
Te
le

fo
n:

03
03

-
74

 8
9 

90

Älvängen

”Kåkstaden” 
stängslas in
Älvängen. Krossade rutor, 
avhängda dörrar, skrot, 
skräp och takstolar som 
vajar i vinden.

Carlmarksområdet är 
en ”kåkstad” som nästan 
saknar hyresgäster.
Ale kommun försöker förmå den 
största fastighetsägaren Hawk Pro-
perties att ta ansvar för sina fallfär-
diga byggnader på området. Åtgär-
derna lyser med sin frånvaro och nu 
väntar dryga böter samt att delar av 
fastigheten stängslas in. På sikt kan 
det bli rivning, allt på den ansvariges 
bekostnad.                           Läs sid 3

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

Nr 21  |  vecka 22  |  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!

Mån-fre 9.30-18 • lör 9-13 Göteborgsvägen 78, Älvängen

VÄRDE 

175:-

0303-74 85 55

Hej! Jag heter Annie och har börjat på 
Salong Jessie. Just nu får alla vuxna som klipper 
sig hos mig ett shampo på köpet 
och alla barn får 20% rabatt

Gäller 1-30 juni 2012

/Annie
Välkomna!

www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00
399:-

Solstol av Baden Badentyp. Steglös 
reglering. Vädertålig Oxfordtextil. 

Sitt bekvämt i sommar!

Derby utan 
vinnare
– Nödinge och Nol delade på poängen

Söndagens derby mellan Nödinge SK och Nol IK slutade 2-2. Lagen delade på poängen och tappade samtidigt gemensamt mark till topplagen. Efter Surte IS 
FK:s seger över Färjenäs med 4-1 är det istället kommunens sydligaste lag som är bäst i ”Alesexan”.          Läs sid 19
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är illa skött.

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

� �

Lödöse 0520-66 00 10
/hg

Grillad 
rostbiff

I delikatessen:

Ord.pris 22.90:- /hg

Gäller t o m 17/6-12
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Ale Torg • Tel 0303-966 41 • Öppet: Vardag 9.30-19.00
Lördag 9.30-15.00 • Söndag 11.00-15.00

Gäller t o m 3 maj 2012, med reservation för slutförsäljning.

STUDENTEN
FÖR VI HAR TAGIT...

Välkomna!

Nu är butiken laddad
med examensbuketter, 
presenter och nallar.
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Det är som att åka till-
baka i tiden, in i en 
förgången epok – i 

en annan stad – en kåkstad.
Verkligheten ser annor-

lunda ut på det tidigare så 
viktiga industriområdet, där 
en stolt företagshistoria har 
sitt ursprung. Trots att det 
inte är någon nyhet, områ-
det har varit sönderhärjat 
sedan många år, är det först 
nu som många reagerar. Jo, 
jag vet att det har påpekats 
förr, men först i år sker det 
handlingar som har ett syfte 
på lång sikt. Ale kommun 
och Samhällsbyggnads-
nämnden agerar nu mycket 
aktivt. Det har inte skett 
tidigare. När man smyger 
runt i gränderna bland skrot 
och glassplitter så undrar 
man självklart hur det kunde 
gå så illa och varför det har 
tagit sådan tid. Nu ställer 
kommunen krav på skynd-
samma åtgärder, det är så 
dags nu. Få av byggnaderna 
går att rädda. Området 
måste rivas och med det i 
bakhuvudet är det kanske 
bra att det har gått så långt 
att det inte finns något annat 
vettigt att göra. Det är hög 
tid att vända blad. Faktum är 
att det som idag är ett slum-
kvarter och som i princip 
bara påminner om vilda väs-
tern och kriminalitet defi-
nitivt har framtiden för sig. 
Det ligger både strategiskt 
och attraktivt. Strategiskt i 
omedelbar närhet till E45 
och järnväg, pendelstation 

och köpcentrum. Attraktivt 
precis vid vackra Göta älv 
och Grönån. En given plats 
för både rekreation, ser-
vice, handel och kanske en 
mindre hantverksby? Idag är 
det med livet som insats som 
man rör sig i och runt bygg-
naderna. Det är självklart 
inte acceptabelt att det ser ut 
så, men kommunen får också 
lära läxan och inte tillåta att 
ett område utvecklas likt 
detta. Utvecklas var kanske 
inte rätt ord… Nåväl det är 
bara att hoppas att kommu-
nen inte släpper frågan nu, 
utan trycker på och ser till 
att gå från ord till handling.

Under måndagens kom-
munfullmäktige föreslog 
Allianspartierna och Alede-
mokraterna att partistödet 
ska sänkas. Det nya förslaget 
innebär främst en märkbar 
sänkning för de stora par-
tierna. Socialdemokraterna 
förlorar närmare 300 000 
kronor och Moderaterna 
nästan 170 000 kronor. 
Totalt sänker kommunen 
sina bidrag till de politiska 
partierna med en halv miljon 
kronor. Vad är då motivet? 
I grunden är det ett vallöfte 
om att sänka partistödet som 
nu genomförs, men helt 
uteslutet är det inte att det 
finns en viss njutning av 
att det nya bidragssyste-
met är extra kännbart 
för Socialdemokra-
terna. Mot detta 
talar självfallet att 

även Moderaterna drabbas 
hårt, men de har å andra 
sidan inte hunnit bygga upp 
en organisation som kostar. 
Det har däremot (S) som nu 
kommer att tvingas tänka 
om. Något beslut togs inte 
i ärendet, då det ansågs fel-
aktigt berett. Oppositionen 
krävde med all rätt att frågan 
ska diskuteras i beredningen 
för Demokrati- och arvo-
desfrågor. Att det kommer 
att leda till ändrade åsikter 
är knappast troligt. Motivet 
att "jävlas" är starkare än 
så – det vet även oppositio-
nen. Men att återremittera 
innebär merarbete, att tid 
går förlorad och effekten av 
beslutet minskas. Som sagt 
det handlas väldigt mycket 
om att jävlas inom politiken 
i Ale för tillfället och stora 
delar av fullmäktige hand-
lade just om vad som skulle 
beslutas och vad som skulle 
återremitteras.

Från ord till handling

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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TAKARBETE
Utför alla slags takarbeten till 

lågpris. 35 år i branschen.

För gratis besiktning och fri offert 
ring och boka tid nu!
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GARNVINDANS
VÄGFÖRENING HÅLLER

Tisdag 19 juni kl 19.00 
i Skepplanda bygdegård

Ärenden
• Val skall ske av ny ordförande 
och nya styrelseledamöter, supp-

leanter samt ny valberedning.
• Övriga frågor

Ajournerat 
ÅRSMÖTE

Välkommen!
Styrelsen

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

��
��������������������

Att sluta med drickandet är, anser vi 
bara en början.
����������

Vi träffas onsd. kl 19.00 
Nödinge Församlingshem

Gamla Kilandav. 17
Telefonsvarare 031-98 31 80

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

www.smadjursakuten.se

Ingeborgsgatan 6. Göteborg. 031-21 40 40. Öppet alla dagar
Utmarksvägen 20. Kungälv. 0303-184 00. Öppet mån-fre

Seniorkampanj!
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Nytt & Begagnat i Nygård
Lågpris nära dig

Takplåt 2 sortering , markrör, 
dräneringsrör, samt slang, 
vvs-material, hygienartiklar, 
hushållspapper samt toalettpapper, 
el- material, hund och kattfoder, 
rengöringsmedel, grillkol, mm.

Vi har även begagnat inom vitvaror 
samt wc-stolar, handfat med mm.

PS. vi köper in beg vitvaror.

Vägbeskrivning: kör till Lödöse ta av 
mot Nygård ca 4 km vid skylten ”Nytt & 
Begagnat” ta höger. tel: 0520-662041

ALE TORG

Alla dagar

Gäller kl 08-11
 kr
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Det är som att åka till-
baka i tiden, in i en 
förgången epok – i 

en annan stad – en kåkstad.
Verkligheten ser annor-

lunda ut på det tidigare så 
viktiga industriområdet, där 
en stolt företagshistoria har 
sitt ursprung. Trots att det 
inte är någon nyhet, områ-
det har varit sönderhärjat 
sedan många år, är det först 
nu som många reagerar. Jo, 
jag vet att det har påpekats 
förr, men först i år sker det 
handlingar som har ett syfte 
på lång sikt. Ale kommun 
och Samhällsbyggnads-
nämnden agerar nu mycket 
aktivt. Det har inte skett 
tidigare. När man smyger 
runt i gränderna bland skrot 
och glassplitter så undrar 
man självklart hur det kunde 
gå så illa och varför det har 
tagit sådan tid. Nu ställer 
kommunen krav på skynd-
samma åtgärder, det är så 
dags nu. Få av byggnaderna 
går att rädda. Området 
måste rivas och med det i 
bakhuvudet är det kanske 
bra att det har gått så långt 
att det inte finns något annat 
vettigt att göra. Det är hög 
tid att vända blad. Faktum är 
att det som idag är ett slum-
kvarter och som i princip 
bara påminner om vilda väs-
tern och kriminalitet defi-
nitivt har framtiden för sig. 
Det ligger både strategiskt 
och attraktivt. Strategiskt i 
omedelbar närhet till E45 
och järnväg, pendelstation 

och köpcentrum. Attraktivt 
precis vid vackra Göta älv 
och Grönån. En given plats 
för både rekreation, ser-
vice, handel och kanske en 
mindre hantverksby? Idag är 
det med livet som insats som 
man rör sig i och runt bygg-
naderna. Det är självklart 
inte acceptabelt att det ser ut 
så, men kommunen får också 
lära läxan och inte tillåta att 
ett område utvecklas likt 
detta. Utvecklas var kanske 
inte rätt ord… Nåväl det är 
bara att hoppas att kommu-
nen inte släpper frågan nu, 
utan trycker på och ser till 
att gå från ord till handling.

Under måndagens kom-
munfullmäktige föreslog 
Allianspartierna och Alede-
mokraterna att partistödet 
ska sänkas. Det nya förslaget 
innebär främst en märkbar 
sänkning för de stora par-
tierna. Socialdemokraterna 
förlorar närmare 300 000 
kronor och Moderaterna 
nästan 170 000 kronor. 
Totalt sänker kommunen 
sina bidrag till de politiska 
partierna med en halv miljon 
kronor. Vad är då motivet? 
I grunden är det ett vallöfte 
om att sänka partistödet som 
nu genomförs, men helt 
uteslutet är det inte att det 
finns en viss njutning av 
att det nya bidragssyste-
met är extra kännbart 
för Socialdemokra-
terna. Mot detta 
talar självfallet att 

även Moderaterna drabbas 
hårt, men de har å andra 
sidan inte hunnit bygga upp 
en organisation som kostar. 
Det har däremot (S) som nu 
kommer att tvingas tänka 
om. Något beslut togs inte 
i ärendet, då det ansågs fel-
aktigt berett. Oppositionen 
krävde med all rätt att frågan 
ska diskuteras i beredningen 
för Demokrati- och arvo-
desfrågor. Att det kommer 
att leda till ändrade åsikter 
är knappast troligt. Motivet 
att "jävlas" är starkare än 
så – det vet även oppositio-
nen. Men att återremittera 
innebär merarbete, att tid 
går förlorad och effekten av 
beslutet minskas. Som sagt 
det handlas väldigt mycket 
om att jävlas inom politiken 
i Ale för tillfället och stora 
delar av fullmäktige hand-
lade just om vad som skulle 
beslutas och vad som skulle 
återremitteras.

Från ord till handling

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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TAKARBETE
Utför alla slags takarbeten till 

lågpris. 35 år i branschen.

För gratis besiktning och fri offert 
ring och boka tid nu!
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GARNVINDANS
VÄGFÖRENING HÅLLER

Tisdag 19 juni kl 19.00 
i Skepplanda bygdegård

Ärenden
• Val skall ske av ny ordförande 
och nya styrelseledamöter, supp-

leanter samt ny valberedning.
• Övriga frågor

Ajournerat 
ÅRSMÖTE

Välkommen!
Styrelsen

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI
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Att sluta med drickandet är, anser vi 
bara en början.
����������

Vi träffas onsd. kl 19.00 
Nödinge Församlingshem

Gamla Kilandav. 17
Telefonsvarare 031-98 31 80

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

www.smadjursakuten.se

Ingeborgsgatan 6. Göteborg. 031-21 40 40. Öppet alla dagar
Utmarksvägen 20. Kungälv. 0303-184 00. Öppet mån-fre

Seniorkampanj!
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Nytt & Begagnat i Nygård
Lågpris nära dig

Takplåt 2 sortering , markrör, 
dräneringsrör, samt slang, 
vvs-material, hygienartiklar, 
hushållspapper samt toalettpapper, 
el- material, hund och kattfoder, 
rengöringsmedel, grillkol, mm.

Vi har även begagnat inom vitvaror 
samt wc-stolar, handfat med mm.

PS. vi köper in beg vitvaror.

Vägbeskrivning: kör till Lödöse ta av 
mot Nygård ca 4 km vid skylten ”Nytt & 
Begagnat” ta höger. tel: 0520-662041

ALE TORG

Alla dagar

Gäller kl 08-11
 kr
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LEDIGA TJÄNSTER

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. 

ÄLVÄNGEN. Vilda väs-
terns tid är förbi, men 
delar av epoken gör sig 
påmind på Carlmarks 
tidigare industriområde 
i Älvängen.

Ale kommun har 
uppmanat den störste 
fastighetsägaren Hawk 
Properties att städa 
upp och säkerställa 
byggnaderna.

Åtgärderna har ute-
blivit och nu väntar 
dryga viten samt att 
kommunen stängslar 
in delar av området på 
den ansvariges bekost-
nad.

Samhällsbyggnadnämn-
den agerar nu med kraft. 
Den pinsamma skamfläcken, 
Carlmarks industriområde, 
även kallad ”Kåkstaden”, ska 
städas upp. Fallfärdiga bygg-
nader hotas av rivning. Dia-
logen med den störste fast-
ighetsägaren, det engelskre-
gistrerade företaget Hawk 
Properties, går via advokat-
firman Lars-Erik Olsson. 
Den 8 februari i år delgavs 
han Samhällsbyggnadsnämn-
dens beslut om ett vite om 
100 000 kronor per kalender-
månad om önskade åtgärder ej 
vidtagits. Det handlar om att 
städa upp på området, förseg-
la fönster och dörrar så att ut-
omstående ej kommer in och 
att de byggnader som inte går 
att reparera rivs.

– Ingenting har hänt och 
därför går vi nu vidare. Det 
betyder att vi kräver in vite 
samt att kommunen startar en 
upphandling om att stängsla 
in fastigheten. Allt sker själv-
klart på Hawks bekostnad, 
säger nämndens ordförande 
Jan A Pressfeldt (AD).

Idag finns ingen verksam-

het i lokalerna, vilket har un-
derlättat för kommunen att 
agera. Tredje part drabbas 
inte.

– Nu måste något ske. 
Miljön är helt oacceptabel på 
området, allt är en enda röra, 
men är du aldrig här så vet 
du inte om det… Dörrar och 
fönster i den mån de finns kvar 
står öppna eller är förstör-
da. Det är en allmän fara att 
vistas i och runt dessa bygg-
nader, suckar förvaltningschef 
Carita Sandros.

Nu är goda råd dyra för 
fastighetsägaren och dess 
ombud. Vidtas inga åtgär-
der före 8 juni utgår vite och 
kommunen tänker inte vila på 
hanen.

– Nej, nu kör vi. Det har 
redan gått för lång tid. Att 
det har fått gå så här långt är 
en skandal och pinsamt även 
ur kommunal synvinkel. Det 
bästa vore självfallet om alla 
dessa byggnader rivdes och 
visar inte 
fastighetsä-
garen någon 
vilja att agera 
kommer nog 
att ske, säger 
Jan A Press-
feldt.

Att det nu 
kan komma 
att bli en 
kostnad för 
Ale kommun 
hymlar de 
heller inte 
med.

– Allt vi 
tvingas göra 
för att säkra 
och städa 
upp området 
sker på fast-
ighetsäga-
rens bekost-
nad, men hu-

ruvida vi kommer att bli ersat-
ta återstår att se, menar Carita 
Sandros.

Det är däremot inget som 
kommunen på sikt ska se som 
en kostnad, utan snarare en 
investering hävdar Samhälls-
byggnadsnämndens ordfö-
rande Jan A Pressfeldt.

– Området har ett under-
bart läge, strategiskt och att-
raktivt ur många perspektiv. 
Vill inte dagens fastighetsäga-

re göra något med det är det 
bara att beklaga. Ansvaret kan 
de däremot inte frånskriva sig. 
Kan vi inte tvinga fram åtgär-
der kommer vi att agera i ju-
ridisk mening så att den döda 
hand som vilar över området 
tas bort.

Lokaltidningen har sökt Lars-Erik 
Olsson utan framgång.

– Delar av Carlmarksområdet stängslas in

Krafttag i ”kåkstaden”

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Mitt i ”kåkstaden”. Carita Sandros, sektorchef för Samhällsbyggnad, och Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A 
Pressfeldt (AD) agerar nu med kraft för att bringa ordning på Carlmarks tidigare industriområde. Vidtar den störste fastig-
hetsägaren Hawk Properties inga åtgärder kommer byggnaderna att stängslas in. På sikt kan rivning bli aktuell.

Ingen rolig syn.

Nattetid råder rena vilda västern i området.

Konditor sökes
Lennartssons Bageri, Alingsås

Ansökan till: anette.j@lennartssonsbageri.se

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

Välkomna!

S-GRUPPMÖTE
Måndag 4 juni kl 18.30 

hälsas alla medlemmar välkomna 
till fullmäktigegruppens möte på 

Folkets hus i Nol.

Vi hjälper dig med
lantbrukets bank- och 
försäkringslösningar.

Ring mig på 0521-27 30 34 
Anders Eriksson, Innesäljare
Lantbruksmarknad 

 
lansforsakringar.se/alvsborge/alvsborg
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De senaste veckorna 
har du skrivit två in-
sändare där du kri-

tiserar hur vi i Miljöpartiet 
hanterat en för oss fruktans-
värd händelse. En av våra po-
litiker drabbades i vintras av 
en hjärtinfarkt. Hon överlev-
de men nu försöker du vinna 
politiska poäng på den från-
varo från det politiska arbetet 
som hennes sjukskrivning re-
sulterade i. Efter noga över-
vägande har vi i Miljöpartiet 
beslutat oss för att besvara 
dina osmakliga påhopp. 

Du påstod förra veckan att 
Miljöpartiet håller på med 
”hyckleri i den höga skolan” 
samt att det var ”cyniskt av MP 
att låta en allvarligt sjuk person 
fortsätta inneha sin post i 
Samhällsbyggnadsnämnden 
och våndas av en otillräcklig-
het som måste skapa stress och 
oro”. Du syftar på att vi inte 
valde en ny ledamot i Sam-
hällsbyggnadsnämnden ome-
delbart efter att den ordinarie 
drabbades av hjärtinfarkt. Jag 

ska berätta lite för dig om hur 
sjukskrivningar fungerar. En 
person som drabbas av hjärt-
infarkt blir sjukskriven i en 
månad. Efter en månad för-
väntas man gå tillbaka i tjänst 
och kan således fortsätta sitt 
politiska uppdrag om man 
vill och orkar. Om man inte 
frisknat till förlänger läkaren 
sjukskrivningen. Då blir man 
sjukskriven i ytterligare en 
månad. O.s.v. Det går således 
inte att veta hur lång en sjuk-
skrivning efter en hjärtinfarkt 
kommer att bli. Vår förhopp-
ning var naturligtvis att leda-
moten skulle kunna återgå till 
sitt uppdrag efter en månad. 
Sedan efter två. Osv. I efter-
hand vet vi att sjukskrivningen 
blev betydligt längre än en 
månad. Men. Det visste vi inte 
då.

Samtliga Miljöpartister 
som engagerar sig i Alepoli-
tiken är fritidspolitiker. Det 
innebär att vi i vanliga fall har 
ett arbete att sköta men att vi 
ungefär en gång i månaden 

istället går på 
ett politiskt 
möte under 
arbetstid. I 
undantagsfall 
går det dock 
inte att vara 
borta från 
arbetet just 
den dagen 
det politiska 
uppdraget är. 

Många av oss är också små-
barnsföräldrar. Det innebär 
att vi har barn hemma som kan 
bli sjuka, som måste tas om 
hand av någon. Ibland blir vi 
rent av själva sjuka och måste 
vara hemma. Du nämner i din 
senaste insändare att en av 
våra andra politiker var borta 
25 procent av alla möten för 
tre år sedan (2009). Personen 
i fråga hade då en tvåårig son 
hemma som krävde uppmärk-
samhet vid ett par av nämn-
dens 10 möten. Som allt annat 
du försöker slå ner på finns det 
således även där en förklaring 
som är en annan än att vi inte 
tar våra uppdrag på allvar. 

Vem kommer att vilja vara 
fritidspolitiker i en kommun 
där du passar på att skriva 
insändare när någon missat 
ett par politiska möten för 
att han eller hon fått hjärtin-
farkt, varit på resa med jobbet 
eller haft sjuka barn? Har din 
misslyckade granskning av 
Miljöpartiets politiker i Sam-
hällsbyggnadsnämnden gjort 
att det viktiga uppdraget att få 
folk att engagera sig politiskt 
blivit lättare? Det är ett stort 
ansvar att vara ordförande i 
en kommunal nämnd. I fort-
sättningen kanske du bör vara 
mer försiktig innan du skriver 
av dig. I synnerhet som din 
egen närvaro i nämnd och 
fullmäktige inte är den bästa. 
Det som skiljer oss åt är att jag 
inte ifrågasätter den. Även du 

har säkert goda skäl att utebli!
Vem som är cynisk och vem 

som hycklar får vara upp till 
läsaren. Men Jan. För din egen 
skull. Låt det sluta här. Jag kan 
tipsa dig om att gå på ung-
domsfullmäktige. Det skulle 
kunna ge dig nyttig inspira-
tion. Du har blivit kallad de 
senaste 9 mötena i egenskap 
av vice ordförande eller ord-
f ö r a n d e 
i bygg-
nämnden 
men tydli-
gen ännu 
inte hittat 
tid i din 
kalender.

Marcus Larsson
Ordförande för Miljöpartiet i Ale

Jan A Pressfeldt – visa lite anständighet

Jag för inte politisk diskus-
sion gällande person. Mil-
jöpartiets ordförande är 

dock välkommen att diskute-
ra sakpolitik med mig om Ale 
kommuns utveckling, om han 
har tid för det. Till exem-
pel hur vi på lämpligt sätt kan 
öka bostadsbyggandet i vår 
stora glesbygd! 
Till skillnad 
från andra skil-
jer jag på sak 
och person.

Jan A. Pressfeldt
Ordförande

Samhällsbyggnadsnämnden

Sakpolitik

Tack på morsdag i 
förskott! Lämnade 
min bil på Älväng-

ens pendel(buss)parkering i 
fredagmorse. Hade lovat att 
köra hem mannens bil från 
Göteborg och tänkte att min 
kan vi ta hem på lördag för-
middag. Åkte alla glada i 
hågen för att hämta min 
bil på lördag, vid lunchtid. 
Släpptes vid färgaffären för 
ett ärende medan mannen 
och sonen åkte vidare till för 
ärende på ICA. Ser vid när-
mandet av min bil något 
vill lysa på taket och tänker 
ögonblickligen på mås-
skit men upptäcker när jag 
närmar i att mer eller mindre 
hela bilen är full av vit färg. 
Någon/några har hällt vit 
färg över 3/4 min bil!

Sitter nu här och försöker 
samla mig, denna helg som 
skulle blir så bra – blev en 
mardröm. Vad är det för fel? 
Hur tänker man?

Förstår ni överhuvudtaget 
vad ni har gjort? Förutom 
att ha förstört min bil och 
hela vår helg så har ni också 
förstört för en 17-åring som 
skulle övningskört. Kanske 
det är någon ni känner, 
någon ni gått i skolan till-
sammans med?

Jag har själv varit ung, jag 
kan förstå frustrationen och 

känslan av att kanske inte ha 
något att göra, ingenstans att 
ta vägen men det ni gör löser 
ingenting. Det enda ni nu 
har åstadkommit är en fruk-
tansvärt ledsen och besviken 
familj. En mamma som grät 
sig igenom morsdag och som 
undrar hur hon skall kunna 
lösa körningar till sonens 
träning och så vidare, en son 
som försöker trösta trots att 
han inte heller kommer att 
kunna övningsköra förrän 
bilen är sanerad och man kan 
se igenom rutorna, en familj 
som undrar hur man skall ha 
råd med saneringen och vad 
det kommer att innebära för 
kostnader – ”bara för att ni 
inte hade något att göra”.

Vill uppmana alla för-
äldrar som undrar vad era 
ungdomar gjorde någon 
gång mellan 06.30 fredag 
morgon till 11.00 lördag 
lunch att kolla om ni saknar 
några färgburkar med vit färg 
hemma och i så fall kontakta 
Alekuriren med en ursäkt 
och med en diskussion om 
kompensation.

Det kan vara ni som blir 
utsatta nästa gång – och det 
är i slutänden trots allt ert 
ansvar.

Ledsen mamma till en tonåring,
som inte hänger i Älvängens 

centrum på fredagskvällar

Saboterad bil i 
morsdagpresent!

Med frihet menar vi 
liberaler att varje 
individ i så stor ut-

sträckning som möjligt har 
makt att forma sitt eget liv. 
För Folkpartiet liberalerna 
är det självklart att personer 
med funktionsnedsättning-
ar ska ha lika förutsättning-
ar som andra att delta i sam-
hällslivet. 

Så är det inte i dag. Perso-
ner med nedsatt rörelseför-
måga, syn- och hörselfunk-
tionsnedsättningar utestängs 
många gånger från att fullt 
ut kunna delta i samhället. 
Det kan handla om ett extra 
trappsteg in i mataffären som 
gör det svårt att komma in 

med en rullstol eller rullator. 
Det kan handla om en 

tung dörr utan dörröppnare 
som gör det svårt att komma 
in på banken. Ännu fler ris-
kerar att utestängas från delar 
av samhället när vi lever allt 
längre. 

Den som behöver en rulla-
tor på ålderns höst märker att 
samhället inte är anpassat för 
dem som har en funktions-
nedsättning. 

Redan i dag finns lag-
stiftning, som plan- och 
bygglagen, som syftar till 
att göra samhället mer till-
gänglighet. Problemet är att 
lagstiftningen inte alltid följs 
och att individer fortfarande 

utestängs från att kunna delta 
i samhället. 

Folkpartiet vill därför i 
diskrimineringslagen införa 
ett skydd mot diskrimine-
ring på grund av bristande 
tillgänglighet. Individer som 
anser att de blivit diskrimine-
rande på grund av bristande 
tillgänglighet ges därmed en 
möjlighet att driva sina fall 
till domstol och den som inte 
vidtar skäliga åtgärder för till-
gänglighet ska kunna dömas 
att betala diskrimineringser-
sättning. 

En ökad tillgänglighet 
är inte bara positiv för dem 
som är direkt berörda. I ett 
tillgängligt samhälle kan fler 

med funktionsnedsättningar 
arbeta, slippa bidragsförsörj-
ning och i stället bidra med 
sin kompetens. Verksamheter 
som är tillgängliga får en 
större potentiell kundkrets 
och det är många som upp-
skattar en avfasad trottoar-
kant, en hiss, en tydligare 
tidtabell eller annat som kan 
göra verksamheten tillgängli-
gare för fler. 

Erfarenheterna från andra 
länder, som USA, Storbri-
tannien och Norge, visar att 
diskrimineringsförbudet har 
bidragit till att utveckla sam-
hället i positiv riktning och 
att intäkterna överstiger kost-
naderna. Tillgängligheten 

har ökat och verksamheterna 
uppskattade ofta den totala 
nyttan av investeringarna som 
större än kostnaderna. 

Folkpartiet anser att 
nämnda förstärkning av dis-
krimineringslagen innebär en 
drivkraft för att åstadkomma 
ett samhälle som är tillgäng-
ligt för så många som möjligt. 
Men det är också ett sätt att 
markera att självklara åtgär-
der mot att utestänga inte ska 
vara en gåva från goda givare, 
utan en rättighet.

Funktionshinderrådet i 
Ale arbetar kontinuerligt 
med tillgänglighetsfrågor. 
Våra funktionshinderfören-
ingar är ständigt ”på bettet”! 

På senaste sammanträdet 
beslutade vi att tillskriva Ale 
kommuns företagare för att 
medvetandegöra dem om 
problematiken. Vi har också 
bildat en 
grupp som 
ska se över 
reglementena 
för färdtjänst 
och riksfärd-
tjänst.

Folkpartiet Liberalerna Ale 
Rose-Marie Fihn

Ordförande i 
funktionshinderrådet

2:a vice ordförande 
i kommunstyrelsen

Bristande tillgänglighet ska i lagen ses som diskriminering!
– Liberalismens mål är individens frihet

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
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De senaste veckorna 
har du skrivit två in-
sändare där du kri-

tiserar hur vi i Miljöpartiet 
hanterat en för oss fruktans-
värd händelse. En av våra po-
litiker drabbades i vintras av 
en hjärtinfarkt. Hon överlev-
de men nu försöker du vinna 
politiska poäng på den från-
varo från det politiska arbetet 
som hennes sjukskrivning re-
sulterade i. Efter noga över-
vägande har vi i Miljöpartiet 
beslutat oss för att besvara 
dina osmakliga påhopp. 

Du påstod förra veckan att 
Miljöpartiet håller på med 
”hyckleri i den höga skolan” 
samt att det var ”cyniskt av MP 
att låta en allvarligt sjuk person 
fortsätta inneha sin post i 
Samhällsbyggnadsnämnden 
och våndas av en otillräcklig-
het som måste skapa stress och 
oro”. Du syftar på att vi inte 
valde en ny ledamot i Sam-
hällsbyggnadsnämnden ome-
delbart efter att den ordinarie 
drabbades av hjärtinfarkt. Jag 

ska berätta lite för dig om hur 
sjukskrivningar fungerar. En 
person som drabbas av hjärt-
infarkt blir sjukskriven i en 
månad. Efter en månad för-
väntas man gå tillbaka i tjänst 
och kan således fortsätta sitt 
politiska uppdrag om man 
vill och orkar. Om man inte 
frisknat till förlänger läkaren 
sjukskrivningen. Då blir man 
sjukskriven i ytterligare en 
månad. O.s.v. Det går således 
inte att veta hur lång en sjuk-
skrivning efter en hjärtinfarkt 
kommer att bli. Vår förhopp-
ning var naturligtvis att leda-
moten skulle kunna återgå till 
sitt uppdrag efter en månad. 
Sedan efter två. Osv. I efter-
hand vet vi att sjukskrivningen 
blev betydligt längre än en 
månad. Men. Det visste vi inte 
då.

Samtliga Miljöpartister 
som engagerar sig i Alepoli-
tiken är fritidspolitiker. Det 
innebär att vi i vanliga fall har 
ett arbete att sköta men att vi 
ungefär en gång i månaden 

istället går på 
ett politiskt 
möte under 
arbetstid. I 
undantagsfall 
går det dock 
inte att vara 
borta från 
arbetet just 
den dagen 
det politiska 
uppdraget är. 

Många av oss är också små-
barnsföräldrar. Det innebär 
att vi har barn hemma som kan 
bli sjuka, som måste tas om 
hand av någon. Ibland blir vi 
rent av själva sjuka och måste 
vara hemma. Du nämner i din 
senaste insändare att en av 
våra andra politiker var borta 
25 procent av alla möten för 
tre år sedan (2009). Personen 
i fråga hade då en tvåårig son 
hemma som krävde uppmärk-
samhet vid ett par av nämn-
dens 10 möten. Som allt annat 
du försöker slå ner på finns det 
således även där en förklaring 
som är en annan än att vi inte 
tar våra uppdrag på allvar. 

Vem kommer att vilja vara 
fritidspolitiker i en kommun 
där du passar på att skriva 
insändare när någon missat 
ett par politiska möten för 
att han eller hon fått hjärtin-
farkt, varit på resa med jobbet 
eller haft sjuka barn? Har din 
misslyckade granskning av 
Miljöpartiets politiker i Sam-
hällsbyggnadsnämnden gjort 
att det viktiga uppdraget att få 
folk att engagera sig politiskt 
blivit lättare? Det är ett stort 
ansvar att vara ordförande i 
en kommunal nämnd. I fort-
sättningen kanske du bör vara 
mer försiktig innan du skriver 
av dig. I synnerhet som din 
egen närvaro i nämnd och 
fullmäktige inte är den bästa. 
Det som skiljer oss åt är att jag 
inte ifrågasätter den. Även du 

har säkert goda skäl att utebli!
Vem som är cynisk och vem 

som hycklar får vara upp till 
läsaren. Men Jan. För din egen 
skull. Låt det sluta här. Jag kan 
tipsa dig om att gå på ung-
domsfullmäktige. Det skulle 
kunna ge dig nyttig inspira-
tion. Du har blivit kallad de 
senaste 9 mötena i egenskap 
av vice ordförande eller ord-
f ö r a n d e 
i bygg-
nämnden 
men tydli-
gen ännu 
inte hittat 
tid i din 
kalender.

Marcus Larsson
Ordförande för Miljöpartiet i Ale

Jan A Pressfeldt – visa lite anständighet

Jag för inte politisk diskus-
sion gällande person. Mil-
jöpartiets ordförande är 

dock välkommen att diskute-
ra sakpolitik med mig om Ale 
kommuns utveckling, om han 
har tid för det. Till exem-
pel hur vi på lämpligt sätt kan 
öka bostadsbyggandet i vår 
stora glesbygd! 
Till skillnad 
från andra skil-
jer jag på sak 
och person.

Jan A. Pressfeldt
Ordförande

Samhällsbyggnadsnämnden

Sakpolitik

Tack på morsdag i 
förskott! Lämnade 
min bil på Älväng-

ens pendel(buss)parkering i 
fredagmorse. Hade lovat att 
köra hem mannens bil från 
Göteborg och tänkte att min 
kan vi ta hem på lördag för-
middag. Åkte alla glada i 
hågen för att hämta min 
bil på lördag, vid lunchtid. 
Släpptes vid färgaffären för 
ett ärende medan mannen 
och sonen åkte vidare till för 
ärende på ICA. Ser vid när-
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Saboterad bil i 
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Med frihet menar vi 
liberaler att varje 
individ i så stor ut-

sträckning som möjligt har 
makt att forma sitt eget liv. 
För Folkpartiet liberalerna 
är det självklart att personer 
med funktionsnedsättning-
ar ska ha lika förutsättning-
ar som andra att delta i sam-
hällslivet. 

Så är det inte i dag. Perso-
ner med nedsatt rörelseför-
måga, syn- och hörselfunk-
tionsnedsättningar utestängs 
många gånger från att fullt 
ut kunna delta i samhället. 
Det kan handla om ett extra 
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gör det svårt att komma in 

med en rullstol eller rullator. 
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Folkpartiet Liberalerna Ale 
Rose-Marie Fihn

Ordförande i 
funktionshinderrådet

2:a vice ordförande 
i kommunstyrelsen

Bristande tillgänglighet ska i lagen ses som diskriminering!
– Liberalismens mål är individens frihet

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

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

Juni

PÅ GÅNG I ALE

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 18 
juni 2012 kl 15.00 i Medborgarhuset, Alafors. Observera att mötet 
börjar tidigare än vanligt.

Bland punkterna märks:
 • Budget och verksamhetsplan 2013-2015

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

Välkommen!

 Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande.  
Cecilia Stedt, sekreterare.

Kom till kommunfullmäktige

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

11 juni i biosalen, Alafors kl 11.30–13.30

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

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 presenterar 

SOMMARBOKEN 
2012 
– läs i sommar och 
var med i boklotteri
Sommarboken är ett bra tillfälle för 
alla skolbarn år f-6 att hålla igång 
läsningen under sommarlovet. 
Dessutom är det ju så roligt att läsa!
Hur går det till? Hämta ett som-
marbokskort på biblioteket. Låna 
och läs fem valfria böcker. Skriv upp 
böckerna på kortet. Lämna in det 
på biblioteket. Då deltar du i utlott-
ning av presentböcker. Vill du läsa 
mer? Då hämtar du ett nytt kort 
och lånar fem nya böcker.
Lämna in ditt kort senast den 7 
september.
 
 

BIBLIOTEKENS 
SOMMARLÅN 
för barn och unga börjar NU!
Du som går i grundskolan eller på 
gymnasiet kan nu sommarlåna och 
behålla böckerna hela sommaren. 
Fråga efter sommarlån.
Allmänheten kan sommarlåna på 
biblioteken i Skepplanda, Surte och 
Älvängen samt på skolbiblioteken. 
Sommarlån på Ale bibliotek, Nö-
dinge (6 veckor)från 18 juni.

En vacker föreställning 
för alla samlare
ASTONS STENAR

En del är stora, andra små, men 
alla är det synd om och alla får 
följa med hem till Aston. Där får
stenarna det varmt och mysigt i 
en egen säng.
Till slut blir det väldigt trångt 
hemma. Mamma och pappa hop-
pas att de kan hitta ett nytt, bra
ställe för stenarna att bo på...
Pris 50 kr. Passar åldrarna 3-6 år
>> Onsdag 6 juni kl 14.00 
Teatern Ale gymansium. 

BIBLIOTEKENS 
ÖPPETTIDER

i samband med 
Studentexamen

Ale bibliotek endast öppet 
15.00 – 19.00 torsdag 31 maj

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

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

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

Informationen på kommunens hemsida är 
mer utförlig. Den finns tillgänglig på samma 

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

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

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

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

Nyheter om skolskjuts och elevbusskort
Att tänka på inför höstterminen 2012
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NÖDINGE. – En härlig 
blandning av musik och 
åldrar.

Pedagog Martin 
Ekestig hade all anled-
ning att vara nöjd med 
produktionen av årets 
Vårkonsert.

Mycket folk kom för 
att ta del av underhåll-
ningen i Ale gymna-
sium.

Ale Kulturskola har för vana 
att bjuda på konsert varje vår. 
I år fanns över 50 barn och 
ungdomar på scenen för att 
visa sina musikaliska färdig-
heter. Publiken fick även se 
en animerad film som kultur-
skolans särskilda filmgrupp 

hade skapat.
– Jag är jättenöjd med ar-

rangemanget. Vi har väldigt 
många duktiga utövare inom 
kulturskolan, säger Martin 
Ekestig som kunde glädjas åt 
en extra stor stråkensemble 
det här året.

Besökarna bjöds på allt 
från klassiska stycken till 
gammal rock. Spännvidden 
var stor mellan de musikalis-
ka nummer som levererades 
från scenen.

I samband med Vårkon-
serten passade Ale Kultur-
skolas Intresseförening på 
att dela ut stipendium till två 

NÖDINGE. Torsdagens 
vårfest på Trolleviks 
äldreboende blev den 
sista innan flytten till 
Klockarevägen i sep-
tember. 

Boende, anhöriga och 
personal fick en trevlig 
grillkväll tillsammans. 

Det var inte helt utan vemod 
som den allra sista vårfesten 
hölls under torsdagskvällen, 
men det är med tillförsikt 
som både boende och perso-
nal blickar framåt. 

Efter 25 år i lokalerna i 
Trollevik går flyttlasset den 
17 september till det nya 
större boendet som Skanska 
just nu bygger på Klockare-
vägen i Nödinge. 

Innan det blivit dags att 
hugga in på grillspett och 
potatissallad inleddes kvällen 
med att enhetschefen Eva 
Lans Samuelsson informe-
rade om de kommande för-
ändringarna. 

– Det är mycket som 
kommer att förbättras i 

och med flytten. Rummen 
kommer att bli större och 
mer avskilda, dessutom får 
varje boende sin egen toalett, 
vilket är värdefullt. Dess-
utom kommer det att finnas 
ett tillagningskök. 

Från att ha varit 15 
boende ska de nu bli sam-
manlagt 40. Vilka mer som 
kommer att flytta in är ännu 
inte klart, men det kommer 
att finnas avdelningar både 

för demens och för personer 
med kroppsliga sjukdomar. 

Känslan bevaras
För undersköterskan Maj-
Britt Johansson, som arbe-
tat på Trolleviks äldreboende 
i 22 år, innebär flytten en stor 
förändring.

– Det känns lite vemo-
digt. Här är så mysigt och 
man har bra kontakt med de 
anhöriga eftersom det är ett 

litet boende. Man är lite rädd 
att man inte ska hinna med 
alla, men jag tror ändå att det 
kommer bli jättebra på det 
nya stället. 

Eva Lans Samuelsson för-
säkrar att den hemtrevliga 
känslan kommer att finnas 
kvar.

– Vi är måna om att bevara 
så mycket som möjligt så att 
de boende ska känna igen 
sig. Det kommer bland annat 
att vara en äldrestruktur på 
möbler och annan inredning.

Karl Tuorda, en av de 
boende på Trollevik, ser fram 
emot flytten.

– Det kommer att bli 
utmärkt, trevligt med nytt 
folk också. Jag är van att 
trivas så det blir säkert bra. 

Kvällens jubilerare var 
Gun Karlsson, som dagen 
till ära firade sin 87:e födel-
sedag. 

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

Vårkonsert med musikalisk variation

I TROLLEVIK

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Kvällens jubilerare Gun Karlsson uppvaktades av sonen Lars 
Bohlin och Inger Svensson från Ale besöksverksamhet. 

Blåsensemblen bjöd på två musikstycken, C-Jam blues och 
På andra sidan.

Sång av Elin Rubensson.

Ahlafors Fria Skola
inbjuder till

���������
Måndag den 4:e juni kl 16-19

Tipspromenad, femkamp, café, 
konsert m.m.

Vi samlar in pengar till Europas 
fattigaste barn i Moldavien

Alla är hjärtligt välkomna
önskar elever & personal vid Ahlafors Fria Skola

Sista vårfesten innan flytten
– Trivsam grillkväll på Trolleviks äldreboende

elever från respektive ålders-
grupp.

– Pedagogerna kommer 
med förslag och sedan lottas 
stipendierna ut bland kandi-
daterna. De som nomineras 
ska ha god ambition, lust, vilja 
och närvaro på lektionerna, 
förklarar Ellinor Emilsson.

Årets stipendiater blev: 
Lågstadiet: Julia Svennblad, 
David Wadström. Mellan-
stadiet: Elin Jensen, Gab-
riel Räätäry. Högstadiet: 
Victoria Nicklasson, Nima 
Mehrjoh. Gymnasiet: Eira 

Pålsen, Ceasar Akiki.
Därutöver tilldelades El-

lenor Lorentsson ”Årets la-
vendel”. Utmärkelsen går till 
en elev som odlats inom Ale 
Kulturskola under en lång 
följd av år och som fortsät-
ter sitt utövande på annat håll.

Samlade stipendiater. I vanlig ordning passade Ale Kultursko-
las Intresseförening på att rosa några av alla duktiga elever. 
Årets stipendiater var: Ellenor Lorentsson, Nima Mehrjoh, 
Ceasar Akiki, Victoria Nicklasson, Eira Pålsen, Elin Jensen, 
Julia Svennblad, David Wadström och Gabriel Räätäry.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Den stora stråkensemblen inledde årets vårkonsert i Ale gymnasium.
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elever från respektive ålders-
grupp.

– Pedagogerna kommer 
med förslag och sedan lottas 
stipendierna ut bland kandi-
daterna. De som nomineras 
ska ha god ambition, lust, vilja 
och närvaro på lektionerna, 
förklarar Ellinor Emilsson.

Årets stipendiater blev: 
Lågstadiet: Julia Svennblad, 
David Wadström. Mellan-
stadiet: Elin Jensen, Gab-
riel Räätäry. Högstadiet: 
Victoria Nicklasson, Nima 
Mehrjoh. Gymnasiet: Eira 

Pålsen, Ceasar Akiki.
Därutöver tilldelades El-

lenor Lorentsson ”Årets la-
vendel”. Utmärkelsen går till 
en elev som odlats inom Ale 
Kulturskola under en lång 
följd av år och som fortsät-
ter sitt utövande på annat håll.

Samlade stipendiater. I vanlig ordning passade Ale Kultursko-
las Intresseförening på att rosa några av alla duktiga elever. 
Årets stipendiater var: Ellenor Lorentsson, Nima Mehrjoh, 
Ceasar Akiki, Victoria Nicklasson, Eira Pålsen, Elin Jensen, 
Julia Svennblad, David Wadström och Gabriel Räätäry.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Den stora stråkensemblen inledde årets vårkonsert i Ale gymnasium.
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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 3 juni

11.00–13.00

ALE. Allianspartierna 
vill tillsammans med 
Aledemokraterna sänka 
partistöden med totalt 
en halv miljon kronor.

De små partierna 
vinner och de stora 
förlorar.

Första vändan i kom-
munfullmäktige slutade 
med återremiss.

Generellt innebär det nya par-
tistödet en sänkning om totalt 
500 000 kronor. Av denna 
sänkning är det de stora parti-
erna som drabbas hårdast. Bi-
draget till Socialdemokrater-

na minskar med nära 300 000 
kronor, Moderaterna som näst 
största parti blir av med 170 
000 kronor. Motsatt effekt blir 
det för de allra minsta. Cen-
terpartiet, Kristdemokrater-
na och Miljöpartiet får 15 000 
kronor mer om året enligt det 
nya förslaget.

Det låg en viss förväntan i 
luften när kommunfullmäk-
tige tog upp punkten om ett 
förnyat partistöd. I Kommun-
styrelsen valde den rödgröna 
oppositionen att inte ta ställ-
ning. Det gjorde de däremot i 
måndags. Kritiken var främst 
riktad mot att de saknat insyn 

och inflytande i beredning-
en. Förslaget lades direkt på 
bordet.

– Det är inte schyst. Vi har 
alltid tidigare varit överens om 
förutsättningarna innan man-
datperioden börjar, att komma 
med ett förslag som förändrar 
villkoren dramatiskt är inte 
snyggt, dundrade Jarl Karls-
son (S) och partikamraten 
Paula Örn (S) fyllde på:

– I dessa frågor har vi alltid 
varit eniga. Ingen sida har kört 
över den andra. Vi har aldrig 
behövt votera. Vi säger inte 
heller nej till förslaget ikväll, 

utan vi yrkar på återremiss för 
att låta Beredningen för de-
mokrati- och arvodesfrågor 
se över förslaget.

Motivet till det förändrade 
partistödet förklarade Kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M) med 
att resurserna gör bättre nytta 
på annat håll.

– Det är inte våra pengar, 
det är skattebetalarnas. Jag 
tror de hellre ser att vi satsar 
dem i skolan och omsorgen. 
Bara för att det svider i vår 
egen plånbok får vi inte vara 
rädda för att ta beslutet.

Oppositionen som yrkade 
på återremiss, vilket det bara 
krävs en tredjedel av ledamö-
ternas bifall för, vann åtmins-
tone lite tid. Allianspartier-
na, Aldemokraterna och Sve-
rigedemokraterna var alla fast 
beslutna om att förändra parti-
stödet enligt förslaget. Således 
kommer ärendet att vara till-
baka i fullmäktige inom kort.

– Jag förstår att Socialde-
mokraterna reagerar när vill-
koren nu jämnas till, men 
faktum är att en valrörelse är 
lika dyr för det lilla partiet, sa 
Rose-Marie Fihn (FP). 

Dennis Ljunggren (S) var 
dock övertygad om motivet.

– Ni vill bara jävlas med oss. 
Ni vet att det här får konse-
kvenser för vår organisation.

Att förändra partistödet och 
minska bidragen till de politis-
ka partierna var en fråga som 
både Moderaterna och Alede-
mokraterna drev i valrörelsen. 
Nu sker det mitt i mandatpe-
rioden, vilket överraskade op-
positionen.

Nytt partistöd föreslås i Ale
– Men oppositionen rasar mot förslaget

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

PARTISTÖD PER ÅR
  Nuvarande  Nya förslaget
Socialdemokraterna 583 480  294 400
Vänsterpartiet 115 320  109 600
Miljöpartiet  81 880  96 400

Moderaterna 382 840  215 200
Aledemokraterna 215 200  149 200
Folkpartiet  115 320  109 600
Kristdemokraterna 81 880  96 400
Centerpartiet 81 880  96 400

Sverigedemokraterna 115 320  109 600
Totalt:  1 773 120  1 276 800
Det nuvarande partistödet ger varje parti ett grundstöd om 15 000 kr/år 
samt 76% av ett basbelopp (44 000 kr) per mandat och år. Det nya förslaget 
är utformat så att grundstödet har höjts till 70 000 kr/år och parti. Stödet 
per mandat har sänkts till 30% av ett basbelopp per år. Totalt minskar kom-
munen partistöden med 496 700 kr.

NÖDINGE. Parkerings-
kaoset på Ale Torg är 
snart ett minne blott.

AB Balder Fastighe-
ter har fått bygglov för 
354 nya p-platser.

– Äntligen, det här 
har vi längtat efter, 
säger Marianne Sjöö, 
företagarföreningens 
ordförande.

Samhällsbyggnadsnämnden 
klubbade nyligen bygglovet 
som gör det möjligt att till-

föra och omdisponera 354 
nya parkeringsplatser vid 
Ale Torg.

– Beslutet var ett måste. 
Ska torget fortsätta utvecklas 
och om handeln ska värnas 
i Ale måste kunderna ha en 
möjlighet att parkera, säger 
nämndens vice ordförande 
Tyrone Hansson (S).

Det är den tidigare lo-
kalvägen som nu blir parke-
ringsyta. Tillskottet är minst 
sagt välkommet.

– Förra veckan hade vi 

2000 nya kunder i butiken 
och just tillgängligheten 
är avgörande för att behål-
la kunder. Det måste vara 
enkelt och smidigt, annars 
hittar kunderna nya vanor. 

Vi hoppas att det här ska 
vara klart till december och 
årets julförsäljning, säger 
Ica-handlare Marianne Sjöö.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

354 nya p-platser

Den tidigare lokalvägen byggs om för 354 nya p-platser på 
Ale Torg.
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På parkeringen utanför, i 
och runt Glasbruksmuseet i 
Surte ser föreningen Bruks-

ongar och Oldaklubben Väst 
till att fylla med grönska. Här 
byts erfarenheter mellan ut-
ställare, plantor får nya ägare 
och lotteriringar vandrar 
runt. Ann-Marie Ahlgren, 
Bohus, har varit medlem i 
Svenska Pelargonsällskapet i 
många år och att ställa ut på 
Surtes trädgårdsmarknad är 
en självklarhet.

– Det är väldigt roligt att 
träffa likasinnade och när det 
gäller pelargoner så blir du 
aldrig fullärd. Idag tror jag 
det finns 10 000 olika pe-
largoner och det är lätt att 
skapa en egen som du kan ge 
ett eget namn, berättar Ann-

Marie för lokaltidningens ut-
sände och fortsätter:

– Här finns många som 
ställer ut pelargoner idag. 
Det är en av våra vanligaste 
krukväxter och nästan alla har 
en pelargon hemma.

Bruksongarna arrangera-
de också ett prisvärt lotteri 
till förmåna för Glasbruks-
museet. Konstnären Roland 
Angervik, som nyligen haft 
en utställning i museet till-
sammans med makan Lis-
berth, har skänkt ett verk, 
värderat till 14000 kronor, 
som nu lottas ut. Tavlan är 
skapad enligt Vedic Art-prin-
cipen, som främst är ett sätt 
att tänka och förmedla känsor 
till olika motiv. Lotteriför-
säljningen pågår ett tag till i 
Glasbruksmuseet.

Trädgårdsmarknad i full blomster

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ann-Marie Ahlgren, Bohus, medlem i Pelargonsällskapet var en av utställarna på Trädgårds-
marknaden i Surte. Lotteriförsäljningen fick hon hjälp av Bengt Lewin att sköta om.

NOL. Nolskolans elever 
klarade utmaningen.

I onsdags avslutades 
projektet ”Nolskolan 
mot toppen – Högt i det 
blå”.

Totalt lyckades barnen 
vandra 12 326 kilometer 
vilket fick alla att jubla 
av glädje. 

Den 10 september påbör-
jades vandringsprojektet på 
Nolskolan. Initiativtagaren 
Ragne Bengtsson pre-
senterade en utmaning för 
eleverna som bestod i att de 
tillsammans skulle vandra 
11 407 kilometer, lika långt 
som Göran Kropp cyklade 
när han tog sig från Stock-
holm till Nepal. Slutdatumet 
för projektet sattes till 23 
maj, samma dag som Göran 
Kropp 1996 nådde toppen av 

Mount Everest.
– Killarna och tje-

jerna har verkligen 
legat i och gjort sitt 
yttersta för att nå 
målet. De har varit 
ute och promenerat 
i regn, blåst, snöovä-
der – ingenting har 
kunnat stoppa dem. 
Jag är imponerad, 
förklarade Ragne 
Bengtsson efter att 
ha förkunnat slut-
resultatet för lärare 
och elever i en nästan 
fullsatt gymnastiksal.

Mr Mountain (Fredrik 
Blomqvist) och Mr Bike 
(Martin Johansson) har 
varit Ragne Bengtssons stän-
diga följeslagare under pro-
jektets gång. Givetvis dök 
de upp under avslutningsce-
remonin, till Ragnes förtret 

men till elevernas stora lycka. 
Glädjen blev ännu större när 
det stod klart att bröderna 
skulle ordna med glass till 
samtliga barn för deras fan-
tastiska bedrift.

JONAS ANDERSSON

Nolskolan nådde toppen!

Mr Mountain (Fredrik Blomqvist) 
och Mr Bike (Martin Johansson) dök 
plötsligt upp och hade mycket att 
berätta för Ragne Bengtsson och 
den samlade elevskaran.

Klarade målet! Nolskolans elever lyckades vandra 12 326 kilometer under perioden 10 sep-
tember till 23 maj.

6 juni - Pay & Jump
Ridskolans 

ungdomar har även 
utbytestävling mot 

Storås RK

10 juni
Familjedag

16 – 17 juni
Dressyrtävling

14 juni
Sommarens

dagläger startar

20 juni
Ridskolan slutar
för denna termin

29/6 – 1/7
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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����������������
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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
�������������������

25 år har gått sedan Tobias Martinsson passerade mållin-

jen som den första segraren 
i Nolvarvets historia. Tiden 
har han glömt, men banans 
sträckning kan han lokalise-
ra ur minnesbanken.

– Jag minns på ett ungefär 
vart vi sprang. På den tiden 
höll jag på med löpning. Jag 
avverkade Göteborgsvarvet 
tillsammans med initiativta-
garen till Nolvarvet, Ragne 
Bengtsson, och dennes lä-
rarkollegor Hans och Börje, 

berättar Tobias när lokaltid-
ningen träffar honom på hans 
arbetsplats på Kungälvs Trä.

– Tänk vad åren går, att det 
redan har gått 25 år. 

I sin ungdom var Tobias 
Martinsson också aktiv fot-
bollsspelare i Nol IK. Dubb-
skorna ligger dock på hyllan 
sedan sex, sju år tillbaka. En 
högst tillfällig come back i 
höstas blev ödesdiger. I sam-
band med den årliga turne-

ringen Janne Heros Pokal 
förstörde Tobias korsbandet.

– Nu är det rehabträning 
som gäller innan jag kan börja 
springa och spela golf igen. 
Jag hade tänkt springa Gö-
teborgsvarvet även i år, men 
det får vänta till 2013, avslu-
tar Tobias Martinsson.

JONAS ANDERSSON

Nolvarvet – en klassiker som 25-årsjubilerar

Tobias Martinsson blev den 
förste att vinna Nolvarvet 
1987.

NOLVARVET
Premiär: 2 juni 1987.
Distans: 3 860 meter.
Deltagare: Numera elever i års-
kurs 3,4 och 5.
Banrekord: 15.07 (Bojan Ilic 2009).
Bästa tid flickor: 16.10 (Junette 
Svensson 1995).
Övrigt: Från och med läsåret 
2007/08 ingår Nolvarvet också 
som fjärde och sista delmoment i 
Nolklassikern.

vi säljer och tillverkar hus. 
massor av hus. mest i sverige.*
se mer på älvsbyhus.se

*

beställ prislista och katalog 
dygnet runt på alvsbyhus.se 
eller 0929-162 00

*enligt Byggfakta 2011

ÖPPET HUS ONSDAGAR: 14-18
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NOL. Tisdagen den 5 juni arrangeras Nolvarvet för 
25:e året i rad.

Den första att vinna varvet 1987 var Tobias 
Martinsson.

– Jag har bara svaga minnen från det loppet, 
skrattar Tobias.

SURTE. Det finns sällskap för det mesta här i 
livet.

För de med gröna fingrar är gemenskap en 
bärande faktor.

Svenska Pelargonsällskapet var flitigt represen-
terad när Trädgårdsmarknaden i Surte arrangera-
des i lördags.
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På parkeringen utanför, i 
och runt Glasbruksmuseet i 
Surte ser föreningen Bruks-

ongar och Oldaklubben Väst 
till att fylla med grönska. Här 
byts erfarenheter mellan ut-
ställare, plantor får nya ägare 
och lotteriringar vandrar 
runt. Ann-Marie Ahlgren, 
Bohus, har varit medlem i 
Svenska Pelargonsällskapet i 
många år och att ställa ut på 
Surtes trädgårdsmarknad är 
en självklarhet.

– Det är väldigt roligt att 
träffa likasinnade och när det 
gäller pelargoner så blir du 
aldrig fullärd. Idag tror jag 
det finns 10 000 olika pe-
largoner och det är lätt att 
skapa en egen som du kan ge 
ett eget namn, berättar Ann-

Marie för lokaltidningens ut-
sände och fortsätter:

– Här finns många som 
ställer ut pelargoner idag. 
Det är en av våra vanligaste 
krukväxter och nästan alla har 
en pelargon hemma.

Bruksongarna arrangera-
de också ett prisvärt lotteri 
till förmåna för Glasbruks-
museet. Konstnären Roland 
Angervik, som nyligen haft 
en utställning i museet till-
sammans med makan Lis-
berth, har skänkt ett verk, 
värderat till 14000 kronor, 
som nu lottas ut. Tavlan är 
skapad enligt Vedic Art-prin-
cipen, som främst är ett sätt 
att tänka och förmedla känsor 
till olika motiv. Lotteriför-
säljningen pågår ett tag till i 
Glasbruksmuseet.

Trädgårdsmarknad i full blomster
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ann-Marie Ahlgren, Bohus, medlem i Pelargonsällskapet var en av utställarna på Trädgårds-
marknaden i Surte. Lotteriförsäljningen fick hon hjälp av Bengt Lewin att sköta om.

NOL. Nolskolans elever 
klarade utmaningen.

I onsdags avslutades 
projektet ”Nolskolan 
mot toppen – Högt i det 
blå”.

Totalt lyckades barnen 
vandra 12 326 kilometer 
vilket fick alla att jubla 
av glädje. 

Den 10 september påbör-
jades vandringsprojektet på 
Nolskolan. Initiativtagaren 
Ragne Bengtsson pre-
senterade en utmaning för 
eleverna som bestod i att de 
tillsammans skulle vandra 
11 407 kilometer, lika långt 
som Göran Kropp cyklade 
när han tog sig från Stock-
holm till Nepal. Slutdatumet 
för projektet sattes till 23 
maj, samma dag som Göran 
Kropp 1996 nådde toppen av 

Mount Everest.
– Killarna och tje-

jerna har verkligen 
legat i och gjort sitt 
yttersta för att nå 
målet. De har varit 
ute och promenerat 
i regn, blåst, snöovä-
der – ingenting har 
kunnat stoppa dem. 
Jag är imponerad, 
förklarade Ragne 
Bengtsson efter att 
ha förkunnat slut-
resultatet för lärare 
och elever i en nästan 
fullsatt gymnastiksal.

Mr Mountain (Fredrik 
Blomqvist) och Mr Bike 
(Martin Johansson) har 
varit Ragne Bengtssons stän-
diga följeslagare under pro-
jektets gång. Givetvis dök 
de upp under avslutningsce-
remonin, till Ragnes förtret 

men till elevernas stora lycka. 
Glädjen blev ännu större när 
det stod klart att bröderna 
skulle ordna med glass till 
samtliga barn för deras fan-
tastiska bedrift.

JONAS ANDERSSON

Nolskolan nådde toppen!

Mr Mountain (Fredrik Blomqvist) 
och Mr Bike (Martin Johansson) dök 
plötsligt upp och hade mycket att 
berätta för Ragne Bengtsson och 
den samlade elevskaran.

Klarade målet! Nolskolans elever lyckades vandra 12 326 kilometer under perioden 10 sep-
tember till 23 maj.

6 juni - Pay & Jump
Ridskolans 

ungdomar har även 
utbytestävling mot 

Storås RK

10 juni
Familjedag

16 – 17 juni
Dressyrtävling

14 juni
Sommarens

dagläger startar

20 juni
Ridskolan slutar
för denna termin

29/6 – 1/7
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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25 år har gått sedan Tobias Martinsson passerade mållin-

jen som den första segraren 
i Nolvarvets historia. Tiden 
har han glömt, men banans 
sträckning kan han lokalise-
ra ur minnesbanken.

– Jag minns på ett ungefär 
vart vi sprang. På den tiden 
höll jag på med löpning. Jag 
avverkade Göteborgsvarvet 
tillsammans med initiativta-
garen till Nolvarvet, Ragne 
Bengtsson, och dennes lä-
rarkollegor Hans och Börje, 

berättar Tobias när lokaltid-
ningen träffar honom på hans 
arbetsplats på Kungälvs Trä.

– Tänk vad åren går, att det 
redan har gått 25 år. 

I sin ungdom var Tobias 
Martinsson också aktiv fot-
bollsspelare i Nol IK. Dubb-
skorna ligger dock på hyllan 
sedan sex, sju år tillbaka. En 
högst tillfällig come back i 
höstas blev ödesdiger. I sam-
band med den årliga turne-

ringen Janne Heros Pokal 
förstörde Tobias korsbandet.

– Nu är det rehabträning 
som gäller innan jag kan börja 
springa och spela golf igen. 
Jag hade tänkt springa Gö-
teborgsvarvet även i år, men 
det får vänta till 2013, avslu-
tar Tobias Martinsson.

JONAS ANDERSSON

Nolvarvet – en klassiker som 25-årsjubilerar

Tobias Martinsson blev den 
förste att vinna Nolvarvet 
1987.

NOLVARVET
Premiär: 2 juni 1987.
Distans: 3 860 meter.
Deltagare: Numera elever i års-
kurs 3,4 och 5.
Banrekord: 15.07 (Bojan Ilic 2009).
Bästa tid flickor: 16.10 (Junette 
Svensson 1995).
Övrigt: Från och med läsåret 
2007/08 ingår Nolvarvet också 
som fjärde och sista delmoment i 
Nolklassikern.

vi säljer och tillverkar hus. 
massor av hus. mest i sverige.*
se mer på älvsbyhus.se

*

beställ prislista och katalog 
dygnet runt på alvsbyhus.se 
eller 0929-162 00

*enligt Byggfakta 2011

ÖPPET HUS ONSDAGAR: 14-18
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NOL. Tisdagen den 5 juni arrangeras Nolvarvet för 
25:e året i rad.

Den första att vinna varvet 1987 var Tobias 
Martinsson.

– Jag har bara svaga minnen från det loppet, 
skrattar Tobias.

SURTE. Det finns sällskap för det mesta här i 
livet.

För de med gröna fingrar är gemenskap en 
bärande faktor.

Svenska Pelargonsällskapet var flitigt represen-
terad när Trädgårdsmarknaden i Surte arrangera-
des i lördags.
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NÖDINGE. Det tycks 
inte finnas någon ände 
på framgångarna för 
gymnasieläraren Jan 
Ragnarsson.

En vecka efter att 
han utnämnts till Sve-
riges bästa UF-lärare 
fick han även motta 
Ale Rotarys diplom för 
sitt engagemang på Ale 
gymnasium. 

På Backa Säteri samlades 
förra måndagen ett 20-tal 
personer för att uppmärk-
samma Jan Ragnarsson när 
han mottog Ale Rotarys 
diplom, som delade ut av 
presidenten Claes Anders-
son. 

Utmärkelser och bloms-

terbuketter hör inte till 
ovanligheterna för den 
populära UF-läraren. Under 
SM i ung företagsamhet som 
hölls i Stockholm för två 
veckor sedan vann han pris 
för årets lärare. Med sig på 
mässan i huvudstaden hade 
han två UF-företag och åtta 
kollegor. Även vid utdel-
ningen på Backa Säteri hade 
han några av sina arbets-
kamrater med sig, som fick 
tillfälle att bekanta sig med 
Rotary-medlemmar och 
övriga gäster. 

På plats fanns även Kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M) och 
Utbildningsnämndens ord-
förande Elena Fridfelt (C). 

Ale Rotarys diplom delas 
varje år ut till en person eller 
organisation som gjort något 
positivt för kommunen. 

Genom ett samarbete med 
Ale gymnasium har flera 
Rotary-medlemmar varit 
mentorer åt eleverna i arbe-
tet med UF-företagen, och 
är därför väl insatta i projek-
tet.

Jan Ragnarsson tog tack-
samt emot utmärkelsen som 
även innehöll ett besök på 
operan. 

– Man brukar säga att 
bakom varje framgångsrik 
man står en kvinna. Jag säger 
nu istället att bakom varje 
framgångsrik lärare finns 
engagerade elever. Vi är ett 
team på Ale gymnasium och 
det tittade även UF-juryn i 
Stockholm på.

Diplom till hyllad lärare
– Ale Rotary uppmärksammade Jan Ragnarsson

PÅ BACKA SÄTERI

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Jan Ragnarsson mottog Ale Rotarys diplom av presidenten Claes Andersson.

Erik Karlsson och Arne Ravegård tillsammans med Kommunstyrelsens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Katarina Johansson, Rosalill Emegård och Bodil Ahnoff lät 
sig väl smaka av den somriga buffén. 

MOTIVERING ALE 
ROTARYS DIPLOM
“Jan Ragnarsson har gjort sig syn-
nerligen väl förtjänt av Ale Rotary 
Diplom 2012
genom att under lång tid på ett 
pedagogiskt och engagerande sätt 
ha stärkt
framtidstron och förmågan att 
utveckla entreprenörskap hos elev-
erna vid Ale
Gymnasium. Som ansvarig för pro-
jektet Ung Företagsamhet har Jan 
utvecklat
både verksamheten och eleverna 
på ett högkvalitativt och inspire-
rande sätt.”
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDEN

Onsdag 23 maj

Inbrott
Inbrott i ett förråd på Sjövallen 
i Alafors. Drickor tillgrips.

Torsdag 24 maj

Skadegörelse
Två personer grips misstänkta 
för skadegörelse på Nolskolan. 
De är också misstänkta för nar-
kotikabrott, eget bruk.

En person gör sig vållande 
till hot mot tjänsteman samt 
skadegörelse då han besöker 
ungdomsmottagningen i 
Nödinge.

Fredag 25 maj

Villainbrott
Villainbrott vid Hultasjön. 
Diverse gods tillgrips. Polisens 
hundpatrull söker igenom 
området, men utan resultat.

Ett förråd i Nödinge, tillhö-
rande Ale kommun, utsätts 
för inbrott. Ett mixerbord och 
högtalare tillgrips.

Villainbrott anmäls från 
Kilanda. En tv, laptop och digi-
talkamera tillgrips.

En bil, som det färdas tre 
personer i, stoppas på E45 i 
Nol. Samtliga misstänks för 
narkotikabrott. Föraren är 
också misstänkt för rattfyl-
leri, olaga vapeninnehav samt 
dopingbrott.

Lördag 26 maj

Misshandel
Misshandel i Bohus centrum. 
Målsägande blir slagen i ansik-
tet med knuten näve så att 
blodvite uppstår.

Inbrott i en container vid 
hembygdsgården i Prästalund. 
Diverse verktyg tillgrips.

Måndag 28 maj

Narkotikabrott
Två fall av narkotikabrott rap-
porteras från Bohus.

Antalet anmälda brott under 
perioden 21/5 – 28/5: 91. Av 
dessa är tre bilinbrott och två 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

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

PRIS 2 095 000 kr/bud. TOMT 342 kvm . VISAS Sö 3/6.
Ti 5/6. Ring för tidsbokning. Rosengången 17. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 6 rok, 156 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 2 825 000 kr/bud. TOMT 1 752 kvm .
VISAS To 31/5. Sö 3/6. Ring för tidsbokning. Gärdesvägen
4. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 146 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 850 000 kr/bud. AVGIFT 4 915 kr/månad.
VISAS Sö 3/6. Ring för tidsbokning. Byvägen 19c. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 4 rok, 89,5 kvm
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PRIS 875 000 kr/bud. AVGIFT 3 423 kr/månad.
VISAS Sö 3/6. Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 95b.
ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 3 rok, 75,3 kvm
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PRIS 2 300 000 kr/bud. TOMT 2 630 kvm.
VISAS On 30/5. Må 4/6. Ring för tidsbokning. Paradisvägen
170. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 6 rok, 130 + 50 kvm

S
M
S
:A

7
9
3
3
6

T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

PRIS 2 195 000 kr/bud. TOMT 1 175 kvm .
VISAS To 31/5. Ring för tidsbokning. Övre Skogsbacken
13. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALAFORS 7 rok, 145 + 51 kvm
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PRIS 375 000 kr/bud. AVGIFT 2 341 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Alkalievägen 19c. ALE Marie Aronsson
0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 1 rok, 40,5 kvm
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PRIS 575 000 kr/bud. AVGIFT 3 209 kr/månad.
VISAS Må 4/6 17.00-17.30. Ring för tidsbokning.
Sörgårdsvägen 4. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 69 kvm
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PRIS 1 925 000 kr/bud. TOMT 1 444 kvm. VISAS Sö 3/6.
Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 41. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 6 rok, 126 40 kvm
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PRIS 2 750 000 kr/bud. TOMT 23 321 kvm .
VISAS Sö 3/6 15.30-16.30. Ring för tidsbokning. Gamla
Kilandavägen 68. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NÖDINGE 6 rok, 138 + 51 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 495 000 kr/bud. AVGIFT 1 724 kr/månad.
VISAS Ti 29/5 18.00-18.30. Ring för tidsbokning.
Nordgärdesvägen 9b. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 1,5 rok, 40 kvm
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PRIS 1 780 000 kr/bud. TOMT 338 kvm . VISAS Sö 3/6
13.30-14.30. Må 4/6. Ring för tidsbokning. Mistelgången
10. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NÖDINGE 7 rok, 156 kvm
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VARUDEKLARERAT*

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

Vilket är Ales lustigaste hus?
Vem har Ales coolaste klädstil/inredningsstil?
Känner du någon som har ett udda intresse?
En annorlunda livsstil?
Håller på med en unik sport?
Vilka har hittat kärleken på ett originellt sätt?

– Hjälp oss göra ännu ett 
underhållande nummer! SKEPPLANDA. Hennes 

berättelser är från en 
annan tid. 

En tid då man konser-
verade maten med salt, 
hade luffare sovandes i 
ladan och himmelriket 
var att få gå barfota. 

102 år har gått sedan 
Karin Andersson föddes 
i Trollevik, Nödinge.

Nästan ett helt sekel har pas-
serat sedan Karin Andersson 
som liten flicka bar hö på sina 
föräldrars gård. Men än finns 

minnena kvar och historien 
får nytt liv i det trivsamma 
rummet på Klockareängens 
äldreboende i Skepplanda.

Man brukar säga att det 
som en generation anser 
som lyx blir nödvändighet 
för nästa. 

I början av 1900-talet 
ropade inte barnen ut sin 
glädje över att sommarlo-
vet och lediga dagar stod för 
dörren. Sommaren innebar 
hårt arbete för familjens leve-
bröd och det var de små ljus-
glimtarna man fick ta vara på. 

– Vi hade en jungfru som 
hette Rut, hon var stor och 
kraftig. Jag minns en dag när 
vi allihop var nere vid älven 
och slog vass till korna. Pappa 
var lite sprallig och puttade i 
Rut i älven med alla kläderna 
på. Och som vi skrattade, det 
glömmer jag aldrig.

Karin skrattar nu också 
och man kan nästan skymta 
bilderna av en svunnen tid i 
hennes ögon.

Luffarna kom
Något annat som hon tyd-
ligt minns från barndomens 
somrar var att barnen fick 
kratta ihop höet efter att för-
äldrarna slagit det med lie. 
Det kallades att ”raka”.

– Att gå och raka var det 
värsta jag visste. Men man 
ville ju vara så stark och du 
milde vad jag bar. Vi ville 
bara vara lediga och gå där 
och leka, men man fick inte 
vara lat.

Höet kom sedan de vuxna 
och hämtade med häst och 
vagn. På gården i Trolle-
vik där Karin växte upp hade 
de både kor och hönor. Ofta 
fick de besök av folk som gått 
hela vägen från Surte för att 
hämta mjölk i flaskor som 
inte rymde mer än tre, fyra 
liter.

Då och då kom det luffa-

re och knackade på dörren. 
Det var människor som 
vandrade mellan gårdarna 
för att få mat och husrum. I 
utbyte hade de med sig his-
torier som de samlat på sig 
under färden. De blev därför 
en slags nyhetsförmedlare, 
även om man inte kunde lita 
på att de talade sanning. På 
många gårdar tyckte man inte 
om luffare och kunde därför 
markera med små knappnå-
lar på dörren att de inte var 
välkomna. Men Karins pappa 
tyckte det var trevligt när luf-
farna kom och lyssnade gärna 
på deras berättelser. 

– Han var glad när de kom 
och sov i ladan. Då bakade 
vi brödkakor som vi kleta-
de smör på, då blev luffarna 
glada. Men en gång kom det 
en otrevlig typ. När mamma 
gav honom ett glas mjölk blev 
han arg för att hon hade sepa-
rerat mjölken så att den inte 
blev lika fet. Då slängde han 
glaset efter henne. 

Något av det bästa hon 
visste som barn var att gå 
barfota för det var inte ofta 
de fick lov att ta av sig strum-
porna.

– Att gå med bara fötter i 
gräset var som att komma till 
himmelriket. Jag kan inte be-
skriva det.

Något annat som också 

frambringade glädje var när 
hon som tonåring fick gå 
på logdans. Det var där hon 
träffade sin man Gunnar som 
hon senare skulle gifta sig och 
skaffa barn med. 

– Jag vet precis var jag stod 
när han kom fram och ville 
dansa med mig. Och dansa 
kunde jag, det hade jag fått 
lära mig av mina kusiner i 
stan.

Så småningom flyttade 
hon till Gunnars gård i Färds-
le, Skepplanda.

Det hårda arbetet pågick 
från morgon till kväll. Kalvar 
och hönor skulle slaktas, kött 
skulle kokas och konserveras 
i så mycket salt att man fick 
skölja det länge innan det gick 
att äta och ägg lades in i glas-
burkar för att sparas till vin-
tern.

Den mesta tiden gick åt till 
att skaffa mat på bordet och 
sedan fick man uppskatta de 
små sakerna.

Fötterna som nu trampar 
på plastgolvet på Klockaräng-
ens äldreboende dansade på 
logen för över åttio år sedan. 

Samma händer som nu 
bläddrar i Göteborgs-Pos-
ten bar tonvis med hö ute 
på Trolleviks ängar flera år 
innan 20-talets början.

Leendet som nu sprids 
i hennes ansikte påminner 
säkert om skrattet när jung-
frun Rut åkte i vattnet.

– Visst hade vi roligt som 
barn, det tycker jag i alla fall 
nu, säger Karin och bläddrar 
i sin tidning.

102
somrar att minnas

– Karin blickar tillbaka på barndomens arbetsamma dagar

Hänger med. Karin Andersson läser Göteborgs- Posten i flera 
timmar varje dag. Allt från stora händelser till den senas-
te tekniken fångar hennes intresse. På väggen över sängen 
hänger ett foto på gården i Färdsle.

Många minnen. ”Som barn älskade jag att ligga i en gräs-
klädd grop uppe vid sjön där vi bodde”, säger Karin.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Öppet hela sommaren dag som kväll
NOL. Emelie Norin har svårt 
att förklara varifrån fascina-
tionen för 50-talet kommer. 
Men hon älskar det – kläder-
na håret musiken bilarna

när LP-skivan ännu inte var 
uppfunnen och jenkarbilar-
na hade ”de rätta formerna”. 

– Det är som en egen 
liten värld som jag delar med

lat hår hör till de viktigaste 
detaljerna.

– Favoritplaggen är klän-
ningar och jeans med hög 
midja Eyeliner markerade

– Man kan få in kanaler i 
den, men eftersom det spelas 
så dålig musik på radion nu 
för tiden så brukar jag inte an-
vända den så ofta

Rock n roll möter röda läppar
– Elegant 50-talsstil är Emelies stora passion

50-talet är tillbaka och lever vidare – hemma hos Emelie Norin i Nol. 
Jakten på det perfekta loppisfyndet pågår ständigt och på helgerna åker hon på bilträffar runt om i hela landet. 

Här är det stilfull rock n roll som gäller – för hela slanten.

Antikt. I vardagsrummet ligger till och 
med en damsugare från samma stilfulla 
decennium som de gamla tikmöblerna. 

50
Radiogrammofonen är köpt på loppis

Stilfullt 50-tal hela vägen
Askarna i bokhyllan har hon fått av sin mamma

Nostalgisk inredning från en annan tid

KATTLEBERG. Det är 
svårt att missa när 
piloten Kjell Brattfors 
kommer ner för land-
ning över Älvängen i 
sin färggranna dubbel-
däckare. 
På sin egen flygplats, 

Kattleberg Airport, har 
han gjort sitt största 
intresse till en hel livs-
stil. 
Under ett par dagar i 

augusti kommer hans 
sällsynta Antonov 2 
att få sällskap av ett 
dussintal likadana flyg-
plan från hela Europa.

Efter många år som sjökap-
ten bestämde sig Kjell Bratt-
fors för att lämna vågorna 
och ge sig upp i luften När

– Här är min älskling, 
säger Kjell och går fram till 
den stora dubbeldäckaren 
närmast ingången. 

Hans kläder matchar det 
blänkande planet som är 
målat i gult, blått och rött. 

Bortanför hangaren ligger 
Kjells och hustruns rosa 
enplanshus inbäddat i grön-
ska.  Kvittret från flera fågel-
burar gör lantidyllen ännu 
mer påtaglig. En grå hund 
med tjock päls och tungan 
hängandes i mungipan spat-
serar med kvicka steg ner 
mot ett litet vitt flygplan.

– De andra planen är inte 
mina utan jag låter andra 
piloter ha dem här, och efter-
som några är till salu hjälper 
jag till med försäljningen. 

Europaträff i Backamo

lättfluget plan. Ni ska se 
som jag tar i och sprattlar 
bakom spakarna när jag går 
ner för landning, säger Kjell 
och demonstrerar med yviga 
rörelser. 

– Då är man en riktig 
”biggles”. 

Han håller upp sina under-
armar som fått märkligt lig-
gande muskler och förklarar 
med ett leende att det är 
”Antonov- musklerna”.

Han passion för Antonov 
2-plan delas med piloter från 
hela Europa och varje år 
anordnas en gemensam träff, 
European An-2 meeting.

Tidigare har de träffats i 
bland annat Tyskland, Tjeck-
ien och Litauen. De är nu 
inne på sitt 14:e år och nu har 
turen kommit till Sverige. 
Kjell är själv med och arrang-

honom trängs ett tjugotal 
cirkelformade mätinstru-
ment av alla de slag. Uppe 
i luften har han hela tiden 
kontakt med den övriga 
flygtrafiken och instrumen-
ten hjälper honom att hålla 
kursen.

– Det märkliga är att du 
kan flyga upp- och ner utan 
att känna av det. Först när 
papperen som låg på golvet 
plötsligt hamnat i taket för-
står man hur det ligger till. 
Det låter jättekonstigt, men 
det är sant. 

Kostnadsfråga
Även om Kjell hade velat 
flyga mycket mer, så är det 
en kostnadsfråga eftersom 
planet drar ungefär 180 liter 
bränsle i timmen. 

– Det blir alldeles för

På Kattleberg Airport är det Kjell Brattfors som håller i spakarna
Kjell Brattfors tillhör den unika skara som både har eget flygplan och en flygplats i trädgården. Alekuriren har hälsat på hos Ales egen Biggles.

Ales egen

Det finns lite instrument att hålla reda på i cockpiten och 
Kjell Brattfors har koll på samtliga.

HÅLANDA. Semesterti-
der innebär inte sällan 
tid att åka bort. 

Men vad gör man med 
sina husdjur som inte 
kan följa med?

På hund- och katt-
pensionatet Fyrfota 
vänner i Hålanda kan 
även våra pälsklädda 
vänner få en oförglöm-
lig sommar.

Känslan av att ha klivit rakt 
in i Astrid Lindgrens Bul-
lerbyn är närmast oundvik-
lig. Men på gården alldeles 
intill Hålsjöns vattenbryn är 
det inte fräkniga barn som 
b k ll h

das med fågelkvitter och 
musik från radion.  Att det 
för tillfället finns fem hundar 
och lika många katter på 
gården är svårt att tro. Ingen 
skäller och ingen jamar.

– Vi är jättenoga med att 
det ska vara tyst och därför 
gäller det att vara bestämd. 
Grannarna säger att det enda 
som hörs härifrån är när vi 
ropar ”TYST!”, skrattar 
Kerstin Dahlberg.

Bortanför receptio-
nen leder en smal stenlagd 
gång ner mot djurhusen. 
Parets egen hund, blandra-
sen Rasmus, springer före 
med vajande svans. Fem par 
hundögon tittar nyfiket ut 
f d

– Ingen trodde på att vi 
k ll f d

LEK. Kerstin Dahlberg och sambon Anders Karnbrink tar sig tid varje dag att leka och busa med djuren.

Paradiset för fyrfotade 
semesterfirare

Trivsamt Hundarna får ett eget möblerat rum.

fullständigt älskar varandra, 
d b k

få tt t öTT

Nyhetstips till vår sommarbilaga!

Tack för de tidigare årens spännande idéer! Tipsa redaktionen! johanna@alekuriren.se eller 0707-71 29 45
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDEN

Onsdag 23 maj

Inbrott
Inbrott i ett förråd på Sjövallen 
i Alafors. Drickor tillgrips.

Torsdag 24 maj

Skadegörelse
Två personer grips misstänkta 
för skadegörelse på Nolskolan. 
De är också misstänkta för nar-
kotikabrott, eget bruk.

En person gör sig vållande 
till hot mot tjänsteman samt 
skadegörelse då han besöker 
ungdomsmottagningen i 
Nödinge.

Fredag 25 maj

Villainbrott
Villainbrott vid Hultasjön. 
Diverse gods tillgrips. Polisens 
hundpatrull söker igenom 
området, men utan resultat.

Ett förråd i Nödinge, tillhö-
rande Ale kommun, utsätts 
för inbrott. Ett mixerbord och 
högtalare tillgrips.

Villainbrott anmäls från 
Kilanda. En tv, laptop och digi-
talkamera tillgrips.

En bil, som det färdas tre 
personer i, stoppas på E45 i 
Nol. Samtliga misstänks för 
narkotikabrott. Föraren är 
också misstänkt för rattfyl-
leri, olaga vapeninnehav samt 
dopingbrott.

Lördag 26 maj

Misshandel
Misshandel i Bohus centrum. 
Målsägande blir slagen i ansik-
tet med knuten näve så att 
blodvite uppstår.

Inbrott i en container vid 
hembygdsgården i Prästalund. 
Diverse verktyg tillgrips.

Måndag 28 maj

Narkotikabrott
Två fall av narkotikabrott rap-
porteras från Bohus.

Antalet anmälda brott under 
perioden 21/5 – 28/5: 91. Av 
dessa är tre bilinbrott och två 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

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

PRIS 2 095 000 kr/bud. TOMT 342 kvm . VISAS Sö 3/6.
Ti 5/6. Ring för tidsbokning. Rosengången 17. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 6 rok, 156 kvm

S
M
S
:A

7
6
8
1
7

T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

PRIS 2 825 000 kr/bud. TOMT 1 752 kvm .
VISAS To 31/5. Sö 3/6. Ring för tidsbokning. Gärdesvägen
4. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 146 kvm

S
M
S
:A

7
9
9
3
2

T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

PRIS 850 000 kr/bud. AVGIFT 4 915 kr/månad.
VISAS Sö 3/6. Ring för tidsbokning. Byvägen 19c. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 4 rok, 89,5 kvm

S
M
S
:A

7
8
6
5
1

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 875 000 kr/bud. AVGIFT 3 423 kr/månad.
VISAS Sö 3/6. Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 95b.
ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 3 rok, 75,3 kvm

S
M
S
:A

7
7
6
1
4

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 2 300 000 kr/bud. TOMT 2 630 kvm.
VISAS On 30/5. Må 4/6. Ring för tidsbokning. Paradisvägen
170. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 6 rok, 130 + 50 kvm

S
M
S
:A

7
9
3
3
6

T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

PRIS 2 195 000 kr/bud. TOMT 1 175 kvm .
VISAS To 31/5. Ring för tidsbokning. Övre Skogsbacken
13. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALAFORS 7 rok, 145 + 51 kvm

S
M
S
:A

7
9
1
6
8

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 375 000 kr/bud. AVGIFT 2 341 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Alkalievägen 19c. ALE Marie Aronsson
0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 1 rok, 40,5 kvm

S
M
S
:A

7
6
5
6
5

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 575 000 kr/bud. AVGIFT 3 209 kr/månad.
VISAS Må 4/6 17.00-17.30. Ring för tidsbokning.
Sörgårdsvägen 4. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 69 kvm

S
M
S
:A

7
8
1
8
5

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 1 925 000 kr/bud. TOMT 1 444 kvm. VISAS Sö 3/6.
Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 41. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 6 rok, 126 40 kvm

S
M
S
:A

7
3
9
3
1

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 2 750 000 kr/bud. TOMT 23 321 kvm .
VISAS Sö 3/6 15.30-16.30. Ring för tidsbokning. Gamla
Kilandavägen 68. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NÖDINGE 6 rok, 138 + 51 kvm

S
M
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:A

7
9
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1
6

T
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L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

PRIS 495 000 kr/bud. AVGIFT 1 724 kr/månad.
VISAS Ti 29/5 18.00-18.30. Ring för tidsbokning.
Nordgärdesvägen 9b. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 1,5 rok, 40 kvm

S
M
S
:A

8
0
0
8
5

T
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L
7
1
1
2
2

PRIS 1 780 000 kr/bud. TOMT 338 kvm . VISAS Sö 3/6
13.30-14.30. Må 4/6. Ring för tidsbokning. Mistelgången
10. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NÖDINGE 7 rok, 156 kvm

S
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7
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2

VARUDEKLARERAT*

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

Vilket är Ales lustigaste hus?
Vem har Ales coolaste klädstil/inredningsstil?
Känner du någon som har ett udda intresse?
En annorlunda livsstil?
Håller på med en unik sport?
Vilka har hittat kärleken på ett originellt sätt?

– Hjälp oss göra ännu ett 
underhållande nummer! SKEPPLANDA. Hennes 

berättelser är från en 
annan tid. 

En tid då man konser-
verade maten med salt, 
hade luffare sovandes i 
ladan och himmelriket 
var att få gå barfota. 

102 år har gått sedan 
Karin Andersson föddes 
i Trollevik, Nödinge.

Nästan ett helt sekel har pas-
serat sedan Karin Andersson 
som liten flicka bar hö på sina 
föräldrars gård. Men än finns 

minnena kvar och historien 
får nytt liv i det trivsamma 
rummet på Klockareängens 
äldreboende i Skepplanda.

Man brukar säga att det 
som en generation anser 
som lyx blir nödvändighet 
för nästa. 

I början av 1900-talet 
ropade inte barnen ut sin 
glädje över att sommarlo-
vet och lediga dagar stod för 
dörren. Sommaren innebar 
hårt arbete för familjens leve-
bröd och det var de små ljus-
glimtarna man fick ta vara på. 

– Vi hade en jungfru som 
hette Rut, hon var stor och 
kraftig. Jag minns en dag när 
vi allihop var nere vid älven 
och slog vass till korna. Pappa 
var lite sprallig och puttade i 
Rut i älven med alla kläderna 
på. Och som vi skrattade, det 
glömmer jag aldrig.

Karin skrattar nu också 
och man kan nästan skymta 
bilderna av en svunnen tid i 
hennes ögon.

Luffarna kom
Något annat som hon tyd-
ligt minns från barndomens 
somrar var att barnen fick 
kratta ihop höet efter att för-
äldrarna slagit det med lie. 
Det kallades att ”raka”.

– Att gå och raka var det 
värsta jag visste. Men man 
ville ju vara så stark och du 
milde vad jag bar. Vi ville 
bara vara lediga och gå där 
och leka, men man fick inte 
vara lat.

Höet kom sedan de vuxna 
och hämtade med häst och 
vagn. På gården i Trolle-
vik där Karin växte upp hade 
de både kor och hönor. Ofta 
fick de besök av folk som gått 
hela vägen från Surte för att 
hämta mjölk i flaskor som 
inte rymde mer än tre, fyra 
liter.

Då och då kom det luffa-

re och knackade på dörren. 
Det var människor som 
vandrade mellan gårdarna 
för att få mat och husrum. I 
utbyte hade de med sig his-
torier som de samlat på sig 
under färden. De blev därför 
en slags nyhetsförmedlare, 
även om man inte kunde lita 
på att de talade sanning. På 
många gårdar tyckte man inte 
om luffare och kunde därför 
markera med små knappnå-
lar på dörren att de inte var 
välkomna. Men Karins pappa 
tyckte det var trevligt när luf-
farna kom och lyssnade gärna 
på deras berättelser. 

– Han var glad när de kom 
och sov i ladan. Då bakade 
vi brödkakor som vi kleta-
de smör på, då blev luffarna 
glada. Men en gång kom det 
en otrevlig typ. När mamma 
gav honom ett glas mjölk blev 
han arg för att hon hade sepa-
rerat mjölken så att den inte 
blev lika fet. Då slängde han 
glaset efter henne. 

Något av det bästa hon 
visste som barn var att gå 
barfota för det var inte ofta 
de fick lov att ta av sig strum-
porna.

– Att gå med bara fötter i 
gräset var som att komma till 
himmelriket. Jag kan inte be-
skriva det.

Något annat som också 

frambringade glädje var när 
hon som tonåring fick gå 
på logdans. Det var där hon 
träffade sin man Gunnar som 
hon senare skulle gifta sig och 
skaffa barn med. 

– Jag vet precis var jag stod 
när han kom fram och ville 
dansa med mig. Och dansa 
kunde jag, det hade jag fått 
lära mig av mina kusiner i 
stan.

Så småningom flyttade 
hon till Gunnars gård i Färds-
le, Skepplanda.

Det hårda arbetet pågick 
från morgon till kväll. Kalvar 
och hönor skulle slaktas, kött 
skulle kokas och konserveras 
i så mycket salt att man fick 
skölja det länge innan det gick 
att äta och ägg lades in i glas-
burkar för att sparas till vin-
tern.

Den mesta tiden gick åt till 
att skaffa mat på bordet och 
sedan fick man uppskatta de 
små sakerna.

Fötterna som nu trampar 
på plastgolvet på Klockaräng-
ens äldreboende dansade på 
logen för över åttio år sedan. 

Samma händer som nu 
bläddrar i Göteborgs-Pos-
ten bar tonvis med hö ute 
på Trolleviks ängar flera år 
innan 20-talets början.

Leendet som nu sprids 
i hennes ansikte påminner 
säkert om skrattet när jung-
frun Rut åkte i vattnet.

– Visst hade vi roligt som 
barn, det tycker jag i alla fall 
nu, säger Karin och bläddrar 
i sin tidning.

102
somrar att minnas

– Karin blickar tillbaka på barndomens arbetsamma dagar

Hänger med. Karin Andersson läser Göteborgs- Posten i flera 
timmar varje dag. Allt från stora händelser till den senas-
te tekniken fångar hennes intresse. På väggen över sängen 
hänger ett foto på gården i Färdsle.

Många minnen. ”Som barn älskade jag att ligga i en gräs-
klädd grop uppe vid sjön där vi bodde”, säger Karin.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Öppet hela sommaren dag som kväll
NOL. Emelie Norin har svårt 
att förklara varifrån fascina-
tionen för 50-talet kommer. 
Men hon älskar det – kläder-
na håret musiken bilarna

när LP-skivan ännu inte var 
uppfunnen och jenkarbilar-
na hade ”de rätta formerna”. 

– Det är som en egen 
liten värld som jag delar med

lat hår hör till de viktigaste 
detaljerna.

– Favoritplaggen är klän-
ningar och jeans med hög 
midja Eyeliner markerade

– Man kan få in kanaler i 
den, men eftersom det spelas 
så dålig musik på radion nu 
för tiden så brukar jag inte an-
vända den så ofta

Rock n roll möter röda läppar
– Elegant 50-talsstil är Emelies stora passion

50-talet är tillbaka och lever vidare – hemma hos Emelie Norin i Nol. 
Jakten på det perfekta loppisfyndet pågår ständigt och på helgerna åker hon på bilträffar runt om i hela landet. 

Här är det stilfull rock n roll som gäller – för hela slanten.

Antikt. I vardagsrummet ligger till och 
med en damsugare från samma stilfulla 
decennium som de gamla tikmöblerna. 

50
Radiogrammofonen är köpt på loppis

Stilfullt 50-tal hela vägen
Askarna i bokhyllan har hon fått av sin mamma

Nostalgisk inredning från en annan tid

KATTLEBERG. Det är 
svårt att missa när 
piloten Kjell Brattfors 
kommer ner för land-
ning över Älvängen i 
sin färggranna dubbel-
däckare. 
På sin egen flygplats, 

Kattleberg Airport, har 
han gjort sitt största 
intresse till en hel livs-
stil. 
Under ett par dagar i 

augusti kommer hans 
sällsynta Antonov 2 
att få sällskap av ett 
dussintal likadana flyg-
plan från hela Europa.

Efter många år som sjökap-
ten bestämde sig Kjell Bratt-
fors för att lämna vågorna 
och ge sig upp i luften När

– Här är min älskling, 
säger Kjell och går fram till 
den stora dubbeldäckaren 
närmast ingången. 

Hans kläder matchar det 
blänkande planet som är 
målat i gult, blått och rött. 

Bortanför hangaren ligger 
Kjells och hustruns rosa 
enplanshus inbäddat i grön-
ska.  Kvittret från flera fågel-
burar gör lantidyllen ännu 
mer påtaglig. En grå hund 
med tjock päls och tungan 
hängandes i mungipan spat-
serar med kvicka steg ner 
mot ett litet vitt flygplan.

– De andra planen är inte 
mina utan jag låter andra 
piloter ha dem här, och efter-
som några är till salu hjälper 
jag till med försäljningen. 

Europaträff i Backamo

lättfluget plan. Ni ska se 
som jag tar i och sprattlar 
bakom spakarna när jag går 
ner för landning, säger Kjell 
och demonstrerar med yviga 
rörelser. 

– Då är man en riktig 
”biggles”. 

Han håller upp sina under-
armar som fått märkligt lig-
gande muskler och förklarar 
med ett leende att det är 
”Antonov- musklerna”.

Han passion för Antonov 
2-plan delas med piloter från 
hela Europa och varje år 
anordnas en gemensam träff, 
European An-2 meeting.

Tidigare har de träffats i 
bland annat Tyskland, Tjeck-
ien och Litauen. De är nu 
inne på sitt 14:e år och nu har 
turen kommit till Sverige. 
Kjell är själv med och arrang-

honom trängs ett tjugotal 
cirkelformade mätinstru-
ment av alla de slag. Uppe 
i luften har han hela tiden 
kontakt med den övriga 
flygtrafiken och instrumen-
ten hjälper honom att hålla 
kursen.

– Det märkliga är att du 
kan flyga upp- och ner utan 
att känna av det. Först när 
papperen som låg på golvet 
plötsligt hamnat i taket för-
står man hur det ligger till. 
Det låter jättekonstigt, men 
det är sant. 

Kostnadsfråga
Även om Kjell hade velat 
flyga mycket mer, så är det 
en kostnadsfråga eftersom 
planet drar ungefär 180 liter 
bränsle i timmen. 

– Det blir alldeles för

På Kattleberg Airport är det Kjell Brattfors som håller i spakarna
Kjell Brattfors tillhör den unika skara som både har eget flygplan och en flygplats i trädgården. Alekuriren har hälsat på hos Ales egen Biggles.

Ales egen

Det finns lite instrument att hålla reda på i cockpiten och 
Kjell Brattfors har koll på samtliga.

HÅLANDA. Semesterti-
der innebär inte sällan 
tid att åka bort. 

Men vad gör man med 
sina husdjur som inte 
kan följa med?

På hund- och katt-
pensionatet Fyrfota 
vänner i Hålanda kan 
även våra pälsklädda 
vänner få en oförglöm-
lig sommar.

Känslan av att ha klivit rakt 
in i Astrid Lindgrens Bul-
lerbyn är närmast oundvik-
lig. Men på gården alldeles 
intill Hålsjöns vattenbryn är 
det inte fräkniga barn som 
b k ll h

das med fågelkvitter och 
musik från radion.  Att det 
för tillfället finns fem hundar 
och lika många katter på 
gården är svårt att tro. Ingen 
skäller och ingen jamar.

– Vi är jättenoga med att 
det ska vara tyst och därför 
gäller det att vara bestämd. 
Grannarna säger att det enda 
som hörs härifrån är när vi 
ropar ”TYST!”, skrattar 
Kerstin Dahlberg.

Bortanför receptio-
nen leder en smal stenlagd 
gång ner mot djurhusen. 
Parets egen hund, blandra-
sen Rasmus, springer före 
med vajande svans. Fem par 
hundögon tittar nyfiket ut 
f d

– Ingen trodde på att vi 
k ll f d

LEK. Kerstin Dahlberg och sambon Anders Karnbrink tar sig tid varje dag att leka och busa med djuren.

Paradiset för fyrfotade 
semesterfirare

Trivsamt Hundarna får ett eget möblerat rum.

fullständigt älskar varandra, 
d b k

få tt t öTT

Nyhetstips till vår sommarbilaga!

Tack för de tidigare årens spännande idéer! Tipsa redaktionen! johanna@alekuriren.se eller 0707-71 29 45
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3:A SURTE - STOR MED ÖPPEN PLANLÖSNING

Pris 1 175 000 KR/utgångspris AVGIFT 5 181 KR BOAREA 97 KVM rum 3 rok BYGGÅR 1989 ADRESS Bruksvägen 3 A
visning kontakta mäklaren för visning MÄKLARE anna-sara jalnefjord 031-303 03 07

Stor och fin 3:a med öppen planlösning som ger härliga sällskapsutrymmen. Påkostade renoveringar av
både kök och badrum, nymålat i övriga rum.     

NÖDINGE. Tänk om.
Det är namnet på den 

informationsinsats som 
sker i stora delar av 
Västra Götalandsregio-
nen för att sprida kun-
skap kring langning och 
alkohol till tonåringar.

– Det övergripande 
målet är att minska 
tillgängligheten av 
alkohol för tonåringar, 
säger Thomas Berggren 
på Vakna.

Merparten av regionens 
kommuner deltar i informa-
tionsinsatsen Tänk om, däri-
bland Ale. Som en del i kam-
panjen skickas ett vykort ut 
till 20-åringar bosatta i kom-

munen. Syftet är att göra dem 
uppmärksamma på att inte 
köpa ut alkohol till dem som 
är minderåriga.

– En undersökning visar 
att många tonåringar får 
tag i alkohol via kompi-
sar, syskon eller kompisars 
syskon. Drogvaneundersök-
ningen visar också att 12 % av 
eleverna i årskurs nio och 30 
% av eleverna som går andra 
året på gymnasiet får alko-
hol av sina föräldrar, berättar 
Thomas Berggren.

– Vi vill nå ut med infor-
mationsmaterialet för Tänk 
om på bred front. Det är en 
vädjan om att sådana som fyllt 
20 år och föräldrar ska ta sitt 
ansvar. Affischer och foldrar 
kommer att finnas tillgäng-
ligt i det offentliga rummet. 
Informationen går också att 
hämta på Vaknas hemsida.

– Jag vill understryka att 
vi är väldigt ödmjuka i det 
här arbetet. Det är en ut-
maning att vara tonårsföräl-
der idag. Man ska inte vara 
rädd för att söka information 
eller ta hjälp av andra vuxna. 
På något sätt handlar det om 
att vara på tårna när det gäller 
sina barns relation till alkohol 
och droger, säger Berggren.

Forskning visar att om 
föräldrar inte bjuder på al-
kohol hemma, inte köper ut 
och inte accepterar drickan-
de före 18 års ålder blir det 

positiva resultatet att tonår-
ingar börjar dricka senare, att 
de dricker mindre och att de 
får mindre problem kopplade 
till alkohol.

– Vi ser en tydlig trend 
i Ale att det sker mycket så 
kallade hemmafester. Situ-
ationen är densamma i hela 
Västsverige och det gäller 
såväl tätort som landsbygd. 
Många föräldrar resonerar 
som så att det är bättre att 
deras barn är hemma, men 
det argumentet håller inte 
när det är alkohol inblandat. 
Resonemanget om att alko-
hol ändå är bättre än andra 
droger gör mig också upp-
rörd, säger Elisabeth Pers-
son, en av Ale Fritids fältare.

– Det är bevisat att föräld-
rar som tillåter sina barn att 
dricka hemma, att de barnen 
också dricker mer. Man måste 
som vuxen våga säga nej. 
Prata gärna med andra för-
äldrar om vikten av att skapa 
gemensamma normer och 
värdet av att agera som en 
bra förälder.

Hur lättillgängligt är al-
kohol för Ales tonåringar?

– Tyvärr är det bara ett 
samtal bort. Det finns langa-
re som förser ungdomar med 
alkohol. Det är bedrövligt 
att vuxna ska tjäna pengar på 
tonåringars nyfikenhet, säger 
Daniel Juhlin, även han fäl-
tare.

Att den regionala insatsen 
för att motverka lagning sker 
just nu beror på att årstiden 
inbjuder till fest och gemen-
skap i olika sammanhang. 
Skolavslutningen är dessut-
om bara ett par veckor bort.

– Förra året beslagstog po-

lisen alkohol som fyllde tre 
stora sopsäckar. Just under 
skolavslutningen sker en 
kraftsamling av olika resur-
ser med Individ- och famil-
jeomsorgen, polisen, natt-
vandrare, skolpersonal, Ale 
Fritid och så vidare. Givet-

vis kommer vi att agera på 
samma sätt även i år, avslutar 
Elisabeth Persson och Daniel 
Juhlin.

”Tänk om” ska motverka langning
– Gemensam insats i regionen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale Fritids fältare, Elisabeth Persson och Daniel Juhlin, hyllar informationsinsatsen ”Tänk 
om” som ska motverka langning till tonåringar.

TÄNK OM 2012
Det övergripande målet för alla 
Tänk om-insatser är att minska till-
gängligheten av alkohol för ton-
åringar genom att få tonårsföräl-
drar att:
• förstå riskerna med en tidig alko-
holdebut.
• inse vikten av tydlig gränssätt-
ning, normer och värderingar kring 
alkohol.
• avstå från att köpa ut alkohol till 
ungdomar under 20 år.
• känna till att kompisar och kom-
pisars syskon är den största 
enskilda källan till alkohol för ton-
åringar.

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale torg 14, 0303-33 16 40

lansfast.se

ADRESS SKÅR ÖVRE 310 BOAREA CA 147+94 M² / 5 ROK
TOMTYTA 3945 M² PRIS 1 800 000 KR/BUD VISAS ON 30/5
17.00-18.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE
FREDRIK HELLBERG TELEFON 0702-33 32 33

FRILIGGANDE VILLA - SKEPPLANDA
Här är villan för er som önskar lite extra utrymme både när
det gäller boyta och tomt. Läget är ostört men badsjö finns
inte långt ifrån och bussförbindelser precis i närheten. På
tomten finns dessutom en gäststuga, äldre garage, växthus
samt ett lusthus. Välkommen på visning!

VISAS IDAGVISAS IDAG

ADRESS HALLBACKEVÄGEN 56 BOAREA CA 70 M² / 3 ROK
TOMTYTA 1960 M² PRIS 1 470 000 KR/BUD VISAS MÅ 4/6
17.00-18.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE LASSE
KNAVING TELEFON 0727-18 01 20

FRILIGGANDE VILLA - NÖDINGE
Vi har nu nöjet att erbjuda er ett välhållet hus med väldigt
bra läge i populärt område, nära Vimmersjön. Nära till
idrottsplats, ridskola, motionsanläggning och naturen har du
inpå knuten. Stor, härlig trädgård som inbjuder till aktiviteter
av olika slag. Rejäl altan i vinkel med underbart, soligt läge.
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ÄLVÄNGEN. Intresset 
för Lärlingsgymnasiet 
i Ale fortsätter att öka 
bland kommunens ung-
domar.

Möjligheten att få ett 
arbete efter avslutade 
studier är dessutom 
stor.

– Förra året gick 71 % 
procent av våra elever 
ut i jobb, berättar 
rektor Malin Luukinen.

Lärlingsgymnasiet har fun-
nits på Hålstensvägen i 
Älvängen i tre år. Verksam-
het bedrivs också i Håby. 
För närvarande finns 82 
elever i undervisning i Ale. 
Eleverna är fördelade på 
fem olika yrkesutbildningar; 
el, bygg- och anläggning, 
fordon och transport, handel 
och industri. Inom varje 
yrkesutbildning får eleverna 
också undervisning i gymna-
siegemensamma ämnen som 

svenska, engelska, matema-
tik, samhällskunskap, histo-
ria, religion och naturkun-
skap.

– Det är riksintag som 
gäller, men 90 % av alla 
elever utgörs av aleungdo-
mar, förklarar Malin Luuki-
nen.

Yrkeskunskap
– Vår metod bygger på att 
tillfoga eleverna så mycket 
yrkeskunskap det bara går. 
Hälften av skoltiden är för-
lagd på arbetsplatsen, från år 
ett. Det finns en handledare 
till varje elev, som sedan är 
med i bedömningen av res-
pektive ungdom.

Är det lätt att finna 
praktikplatser i Ale?

– Ja, det tycker jag. Vi har 
en väldigt bra kontakt med 
det privata näringslivet i vår 
kommun. Vi har en bas av 
företag som alltid är villiga 
att ta emot lärlingar, säger 
yrkeslärare Lennart Wall-
ström.

En av dem som hyllar 
samarbetet med Lärlings-
gymnasiet är Michael Bill, 
vd på Beijer i Älvängen. Han 
berättar om flera goda exem-
pel där lärlingar övergått i 
fast anställning efter avslutad 
gymnasietid.

– Det blir som en lång 

provanställning. Jag tycker 
det är ett vinn-vinn-koncept. 
Vi får möjlighet att se om 
han eller hon är en potenti-
ell arbetskraft och eleven får 
känna sig för om yrkesvalet 
är det rätta, säger Michael 
Bill.

Erfarenhet
Anton Fridh från Alafors 
går andra året på Lärlings-
gymnasiet och praktiserar i 
Beijers butik. Han går inrikt-
ning handel.

– Jag bytte program i 
höstas och nu har jag hittat 
rätt. Jag stortrivs med min 
praktikplats. Det är inte alls 
säkert att det resulterar i 
någon fast anställning, men 
hur det än är så samlar jag på 
mig värdefull erfarenhet för 
framtiden.

Lennart Wallström vill 
understryka det som Anton 
Fridh framhåller, nämligen 
att ungdomarna växer med 
uppgiften som lärling.

– De slussas ut på arbets-
marknaden på ett bra sätt. 
Det är inte enbart till en 
fördel rent yrkesmässigt utan 
även socialt. Ungdomarna 
förbereds för vuxenlivet.

1 juni vet Lärlingsgym-
nasiet hur elevsituationen 
kommer att se ut för kom-
mande läsår. Målbilden är att 
hamna på 30 förstaårselever.

– Det är fullt realistiskt 
att tro att det blir så. Under 
våren har vi haft ett antal 
öppet hus-kvällar för att visa 
upp vår verksamhet. Fortfa-
rande är vi relativt anonyma 
för aleborna. Det vill vi ändra 
på, avslutar Malin Luukinen.

En väg ut i arbetslivet
– Praktik är modellen för Lärlingsgymnasiet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Malin Luukinen är rektor och Lennart Wallström yrkeslärare på Lärlingsgymnasiet i Älväng-
en.

Anton Fridh går andra året 
på Lärlingsgymnasiet och 
har sin praktik förlagd till 
Beijers byggvaruhandel i 
Älvängen.

Den nya skollagen ger 
rektorn möjlighet att 
stänga av en elev från 
skolan. Det har rektor, 
Leif Gardtman, på Sur-
teskolan nu gjort. Av-
stängningen gällde under 
sex dagar för att utreda 
vilka andra åtgärder som 
skulle sättas in. Utbild-
ningsnämnden informera-
des i ärendet förra veckan. 
All information är sekre-
tessbelagd.

❐❐❐

Elev stängdes av

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

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

Öppet söndag kl 12-15

2.95% 
RÄNTA

Vi visar 70st 
fräscha beg. 

husbilar!

Rapido
Serie 6 

fr 599 000:-

RÄNTECHOCK
2.95% RÄNTA VECKA 22 

MELLAN 28/5 - 3/6

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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VARMT PÅ KONTORET?
Vi fi xar ett bättre arbetsklimat!
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Alla 8 kampanj -
modeller hittar Du 
på www.contura.se

CONTURA 810:1
Ord. pris 13.900:-

JUST NU 
11.900:-

STRÅLANDE
tider för dig som vill

SPARA

1.500:-
rabatt på Premodul

skorsten vid samtidigt 
köp av valfri 

Contura kamin.
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B
Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00 

Lunnavägen 6, Alafors - Torsdagar 14-18
e-post: lars@sturesspisar.se 

www.sturesspisar.se

SURTE. Bostadsområ-
det Green Village vid 
Keillers Damm i Surte 
håller på att växa fram.

För att marknadsföra 
området ytterligare 
sker en aktivitet nu på 
lördag.

Stjärnkocken Alex-
andra Zazzi kommer 
på besök för att tillaga 
sparris i olika former.

Det första spadtaget för Green 
Village i Surte togs i januari i 
år. Området kommer att bestå 
av 116 bostäder fördelade på 9 
villor, 21 radhus och 86 lägen-
heter som erbjuder ett omtalt 
miljöpaket.

– Vår grundtanke är att 
exklusivt erbjuda en boende-
form som är hållbar över tid, 
där familj och miljö har själv-
klara huvudroller. El från det 
egna vindkraftverket, värme 
från berget och varmvatten 
från solenergi borgar för mil-
jösmarthet, självförsörjning 

och därmed ekonomisk stabi-
litet, förklarar Gene Borgs-
hammar, press- och medi-
aansvarig för projektet.

Nu på lördag bjuder Green 
Village in till ett stort i event 
på platsen där det nya bostads-
området håller på att ta form. 
Förutom att allmänheten kan 
ta del av Alexandra Zazzis 

kocktips så blir det segway-
race, tipspromenad och en 
del andra roliga tävlingar där 
arrangören utlovar fina priser.

– Vi hoppas på fint väder 
och många besökare, avslutar 
Gene Borgshammar.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Som en 
avslutning på NTA-
temat ”Kretsar kring 
el” fick årskurs fem på 
Madenskolan besök av 
Göran Danielsson från 
Stena Renewable som 
berättade för eleverna 
om hur ett vindkraft-
verk fungerar.

Under våren har eleverna 
bland annat fått bygga egna 
vindsnurror som de varit ute 
och mätt i vinden med. 

I fredags fick de ta del 
av hur man utvinner el 
genom vindkraftverk. Göran 

Danielsson från Stena Rene-
wable, pratade bland annat 
om hur rotvingarna vrider 
sig med vinden och hur 
maskinhuset roterar. 

– Man måste vara noga 
med var någonstans de byggs 
och ta hänsyn till natur- och 
djurlivet. Det finns också 
regler för hur högt ett vind-
kraftverk får låta för att inte 
människor som bor i närhe-
ten ska störas, berättade han. 

Tanken med företagsbe-
söket var också att integrera 
entreprenöriellt tänkande 
i undervisningen, vilket är 
något man försöker jobba 

med på Madenskolan.
Madenskolan samarbetar 

med Alboskolan i Skepplanda 
kring olika NTA-teman, som 
står för naturvetenskap och 
teknik för alla. 

Materialet kommer till 
skolorna i färdigpaketerade 
lådor så det är bara för lära-
ren att börja arbeta med det. 
Varje årskurs har sitt eget 
tema, så som exempelvis 
”kemiförsök” eller ”rörelse-
konstruktion”. 

– Det finns många förde-
lar med NTA. Bland annat 
kan vi lärare lägga mer tid 
och energi på elevernas pro-

jekt eftersom vi slipper pla-
nera lika mycket. Eftersom 
materialet är framtaget av 
pedagoger kan man kännas 
sig säker på att det uppfyller 
kraven för undervisningen. 

Det är också en fördel att 
skolorna jobbar på samma 
sätt, vilket gör att eleverna 
hamnar på samma nivå inför 
högstadiet, säger läraren 
Christina Danielsson.

Vindkraft på schemat
– Madenskolan fick besök från Stena Renewable

PÅ MADENSKOLAN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Göran Danielsson från Stena 
Renewable demonstrerade 
hur vindkraftverket roterar 
i vinden.

Årskurs fem på Madenskolan har under våren jobbat med 
NTA-projektet ”Kretsar kring el”.

ÄLVÄNGEN. Väst-
trafik sätter in nya 
tågavgångar mellan 
Trollhättan och Göte-
borg för att underlätta 
arbetspendling mellan 
orterna.

Samtidigt startas 
en ny busslinje mellan 
Älvängen och Volvos 
anläggningar på 
Hisingen. 

Satsningen är möjlig 
tack vare ett extra 
tillskott på drygt 13 
miljoner från Västra 
Götalandsregionen, 
som vill stärka arbets-
marknaden efter 
Saabs konkurs.

När Saab lades ner beslöt 
Västra Götalandsregionen 
att genomföra en särskild 
insats för näringslivsutveck-
ling i Trollhättan och att un-
derlätta för arbetspendling 
från orten. Av den totala in-
satsen på 90 miljoner har 
cirka 13 miljoner öron-
märkts för att utöka kollek-

tivtrafiken.
– Det känns bra att 

kunna stötta arbetspend-
lingen mellan Trollhättan 
och Göteborg. Vi hoppas 
att denna förstärkning ska 
skapa bättre förutsättningar 
för våra resenärer, säger An-
dreas Almquist, enhetschef 
utveckling på Västtrafik.

Med början måndagen 28 
maj kör Västtrafik en ny tå-
gavgång klockan 06.16 från 
Trollhättan till Göteborg 
under vardagar. Tåget an-
länder till Älvängen 06.44 
och därifrån går en ny buss-
linje, 440, direkt till Volvo i 
Torslanda. Bussen kommer 
att invänta tåget vid förse-
ningar.

– Den nya avgången inne-
bär kortare restid för pend-
lare mellan Trollhättan och 
Torslanda, men kommer 
också övriga pendlare mot 
exempelvis Göteborg till 
del. Vi vet att det till exem-
pel varit trångt på avgången 
06.34 från Trollhättan och 
hoppas nu att vi kan avlas-
ta även den, säger Andreas 

Almquist.
I satsningen ingår även 

utökad trafik på vardagsef-
termiddagarna. Resenärer 
som åker från Volvo Torslan-
da kan ta den nya linjen 440 
klockan 16.45 mot Älvängen 
och därefter byta till ordina-
rie tåg mot Trollhättan. Det 
blir även en ny tågavgång 
klockan 15.32 från Göte-
borg. Det blir den snabbas-
te förbindelsen mellan Gö-
teborg och Trollhättan, med 
en restid på 44 minuter. Att 
Västtrafik kan införa de nya 
tågavgångarna beror bland 
annat på att tre nya region-
tåg tas i drift.

De extra tågen går till och 
med 29 juni, och gör sedan 
ett sommaruppehåll till och 
med 19 augusti. Vardagar 
mellan 30 juni och 19 augus-
ti går det istället en direkt-
buss mellan Trollhättan och 
Torslanda. Under hösten 
och fram till tidtabellskiftet 
fortsätter den utökade trafi-
ken att gå mellan Trollhät-
tan och Göteborg.

❐❐❐

Ny busslinje mellan Älvängen och Volvo i Torslanda Alexandra Zazzi till Surte
– Festligt event 
vid Keillers Damm

Alexandra Zazzi kommer till Surte nu på lördag som ett led 
i marknadsföringen av Green Village, det nya bostadsområ-
det som håller på att växa fram vid Keillers Damm.
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bland kommunens ung-
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studier är dessutom 
stor.

– Förra året gick 71 % 
procent av våra elever 
ut i jobb, berättar 
rektor Malin Luukinen.

Lärlingsgymnasiet har fun-
nits på Hålstensvägen i 
Älvängen i tre år. Verksam-
het bedrivs också i Håby. 
För närvarande finns 82 
elever i undervisning i Ale. 
Eleverna är fördelade på 
fem olika yrkesutbildningar; 
el, bygg- och anläggning, 
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– Det är riksintag som 
gäller, men 90 % av alla 
elever utgörs av aleungdo-
mar, förklarar Malin Luuki-
nen.

Yrkeskunskap
– Vår metod bygger på att 
tillfoga eleverna så mycket 
yrkeskunskap det bara går. 
Hälften av skoltiden är för-
lagd på arbetsplatsen, från år 
ett. Det finns en handledare 
till varje elev, som sedan är 
med i bedömningen av res-
pektive ungdom.

Är det lätt att finna 
praktikplatser i Ale?

– Ja, det tycker jag. Vi har 
en väldigt bra kontakt med 
det privata näringslivet i vår 
kommun. Vi har en bas av 
företag som alltid är villiga 
att ta emot lärlingar, säger 
yrkeslärare Lennart Wall-
ström.

En av dem som hyllar 
samarbetet med Lärlings-
gymnasiet är Michael Bill, 
vd på Beijer i Älvängen. Han 
berättar om flera goda exem-
pel där lärlingar övergått i 
fast anställning efter avslutad 
gymnasietid.

– Det blir som en lång 

provanställning. Jag tycker 
det är ett vinn-vinn-koncept. 
Vi får möjlighet att se om 
han eller hon är en potenti-
ell arbetskraft och eleven får 
känna sig för om yrkesvalet 
är det rätta, säger Michael 
Bill.

Erfarenhet
Anton Fridh från Alafors 
går andra året på Lärlings-
gymnasiet och praktiserar i 
Beijers butik. Han går inrikt-
ning handel.

– Jag bytte program i 
höstas och nu har jag hittat 
rätt. Jag stortrivs med min 
praktikplats. Det är inte alls 
säkert att det resulterar i 
någon fast anställning, men 
hur det än är så samlar jag på 
mig värdefull erfarenhet för 
framtiden.

Lennart Wallström vill 
understryka det som Anton 
Fridh framhåller, nämligen 
att ungdomarna växer med 
uppgiften som lärling.

– De slussas ut på arbets-
marknaden på ett bra sätt. 
Det är inte enbart till en 
fördel rent yrkesmässigt utan 
även socialt. Ungdomarna 
förbereds för vuxenlivet.

1 juni vet Lärlingsgym-
nasiet hur elevsituationen 
kommer att se ut för kom-
mande läsår. Målbilden är att 
hamna på 30 förstaårselever.

– Det är fullt realistiskt 
att tro att det blir så. Under 
våren har vi haft ett antal 
öppet hus-kvällar för att visa 
upp vår verksamhet. Fortfa-
rande är vi relativt anonyma 
för aleborna. Det vill vi ändra 
på, avslutar Malin Luukinen.

En väg ut i arbetslivet
– Praktik är modellen för Lärlingsgymnasiet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Malin Luukinen är rektor och Lennart Wallström yrkeslärare på Lärlingsgymnasiet i Älväng-
en.

Anton Fridh går andra året 
på Lärlingsgymnasiet och 
har sin praktik förlagd till 
Beijers byggvaruhandel i 
Älvängen.

Den nya skollagen ger 
rektorn möjlighet att 
stänga av en elev från 
skolan. Det har rektor, 
Leif Gardtman, på Sur-
teskolan nu gjort. Av-
stängningen gällde under 
sex dagar för att utreda 
vilka andra åtgärder som 
skulle sättas in. Utbild-
ningsnämnden informera-
des i ärendet förra veckan. 
All information är sekre-
tessbelagd.

❐❐❐

Elev stängdes av

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

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

Öppet söndag kl 12-15

2.95% 
RÄNTA

Vi visar 70st 
fräscha beg. 

husbilar!

Rapido
Serie 6 

fr 599 000:-

RÄNTECHOCK
2.95% RÄNTA VECKA 22 

MELLAN 28/5 - 3/6

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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VARMT PÅ KONTORET?
Vi fi xar ett bättre arbetsklimat!
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Alla 8 kampanj -
modeller hittar Du 
på www.contura.se

CONTURA 810:1
Ord. pris 13.900:-

JUST NU 
11.900:-

STRÅLANDE
tider för dig som vill

SPARA

1.500:-
rabatt på Premodul

skorsten vid samtidigt 
köp av valfri 

Contura kamin.
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Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors - Torsdagar 14-18

e-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.se

SURTE. Bostadsområ-
det Green Village vid 
Keillers Damm i Surte 
håller på att växa fram.

För att marknadsföra 
området ytterligare 
sker en aktivitet nu på 
lördag.

Stjärnkocken Alex-
andra Zazzi kommer 
på besök för att tillaga 
sparris i olika former.

Det första spadtaget för Green 
Village i Surte togs i januari i 
år. Området kommer att bestå 
av 116 bostäder fördelade på 9 
villor, 21 radhus och 86 lägen-
heter som erbjuder ett omtalt 
miljöpaket.

– Vår grundtanke är att 
exklusivt erbjuda en boende-
form som är hållbar över tid, 
där familj och miljö har själv-
klara huvudroller. El från det 
egna vindkraftverket, värme 
från berget och varmvatten 
från solenergi borgar för mil-
jösmarthet, självförsörjning 

och därmed ekonomisk stabi-
litet, förklarar Gene Borgs-
hammar, press- och medi-
aansvarig för projektet.

Nu på lördag bjuder Green 
Village in till ett stort i event 
på platsen där det nya bostads-
området håller på att ta form. 
Förutom att allmänheten kan 
ta del av Alexandra Zazzis 

kocktips så blir det segway-
race, tipspromenad och en 
del andra roliga tävlingar där 
arrangören utlovar fina priser.

– Vi hoppas på fint väder 
och många besökare, avslutar 
Gene Borgshammar.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Som en 
avslutning på NTA-
temat ”Kretsar kring 
el” fick årskurs fem på 
Madenskolan besök av 
Göran Danielsson från 
Stena Renewable som 
berättade för eleverna 
om hur ett vindkraft-
verk fungerar.

Under våren har eleverna 
bland annat fått bygga egna 
vindsnurror som de varit ute 
och mätt i vinden med. 

I fredags fick de ta del 
av hur man utvinner el 
genom vindkraftverk. Göran 

Danielsson från Stena Rene-
wable, pratade bland annat 
om hur rotvingarna vrider 
sig med vinden och hur 
maskinhuset roterar. 

– Man måste vara noga 
med var någonstans de byggs 
och ta hänsyn till natur- och 
djurlivet. Det finns också 
regler för hur högt ett vind-
kraftverk får låta för att inte 
människor som bor i närhe-
ten ska störas, berättade han. 

Tanken med företagsbe-
söket var också att integrera 
entreprenöriellt tänkande 
i undervisningen, vilket är 
något man försöker jobba 

med på Madenskolan.
Madenskolan samarbetar 

med Alboskolan i Skepplanda 
kring olika NTA-teman, som 
står för naturvetenskap och 
teknik för alla. 

Materialet kommer till 
skolorna i färdigpaketerade 
lådor så det är bara för lära-
ren att börja arbeta med det. 
Varje årskurs har sitt eget 
tema, så som exempelvis 
”kemiförsök” eller ”rörelse-
konstruktion”. 

– Det finns många förde-
lar med NTA. Bland annat 
kan vi lärare lägga mer tid 
och energi på elevernas pro-

jekt eftersom vi slipper pla-
nera lika mycket. Eftersom 
materialet är framtaget av 
pedagoger kan man kännas 
sig säker på att det uppfyller 
kraven för undervisningen. 

Det är också en fördel att 
skolorna jobbar på samma 
sätt, vilket gör att eleverna 
hamnar på samma nivå inför 
högstadiet, säger läraren 
Christina Danielsson.

Vindkraft på schemat
– Madenskolan fick besök från Stena Renewable

PÅ MADENSKOLAN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Göran Danielsson från Stena 
Renewable demonstrerade 
hur vindkraftverket roterar 
i vinden.

Årskurs fem på Madenskolan har under våren jobbat med 
NTA-projektet ”Kretsar kring el”.

ÄLVÄNGEN. Väst-
trafik sätter in nya 
tågavgångar mellan 
Trollhättan och Göte-
borg för att underlätta 
arbetspendling mellan 
orterna.

Samtidigt startas 
en ny busslinje mellan 
Älvängen och Volvos 
anläggningar på 
Hisingen. 

Satsningen är möjlig 
tack vare ett extra 
tillskott på drygt 13 
miljoner från Västra 
Götalandsregionen, 
som vill stärka arbets-
marknaden efter 
Saabs konkurs.

När Saab lades ner beslöt 
Västra Götalandsregionen 
att genomföra en särskild 
insats för näringslivsutveck-
ling i Trollhättan och att un-
derlätta för arbetspendling 
från orten. Av den totala in-
satsen på 90 miljoner har 
cirka 13 miljoner öron-
märkts för att utöka kollek-

tivtrafiken.
– Det känns bra att 

kunna stötta arbetspend-
lingen mellan Trollhättan 
och Göteborg. Vi hoppas 
att denna förstärkning ska 
skapa bättre förutsättningar 
för våra resenärer, säger An-
dreas Almquist, enhetschef 
utveckling på Västtrafik.

Med början måndagen 28 
maj kör Västtrafik en ny tå-
gavgång klockan 06.16 från 
Trollhättan till Göteborg 
under vardagar. Tåget an-
länder till Älvängen 06.44 
och därifrån går en ny buss-
linje, 440, direkt till Volvo i 
Torslanda. Bussen kommer 
att invänta tåget vid förse-
ningar.

– Den nya avgången inne-
bär kortare restid för pend-
lare mellan Trollhättan och 
Torslanda, men kommer 
också övriga pendlare mot 
exempelvis Göteborg till 
del. Vi vet att det till exem-
pel varit trångt på avgången 
06.34 från Trollhättan och 
hoppas nu att vi kan avlas-
ta även den, säger Andreas 

Almquist.
I satsningen ingår även 

utökad trafik på vardagsef-
termiddagarna. Resenärer 
som åker från Volvo Torslan-
da kan ta den nya linjen 440 
klockan 16.45 mot Älvängen 
och därefter byta till ordina-
rie tåg mot Trollhättan. Det 
blir även en ny tågavgång 
klockan 15.32 från Göte-
borg. Det blir den snabbas-
te förbindelsen mellan Gö-
teborg och Trollhättan, med 
en restid på 44 minuter. Att 
Västtrafik kan införa de nya 
tågavgångarna beror bland 
annat på att tre nya region-
tåg tas i drift.

De extra tågen går till och 
med 29 juni, och gör sedan 
ett sommaruppehåll till och 
med 19 augusti. Vardagar 
mellan 30 juni och 19 augus-
ti går det istället en direkt-
buss mellan Trollhättan och 
Torslanda. Under hösten 
och fram till tidtabellskiftet 
fortsätter den utökade trafi-
ken att gå mellan Trollhät-
tan och Göteborg.

❐❐❐

Ny busslinje mellan Älvängen och Volvo i Torslanda Alexandra Zazzi till Surte
– Festligt event 
vid Keillers Damm

Alexandra Zazzi kommer till Surte nu på lördag som ett led 
i marknadsföringen av Green Village, det nya bostadsområ-
det som håller på att växa fram vid Keillers Damm.
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Modern
och miljövänlig
biltvätt!
Bekvämt och 
effektivt!

Var 6:e biltvätt är gratis!
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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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Världsvan kontorschef på nya äventyr
Till vardags jobbar hon som kontorschef på Swedbank i Ale, men när kavajen 

åkt av bär det av ut i naturen med karta i hand.
Gunilla Hogedal har orienterat i världens alla hörn och till hösten 

väntar nya äventyr på Cuba. 

Många känner igen dig 
från Swedbank-kontoren, 
hur länge har du jobbat 
inom banken?
– Jag har jobbat 40 år inom 
banken. Som 18 åring bör-
jade jag på Föreningsban-
ken, som senare blev Swed-
bank, i Lilla Edet. Det var 
en ren händelse, jag ville 
tjäna pengar för att kunna 
åka ut och resa och mamma 
hade sett att det fanns en 
ledig tjänst. Sedan trivdes 
jag så bra att jag blev kvar.

Du har ett stort intresse 
för orientering och har 
sprungit orienteringstäv-
lingar världen över. Vad 
är det som lockar?

– Jag gillar att springa i 
skogen och man kommer till 
olika platser. Sedan håller 
man sig i form och mår bra. 
Det blir en skön kontrast 
till jobbet på banken. Jag 
har orienterat sedan 20-års-
åldern då jag träffade min 
man Lasse som höll på med 
orientering. Jag är själv upp-

vuxen på landsbygden och 
har alltid drömt om att 
resa. Det är roligt med ett 
gemensamt intresse och vi 
är en riktig orienteringsfa-
milj. Förra söndagen sprang 
vi en tävling i Åmål och då 
var både söner och barnbarn 
med.  Det som är så kul med 
orientering är att alla kan 
vara med.

Är du en tävlingsmän-
niska?
– Ja, verkligen!

Berätta mer om era 
orienteringsresor, var har 
ni varit?
– Hittills i år har det blivit 
24 tävlingar, bland annat i 
Nice, Korsika och Sardi-
nien. När vi åker på långre-
sor är det oftast en arrang-
erad orienteringsresa, där 
kartorna är uppritade för 
gruppen. Vi har varit runt 
i hela världen och tävlat: 
Japan, Taiwan, Sydkorea, 
Madagaskar, Mauritius, 
Centralamerika, Ecuador, 

Irland, Frankrike, Grön-
land… 

Hur var det att orientera 
på Grönland?
– Man sprang i ödemarken 
bland stora isberg. Det var 
jättehäftigt! En av tävling-
arna startade mitt i natten. 

Var går nästa oriente-
ringsresa?
– Förutom några resor inom 
Skandinavien i sommar ska 
vi orientera på Cuba till 
hösten. Det är en arrange-
rad resa som inkluderar fem 
tävlingar.  

Har du något drömresmål 
kvar att besöka?
– När jag var 18 år gjorde 
jag en lång lista på saker 
jag ville göra och ställen jag 
ville besöka: Det var barriär-
reven, åka transibiriska järn-
vägen, rida på Island och 
mycket mer. Nu har jag bara 
ett ställe kvar: Påskön ska 
jag besöka någon gång. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Gunilla Hogedal
Ålder: 59
Bor: Vänersborg
Familj: Maken Lasse, sönerna 
Martin och Jonas och tre 
barnbarn
Gör: Kontorschef på Swed-
bank i Ale (Älvängen och 
Surte)
Intressen: Orientering (som 
även inkluderar långresor), 
läsa. Driver även en bokblogg
Stjärntecken: Fisk
Favoritland: Sydkorea ”Det 
är harmoniskt, som yin och 
yang.”
Planer i sommar: Oriente-
ringsresor, främst i Skandina-
vien och vara i sommarstu-
gan i Sjuntorp. 
Läser just nu: Paganinifallet
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STARRKÄRR. Två 
inbrott på lika många 
dygn.

Uppgivenheten är 
påtaglig hos medlem-
marna i Starrkärr-
Kilanda Hembygdsför-
ening.

– Man tappar lusten, 
säger styrelseledamot 
Gerhard Andersson.

Natten till måndag slog 
tjuvarna till första gången. 
Genom att lyfta ur ett föns-
ter till torpstugan respektive 
smedjan tog sig gärnings-
männen in i lokalerna. De 
rotade igenom lådor och 
skåp, ställde till allmän oreda 
men något gods fick de inte 
med sig.

Natten därpå var det dags 
för nästa påhälsning och nu 
blev skadorna betydligt mer 
omfattande. Dessutom lyck-
ades förövarna komma över 

diverse saker, bland annat 
kopparföremål.

– De har varit inne torp-
stugan och i magasinet. Tju-
varna har röjt runt, till och 
med kastat ut en docka ur en 
vagn. Det är sorgligt.

Många ideella arbetstim-
mar läggs för att hålla hem-
bygdsgården i fint skick. Just 

nu håller föreningen på att 
renovera Äskekärrsstugan 
till en kostnad av 150 000 
kronor.

– Glädjen över det projek-
tet försvinner när sådant här 
inträffar.

Prästalund utsatt för inbrott – två gånger om!

I PRÄSTALUND

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hembygdsgården i Prästalund utsattes för två inbrott inom loppet av två dygn.

Just nu sker en renovering av Äskekärrsstugan i Prästalund.

NÖDINGE. Sommarvär-
men hade anlänt på rik-
tigt när förskolans dag 
firades i torsdags. 

Äppelgårdens för-
skola passade på att ha 
sin allra första vårfest 
sedan starten i höstas.

Det blev en riktig 
myseftermiddag med 
många familjer på 
plats.

Gräsmattan utanför Äppel-
gårdens förskola var på tors-
dagseftermiddagen full av fi-
kande familjer och lekande 
barn. Solen gassade på pick-
nickfiltarna, men det var inte 
bara sommaren som värmde. 

På förskolans dag var ge-
menskapen i fokus och den 
glada stämningen gick inte 
att ta miste på.  

Skolrådet, som höll i trå-
darna hade ordnat med såväl 
musikframträdanden av 
barnen som säckhoppning 
och ”leksaksbytarbord.” 

– Det är ett bra tillfäl-
le att träffas. Föräldrarna får 
en chans att bekanta sig med 
varandra och även vi förskol-
lärare får möjlighet att träffa 
alla. Det finns inte så mycket 
tid till det annars, säger Anna 
Björnsson, som sitter med i 
skolrådet. 

Tills nästa år planerar de 

att ha ännu fler aktiviteter när 
förskolans dag ska firas. 

Umgicks i solen. Fredrik Hedenström och Lotta Stålhandske 
med barnen Thea och Ian tog en fika tillsammans med Karin 
och Patric Strelén och deras dotter Märta. 

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.

Sol, bus och gemenskap
– Hög mysfaktor på Äppelgårdens första vårfest

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

PÅ ÄPPELGÅRDEN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16��
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Världsvan kontorschef på nya äventyr
Till vardags jobbar hon som kontorschef på Swedbank i Ale, men när kavajen 

åkt av bär det av ut i naturen med karta i hand.
Gunilla Hogedal har orienterat i världens alla hörn och till hösten 

väntar nya äventyr på Cuba. 

Många känner igen dig 
från Swedbank-kontoren, 
hur länge har du jobbat 
inom banken?
– Jag har jobbat 40 år inom 
banken. Som 18 åring bör-
jade jag på Föreningsban-
ken, som senare blev Swed-
bank, i Lilla Edet. Det var 
en ren händelse, jag ville 
tjäna pengar för att kunna 
åka ut och resa och mamma 
hade sett att det fanns en 
ledig tjänst. Sedan trivdes 
jag så bra att jag blev kvar.

Du har ett stort intresse 
för orientering och har 
sprungit orienteringstäv-
lingar världen över. Vad 
är det som lockar?

– Jag gillar att springa i 
skogen och man kommer till 
olika platser. Sedan håller 
man sig i form och mår bra. 
Det blir en skön kontrast 
till jobbet på banken. Jag 
har orienterat sedan 20-års-
åldern då jag träffade min 
man Lasse som höll på med 
orientering. Jag är själv upp-

vuxen på landsbygden och 
har alltid drömt om att 
resa. Det är roligt med ett 
gemensamt intresse och vi 
är en riktig orienteringsfa-
milj. Förra söndagen sprang 
vi en tävling i Åmål och då 
var både söner och barnbarn 
med.  Det som är så kul med 
orientering är att alla kan 
vara med.

Är du en tävlingsmän-
niska?
– Ja, verkligen!

Berätta mer om era 
orienteringsresor, var har 
ni varit?
– Hittills i år har det blivit 
24 tävlingar, bland annat i 
Nice, Korsika och Sardi-
nien. När vi åker på långre-
sor är det oftast en arrang-
erad orienteringsresa, där 
kartorna är uppritade för 
gruppen. Vi har varit runt 
i hela världen och tävlat: 
Japan, Taiwan, Sydkorea, 
Madagaskar, Mauritius, 
Centralamerika, Ecuador, 

Irland, Frankrike, Grön-
land… 

Hur var det att orientera 
på Grönland?
– Man sprang i ödemarken 
bland stora isberg. Det var 
jättehäftigt! En av tävling-
arna startade mitt i natten. 

Var går nästa oriente-
ringsresa?
– Förutom några resor inom 
Skandinavien i sommar ska 
vi orientera på Cuba till 
hösten. Det är en arrange-
rad resa som inkluderar fem 
tävlingar.  

Har du något drömresmål 
kvar att besöka?
– När jag var 18 år gjorde 
jag en lång lista på saker 
jag ville göra och ställen jag 
ville besöka: Det var barriär-
reven, åka transibiriska järn-
vägen, rida på Island och 
mycket mer. Nu har jag bara 
ett ställe kvar: Påskön ska 
jag besöka någon gång. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Gunilla Hogedal
Ålder: 59
Bor: Vänersborg
Familj: Maken Lasse, sönerna 
Martin och Jonas och tre 
barnbarn
Gör: Kontorschef på Swed-
bank i Ale (Älvängen och 
Surte)
Intressen: Orientering (som 
även inkluderar långresor), 
läsa. Driver även en bokblogg
Stjärntecken: Fisk
Favoritland: Sydkorea ”Det 
är harmoniskt, som yin och 
yang.”
Planer i sommar: Oriente-
ringsresor, främst i Skandina-
vien och vara i sommarstu-
gan i Sjuntorp. 
Läser just nu: Paganinifallet
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STARRKÄRR. Två 
inbrott på lika många 
dygn.

Uppgivenheten är 
påtaglig hos medlem-
marna i Starrkärr-
Kilanda Hembygdsför-
ening.

– Man tappar lusten, 
säger styrelseledamot 
Gerhard Andersson.

Natten till måndag slog 
tjuvarna till första gången. 
Genom att lyfta ur ett föns-
ter till torpstugan respektive 
smedjan tog sig gärnings-
männen in i lokalerna. De 
rotade igenom lådor och 
skåp, ställde till allmän oreda 
men något gods fick de inte 
med sig.

Natten därpå var det dags 
för nästa påhälsning och nu 
blev skadorna betydligt mer 
omfattande. Dessutom lyck-
ades förövarna komma över 

diverse saker, bland annat 
kopparföremål.

– De har varit inne torp-
stugan och i magasinet. Tju-
varna har röjt runt, till och 
med kastat ut en docka ur en 
vagn. Det är sorgligt.

Många ideella arbetstim-
mar läggs för att hålla hem-
bygdsgården i fint skick. Just 

nu håller föreningen på att 
renovera Äskekärrsstugan 
till en kostnad av 150 000 
kronor.

– Glädjen över det projek-
tet försvinner när sådant här 
inträffar.

Prästalund utsatt för inbrott – två gånger om!

I PRÄSTALUND

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hembygdsgården i Prästalund utsattes för två inbrott inom loppet av två dygn.

Just nu sker en renovering av Äskekärrsstugan i Prästalund.

NÖDINGE. Sommarvär-
men hade anlänt på rik-
tigt när förskolans dag 
firades i torsdags. 

Äppelgårdens för-
skola passade på att ha 
sin allra första vårfest 
sedan starten i höstas.

Det blev en riktig 
myseftermiddag med 
många familjer på 
plats.

Gräsmattan utanför Äppel-
gårdens förskola var på tors-
dagseftermiddagen full av fi-
kande familjer och lekande 
barn. Solen gassade på pick-
nickfiltarna, men det var inte 
bara sommaren som värmde. 

På förskolans dag var ge-
menskapen i fokus och den 
glada stämningen gick inte 
att ta miste på.  

Skolrådet, som höll i trå-
darna hade ordnat med såväl 
musikframträdanden av 
barnen som säckhoppning 
och ”leksaksbytarbord.” 

– Det är ett bra tillfäl-
le att träffas. Föräldrarna får 
en chans att bekanta sig med 
varandra och även vi förskol-
lärare får möjlighet att träffa 
alla. Det finns inte så mycket 
tid till det annars, säger Anna 
Björnsson, som sitter med i 
skolrådet. 

Tills nästa år planerar de 

att ha ännu fler aktiviteter när 
förskolans dag ska firas. 

Umgicks i solen. Fredrik Hedenström och Lotta Stålhandske 
med barnen Thea och Ian tog en fika tillsammans med Karin 
och Patric Strelén och deras dotter Märta. 

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.

Sol, bus och gemenskap
– Hög mysfaktor på Äppelgårdens första vårfest

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

PÅ ÄPPELGÅRDEN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

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

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

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

BETONGHÅLTAGNING
Sågning • Borrning • Bilning • Rivning 

Asbestsanering • Vajersågning
Betong- och bergtätning

www.alebetongborrning.se

Försäljning & service
Nyckeltillverkning
�����0303-74 86 11�������
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Ring Kent på 0704-38 52 58
eller Björn på 0303-333 732

Lediga 
platser!
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RING! 0303-749218 • ztryck.se • ÄLVÄNGEN

Orderblock & tidsedelset

20%
rabatt

Bildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

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

Öppet: mån-tors 9-18, fre 9-16, lunchstängt 12-13
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Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

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

www.mecaalvangen.se

Minireningsverk 
för enskilda avlopp
Enkelt & driftsäkert • Tar liten plats

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

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86

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

WWW.ZATABYGG.SE

Snabba leverans
er

Vi har

Ring Kent på 0704-38 52 58
eller Björn på 0303-333 732

Lediga 
platser!
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ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

www.mecaalvangen.se

Minireningsverk 
för enskilda avlopp
Enkelt & driftsäkert • Tar liten plats

Ring oss på 0706-08 62 99
www.biovac.se
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Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

�������
�����������������

VOLVO NÄRSERVICE ALE

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi har

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

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

SURTE. 41 623.
Så många sidor har 

klass 3 på Surteskolan 
läst under perioden 
september-maj.

För sitt flitiga 
läsande belönades 
eleverna med Guiness 
Rekordbok och glass 
på Surte bibliotek i tis-
dags.

Varje år uppmanar Surte bib-
liotek att årskurs 3 på Surte-
skolan ska delta i ett läspro-
jekt. Det här läsåret utgjorde 
inget undantag. I tisdags av-
slutades projektet i samband 
med att klassen besökte bib-
lioteket.

– Eleverna har varit väl-
digt flitiga. I första hand har 
det handlat om skönlitteratur. 
Vi är 21 elever i klassen och 
några har läst mer än andra. 
Genomsnittet har blivit drygt 
200 sidor per elev och månad, 
berättar klassföreståndare 
Erika Hermansson.

– Det var lätt att stimule-
ra barnen i det här projektet. 
De älskar att läsa och vi besö-
ker biblioteket minst en gång 
i månaden. Här sker alltid 
bokprat och det gör eleverna 

ännu mer intresserade.
Ewelina är en riktig 

bokmal och när lokaltidning-
en träffar henne har hon hela 
famnen full av böcker.

– Jag föredrar hästböcker. 
Nu har jag lånat en Sigge-bok 
och flera Teddy-böcker. Alla 
handlar om hästar.

Avslutningsfirandet på 
biblioteket var mycket upp-
skattat och vad kunde passa 
bättre denna varma majdag 
än isglass? 

Sommarboken är ett bra till-
fälle för alla skolbarn att hålla 
igång läsningen under som-
marlovet. Varje barn som 

önskar att vara med hämtar 
ett sommarbokskort på bib-
lioteket.

– Barnen får låna och läsa 

fem valfria böcker. Man skri-
ver upp vilka böcker det är 
och lämnar sedan in kortet 
på biblioteket. Då är man 
med och deltar i utlottningen 
av presentböcker, förklarar 
Kristina Korn och fortsätter:

– Vill man läsa mer hämtar 
man ett nytt kort och lånar 
fem nya böcker. Jag vill dock 
noga poängtera att Sommar-

boken inte är någon tävling. 
Alla ska läsa efter sin egen 
nivå.

Projektet omfattar samt-
liga bibliotek i kommunen. 
Sommarbokskorten ska vara 
inlämnade senast den 4 sep-
tember för att deltagarna ska 
vara med i utlottningen.

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. Friidrotts-EM 
hägrar om en månad.

På Mor Annas 
förskola skedde en 
försmak av det som 
komma skall i Helsing-
fors.

Barnen hoppade, 
sprang och svettades i 
värmen.

I torsdags firades Förskolans 
dag runtom landet. Sam-
tidigt passade Mor Annas 
förskola på att arrangera sin 
traditionella friidrottsdag. 

– Vi är en förskola med 
inriktning på hälsa och 
rörelse. Vi har fyra årligen 
återkommande arrang-
emang. Förutom friidrott så 
genomför vi alltid Hasalop-
pet, Gångpolarn och mid-
sommardans, berättar för-
skolelärare Linda Skånberg.

Årets friidrottstema hade 
fyra grenar på programmet. 
Barnen var indelade i grup-
per efter avdelningstillhörig-
het och samtliga fick testa på 
längdhopp, höjdhopp, löp-
ning och balansgång.

– Det ska bli jätteroligt, 
förklarade Viggo samtidigt 
som han gjorde sig redo för 

balansgången.
I andra ändan av skolgår-

den var det riggat för höjd-
hopp. Inte någon av delta-
garna var nära att riva, det 
var gott om luft till ribban.

– Kul, men man blir törs-
tig, konstaterade Elin.

Efter avslutad aktivitet 
väntade grillad hamburgare 
och dricka. Varje deltagare 
förärades också med ett 
diplom att ta med sig hem.

– En lyckad dag med väl-
digt glada och entusiastiska 
barn, sammanfattade Linda 
Skånberg.

JONAS ANDERSSON

Friidrottsfest på Mor Annas förskola

Höjdhopp var en populär 
gren när Mor Annas försko-
la arrangerade friidrottsdag 
i torsdags.

Målet är nära. Efter avslutade aktiviteter väntade grillad 
hamburgare. 

– Sommarboken har dragit igång på biblioteken

Sommarboken är ett projekt som vänder sig till barn i års-
kurs F-6 i hela Ale kommun.

Projekt som stimulerar läsning under lovet

ALE. Sommarboken ska bidra till att skoleleverna 
håller igång läsningen under sommarlovet.

Projektet vänder sig till barn i årskurs F-6.
– Det har genomförts med framgång i andra 

kommuner och nu följer vi efter, säger Kristina 
Korn på Surte bibliotek.

Flitiga bokläsare prisades

PÅ BIBLIOTEKET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Klassföreståndare Erika Hermansson visar upp den bok som 
årskurs 3 på Surteskolan fick i present av personalen på 
Surte bibliotek för sitt flitiga läsande.

Ewelina i klass 3 på Surte-
skolan läser ofta och gärna, 
helst böcker som handlar om 
hästar.



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

Saknat fotbollen
Vill du vara med och starta upp vårt 

damlag igen är du välkommen till 
informationsmöte på Vimmervi 

tisdagen den 29 maj kl 18:00.

Du kan också  ringa eller skicka SMS  till
Mikael Ekström  0720-09 73 80

NÖDINGE– SÅ KLART
Nödinge SK Fotboll     Kansli: 0303-22 98 83

 E-post: nskfotboll@telia.com   Hemsida: www.laget.se/nskfotboll
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Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland 
Stenungsund – Edet FK 1-2 (1-1)
Mål EFK: Anton Granqvist, Martin 
Erlandsson.
Melleruds IF – Ahlafors IF 1-2
Mål AIF: Ali El-refaei, Johan Elving.
Matchens kurrar: Andreas Skånberg 3, 
Henrik Andersson 2, Johan Elving 1. 

Division 5 Västergötland V
Wargön – Skepplanda 1-5 (1-4)
Mål SBTK: Christian Rönkkö 2, Mattias 
Johansson, Daniel ”Göken” Larson.
Matchens kurrar: Jonathan Svensson 3, 
Edwin Modin 2, Kristoffer Küchler 1.
Skepplanda – Trollhättans FK 0-0
Matchens kurrar: Mattias Holmström 3, 
Jonathan Svensson 2, Oscar Frii 1.
Lödöse/Nygård – Sollebrunn 0-6

Division 6 Alingsås
Åsaka – Alvhem 5-2 (1-1)
Mål AIK: Daniel Östlund, Tomas Nilsson.

Division 6D Göteborg
Nödinge SK – Nol IK 2-2 (0-1)
Mål NSK: Vedad Arnautovic, Dennis Asp-
lund. Mål NIK: Hadi Namro, Kalle
Matchens kurrar NSK: Adej Hayek 3, 
Johan Ekström 2, Vedad Arnautovic 1. 
Matchens kurrar NIK: Jesper Garvetti 3, 
Jonny Stenström 2, Martin Eriksson 1. 
Surte IS FK – Färjenäs IF 4-1
Målskyttar: Erik Borg 2, Emil Begzic 2.
Älvängen – Tuve 1-1 (0-0)
Mål ÄIK: Simon Enyck.
Matchens kurrar: Simon Enyck 3,  
Markus Hedberg 2, Mattias Ögren 1.

Division 7D Göteborg
Sparta – Bohus 2-2 (1-1)
Mål BIF: Peter Andreasson, Fredrik 
Schelin.

Division 3 Västergötland S, dam
Skepplanda BTK - Skoftebyns IF 
4-0 (1-0)
Mål: Sandra Augustsson 2, Amanda 
Errind, Sandra Alvenby.
Matchens kurrar: Sandra Augustsson 3, 
Sandra Alvenby 2, Lisa Qvarfordt 1.

Division 5 Västergötland V
Lödöse/Nygård – Sollebrunn 6-0
Mål L/N: Evelina Löfström 3, Matilda 
Bertilsson, Matilda Johansson, Emilia 
Löfström.
Division 4A Göteborg
Göteborgs FF – Älvängen 3-0
Matchens kurrar: Anki Olsson 3, Linda 
Klevéus 2, Ylva Fritzon 1.
Division 5 Göteborg
Ahlafors – Hermansby 16-0 (5-0)
Mål AIF: Madelene Lindberg 8, Jose-
fine Eklund 3, Elin Rubensson, Linda 
Jonasson, Emma Håkansson, Elisabeth 
Berndtsson, Ann-Sofi Råneby.

Tors 31/5 kl 19.00
Skepplanda – 

Gerdsken

Tors 31/5 kl 19.00
Jennylund

Bohus – Ramberget

Lör 2 juni kl 12.00
Gläntevi

Alvhem – Långared

Lör 2 juni kl 14.00
Nolängen

Nol – Älvängen

Lör 2 juni kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Tölö

FOTBOLL I ALE

NÖDINGE. Derbyt 
mellan Nödinge och Nol 
slutade oavgjort.

Båda lagen hade 
chans att avgöra, fast 
siktet var inte inställt.

Dyrbart, men rättvist 
konstaterade båda trä-
narna.

Nol fick bära favoritskapet 
inför årets första derby lagen 
emellan. När Bengt Alm-
qvist har svårt att få ihop tio 
spelare till varje träning har 
Peter Karlsson i Nol alltid 
fler än 25.

– Ja, vi har olika förutsätt-
ningar, men alla våra killar 
som kommer håller en hög 
kvalité. Det kanske gynnar 
oss även om det hade varit kul 
att vara några till, sa NSK:s 
Bengt Almqvist som var mest 
nöjd av tränarna.

Hans adep-
ter jagade 
ikapp un-
derlägen två 
gånger. Nol 
tog ledning-
en tio minu-
ter före paus genom Boban 
Ilic och resultatet fick anses 
rättfärdigat efter de första 45 
minuterna. Den 100 personer 
stora derbypubliken förvän-
tade sig säkert ett ökat tryck 
av gästande Nol efter paus, 
men det var istället hem-
malaget som tog över kom-
mandot. Omgående kvitte-
rade också Dennis Asplund 
efter att ha blivit snyggt fram-
spelad av Vedad Arnauto-
vics långa inkast. Glädjen 
blev dock kortvarig. Direkt 
efter avspel gick Nol till 
motattack och Carl Erham-
re kunde noteras för gäster-
nas ledningsmål. Nödinges 
bollinnehav fortsatte emel-
lertid och Vedad Arnautovics 
2-2 var både logiskt och rätt-
vist. Nolförsvaret stod plöts-
ligt på vid gavel. Hemmalaget 
hade sedan åtskilliga chanser 
att sätta även trean, men den 
sista passningen gick anting-

en för långsamt eller i fel rikt-
ning. Adej Hayek hade en fot 
med i det mesta, men det blev 
aldrig mer än nära. Bernhard 
Hadenäs var den som fick 
bästa chansen. De sista tio 
minuterna svängde match-
en på nytt. Nu tog Nol återi-
gen över dirigentpinnen och 
borde nog ha fått en möjlig-
het från elvametaren? Filip 
Larsson fick ett gyllene till-
fälle, men brände.

– Vi skapade tillräckligt för 
att punktera den här match-
en. Totalt sett är det nog ändå 
rättvist. Nödinge gör det 
bra. De lyfte många långbol-
lar mot vår backlinje och det 
oroade oss, sa Noltränaren 
Peter Karlsson direkt efter 
slutsignalen.

Bengt Almqvist hos hem-
malaget menade att det är 
svårt att begära mycket mer 

av en trupp 
där tränings-
närvaron inte 
tillhör bästa 
grenen. Han 
var ändå nöjd 
med en pinne.

– Det är hett om öronen 
i slutet fast vi ska inte be om 
ursäkt. Vi förtjänade den här 
poängen, men samtidigt spe-
lade vi nog bort varandra 
från de främsta placeringar-
na i serien.

Om den saken råder inga 
tvivel. Derbymatcherna som 
alltid har en tendens att 
bli tuffa och täta slutar inte 
sällan med delad pott. Det 
gynnar övriga topplag. Säve 
och Komarken är redan på 
väg att segla ifrån. Dessutom 
meddelades i veckan att Cruz 
Azul IF drar sig ur serien. Se-
riens överraskning är Surte IS 
FK som efter sju omgångar 
har lika många poäng som 
Nol IK. På lördag väntar 
ett nytt derby, denna gång 
mellan Nol och Älvängen. 
Nytt kryss då?

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Boban Ilic en av Nols målskyttar hade stundtals bra fart, 
men Nödinge och Erdin Sivac hade ändå bra koll på händel-
serna.

Martin Eriksson och Nol höll 
balansen, men inte mycket 
mer. Nödinge och Tobias 
Bäckman bjöd överraskan-
de hårt motstånd och knep 
med all rätt en av poängen i 
derbyt på Vimmervi.

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nödinge SK – Nol IK 2-2 (0-1)

Division 3 NV Götaland

VS

TÖLÖ IF
LÖRDAG 2 JUNI

KL 15.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärd

Derbyn Alelagens fall
– Varken Nol eller Nödinge 
lyckades knyta ihop säcken

Hemsida
utan

löpande 
avgifter

www.alekuriren.se/hemsida
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Surte BK | www.surtebandy.se

Surte BK, Box 121, tel: 031-98 04 71
E-post: bandyskolan@surtebandy.se

Program 
SURTE BK-DAGEN 

16/6 2012
12.00 Samling Paradisgården

12.00-16.00 Tipspromenad/tipsbingo, lotterier, tävlingar, 
gratis varmkorv m.m. anmälan laguppdelning brännboll

14.00-16.00 Brännbollsturnering
16.00-16.30 Presentation av bandylagen

16.30-18.00 Årsmöte Surte Bandyklubb 
18.00 Öppnar 7:an

19.00-01.00 Supporteklubbens fest.
Hjärtligt välkomna önskar Surtebandy.
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SM SIDVAGNSCROSS
CLASSIC SIDVAGN
SM QUAD 

        Entré: 100:-
Barn under15år Gratis

��

3 Juni 2012
Heat 1 
13 

Paradisbanan i Älvängen

MELLERUD. Ahlafors IF 
tog andra raka segern 
genom att bortabese-
gra Melleruds IF.

Ali El-refaei hit-
tade rätt före paus 
och Johan Elvings 
vobblande frispark 
blev matchavgörande i 
andra.

– Vi ber inte om 
ursäkt, vi var effektiva 
och krigade på bra, 
säger Ali.

Ahlafors IF har säkert inte 
seriens mest bollbegåvade 
trupp, men inställningen är 
det inget fel på och den räcker 
långt. Den gulsvarta lagma-
skinen har nu tuggat igång 
på allvar och då går inget lag 
längre säkert. Torsdagens 
bortamatch mot Melleruds 
IF blev ännu ett bevis på vad 
rätt attityd betyder. Ahlafors 
IF tog ledningen genom Ali 
El-refaei efter 25 minuter.

– Jag fick en fin passning 
och kom loss på kanten, men 
hamnade i en snäv vinkel. Jag 
drog till med vänstern och 
bollen letade sig in. Det var 
oerhört skönt och gav oss ett 
härligt självförtroende, säger 
målskytten.

Sin vana trogen påtalade 
AIF-tränaren Lars-Gunnar 
Hermansson vikten av att 

inte släppa till något onödigt 
i inledningen av andra halv-
lek. Det tog fem minuter så 
visade tavlan 1-1. Som tur 
var dröjde det 
bara tio minu-
ter till innan 
Ahlafors fick 
en frispark. 
Johan Elving 
fick bra träff och bollen vobb-
lade in i mål.

– Det var rättvist. Vi hade 
de klaraste målchanserna och 
var närmare 3-1 än vad de var 
att kvittera, menar Ali El-re-
faei som tycker att laget har 
ytterligare en växel att lägga i.

– Absolut, vi utveck-
las fortfarande. Det är både 
fördel och nackdel att vi inte 
presterar samtidigt. När alla 

är på topp i 
en och samma 
match kan det 
bli riktigt bra. 
Jag tror att 
vi kan nå en 

toppfem placering. Vi är job-
biga att möta och får vi igång 
målskyttet på allvar måste alla 
se upp!

Mellerud ägde mycket boll 
och matade enträget inlägg i 
straffområdet som planens 
gigant, den gulsvarte Andre-

as Skånberg, fick plocka ner. 
Mittbacken Gustav Vigeli-
us tvingades lämna med en 
axel ur led och Anders An-
dersson fick ta över centralt, 
vilket han också gjorde på 
ett imponerande sätt. I nästa 
hemmamatch mot Tölö nästa 
lördag får AIF dessvärre klara 
sig utan sin mittfältsdirigent 
Johan Elving som fick sitt 
tredje gula kort och därmed 
är avstängd.

Första bortaskalpen för AIF
– Mellerud fick ge vika för 
den gulsvarta lagmaskinen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ali El-refaei placerade iskallt in ledningsmålet i första halvlek. Bollen smet in från snäv 
vinkel efter en tung vänster.
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FOTBOLL
Div 3 NV Götaland
Melleruds IF – Ahlafors IF 1-2 (0-1)

ÄLVÄNGEN. I vackert 
sommarväder med 
mycket folk spelade 
Älvängens IK och Tuve 
oavgjort.

1-1 slutade fredags-
kvällens match på ett 
soligt Älvevi.

Målskytt för hemma-
laget blev Simon Enyck.

Trots att det handlade om di-
vision 6 genomfördes match-
en i ett ganska 
högt tempo 
och den tal-
rika publiken 
hade all anled-
ning att ge de 
medverkande sitt stöd.

Under första halvleken 
böljade spelet fram och till-
baka, men två starka försvar 
såg till att målvakterna inte 
behövde vittja sina nät.

Efter pausvilan fick publi-
ken bättre tillfällen att visa 
upp sina röstresurser. Flera 

bra och farliga genombrott 
skapades och hade inte de 
båda försvaren visat sina fär-
digheter så skickligt, hade 
respektive målvakter fått 
plocka fram en och annan 
boll ur nätmaskkorna.

I den 68:e min fick ÄIK ut-
delning för sitt slit. Det blev 
snabbfotade Simon Enyck 
som kunde sätta motståndar-
nätet i dallring och 1-0.

Den glädjen varade i cirka 
10 minuter. 
På en frispark 
lyckades gäs-
terna efter 
många och 
men utjäm-

na till 1-1. Det verkade som 
om Tuve var mycket nöjda 
med det oavgjorda resultat 
då laget direkt efter slutsig-
nalen gav varandra kramar för 
sina insatser.

ÄIK och Tuve delade på poängen
– Storpublik på ett soligt Älvevi

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Mycket folk hade samlats runt Älvevi i fredags kväll. Publi-
ken fick se en jämn match mellan Älvängen och Tuve som 
slutade oavgjort, 1-1.

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Älvängen IK – Tuve IF 1-1 (0-0)
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Surte BK | www.surtebandy.se

Surte BK, Box 121, tel: 031-98 04 71
E-post: bandyskolan@surtebandy.se

Program 
SURTE BK-DAGEN 

16/6 2012
12.00 Samling Paradisgården

12.00-16.00 Tipspromenad/tipsbingo, lotterier, tävlingar, 
gratis varmkorv m.m. anmälan laguppdelning brännboll

14.00-16.00 Brännbollsturnering
16.00-16.30 Presentation av bandylagen

16.30-18.00 Årsmöte Surte Bandyklubb 
18.00 Öppnar 7:an

19.00-01.00 Supporteklubbens fest.
Hjärtligt välkomna önskar Surtebandy.
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SM SIDVAGNSCROSS
CLASSIC SIDVAGN
SM QUAD 

        Entré: 100:-
Barn under15år Gratis

��

3 Juni 2012
Heat 1 
13 

Paradisbanan i Älvängen

MELLERUD. Ahlafors IF 
tog andra raka segern 
genom att bortabese-
gra Melleruds IF.

Ali El-refaei hit-
tade rätt före paus 
och Johan Elvings 
vobblande frispark 
blev matchavgörande i 
andra.

– Vi ber inte om 
ursäkt, vi var effektiva 
och krigade på bra, 
säger Ali.

Ahlafors IF har säkert inte 
seriens mest bollbegåvade 
trupp, men inställningen är 
det inget fel på och den räcker 
långt. Den gulsvarta lagma-
skinen har nu tuggat igång 
på allvar och då går inget lag 
längre säkert. Torsdagens 
bortamatch mot Melleruds 
IF blev ännu ett bevis på vad 
rätt attityd betyder. Ahlafors 
IF tog ledningen genom Ali 
El-refaei efter 25 minuter.

– Jag fick en fin passning 
och kom loss på kanten, men 
hamnade i en snäv vinkel. Jag 
drog till med vänstern och 
bollen letade sig in. Det var 
oerhört skönt och gav oss ett 
härligt självförtroende, säger 
målskytten.

Sin vana trogen påtalade 
AIF-tränaren Lars-Gunnar 
Hermansson vikten av att 

inte släppa till något onödigt 
i inledningen av andra halv-
lek. Det tog fem minuter så 
visade tavlan 1-1. Som tur 
var dröjde det 
bara tio minu-
ter till innan 
Ahlafors fick 
en frispark. 
Johan Elving 
fick bra träff och bollen vobb-
lade in i mål.

– Det var rättvist. Vi hade 
de klaraste målchanserna och 
var närmare 3-1 än vad de var 
att kvittera, menar Ali El-re-
faei som tycker att laget har 
ytterligare en växel att lägga i.

– Absolut, vi utveck-
las fortfarande. Det är både 
fördel och nackdel att vi inte 
presterar samtidigt. När alla 

är på topp i 
en och samma 
match kan det 
bli riktigt bra. 
Jag tror att 
vi kan nå en 

toppfem placering. Vi är job-
biga att möta och får vi igång 
målskyttet på allvar måste alla 
se upp!

Mellerud ägde mycket boll 
och matade enträget inlägg i 
straffområdet som planens 
gigant, den gulsvarte Andre-

as Skånberg, fick plocka ner. 
Mittbacken Gustav Vigeli-
us tvingades lämna med en 
axel ur led och Anders An-
dersson fick ta över centralt, 
vilket han också gjorde på 
ett imponerande sätt. I nästa 
hemmamatch mot Tölö nästa 
lördag får AIF dessvärre klara 
sig utan sin mittfältsdirigent 
Johan Elving som fick sitt 
tredje gula kort och därmed 
är avstängd.

Första bortaskalpen för AIF
– Mellerud fick ge vika för 
den gulsvarta lagmaskinen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ali El-refaei placerade iskallt in ledningsmålet i första halvlek. Bollen smet in från snäv 
vinkel efter en tung vänster.
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FOTBOLL
Div 3 NV Götaland
Melleruds IF – Ahlafors IF 1-2 (0-1)

ÄLVÄNGEN. I vackert 
sommarväder med 
mycket folk spelade 
Älvängens IK och Tuve 
oavgjort.

1-1 slutade fredags-
kvällens match på ett 
soligt Älvevi.

Målskytt för hemma-
laget blev Simon Enyck.

Trots att det handlade om di-
vision 6 genomfördes match-
en i ett ganska 
högt tempo 
och den tal-
rika publiken 
hade all anled-
ning att ge de 
medverkande sitt stöd.

Under första halvleken 
böljade spelet fram och till-
baka, men två starka försvar 
såg till att målvakterna inte 
behövde vittja sina nät.

Efter pausvilan fick publi-
ken bättre tillfällen att visa 
upp sina röstresurser. Flera 

bra och farliga genombrott 
skapades och hade inte de 
båda försvaren visat sina fär-
digheter så skickligt, hade 
respektive målvakter fått 
plocka fram en och annan 
boll ur nätmaskkorna.

I den 68:e min fick ÄIK ut-
delning för sitt slit. Det blev 
snabbfotade Simon Enyck 
som kunde sätta motståndar-
nätet i dallring och 1-0.

Den glädjen varade i cirka 
10 minuter. 
På en frispark 
lyckades gäs-
terna efter 
många och 
men utjäm-

na till 1-1. Det verkade som 
om Tuve var mycket nöjda 
med det oavgjorda resultat 
då laget direkt efter slutsig-
nalen gav varandra kramar för 
sina insatser.

ÄIK och Tuve delade på poängen
– Storpublik på ett soligt Älvevi

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Mycket folk hade samlats runt Älvevi i fredags kväll. Publi-
ken fick se en jämn match mellan Älvängen och Tuve som 
slutade oavgjort, 1-1.

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Älvängen IK – Tuve IF 1-1 (0-0)
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ÄLVÄNGEN. Nu på 
söndag den 3 juni 
arrangerar Älvbygdens 
MK SM i sidovagn quad 
för fyrhjulingar på 
Paradisbanan. 

Philip Stenborg och 
Christian Nilsson siktar 
på guldet och helgen 
därpå åker de på VM i 
Tjeckien.

Duon som är bosatta i 
Alvhem respektive Kattle-
berg satsar rejält på sido-
vagnscross.

Inte ens två år har gått 
sedan de körde för allra 
första gången, men de har 
redan börjat skörda stora 
framgångar. 

– I år har vi tränat ännu 
mer och eftersom vi ligger 
tvåa totalt i serien satsar vi på 
vinst på söndag, säger Philip 
Stenborg. 

Tillsammans med Chris-
tian Nilsson har han under 
hela lågsäsongen tränat i 
snitt sex pass i veckan, mes-
tadels fysträning eftersom 

sidovagnscross är en sport 
som kräver mycket styrka 
och kondition. 

De har redan hunnit med 
tre VM och nästa helg bär 
det av till Tjeckien för att 

tävla om världsmästartiteln 
en fjärde gång. 

– Vi ligger på 21 plats 
totalt och vi satsar på att 
hamna bland de 15 bästa. 

JOHANNA ROOS

Duo med guld i sikte

Framgångsrik duo. Philip Stenborg och Christian Nilsson 
satsar på SM-guld på söndag. Arkivfoto: Allan Karlsson

www.olvemarks.se
040-668 05 00 eller närmaste resebyrå

Semesterglädje i Europa – nu från 1.695:-
 2/6 Paris 7 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fr 2.995:- 
 2/6 Italienska Rivieran 9 d . . . . . . . . . . .  fr 2.995:-
 2/6 Toscana 9 d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.495:- 
 3/6 Stora Polenresan 8 d. . . . . . . . . . . . . . .  2.995:-
 7/6 Rostock Weekend 4 d  . . . . . . . . . . . . .  1.695:-
 7/6 Prag Weekend 4 d  . . . . . . . . . . . . . . . . .  1.795:-
 7/6 Spreewald Weekend 4 d. . . . . . . . . . .  1.795:-
 7/6 Hannover Celle Weekend 4 d  . . . . .  2.295:-
 9/6 Budapest 7 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fr 2.195:-

 9/6 Costa Brava Direkt 9/16 d. . . . . . . .  fr 2.495:-
 9/6 Istrien Direkt 9/16 d . . . . . . . . . . . . . .  fr 2.495:-
 9/6 Rimini Direkt 9/16 d . . . . . . . . . . . . . .  fr 2.495:-
 9/6 St Anton med Mainau 7 d  . . . . . . .  fr 2.495:-
 9/6 Luganosjön 7 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.995:-
 9/6 Italienska Rivieran 9 d . . . . . . . . . . .  fr 3.495:-
 9/6 Rom 9 d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3.495:-
 10/6 Sydengland 8 d Flyg  . . . . . . . . . . . . . . . .  3.995:-
 10/6 Stora Italienresan 13 d. . . . . . . . . . . . .  5.995:-

I priset ingår rundresa med buss &/eller flyg, 
övernattningar i dubbelrum med frukost- alt. 

halvpension samt reseledare. 
Priser från Malmö. Anslutningar från 120 orter.

 14/6 Berlin Weekend 4 d. . . . . . . . . . . . . . . .  1.995:-
 14/6 Hamburg Weekend 4 d  . . . . . . . . . . . .  2.395:-
 15/6 Opatija 11 d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fr 5.995:-
 16/6 Saalbach 9 d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fr 3.495:-
 16/6 Izola 9/16 d . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fr 3.995:-
 16/6 Gardasjön 9 d  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  fr 3.995:-
 16/6 Irland 9 d Flyg. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6.995:-
 17/6 London Direkt 6 d . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2.995:-
 17/6 Disneyland® Paris Direkt 6 d  . . . . . .  3.495:-

 17/6 Venedig, Rom & Florens 8 d Flyg. . .  7.995:-
 17/6 Donaukryssning med Prag 13 d  . . .  8.995:-
 23/6 Prag med Berlin & Dresden 7 d  .  fr 3.495:-
 23/6 Lago Maggiore 9 d . . . . . . . . . . . . . . .  fr 4.995:-
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www.ahlaforsif.se

SISTA ANMÄLNINGSDAG:  10 juni, AVGIFT :  300 kr

SKEPPLANDA. Anslags-
tavlan visade 0-3 efter 
fem minuter.

Längre tid än så 
behövde inte Skepp-
landa BTK på sig för 
att avgöra söndagens 
bortakamp mot Warg-
öns IK.

Krysset tidigare i 
veckan mot TFK inne-
bär att SBTK har sex 
raka matcher utan för-
lust. 

Onsdagskvällens mållösa till-
ställning mot Trollhättans 
FK var ur hemmaperspektiv 
ingen höjdare. Bortsett från 
en period i första halvlek blir 
betyget underkänt. Ett lågt 
tempo, dåligt passningsspel 
och relativt få målchanser 
karaktäriserade drabbningen 
på Forsvallen. Hade det inte 
varit för målvakten, Mattias 
Holmström, så kunde det 
slutat med förlust. ”Holken” 
räddade en straff med dryga 
tio minuter kvar att spela.

Desto bättre inställning 
och vilja visade Skepplan-
da på Hallevi mot Wargön. 
Matchen var avgjord redan 
efter 20 minuter då gästerna 
hade ledningen med 4-0.

– Det var en rejäl upp-
ryckning jämfört med TFK-
matchen. Nu hade vi ett helt 
annat fokus när domaren 
blåste till spel. Faktum är att 
vi borde gjort några mål till på 
alla de chanser som vi vaska-
de fram, men huvudsaken var 
att det blev tre poäng, säger 
SBTK:s assisterande tränare 
Jimmy Johansson.

Det är den förväntade kvar-

tetten som återfinns i toppen 
av tabellen efter sju spelade 
omgångar, där-
ibland Skepp-
landa. På tors-
dag väntar en 
riktig utma-
ning då hittills 
obesegrade Gerdskens BK 
kommer på besök. Alings-
åslaget leder serien, har full 
pott och med den impone-

rande målskillnaden 39-7.
– Det ska bli kul. Är vi på 

tårna i 90 mi-
nuter och gör 
en taktisk full-
ändad triumf 
så kan vi störa 
dem. Vi går 

för seger, avslutar Jimmy Jo-
hansson.

Nödvändig femetta för SBTK
– Och nu väntar toppmatch mot Gerdsken

I onsdagens hemmamatch mot Trollhättans FK förblev Skepplanda BTK mållösa, men i sön-
dagens bortamatch mot Wargön fick laget revansch och vann med 5-1. Mattias ”Munken” 
Johansson svarade för två fullträffar.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Trollh. FK 0-0
Wargön – Skepplanda BTK 1-5 (1-4)
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1948www.skepplanda.se

SKEPPLANDA 

KORPCUP
LÖRDAG 30 JUNI 2012

DAGS ATT ANMÄLA 
DITT LAG NU!

Anmäler gör du på 
skepplanda.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Sommar på Djursland
3 dagar i Danmark
 
Hotel Fuglsøcentret 
Hotellet ligger mitt i den danska 
nationalparken Mols Bjerge med 
vacker utsikt över området och 
bara 1 km från Fuglsø Strand och 
ett av de finaste naturområdena 
som Danmark har att erbjuda – 
särskilt om ni promenerar längs de 
märkta vandringstigar och skogs-
vägar. Förutom den storslående 
naturen bjuder Djursland även 
på sevärdheter och nöjen – t.ex. 
Djurs Sommerland, Ebeltoft med 
idylliska, krokiga gator mellan de 
låga korsvirkeshusen i den gamla 
stadsdelen, Ree Park – zoologisk 
trädgård med Land Rover-safari 
eller djurparken Kolind med bl.a. 
björn och varg. 

Pris per person i dubbelrum 

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

med badmintonbanor m.m.

 
Ankomst: Valfri 14/6-25/8 2012.  

Hotel Fuglsøcentret 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Designhotell i Vicenza
8 dagar i Creazzo, Italien

Hotel Vergilius ★★★★  
I lilla Creazzo utanför Vicenza, bor ni lyxigt och prestigefyllt på hotell 
med 1300 m2 spaavdelning, utomhuspool, service, gästfrihet och 
komfort; inrett och inspirerat av tradition, västerländskt, zen och 
har vacker konst. Upplev Vicenza, Verona och Venedig! 

Pris per person i dubbelrum 

2.299:-

Ankomst: Valfri 
t.o.m. 25/10 2012. 
OBS: Turistskatt på 1-5 EUR 
per person/dygn.

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Potsdam
4 dagar i Tyskland

����

William Shakespeares “En midsommarnattsdröm” är som en direkt 
beskrivelse av Potsdams romantiska skönhet. Vid sjön Templiner, 
med en fantastisk utsikt, ligger ert hotell. Besök Sanssouci Park 
och Sanssouci Palatset, Potsdam eller tåget (800 m) till Berlin. 

Pris per person i dubbelrum 

1.699:-
Pris utan reskod 1.849:-

Ankomst: Fre t.o.m. 15/6 och 
31/8-14/12 samt valfri 20/6-
28/8 2012.

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

eller ring  

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

Alekuriren

0320-87003

SEMESTERRESOR
Taubespelen, Ängön 15/7  895:-
Cinderella 2d 18/6, 13/8 595:-
Inlandsban/Hurtigrut 9d 1/7  10290:-
Nordkap-Lofoten 11d 4/7       14390:-
Hurtigruten-Geiranger 10/7   5670:-
Åland 4d 16/7            3990:-
Atlantkustvägen 5d 20/7 6495:-
Åländska Skärgården 4d 8/8  4370:-
Bornholm 3d  1/8          3290:-
Vättern Runt 2d 26/6, 31/7   2590:-
Stockholm Hemslöjden 
100 år 3d 8/6, 16/6  2750:-
Gotland 4d 23/7               4475:-
Stockholms skärgård  
24/7, 5/8        4890:-
Stockholm ”på egen hand” 4d 2795:-
Sv Hurtigr./Ostkusten 3d 28/7    3580:-
Rügen-Usedom 4d 14/7           3490:-

Gilla oss på facebook
Påstign. i Kungsbacka & Gbg, Borås mfl
Beställ broschyr! Gilla oss på facebook

Tel: 0320-87003
 www.brunossons.com

Söndagen den 10 juni på 
Klintens Loge i Prässebo 
ställer Jessica Randén ut 
ett urval fotografier med 
naturmotiv från Prässebo. 
Utställningsidén uppkom 
efter att Jessica låtit trycka 
en bok till familjen med titeln 
“Ögonblick av paradis och 
stunder på jorden”. Boken 
är en hyllning till naturen 
och dess skapare och foto-
grafierna kompletteras med 
dikter av klassiska poeter, 
visdomsord, citat samt 
utdrag ur böner och psalm-
verser. 

Under dagen visas boken 
som bildspel till musik till-
sammans med ett 100-tal 
tryckta bilder. Det blir kaffe-
servering och försäljning av 
digitala bilder. 

Ögonblick 
av paradis

UPPHÄRAD. Grabbarna 
i hårdrocksbandet Raw-
burt är inte så farliga 
som de ser ut.

De turas om att fylla 
på kaffetermosen inför 
varje rep och det andra 
skivsläppet firades med 
”releasekorv”.

Nu på lördag den 2 
juni spelar de på pub-
kvällen på Torpets Rock 
Club.

Historien om rockbandet 
Rawburt börjar i en omgjord 
svinstia på en åker i Halland. 
Året var 2008.

I själva verket var det 
en återförening av bandet 
Human Race, som startades 
för över tio år sedan. De släpp-
te tre skivor och var bara en 
hårsmodd ifrån en spelning i 
Japan. Efter att ha snubblat 
på målsnöret föll bandet isär 
och det var inte förrän 2008 
som tre av de forna medlem-
marna återförenades med 
gitarristen Robert Hans-
son i spetsen. Även trummi-
sen Jörgen Tjusling, som är 
bosatt i Alafors, bestämde sig 
för att hoppa på tåget. 

– Vi hade hittat ett ställe 
mitt ute på den halländska 
landsbygden, en svinstia som 
byggts om till studio. Vi åkte 
ner över en helg bara för att 
ha kul och spela så det stod 
härliga till, säger Robert och 
Jörgen tillägger:

– Det var rena terapin för 
Robban som hade längtat 
efter att återuppta bandet.

Det blev startskottet för 
den nya banduppsättningen 
som kallar sig Rawburt, efter 
dess grundare.

Influenserna kommer från 
såväl Ozzy Osbourne, Zakk 
Wylde och Pantera som Jorn 
Lande, Nevermore och Lam-
bretta.

Den 1 maj släppte de sitt 
andra album ”Musketeer”, ett 

skivsläpp som fick ett blyg-
samt firande i form av ”rele-
asekorv” hemma hos Robert. 

På frammarsch
Tidigare i år har de bland 
annat spelat på Göteborg 
Rockfest på Parken och nu 
på lördag den 2 juni har det 
blivit dags att rigga scenen 
igen, denna gång på Torpets 
Rock Club i Upphärad. 

Något som startade som 
en rockfest i trädgården för 
tre år sedan har nu utvecklats 
till en rockklubb med pub-
kvällar och en årlig festival. 
Trots det lantliga läget norr 
om både Nygård och Prässe-
bo har evenemangen tidiga-
re dragit en hel del besökare.  

Att världskända band som 
Amaranthe och Sparzanza 
gästar årets festival den 18 
augusti skvallrar om att ar-
rangören Moje har hittat 
ett lyckat koncept hemma på 
gården. 

Även för killarna i Raw-
burt fortsätter framgångar-
na och när hårdrocksprofilen 
Janne Stark till hösten ger 

Rivig pubkväll med Rawburt
– På lördag intar de scenen på Torpets Rock Club

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Hårdrocksbandet Rawburt består av Robert Hansson, gitarr, Jörgen Raneström, bas, Jörgen 
Tjusling, trummor och Stefano Marchesini, sång.

ut tredje upplagan av sam-
lings-cd:n The encyklopedia 
of rock kommer en av låtarna 
vara från deras senaste skiva. 

Dessutom planerar de nu 
att släppa ännu ett album 
innan året är slut, om de 
hinner.

– Vi tar inte oss själva på 

alltför stort allvar. Vi börja-
de spela för att vi tyckte det 
var roligt och det är av samma 
anledning som vi fortsätter, 
säger Jörgen Tjusling. 

Jörgen Tjusling och Robert Hansson tittade in på Alekuriren 
för en kopp kaffe och musikprat.
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Sommar på Djursland
3 dagar i Danmark
 
Hotel Fuglsøcentret 
Hotellet ligger mitt i den danska 
nationalparken Mols Bjerge med 
vacker utsikt över området och 
bara 1 km från Fuglsø Strand och 
ett av de finaste naturområdena 
som Danmark har att erbjuda – 
särskilt om ni promenerar längs de 
märkta vandringstigar och skogs-
vägar. Förutom den storslående 
naturen bjuder Djursland även 
på sevärdheter och nöjen – t.ex. 
Djurs Sommerland, Ebeltoft med 
idylliska, krokiga gator mellan de 
låga korsvirkeshusen i den gamla 
stadsdelen, Ree Park – zoologisk 
trädgård med Land Rover-safari 
eller djurparken Kolind med bl.a. 
björn och varg. 

Pris per person i dubbelrum 

999:-
Pris utan reskod 1.149:-

med badmintonbanor m.m.

 
Ankomst: Valfri 14/6-25/8 2012.  

Hotel Fuglsøcentret 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Designhotell i Vicenza
8 dagar i Creazzo, Italien

Hotel Vergilius ★★★★  
I lilla Creazzo utanför Vicenza, bor ni lyxigt och prestigefyllt på hotell 
med 1300 m2 spaavdelning, utomhuspool, service, gästfrihet och 
komfort; inrett och inspirerat av tradition, västerländskt, zen och 
har vacker konst. Upplev Vicenza, Verona och Venedig! 

Pris per person i dubbelrum 

2.299:-

Ankomst: Valfri 
t.o.m. 25/10 2012. 
OBS: Turistskatt på 1-5 EUR 
per person/dygn.

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Potsdam
4 dagar i Tyskland

����

William Shakespeares “En midsommarnattsdröm” är som en direkt 
beskrivelse av Potsdams romantiska skönhet. Vid sjön Templiner, 
med en fantastisk utsikt, ligger ert hotell. Besök Sanssouci Park 
och Sanssouci Palatset, Potsdam eller tåget (800 m) till Berlin. 

Pris per person i dubbelrum 

1.699:-
Pris utan reskod 1.849:-

Ankomst: Fre t.o.m. 15/6 och 
31/8-14/12 samt valfri 20/6-
28/8 2012.

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

eller ring  

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

Alekuriren

0320-87003

SEMESTERRESOR
Taubespelen, Ängön 15/7  895:-
Cinderella 2d 18/6, 13/8 595:-
Inlandsban/Hurtigrut 9d 1/7  10290:-
Nordkap-Lofoten 11d 4/7       14390:-
Hurtigruten-Geiranger 10/7   5670:-
Åland 4d 16/7            3990:-
Atlantkustvägen 5d 20/7 6495:-
Åländska Skärgården 4d 8/8  4370:-
Bornholm 3d  1/8          3290:-
Vättern Runt 2d 26/6, 31/7   2590:-
Stockholm Hemslöjden 
100 år 3d 8/6, 16/6  2750:-
Gotland 4d 23/7               4475:-
Stockholms skärgård  
24/7, 5/8        4890:-
Stockholm ”på egen hand” 4d 2795:-
Sv Hurtigr./Ostkusten 3d 28/7    3580:-
Rügen-Usedom 4d 14/7           3490:-

Gilla oss på facebook
Påstign. i Kungsbacka & Gbg, Borås mfl
Beställ broschyr! Gilla oss på facebook

Tel: 0320-87003
 www.brunossons.com

Söndagen den 10 juni på 
Klintens Loge i Prässebo 
ställer Jessica Randén ut 
ett urval fotografier med 
naturmotiv från Prässebo. 
Utställningsidén uppkom 
efter att Jessica låtit trycka 
en bok till familjen med titeln 
“Ögonblick av paradis och 
stunder på jorden”. Boken 
är en hyllning till naturen 
och dess skapare och foto-
grafierna kompletteras med 
dikter av klassiska poeter, 
visdomsord, citat samt 
utdrag ur böner och psalm-
verser. 

Under dagen visas boken 
som bildspel till musik till-
sammans med ett 100-tal 
tryckta bilder. Det blir kaffe-
servering och försäljning av 
digitala bilder. 

Ögonblick 
av paradis

UPPHÄRAD. Grabbarna 
i hårdrocksbandet Raw-
burt är inte så farliga 
som de ser ut.

De turas om att fylla 
på kaffetermosen inför 
varje rep och det andra 
skivsläppet firades med 
”releasekorv”.

Nu på lördag den 2 
juni spelar de på pub-
kvällen på Torpets Rock 
Club.

Historien om rockbandet 
Rawburt börjar i en omgjord 
svinstia på en åker i Halland. 
Året var 2008.

I själva verket var det 
en återförening av bandet 
Human Race, som startades 
för över tio år sedan. De släpp-
te tre skivor och var bara en 
hårsmodd ifrån en spelning i 
Japan. Efter att ha snubblat 
på målsnöret föll bandet isär 
och det var inte förrän 2008 
som tre av de forna medlem-
marna återförenades med 
gitarristen Robert Hans-
son i spetsen. Även trummi-
sen Jörgen Tjusling, som är 
bosatt i Alafors, bestämde sig 
för att hoppa på tåget. 

– Vi hade hittat ett ställe 
mitt ute på den halländska 
landsbygden, en svinstia som 
byggts om till studio. Vi åkte 
ner över en helg bara för att 
ha kul och spela så det stod 
härliga till, säger Robert och 
Jörgen tillägger:

– Det var rena terapin för 
Robban som hade längtat 
efter att återuppta bandet.

Det blev startskottet för 
den nya banduppsättningen 
som kallar sig Rawburt, efter 
dess grundare.

Influenserna kommer från 
såväl Ozzy Osbourne, Zakk 
Wylde och Pantera som Jorn 
Lande, Nevermore och Lam-
bretta.

Den 1 maj släppte de sitt 
andra album ”Musketeer”, ett 

skivsläpp som fick ett blyg-
samt firande i form av ”rele-
asekorv” hemma hos Robert. 

På frammarsch
Tidigare i år har de bland 
annat spelat på Göteborg 
Rockfest på Parken och nu 
på lördag den 2 juni har det 
blivit dags att rigga scenen 
igen, denna gång på Torpets 
Rock Club i Upphärad. 

Något som startade som 
en rockfest i trädgården för 
tre år sedan har nu utvecklats 
till en rockklubb med pub-
kvällar och en årlig festival. 
Trots det lantliga läget norr 
om både Nygård och Prässe-
bo har evenemangen tidiga-
re dragit en hel del besökare.  

Att världskända band som 
Amaranthe och Sparzanza 
gästar årets festival den 18 
augusti skvallrar om att ar-
rangören Moje har hittat 
ett lyckat koncept hemma på 
gården. 

Även för killarna i Raw-
burt fortsätter framgångar-
na och när hårdrocksprofilen 
Janne Stark till hösten ger 

Rivig pubkväll med Rawburt
– På lördag intar de scenen på Torpets Rock Club

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Hårdrocksbandet Rawburt består av Robert Hansson, gitarr, Jörgen Raneström, bas, Jörgen 
Tjusling, trummor och Stefano Marchesini, sång.

ut tredje upplagan av sam-
lings-cd:n The encyklopedia 
of rock kommer en av låtarna 
vara från deras senaste skiva. 

Dessutom planerar de nu 
att släppa ännu ett album 
innan året är slut, om de 
hinner.

– Vi tar inte oss själva på 

alltför stort allvar. Vi börja-
de spela för att vi tyckte det 
var roligt och det är av samma 
anledning som vi fortsätter, 
säger Jörgen Tjusling. 

Jörgen Tjusling och Robert Hansson tittade in på Alekuriren 
för en kopp kaffe och musikprat.
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Program

Alla välkomna att fira

Sveriges Nationaldag 2012
på Prästalunds Hembygdsgård i Starrkärr

13.00 Samling vid Starrkärrs kyrka
 Avmarsch mot Prästalunds hembygdsgård
 Fanborgen formeras, flaggan hissas
 Tal av kommunalrådet Mikael Berglund

Fri entré - servering - lotterier
Välkomna!

Föreningen för Nationaldagens firande i Ale

6 Juni

Föreningen Nationaldagens firande i Ale är en ideell förening som bygger på frivillighet. Du som 
som önskar stödja firandet av Nationaldagen vid Prästalunds Hembygdsgård är välkommen som 
medlem. Medlemsavgift 50:- enskild medlem, 100:-/familj. Postgiro 492 55 83-9.

Ni som tidigare har erhållit fanor 
ser vi gärna delta i fantåget.

- Robin som Michael Jackson, Sandra från Mimers hus,
 Wilma Tilda och Endla från Kullenskolan i Kungälv

• Kommunfullmäktiges ordförande, Klas Nordh, hälsar nysvenskar välkomna

• Utdelning av fana

• Fanborgen upplöses

• Blåsorkestern ”Larmet”

• Underhållning av Stuffa-Stig med Älvorna
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AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

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

STARRKÄRR. Han har 
varit en återkommande 
gäst sedan mitten av 
80-talet.

Nästa torsdag är det 
dags igen.

Lars-Eric Frendberg 
gästar Prästalunds 
hembygdsgård till-
sammans med sonen 
Johan.

De senaste åren har arrang-
emanget fått flytta inomhus 
till den närbelägna bygde-
gården. Nu har arrangören 
garderat sig med Starrkärrs 
församlingshem om det 
skulle bli regnväder.

– Det får vi inte tro att det 
blir. Att uppleva en vacker 
försommarkväll i Prästalund 

borde alla människor få göra 
åtminstone någon gång i 
livet. Det är en idyllisk plats 
med lövträden som omger 
de röda stugorna, säger Lars-
Eric Frendberg.

Tyngdpunkten under 
kvällen kommer att ligga på 
visor som anknyter till natu-
ren och sommaren. 

– Vi ska spela melodier 
som publiken kan nynna 
med i. När Johan är med 
blir det ytterligare variation 
i programmet. Bland annat 
kommer han att framföra 
”Sommarkort” av Cornelis 
Vreeswijk.

Sommarmånaderna inne-
bär en hel del turnerande 
för Lars-Eric Frendberg. I 
juli kommer han bland annat 

att uppträda på en somma-
restrad i Slottsskogen, en vis-
afton i Björkö kyrka och en 
spelning på Knippla.

– Jag tycker det är väldigt 
trevligt att få vara ute och 
spela på sommaren. Man 
möter olika miljöer och 
människor, ofta i feststäm-
ning. Nu hoppas vi på en 
tid med många sköna och 
soliga dagar, säger Lars-Eric 
Frendberg.

Innan visaftonen, näm-
ligen nu på lördag, blir det 
loppmarknad i Prästalund. 
Även då står Starrkärr-
Kilanda Hembygdsförening 
som arrangör.

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. 360 perso-
ner.

Många kom till Furu-
lundsparken för att 
dansa till Streaplers.

Det blev på alla sätt 
en väldigt trevlig dans-
kväll i Ahlafors IF:s 
folkpark.

Den hittills varmaste dagen 
på året bjöd på festkväll i Fu-
rulundsparken. Ett av landets 
mest folkkära dansband, Stre-
aplers, var tillbaka på svensk 
mark efter två veckors arbete 
på Kreta.

– Skönt att vara hemma 
igen och underbart att få 
komma till denna vackra folk-
park. Det finns inget som slår 
svensk sommar och den här 
typen av spelningar, konsta-
terade sångaren Kenny Sam-
uelsson.

Streaplers serverade blan-

dade gamla hits med låtar 
från den nya plattan ”På egna 
vägar”, som har fått lysande 
recensioner och bra respons 
i skivhandeln.

– Vi har medvind just nu 
och det är givetvis jättero-
ligt. Spelningen i Furulund-

sparken utgjorde startskottet 
för en intensiv sommar med 
turnerande över hela landet, 
avslutar Kenny Samuelsson.

Danskväll som värmde

– Streaplers gästade Furulundsparken

I FURULUNDSPARKEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hanna Eriksson tog sig en svängom till sina favoriter.

Streaplers spelade upp till dans i Furulundsparken i fredags kväll. 360 besökare räknades in.

Frendberg kommer till Prästalund
Lars-Eric och Johan Frendberg bjuder på visor i Prästalund torsdagen den 7 juni.
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STARRKÄRR. National-
dagsfirande stundar i 
Prästalund.

För 30:e gången.
Årets högtidstal 

kommer att hållas av 
kommunalrådet Mikael 
Berglund (M).

Nästa onsdag, den 6 juni, 
är det Sveriges nationaldag. 
Fagra Prästalund utgör plat-
sen för alebornas firande. Så 
har det varit sedan 1983 då 
Föreningen för National-
dagens firande i Ale, med 
Hugo Wallberg i spetsen, 
första gången bjöd in till 
blågul festyra.

– Konceptet har varit 
ungefär detsamma under 

dessa tre decennier. Vi har 
alltid en inbjuden gäst som 
håller högtidstal, i år blir 
det kommunalrådet Mikael 
Berglund, berättar Hugo 
Wallberg.

En nyhet för året är att 
Ale kommuns nysvenskar 
kommer att hälsas välkomna. 
Den särskilda ceremonin 
leds av kommunfullmäkti-
ges ordförande, Klas Nordh 
(Fp).

Ett fantåg från Starrkärrs 
kyrka till hembygdsgården 
föregår flagghissningen och 
efterföljande programpunk-
ter i Prästalund. Årets musi-
kaliska underhållning svarar 
Blåsorkestern Larmet och 
”Stuffa-Stig” med Älvorna 

för.
– Vi 

hoppas att 

det fina vädret håller i sig, då 
brukar det komma någon-
stans mellan 200 och 300 
personer, säger Wallberg.

Under nationaldagsfi-
randet i Prästalund erbjuds 
också lotterier och servering.

JONAS ANDERSSON

Nationaldagsfirande i Prästalund för 30:e gången

Hugo Wallberg från Fören-
ingen för Nationaldagens fi-
rande i Ale.

Bruksongar besökte Sivan 
som fixar Sveriges godas-
te hårdostar. Vi startade från 
Glasbruksmuseet halv nio på 
morgonen, trots mycket ne-
gativa väderprognoser hade 
vi fått ett strålande försom-
marväder. Resan gick på kro-
kiga småvägar över Skepplan-
da och Livered tills vi kom ut 
på bättre väg vid Sollebrunn.

Första stoppet var buss-
fika på Sivans Ost i Balje-
red. Under fikat presentera-
de Sivan sin butik med ost, 
hembakat bröd och egentill-
verkad choklad. På ett mycket 
humoristiskt och självutläm-
nande sätt presenterade Sivan 
sin och företagets historia. 
Sivan fick för några år sedan 
Hans Majestät Konungens 
medalj av största storleken 
för sitt långvariga kvalitets-
arbete för svensk mejerinä-
ring. Vi bjöds på smakprover 
av olika extralagrade ostar 
och Sivans egentillverkade 
smarriga knäckebröd. Efter 
smakproverna var det lång 
kö i butiken. 

Med fyllda kassar åkte vi 
vidare tillbaka mot Nosse-
bro. Vi fick en guidad vis-
ning av Nossebro stations-

hus som numer disponeras 
av hembygdsföreningen som 
ett museum. På övervåning-
en finns ett helt gammal-
dags rum inrett med möbler 
och andra inredningsdetal-
jer som hembygdsförening-
en fått överta som en dona-
tion. I den andra delen finns 
samlingar med gamla järn-
vägs- och postprylar.

Nästa anhalt var Magno-
lia café och trädgård där vi 
åt en stor buffé. Efter mid-
dagen kunde vi flanera runt 
i Jans trädgård på 7000 m2. 
På våren blommar narcis-
ser och tulpaner tillsammans 
med bland annat magnolior, 
många olika sorters klematis, 
annorlunda växter och plan-
teringar i urnor. Här fanns 
även inredningsbutik, bloms-
terbutik och gårdsbutik.

På hemvägen stannade 
vi för eftermiddagskaffe på 
Gräfsnäs Slottscafé. Läcker 
”hembakt” äppelpaj med va-
niljsås kompletterade kaffet 
väldigt fint. Ännu en fantas-
tiskt väl anordnad resa gick 
mot sitt slut. Ett stort tack 
till Lisbeth Hirsch.

Jouko Kangasoja

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Pilgrims-
vandring 

tisdag 6 juni
Start kl 8.30 
Starrkärrs församlingshem 
Vi ska vandra ca 1,3 mil så 
sätt på dig lämpliga skor 
och kläder efter väder. 
Medtag matsäck! 

Frågor:
Ingela Fransson 0303-444031 eller
ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se 

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Ale-Skövde kyrka

”Mässa i folkton”
Heliga trefaldighets dag

3 juni kl 1200

Lödöse kyrkokör • Spelmanslaget 
makalösa • Magnus Skredsvik, präst

Välkomna!

ALAFORS. Furulundsda-
gen slog rekord.

Inte bara i antalet 
besökare utan även 
temperaturmässigt.

– En fantastisk dag, 
sammanfattade folk-
hälsoplanerare Birgitta 
Fredén.

Det var rena högsommarvär-
men som mötte besökarna 
till den traditionella Furu-
lundsdagen – en dag i hälsans 
tecken. Kanske var det den 
fina väderleken som lockade 
rekordmånga pensionärer till 
Ahlafors IF:s folkparksidyll 
denna majtorsdag.

– Vi kunde räkna in långt 
över 150 personer. Furu-
lundsparken är en perfekt 
plats att vara på, det finns 
gott om utrymme för diverse 
aktiviteter och dessutom 
erbjuds skugga på många 
håll, konstaterade Gittan 
Otter i arrangörskommittén.

Flertalet av besökarna 
deltog i den tipspromenad 
och femkamp som arrangö-
ren ordnat med. Utöver 
detta erbjöds aktiviteter i 
form av stavgång, boule och 
sittgympa. 

För den musikaliska 
underhållningen svarade 
Ukulelegruppen och duon 
Rolf Rohdén/Yngve Lund-
sten. Det serverades ett pärl-
band av kända svenska visor 
till publikens stora förnöj-
samhet. Många passade på 
att ta en fika samtidigt som 
de tog del av scenframträ-
dandet.

Ingen Furulundsdag utan 
lotteri. I år fanns det blom-
mor och frukt att vinna. Frukt 
fanns också att smaka på hos 

Furulundsdagen – en het tillställning

Ukulelegruppen gjorde ett bejublat framträdande i Furulundsparken.

Erna försöker slå huvudet på spiken. Gun och Lilly sålde lotter där prisbordet ut-
gjordes av blommor och fruktkorgar.

Bruksongar smakade ostar från Baljered
Bruksongar besökte Sivans Ost i Baljered.

kommunens dietist Jenny 
Sallander som pratade kost 
och hälsa med intresserade 
besökare.

– Vi är jättenöjda med 

dagen, det finns inget att 
klaga på. Som alltid när det 
är utomhusarrangemang så 
är man beroende av vädret. I 
år blev det en fullträff, avslu-

tade Gittan Otter som inte 
kunde önskat sig en bättre 
födelsedag.

JONAS ANDERSSON
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0520-65 01 39
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Tänk på 
Cancerfonden!

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 31/5 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 3/6 kl 
11, Gudstjänst, Ohlins

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 29/5 kl 8-9, Bön. Onsd 
30/5 kl 18-19, Bön. Torsd 
31 maj  15.00 Andakt på 
Soläng, Lödöse. Lörd 2/6 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Sönd 3/6 kl 10, Guds-
tjänst, LG Eriksson predi-
kar. Kyrkkaffe. Tisd 5/6 kl 
8-9, Bön. Kl 19, Försam-
lingsledningsmöte.

Surte missionsförsamling
Onsd 30/5 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Sönd 3/6 kl 
11, Sommarandakt. Lisa 
Hylén. Enkelt kyrkfika. 
Månd 4/6 kl 19, Musikkå-
ren, Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar.
www.surtemissionskyrka.se

Nödinge församling
Den 3 juni Heliga Trefal-
dighets dag. Kl 11, Surte 
kyrka Gudstjänst för Stora 
och små H Hultén. Kl 17, 
Nödinge kyrka Musikguds-
tjänst H Hultén. Onsd 6/6 
kl 16, Musikfest i Surte för-
samlingshemsträdgård. Kl 
18, Surte kyrka Musik i 
kyrkan.

Guntorps missionskyrka
Onsd 30/5 kl 18.30, Spårar 
& UpptäckarScout. Onsd 
6/6 kl 14, Nationaldagsfi-
rande i Prästalund. Onsd 
6/6 kl 16, Tonår & Äventy-
rarScout.

Starrkärr-Kilanda för-
samling
Tisd 29/5 Nols kyrka kl 
18, Pysselkväll. Onsd 30/5, 
Starrkärrs församlingshem 
kl 10, Förmiddagscafé och 
Vårfest, ”Vårfest med kak-
frossa” Vi har en gemen-
sam avslutning med de 
andra grupperna i Starr-
kärrs församlingshem. Baka 
din favoritkaka och se om 
just ditt bakverk vinner 
utmärkelsen ”Årets bak-
verk”. Sönd 3/6 Älvängens 
kyrka kl 11, Mässa, Nils-
son. Starrkärrs kyrka kl 
13.30, Dopgudstjänst, Nils-
son. Starrkärrs kyrka kl 18, 
Mässa, Nilsson. Tisdag 5/6
Starrkärrs församlingshem 
kl 10-14, ÖPPET HUS i 
församlingshemmet,

Lunch - fika på altan - lek 
på gräsmattan Välkommen!

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom, Fuxia kören. 
Tisd kl 8:30, Mässa i för-
samlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18:30, Mässa, 
Nordblom.

Älvängens missionskyrka
Onsd 30/5 kl 18.30, Kväll 
för män. "Män, möten, 
mat". Starrkärrs försam-
lingshem. Sönd 3/6 kl 
11, Gudstjänst. Annika 
Alstersjö. Musik: Mat-
tias Hammer. Tisd 5/6 
kl 10, Bön. Torsd 7/6 kl 
15, Andakt på Vikadamm. 
AnneMarie Svenninghed.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 3/6 kl 
10, Gudstjänst Broman. 
Hålanda sönd 3/6 kl 12, 
Mässa Broman. S:t Peder 
sönd 3/6 kl 10, Gudstjänst 
Skredsvik, kyrkkaffe. Ale-
Skövde sönd 3/6 kl 12, 
Mässa Skredsvik. Tunge 
sönd 3/6, se ovanstående.

Filadelfiaförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsdag 30/5 kl 19, Sång, 
bibelläsning, bön. Sönd 
3/6 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson och sång. Sönd 
10/6 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson, sång.

Predikoturer

Svårt att hänga med
i radiosporten?

Det är ännu svårare om man hör 
dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund

Jordfästningar
Mattias Lindberg. I Skepp-
landa kyrka hölls fredagen 
25 maj begravningsguds-
tjänst för Mattias Lindberg, 
Skepplanda. Offi ciant 
var komminister Magnus 
Skredsvik.

Jeanette Timm. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 25 maj 
begravningsgudstjänst för 
Jeanette Timm, Nödinge. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Till minne 

Undanbedes 
All ev uppvaktning i sam-
band med min födelsedag 
30/5 undanbedes vänligen 
men bestämt.

Barbro Birgersson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Ulla Jacobsson, Skepplanda

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Lilli Olausson

Veckans ros 
Reseslumraren vill tacka 
alla på Ale gymnasium 
som hjälpt oss och vart ett 
otroligt stöd under hela 
vårt UF-år! Ni har vart 
grymma!!

...till Ahlafors IF för upp-
vaktningen i samband med 
min 90-årsdag
och den trivsamma stund 
som hade ordnats i klubb-
huset på Sjövallen.

Gunnar Andersson

Tack alla som sponsrade oss 
till förskolans dag i torsdags. 
Tusen rosor till skolrådet, 
föräldrar, släkt och vänner 
som gjorde denna dag så 
lyckad.

Personalen på 
Änggården förskola

Tack

Ett varmt tack till 
alla Er som visat sådan

omtanke och deltagande
vid vår Käres

Bert Petersson

bortgång och
begravning. Tack för
blommor, brev och
telefonsamtal till

hemmen, samt för
minnesgåvor till olika

fonder. Tack till
komminister Bengt

Broman, solist Sören
Renulf, kyrkomusiker

Peter Corneliusson,
Göteborgspolisens
Hundförargrupp,

Göteborgspolisens
pensionärsförening,

släkt, vänner och
grannar.

HJÖRDIS
HELEN och TONY

Glenn

Ett stort tack till Er alla 
som tillsammans med oss 
tog farväl av vår älskade

Lars J Olofsson
Varmt tack till kyrkoherde 
Björn Nilsson, organist/
solist Sabina Nilsson och 
violinist Maria Edén som 
skapade en ljus och vacker 

minnesstund i Starr-
kärrs kyrka. Tack till släkt, 

vänner och grannar för 
alla vackra blommor, kort, 
brev, samtal och för gåvor 

till olika fonder.

Ett särskilt tack till perso-
nalen på Vikadamms kort-
tidsboende för ovärderlig 
ömsint omvårdnad under 

Lars sista månader.

Britta
Magnus och Patrik

med familjer

Tack

Bengt Gustafsson

I dag skulle du fyllt
68 år5 juni och 

40-års bröllopsdag, 
midsommarafton.

Men du lämnade oss 
alldeles för tidigt. Vi 

saknar dig så. Alltid så 
glad och positiv och 

omtänksam. Saknaden är 
stor efter dig.

Ulla
Claes & Therése,

Fredrik & Angelica
med familjer

Öppet hus
Öppet hus den 2-6 (lördag). 
Från kl 14 för släkt och 
vänner. Välkomna fira min 
80-årsdag.

Aina Arvidsson
Grangärdesvägen 11 A, Surte

Till bibliotekspersonalen 
i Nödinge. Ni var så vän-
liga och hjälpsamma med 
skattkartan som Jack och 
mormor kunde hämta hos 
er - vi fick en väldigt spän-
nande skattjakt.

Hälsningar från
mormor i Öreboro

Vill jag ge till Mian på 
Salong Jessie som under 
ett pressat schema gick in 
tidigare för att hjälpa mig. 
Kundservice på hög nivå! 
Tusen Tack!

Cecilia

020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
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STARRKÄRR. National-
dagsfirande stundar i 
Prästalund.

För 30:e gången.
Årets högtidstal 

kommer att hållas av 
kommunalrådet Mikael 
Berglund (M).

Nästa onsdag, den 6 juni, 
är det Sveriges nationaldag. 
Fagra Prästalund utgör plat-
sen för alebornas firande. Så 
har det varit sedan 1983 då 
Föreningen för National-
dagens firande i Ale, med 
Hugo Wallberg i spetsen, 
första gången bjöd in till 
blågul festyra.

– Konceptet har varit 
ungefär detsamma under 

dessa tre decennier. Vi har 
alltid en inbjuden gäst som 
håller högtidstal, i år blir 
det kommunalrådet Mikael 
Berglund, berättar Hugo 
Wallberg.

En nyhet för året är att 
Ale kommuns nysvenskar 
kommer att hälsas välkomna. 
Den särskilda ceremonin 
leds av kommunfullmäkti-
ges ordförande, Klas Nordh 
(Fp).

Ett fantåg från Starrkärrs 
kyrka till hembygdsgården 
föregår flagghissningen och 
efterföljande programpunk-
ter i Prästalund. Årets musi-
kaliska underhållning svarar 
Blåsorkestern Larmet och 
”Stuffa-Stig” med Älvorna 

för.
– Vi 

hoppas att 

det fina vädret håller i sig, då 
brukar det komma någon-
stans mellan 200 och 300 
personer, säger Wallberg.

Under nationaldagsfi-
randet i Prästalund erbjuds 
också lotterier och servering.

JONAS ANDERSSON

Nationaldagsfirande i Prästalund för 30:e gången

Hugo Wallberg från Fören-
ingen för Nationaldagens fi-
rande i Ale.

Bruksongar besökte Sivan 
som fixar Sveriges godas-
te hårdostar. Vi startade från 
Glasbruksmuseet halv nio på 
morgonen, trots mycket ne-
gativa väderprognoser hade 
vi fått ett strålande försom-
marväder. Resan gick på kro-
kiga småvägar över Skepplan-
da och Livered tills vi kom ut 
på bättre väg vid Sollebrunn.

Första stoppet var buss-
fika på Sivans Ost i Balje-
red. Under fikat presentera-
de Sivan sin butik med ost, 
hembakat bröd och egentill-
verkad choklad. På ett mycket 
humoristiskt och självutläm-
nande sätt presenterade Sivan 
sin och företagets historia. 
Sivan fick för några år sedan 
Hans Majestät Konungens 
medalj av största storleken 
för sitt långvariga kvalitets-
arbete för svensk mejerinä-
ring. Vi bjöds på smakprover 
av olika extralagrade ostar 
och Sivans egentillverkade 
smarriga knäckebröd. Efter 
smakproverna var det lång 
kö i butiken. 

Med fyllda kassar åkte vi 
vidare tillbaka mot Nosse-
bro. Vi fick en guidad vis-
ning av Nossebro stations-

hus som numer disponeras 
av hembygdsföreningen som 
ett museum. På övervåning-
en finns ett helt gammal-
dags rum inrett med möbler 
och andra inredningsdetal-
jer som hembygdsförening-
en fått överta som en dona-
tion. I den andra delen finns 
samlingar med gamla järn-
vägs- och postprylar.

Nästa anhalt var Magno-
lia café och trädgård där vi 
åt en stor buffé. Efter mid-
dagen kunde vi flanera runt 
i Jans trädgård på 7000 m2. 
På våren blommar narcis-
ser och tulpaner tillsammans 
med bland annat magnolior, 
många olika sorters klematis, 
annorlunda växter och plan-
teringar i urnor. Här fanns 
även inredningsbutik, bloms-
terbutik och gårdsbutik.

På hemvägen stannade 
vi för eftermiddagskaffe på 
Gräfsnäs Slottscafé. Läcker 
”hembakt” äppelpaj med va-
niljsås kompletterade kaffet 
väldigt fint. Ännu en fantas-
tiskt väl anordnad resa gick 
mot sitt slut. Ett stort tack 
till Lisbeth Hirsch.

Jouko Kangasoja

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Pilgrims-
vandring 

tisdag 6 juni
Start kl 8.30 
Starrkärrs församlingshem 
Vi ska vandra ca 1,3 mil så 
sätt på dig lämpliga skor 
och kläder efter väder. 
Medtag matsäck! 

Frågor:
Ingela Fransson 0303-444031 eller
ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se 

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Ale-Skövde kyrka

”Mässa i folkton”
Heliga trefaldighets dag

3 juni kl 1200

Lödöse kyrkokör • Spelmanslaget 
makalösa • Magnus Skredsvik, präst

Välkomna!

ALAFORS. Furulundsda-
gen slog rekord.

Inte bara i antalet 
besökare utan även 
temperaturmässigt.

– En fantastisk dag, 
sammanfattade folk-
hälsoplanerare Birgitta 
Fredén.

Det var rena högsommarvär-
men som mötte besökarna 
till den traditionella Furu-
lundsdagen – en dag i hälsans 
tecken. Kanske var det den 
fina väderleken som lockade 
rekordmånga pensionärer till 
Ahlafors IF:s folkparksidyll 
denna majtorsdag.

– Vi kunde räkna in långt 
över 150 personer. Furu-
lundsparken är en perfekt 
plats att vara på, det finns 
gott om utrymme för diverse 
aktiviteter och dessutom 
erbjuds skugga på många 
håll, konstaterade Gittan 
Otter i arrangörskommittén.

Flertalet av besökarna 
deltog i den tipspromenad 
och femkamp som arrangö-
ren ordnat med. Utöver 
detta erbjöds aktiviteter i 
form av stavgång, boule och 
sittgympa. 

För den musikaliska 
underhållningen svarade 
Ukulelegruppen och duon 
Rolf Rohdén/Yngve Lund-
sten. Det serverades ett pärl-
band av kända svenska visor 
till publikens stora förnöj-
samhet. Många passade på 
att ta en fika samtidigt som 
de tog del av scenframträ-
dandet.

Ingen Furulundsdag utan 
lotteri. I år fanns det blom-
mor och frukt att vinna. Frukt 
fanns också att smaka på hos 

Furulundsdagen – en het tillställning

Ukulelegruppen gjorde ett bejublat framträdande i Furulundsparken.

Erna försöker slå huvudet på spiken. Gun och Lilly sålde lotter där prisbordet ut-
gjordes av blommor och fruktkorgar.

Bruksongar smakade ostar från Baljered
Bruksongar besökte Sivans Ost i Baljered.

kommunens dietist Jenny 
Sallander som pratade kost 
och hälsa med intresserade 
besökare.

– Vi är jättenöjda med 

dagen, det finns inget att 
klaga på. Som alltid när det 
är utomhusarrangemang så 
är man beroende av vädret. I 
år blev det en fullträff, avslu-

tade Gittan Otter som inte 
kunde önskat sig en bättre 
födelsedag.

JONAS ANDERSSON
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Tänk på 
Cancerfonden!

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 31/5 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 3/6 kl 
11, Gudstjänst, Ohlins

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 29/5 kl 8-9, Bön. Onsd 
30/5 kl 18-19, Bön. Torsd 
31 maj  15.00 Andakt på 
Soläng, Lödöse. Lörd 2/6 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Sönd 3/6 kl 10, Guds-
tjänst, LG Eriksson predi-
kar. Kyrkkaffe. Tisd 5/6 kl 
8-9, Bön. Kl 19, Försam-
lingsledningsmöte.

Surte missionsförsamling
Onsd 30/5 kl 21, Innebandy 
i Surteskolan. Sönd 3/6 kl 
11, Sommarandakt. Lisa 
Hylén. Enkelt kyrkfika. 
Månd 4/6 kl 19, Musikkå-
ren, Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar.
www.surtemissionskyrka.se

Nödinge församling
Den 3 juni Heliga Trefal-
dighets dag. Kl 11, Surte 
kyrka Gudstjänst för Stora 
och små H Hultén. Kl 17, 
Nödinge kyrka Musikguds-
tjänst H Hultén. Onsd 6/6 
kl 16, Musikfest i Surte för-
samlingshemsträdgård. Kl 
18, Surte kyrka Musik i 
kyrkan.

Guntorps missionskyrka
Onsd 30/5 kl 18.30, Spårar 
& UpptäckarScout. Onsd 
6/6 kl 14, Nationaldagsfi-
rande i Prästalund. Onsd 
6/6 kl 16, Tonår & Äventy-
rarScout.

Starrkärr-Kilanda för-
samling
Tisd 29/5 Nols kyrka kl 
18, Pysselkväll. Onsd 30/5, 
Starrkärrs församlingshem 
kl 10, Förmiddagscafé och 
Vårfest, ”Vårfest med kak-
frossa” Vi har en gemen-
sam avslutning med de 
andra grupperna i Starr-
kärrs församlingshem. Baka 
din favoritkaka och se om 
just ditt bakverk vinner 
utmärkelsen ”Årets bak-
verk”. Sönd 3/6 Älvängens 
kyrka kl 11, Mässa, Nils-
son. Starrkärrs kyrka kl 
13.30, Dopgudstjänst, Nils-
son. Starrkärrs kyrka kl 18, 
Mässa, Nilsson. Tisdag 5/6
Starrkärrs församlingshem 
kl 10-14, ÖPPET HUS i 
församlingshemmet,

Lunch - fika på altan - lek 
på gräsmattan Välkommen!

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom, Fuxia kören. 
Tisd kl 8:30, Mässa i för-
samlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18:30, Mässa, 
Nordblom.

Älvängens missionskyrka
Onsd 30/5 kl 18.30, Kväll 
för män. "Män, möten, 
mat". Starrkärrs försam-
lingshem. Sönd 3/6 kl 
11, Gudstjänst. Annika 
Alstersjö. Musik: Mat-
tias Hammer. Tisd 5/6 
kl 10, Bön. Torsd 7/6 kl 
15, Andakt på Vikadamm. 
AnneMarie Svenninghed.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 3/6 kl 
10, Gudstjänst Broman. 
Hålanda sönd 3/6 kl 12, 
Mässa Broman. S:t Peder 
sönd 3/6 kl 10, Gudstjänst 
Skredsvik, kyrkkaffe. Ale-
Skövde sönd 3/6 kl 12, 
Mässa Skredsvik. Tunge 
sönd 3/6, se ovanstående.

Filadelfiaförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsdag 30/5 kl 19, Sång, 
bibelläsning, bön. Sönd 
3/6 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson och sång. Sönd 
10/6 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson, sång.

Predikoturer

Svårt att hänga med
i radiosporten?

Det är ännu svårare om man hör 
dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund

Jordfästningar
Mattias Lindberg. I Skepp-
landa kyrka hölls fredagen 
25 maj begravningsguds-
tjänst för Mattias Lindberg, 
Skepplanda. Offi ciant 
var komminister Magnus 
Skredsvik.

Jeanette Timm. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 25 maj 
begravningsgudstjänst för 
Jeanette Timm, Nödinge. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Till minne 

Undanbedes 
All ev uppvaktning i sam-
band med min födelsedag 
30/5 undanbedes vänligen 
men bestämt.

Barbro Birgersson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Ulla Jacobsson, Skepplanda

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Lilli Olausson

Veckans ros 
Reseslumraren vill tacka 
alla på Ale gymnasium 
som hjälpt oss och vart ett 
otroligt stöd under hela 
vårt UF-år! Ni har vart 
grymma!!

...till Ahlafors IF för upp-
vaktningen i samband med 
min 90-årsdag
och den trivsamma stund 
som hade ordnats i klubb-
huset på Sjövallen.

Gunnar Andersson

Tack alla som sponsrade oss 
till förskolans dag i torsdags. 
Tusen rosor till skolrådet, 
föräldrar, släkt och vänner 
som gjorde denna dag så 
lyckad.

Personalen på 
Änggården förskola

Tack

Ett varmt tack till 
alla Er som visat sådan

omtanke och deltagande
vid vår Käres

Bert Petersson

bortgång och
begravning. Tack för
blommor, brev och
telefonsamtal till

hemmen, samt för
minnesgåvor till olika

fonder. Tack till
komminister Bengt

Broman, solist Sören
Renulf, kyrkomusiker

Peter Corneliusson,
Göteborgspolisens
Hundförargrupp,

Göteborgspolisens
pensionärsförening,

släkt, vänner och
grannar.

HJÖRDIS
HELEN och TONY

Glenn

Ett stort tack till Er alla 
som tillsammans med oss 
tog farväl av vår älskade

Lars J Olofsson
Varmt tack till kyrkoherde 
Björn Nilsson, organist/
solist Sabina Nilsson och 
violinist Maria Edén som 
skapade en ljus och vacker 

minnesstund i Starr-
kärrs kyrka. Tack till släkt, 

vänner och grannar för 
alla vackra blommor, kort, 
brev, samtal och för gåvor 

till olika fonder.

Ett särskilt tack till perso-
nalen på Vikadamms kort-
tidsboende för ovärderlig 
ömsint omvårdnad under 

Lars sista månader.

Britta
Magnus och Patrik

med familjer

Tack

Bengt Gustafsson

I dag skulle du fyllt
68 år5 juni och 

40-års bröllopsdag, 
midsommarafton.

Men du lämnade oss 
alldeles för tidigt. Vi 

saknar dig så. Alltid så 
glad och positiv och 

omtänksam. Saknaden är 
stor efter dig.

Ulla
Claes & Therése,

Fredrik & Angelica
med familjer

Öppet hus
Öppet hus den 2-6 (lördag). 
Från kl 14 för släkt och 
vänner. Välkomna fira min 
80-årsdag.

Aina Arvidsson
Grangärdesvägen 11 A, Surte

Till bibliotekspersonalen 
i Nödinge. Ni var så vän-
liga och hjälpsamma med 
skattkartan som Jack och 
mormor kunde hämta hos 
er - vi fick en väldigt spän-
nande skattjakt.

Hälsningar från
mormor i Öreboro

Vill jag ge till Mian på 
Salong Jessie som under 
ett pressat schema gick in 
tidigare för att hjälpa mig. 
Kundservice på hög nivå! 
Tusen Tack!

Cecilia

020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
pg. 90 1986-0
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

Hörnskåp "allmogetyp" i furu. 
Belysning i överdel. 300:-
tel. 0733-32 58 94

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 måndaskostnader. Nytt pris 
2500:-
tel. 0705-26 23 90

Begagnad bastudörr i trä. 7/20 
vänsterhängd. 500:-
tel. 0768-14 39 38

3st IKEA Pax-garderober, pris: 
500kr/st. Flaggstång 8m 500kr, 
köpare nedmonterar. Tjock TV 
(32") med tv bänk från Mio, 

600kr.
tel. 0733-37 68 38

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

Garageloppis.
Södra trolleviksvägen.

2 & 3 Juni. Kl 10-15. 
tel. 0739-49 89 70

Garageloppis
Diverse möbler, dylikt och 
smågrejer.
Lör-sön 2-3 juni kl 12-15
Frövet 370, Skepplanda
(Rosa garaget)

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30.
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-behörighet, 
städ & trädgård. Anlita en senior 
hos oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% på 
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

Skrotbilar köpes och hämtas 
även lastbilar och traktorer. Kon-
tant betalning.
tel. 0738-01 35 20
el. 0768-07 42 42

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. Träd-
fällning, beskärning av träd och 
buskar. Våra fordon och maski-
ner håller hög standar för mil-
jöns skull.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdraget. 
Vi utför allt inom branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Vi utför service / reparationer 
på din bil.
Montering & balansering – 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, nytillverk-
ning av köksluckor. F-skatt finnes.
tel. 076-07 48 695

Äntligen är våren här!
Vi utför alla förekommande Träd-
gårdsarbeten. Ni kan njuta av gril-
len och kaffet i lugn o ro. Boka en 
tid för kostnadsfri konsultation 
av Er trädgård. Enstaka jobb eller 
hela säsongen. Fast pris eller 
löpande.
CJ ENTREPENAD
tel. 0768-81 60 10

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

Flyttstäd
50% rabatt, RUT. Visningsstäd, 
styling. Fast pris / fri offert.
Kontakta Kerstin
tel. 0707-74 15 87
T Interiör AB

Juridisk rådgivning
Erbjuder så väl företag som pri-
vatpersoner juridisk rådgivning 
inom bland annat familjerätt, 
skatterätt och associationsrätt. 
För mer information besök
www.madsenlaw.se , skicka 
e-post till: info@madsenlaw.se 
eller ring:
tel. 0705-74 59 82

UTHYRES - Lokal/lager/kall-
föråd. 100 m från E45 i Älvängen. 
250kvm. 4000 + moms / måna-
den.
tel. 0701-60 90 70

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 
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Vem känner du 
  som snart fyller?

Grattis
Moa

på din 9-årsdag 28 maj.
Kramar från

Pappa & Sofia, Mamma, 
Tobias och Felicia

Stort grattis till vår älskade
Magnus Hagman

som fyller 10 år den 29 maj!
Mamma, Pappa,

Mormor & Morfar, Farmor

Felix Sköld
I år är du världens bästa 
11-åring. Kramar får du, 

pussar vill du inte ha.
Älskar dig. Grattis från 

Mormor

Claes Berglund
40 år den 7 juni!

Grattis på din dag!
Massor med tårta och pre-

senter ska du få.
Kram Elliott,

Charlie och Ellinor

Grattis
Owe

på 72-årsdagen
den 6 juni

från
Inga-Lill & Kurt

Grattis
Melker

på 8-årsdagen 29/5
Kram från moster Mia

Grattis vår älskling
Sanna Lorentzson

som fyller 8 år 18 juni
önskar

systrarna Isa och Lovis, 
Mamma och Pappa

Lördagen den 2 juni firar 
Sonia och Lennart
Andreasson, Skår
50-årig bröllopsdag.

Stort GRATTIS och många 
kärleksfulla kramar från Eli-

sabeth och Kristina 
med familjer.

Vi gratulerar våra underbara 
föräldrar

Bengt och Isabella 
Larsson

som firar 50-årig bröllops-
dag den 2 juni.

Grattis önskar Martin, Malin 
och Marcus med familjer
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

Hörnskåp "allmogetyp" i furu. 
Belysning i överdel. 300:-
tel. 0733-32 58 94

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 måndaskostnader. Nytt pris 
2500:-
tel. 0705-26 23 90

Begagnad bastudörr i trä. 7/20 
vänsterhängd. 500:-
tel. 0768-14 39 38

3st IKEA Pax-garderober, pris: 
500kr/st. Flaggstång 8m 500kr, 
köpare nedmonterar. Tjock TV 
(32") med tv bänk från Mio, 

600kr.
tel. 0733-37 68 38

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

Garageloppis.
Södra trolleviksvägen.

2 & 3 Juni. Kl 10-15. 
tel. 0739-49 89 70

Garageloppis
Diverse möbler, dylikt och 
smågrejer.
Lör-sön 2-3 juni kl 12-15
Frövet 370, Skepplanda
(Rosa garaget)

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30.
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-behörighet, 
städ & trädgård. Anlita en senior 
hos oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% på 
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

Skrotbilar köpes och hämtas 
även lastbilar och traktorer. Kon-
tant betalning.
tel. 0738-01 35 20
el. 0768-07 42 42

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. Träd-
fällning, beskärning av träd och 
buskar. Våra fordon och maski-
ner håller hög standar för mil-
jöns skull.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdraget. 
Vi utför allt inom branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Vi utför service / reparationer 
på din bil.
Montering & balansering – 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, nytillverk-
ning av köksluckor. F-skatt finnes.
tel. 076-07 48 695

Äntligen är våren här!
Vi utför alla förekommande Träd-
gårdsarbeten. Ni kan njuta av gril-
len och kaffet i lugn o ro. Boka en 
tid för kostnadsfri konsultation 
av Er trädgård. Enstaka jobb eller 
hela säsongen. Fast pris eller 
löpande.
CJ ENTREPENAD
tel. 0768-81 60 10

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

Flyttstäd
50% rabatt, RUT. Visningsstäd, 
styling. Fast pris / fri offert.
Kontakta Kerstin
tel. 0707-74 15 87
T Interiör AB

Juridisk rådgivning
Erbjuder så väl företag som pri-
vatpersoner juridisk rådgivning 
inom bland annat familjerätt, 
skatterätt och associationsrätt. 
För mer information besök
www.madsenlaw.se , skicka 
e-post till: info@madsenlaw.se 
eller ring:
tel. 0705-74 59 82

UTHYRES - Lokal/lager/kall-
föråd. 100 m från E45 i Älvängen. 
250kvm. 4000 + moms / måna-
den.
tel. 0701-60 90 70

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 
tjännnssstttteeerrrrrr
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Vem känner du 
  som snart fyller?

Grattis
Moa

på din 9-årsdag 28 maj.
Kramar från

Pappa & Sofia, Mamma, 
Tobias och Felicia

Stort grattis till vår älskade
Magnus Hagman

som fyller 10 år den 29 maj!
Mamma, Pappa,

Mormor & Morfar, Farmor

Felix Sköld
I år är du världens bästa 
11-åring. Kramar får du, 

pussar vill du inte ha.
Älskar dig. Grattis från 

Mormor

Claes Berglund
40 år den 7 juni!

Grattis på din dag!
Massor med tårta och pre-

senter ska du få.
Kram Elliott,

Charlie och Ellinor

Grattis
Owe

på 72-årsdagen
den 6 juni

från
Inga-Lill & Kurt

Grattis
Melker

på 8-årsdagen 29/5
Kram från moster Mia

Grattis vår älskling
Sanna Lorentzson

som fyller 8 år 18 juni
önskar

systrarna Isa och Lovis, 
Mamma och Pappa

Lördagen den 2 juni firar 
Sonia och Lennart
Andreasson, Skår
50-årig bröllopsdag.

Stort GRATTIS och många 
kärleksfulla kramar från Eli-

sabeth och Kristina 
med familjer.

Vi gratulerar våra underbara 
föräldrar

Bengt och Isabella 
Larsson

som firar 50-årig bröllops-
dag den 2 juni.

Grattis önskar Martin, Malin 
och Marcus med familjer
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HÄLGEKRYSSET

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

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

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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TRÄNA HELA
SOMMAREN

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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FIRA NATIONALDAGEN!
FIRA NATIONALDAGEN I FÖRVÄG 
MED OSS I NOL
Tisdag 5 juni kl: 18.30-20.00
Team MXDC tar dig till en högre nivå 

genom ett grymt tränings pass!

Dessutom kommer vi bjuda på smakprov av Swebar.

MISSA INTE VÅR NATIONALDAGSPUMP 
I NÖDINGE
Tema Sverige, 6 juni i Nödinge, kl 17:30

TRÄNA ALLA AKTIVITETER

KR

KORTET GÄLLER 
I HELA SVERIGE

ÖPPET HUS I NOL
TISDAG-ONSDAG 5-6 JUNI
– FRUKT, HÄLSODRINKAR, DEMO OCH MÄNGDER AV FINA ERBJUDANDEN!

– I hela Sverige


