilanda gamla skola 
skedde försäljning av växter 

och på gårdsplanen höll 
Röda Korset sin traditionella 
loppis. Inne i skolsalen fanns 
ett antal hantverkare på plats 
för att visa upp och sälja sina 
alster.

Fårvallning, ponnyrid-
ning och skyttesimulator var 
andra aktiviteter som locka-

de besökarnas intresse. En 
hel del passade också på att 
gå den sedvanliga tipsprome-
naden som sträckte sig över 
hela marknadsområdet.

– Vilken väderlek det än är 
så kommer det alltid mycket 
folk. Konceptet tilltalar en 
bred publik och vi är måna 

om att bibehålla den familjära 
stämningen, avslutar Gunnar 
Hansson.

Många fyndade på Röda Korsets loppis vid gamla skolan.

– Kilanda Marknad lockade mycket folk

MARKNADSBESÖKARE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alfred var stolt när han fick 
sitta upp på traktorn.

Grimbock stod för den musikaliska underhållningen.

Getter, får och andra djur fanns att klappa på Kilanda Marknad med öppen 
gård.

Knivmakare Tord Andersson var en av hantverkarna som 
hade tagit plats i Kilanda gamla skola.

Bollen sitter där den ska. Basket blev snabbt en marknadsfavorit för den 
yngre generationen.

Christer ”Cralle” Sundberg från Ahlafors Bryggerier gästade 
marknaden med barnbarnet på armen.

Kyla och regn utgjorde inget hinder M ors dag 
Söndagen den 27 maj

Presenter
och

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

MORS DAG-TIPS
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RÖHNISCH LINNE
Stl S-XL. Finns i flera färger.

ORD. PRIS 299 KR

Gilla Team Sportia 
Ale Torg på facebook.

99KR

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

Med reservation för slutförsäljning.

MORS DAG 
ÖPPET 10.00-17.00

Välkomna!

Hibiskus på stam 
120cm 299:-

Bougainvillea 199:-

Vi har blommor, gåvor och choklad!

Rosträd� från 59:-

ROSOR 
TILL MOR!
Rosor 10-pack

2990/st

Gäller v.21 • Tel 0303-975 00
www.ica.se/ale

Öppet alla dagar 8-22
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Ale Torg 
Nödinge 0303-972 76

ALE TORG

Bjud mor
på en fi ka  kr

Från

Gäller kl 8-11

Du vet väl att
vi serverar frukost

alla dagar för  kr

Frukost

Fika
Dagens lunch

EEEEETTTTTTTTTTETT

TTTTIIIIPPPPSSSS!!!!TIPS!

Tel: 0303-22 90 90
Måndag-torsd 8-20 • Fredag 8-19 • Lörd-sönd 10-17
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ALE. Nu kommer en tid 
då mycket vilt rör sig 
kring våra vägar.

I maj, början av juni 
samt på hösten sker de 
flesta viltolyckor.

– Alla viltolyckor 
ska anmälas till poli-
sen, förklarar Janne 
Johansson, samord-
nande kontaktman i Ale 
Jaktvårdskrets.

Ale Jaktvårdskrets har i snitt 
ett uppdrag i veckan när det 
gäller eftersök i samband med 
viltolyckor. 

– Nu gäller det att vara 
extra vaksam, framförallt i 
gryningen och i skymning-
en, för de bilister som tar sig 
fram på vägarna. Fjolårsung-
arna stöts bort och det inne-
bär att det rör sig mycket vilt 
i vårt område, säger Janne Jo-
hansson.

Rådjur, hjort, älg och vild-
svin är de vanligast förekom-
mande viltolyckorna i Ale 
kommun. Trafikolyckor som 
sker med något av dessa djur 
måste anmälas till polisen.

– Det kom en lag för ett 
par år sedan som innebär att 
viltolyckor ska anmälas till 
ordningsmakten, annars är 
det att betrakta som smit-

ning. Lagen omfattar emel-
lertid inte olyckor som sker 
med exempelvis räv, hare och 
grävling, berättar Åke Nik-
lasson, ordförande i Ale Jakt-
vårdskrets.

Lilla Viken och Grönnäs är 
två platser där flest älgolyck-
or sker i Ale. Detta är natur-
liga övergångar för älgarna i 
respektive del av kommunen.

– Nu byggs en ny vägkor-
ridor, men det kommer att 
ta flera generationer innan 
älgen ändrat sitt beteende, 
säger Janne Johansson.

Antalet vildsvinsolyck-
or ökar i takt med att stam-
men växer. Den förhållan-
devis milda vintern medför 
dessutom att många svin lär 
finnas i rörelse under en tid 

framöver.
– Försäkringsbolagens 

kostnader är större när det 
gäller olyckor med vildsvin 
inblandade jämfört med älg. 
Vildsvinen har en väldigt låg 
tyngdpunkt och går ofta rätt 
in i fronten på bilen med ma-
teriella skador som följd. Det 
är som att köra rätt in i en be-
tongklump, säger Åke Nik-
lasson och tillägger:

– En fullvuxen gris kan ha 
en mankhöjd på 1.20 meter 
och väga cirka 250 kilo.

Flest vildsvinsolyckor sker 
på sträckan från Guntorp-
skrysset och raksträckan efter 
Kollanda.

– Vi har bara sett början 
av tillväxten av vildsvins-
stammen. Den kommer att 

explodera, fastslår Janne Jo-
hansson.

Hur kan man som bilist 
förhindra en viltolycka?

– Som förare gäller det att 
ha split vision, att man inte 
bara tittar på vägbanan och 
mötande trafik utan också på 
det som sker vid vägkanten. 
Hastigheten påverkar också. 
Kör du för fort hinner du inte 
bromsa. 

Om olyckan är framme, 
vad ska du göra som bilist?

– Larma 112 och marke-
ra platsen. Det finns särskil-
da markeringsband att få hos 
bilprovningen, som syns tyd-
ligt även i mörker. Gå inte 

fram till ett skadat djur, låt 
oss sköta det, säger Janne Jo-
hansson.

– När vi gör eftersök 
brukar vi meddela det via 
trafikradion. Våra jägare har 
alltid orange väst på sig och 
går med hund som har lång 
lina. I likhet där det pågår 
vägarbeten bör man som tra-
fikant iaktta försiktighet och 
dämpa farten.

Landets jaktvårdskretsar 
tillhör en av landets äldsta 
naturvårdsorganisationer. I 
Ale finns 380 medlemmar 
anslutna till kretsen och för-
utom arbete i samband med 
viltolyckor inryms älgsam-

råd, träningsskytte, utbild-
ning av nya jägare, dressyr 
samt kurser i eftersök i för-
eningens verksamhet.

– Vi vill främja naturkun-
skapen, säger Åke Niklasson 
och ber att få skicka med en 
hälsning via lokaltidningen:

– Ni som har dåligt under-
hållna och förfallna stängsel 
på era marker, vänligen ta tag 
i problemet. Det utgör en fara 
för människor, men framfö-
rallt för djuren. Det är risk att 
vilda djur trasslar in sig med 
hornkronan.

Se upp för vilt på vägarna
– Anmälan krävs om olyckan är framme

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vid den här tiden på året sker många viltolyckor. Skulle 
olyckan vara framme är man som bilist skyldig att larma po-
lisen.

Åke Niklasson är ordförande i Ale Jaktvårdskrets och Janne Johansson samordnande kon-
taktperson. Bandet som de håller upp ska användas då platsen för en viltolycka ska marke-
ras.

BEIJER I ÄLVÄNGEN
Åkarevägen 4

beijerbygg.se 
Tel: 075-241  70 50 

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

Erbjudandet gäller tom 2 juni 2012 eller så långt lagret räcker i följande butiker:
Högsbo, Hisings Backa, Kungsbacka, Borås, Älvängen, Lerum, Alingsås och Stenungsund. 
Lokala avvikelser kan förekomma. Hitta ditt lokala Byggvaruhus på Beijerbygg.se

199:-
SPARA 100:-

TRÄOLJA V CUPRINOL
(005228606)
Djuppenetrerande
vattenbaserad 
träolja.
Ord. pris 319:- 

KOMBIPAKET
DCK21152-QW 10,8V (004973768)
Kombipaket med borrmaskin, 
chuck och slagskruvdragare.
Inkl batterier, laddare och väska.
Ord. pris 3 745:- 

FLAGGSTÅNG
NORDIC COMPLETT 
(003754467)
med markfäste, lina och kula. 
Exkl fl agga. Längd 9 m.
Ord. pris 2 899:- 

VÅryra.
Mängder av erbjudanden som gör våren ännu lite härligare.

2195:-
SPARA 704:-

1895:-
SPARA 704:-

34:-/pkt
SPARA 9:80

LÖVRÄFSA OCH SKAFT
(003803764, 003803777)
Olackat träskaft och räfs-
huvud med 21 pinnar.
Ord. pris 43:80/pkt 

3995:-/pkt
SPARA 2 460:-

KOMBIPAKET
(00-4974210, 005230871)
Kompakt och lätt såg med 
stark motor. Inklusive sågbord.
Ord. pris 6 455:- 
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dessutom att många svin lär 
finnas i rörelse under en tid 

framöver.
– Försäkringsbolagens 

kostnader är större när det 
gäller olyckor med vildsvin 
inblandade jämfört med älg. 
Vildsvinen har en väldigt låg 
tyngdpunkt och går ofta rätt 
in i fronten på bilen med ma-
teriella skador som följd. Det 
är som att köra rätt in i en be-
tongklump, säger Åke Nik-
lasson och tillägger:

– En fullvuxen gris kan ha 
en mankhöjd på 1.20 meter 
och väga cirka 250 kilo.

Flest vildsvinsolyckor sker 
på sträckan från Guntorp-
skrysset och raksträckan efter 
Kollanda.

– Vi har bara sett början 
av tillväxten av vildsvins-
stammen. Den kommer att 

explodera, fastslår Janne Jo-
hansson.

Hur kan man som bilist 
förhindra en viltolycka?

– Som förare gäller det att 
ha split vision, att man inte 
bara tittar på vägbanan och 
mötande trafik utan också på 
det som sker vid vägkanten. 
Hastigheten påverkar också. 
Kör du för fort hinner du inte 
bromsa. 

Om olyckan är framme, 
vad ska du göra som bilist?

– Larma 112 och marke-
ra platsen. Det finns särskil-
da markeringsband att få hos 
bilprovningen, som syns tyd-
ligt även i mörker. Gå inte 

fram till ett skadat djur, låt 
oss sköta det, säger Janne Jo-
hansson.

– När vi gör eftersök 
brukar vi meddela det via 
trafikradion. Våra jägare har 
alltid orange väst på sig och 
går med hund som har lång 
lina. I likhet där det pågår 
vägarbeten bör man som tra-
fikant iaktta försiktighet och 
dämpa farten.

Landets jaktvårdskretsar 
tillhör en av landets äldsta 
naturvårdsorganisationer. I 
Ale finns 380 medlemmar 
anslutna till kretsen och för-
utom arbete i samband med 
viltolyckor inryms älgsam-

råd, träningsskytte, utbild-
ning av nya jägare, dressyr 
samt kurser i eftersök i för-
eningens verksamhet.

– Vi vill främja naturkun-
skapen, säger Åke Niklasson 
och ber att få skicka med en 
hälsning via lokaltidningen:

– Ni som har dåligt under-
hållna och förfallna stängsel 
på era marker, vänligen ta tag 
i problemet. Det utgör en fara 
för människor, men framfö-
rallt för djuren. Det är risk att 
vilda djur trasslar in sig med 
hornkronan.

Se upp för vilt på vägarna
– Anmälan krävs om olyckan är framme

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vid den här tiden på året sker många viltolyckor. Skulle 
olyckan vara framme är man som bilist skyldig att larma po-
lisen.

Åke Niklasson är ordförande i Ale Jaktvårdskrets och Janne Johansson samordnande kon-
taktperson. Bandet som de håller upp ska användas då platsen för en viltolycka ska marke-
ras.

BEIJER I ÄLVÄNGEN
Åkarevägen 4

beijerbygg.se 
Tel: 075-241  70 50 

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

Erbjudandet gäller tom 2 juni 2012 eller så långt lagret räcker i följande butiker:
Högsbo, Hisings Backa, Kungsbacka, Borås, Älvängen, Lerum, Alingsås och Stenungsund. 
Lokala avvikelser kan förekomma. Hitta ditt lokala Byggvaruhus på Beijerbygg.se

199:-
SPARA 100:-

TRÄOLJA V CUPRINOL
(005228606)
Djuppenetrerande
vattenbaserad 
träolja.
Ord. pris 319:- 

KOMBIPAKET
DCK21152-QW 10,8V (004973768)
Kombipaket med borrmaskin, 
chuck och slagskruvdragare.
Inkl batterier, laddare och väska.
Ord. pris 3 745:- 

FLAGGSTÅNG
NORDIC COMPLETT 
(003754467)
med markfäste, lina och kula. 
Exkl fl agga. Längd 9 m.
Ord. pris 2 899:- 

VÅryra.
Mängder av erbjudanden som gör våren ännu lite härligare.

2195:-
SPARA 704:-

1895:-
SPARA 704:-

34:-/pkt
SPARA 9:80

LÖVRÄFSA OCH SKAFT
(003803764, 003803777)
Olackat träskaft och räfs-
huvud med 21 pinnar.
Ord. pris 43:80/pkt 

3995:-/pkt
SPARA 2 460:-

KOMBIPAKET
(00-4974210, 005230871)
Kompakt och lätt såg med 
stark motor. Inklusive sågbord.
Ord. pris 6 455:- 

M ors dag 
Söndagen den 27 maj
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GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85 
MÅNDAG-FREDAG 09–18, LÖRDAG 10–14

Night Cream
319:- Day Cream

309:-

Beauty Serum
309:-

10% mors dag rabatt. Gäller alla produkter ur serien No7

DAMCYKLAR
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ÄLVÄNGENS CYKEL  

KUNGS DAMCYKEL
3-vxl dam med fotbroms, godkänt lås, korg, 
belysning, kjolskydd. Rek pris 3.495:-

2.495:-
Se fl er erbjudanden på 

www.alvangenscykel.se

VÅRT PRIS

Gäller vid köp av presentkort senast 25 maj 2012

Tidsbest: 0303-74 96 85, 0739–74 66 85
Göteborgsv. 80 Älvängen     

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

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

����������������������������

���������

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

För fler erbjudanden
www.alvangenshudochfriskvard.se

erbjudandet gäller 23/5-5/6
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den med lägst pris på köpet

Tag 3
för 2betala

ÖPPET
VARDAGAR 9-18, 
LÖRDAGAR 9-14

50 kr 
rabatt 

på nattlinne 
från Damella

Blus
398 kr

549 kr
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ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12
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ALE. Aleläraren Jan 
Ragnarsson utsågs 
förra tisdagen till Sve-
riges bästa UF-lärare.

För Reseslumraren 
och DiaDigital blev det 
ingen vinst, men elev-
erna lämnade Stock-
holm många visitkort 
och erfarenheter rikare.

Att det var en magisk 
upplevelse är alla över-
rens om. 

Det var en rörd men till 
synes mycket självsäker UF-

lärare som äntrade scenen 
efter att Anna Ekström, 
generaldirektör på Skolver-
ket, hade offentliggjort vin-
naren av kategorin ”bästa 
UF-lärare”. Prisutdelare 
var även Magnus Nilsson 
Engelbäck, VD för UF.

I motiveringen nämn-
des bland annat att han som 
handledare ställer upp för 
sina elever i vått och torrt, 
hans förmåga att förankra 
UF-konceptet i arbetslaget 
och att eleverna ges möjlig-
het att skapa nätverk med det 
lokala näringslivet. 

– Det är en jättefin utmär-
kelse och jag är otroligt 
tacksam över att hela åtta av 
mina kollegor finns på plats i 
Stockholm, det är många för 
att vara en skola med endast 
500 elever. Allt bygger på det 
lagarbete som vi byggt upp 
och är så stolta över på Ale 
gymnasium, sa Jan Ragnars-
son, som även hade en fråga 
till konferencieren Peter 
Settman:

– Var har du gjort av ”forr-
den”, Ronny?

Aleläraren avslöjade sedan 
att hans smeknamn i unga 
år var ”Ragge” och att han 
gärna hade axlat rollen som 
Settmans jeansklädda vapen-

dragare. 
Efter framgångarna på 

UF-mässan i Göteborg var 
det ett taggat gäng elever och 
lärare från Ale gymnasium 
som i söndags styrde kosan 
mot huvudstaden. 

Reseslumraren UF var 
nominerade till både ”bästa 

UF-företag” och ”bästa 
monter” och DiaDigital UF 
tävlade i kategorin ”bästa 
tjänst”. Även om det inte 
blev någon vinst för aleele-
verna är de mycket nöjda 
över sina insatser. 

Många nya kontakter
– De som gick vidare 

till finalen var grymt duk-
tiga och vi känner oss inte 
alls besvikna. Med tanke på 
att det från början var över 
6000 UF-företag som deltog 
i kampen så är vi otroligt 
nöjda över att ha tagit oss 
så här långt, säger Josefin 
Axberg, ekonomiansvarig 
för Reseslumraren UF.

Upplägget var detsamma 
som i Göteborg, då jury-
medlemmarna besökte före-
tagens montrar som vilken 
mässbesökare som helst, 
men på SM i Stockholm var 
de inte lika diskreta. 

– Det var ganska uppen-
bart vilka som kom från juryn 
och vi fick många besök i 
vår monter, vilket måste ha 
betytt att vi låg bra till även 
om det inte räckte ända fram. 

Josefin Axberg och hennes 

kollegor fick mycket respons 
på sina egendesignade res-
kuddar och deras idé om att 
upplåta baksidan av kudden 
till reklamplats för företag 
mottogs med stort intresse. 
Med sig från mässan i Stock-
holm har tjejerna ett 20-tal 
visitkort.

– Det är svårt att beskriva, 
men det har varit helt 
magiskt. Galamiddagen med 
musikframträdanden kändes 
verkligen storslagen. Vi har 
träffat jättemycket folk som 
alla är otroligt drivna. Det är 
ledsamt att hela UF är över 
så det är med mycket blan-
dade känslor vi åker hem.

Även DiaDigitals vd 
Karolina Järvholm kan 
med glädje se tillbaka på två 
intensiva dagar på SM.

– Det har varit jättekul 
och många som besökte vår 
monter tyckte att vi hade 
en bra idé. Vi lyckades även 
hitta ett bra och säkert sätt 
för kunderna att skicka sina 
diabilder till oss genom 
posten. Även om det var svårt 
att få kunder på plats så har vi 
gjort mycket reklam för vårt 
företag. 

Bland mässbesökarna 

skymtade en del kända ansik-
ten och några av de 220 UF-
företagen fick chansen att 
visa upp sina idéer för bland 
andra partiledarna Stefan 
Löfven och Annie Lööf. 

Entreprenörskap viktigt
Ale gymnasium har genom 
åren nått stora framgångar 
inom ung företagsamhet och 
man arbetar ständigt för att 
utvecklas. 

Jan Ragnarsson har varit 
med från starten med UF för 
15 år sedan och att han nu 
utsågs till Sveriges bästa UF-
lärare är ett bevis på hans 
stora engagemang.

– Jag och skolans rektor 
Hans Enckell har börjat 
spåna på hur vi kan bli ännu 
bättre på att möta Skolver-
kets krav på att alla program 
ska genomsyras av entre-
prenörskap. Vi har jobbat 
mycket med det innan och 
det finns en vilja från led-
ningen att den satsningen ska 
fortsätta.

– Magisk stämning på SM 
i ungt företagande

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

ÅRETS LÄRARE
Motivering:  
”Årets UF-lärare lyckas med det 
som kan synas omöjligt; nämligen 
att finnas där som handledare i 
vått och torrt för sina elever och 
samtidigt arbeta med skolutveck-
ling och förankring av UF-kon-
ceptet i hela arbetslaget.  Dess-
utom har läraren lyckats inte-
grera ämnen och anpassa under-
visningen till programmen elev-
erna går på. Eleverna får även 
möjlighet att skapa nätverk med 
det regionala näringslivet. Det är 
detta som gör Jan Ragnarson till 
årets UF-lärare.”
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Jan är Sveriges bästa UF-lärare

Aleläraren Jan Ragnarsson mottog förra tisdagen priset för "bästa lärare" på SM i ungt företagande i Stockholm. 

Alla göteborgseleverna samlade på scenen på tisdagskvällen.                 Foto: Peter Lindberg
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Hej Jag heter Helen och jobbar som  
privatrådgivare i Surte. 

Jag vill redan nu tipsa alla aktieintresserade  
om vår träff den 4 september. Vi kommer då  
att berätta om börshandlade fonder- ETF.

Vi har funnits i  Surte 
så länge man kan minnas…
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ALE. Aleläraren Jan 
Ragnarsson utsågs 
förra tisdagen till Sve-
riges bästa UF-lärare.

För Reseslumraren 
och DiaDigital blev det 
ingen vinst, men elev-
erna lämnade Stock-
holm många visitkort 
och erfarenheter rikare.

Att det var en magisk 
upplevelse är alla över-
rens om. 

Det var en rörd men till 
synes mycket självsäker UF-

lärare som äntrade scenen 
efter att Anna Ekström, 
generaldirektör på Skolver-
ket, hade offentliggjort vin-
naren av kategorin ”bästa 
UF-lärare”. Prisutdelare 
var även Magnus Nilsson 
Engelbäck, VD för UF.

I motiveringen nämn-
des bland annat att han som 
handledare ställer upp för 
sina elever i vått och torrt, 
hans förmåga att förankra 
UF-konceptet i arbetslaget 
och att eleverna ges möjlig-
het att skapa nätverk med det 
lokala näringslivet. 

– Det är en jättefin utmär-
kelse och jag är otroligt 
tacksam över att hela åtta av 
mina kollegor finns på plats i 
Stockholm, det är många för 
att vara en skola med endast 
500 elever. Allt bygger på det 
lagarbete som vi byggt upp 
och är så stolta över på Ale 
gymnasium, sa Jan Ragnars-
son, som även hade en fråga 
till konferencieren Peter 
Settman:

– Var har du gjort av ”forr-
den”, Ronny?

Aleläraren avslöjade sedan 
att hans smeknamn i unga 
år var ”Ragge” och att han 
gärna hade axlat rollen som 
Settmans jeansklädda vapen-

dragare. 
Efter framgångarna på 

UF-mässan i Göteborg var 
det ett taggat gäng elever och 
lärare från Ale gymnasium 
som i söndags styrde kosan 
mot huvudstaden. 

Reseslumraren UF var 
nominerade till både ”bästa 

UF-företag” och ”bästa 
monter” och DiaDigital UF 
tävlade i kategorin ”bästa 
tjänst”. Även om det inte 
blev någon vinst för aleele-
verna är de mycket nöjda 
över sina insatser. 

Många nya kontakter
– De som gick vidare 

till finalen var grymt duk-
tiga och vi känner oss inte 
alls besvikna. Med tanke på 
att det från början var över 
6000 UF-företag som deltog 
i kampen så är vi otroligt 
nöjda över att ha tagit oss 
så här långt, säger Josefin 
Axberg, ekonomiansvarig 
för Reseslumraren UF.

Upplägget var detsamma 
som i Göteborg, då jury-
medlemmarna besökte före-
tagens montrar som vilken 
mässbesökare som helst, 
men på SM i Stockholm var 
de inte lika diskreta. 

– Det var ganska uppen-
bart vilka som kom från juryn 
och vi fick många besök i 
vår monter, vilket måste ha 
betytt att vi låg bra till även 
om det inte räckte ända fram. 

Josefin Axberg och hennes 

kollegor fick mycket respons 
på sina egendesignade res-
kuddar och deras idé om att 
upplåta baksidan av kudden 
till reklamplats för företag 
mottogs med stort intresse. 
Med sig från mässan i Stock-
holm har tjejerna ett 20-tal 
visitkort.

– Det är svårt att beskriva, 
men det har varit helt 
magiskt. Galamiddagen med 
musikframträdanden kändes 
verkligen storslagen. Vi har 
träffat jättemycket folk som 
alla är otroligt drivna. Det är 
ledsamt att hela UF är över 
så det är med mycket blan-
dade känslor vi åker hem.

Även DiaDigitals vd 
Karolina Järvholm kan 
med glädje se tillbaka på två 
intensiva dagar på SM.

– Det har varit jättekul 
och många som besökte vår 
monter tyckte att vi hade 
en bra idé. Vi lyckades även 
hitta ett bra och säkert sätt 
för kunderna att skicka sina 
diabilder till oss genom 
posten. Även om det var svårt 
att få kunder på plats så har vi 
gjort mycket reklam för vårt 
företag. 

Bland mässbesökarna 

skymtade en del kända ansik-
ten och några av de 220 UF-
företagen fick chansen att 
visa upp sina idéer för bland 
andra partiledarna Stefan 
Löfven och Annie Lööf. 

Entreprenörskap viktigt
Ale gymnasium har genom 
åren nått stora framgångar 
inom ung företagsamhet och 
man arbetar ständigt för att 
utvecklas. 

Jan Ragnarsson har varit 
med från starten med UF för 
15 år sedan och att han nu 
utsågs till Sveriges bästa UF-
lärare är ett bevis på hans 
stora engagemang.

– Jag och skolans rektor 
Hans Enckell har börjat 
spåna på hur vi kan bli ännu 
bättre på att möta Skolver-
kets krav på att alla program 
ska genomsyras av entre-
prenörskap. Vi har jobbat 
mycket med det innan och 
det finns en vilja från led-
ningen att den satsningen ska 
fortsätta.

– Magisk stämning på SM 
i ungt företagande

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

ÅRETS LÄRARE
Motivering:  
”Årets UF-lärare lyckas med det 
som kan synas omöjligt; nämligen 
att finnas där som handledare i 
vått och torrt för sina elever och 
samtidigt arbeta med skolutveck-
ling och förankring av UF-kon-
ceptet i hela arbetslaget.  Dess-
utom har läraren lyckats inte-
grera ämnen och anpassa under-
visningen till programmen elev-
erna går på. Eleverna får även 
möjlighet att skapa nätverk med 
det regionala näringslivet. Det är 
detta som gör Jan Ragnarson till 
årets UF-lärare.”
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Jan är Sveriges bästa UF-lärare

Aleläraren Jan Ragnarsson mottog förra tisdagen priset för "bästa lärare" på SM i ungt företagande i Stockholm. 

Alla göteborgseleverna samlade på scenen på tisdagskvällen.                 Foto: Peter Lindberg
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Hej Jag heter Helen och jobbar som  
privatrådgivare i Surte. 

Jag vill redan nu tipsa alla aktieintresserade  
om vår träff den 4 september. Vi kommer då  
att berätta om börshandlade fonder- ETF.

Vi har funnits i  Surte 
så länge man kan minnas…
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ALAFORS. Sommarens 
fotbollsfest närmar sig 
med stormsteg.

Samtliga Sveriges 
EM-matcher kommer 
att sändas på storbilds-
tv i Medborgarhuset.

– Vi hoppas på 
mycket folk och en 
härlig stämning, säger 
Folkets Hus-förestån-
daren Willy Kölborg.

Ale Folkets Hus har tagit för 
vana att sända de stora fot-
bollsmästerskapen när Sve-
rige varit representerade. 
Årets EM-turnering i Polen/
Ukraina utgör inget undan-

tag. Tillsammans med Ahla-
fors IF och Nol IK arrangeras 
tre festkvällar med storbilds-
skärm i Medborgarhuset.

– Den här gången blir det 
bättre bildkvalitet än tidigare 
år eftersom vi har den digita-
la tekniken. Intresset brukar 
vara stort och förhoppnings-
vis fyller vi lokalen. Vi har 
plats för 150 personer, för-
klarar Willy Kölborg.

Vid de två första fot-
bollskvällarna, 11 och 15 
juni, visas inte bara Sveriges 
kamper mot Ukraina respek-
tive England utan även den 
tidiga matchen i gruppen.

– Vi kommer att ha insläpp 
en timme före avspark. Det 

kommer att finnas försälj-
ning av lättare förtäring och 
dryck. Ahlafors Bryggerier är 
en samarbetspartner till oss, 
avslöjar Willy.

Biosalongen kommer att 
vara utsmyckad i gult och 
blått. Förberedelserna är 
redan i full gång och EM-
temperaturen stiger för varje 
dag som går.

 – Det är något speci-
ellt med EM och VM. Vem 
minns inte sommaren 1994? 
Förhoppningsvis får vi upple-
va något liknande i Kiev, av-
slutar Willy Kölborg.

JONAS ANDERSSON

EM-fest i Medborgarhuset

– Sveriges matcher visas på storbilds-tv

Fotbollsfest stundar i Medborgarhuset, Alafors. Föreståndaren Willy Kölborg är glad över att 
Ale Folkets Hus tillsammans med Ahlafors IF och Nol IK kan visa Sveriges EM-matcher på 
storbilds-tv. 

ALE. Koldioxidutsläpp från 
nyregistrerade bilar i Ale 
under 2011 uppgick till 141 
gram per kilometer. Det 
placerar Ale på plats 51 i en 
ranking av landets 290 kom-
muner, en förbättring från 
plats 64 föregående år.

Männens nya bilar i Ale 
hade högre bränsleförbruk-

ning än kvinnornas. Det 
framgår av ny statistik som 
presenteras av Statoil på 
kommunnivå.

– De bränslesnåla bilarna 
både minskar bilisternas 
kostnader för drivmedel och 
motverkar klimatföränd-
ringen, säger Johan Söder-
berg, drivmedelschef på 

Svenska Statoil.
Mellan 2005 och 2011 har 

de nya bilarnas bränsleför-
brukning i Ale minskat med 
28 procent. Andelen diesel-
bilar i nybilsförsäljningen 
ökade under samma period 
från 6 till 54 procent.

– Regeringen bör upp-
muntra till en förnyelse av 
bilparken eftersom nya bilar 
inte bara har en lägre bräns-
leförbrukning utan normalt 
också är säkrare än äldre 
bilar, säger Johan Söderberg.

De nya bilar i Ale som 
registrerades av män har 0,1 
procent högre bränsleför-
brukning än de som registre-
rades av kvinnor. 

❐❐❐

Nya bilar i Ale på plats 51 i klimatranking

NYREGISTRERADE BILAR
Fakta om de 593 bilar som nyregist-
rerades i Ale under 2011 (siffror för 
2005 inom parentes): 
• 54,1 (6,1) procent drivs med diesel 
och släpper i genomsnitt ut 136 gram 
koldioxid per kilometer  
• 44,5 (92,3) procent drivs enbart 
med bensin och släpper i genomsnitt 

ut 146 gram koldioxid per kilometer 
• 1,3 (1,5) procent kan drivas med 
etanol och har ett genomsnittligt 
utsläpp motsvarande 121 gram koldi-
oxid per kilometer 
• 0,0 (0,2) procent kan drivas med 
fordonsgas 

Vi har funnits i Surte  
så länge man kan minnas.
Öppettider i sommar från 4 juni 
Måndag-fredag  10.00-15.00. 
Torsdag  15.00-18.00. 
Bokning även övriga tider.

Du når oss på 031-7397420 eller  
surte@swedbank.se

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

Gilla Team Sportia Ale Torg på facebook och var 
med i tävling om ett årskort på Sportlife Nödinge.

SKOLAVSLUTNING

JEANSSHORTS 

Jr 122-164 299KR  

Stl S-XXL 399KR
LK TRAINER JR 
kardborre Stl 28-35 
Snörning 32-38,5  

299KR
ORD. PRIS 399 KR

CT CLASSIC
Streetsko i skinn. Stl 36-50 

499KR
ORD. PRIS 799 KR 

PUMA HOOD TRÖJA 
Finns i flera färger. Stl 128-164

249KR
ORD. PRIS 449 KR 

T-SHIRT 
Finns i flera färger även enfärgat.

Stl 122-164 99KR
Stl S-XXL

från149KR

BERMUDASHORTS 
Finns i flera färger 
Jr 122-164 

249KR  

Stl S-XXL 

299KR
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Examensdags! Vi har presenterna!
PANASONIC 
LUMIX DMC-TZ30

BÄST I TEST 

Bild & ljud Hemma

VÅRT PRIS 3.990:- VÅRT PRIS 1.299:-
VÅRT PRIS 

795:-

Optimal resekamera, 
bra bilder, 20x zoom, 
GPS.

16MP, snabb, 
6x zoom

Otroligt fi n bild-
kvalitet och är 
enkel att använda

NIKON COOLPIX S3000 VATTENTÄT KIKARE
FOKUS OUTDOOR 8X25

998:-
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AFTER WORK
kl.17-20 varje fredag fram till sommaren! 

Nordmanna 
         Bowling

Nordmannatorget Kungälv  Tel: 0303-16345 
Mer info om våra öppettider och priser på vår hemsida:

www.nordmannabowling.se  

Buffé med lite smått och gott
Ett glas öl, vin eller 
alkoholfritt alternativ
Fullständiga rättigheter

79:- 

www.jeanetteoco.se
Följ oss även på Facebook

RING 0303-106 19
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Försäljning och utställning av plantor, blommor, fröer, trädgårds-
entreprenad, utomhusleksaker, möbler, m.m. Fiskrökeri, grillning och 
fi ka. Hoppborg och kubbturnering. Poängpromenad 
och tävlingar under dagen.

Läs mer om eventet Trädgårdsfesten 
på Facebook. www.facebook.com/
Kungalvscentrumforeningkcis
Gå in och gilla och dela! 

Södra gränden 1, Liljedal Tel 0303-100 34

Var
fin

Tel. 0303-174 00 
Trädgårdsg. 24, mittemot fi skhandlar’n i Kungälv

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

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

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

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

Testpiloter sökes



NÖDINGE. Ale Torgs 
Vårlopp förlöpte på 
bästa sätt.

Vädrets makter 
vaknade på rätt sida, 
deltagarna var fler än 
beräknat och stäm-
ningen längs banan på 
topp.

– Det påminde lite om 
Göteborgsvarvet och 
Avenyn, sa segraren 
i herrklassen, Daniel 
Tidholm.

150 löpare kom till start i 
Ale Torgs Vårlopp. Dessför-
innan hade 85 barn i ålder 
3-10 år sprungit Knattelop-
pet torget runt om 500 meter. 
Här gällde det absolut inte att 
komma först i mål, utan alla 
var garanterade jubel, applå-
der och det viktigaste av allt 
– medalj.

Huvudloppet mätte 5,4 
km och deltagarna var inde-
lade i herr- respektive dam-
klass. Oavsett stod en Tid-
holm som segrare. Det gifta 
paret Daniel och Johanna 
Tidholm tog storslam.

– Det var roligt, kul att 
vara med första gången och 
inramningen var härlig, sa Jo-
hanna och Daniel.

Det lär bli mer konditions-
träning. Segrarna erhöll var-
sitt träningskort hos Sportli-
fe förutom blommor.

Bakom arrangemanget 
stod Ale Torgs företagarför-

ening, Bohus IF friidrott och 
OK Alehof.

– Vi är supernöjda. Allt har 
fungerat bra. Självklart lär vi 
oss en del första gången och 
det kan vi rätta till nästa år. 
Det här kan bli stort i fram-
tiden, menade Per Carlsson, 
Bohus IF.

Med Anna Åsberg vid 
mikrofonen och Rami bakom 

musiken ramades arrange-
manget in på ett proffsigt 
sätt.

Resultat och fler bilder på 
www.varloppet.se

alekuriren  |   nummer 20  |   vecka 21  |   201222

14” Riktpris 700:- Hos oss 390:- 

15” Riktpris 742:- Hos oss 470:-
16” Riktpris 875:- Hos oss 510:-
17” Riktpris 934:- Hos oss 570:-
C-däck Riktpris 1099:- Hos oss 710:-

FABRIKSFÖRSÄLJNING

SVENSKA MILJÖDÄCK!

SE ÖVER DINA 
SOMMARDÄCK
INFÖR SEMESTERN!

Välkomna till Skepplanda Industriområde
Redox Bilfarm AB • Tel:  0303-33 46 90

Priser:

Rusning på torget!

Bultgatan 13 B � Kungälv  
Telnr 070-810 65 35 

kungalv@crawfordcenter.com

Nya BaseMatic från Crawford, 
fullisolerad m motor & fjärr 

fr 11.400:-

Ska man lida pin får man vara fin – Hanna 
Johansson hjälpte Wilm Lundström, 3,5 år, 
med frisyren inför Knatteloppet.

Segerparet. Daniel och Johanna Tidholm vann premiärupplagan av Ale Torgs Vårlopp. 

UTOM TÄVLAN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Alva Ivarsson hade pigga ben i Knatteloppet som avgjordes 
på lördagsförmiddagen. Att komma först var inte det vikti-
gaste – här fick nämligen alla medalj.

Hugo Fagerström var nöjd efter avklarat lopp som kröntes 
med medalj, banan – och en glass.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Mattias Nilsson tog kommandot på sträckan förbi Ale Torg. Stämningen påminde enligt del-
tagarna om Göteborgsvarvet längs Avenyn. Inget dåligt omdöme.

Ica-handlare Marianne Sjöö deltog i premiärloppet.
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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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189 900 kr

Opel Astra 150 editon Diesel 110 hk, 5-d
Ord pris 213 900 kr. Nu från 

Ingår:
ECC klimatanl, Regnsensor, Alufälgar, Farthållare, Sportstolar, Aktiva nack-
skydd, Dimljus, Justerbart armstöd, Urkopplingsbar airbag passagerare m m.

Kampanjerbjudandet gäller t o m 30 juni 2012. Bränsleförbrukning blandad körning 4,3 l/100 km, CO2 114 g/km  
(Astra 5d 1,7 CDTI), Miljöklass Euro 5. Bilen på bilden kan vara extrautrustade. 5 års nybilsgaranti består av 2 års  
fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 10 000 mil på fem år. 

MILJÖBIL = 5 ÅRS SKATTEFRIHET

FRÅN 0,45 L/MIL

SPARA
24 000 KR

 KAMPANJPRIS!

För tredje året i rad toppar en Opel tyska testföretaget DEKRA:s kvalitets-
������������������������������������������������������������������������ 
kampanjmodell av Opel Astra. Välkommen in för en prisvärd provkörning!

Testvinnare!

Filaregatan 7, Kungälv, 
Månd–Fred 9–18, Lörd 11-15 
0303-20 86 00.  
www.kongahallabil.se

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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ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR, ALLTID NÄRA DIG!
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I samarbete 
med:

TRÄNA UTOMHUS MED 
SPORTLIFE LILLA EDET
 TISDAG 29 MAJ
Utomhus Zumba kl 18.00
Ekaråsens idrottsplats
 
Alla är hjärtligt välkomna 
att vara med!

 �����������

LILLA EDET. Årets före-
tagare har utsetts av 
Företagarna Lilla Edet.

Valet föll på Jan 
Åbergs Måleri.

– Jag känner mig 
hedrad, säger pristaga-
ren till lokaltidningen.

I samband med en företags-
träff på Ströms slottspark 
förra lördagen passade Före-
tagarna på att uppmärksam-
ma Årets företagare. Applå-
der och hyllningar riktades 
till Jan Åberg som har drivit 

egen målerifirma sedan 1997.
– Det är naturligtvis roligt 

att bli uppskattad för det man 
gör. Mina fantastiska medar-
betare måste definitivt fram-
hållas, utan dem hade jag inte 
fått det här priset, säger hu-
vudpersonen själv.

Att det skulle bli målaryr-
ket för Jan Åberg var ganska 
självklart. Hans farfar hade 
egen målerifirma och även 
Jans farbror arbetade som 
målare.

– Jag började som lärling 
efter gymnasiet. Inlednings-

vis jobbade jag på en firma i 
Vänersborg, men efter avslu-
tad militärtjänstgöring trött-
nade jag på att pendla. Istäl-
let fick jag anställning på Gö-
teborgs Betongborrning där 
jag blev kvar fram till 1996. 
I början av 1997 startade jag 
egen rörelse.

Tvekade du någon gång 
på att bli egen företagare?

– Det är klart att det är be-
tydligt mer osäkert, men med 
facit i hand tog jag rätt beslut. 
Jag har aldrig ångrat mitt yr-
kesval. Jag är väl på något sätt 
född med penseln i handen.

Kundkretsen finns på tio 
mils radie från Lilla Edet. 
Det blir en del arbeten i hem-
kommunen, men också i Gö-

teborg, Stenungsund, Udde-
valla och så vidare.

– De flesta jobb får vi på 
rekommendation från andra 
kunder som blivit nöjda med 
det arbete vi utfört. Vi sätter 
alltid kvalitén främst. 

Hur ser du framtiden?
– Jag hoppas att det ska 

rulla på som det gör nu. Jag 
tycker vi har funnit en lagom 
nivå. Under sommarhalvåret 
är det alltid fullt upp med ut-
vändiga jobb som ska göras 
klart. Det blir till att måla på 
dagarna och sköta pappers-
arbetet på kvällstid, avslutar 
Jan Åberg.

Född med penseln i handen
– Jan Åberg utnämnd till 
Årets företagare

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jan Åberg driver egen målerifirma sedan 1997. Förra helgen utnämndes han till Årets företagare i Lilla Edet.

Jan Åberg diskuterar färgkulör med ett par kunder i Lilla 
Edet som ska få sitt hus målat.

LÖDÖSE. Arn, Blanka 
& Saladin – medeltida 
dräkt från teater och 
film. 

I utställningen visas 
ett urval av origi-
naldräkter från Arn-
filmerna och teaterpro-
duktionerna Vid Ljuda 
Os och Drömmen om 
Birgitta.

Årets sommarutställ-
ning på Lödösehus 
invigs den 9 juni.

Hur kan vi veta hur man var 
klädd på medeltiden och 
var kommer informationen 
ifrån? Fanns det trender på 
medeltiden och kan man 
se social status, kön eller 
ålder i dräkterna? Dräkterna 
i utställningen visas som 
exempel på hur man kan 
använda kunskapen om med-
eltida dräkt för att skapa tro-
värdiga karaktärer.  Utställ-
ningen Arn, Blanka & Sala-
din invigs lördagen den 9 
juni av Joakim Nätterqvist 
som spelar Arn i filmerna 
som bygger på Jan Guillous 
romansvit om den medeltida 
korsriddaren. Utställningen 

pågår till den 30 december 
2012.

Utställningstexter finns 

på svenska och engelska. 
Utställningen är producerad 
av Lödöse museum i samar-

bete med Studieförbundet 
Vuxenskolan Väst, Lilla Edet.

JONAS ANDERSSON

Årets sommarutställning på Lödösehus visar ett urval av originaldräkter från filmerna om 
Arn. Utställningen invigs lördagen den 9 juni.

Medeltida dräkt från teater och film
– Sommarutställning på Lödösehus

Den traditionsenliga 
Kommunstafetten i Lilla 
Edet avgjordes i tisdags. 
Totalt var 16 lag med 
och kämpade om epitetet 
snabbaste gänget i kom-
munen. Team Löparna från 
Tingbergs AIS vann för 
tredje året i rad. Löparna 

sprang totalt 6x1000 
meter och segertiden blev 
21.33 minuter. I det seg-
rande laget deltog: Peter 
Johansson, Ove Adolfs-
son, Marcuz Agblad, 
Maria Eriksson, Emma 
Kuutti och Joakim 
Erlandsson.              ❐❐❐

Team Löparna vann Kommunstafetten

Nya lillaedet.se med fokus på användaren.

Lilla Edets kommun har utvecklat en ny webbplats för att 

bättre möta dagens och framtidens krav. Det är inte bara 

utseendet som är nytt. Även innehållet har setts över. 

 - Vi har strävat efter att få en mer överskådlig och tilltalan-

de webbplats där besökaren förhoppnings hittar lättare, säger 

Susanne Samuelsson, webbansvarig i Lilla Edets kommun.  

TILLGÄNGLIGHET

För att besökaren ska kunna ta till sig och förstå informa-

tionen har alla texter arbetats om och byråkratisk och svår 

svenska har tagits bort. Även strukturen, som är baserad 

på en kommunstandard, är framtagen för att besökare 

enklare ska hitta på webbplatsen. Dokument byts successivt 

ut mot fi ler som är läsbara i talsynteser och andra hjälp-

medel – allt för att skapa så hög tillgänglighet som möjligt.

FOKUSGRUPP

Via fokusgrupper och enkätundersökning har besökarnas be-

hov och önskemål fångats upp. Utifrån detta har Lilla Edets 

kommun försökt skapa en attraktiv och tilltalande webb-

plats som bättre mäter upp till besökarens förväntningar. 

TYCK TILL

Berätta gärna om du hittar fel eller saknar information 

på nya lillaedet.se, eller har synpunkter på kommu-

nens service eller tjänster. Dina tankar, idéer och förslag 

på förbättringar är värdefulla för oss. Det hjälper oss 

att utveckla och förbättra vår verksamhet. På lillaedet.

se kan du lämna dina synpunkter. Vill du bli kontaktad 

lovar vi att återkomma inom 10 dagar med besked.

Den 29 maj får www.lillaedet.se nytt utseende. Det blir en helt ny webbplats med fokus på användarvänlighet och tillgänglighet. 

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN  MAJ – JUNI 2012

Företagsträffar
LUNCH MED FÖRETAGSCENTRUM

5/6 kl 12.00, Edet värdshus 

Mingla och lär känna andra företagare. 
Du köper din egen lunch i restaurangen 
och tar med den upp till konferensrummet 
på andra våningen. Petra Isenstierna från 
Elfhemsgymnasiet deltar och berättar om 
samverkan mellan näringsliv och skola.

Årets företagare.
Jan Åberg, ägare av Jan Åbergs Måleri, 
har utsetts till årets företagare i Lilla 
Edet 2012. Priset delades ut på Ströms 
slott av Willy Bengtsson, ordförande i 
Företagarna Lilla Edet. Motiveringen löd 
bland annat: ”Årets företagare är en god 
förebild, en hängiven företagare som inte 
bara brinner för sitt företag utan också 
för sin omgivning och för den ort där han 
verkar och bor i.”

Skolavslutningar i kommunen.
Snart är det dags för skolavslutningar runt 
om i kommunen. Mer information om 
bland annat tider hittar du på vår webb-
plats lillaedet.se

Premiär för sommarmusik 
på Ljudaborg.
Torsdagen den 31 maj klockan 18.30 är det 
premiär för sommarmusik på Ljudaborg. 
Först ut i sommar är KG Malm; musiker, poet, 
berättare och skådespelare. Entrén är 100 
kronor, upp till 16 år 70 kronor. Biljett går 
att köpa vid Ljudaborg, Lödöse, från klockan 
17.30. Det fi nns möjlighet att köpa fi ka i 
pausen. Vid regn hålls det inne i Lödösehus.

Fler nyheter och mer 

information hittar 

du på lillaedet.se

Evenemang och aktiviteter i kommunen.

Besök lillaedet.se för fl er 
evenemang och aktiviteter
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MILJÖDAG MED UTDELNING AV MILJÖPRIS

I Ströms slottspark är det miljödag klockan 10-14 för 

hela familjen. Avnjut en fi ka i trevlig atmosfär, prova 

på någon av alla aktiviteterna i parken eller grilla din 

medhavda mat. På programmet fi nns bland annat utdel-

ning av kommunens miljöpris. Priset är nyinstiftat och 

går till den person, de företag eller grupp som under året 

gjort en insats för att främja en hållbar utveckling. 

NATIONALDAGSFIRANDE

Den 6 juni fi ras Sveriges nationaldag. För dig som vill 

delta anordnas evenemang på platser runt om i kommu-

nen. På Tösslandagården i Lilla Edet hålls sedan många 

år tillbaka traditionsenligt nationaldagsfi rande. Även i år 

står Lilla Edets Hembygdsförening för arrangemanget. I 

Slottsparken fi ras såväl miljödagen som den svenska na-

tionaldagen. Se evenemangskalendern på lillaedet.se för 

mer information om olika arrangemang denna dag.

Sommarskola SFI.
Sommarskolan för de som studerar svenska 
för invandrare (sfi ) börjar den 18 juni och 
pågår till 6 juli. Årets tema är ”Att leva 
och bo i Lilla Edets kommun”. Sista ansök-
ningsdag är 8 juni. Kontakta sfi -samordnare 
Åsakarin Gunnarsson, telefon 0520-65 97 58.

Månadens energitips

JA VISST GÖR DET ONT 
24/5 kl 19.30. Lilla Edets bibliotek

Musikaliskt porträtt av Karin 
Boye. Begränsade platser, förboka 
gärna: 0520-65 96 90. Entré 60 
kronor.

SOMMARUTSTÄLLNING: 

FRÅN GRAFFITI TILL AKVARELL

Vernissage 7/6 kl 17.00. 
Lilla Edets bibliotek

Utställare: Tina Kramath. 
Blandteknik. Utställningen pågår 
t.o.m. 8/8. 

MUSIKKVÄLL PÅ 

LJUDABORG I LÖDÖSE
14/6 kl 18.30. Ljudaborg vid 
Lödösehus, Lödöse

Bandet Malmars Makalösa spelar 
egenkomponerad och svängig 
musik i många skilda stilar.

Lansering 
29 maj!
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Ja visst gör det ont

Läs mer om miljödagen 
och nationaldagsfi randet 
på lillaedet.se

Glöm inte att stänga av elementen 
och golvvärmen i sommar! 

Det sparar energi och du slipper 
onödigt höga elräkningar.
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I samarbete 
med:

TRÄNA UTOMHUS MED 
SPORTLIFE LILLA EDET
 TISDAG 29 MAJ
Utomhus Zumba kl 18.00
Ekaråsens idrottsplats
 
Alla är hjärtligt välkomna 
att vara med!

 �����������

LILLA EDET. Årets före-
tagare har utsetts av 
Företagarna Lilla Edet.

Valet föll på Jan 
Åbergs Måleri.

– Jag känner mig 
hedrad, säger pristaga-
ren till lokaltidningen.

I samband med en företags-
träff på Ströms slottspark 
förra lördagen passade Före-
tagarna på att uppmärksam-
ma Årets företagare. Applå-
der och hyllningar riktades 
till Jan Åberg som har drivit 

egen målerifirma sedan 1997.
– Det är naturligtvis roligt 

att bli uppskattad för det man 
gör. Mina fantastiska medar-
betare måste definitivt fram-
hållas, utan dem hade jag inte 
fått det här priset, säger hu-
vudpersonen själv.

Att det skulle bli målaryr-
ket för Jan Åberg var ganska 
självklart. Hans farfar hade 
egen målerifirma och även 
Jans farbror arbetade som 
målare.

– Jag började som lärling 
efter gymnasiet. Inlednings-

vis jobbade jag på en firma i 
Vänersborg, men efter avslu-
tad militärtjänstgöring trött-
nade jag på att pendla. Istäl-
let fick jag anställning på Gö-
teborgs Betongborrning där 
jag blev kvar fram till 1996. 
I början av 1997 startade jag 
egen rörelse.

Tvekade du någon gång 
på att bli egen företagare?

– Det är klart att det är be-
tydligt mer osäkert, men med 
facit i hand tog jag rätt beslut. 
Jag har aldrig ångrat mitt yr-
kesval. Jag är väl på något sätt 
född med penseln i handen.

Kundkretsen finns på tio 
mils radie från Lilla Edet. 
Det blir en del arbeten i hem-
kommunen, men också i Gö-

teborg, Stenungsund, Udde-
valla och så vidare.

– De flesta jobb får vi på 
rekommendation från andra 
kunder som blivit nöjda med 
det arbete vi utfört. Vi sätter 
alltid kvalitén främst. 

Hur ser du framtiden?
– Jag hoppas att det ska 

rulla på som det gör nu. Jag 
tycker vi har funnit en lagom 
nivå. Under sommarhalvåret 
är det alltid fullt upp med ut-
vändiga jobb som ska göras 
klart. Det blir till att måla på 
dagarna och sköta pappers-
arbetet på kvällstid, avslutar 
Jan Åberg.

Född med penseln i handen
– Jan Åberg utnämnd till 
Årets företagare

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jan Åberg driver egen målerifirma sedan 1997. Förra helgen utnämndes han till Årets företagare i Lilla Edet.

Jan Åberg diskuterar färgkulör med ett par kunder i Lilla 
Edet som ska få sitt hus målat.

LÖDÖSE. Arn, Blanka 
& Saladin – medeltida 
dräkt från teater och 
film. 

I utställningen visas 
ett urval av origi-
naldräkter från Arn-
filmerna och teaterpro-
duktionerna Vid Ljuda 
Os och Drömmen om 
Birgitta.

Årets sommarutställ-
ning på Lödösehus 
invigs den 9 juni.

Hur kan vi veta hur man var 
klädd på medeltiden och 
var kommer informationen 
ifrån? Fanns det trender på 
medeltiden och kan man 
se social status, kön eller 
ålder i dräkterna? Dräkterna 
i utställningen visas som 
exempel på hur man kan 
använda kunskapen om med-
eltida dräkt för att skapa tro-
värdiga karaktärer.  Utställ-
ningen Arn, Blanka & Sala-
din invigs lördagen den 9 
juni av Joakim Nätterqvist 
som spelar Arn i filmerna 
som bygger på Jan Guillous 
romansvit om den medeltida 
korsriddaren. Utställningen 

pågår till den 30 december 
2012.

Utställningstexter finns 

på svenska och engelska. 
Utställningen är producerad 
av Lödöse museum i samar-

bete med Studieförbundet 
Vuxenskolan Väst, Lilla Edet.

JONAS ANDERSSON

Årets sommarutställning på Lödösehus visar ett urval av originaldräkter från filmerna om 
Arn. Utställningen invigs lördagen den 9 juni.

Medeltida dräkt från teater och film
– Sommarutställning på Lödösehus

Den traditionsenliga 
Kommunstafetten i Lilla 
Edet avgjordes i tisdags. 
Totalt var 16 lag med 
och kämpade om epitetet 
snabbaste gänget i kom-
munen. Team Löparna från 
Tingbergs AIS vann för 
tredje året i rad. Löparna 

sprang totalt 6x1000 
meter och segertiden blev 
21.33 minuter. I det seg-
rande laget deltog: Peter 
Johansson, Ove Adolfs-
son, Marcuz Agblad, 
Maria Eriksson, Emma 
Kuutti och Joakim 
Erlandsson.              ❐❐❐

Team Löparna vann Kommunstafetten

Nya lillaedet.se med fokus på användaren.

Lilla Edets kommun har utvecklat en ny webbplats för att 

bättre möta dagens och framtidens krav. Det är inte bara 

utseendet som är nytt. Även innehållet har setts över. 

 - Vi har strävat efter att få en mer överskådlig och tilltalan-

de webbplats där besökaren förhoppnings hittar lättare, säger 

Susanne Samuelsson, webbansvarig i Lilla Edets kommun.  

TILLGÄNGLIGHET

För att besökaren ska kunna ta till sig och förstå informa-

tionen har alla texter arbetats om och byråkratisk och svår 

svenska har tagits bort. Även strukturen, som är baserad 

på en kommunstandard, är framtagen för att besökare 

enklare ska hitta på webbplatsen. Dokument byts successivt 

ut mot fi ler som är läsbara i talsynteser och andra hjälp-

medel – allt för att skapa så hög tillgänglighet som möjligt.

FOKUSGRUPP

Via fokusgrupper och enkätundersökning har besökarnas be-

hov och önskemål fångats upp. Utifrån detta har Lilla Edets 

kommun försökt skapa en attraktiv och tilltalande webb-

plats som bättre mäter upp till besökarens förväntningar. 

TYCK TILL

Berätta gärna om du hittar fel eller saknar information 

på nya lillaedet.se, eller har synpunkter på kommu-

nens service eller tjänster. Dina tankar, idéer och förslag 

på förbättringar är värdefulla för oss. Det hjälper oss 

att utveckla och förbättra vår verksamhet. På lillaedet.

se kan du lämna dina synpunkter. Vill du bli kontaktad 

lovar vi att återkomma inom 10 dagar med besked.

Den 29 maj får www.lillaedet.se nytt utseende. Det blir en helt ny webbplats med fokus på användarvänlighet och tillgänglighet. 

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN  MAJ – JUNI 2012

Företagsträffar
LUNCH MED FÖRETAGSCENTRUM

5/6 kl 12.00, Edet värdshus 

Mingla och lär känna andra företagare. 
Du köper din egen lunch i restaurangen 
och tar med den upp till konferensrummet 
på andra våningen. Petra Isenstierna från 
Elfhemsgymnasiet deltar och berättar om 
samverkan mellan näringsliv och skola.

Årets företagare.
Jan Åberg, ägare av Jan Åbergs Måleri, 
har utsetts till årets företagare i Lilla 
Edet 2012. Priset delades ut på Ströms 
slott av Willy Bengtsson, ordförande i 
Företagarna Lilla Edet. Motiveringen löd 
bland annat: ”Årets företagare är en god 
förebild, en hängiven företagare som inte 
bara brinner för sitt företag utan också 
för sin omgivning och för den ort där han 
verkar och bor i.”

Skolavslutningar i kommunen.
Snart är det dags för skolavslutningar runt 
om i kommunen. Mer information om 
bland annat tider hittar du på vår webb-
plats lillaedet.se

Premiär för sommarmusik 
på Ljudaborg.
Torsdagen den 31 maj klockan 18.30 är det 
premiär för sommarmusik på Ljudaborg. 
Först ut i sommar är KG Malm; musiker, poet, 
berättare och skådespelare. Entrén är 100 
kronor, upp till 16 år 70 kronor. Biljett går 
att köpa vid Ljudaborg, Lödöse, från klockan 
17.30. Det fi nns möjlighet att köpa fi ka i 
pausen. Vid regn hålls det inne i Lödösehus.

Fler nyheter och mer 

information hittar 

du på lillaedet.se

Evenemang och aktiviteter i kommunen.

Besök lillaedet.se för fl er 
evenemang och aktiviteter
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MILJÖDAG MED UTDELNING AV MILJÖPRIS

I Ströms slottspark är det miljödag klockan 10-14 för 

hela familjen. Avnjut en fi ka i trevlig atmosfär, prova 

på någon av alla aktiviteterna i parken eller grilla din 

medhavda mat. På programmet fi nns bland annat utdel-

ning av kommunens miljöpris. Priset är nyinstiftat och 

går till den person, de företag eller grupp som under året 

gjort en insats för att främja en hållbar utveckling. 

NATIONALDAGSFIRANDE

Den 6 juni fi ras Sveriges nationaldag. För dig som vill 

delta anordnas evenemang på platser runt om i kommu-

nen. På Tösslandagården i Lilla Edet hålls sedan många 

år tillbaka traditionsenligt nationaldagsfi rande. Även i år 

står Lilla Edets Hembygdsförening för arrangemanget. I 

Slottsparken fi ras såväl miljödagen som den svenska na-

tionaldagen. Se evenemangskalendern på lillaedet.se för 

mer information om olika arrangemang denna dag.

Sommarskola SFI.
Sommarskolan för de som studerar svenska 
för invandrare (sfi ) börjar den 18 juni och 
pågår till 6 juli. Årets tema är ”Att leva 
och bo i Lilla Edets kommun”. Sista ansök-
ningsdag är 8 juni. Kontakta sfi -samordnare 
Åsakarin Gunnarsson, telefon 0520-65 97 58.

Månadens energitips

JA VISST GÖR DET ONT 
24/5 kl 19.30. Lilla Edets bibliotek

Musikaliskt porträtt av Karin 
Boye. Begränsade platser, förboka 
gärna: 0520-65 96 90. Entré 60 
kronor.

SOMMARUTSTÄLLNING: 

FRÅN GRAFFITI TILL AKVARELL

Vernissage 7/6 kl 17.00. 
Lilla Edets bibliotek

Utställare: Tina Kramath. 
Blandteknik. Utställningen pågår 
t.o.m. 8/8. 

MUSIKKVÄLL PÅ 

LJUDABORG I LÖDÖSE
14/6 kl 18.30. Ljudaborg vid 
Lödösehus, Lödöse

Bandet Malmars Makalösa spelar 
egenkomponerad och svängig 
musik i många skilda stilar.

Lansering 
29 maj!
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Ja visst gör det ont

Läs mer om miljödagen 
och nationaldagsfi randet 
på lillaedet.se

Glöm inte att stänga av elementen 
och golvvärmen i sommar! 

Det sparar energi och du slipper 
onödigt höga elräkningar.



Vallarna ”Campa i Klaveret” 4/8 760:-
Gardasjön Årets resa Flyg ner- Buss hem 
Halvp. Båttur Gardasjön, Venedig o 
mycket mer. 13-20/8 8.900:-
Fredriksdalsteatern Arsenik och gamla spetsar,
Förfriskn. middag, entré. 18/8 960:-
Skottland En resa för finsmakare med 
upplevelser som ingen annan har. 
Halvpension. 1-9/9 9.750:-
Rhen-Mosel Halvpension. 2-8/9 6.670:-
Bremen oktoberfest Halvpension. 
26/10-28/10 2.895:-

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

Lilla Edets Buss

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

Din ICA handlare i Lilla Edet…

Äpple
Golden Delicious
ICA. Italien. Klass 1.
Max 3 kg/kund.

 Morsdagstårta 
 Från bageriet.     6-8 bitar.      

 Grillkol/briketter 
Handla för 600 kr så får du 
köpa 2 påsar osv.

 Vi har bland annat fått en salladsbar där du kan mixa 

din egen sallad och mer frysutrymme. Välkommen! 

SNART ÄR OMBYGGNADEN KLAR!

 från måndag 28 maj            

 7-23 
 NYA ÖPPETIDER 

  

    790
/kg  

  

    99k /st 

 Ytterfi lé 
 Nybergs Deli. Ursprung Sverige.
    Kryddad och naturell.      

  

    4995
 /kg 

 Handla andra varor för

minst 300 kr så får du köpa… 

  

10k    /st  

Öppet 8–22 t o m 27/5-12.
www.icabostrom.se
facebook.com/icabostrom

Priserna gäller t o m söndag 27/5-12. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

Stort 
utbud
s m å 
priser!

Välkommen till

Västkustkök i Lilla Edet
Göteborgsvägen 22, Lilla Edet
Måndag 15-18, lördag 11-13
Mats: 0704-10 92 00  Dennis: 0766-33 93 99

www.vastkustkok.se



Vallarna ”Campa i Klaveret” 4/8 760:-
Gardasjön Årets resa Flyg ner- Buss hem 
Halvp. Båttur Gardasjön, Venedig o 
mycket mer. 13-20/8 8.900:-
Fredriksdalsteatern Arsenik och gamla spetsar,
Förfriskn. middag, entré. 18/8 960:-
Skottland En resa för finsmakare med 
upplevelser som ingen annan har. 
Halvpension. 1-9/9 9.750:-
Rhen-Mosel Halvpension. 2-8/9 6.670:-
Bremen oktoberfest Halvpension. 
26/10-28/10 2.895:-

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

Lilla Edets Buss

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

Din ICA handlare i Lilla Edet…

Äpple
Golden Delicious
ICA. Italien. Klass 1.
Max 3 kg/kund.

 Morsdagstårta 
 Från bageriet.     6-8 bitar.      

 Grillkol/briketter 
Handla för 600 kr så får du 
köpa 2 påsar osv.

 Vi har bland annat fått en salladsbar där du kan mixa 

din egen sallad och mer frysutrymme. Välkommen! 

SNART ÄR OMBYGGNADEN KLAR!

 från måndag 28 maj            

 7-23 
 NYA ÖPPETIDER 

  

    790
/kg  

  

    99k /st 

 Ytterfi lé 
 Nybergs Deli. Ursprung Sverige.
    Kryddad och naturell.      

  

    4995
 /kg 

 Handla andra varor för

minst 300 kr så får du köpa… 

  

10k    /st  

Öppet 8–22 t o m 27/5-12.
www.icabostrom.se
facebook.com/icabostrom

Priserna gäller t o m söndag 27/5-12. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

Stort 
utbud
s m å 
priser!

Välkommen till

Västkustkök i Lilla Edet
Göteborgsvägen 22, Lilla Edet
Måndag 15-18, lördag 11-13
Mats: 0704-10 92 00  Dennis: 0766-33 93 99

www.vastkustkok.se

Industrigatan 2 Lilla Edet, 
0520-65 00 10

Öppet vardagar 9-18, 
lördagar 9-14

��������
�����

STIGA Park Compact
Midjestyrd klippare

Från

28.995:-

STIGA Autoclip 140

STIGA robotklippare

STIGA Autoclip 520

STIGA Estate
Rambygd traktorklippare

Från

13.795:-

STIGA Primo
Åkgräsklippare med frontaggregat

Från

10.995:-
STIGA Multiclip 50
Multiklippare

Från

2.995:-

STIGA Combi 48 S
Självgående 
    uppsamlarklippare

                 Från

     3.595:-
�����������������������������������������������������������
	

Från

11.495:-

Vi leverar alla våra 
bensinklippare monterade 

och provstartade!

NYHET!
Då vi fått många 

förfrågningar 
startar vi åter en 

fi skeavdelning med 
spön, rullar, drag 

och tillbehör. T o m 
den 2/6 lämnar vi

10% rabatt
på allt fi ske

Vi säljer 
Cuprinol 
färg och 
träolja

Gräs- och 
lövkorgar
Från 39:-

P 6 249:-
P 11 389:-

PK 5 229:-
PK 10 349:-

ÖVRIGA 
STIGAPRODUKTER
Trimmer el fr 395:-

Trimmer bensin fr 1.295:-

Motorsågar el fr 995:-

Motorsågar bensin fr 1.695:-

Häcksaxar el fr 895:-

Häcksaxar bensin fr 1.550:-

Gräsklippare fr 695:-
utan motor

Gräsklippare el fr 895:-

Jordfräsar bensin fr 3.695:-

Vertikalskärare/
Mossrivare el 1495:-

Kantsax laddbar 595:-

Sekatörer
Från

49:-
Smidiga 

trädgårdshandskar
Herr- och damstorlekar

3 par 50:-

Stabil trädgårds-
möbel i acasiaträ

Bord och 2 stolar

695:-
Ingen montering behövs

139:-
Kolgrillar 

Från

Landman gasolgrill 
med 3 brännare och 

sidobrännare

1.995:-
Specialpriser på 

gasolfyllning t o m 27/6

Vi har även specialpriser vid köp av 
fyllda kompositfl askor PK 5 och PK 10
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HJÄRTUM. PRO Hjärtum-
Västerlanda har haft sitt 
första kvartalsmöte 2012. 
Cirka 60 medlemmar hade 
samlats i Hjärtumsgården. 
Ordförande Berth Anders-
son öppnade mötet och häl-
sade alla välkomna.

Från PRO:s riksorganisa-
tion och från distriktet hade 
inkommit flera rapporter 

som upplästes.
Vid punkten ”resor” upp-

manade vår reseorganisatör 
Birgitta Johansson att vi 
skulle åka med till  Bengts-
fors.

Efter mötet var det dags 
för lite underhållning. Först 
ut på scen var vår teater-
grupp.

Gerd Gustavsson fram-

förde en monolog, sedan var 
det dags för två nunnor som 
råkat ut för en del problem. 
Nunnorna spelades av Mari-
anne Andersson och Berth 
Andersson. 

Vår sång och musikgrupp 
spelade och sjöng flera trev-
liga vårmelodier under led-
ning av Elna Johansson.

Då sången tystnat var det 
dags för våra linedansande 
damer att inta scenen. De 
dansade till ett flertal med-
ryckande låtar.

Efter ett mycket trevligt 
program serverades kaffe, 
smörgås och kaka. Kvällen 
avslutades med lotteridrag-
ning.                               T. Lindell

Möte hos PRO Hjärtum-Västerlanda

Nunnorna Marianne Anders-
son och Berth Andersson 
framkallade skratt hos pu-
bliken.

LILLA EDET. Den 10 maj 
delade Kristdemokraterna i 
Lilla Edet ut Vitsippspriset 
till Utby-Vestens Byalag för 
dess gedigna insatser för att 
främja hälsa, livskvalitet och 
identitet genom visad med-
borgarkraft i en rad olika 
återkommande aktiviteter.

Motiveringen: ”Att synlig-
göra levande landsbygd inne-
fattat dess historia genom 
samtida ögon med perspek-
tiv mot framtid”. 

Föreningen har en bastu 
som träffpunkt i byn. Loka-
lerna används även flitigt till 
studieverksamhet och andra 
gemensamma möten. Byala-
get bedriver under ordföran-
de Pernilla Björnbergs led-
ning ett sommarcafé. Byala-

get informerar gärna om sina 
vandringsleder och bygdens 
kulturella sevärdheter.

Utdelningsceremonin 
ägde rum i byalagets café där 
diplom och kaprifolbuskar 

samt vinkaraff överräcktes till 
byalagets styrelse. Med från 
Kristdemokraterna i Lilla 
Edet var Jens Nielsen, Ce-
cilia Johansson och Marian-
ne Genborg.              ❐❐❐

Vitsippspriset utdelat i Lilla Edet
– Utby-Vestens 
Byalag hyllades

Några av deltagarna i Utby-Vestens Byalag med ordförande 
Pernilla Grönberg längst till vänster.

Prässebäckvägen 2 Lilla Edet

ÖPPET
VARDAGAR 07.00-17.30
LÖRDAGAR 09.00-13.00

www.ge-ka.se

20% PÅ KÖKSNICKERIER 
FRÅN STORSJÖKÖK

gäller vid köp av kök för minst 30 000:- t.o.m. 22/6-2012

storsjokok.se

LILLA EDET. Några 
veckor innan översikts-
planen ska klubbas i 
fullmäktige har en poli-
tisk diskussion blossat 
upp i Lilla Edet

Centerpartiet ankla-
gar nu majoriteten för 
att deras förslag utar-
mar landsbygden vilket 
på sikt skulle kunna 
innebära nedläggning 
av byskolorna.

– Vi vill se en utveck-
ling av hela kommunen 
och inte bara av Lilla 
Edet och Lödöse, säger 
Jörgen Andersson (C), 
ledamot i kommunsty-
relsen.

Översiktplanen är det doku-
ment som ligger till grund 
för den långsiktiga inrikt-

ningen för kommunen. 
Den politiska enighet som 
tidigare har präglat arbetet 
är numera som bortblåst. 
Jörgen Andersson hävdar att 
det förslag som S, V och Fp 
förespråkar utgör ett hot mot 
landsbygden.

– Definitivt är det så. 
Framförallt är det området 
på den västra sidan älven som 
blir hårt drabbad om majori-
tetens förslag vinner gehör 
i fullmäktige, säger Jörgen 
Andersson.

– Grundutvecklingen av 
vår nya ÖP har vi varit delak-
tiga i, men problemet är att 
majoriteten tillfört massa res-
triktioner efter det. Man har 
lagt till ett antal stora tysta 
områden, som får användas 
till friluftsliv men inte till 
bostäder. Ska vi kunna ha 

kvar servicen på landsbygden 
krävs det nybyggnation.

Du låter kritisk?
– Det är jag. För mig 

finns det ingen polarisering 
mellan tätort och landsbygd, 
båda måste få finnas. Alla vill 
inte bo i en tätort.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Nästa 
tisdag får www.lilla-
edet.se ett nytt utse-
ende.

Då lanserar Lilla 
Edets kommun en ny 
webbplats med fokus 
på användarvänlighet 
och tillgänglighet.

Den nya webbplatsen 
är framtagen för att 
bättre möta dagens och 
morgondagens krav.

– Vi har strävat efter att få en 
mer överskådlig och tillta-
lande webbplats där besöka-
ren förhoppnings hittar lätt-
tare, säger Susanne Samu-
elsson, webbansvarig i Lilla 
Edets kommun.

Webbplatsen är produ-
cerad i ett modernt verktyg 
som även underlättar arbetet 

för webbadministratörerna i 
kommunen. Projektet att ta 
fram en ny webbplats åt Lilla 
Edets kommun har pågått 
under cirka ett och ett halvt 
år. Mycket tid och arbete har 
lagts ned på utseende, funk-
tion och interaktion. Frågor 
som hur ska nya lillaedet.se 
se ut, samt vad ska besökaren 
kunna göra via webben och 
på vilket sätt ska besökaren 
göra det, har stötts och blötts. 
I projektet har allmänhetens 
åsikter, önskemål, tips och 
idéer hämtats in via webben-
kät och fokusgrupper. 

Ett stort fokusområde i 
projektet har varit att öka till-
gängligheten. Med den nya 
webbplatsen har alla texter 
arbetats om för att undvika 
byråkratisk och svår svenska. 
Strukturen är framtagen uti-

från en kommungemensam 
standard, kallad Funkaboda, 
som arbetats fram för att 
besökare enklare ska hitta på 
webbplatsen. 

För att underlätta för besö-
kare med hjälpmedel så som 
talsynteser eller liknande, 
kommer alla dokument ses 
över och göras mer tillgäng-
lighetsanpassade. Det är 
dock ett mycket tidskrävande 
arbete som kommer att pågå 
en längre tid. 

– Lanseringen av nya lil-
laedet.se blir startskottet för 
den fortsatta utvecklingen av 
webbplatsen. Vi vill gärna få 
in synpunkter från besökaren 
med förslag till förbättringar, 
avslutar Susanne Samuels-
son. 

Nya översiktsplanen utarmar landsbygden
– Centerpartiet till attack mot majoriteten

Jörgen Andersson (C).

Lilla Edets kommun får ny webbplats
Nästa tisdag lanserar Lilla Edets kommun sin nya webbplats.

Grattis säger vi till Lilla Edets Ridklubb vars lag kvalifice-
rat sig för elitserien. LERK var i ledning i division 1 i pon-
nyhoppning inför zonfinalen som avgjordes på hemmap-
lan i Göta. Hemmaryttarna visade inga nerver utan palla-
de för trycket och tog hem segern.

Elitserien nästa för LERK

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se



Öppettider: Vardagar 10.00 - 18.00 | Lördag: 10.00 - 14.00
Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-36 03 30

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

www.stendahlsbil.se Välkommen in och gör en bättre begagnataff är!

BEGAGNATVECKOR

HAR DU PLANER PÅ EN BILSEMESTER?
Se till att ha bilen i ordning inför semestern. Fram till midsommar 
ingår en funktionskontroll på din AC-anläggning utan kostnad 
när du servar din bil hos oss. Läs mer på vår hemsida.

VINN EN GASOLGRILL PÅ FACEBOOK
Genom att gilla oss på facebook kan du just nu vara 
med och tävla om en gasolgrill även om du inte köper 
bil just nu. Läs mer på facebook.com/stendahlsbil

En volvo över 6 år är värd lägre priser

respekt
VOLVO SERVICE 2.0 1.500:- FÖR BILAR ÄLDRE ÄN 6 ÅR

Du som har en Volvo som är äldre än sex år får en komplett Volvo Originalservice till reducerat pris och dessutom tillgång till 
allt annat som ingår i Volvo Service 2.0 – Fria uppdateringar, Personlig Servicetekniker, Volvo Assistans och mycket annat.

Priset gäller alla modeller upp till 
1998 års modell.

   kontrollerade bilar

Väljer du en Stendahls Bil Selected ingår 
marknadens starkaste begagnatgarantier.

STENDAHLS
SELECTED

AC
KONTROLL

 
År Modell Utrustning Färg Mil Förr NU!

LE 09 C30 1,8F Business Active Momentum Blåmet 149 900 127 900
LE 06 S60 140hk Grönmet 8 000 104 900
ST 06 S60 2,4 170hk Rödmet 99 900

ST 09 S80 2.5FT Aut 169 500

LE S80 2.5T Magicblå 149 900
LE 08 V50 1,8F Momentum Grönmet 124 200
ST 09 V50 1,8F Svart 125 000
ST V50 1,8F Geckogrön 153 000
ST V50 2.4 140hk Silver 109 900

LE V50 T5 Lila 97 300

LE V70N 140hk Blåmet 69 900
ST 06 V70N 2,4 140hk Grönmet 87 900
LE 06 V70N 2,4D Aut Silver 84 200
LE 04 V70N 2,5T Aut Svart 80 400
LE V70N Bi-fuel Gråmet 9 900 109 900

 
År Modell Utrustning Färg Mil Förr NU!

LE 06 XC70 2.5T Silvermet 169 900 143 800

LE 08 XC90 D5 Aut Svartmet 4 900 245 400

ST 08 XC90 D5 Aut 7-sits Svart 259 500

ST 08 Ren Kangoo Kombi Blå 99 900 79 900

LE 08 Ren Koleos 2.0 dCi Silvermet 126 900
LE 04 Ren Master 2,5dCi 99 900 91 900
LE 08 Ren Megane S/T 1,6 Beige met 88 400
ST 08 Ren Megane S/T 1,6 silver 99 500
LE Ren Trafi c L2H1 Silvermet 112 000

ST 08 Alfa Romeo Spider 267 000

ST 08 BMW 320d Mörkgrå 9 900 169 900
ST BMW 325 I 192hk Silvermet 79 900
LE M-B 316Cdi 143 100
LE 06 Peugeot Partner Röd 9 860 79 900
ST Toyota Rav4 2,2 Blåmet 169 900

Hardesjö Bil Älvängen
Göteborgsvägen 56
0303-74 61 79



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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

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

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-459 000

Ale Taxi Ditt lokala 
taxibolag

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

trakten som sitter i bilen.

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

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

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage AB

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-
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Fotvård, hudvård & Friskvård
i Bohus Centrum

���
	�������������� 295 :-

495 :-

ÄLVGODIS

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

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

Söndag stängt

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag 
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

Högtryckstvätt
Målning
Blästring
Sanering

Klottersanering

0303-77 55 69 / 070-666 06 76

- 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

Missar du
Landslagets Fotbollsskola

Vi har fotbollsskola varje vecka
Kom och var med du också

Nödinge - Så Klart

DERBY DIV 6D
Söndag 27 maj kl 18:00

Nödinge SK – Nol IK
Välkommen till Vimmervi Cafeterian är öppen

www.laget.se/nskfotboll Tel: 0303-229883



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
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FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

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

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage AB

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-
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Fotvård, hudvård & Friskvård
i Bohus Centrum

���
	�������������� 295 :-

495 :-

ÄLVGODIS

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

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

Söndag stängt

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag 
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

Högtryckstvätt
Målning
Blästring
Sanering

Klottersanering

0303-77 55 69 / 070-666 06 76

- 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

Missar du
Landslagets Fotbollsskola

Vi har fotbollsskola varje vecka
Kom och var med du också

Nödinge - Så Klart

DERBY DIV 6D
Söndag 27 maj kl 18:00

Nödinge SK – Nol IK
Välkommen till Vimmervi Cafeterian är öppen

www.laget.se/nskfotboll Tel: 0303-229883

GÖTEBORG. Göte-
borgs Basketfestival är 
nästan att jämföra med 
fotbollens Gothia Cup.

Kul att Ale Basket då 
spelade som bäst.

F98/99 var nära att 
gå hela vägen, men 
strandade mot danskt 
motstånd i semifinalen.

Sin vana trogen ställde Ale 
Baskets tjejtalanger upp i 
klassen mot ett år äldre spe-
lare. Under ledning av Marie 
Olsson och Niklas Svens-
son svarade laget för en be-

undransvärd insats och sluta-
de tvåa i gruppspelet. I semi-
finalen blev det till sist stopp. 
Laget hade innan dess drab-
bats av en fotskada på Ma-
rielle Melander, en av nyck-
elspelarna.

Ale Basket deltog även 
med HU20 och HU16, men 
killarna fick en tuff lottning 
och lyckades inte avancera.
F98/99:ornas framgång 
rankas som en av klubbens 
största framgångar någonsin.

I laget ingår: Matilda Olsson, Ebba 
Olsson, Rebecca Charlesson, Lina 

Bengtsson, Emilia Bengtsson, Marielle 
Melander, Emma Olsson, Sara Liljeblad, 
Estefania Valdivia, Alexandra Söder-
lind, Louise Svensson o lagk Linda 
Karlsson.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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ALAFORS. Med 16 sek-
under kvar att spela 
satte Niklas Ahlbom 
pannan till.

Nicken betydde 3-2 
och årets första trepo-
ängar för Ahlafors IF.

– Den skulle bara in, 
säger matchhjälten 
efter det dramatiska 
avgörandet.

Efter fem spelade omgång-
ar hade Ahafors fortfarande 
ingen seger. Mötet med bot-
tenkollegan Göteborgs FF 
var av måstekaraktär. Hem-
malaget vaskade omgåen-
de fram ett antal heta tillfäl-
len. Peter Antonsson hade 
precis bränt ett friläge när 
Moha Abdul-
razek satte 
1-0, elegant 
frispelad av 
Marcus Wal-
tilla. Knappt 
tio minuter 
senare popnitade Ali El-re-
faei tvåan ur mycket snäv 
vinkel, även denna gång kom 
assisten från Waltilla.

Ahlafors IF matade konse-
kvent långa bollar mot Peter 
Antonsson och Moha Ab-
dulrazek, bollinnehavet dä-
remot gick klart till gäster-
na. Det stora hotet kom från 
kanterna där Ali El-refaei och 
Marcus Waltilla ofta var spel-
bara. 2-0-ledningen i paus 
kändes motiverad. Hemma-
lagets omställningar var gif-
tigare än Göteborgs försök 
till ordnade attacker. I halv-
lek beordrade AIF-tränaren 
Lars-Gunnar Hermansson 

"grisspel".
– Jag ville att vi skulle tråka 

ut dem. Bara slå bort bollen 
och när deras anstormning 
bedarrat gå för trean. Istället 
gjorde vi tvärtom. Vi släppte 
helt onödigt in dem i match-
en, menade Lars-Gunnar.

På tolv minuter i andra 
halvlekens inledning reduce-
rade och kvitterade gästerna. 
Kvitteringen var en bjudning 
från normalt felfria målvak-
ten Andreas Skånberg. Ut-
boxningen gick rakt i bröstet 
på GFF-anfallaren.

– Hur målen blir till saknar 
betydelse. Vi lät dem ta över. 
Det var problemet, men sam-
tidigt medförde deras 2-2 att 
vi fick ny energi. Med tanke 

på alla chan-
ser som vi 
skapar var se-
germålet mo-
tiverat, fast 
jag ska be kil-
larna att inte 

vänta till 93:e minuten, sa 
Lars-Gunnar Hermansson 
som beskrev vinsten som mer 
nödvändig än skön.

Rött kort
Med tjugo minuter kvar fick 
GFF en man utvisad. Snabbe 
Martin Johansson var på 
väg mot mål när han revs 
ner. Ahlafors radade sedan 
upp kvalificerade tillbud, 
men skärpan fanns inte på 
plats. Det skulle dock, som 
det så ofta gör, komma en 
sista möjlighet. Med 16 sek-
under kvar slog Johan Elving 
en hörna från vänster och vid 
den främre stolpen mötte in-

hopparen Niklas Ahlbom 
med pannan.

– Jag kom perfekt och träf-
fen var klockren. En enormt 
härlig känsla. Vi var värda det 
här, dessutom var det första 
seriemålet för mig och första 
med huvudet i Ahlafors.

Ett stort segerjubel utbröt 
och publiken påmindes åter-
igenom om hur hårfin skill-
naden är mellan succé och 
fiasko. Med sex poäng efter 
lika många omgånar är AIF 
plötsligt över strecket. En-
ergin är tillbaka och vinnar-
skallarna är många. I sön-
dagens segermatch utmärk-

te sig Ali El-refaei och Moa 
Abdulrazek offensivt samti-
digt som Johan Elving age-
rade tungt ankare på mitten. 
Vidare undrar vän av ordning 
hur länge Martin Johansson 
kan hållas borta från startel-
van, inhoppet efter paus im-
ponerade på nytt.

På torsdag väntar Melle-
rud borta.

Fler matchbilder på alekuriren.se

Ahlbom avgjorde i slutsekunden
– Vinnarskallar bakom 
AIF:s första seger

Segervrålet! Gustav Vegelius jublade stort med sitt AIF.

SJÖVALLEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTBOLL
Div 3 Nv Götaland
Ahlafors – Göteborgs FF 3-2 (2-0)

Niklas Ahlbom blev stor matchhjälte när han nickade in 3-2 
med blott 16 sekunder kvar att spela.

NÖDINGE. Nödinge och 
Nol har börjat röra på 
sig.

I helgen vann båda 
lagen tämligen klart.

På söndags kväll 
möts de i ett hett 
derby.
Nol hade inga bekymmer 
med mittenlaget Tuve. 
Redan i halvlek ledde de 
blå med 2-0 efter mål av 

Jesper Pedersen, straff, 
och Mikael Hintze.

– Vi gör en riktigt bra 
första halvlek, tappar efter 
paus, men spelar  ändå säkert. 
Det är aldrig någon fara, men 
det går att begära mer rent 
spelmässigt, säger Nolträ-
naren Peter Karlsson som 

fick se sitt lag spika segern 
till 4-0.

Bengt 
Almqvists 
mannar tog 
en överty-
gande skalp 
när Hyp-
peln hemmabesegrades med 
4-2. Nödinge har lagt en 

stabil grund med två segrar, 
två oavgjor-
da och två för-
luster på de sex 
inledande om-
gångarna. På 
söndag väntar 
derby på Vim-

mervi.
– Alltid lika roligt och det 

jag har sett av Nödinge hit-
tills har imponerat. Jag tror 
att de precis som vi kommer 
att bli bättre ju längre sä-
songen lider. Vi ligger lite 
efter Göteborgslagen som 
har haft möjlighet att träna 
mer på konstgräs, säger 
Peter Karlsson.

Inför derbyfesten har Nol 
nio poäng och Nödinge åtta.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Vimmervi laddar för derbyfest
Ons 23 maj kl 19.00

Forsvallen
Skepplanda – 

Trollh. FK

Fre 25 maj kl 19.00
Älvevi

Älvängen – Tuve

Fre 25 maj kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Hermansby

Lör 26 maj kl 14.00
Surte IP

Surte – Färjenäs

Sön 27 maj kl 17.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Skoftebyn

Sön 27 maj kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Nol

FOTBOLL I ALE
FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nol – Tuve 4-0
Nödinge – Hyppeln 4-2

Ale Baskets största 
framgång hittills

Ale Baskets Linda Karlsson 
är tuff framför korgen.
Foto: Johannes Lundberg

Full fart i Ale Baskets talang-
fulla tjejlag, Rebecca Charles-
son på språng.
Foto: Johannes Lundberg
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LILLA EDET. Edet FK 
hade tre raka utan för-
lust inför mötet med 
Kållered SK.

Den sviten bröts på 
Kristi himmelsfärds 
dag.

Gästerna vann en 
målrik tillställning på 
Ekaråsen.

Publiken, 124 personer, fick 
full valuta för entrépengen 
när de båda sjupoängarna 
Edet FK och Kållered drab-
bade samman i torsdags. Vis-
serligen var det blött och 
kallt, men underhållnings-
värdet gick minsann inte att 
klaga på. Åtta fullträffar och 
minst lika många klara mål-
chanser bjuds inte varje dag i 
division 3. Åskådarna gladdes 
säkert mer än tränarna om det 
inte hade varit för att KSK 
gick segrande ur striden.

Målorgien tog sin början 
nästan per omgående. Jetmir 

Kurti gav gästerna ledning-
en i den tionde minuten, 
hemmalagets Joakim Berg 
höll sig framme på en hörna 
och kvitterade två minuter 
senare, innan 
Kållered åter-
igen kunde ta 
kommandot 
genom att ut-
nyttja ett för-
svarsslarv och 1-2. Då visade 
matchuret för 13 spelade mi-
nuter.

Edet hade två feta kvitte-
ringslägen under den första 
halvleken. Jonathan Gus-
tafsson skarvade fram bollen 
till storebror Tobias, som 
från nära håll fick se sitt avslut 
smita strax utanför stolpen. 
Joakim Berg hade kort där-
efter chansen att bli tvåmåls-
skytt då han återigen höll sig 
framme på en hörna. Skottet 
gick emellertid någon deci-
meter över ribban.

Istället kom 1-3 när Jetmir 

Kurti prickade in sitt andra 
mål för eftermiddagen, tre 
minuter före pausvilan.

Många trodde att matchen 
definitivt var över när Devran 

Celik satte 
1-4 i den 53:e 
matchmi-
nuten. Edet 
gav dock inte 
slaget förlo-

rat. Full fart framåt beordra-
des och när Anton Gran-
qvist sköt 2-4 med kvarten 
kvar tändes hoppet. Jonat-
han Gustafsson gav ytterliga-
re nerv åt matchen när han 
krigade in 3-4.

Spiken i kistan slog Devran 
Celik i när han tog tillvara på 
ytterligare en bjudning från 
hemmaförsvaret tre minuter 
före full tid. 

Edet FK, som besegrat 
topplagen Fjärås och Tölö 
i de två senaste matcherna, 
fick nu finna sig i att bita i 
gräset. Kampviljan var det 

definitivt inget fel på, men 
försvarsspelet hade betydligt 
mer att önska. Bolltapp i fel 
lägen gav Kållered möjlighe-
ten till snabba spelvändning-
ar och hemmakeepern Tom 
Christiansen tvingades till 
flera fina ingripanden.

Chans till revansch ges på 
lördag då Edet FK åker till 
Nösnäsvallen för match mot 
Stenungsunds IF.

Målfest på Ekaråsen

PÅ EKARÅSEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Edet FK:s anfallare Marcus Olsson hade ingen lycka i mötet 
med Kållereds SK, som slutade med förlust för hemmala-
get, 3-5.

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Edet FK – Kållered SK 3-5 (1-3)

FOTBOLL
Division 3 NV Götaland
Ahlafors IF – Göteborgs FF 3-2 
(2-0)
Mål AIF: Mohamed Abdulrazek, Ali 
El-refaei, Niklas Ahlbom. Matchens 
kurrar: Ali El-refaei 3, Mohamed 
Abdulrazek 2, Johan Elving 1.

Division 5 Västergötland V
Sollebrunn – Göta 3-0 (2-0)

Trollh. BoIS – Skepplanda 2-4 
(1-2)
Mål SBTK: Christian Rönkkö 2, Oscar 
Frii, självmål.
Matchens kurrar: Christopher Wil-
helmsson 3, Edwin Modin 2, Mattias 
Holmström 1.

Division 6 Alingsås
Trollhättan Syrianska – Hjärtum 
3-1 (2-0)
Mål HIS: Göran Andreasson.

Alvhem – Trollhättans FF 2-4 
(2-1)
Mål AIK: Linus Tornell, Emanuel 
Stensson.

BK Spark – Alvhem 6-2 (3-1)
Mål AIK: Emanuel Stensson 2.

Division 6D Göteborg
Cruz Azul IF – Surte IS FK 2-5
Mål SIS: Emil Begzic, 2, Hardi Kalkali, 
Thomas Hansson, Erik Borg.

Nödinge – Hyppeln 4-2 (3-2)
Mål NSK: Rasmus Ekström 2, Magnus 
Olofsson, Vedad Arnautovic.

Nol IK – Tuve 4-0
Mål NIK: Jesper Pedersen, Mikael 
Hintze, Viktor Snow, Jonny Sten-
ström. Matchens kurrar: Jesper 
Garvetti 3, Johan Karlsson 2, Jonny 
Stenström 1.

Division 7D Göteborg
Bohus – Hålta 1-1 (1-1)
Mål BIF: Dennis Blidberg.

DM Västergötland
Skepplanda – Holmalund 0-5 
(0-2)

Division 3 Västergötland S, damer
Hus FF - Skepplanda BTK 2-4 (1-3)
Mål SBTK: Sandra Augustsson, Erika 
Andersson, Amanda Errind och Lotta 
Hillebjer
Matchens kurrar: Mathilda Errind 3, 
Erika Andersson 2, Linnea Samuels-
son 1.

Division 4 Västergötland V
Edet FK – Arentorp/Helås 5-1 
(4-0)
Mål EFK: Sandra Mellqvist 2, Malin 
Erlandsson 2, Emelie Selin.

Emtunga – Lödöse/Nygård 0-6 
(0-0)
Mål LNIK: Evelina Löfström 3, Matilda 
Johansson, Emilia Löfström, Anna 
Persson.

Division 4A Göteborg
Älvängens IK – Guldheden 3-2 
(2-2)
Mål ÄIK: Irina Roussakoff, Emelie 
Johansson, Tesa Enyck.
Matchens kurrar: Tove Saaranen 3, 
Lina Karlsson 2, Linda Kleveus 1.

Division 5 Göteborg
Ahlafors – Kållered 2-2 (1-2)
Mål AIF: Emma Håkansson. Matchens 
kurrar: Emma Håkansson 3, Lisa 
Jepsen 2, Madelene Lindberg 1.
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SKEPPLANDA. Skepp-
landa BTK avverkade 
två matcher den 
gångna veckan.

Det är tätkänning 
efter onsdagens borta-
triumf mot Trollhättans 
BoIS.

I DM tog det dock 
stopp då division 
3-laget Holmalund 
visade sig vara klassen 
bättre på Forsvallen.

Skepplanda BTK har fått upp 
ångan i division 5 Västra. 
Fjärde raka segern kom mot 
Trollhättans BoIS.

– Vi spelade en fantastisk 
fotboll under den första halv-
leken och kunde gått till paus-
vila med 5-0 om vi varit ef-

fektiva i straffområdet. I den 
andra akten bjöd vi in TBIS 
och med facit i hand ska vi 
vara tacksamma för att vi 
lyckades ro hem vinsten, för-
klarar Skepp-
landas trä-
nare, Derny 
Harman.

Christi-
an ”Figge” 
Rönkkö 
blev något 
av matchhjälte för gästerna 
med sina två mål. Han in-
ledde målskyttet på Grann-
gårdens konstgräs och satte 
sedan viktiga 2-3 tjugo mi-
nuter före slutet.

– Det var skönt. Trollhät-
tan hade en straffsituation 
vid 2-2 där domaren valde 

att fria. Starkt av killarna att 
återta kommandot mot slutet 
och bärga en ny fullpoängare, 
konstaterade Harman.

I söndagens DM-match 
hemma mot 
Holma-
lund blev det 
inte lika kul 
för SBTK. 
Hemmalaget 
hängde bra 
med under 

den första halvtimmen, men 
sedan visade gästerna från 
Alingsås varför de spelar två 
divisioner högre upp i serie-
systemet.

– Vi orkade inte och för-
lusten var inget att säga om. 
Holmalund var klart bättre än 
oss, säger Harman.

Nästa match för Skepplan-
da sker redan nu på onsdag 
då Trollhättans FK gästar 
Forsvallen. Till den drabb-
ningen får gulsvart tillbaka 
mittfältarna Svante Larson 
och Jonathan Svensson som 
båda var avstängda mot BoIS. 
Även Mattias ”Munken” 
Johansson är åter efter sjuk-
dom.

Fjärde raka för Skepplanda BTK
– Men i DM blev det respass

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Skepplanda BTK:s tränare, 
Derny Harman.FOTBOLL

Division 5 Västergötland V
Trollh. BoIS – Skepplanda BTK 2-4 (1-2)
DM Västergötland
Skepplanda BTK – Holmalunds IF 0-5 (0-2)
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www.ahlaforsif.se

SISTA ANMÄLNINGSDAG : 

10 juni.  AVGIFT :  300 kr

6 juni - Pay & Jump
Ridskolans ungdomar 

har utbytestävling 
mot Storås RK

10 juni
Familjedag

16 – 17 juni
Dressyrtävling

14 juni
Sommarens

dagläger startar

20 juni
Ridskolan slutar
för denna termin

30/6 – 2/7
3-dagars hopptävling 

för ponny upp till 
nationell nivå

6 – 8 juli
3-dagars hopptävling 

för häst upp till 
nationell nivå

13 augusti
Ridskolan

startar igen inför 
höstterminen
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Varmt välkomna!

Det finns lediga platser
att vara med på lektion. 

Ring och boka!
Ale-Jennylunds RK är en ridskola
för alla med hästen i centrum!
Vi har engagerade, utbildade

ridlärare med många års erfarenhet.

DET HÄNDER
PÅ JENNYLUND
�������������������
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LILLA EDET. Edet FK 
hade tre raka utan för-
lust inför mötet med 
Kållered SK.

Den sviten bröts på 
Kristi himmelsfärds 
dag.

Gästerna vann en 
målrik tillställning på 
Ekaråsen.

Publiken, 124 personer, fick 
full valuta för entrépengen 
när de båda sjupoängarna 
Edet FK och Kållered drab-
bade samman i torsdags. Vis-
serligen var det blött och 
kallt, men underhållnings-
värdet gick minsann inte att 
klaga på. Åtta fullträffar och 
minst lika många klara mål-
chanser bjuds inte varje dag i 
division 3. Åskådarna gladdes 
säkert mer än tränarna om det 
inte hade varit för att KSK 
gick segrande ur striden.

Målorgien tog sin början 
nästan per omgående. Jetmir 

Kurti gav gästerna ledning-
en i den tionde minuten, 
hemmalagets Joakim Berg 
höll sig framme på en hörna 
och kvitterade två minuter 
senare, innan 
Kållered åter-
igen kunde ta 
kommandot 
genom att ut-
nyttja ett för-
svarsslarv och 1-2. Då visade 
matchuret för 13 spelade mi-
nuter.

Edet hade två feta kvitte-
ringslägen under den första 
halvleken. Jonathan Gus-
tafsson skarvade fram bollen 
till storebror Tobias, som 
från nära håll fick se sitt avslut 
smita strax utanför stolpen. 
Joakim Berg hade kort där-
efter chansen att bli tvåmåls-
skytt då han återigen höll sig 
framme på en hörna. Skottet 
gick emellertid någon deci-
meter över ribban.

Istället kom 1-3 när Jetmir 

Kurti prickade in sitt andra 
mål för eftermiddagen, tre 
minuter före pausvilan.

Många trodde att matchen 
definitivt var över när Devran 

Celik satte 
1-4 i den 53:e 
matchmi-
nuten. Edet 
gav dock inte 
slaget förlo-

rat. Full fart framåt beordra-
des och när Anton Gran-
qvist sköt 2-4 med kvarten 
kvar tändes hoppet. Jonat-
han Gustafsson gav ytterliga-
re nerv åt matchen när han 
krigade in 3-4.

Spiken i kistan slog Devran 
Celik i när han tog tillvara på 
ytterligare en bjudning från 
hemmaförsvaret tre minuter 
före full tid. 

Edet FK, som besegrat 
topplagen Fjärås och Tölö 
i de två senaste matcherna, 
fick nu finna sig i att bita i 
gräset. Kampviljan var det 

definitivt inget fel på, men 
försvarsspelet hade betydligt 
mer att önska. Bolltapp i fel 
lägen gav Kållered möjlighe-
ten till snabba spelvändning-
ar och hemmakeepern Tom 
Christiansen tvingades till 
flera fina ingripanden.

Chans till revansch ges på 
lördag då Edet FK åker till 
Nösnäsvallen för match mot 
Stenungsunds IF.

Målfest på Ekaråsen

PÅ EKARÅSEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Edet FK:s anfallare Marcus Olsson hade ingen lycka i mötet 
med Kållereds SK, som slutade med förlust för hemmala-
get, 3-5.

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Edet FK – Kållered SK 3-5 (1-3)

FOTBOLL
Division 3 NV Götaland
Ahlafors IF – Göteborgs FF 3-2 
(2-0)
Mål AIF: Mohamed Abdulrazek, Ali 
El-refaei, Niklas Ahlbom. Matchens 
kurrar: Ali El-refaei 3, Mohamed 
Abdulrazek 2, Johan Elving 1.

Division 5 Västergötland V
Sollebrunn – Göta 3-0 (2-0)

Trollh. BoIS – Skepplanda 2-4 
(1-2)
Mål SBTK: Christian Rönkkö 2, Oscar 
Frii, självmål.
Matchens kurrar: Christopher Wil-
helmsson 3, Edwin Modin 2, Mattias 
Holmström 1.

Division 6 Alingsås
Trollhättan Syrianska – Hjärtum 
3-1 (2-0)
Mål HIS: Göran Andreasson.

Alvhem – Trollhättans FF 2-4 
(2-1)
Mål AIK: Linus Tornell, Emanuel 
Stensson.

BK Spark – Alvhem 6-2 (3-1)
Mål AIK: Emanuel Stensson 2.

Division 6D Göteborg
Cruz Azul IF – Surte IS FK 2-5
Mål SIS: Emil Begzic, 2, Hardi Kalkali, 
Thomas Hansson, Erik Borg.

Nödinge – Hyppeln 4-2 (3-2)
Mål NSK: Rasmus Ekström 2, Magnus 
Olofsson, Vedad Arnautovic.

Nol IK – Tuve 4-0
Mål NIK: Jesper Pedersen, Mikael 
Hintze, Viktor Snow, Jonny Sten-
ström. Matchens kurrar: Jesper 
Garvetti 3, Johan Karlsson 2, Jonny 
Stenström 1.

Division 7D Göteborg
Bohus – Hålta 1-1 (1-1)
Mål BIF: Dennis Blidberg.

DM Västergötland
Skepplanda – Holmalund 0-5 
(0-2)

Division 3 Västergötland S, damer
Hus FF - Skepplanda BTK 2-4 (1-3)
Mål SBTK: Sandra Augustsson, Erika 
Andersson, Amanda Errind och Lotta 
Hillebjer
Matchens kurrar: Mathilda Errind 3, 
Erika Andersson 2, Linnea Samuels-
son 1.

Division 4 Västergötland V
Edet FK – Arentorp/Helås 5-1 
(4-0)
Mål EFK: Sandra Mellqvist 2, Malin 
Erlandsson 2, Emelie Selin.

Emtunga – Lödöse/Nygård 0-6 
(0-0)
Mål LNIK: Evelina Löfström 3, Matilda 
Johansson, Emilia Löfström, Anna 
Persson.

Division 4A Göteborg
Älvängens IK – Guldheden 3-2 
(2-2)
Mål ÄIK: Irina Roussakoff, Emelie 
Johansson, Tesa Enyck.
Matchens kurrar: Tove Saaranen 3, 
Lina Karlsson 2, Linda Kleveus 1.

Division 5 Göteborg
Ahlafors – Kållered 2-2 (1-2)
Mål AIF: Emma Håkansson. Matchens 
kurrar: Emma Håkansson 3, Lisa 
Jepsen 2, Madelene Lindberg 1.
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SKEPPLANDA. Skepp-
landa BTK avverkade 
två matcher den 
gångna veckan.

Det är tätkänning 
efter onsdagens borta-
triumf mot Trollhättans 
BoIS.

I DM tog det dock 
stopp då division 
3-laget Holmalund 
visade sig vara klassen 
bättre på Forsvallen.

Skepplanda BTK har fått upp 
ångan i division 5 Västra. 
Fjärde raka segern kom mot 
Trollhättans BoIS.

– Vi spelade en fantastisk 
fotboll under den första halv-
leken och kunde gått till paus-
vila med 5-0 om vi varit ef-

fektiva i straffområdet. I den 
andra akten bjöd vi in TBIS 
och med facit i hand ska vi 
vara tacksamma för att vi 
lyckades ro hem vinsten, för-
klarar Skepp-
landas trä-
nare, Derny 
Harman.

Christi-
an ”Figge” 
Rönkkö 
blev något 
av matchhjälte för gästerna 
med sina två mål. Han in-
ledde målskyttet på Grann-
gårdens konstgräs och satte 
sedan viktiga 2-3 tjugo mi-
nuter före slutet.

– Det var skönt. Trollhät-
tan hade en straffsituation 
vid 2-2 där domaren valde 

att fria. Starkt av killarna att 
återta kommandot mot slutet 
och bärga en ny fullpoängare, 
konstaterade Harman.

I söndagens DM-match 
hemma mot 
Holma-
lund blev det 
inte lika kul 
för SBTK. 
Hemmalaget 
hängde bra 
med under 

den första halvtimmen, men 
sedan visade gästerna från 
Alingsås varför de spelar två 
divisioner högre upp i serie-
systemet.

– Vi orkade inte och för-
lusten var inget att säga om. 
Holmalund var klart bättre än 
oss, säger Harman.

Nästa match för Skepplan-
da sker redan nu på onsdag 
då Trollhättans FK gästar 
Forsvallen. Till den drabb-
ningen får gulsvart tillbaka 
mittfältarna Svante Larson 
och Jonathan Svensson som 
båda var avstängda mot BoIS. 
Även Mattias ”Munken” 
Johansson är åter efter sjuk-
dom.

Fjärde raka för Skepplanda BTK
– Men i DM blev det respass

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Skepplanda BTK:s tränare, 
Derny Harman.FOTBOLL

Division 5 Västergötland V
Trollh. BoIS – Skepplanda BTK 2-4 (1-2)
DM Västergötland
Skepplanda BTK – Holmalunds IF 0-5 (0-2)
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www.ahlaforsif.se

SISTA ANMÄLNINGSDAG : 

10 juni.  AVGIFT :  300 kr

6 juni - Pay & Jump
Ridskolans ungdomar 

har utbytestävling 
mot Storås RK

10 juni
Familjedag

16 – 17 juni
Dressyrtävling

14 juni
Sommarens

dagläger startar

20 juni
Ridskolan slutar
för denna termin

30/6 – 2/7
3-dagars hopptävling 

för ponny upp till 
nationell nivå

6 – 8 juli
3-dagars hopptävling 

för häst upp till 
nationell nivå

13 augusti
Ridskolan

startar igen inför 
höstterminen
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Varmt välkomna!

Det finns lediga platser
att vara med på lektion. 

Ring och boka!
Ale-Jennylunds RK är en ridskola
för alla med hästen i centrum!
Vi har engagerade, utbildade

ridlärare med många års erfarenhet.

DET HÄNDER
PÅ JENNYLUND
�������������������
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FREDAG 25 MAJ KL 21-01
ENTRÉ: 150:-

WWW.AHLAFORSIF.SE

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

NÖDINGE. Till rytmerna 
av klassisk hiphop 
visade breakdancetrup-
pen Freestyle Phanatix 
upp sina talanger på 
Ale gymnasium under 
onsdagskvällen.

På workshopen 
efteråt imponerade 
flera unga alebor på 
scenen. 

Hiphopkulturen lever i Ale, 
särskilt bland de yngsta. Det 
fick publiken ett kvitto på när 
Skandinaviens största pro-
fessionella breakdancetrupp 
gästande Nödinge i onsdags. 

När Freestyle Phanatix 
visade föreställningen Bust 
da breaks var åhörarna, som 
mestadels bestod av barnfa-
miljer, på helspänn. 

Det populära hiphopkol-
lektivet har gjort över 2000 
föreställningar och work-
shops runt om i Skandinavien 
och Europa. Föreställningen 
är en hyllning till den mång-
facetterade danskultur som 
tog sin början i Los Angeles 
och New Yorks getton på 70-

talet. Tanken är att gå tillba-
ka till så som det började på 
gatan och återskapa storsta-
dens uppbrutna verklighet.   

Mycket barnfamiljer
Efter den bejublade showen 
välkomnades publiken upp på 
scen för att dansa tillsammans 
och inspireras av de rutinera-

de dansarna. 
Inom loppet av någon 

minut hade ett flertal alebor 
vågat sig upp på scenen och 
en efter en gick de fram i 
mitten av ringen och visade 
upp sina alldeles speciella 
”moves”. 

En av dem var Loke 
Fossum från Älvängen 

som dansat streetdance i tio 
veckor. Han tittade storögt på 
när killarna i Freestyle Pha-
natix ledde workshopen. 

I år har kulturen i Ale till-
sammans med Fritid satsat 
extra mycket pengar på just 
dans och att man lyckades 

få hit hiphopkollektivet var 
något utöver det vanliga. 

– Jag är förvånad över att 
det kom så många barnfamil-
jer, grymt kul att de hittade 

hit, säger kultursekreteraren 
Lisa Haeger. 

Trädgårds
marknad
Lör 26 maj kl 11-14

Glasbruksmuseet i Surte

Växter, hantverk 
och trädgårdsprylar 

Kaffeservering och 
fri entré till museet

Mer info på
www.tradgardsmarknad.se
Arr: Bruksongar och Odlaklubben Väst

– Hyllad breakdancetrupp inspirerade unga

PÅ ALE GYMNASIUM

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Hiphopkväll med attityd

Loke Fossum i blått följde noga de rutinerade dansarnas steg under workshopen. 

Medlemmarna i Freestyle Phantrax fick skriva autografer till 
hängivna fans.

Möte med dansidolerna.

Modiga besökare dansade 
loss på scenen. 

SPF Alebygdens fredags-
vandrare gästade nyligen 
Sven Jonsson i Rösbacka. 
Han tog oss med till Ig-
letjärn där vi fikade och 
njöt av utsikten medan 
brasan värmde. Vi fortsatte 
sedan till Dalhem, Krok-
smosse. Här visade Inga-
lill Samuelsson sitt pri-
vata “museum”. Det är en 
omfattande mängd gamla 
ting som hon har samlat 
och presenterar mycket 
proffsigt.

34 medlemmar fick en 
fin promenad i den skira 
grönskan. Vårens planera-

de vandringar avslutas med 
en vandring i Mölnlycke 
den 1 juni. Därefter gör vi 
“spontanvandringar” varje 
fredag. Kontakta Lennart 
Mattsson.

Höstens program börjar 
den 17 augusti med en 
vandring i Prässebo. Den 
22 augusti åker vi till Borås 
och deltar i en skulptur-
vandring. Kontakta Anita 
Jensen.

Datum för månadsträf-
fen i Starrkärrs bygdegård 
har ändrats till torsdagen 
den 6 september.

Lennart Mattsson

Trevlig vandring med SPF

NÖDINGE. På torsdag är 
det dags för Ale Kultur-
skolas årliga vårkonsert. 
Runt 80 barn och ungdo-
mar medverkar på ett eller 
annat sätt under kvällen. 
I ena stunden kommer 
scenen att vara fylld av en 
stråkorkester för att sedan 

växla till filmvisning av 
kulturskolans unga anima-
törer.

Blåsorkestern har sin 
givna plats liksom rockor-
kestern. I år är det premiär 
för en ny grupp blåsare 
med över 20 flöjtister 
och saxofonister på scen 

samtidigt spelande samma 
melodi. Missa inte detta 
tillfälle att se bredden av 
unga kulturutövare i Ale 
kommun.

Kulturskolans Intres-
seförening delar ut stipen-
dium. 

❐❐❐

Vårkonsert i Ale gymnasium
Nu på torsdag är det dags för Ale Kulturskolas årliga vårkonsert i Ale gymnasium.
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GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!
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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
 Torget 2,   442 31 Kungälv    

0303-109 70, www.farshatt.se
 

Giftassugen?
Drömmer du om att stå inför altaret i pingst? 
Öka dina chanser genom att komma hit och 
bli hänryckt fredagen den 25 maj. Mat, dryck, 
musik och trevligt sällskap utlovas. Men fria 
får du göra själv.

På scen: Global Veejays
På lilla scenen: Schlagerbaren i Fontin
DJ: Allas vår Tompa

Entré inkl. buffé: 225 kr
Biljetterna släpps fredag 18 maj

Efterinsläpp från kl. 21.00: 125 kr
Åldersgräns: 20 år

Varmt välkommen!

www.magnusuggla.nu     www.livenation.se     www.nojet.se

Fredag 24/8 Stenungsund
Stenungsbaden Concert Arena

Biljetter: Ticnet.se 077-170 70 70, via ATG- och Ticnetombud 
samt Stenungsunds Turistbyrå 0303-83327

SUPPORT: 

NÖDINGE. En välsma-
kande blandning.

Idén med att sätta 
samman en teaterfö-
reställning utifrån tidi-
gare kända manus blev 
en succé.

I måndags presen-
terade esteteleverna i 
årskurs 2 i Ale gymna-
sium sitt projektarbete.

”Sprit, kakor och meningen 
med livet” var rubriken för 
estetelevernas vårföreställ-
ning som hade premiär i tea-
tersalongen i måndags. Totalt 
gavs tre föreställningar.

– Det är ett hopkok av verk 
från kända manusförfattare. 
Det fanns ingen enskild pjäs 
som passade fullt ut på skå-
despelarna och då valde vi att 
göra så här, förklarar regissör 

Jenny Andersson.
En handbok i levnads-

konst spelar en central roll 
i föreställningen. Sex män-
niskor med varierande bak-
grund och skilda drömmar 
strålar samman på en bok-
cirkel. Det är tankeväckan-
de och roligt på samma gång.

– Vad är meningen med 
livet? Är det kärlek och jobb? 
Det finns nog inget enkelt 
svar på dessa frågor. Vi ville 
få publiken att se utanför det 
som uppfattas som dagens 
norm i samhället, säger Jenny 
Andersson.

När började repetitio-
nerna?

– Vi drog igång projek-
tet direkt efter sportlovet 
och sedan har föreställning-
en sakta men säkert vuxit 
fram, berättar Veronica Sai-

petsanti, en av sex skådespe-
lare på scenen.

Tankeväckande teater i Ale gymnasium

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Veronica Saipetsanti, Mimmi Törnell, Marcus Högberg, Ylva Lind, Mimmi Törnell, Jenny Andersson (regissör), och Pernilla 
Blomberg presenterade ”Sprit, kakor och meningen med livet”.

Mimmi Törnell gestaltade gymnasieläraren Mimmi med den 
äran.
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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
 Torget 2,   442 31 Kungälv    

0303-109 70, www.farshatt.se
 

Giftassugen?
Drömmer du om att stå inför altaret i pingst? 
Öka dina chanser genom att komma hit och 
bli hänryckt fredagen den 25 maj. Mat, dryck, 
musik och trevligt sällskap utlovas. Men fria 
får du göra själv.

På scen: Global Veejays
På lilla scenen: Schlagerbaren i Fontin
DJ: Allas vår Tompa

Entré inkl. buffé: 225 kr
Biljetterna släpps fredag 18 maj

Efterinsläpp från kl. 21.00: 125 kr
Åldersgräns: 20 år

Varmt välkommen!

www.magnusuggla.nu     www.livenation.se     www.nojet.se

Fredag 24/8 Stenungsund
Stenungsbaden Concert Arena

Biljetter: Ticnet.se 077-170 70 70, via ATG- och Ticnetombud 
samt Stenungsunds Turistbyrå 0303-83327

SUPPORT: 

NÖDINGE. En välsma-
kande blandning.

Idén med att sätta 
samman en teaterfö-
reställning utifrån tidi-
gare kända manus blev 
en succé.

I måndags presen-
terade esteteleverna i 
årskurs 2 i Ale gymna-
sium sitt projektarbete.

”Sprit, kakor och meningen 
med livet” var rubriken för 
estetelevernas vårföreställ-
ning som hade premiär i tea-
tersalongen i måndags. Totalt 
gavs tre föreställningar.

– Det är ett hopkok av verk 
från kända manusförfattare. 
Det fanns ingen enskild pjäs 
som passade fullt ut på skå-
despelarna och då valde vi att 
göra så här, förklarar regissör 

Jenny Andersson.
En handbok i levnads-

konst spelar en central roll 
i föreställningen. Sex män-
niskor med varierande bak-
grund och skilda drömmar 
strålar samman på en bok-
cirkel. Det är tankeväckan-
de och roligt på samma gång.

– Vad är meningen med 
livet? Är det kärlek och jobb? 
Det finns nog inget enkelt 
svar på dessa frågor. Vi ville 
få publiken att se utanför det 
som uppfattas som dagens 
norm i samhället, säger Jenny 
Andersson.

När började repetitio-
nerna?

– Vi drog igång projek-
tet direkt efter sportlovet 
och sedan har föreställning-
en sakta men säkert vuxit 
fram, berättar Veronica Sai-

petsanti, en av sex skådespe-
lare på scenen.

Tankeväckande teater i Ale gymnasium

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Veronica Saipetsanti, Mimmi Törnell, Marcus Högberg, Ylva Lind, Mimmi Törnell, Jenny Andersson (regissör), och Pernilla 
Blomberg presenterade ”Sprit, kakor och meningen med livet”.

Mimmi Törnell gestaltade gymnasieläraren Mimmi med den 
äran.
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AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

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

ALAFORS. Streaplers 
vänder hemåt efter två 
veckors spelande på 
Kreta.

På fredag intar de 
scenen i Furulundspar-
ken.

– Härligt att få 
komma till Ahlafors 
IF:s vackra folkpark 
vilket samtidigt utgör 
startskottet för en 
intensiv sommarturné, 
säger trummisen och 
tillika sångaren Kjetil 
Granli.

Streaplers har hunnit fylla 
53 år och frågan som många 
ställer sig är om det populära 
dansbandet någonsin har 
varit bättre? Nyligen släppte 
gruppen plattan ”På egna 
vägar” som mottagits med 
öppna armar av dansbands-
publiken.

– Det är den bästa plattan 
som vi har gjort på många år. 
Jag är ärlig när jag säger det. 
Det märks när vi är ute och 
spelar att folket gillar låtarna. 
Vi har lyckats behålla lite av 
Streaplers gamla stuk sam-

tidigt som den andas framå-
tanda och den utveckling 
som vi alltid eftersträvar, 
säger Kjetil Granli.

– Sedan 50-årsjubileet för 
tre år sedan har vi fokuserat 
på att vara konsekventa och 
göra allting rätt och profes-
sionellt från första början. 
Det har gett utdelning. Jubi-
leet gav oss en nytändning 
och samtidigt lyckades vi 
bredda vår publikbas. Doku-

mentären om Streaplers som 
sändes i SVT sågs av 1,2 mil-
joner människor.

Inför produktionen av ”På 
egna vägar” åkte Streaplers 
till Nashville för att få inspi-
ration och hitta lämpliga 
låtar. Det visade sig bli en 

Dansfest hägrar i Furulundsparken
– Streaplers bjuder på 
gammalt och nytt

Så här såg det ut förra året när Streaplers gästade Furulundsparken i Alafors. Då kom cirka 400 besökare för att ta en 
svängom till Sveriges populäraste dansband.             Arkivbild: Allan Karlsson

Kjetil Granli, trummis och 
sångare i Streaplers, ser 
fram emot fredagskvällens 
spelning i Furulund.

SURTE. Hänryckningens tid 
för alla trädgårdsvänner blir 
det nu på pingstafton den 
26 maj. Växtmarknaden på 
Glasbruksmuseets parkering 
har blivit en stolt femåring. 
Tillsammans med Bruks-
ongars dag är det numera 
en traditionell familjeattrak-
tion.  

Surte Trädgårdsmarknad 
hölls första gången i juni 
2008 på Surte IP och hette 
då Surte Bakluckeloppis. Ar-
rangörer var precis som nu 
Odlaklubben Väst. Odla-
klubben Väst besöker träd-
gårdar, går på föreläsningar 
och träffas och byter växter 
och kunskaper. Vid träd-
gårdsmarknaden samarbe-
tar de med Kulturförening-
en Bruksongar.

På parkeringen kan man 
sälja, köpa och byta växter 
samt annat som har med 

trädgård att göra. Utbudet 
är mycket varierat. Rariteter 
och ovanliga sorter blandas 
med de allra vanligaste träd-
gårdsväxterna. Det brukar 
finnas både perenner, som-
marblommor, grönsaker och 
krukväxter. Allt kärleksfullt 
uppdrivet och till priser som 
alla har råd med. Försäljarna 
som själva är trädgårdsentu-
siaster kommer gärna med 
råd och tips. Man kan också 
passa på att ta en lott och 
vinna ytterligare växter.

Den som kört förbi 
museet under vintern och 
våren har nog undrat om 

det verkligen kommer att bli 
färdigt till marknaden. Par-
keringen har mest bestått av 
grushögar och arbetsfordon.

– Vi har pratat med de 
ansvariga på BanaVäg i Väst 
och de kommer att göra sitt 
yttersta för att vi ska få en 
fin marknadsplats till pingst 
säger Bruksongars ordföran-
de Bo Sandberg.

Inne på museet pågår 
samtidigt en utställning med 
målningar av konstnärinnan 
från orten, Ingrid Lewin (f 
d Eriksson). Bara det är värt 
ett besök.

❐❐❐

Surte Trädgårdsmarknad 5-årsjubilerar

Nu på lördag, den 26 maj, 
arrangeras Surte Trädgårds-
marknad för femte året i 
rad.

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

Resa +  The Beatles

99:-*fr

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

Så mycket för så lite!  
Aktuellt veckoprogram hittar du alltid på    
stenaline.se/danmarkoverdagen

*Gäller Stena Danica med Beatles-tema 
28/5–1/6, avgång kl 08.00.

Ta en musikalisk tripp till 60-talet! Förutom Beatles-hits  
med Pepperland blir det mathistoria, hårstyling och  
tipspromenad med fina priser. Obs: Den här veckan avgår 
Stena Danica kl 08.00 istället för 09.00.

The Beatles 
hela veckan!

riktig fullträff!
– Vi har varit noggranna 

att hitta rätt låt till rätt man. 
Vi är ju som bekant tre sång-
are i gruppen. Förutom mig 
så är det Kenny Samuelsson 
och Anders Larsson. Det är 
en styrka anser vi.

Efter utlandsjobb på Kreta 
är det ett entusiastiskt gäng 
som kommer till Furulund-
sparken på fredag kväll.

– Svensk försommar och 

folkparksidyll. Vad mer kan 
man begära? Det ska bli 
ett sant nöje att få komma 
till Alafors på fredag, säger 
Kjetil som lovar att blanda 
låtar från den nya plattan 
med sånger som den trogna 
Streaplerspubliken känner 
igen.

– Det gäller att hitta en 
bra mix av gammalt och nytt, 
fastslår Kjetil.

Högsommaren innebär 

ett fulltecknat spelschema 
för Streaplers med bara 
några få lediga dagar. Semes-
ter blir det inte förrän i slutet 
av augusti.

– Vi klagar inte – tvärtom! 
Vi är ett av de dansbanden 
som har den bästa spelplanen 
och det är självklart jättero-
ligt att vår musik attraherar 
en bred publik över hela 
landet, avslutar Kjetil Granli.

JONAS ANDERSSON
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KOLLANDA. Blåsigt, 
regnigt och kallt.

Det gjorde att folk-
festen uteblev.

Dragspelsstämman 
på Skogsvallen hade 
inte tumme med väder-
leken den här gången.

Dragspelsstämman i Kol-
landa ägde rum torsdag-
söndag i förra veckan. Det 
inleddes med halv storm och 
kraftigt regn, men senare på 
helgen sprack molntäcket 
upp och då började allt fler 
besökare att strömma till.

– Otur med vädret, men 
vad gör man? Vi är ändå 
nöjda med arrangemanget, 
konstaterade värdparet 
Ingrid och Bengt Tilly.

När lokaltidningen 
besökte Skogsvallen ljöd 
musiken ur det jättelika 
partytält som satts upp på 
gräsplanen, den som tidi-
gare var hemvist för Kilanda 
IF:s fotbollslag. Korsdraget 
sjöng och spelade väckelse-
sånger med kraft och energi. 
Inne i cafeterian hade några 
spelmän tagit plats, alla 

med dragspel på magen. 
Det fanns dock plats för fler 
instrument. Gitarrer, fioler 
och munspel förhöjde stäm-
ningen ytterligare i Kollanda 
under dagarna fyra.

Korsdraget blåste liv i Dragspelsstämman

PÅ SKOGSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Korsdraget underhöll gäster-
na på Dragspelsstämman i 
Kollanda.

Lilla Wilma var yngst bland besökarna.

Dragspelsstämman på Skogsvallen blir verk-
lighet tack vare Bengt och Ingrid Tilly.

Dragspel fanns det gott om i Kollanda denna helg.������������������
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Vinnare av Streaplersbiljett
• Bo Johansson, Alvhem
• Glenn Karlsson, Älvängen
• Hanna Eriksson, Älvängen
• Gunnel Tömmerås, Lödöse
• Andreas Ström, Kungälv
• Rose-Marie Johansson, Alvhem
• Ingvar Johansson, Nol
• Elisabeth Wittstedt, Hjärtum
• Eva Larsson, Älvängen
• Conny Svensson, Älvängen

Alekuriren ber att få gratulera vinnarna.
Biljetten kommer med posten.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Vårfest
Starrkärrs församlingshem 

onsdag 30 maj kl 10.00-13.00

” Vårfest med kakfrossa ”
Baka din favoritkaka och se om just 

ditt bidrag vinner utmärkelsen 
”Årets bakverk”. 
Poängpromenad, 

korvgrillning, lekar mm.

Musikgudstjänst
Starrkärrs kyrka 

söndag 27 maj kl. 18.00

Kammarkören VocAle och damkören 
Vox feminale sjunger tillsammans 

med Lerum Surte Symphonic band

Guds Andes skål av glas
-en glasbruksmässa av Johan Thelin 

och Sten-Inge Petersson. 

Dirigent: Sabina Nilsson. 

Fri entré.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Musikgudstjänst 

Tunge kyrka 

Pingstdagen 27 maj kl 17.00 

Ex Amino,  

körgrupp från Trollhättan 

M. Skredsvik, präst 

Välkomna! 

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT
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Tänk på 
Cancerfonden!
020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
pg. 90 1986-0

Fuxerna kyrka
Lörd kl 16, Mässa, Kris-
tensson. Sönd kl 10, Hög-
mässa, Isacson. Onsd kl 
18:30, Mässa, Nordblom.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 27/5 kl 10, 
Mässa R Olausson. Hålanda 
sönd 27/5 kl 12, Gudstjänst 
R Olausson. S:t Peder. 
Sönd 27/5 kl 11, Konfir-
mationsmässa M Skreds-
vik. Ale-Skövde sönd 27/5, 
se övriga. Tunge sönd 27/5 
kl 17, Musikgudstjänst M 
Skredsvik.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 31/5 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 3/6 kl 
11, Gudstjänst, Ohlins.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 22/5 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen 
– avslutning. Onsd 23/5 
kl 18-19, Bön. Kl 19.30, 
Smyrnakören – avslut-
ning. Torsd 24/5 kl 15, 
RPG – Utflykt. Fred 25/5 
kl 19, Greenhouse (åk 7 
och uppåt) – Avslutning. 
Kl 20.30, Effect – Café 
& Öppet hus för ungdo-
mar. Lörd 26/5 kl 16-18, 
Avslutning för kristendoms-
skolan i Missionskyrkan. 
Sönd 27/5 kl 11, Pingst-
gudstjänst, Marie Nord-
vall. Smyrnakören. Avslut-
ning för kristendomsskolan. 
Nattvard. Kyrkkaffe. Tisd 
29/5 kl 8-9, Bön.

Guntorps missionskyrka
Onsd 23/5 kl 18.30, Tonår/
ÄventyrarScout. Lörd 26/5 
kl 16, KONFIRMAN-
DERNAS REDOVIS-
NING i ÄLVÄNGENS 
MISSIONSKYRKA. Sönd 
27/5 kl 11, KONFIRMA-
TIONSGUDSTJÄNST 
I ÄLVÄNGENS MIS-
SIONSKYRKA. AnneMa-
rie Svenninghed, Konfir-
manderna & Ichtys. Onsd 
30/5 kl 18.30, Spårar & 
UpptäckarScout.

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 23/5 kl 19, Samtals-
möte. Sönd 27/5 kl 11, 
Gudstjänst Daniel Norén, 
sång. Onsd 30/5 kl 19, 
Sång, bibelläsning och bön.

Älvängens missionskyrka
Tisd 22/5 kl 10, Bön.
 Kl 19, Styrelsen. Torsd 
24/5, RPG Bussutflykt. 
Lörd 26/5 kl 16, Konfir-
mandredovisning. Sönd 
27/5 kl 11, Konfirmations-
gudstjänst. Nattvard. Lov-
sånsdans. AM Svenninghed. 
T Manfredsson. Tisd 29/5 
kl 10, Bön. Onsd 30/5 kl 
18.30, Manskväll med grill-
ning i Starrkärrs försam-
lingshem.

Starrkärr-kilanda försam-
ling
Tisdag 22/5 Nols kyrka kl 
18.30, Tisdagkväll i Nol, 
En liten pilgrimsvand-
ring i vår närmiljö Nol. 
Sönd 27/5 Nols kyrka kl 
11, Mässa, Roland Kris-
tensson. Starrkärrs kyrka 
kl 18, Musikgudstjänst 
(se annons). Månd 28/5 
Kilanda kyrka kl 19, Taizé-
mässa, Nilsson. Tisd 29/5 
Nols kyrka kl 18, Pyssel-
kväll. Onsd 30/5 Starrkärrs 
församlingshem kl 10, För-
middagscafé och Vårfest (se 
annons). Onsd 30/5 Starr-
kärrs församlingshem kl 
18.30, Män, mat, möten.

Surte missionskyrka
Onsd 23/5 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Fred 25/5 
kl 18:30, Spelkväll för alla 
åldrar, med fika och andakt. 
Sönd 27/5 kl 11, Guds-
tjänst. Per Kjellberg. Enkelt 
kyrkfika. Månd 28/5 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. 
Onsd 30/5 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Vinsten i Bil-
vårdslotteriet på Vårmark-
naden är inte hämtad. Titta 
på anslagstavlan utanför 
kyrkan.
www.surtemissionskyrka.se

Nödinge församling
27/5 Pingstdagen kl 11, 
Nödinge kyrka Guds-
tjänst för stora och små 
H Hultén. Kl 11, Surte 
kyrka Friluftsgudstjänst R 
Bäck. Månd 28/5 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem 
Mässa H Hultén.

Predikoturer

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

SMSa LUNCH till 72 950 
så ger du 50 kronor i kampen 

mot hungern i världen.

Till Er alla som på
olika sätt hedrade

minnet av min älskade
Make och vår käre Pappa

Bengt Börjesson
vid hans bortgång, för

blommor, brev, 
telefonsamtal, alla vackra 
blommor i kyrkan samt 
för alla minnesgåvor, vill 

vi framföra vårt varma och 
innerliga tack.

BIRGIT
Barnen med familjer

Många tack till alla Er 
som deltagit i vår sorg och 
hedrat minnet av vår far

Gösta Engström
genom er närvaro, varma 

ord, sång och musik, 
blommor och gåvor till 
Hjärt-Lungfond samt 

Olof Palmes minnesfond

Ulla-Britt och Lennart 
med familjer

Tack

Betraktelse

Vi lever i Pingsthög-
tidens dagar och 
många kanske inte 

vet så mycket om denna 
högtid. Någon tänker må-
hända på bröllop, det är 
ju hänryckningens tid och 
Pingstafton var ofta plane-
rat som bröllopsdag, enligt 
tradition. När man tog bort 
annandag pingst, ersattes 
den med nationaldagen 6:e 
juni. Vad säger bibeln om 
Pingsten? Jesus hade lovat 
sina första lärjungar att när 
Han lämnade dem och for 
till himlen, skulle de få den 
Helige Ande som en hjälpa-
re. Detta lovade Jesus för att 
de skulle kunna genom sina 
liv föra budskapet om Jesus 

vidare med hjälp av den 
Helige Ande. Vill vi som 
kristna bära fram evange-
liet om Guds kärlek till våra 
med människor idag? Det 
behövs både andlig vishet 
och styrka. Därför är det 
viktigt att Guds Ande är 
delaktig i bönen. Då får vi 
också glädje i vår kristna tro. 
Vid en av Judarnas högti-
der ropade Jesus, om någon 
törstar så kom till mig och 
drick: Joh. 7: 37-39. Detta 
sade han om Anden att de 
skulle få, som trodde på 
honom. Detta är pingstens 
innehåll också idag.

Leif Karlsson
Pastor i Pingstkyrkan Bohus

Gösta Ryrbo, Älvängen 
har avlidit. Född 1920 och 
efterlämnar dottern Lena  
med familj och sonen Jan 
som närmast sörjande.

Sven Lööf, Alafors har 
avlidit. Född 1923 och 
efterlämnar makan Götha 
samt söner med familjer som 
närmast sörjande.

DödsfallJordfästningar
Lennart Lund. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 16 
maj begravningsgudstjänst 
för Lennart Lund, Ölanda. 
Offi ciant var komminister 
Per-Martin Andersson.

Margit Aronsson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 
18 maj begravningsguds-
tjänst för Margit Aronsson, 
Älvängen. Offi ciant var 
komminister Per-Martin 
Andersson.

Margit Nilsson. I S:t Pe-
ders kyrka hölls fredagen 18 
maj begravningsgudstjänst 
för Margit Nilsson, Lödöse. 
Offi ciant var kyrkoherde 
e.m Renny Olausson.

Döda

Vår Käre

Sven Lööf 
* 25 februari 1923

har i dag efter ett långt 
men tåligt buret lidande 

stilla insomnat.

Alafors 10 maj 2012

GÖTHA
PETER och MARIANNE

NICLAS  
och CHARLOTTE

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Det finns glädje  
bortom graven 

och en framtid full  
av sång

 Ps. 285

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen  

7 juni kl. 11.00  
i Starrkärrs kyrka.  

Akten avslutas i kyrkan.

En eloge till hemtjänsten  
i Nol-Alafors.
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KOLLANDA. Blåsigt, 
regnigt och kallt.

Det gjorde att folk-
festen uteblev.

Dragspelsstämman 
på Skogsvallen hade 
inte tumme med väder-
leken den här gången.

Dragspelsstämman i Kol-
landa ägde rum torsdag-
söndag i förra veckan. Det 
inleddes med halv storm och 
kraftigt regn, men senare på 
helgen sprack molntäcket 
upp och då började allt fler 
besökare att strömma till.

– Otur med vädret, men 
vad gör man? Vi är ändå 
nöjda med arrangemanget, 
konstaterade värdparet 
Ingrid och Bengt Tilly.

När lokaltidningen 
besökte Skogsvallen ljöd 
musiken ur det jättelika 
partytält som satts upp på 
gräsplanen, den som tidi-
gare var hemvist för Kilanda 
IF:s fotbollslag. Korsdraget 
sjöng och spelade väckelse-
sånger med kraft och energi. 
Inne i cafeterian hade några 
spelmän tagit plats, alla 

med dragspel på magen. 
Det fanns dock plats för fler 
instrument. Gitarrer, fioler 
och munspel förhöjde stäm-
ningen ytterligare i Kollanda 
under dagarna fyra.

Korsdraget blåste liv i Dragspelsstämman

PÅ SKOGSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Korsdraget underhöll gäster-
na på Dragspelsstämman i 
Kollanda.

Lilla Wilma var yngst bland besökarna.

Dragspelsstämman på Skogsvallen blir verk-
lighet tack vare Bengt och Ingrid Tilly.

Dragspel fanns det gott om i Kollanda denna helg.������������������
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Vinnare av Streaplersbiljett
• Bo Johansson, Alvhem
• Glenn Karlsson, Älvängen
• Hanna Eriksson, Älvängen
• Gunnel Tömmerås, Lödöse
• Andreas Ström, Kungälv
• Rose-Marie Johansson, Alvhem
• Ingvar Johansson, Nol
• Elisabeth Wittstedt, Hjärtum
• Eva Larsson, Älvängen
• Conny Svensson, Älvängen

Alekuriren ber att få gratulera vinnarna.
Biljetten kommer med posten.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Vårfest
Starrkärrs församlingshem 

onsdag 30 maj kl 10.00-13.00

” Vårfest med kakfrossa ”
Baka din favoritkaka och se om just 

ditt bidrag vinner utmärkelsen 
”Årets bakverk”. 
Poängpromenad, 

korvgrillning, lekar mm.

Musikgudstjänst
Starrkärrs kyrka 

söndag 27 maj kl. 18.00

Kammarkören VocAle och damkören 
Vox feminale sjunger tillsammans 

med Lerum Surte Symphonic band

Guds Andes skål av glas
-en glasbruksmässa av Johan Thelin 

och Sten-Inge Petersson. 

Dirigent: Sabina Nilsson. 

Fri entré.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Musikgudstjänst 

Tunge kyrka 

Pingstdagen 27 maj kl 17.00 

Ex Amino,  

körgrupp från Trollhättan 

M. Skredsvik, präst 

Välkomna! 

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT
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Tänk på 
Cancerfonden!
020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
pg. 90 1986-0

Fuxerna kyrka
Lörd kl 16, Mässa, Kris-
tensson. Sönd kl 10, Hög-
mässa, Isacson. Onsd kl 
18:30, Mässa, Nordblom.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 27/5 kl 10, 
Mässa R Olausson. Hålanda 
sönd 27/5 kl 12, Gudstjänst 
R Olausson. S:t Peder. 
Sönd 27/5 kl 11, Konfir-
mationsmässa M Skreds-
vik. Ale-Skövde sönd 27/5, 
se övriga. Tunge sönd 27/5 
kl 17, Musikgudstjänst M 
Skredsvik.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 31/5 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 3/6 kl 
11, Gudstjänst, Ohlins.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 22/5 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen 
– avslutning. Onsd 23/5 
kl 18-19, Bön. Kl 19.30, 
Smyrnakören – avslut-
ning. Torsd 24/5 kl 15, 
RPG – Utflykt. Fred 25/5 
kl 19, Greenhouse (åk 7 
och uppåt) – Avslutning. 
Kl 20.30, Effect – Café 
& Öppet hus för ungdo-
mar. Lörd 26/5 kl 16-18, 
Avslutning för kristendoms-
skolan i Missionskyrkan. 
Sönd 27/5 kl 11, Pingst-
gudstjänst, Marie Nord-
vall. Smyrnakören. Avslut-
ning för kristendomsskolan. 
Nattvard. Kyrkkaffe. Tisd 
29/5 kl 8-9, Bön.

Guntorps missionskyrka
Onsd 23/5 kl 18.30, Tonår/
ÄventyrarScout. Lörd 26/5 
kl 16, KONFIRMAN-
DERNAS REDOVIS-
NING i ÄLVÄNGENS 
MISSIONSKYRKA. Sönd 
27/5 kl 11, KONFIRMA-
TIONSGUDSTJÄNST 
I ÄLVÄNGENS MIS-
SIONSKYRKA. AnneMa-
rie Svenninghed, Konfir-
manderna & Ichtys. Onsd 
30/5 kl 18.30, Spårar & 
UpptäckarScout.

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 23/5 kl 19, Samtals-
möte. Sönd 27/5 kl 11, 
Gudstjänst Daniel Norén, 
sång. Onsd 30/5 kl 19, 
Sång, bibelläsning och bön.

Älvängens missionskyrka
Tisd 22/5 kl 10, Bön.
 Kl 19, Styrelsen. Torsd 
24/5, RPG Bussutflykt. 
Lörd 26/5 kl 16, Konfir-
mandredovisning. Sönd 
27/5 kl 11, Konfirmations-
gudstjänst. Nattvard. Lov-
sånsdans. AM Svenninghed. 
T Manfredsson. Tisd 29/5 
kl 10, Bön. Onsd 30/5 kl 
18.30, Manskväll med grill-
ning i Starrkärrs försam-
lingshem.

Starrkärr-kilanda försam-
ling
Tisdag 22/5 Nols kyrka kl 
18.30, Tisdagkväll i Nol, 
En liten pilgrimsvand-
ring i vår närmiljö Nol. 
Sönd 27/5 Nols kyrka kl 
11, Mässa, Roland Kris-
tensson. Starrkärrs kyrka 
kl 18, Musikgudstjänst 
(se annons). Månd 28/5 
Kilanda kyrka kl 19, Taizé-
mässa, Nilsson. Tisd 29/5 
Nols kyrka kl 18, Pyssel-
kväll. Onsd 30/5 Starrkärrs 
församlingshem kl 10, För-
middagscafé och Vårfest (se 
annons). Onsd 30/5 Starr-
kärrs församlingshem kl 
18.30, Män, mat, möten.

Surte missionskyrka
Onsd 23/5 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Fred 25/5 
kl 18:30, Spelkväll för alla 
åldrar, med fika och andakt. 
Sönd 27/5 kl 11, Guds-
tjänst. Per Kjellberg. Enkelt 
kyrkfika. Månd 28/5 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. 
Onsd 30/5 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Vinsten i Bil-
vårdslotteriet på Vårmark-
naden är inte hämtad. Titta 
på anslagstavlan utanför 
kyrkan.
www.surtemissionskyrka.se

Nödinge församling
27/5 Pingstdagen kl 11, 
Nödinge kyrka Guds-
tjänst för stora och små 
H Hultén. Kl 11, Surte 
kyrka Friluftsgudstjänst R 
Bäck. Månd 28/5 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem 
Mässa H Hultén.

Predikoturer

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

SMSa LUNCH till 72 950 
så ger du 50 kronor i kampen 

mot hungern i världen.

Till Er alla som på
olika sätt hedrade

minnet av min älskade
Make och vår käre Pappa

Bengt Börjesson
vid hans bortgång, för

blommor, brev, 
telefonsamtal, alla vackra 
blommor i kyrkan samt 
för alla minnesgåvor, vill 

vi framföra vårt varma och 
innerliga tack.

BIRGIT
Barnen med familjer

Många tack till alla Er 
som deltagit i vår sorg och 
hedrat minnet av vår far

Gösta Engström
genom er närvaro, varma 

ord, sång och musik, 
blommor och gåvor till 
Hjärt-Lungfond samt 

Olof Palmes minnesfond

Ulla-Britt och Lennart 
med familjer

Tack

Betraktelse

Vi lever i Pingsthög-
tidens dagar och 
många kanske inte 

vet så mycket om denna 
högtid. Någon tänker må-
hända på bröllop, det är 
ju hänryckningens tid och 
Pingstafton var ofta plane-
rat som bröllopsdag, enligt 
tradition. När man tog bort 
annandag pingst, ersattes 
den med nationaldagen 6:e 
juni. Vad säger bibeln om 
Pingsten? Jesus hade lovat 
sina första lärjungar att när 
Han lämnade dem och for 
till himlen, skulle de få den 
Helige Ande som en hjälpa-
re. Detta lovade Jesus för att 
de skulle kunna genom sina 
liv föra budskapet om Jesus 

vidare med hjälp av den 
Helige Ande. Vill vi som 
kristna bära fram evange-
liet om Guds kärlek till våra 
med människor idag? Det 
behövs både andlig vishet 
och styrka. Därför är det 
viktigt att Guds Ande är 
delaktig i bönen. Då får vi 
också glädje i vår kristna tro. 
Vid en av Judarnas högti-
der ropade Jesus, om någon 
törstar så kom till mig och 
drick: Joh. 7: 37-39. Detta 
sade han om Anden att de 
skulle få, som trodde på 
honom. Detta är pingstens 
innehåll också idag.

Leif Karlsson
Pastor i Pingstkyrkan Bohus

Gösta Ryrbo, Älvängen 
har avlidit. Född 1920 och 
efterlämnar dottern Lena  
med familj och sonen Jan 
som närmast sörjande.

Sven Lööf, Alafors har 
avlidit. Född 1923 och 
efterlämnar makan Götha 
samt söner med familjer som 
närmast sörjande.

DödsfallJordfästningar
Lennart Lund. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 16 
maj begravningsgudstjänst 
för Lennart Lund, Ölanda. 
Offi ciant var komminister 
Per-Martin Andersson.

Margit Aronsson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 
18 maj begravningsguds-
tjänst för Margit Aronsson, 
Älvängen. Offi ciant var 
komminister Per-Martin 
Andersson.

Margit Nilsson. I S:t Pe-
ders kyrka hölls fredagen 18 
maj begravningsgudstjänst 
för Margit Nilsson, Lödöse. 
Offi ciant var kyrkoherde 
e.m Renny Olausson.

Döda

Vår Käre

Sven Lööf 
* 25 februari 1923

har i dag efter ett långt 
men tåligt buret lidande 

stilla insomnat.

Alafors 10 maj 2012

GÖTHA
PETER och MARIANNE

NICLAS  
och CHARLOTTE

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Det finns glädje  
bortom graven 

och en framtid full  
av sång

 Ps. 285

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen  

7 juni kl. 11.00  
i Starrkärrs kyrka.  

Akten avslutas i kyrkan.

En eloge till hemtjänsten  
i Nol-Alafors.
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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

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

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

Träningskort på Sportlife
Nödinge för alla aktiviteter 
på anläggningen. Bindnings-
tid till 121030. En fast avgift på 
300 kr kommer att tas för den 
som övertar kortet, och betala-
ren har möjlighet att delbetala 
autogirot kontant för att minska 
månadskostnaden i kassan. Ring
tel. 0704-38 35 36

EU Moped som ny orörd, flick-
körd 400 mil. Nypris: 9500, nu: 
5500 :-. Först till kvarn.
tel. 0703-38 63 77

Inbrottslarm, gsmlarm 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 onö-
diga månadskostnader. Nytt 
pris: 2500:-
tel. 0705-26 23 90

Beg. stora gatsten. 10kr/st
tel. 0708-44 07 31

Gräsklippare. Stiga Collec-
tor 43c med uppsamlare. 3 år 
gammal, 1000:-
tel. 0768-14 39 38

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

SÖKES

Sommarjobb på bondgård i Ale
Är en framåt kille på 14 år som 
söker sommarjobb/helgjobb 
2012 i Älvängen/Ale. Jag har 
erfarenhet från traktorkör-
ning och gräsklippning samt är 
ej rädd att ta i när det behövs 
och mycket lättlärd även med 

djuren.
tel. 0705-26 23 80

ÖVRIGT

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

Kattpojke bortskänkes pga 
ändrade bostadsförhållanden. 
Kastrerad och öronmärk. Tiger 
1,5 år, van vid barn.
tel. 0703-53 30 81

BAKLUCKE-LOPPIS !
Sommarpremiär 27 Maj Kl 12-16 
Jennylunds Idrottsplats/Bohus 
(vid Ale Bandyarena). Fira Mors 
Dag med Loppisfynd, fika o en 
härlig promenad på fina Jen-
nylund !
www.vastkustloppis.se
tel. 0737-668622 / Lisa 
VÄLKOMNA !

Garageloppis.
Södra trolleviksvägen.
2 & 3 Juni. Kl 10-15. 
tel. 0739-49 89 70

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30. 9/1, 7/2, 
8/3, 6/4, 6/5, 4/6, 3/7, 2/8, 31/8, 
30/9, 12/10, 29/10. Info via:
moderjordnatverket@gmail.com

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Hyr65plus.se
Använd rotavdraget - 50% på 
arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, golv,  
mur & putsarbeten, el-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

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

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

Vi köper allt i silver - bestick, 
pokaler, smycken, mynt, tackor 
mm. Bra betalt oavsett skick! 
Besök vårt kontor i Göteborg 
eller skicka in per post.
Läs mer på:
www.silverklubben.se
tel. 031-55 09 00

Erfaren snickare söker jobb. 
Utför även plattsättning, murar-
beten samt trädgårdsjobb mm. 
Mycket billigt.
tel. 0733-26 73 55

Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:
Alekuriren, Göteborgsv 94

446 33 Älvängen
senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Maj Britt Claesson

Våran goa
Sonnie Asterfjord
fyller 18 år den 29 maj

Stort grattis
Mamma och Glenn

Isabella
1 år den 24 maj

Grattis från
Mormor & Morfar

Ett stort grattis till vår
Neo Nyström

som blir 5 år den 25 maj,
och att han var jätteduktig 

som sprang Mini-gbg-
varvet. Vi älskar dig!

Momor, Mamma, Pappa, 
lillasyster Nova, mostrarna 
Erika, Caroline & Emma 

med fam, hundarna & Appie

Mina underbara barn med 
familjer och alla ni andra 
som uppvaktade mig på 
födelsedagen. Kram

Laila H

Jag vill tacka alla föräldrar 
som vad med på Mat-
tias Johans kalas. Och alla 
underbara barn, ni gjorde så 
att Mattias Johans dag blev 
lyckad. Tusen tack för att ni 
kom och även för all hjälp. 

Rosaelena & Mattias Johan

Vi tackar alla besökare 
som, trots vädret, kom till 
Kilanda Marknad. Tack 
även till hantverkare och 
övriga medarbetare för Er 
insats.

Marknadskommittén

Till dig som tog min fina 
blomsteruppsättning som 
var en kär gåva på söder-
gården.

Tack

Veckans ros 
Till den vänliga dam som 
hjälpte mig i kassan på Ica 
den 10/5 när jag hade glömt 
mitt bankomatkort.

Tacksam pensionär

Veckans vackraste rosor vill 
vi ge till Märit Nilvall som 
kom och spelade så trevligt 
på våran Gökotta. Under-
bara rosor vill vi också ge till 
Blomsterriket, Drömhuset, 
Skoalla, Svenheimers kondi-
tori, Dressman, Hälsoteket, 
Nols färg, Team Sportia, 
Ale bokhandel, Ljuva hem, 
Klippstudion, Kicks, Klock-
mäster/smycka. Ett stort 
tack för era fina gåvor till 
Gökottans lotteri. Vinsterna 
blev mycket uppskattade av 
vinnarna.                Ale DHR

Ale Nödinge PRO hade 
anordnat ett möte med 
presentation av exotiska 
frukter. Mötet var välbesökt 
och blev mycket uppskat-
tat. Susanne från Ica gjorde 
en mycket fin presentation. 
För många blev det en ny 
bekantskap med nya exo-
tiska frukter som kommit 
på senare år. Susanne talade 
om hur frukterna används 
och alla fick provsmaka. 
PRO bjöd på kaffe med fika 
och Stig Alfredsson stod 
för underhållningen. PRO 
tackar Ica för en mycket 
uppskattad presenation.

PRO Ale-Nödinge

Till alla och en var som var 
med och putsade och fejade 
både inne och ute på Starr-
kärrs bygdegård på städ-
dagen 28 april. Ni gjorde ett 
kanonjobb och tack för en 
rolig och trevlig dag.

Styrelsen

Veckans ris 
Till dig som tog min påse 
med mat som jag precis 
handlat på Netto, men som 
disträ småbarnsmamma 
glömde utanför bilen när jag 
skulle körde iväg. Tror du 
inte jag kom på att jag hade 
glömt och åkte tillbaka? 
Hoppas du fick lagat en god 
middag? Parkering Bohus 
centrum fre 18/5 kl 15.30

Hederliga personer

Övrigt
Ale lions lotteri 19/5. 
Grön lott N22, ej uthämtad. 
Finns i förbutiken på ICA 
Kvantum. Ett stort tack 
till Marianne på ICA för 
sponsring utav lotteriet.
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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

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

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

Träningskort på Sportlife
Nödinge för alla aktiviteter 
på anläggningen. Bindnings-
tid till 121030. En fast avgift på 
300 kr kommer att tas för den 
som övertar kortet, och betala-
ren har möjlighet att delbetala 
autogirot kontant för att minska 
månadskostnaden i kassan. Ring
tel. 0704-38 35 36

EU Moped som ny orörd, flick-
körd 400 mil. Nypris: 9500, nu: 
5500 :-. Först till kvarn.
tel. 0703-38 63 77

Inbrottslarm, gsmlarm 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 onö-
diga månadskostnader. Nytt 
pris: 2500:-
tel. 0705-26 23 90

Beg. stora gatsten. 10kr/st
tel. 0708-44 07 31

Gräsklippare. Stiga Collec-
tor 43c med uppsamlare. 3 år 
gammal, 1000:-
tel. 0768-14 39 38

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

SÖKES

Sommarjobb på bondgård i Ale
Är en framåt kille på 14 år som 
söker sommarjobb/helgjobb 
2012 i Älvängen/Ale. Jag har 
erfarenhet från traktorkör-
ning och gräsklippning samt är 
ej rädd att ta i när det behövs 
och mycket lättlärd även med 

djuren.
tel. 0705-26 23 80

ÖVRIGT

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

Kattpojke bortskänkes pga 
ändrade bostadsförhållanden. 
Kastrerad och öronmärk. Tiger 
1,5 år, van vid barn.
tel. 0703-53 30 81

BAKLUCKE-LOPPIS !
Sommarpremiär 27 Maj Kl 12-16 
Jennylunds Idrottsplats/Bohus 
(vid Ale Bandyarena). Fira Mors 
Dag med Loppisfynd, fika o en 
härlig promenad på fina Jen-
nylund !
www.vastkustloppis.se
tel. 0737-668622 / Lisa 
VÄLKOMNA !

Garageloppis.
Södra trolleviksvägen.
2 & 3 Juni. Kl 10-15. 
tel. 0739-49 89 70

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30. 9/1, 7/2, 
8/3, 6/4, 6/5, 4/6, 3/7, 2/8, 31/8, 
30/9, 12/10, 29/10. Info via:
moderjordnatverket@gmail.com

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Hyr65plus.se
Använd rotavdraget - 50% på 
arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, golv,  
mur & putsarbeten, el-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

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

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

Vi köper allt i silver - bestick, 
pokaler, smycken, mynt, tackor 
mm. Bra betalt oavsett skick! 
Besök vårt kontor i Göteborg 
eller skicka in per post.
Läs mer på:
www.silverklubben.se
tel. 031-55 09 00

Erfaren snickare söker jobb. 
Utför även plattsättning, murar-
beten samt trädgårdsjobb mm. 
Mycket billigt.
tel. 0733-26 73 55

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.

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeerrrrrrr

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaggggggggaaaaaaaggggggggaaaaaggggggggggggggggggggggggggggggggggggiv iiiiiggiiiiii aaaaaaaaaaiiiiiiiiirigaiiiiiövrigövriggggggggggöööööööövvvv iiiirrrröövvvvvvrrrrövrig
ttt äääääääätjän

gg
tjänjjjjjäätjtj nnnnnntttttt nnnnnnäääät ääääääää

ggggggggggg
ääää
ggg

ääjjtjänn

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Maj Britt Claesson

Våran goa
Sonnie Asterfjord
fyller 18 år den 29 maj

Stort grattis
Mamma och Glenn

Isabella
1 år den 24 maj

Grattis från
Mormor & Morfar

Ett stort grattis till vår
Neo Nyström

som blir 5 år den 25 maj,
och att han var jätteduktig 

som sprang Mini-gbg-
varvet. Vi älskar dig!

Momor, Mamma, Pappa, 
lillasyster Nova, mostrarna 
Erika, Caroline & Emma 

med fam, hundarna & Appie

Mina underbara barn med 
familjer och alla ni andra 
som uppvaktade mig på 
födelsedagen. Kram

Laila H

Jag vill tacka alla föräldrar 
som vad med på Mat-
tias Johans kalas. Och alla 
underbara barn, ni gjorde så 
att Mattias Johans dag blev 
lyckad. Tusen tack för att ni 
kom och även för all hjälp. 

Rosaelena & Mattias Johan

Vi tackar alla besökare 
som, trots vädret, kom till 
Kilanda Marknad. Tack 
även till hantverkare och 
övriga medarbetare för Er 
insats.

Marknadskommittén

Till dig som tog min fina 
blomsteruppsättning som 
var en kär gåva på söder-
gården.

Tack

Veckans ros 
Till den vänliga dam som 
hjälpte mig i kassan på Ica 
den 10/5 när jag hade glömt 
mitt bankomatkort.

Tacksam pensionär

Veckans vackraste rosor vill 
vi ge till Märit Nilvall som 
kom och spelade så trevligt 
på våran Gökotta. Under-
bara rosor vill vi också ge till 
Blomsterriket, Drömhuset, 
Skoalla, Svenheimers kondi-
tori, Dressman, Hälsoteket, 
Nols färg, Team Sportia, 
Ale bokhandel, Ljuva hem, 
Klippstudion, Kicks, Klock-
mäster/smycka. Ett stort 
tack för era fina gåvor till 
Gökottans lotteri. Vinsterna 
blev mycket uppskattade av 
vinnarna.                Ale DHR

Ale Nödinge PRO hade 
anordnat ett möte med 
presentation av exotiska 
frukter. Mötet var välbesökt 
och blev mycket uppskat-
tat. Susanne från Ica gjorde 
en mycket fin presentation. 
För många blev det en ny 
bekantskap med nya exo-
tiska frukter som kommit 
på senare år. Susanne talade 
om hur frukterna används 
och alla fick provsmaka. 
PRO bjöd på kaffe med fika 
och Stig Alfredsson stod 
för underhållningen. PRO 
tackar Ica för en mycket 
uppskattad presenation.

PRO Ale-Nödinge

Till alla och en var som var 
med och putsade och fejade 
både inne och ute på Starr-
kärrs bygdegård på städ-
dagen 28 april. Ni gjorde ett 
kanonjobb och tack för en 
rolig och trevlig dag.

Styrelsen

Veckans ris 
Till dig som tog min påse 
med mat som jag precis 
handlat på Netto, men som 
disträ småbarnsmamma 
glömde utanför bilen när jag 
skulle körde iväg. Tror du 
inte jag kom på att jag hade 
glömt och åkte tillbaka? 
Hoppas du fick lagat en god 
middag? Parkering Bohus 
centrum fre 18/5 kl 15.30

Hederliga personer

Övrigt
Ale lions lotteri 19/5. 
Grön lott N22, ej uthämtad. 
Finns i förbutiken på ICA 
Kvantum. Ett stort tack 
till Marianne på ICA för 
sponsring utav lotteriet.
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING
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5 2 4
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7 1 6

7 2 4 5

3 1 6 5 8
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1 9 2
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1 8 7 9
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Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15 TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7

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

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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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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