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Älvängen

Tack och adjö!
ALE. I torsdags tog 185 
studenter farväl av Ale 
gymnasium.

Firandet gick lugnt till 
väga och stämningen var 
på topp.

Stipendier, hedersdiplom, sång och 
musik. Det fattades inget när Ale 
gymnasium och Vakna bjöd årets stu-
denter på den ”sista” måltiden. På 
utsidan väntade föräldrar, släkt och 
vänner. En avgångsklass passade på 
att tacka Google och wikipedia för all 
hjälp… Det fanns gott om humor när 
studenterna gav sig iväg.

Läs sid 13

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

Nr 22  |  vecka 23  |  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!

Gratis 
gravyr
när du köper 
Lasse Åberg-glas

VÄSTRA  GATAN 71 KUNGÄLV •  0303-166 75 
VARDAGAR 10-18 • LÖRDAG 10-15 • 6 JUNI 11-15

Gäller den 5 & 7 juni

www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 0099:- 125:-
Grillhink Pizzasten Jamie Oliver

Ord pris 249:-

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

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

SM-deltävlingen i sidvagnscross på Paradisbanan i Älvängen blev en stor framgång för suveränen Henrik Söderqvist, tolv SM-guld, som tog starten i båda 
heaten och sedan aldrig släppte ledningen. Synd var det, eftersom hemmaduon Philip Stenborg/Christian Nilsson skuggade på andraplats.          Läs sid 17

Starten avgjorde
– Hemmaåkarna Stenborg/Nilsson slutade tvåa
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Nu bär det av.
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Lödöse 0520-66 00 10
/kgBananer

I vår nya frukt- och 
gröntavdelning:

Ord.pris 19.90:- /kg
Gäller t o m 10/6-12

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 Nationaldagen öppet 11-15

Nu har vi allt du behöver för att heja fram Sverige i EM
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Om så många är emot 
måste väl något vara 
fel? Frågan ställer 

jag mig när jag vandrar runt 
i vimlet av folk under infor-
mationsmötet för en even-
tuell vindkraftsutbyggnad i 
Alefjäll. När dessutom pro-
jektledningen inleder med 
att vädja till församlingen att 
visa respekt för möteskultu-
ren och acceptera att de valt 
bort att ha en allmän fråge-
stund, ja då börjar jag funde-
ra på vad är det egentligen 
som händer? Bjuda in till 
monolog hör hemma i Sta-
linepoken, men det kapitlet 
har vi stängt. I ett modernt 
samhälle pratar vi ofta om 
dialog och vi betonar alltid 
vikten av att myndighe-
ter och folkvalda tidigt sam-
språkar med ortsborna inför 
större förändringar. Genom 
att bläddra i lokaltidning-
ens arkiv kan vi konstatera 
att behovet av information 
kring vindkraftsutbyggnaden 
har varit konstant från dag 
ett. Så när Triventus, hu-
vudägare i vindkraftsprojek-
tet, bjöd in till ett informa-
tionsmöte var det egentligen 
redan försent. Nu är mot-
vinden kraftig och de flesta 
som närvarade vid mötet 
har redan bestämt sig. Även 
om de blir både övertygade 
och motbevisade kommer de 
aldrig att ändra uppfattning. 
Det är ett gigantiskt miss-
tag att inte låta dialogen få 
en plats längst fram i bussen. 
Att slarva med information 
har skapat ett misstroende 

inte bara mot Vind i Ale AB, 
utan det kommer troligt-
vis att dröja innan vindkraft 
överhuvudtaget kan bli aktu-
ellt i kommunen.

Jag har full förståelse för 
farhågorna och de boen-
des kritik. När man dessut-
om har haft svårt att få svar 
på relevanta frågor blir för-
troendet knappast större. 
Vidare, utan att vara direkt 
insatt i projektet, måste jag 
ställa mig frågande till huru-
vida det är lämpligt att pla-
cera tio vindkraftverk i om-
råden med så unika kultur- 
och naturvärden? Det måste 
finnas bättre platser och om 
det inte gör det så kanske 
Ale kommun inte är rätt för 
just vindkraft. Hela idén 
med förnyelsebar energi 
står väl inte och faller med 
det? När dessutom så många 
ortsbor engagerar sig och 
visar ett så tydligt missnöje 
med vindbruksplanen borde 
folkvalda ta sig en fundera-
re. Det är ju faktiskt därför 
vi har ett demokratiskt styre. 
De folkvalda ska lyssna, ta in 
och utvärdera. I detta fall är 
det ganska uppenbart att en 
majoritet säger nej tack. Ska 
de folkvalda köra på ändå? 
Javisst, men det kommer 
en domedag. Var fjärde år 
säger medborgarna sitt. Det 
kommer att ske 2014 om vi 
inte har övergått till mo-
nolog helt och hållet. 
Vissa verkar ju vilja före-
dra det…

Apropå folkvalda. 

Det sitter en församling i 
Ale kommunfullmäktige just 
nu som har problem. Det 
osäkra parlamentariska läget 
har skapat en stämning som 
är långt ifrån bra. Det är en 
maktkamp och ett tjuv- och 
rackarspel som heter duga. 
På vilket sätt aleborna som 
medborgare tjänar på detta 
har jag svårt att bedöma. Att 
Alliansen inte vill prata med 
oppositionen är tydligt. Nu 
vill de föra sin politik. Op-
positionen svarar med att 
att försöka förhala beslu-
ten genom att begära åter-
remiss. Det sinkar, förha-
lar och fördröjer. Ett van-
ligt knep i kommunpolitik, 
långt ifrån unikt. Det är inte 
heller alltid särskilt smart, 
eftersom ärendet i regel är 
tillbaka redan vid nästa möte 
och då kan klubbas. Hur sti-
mulerande blir då de folk-
valdas agenda när de gång 
efter annan får ta ställning 
till en och samma fråga?

Monolog inget för oss!

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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Gäller kl 14-19
kr

Från

Gäller kl 14 199
Mån-fre: 8-19 Lör-sön: 10-16 • Tel: 0303-22 90 90

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 • FYSIOTERAPIKontorslokaler 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

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86 

WWW.ZATABYGG.SE

Våra öppettider mån-tis: endast tidsbokning 
onsd-lör: 10.00-20.00

Vi fi nns i Älvängen Centrum 
på Göteborgsvägen 86, tel: 0766-28 64 25 

www.phuket-orchidthaimassage.se

PHUKET ORCHID THAIMASSAGE

Vi tar emot:

Ledig målare

Kontakta Urban, 0705-25 02 34

Utför allt inom branschen!
 Använd ROT-avdrag och få
50% avdrag på timpriset.

F-skatt finns.

– Din skobutik för hela familjen

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

EXTRAÖPPET ONSDAG 6/6 KL 11-15

Priserna gäller t.o.m 22/6 
så långt lagret räcker

Väskor 20%

Ta del av kanonfina 
rabatter:

Ecco 25% 

Rieker 20%

SOLSKENSPRISER!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
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Så gör vi 
det lätt att 
leva i Ale!
Avgiftsfritt i skolan
Inga elever ska tvingas betala 

när det väntar utfl ykter, besök i 
simhallen eller andra aktiviteter.

500 Sommarjobb 
för 16-18-åringar
Positiv sysselsättning till 

avtalsenlig lön.

Ny näringslivsresurs
En företagslots som guidar 

företagare rätt i kommunen.

Investeringsstöd till 
föreningslivet

Ett viktigt bidrag för att utveckla 
våra fantastiska föreningar.

Några av våra 
satsningar i 

budget 2013
Ale - lätt att leva

KATTLEBERG. Rädd-
ningsarbetet vid en 
eventuell olycka i Katt-
lebergstunneln kommer 
att fungera väl.

Det kan projektled-
ningen konstatera efter 
fredagens teoretiska 
övning med räddnings-
tjänst och involverade 
myndigheter.

Ett nytt grepp använ-
des för att säkerställa 
rutiner och blottlägga 
möjliga problem.

Polisen, räddningstjäns-
ten, Trafikverket och ett 
antal andra parter som kan 
komma att beröras vid en 
olycka samlades i Grönnäs. 
Här fick de information om 
ett tänkbart krisscenario. 
Ett tåg hade kolliderat med 
ett traktorfordon strax före 
Kattlebergstunneln. Det 
rapporterades om fastklämda 
resenärer i tåget som släpats 
in i tunneln innan det fått 
stopp. Nu gällde det för alla 
inblandade att redogöra för 
vilka åtgärder som ska vidtas.

– En nyttig och trovärdig 
övning, där vi delade in alla 
70 deltagare i tvärgrupper för 
att diskutera vad som händer 
och sker i krisens omedelbara 
ögonblick. När vi summerar 
dagen är vi överens om att 
nyckeln till framgång är en 
god samverkan, där informa-

tion och dialog är helt avgö-
rande, sa Hans Trengereid 
på räddningstjänsten.

Christer Lindén som är 
Trafikverkets platschef för 
etappen Kattlebergstunneln 
var också imponerad av fre-
dagens övning.

– Det här är ett nytt sätt att 
testa organisationen på och 
jag kan bara konstatera att 
samhällets blåljusenheter är 
oerhört professionella. Vår 
samverkan med räddnings-
tjänsten är och har hela tiden 
varit perfekt när det gäller 
tunneln. Vi har ett magasin 
med 120 000 liter brand-
vatten. Det är ett trycksatt 
system som räddningstjäns-
ten själva har dimensionerat 
och över 100 brandmän har 
utbildats i hur det fungerar, 
menade han.

Att räddningsarbetet i och 
runt tunneln är genomtänkt 
råder det inga tvivel om, men 
övningsledare Arne Brodin 
flaggar för vikten att bibe-
hålla kunskapen.

– Det är en utmaning och 
vi har även fått med oss en 
del erfarenheter idag som 
kan förbättra en eventuell 
insats. Vi är övertygade om 
att lokförarens roll är helt 
avgörande och dennes möj-
lighet att kommunicera med 
övriga personal i tåget skulle 
behövas förbättras. Det är 
lokföraren som leder en 
utrymning och att tömma ett 
tåg i en tunnel är alltid käns-
ligt. Det ska vi ta med oss, 
avslutade Arne Brodin.

Ale Älvdalens begrav-
ningsbyrå har flyttat till nya 
lokaler i Älvängen. Numera 
återfinns de i ÄIAB:s före 
detta butik allra längst ner 
på Kapellvägen, 100 meter 
från det tidigare kontoret.

– Ett jättelyft för oss. Nu 

har vi allt samlat under ett 
tak och lokalerna är ända-
målsenliga, mer eller mindre 
som byggt för vår verksam-
het, säger begravningsentre-
prenör Anders Johansson 
och hans kollega Johan 
Ekstedt fyller i:

– Nu har vi rum för 
möten med stora som 
mindre sällskap. Vi kan alltid 
sitta ostört och det känns 
väldigt bra.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Begravningsbyrån har flyttat
Ale Älvdalens begravningsbyrå: Anders Johansson, Ann-Louise Ottsén, David Eriksson och 
Johan Ekstedt.

Dialogen viktigast i räddningsarbetet

– Övning i Kattlebergstunneln

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Krisgrupp. I fredags samlades alla berörda parter för att delge varandra sina rutiner om vad 
som händer vid en eventuell olycka i Kattlebergstunneln.
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Kattlebergstunnelns innersta rum.
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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. 

Runt millennieskif-
tet jobbade jag i flera 
skolor i Ale, på lågsta-

diet, mellanstadiet och hög-
stadiet. Nu är jag tillbaka i 
skolan. Ofta får jag frågan: 
”Vad har förändrats?”

Det finns ännu inga fast 
monterade digitalprojektorer 
så att man tidseffektivt kan 
visa korta, pedagogiska film-
snuttar. Det är knappt om 
läromedel och datorer men 
kopiatorerna har blivit fler 
och snabbare. Klasserna är 
mindre men oroligare. Bar-

nens otrygghet är ett hinder 
för inlärning och social 
utveckling. Varför har vi så 
många otrygga barn?

Förr var skolbiblioteket 
öppet fyra heldagar i veckan. 
Nu är det öppet bara två 
förmiddagar. Ett tydligt 
tecken på att de folkvalda i 
Ale inte prioriterar barnens 
språkliga utveckling. Varför 
är barnens språkutveckling 
inte lika viktig nu som för tio 
år sedan?

Lärarna i min omgivning 
arbetar hårdare nu. Deras 

engagemang för eleverna är 
starkare. Mer pappershan-
tering utan kompensation. 
Hösten 2011 kom en ny 
läroplan som tar extra tid och 
kraft. Upploppet fram till 
målgången i juni är krävande. 
Arbetstiden räcker inte till 
om man skall hantera alla 
individuella utvecklingspla-
ner och sätta betyg på ett 
omsorgsfullt sätt. Kvalitet tar 
tid, fritid. Jag beundrar lärare, 
särskilt de uppåt i åren, som, 
lektion efter lektion, dag efter 
dag, år efter år, vid sidan av 
utmaningen i det pedagogiska 
arbetet gör så mycket för att 
släcka de sociala småbränder 
som ofta flammar upp.

Rektor talar om vårt för-
hållningssätt till barnen. Om 
att ge positiva signaler. Om 
att visa empati. Om att ge 
barnen beröm när de lyckas. 
Att coacha lärare är inte som 
att leda personal i andra verk-
samheter. Jag undrar om folk 
förstår vad som skiljer. 

En kväll har skolans folk 
arbetsplatsträff. I rummen 
intill har kommunen bjudit 
in Ales företagare. Deras 
högljudda mingel når in till 
oss. Musik från Mauritzberg. 
De har säkert en trevlig kväll 
därinne. Men Ales ranking 
vad gäller näringslivsklimat 
sjunker. 

Skolans folk får besök 
av Utbildningsnämndens 
ordförande, Elena Fridfelt. 
Hon berättar om skolornas 
meritvärde. Ales ranking har 
lyft som en raket från botten 
till medel bland kommunerna 
i Sverige. När kommun-
fullmäktige fick höra det ett 
par dagar tidigare hade man 
applåderat, säger Elena med 
ett leende. 

När barnen gör något bra 
skall vi lärare ge dem beröm, 
säger rektor. Vår arbetsgivare 
Ale kommun har fått något 
att fundera på. Hur skall man 
bemöta den personal som har 
fixat den nya rankingen? 

Bo Björklund 

Reflektioner om skolan

För över ett år sedan 
lade en grupp sam-
mansatt av samtli-

ga riksdagspartier fram en 
helt enig utredning om att 
det kommunala utjämnings-
systemet måste förändras. 
På grund av den föråldra-
de konstruktionen får vissa 
kommuner alldeles för lite 
intäkter och andra får betalt 
för mer än vad de gör. 

Det mest tydliga exem-
plet är barnomsorgen. Här 
räknas på en schablon som 
säger att förortskommuner 
har fler barn inskrivna i 
förskolan än glesbygdskom-
muner. Eftersom detta inte 
längre stämmer utan inskriv-
ningsgraden är i princip 
lika hög i alla kommuner 

så får små glesbygdskom-
muner, ofta med en redan 
ansträngd ekonomi, betala 
till systemet medan särskilt 
moderatstyrda kommuner 
runt Stockholm, som Täby, 
Sollentuna och Danderyd, 
får mer än 100 % betalt för 
sina barn i förskolan. 

Kommunsverige är helt 
eniga om den fruktansvärda 
orättvisan i detta. Problemet 
är att det är viktigare för 
Moderaterna att inte stöta 
sig med sina välbeställda väl-
jare i Täby och Danderyd än 
att genomföra utredningens 
förslag som skulle skapa mer 
rättvisa förutsättningar för 
kommunerna. Inför kom-
mande budgetår förlorar vi i 
Ale ca 10 miljoner på Mode-

raternas politik. 10 miljoner 
som hade kunnat användas 
till mycket gott. 

Istället fortsätter de fat-
tiga kommunerna att betala 
för de redan rika, men just 
det, det är väl det som är 
Moderaternas syn på politi-
ken. De som redan har ska 
ha mer, rättvisa system är det 
inte så noga med!

Paula Örn (S)
Kommunalråd

Ett ganska välbesökt 
årsmöte bänkade sig i 
sommarvärmen i byg-

degården. Efter några in-
ledande procedurer valdes 
ordförande för mötet efter 
votering.

Efter stundtals häftiga 
debatter lyckades man 
komma fram till valfrågorna.

Här valdes en ny ordfö-
rande eftersom den tidigare 
valt att flytta söderut till den 
stora staden. Efter votering 
även här stod det klart att 

valberedningens kandidat 
förlorade den “striden” med 
klara siffror 27 -9.

Nu skulle ny styrelse 
väljas och det gick inte. Efter 
en stund hade man inga 
ledamöter kvar. Man beslöt, 
efter ganska intensiv debatt, 
att avbryta mötet. Nytt möte 
och nya tag sålunda. Det 
krävs nog att någon eller 
några på allvar funderar över 
sina ställningstaganden och 
förslag för att det skall lyckas 
att välja en fungerande sty-

relse.
Det är viktigt, att ni som 

var där kommer tillbaka. 
Likaså bra om det kommer 
fler som lyssnar och fattar 
egna beslut. Kan du inte 
komma så utnyttja din möj-
lighet att lämna fullmakt, 
kanske till din granne. Nästa 
möte, 19 juni, utannonseras 
enligt stadgarna i denna 
lokaltidning. Håll utkik! Del 
II kommer efter nästa möte!

En annan medlem på G

I onsdags kväll öppnade vi 
E45 förbi Stora Viken. Det 
är glädjande för oss som 
jobbar där när så många tra-
fikanter gör ”tummen upp” 
nu när vi öppnat. Fram tills 
nu har det varit trångt och 
bökigt med två ”chikaner” 
att passera men ni har skött 
er bra. Om alla nu respek-

terar hastighetsgränserna, 
trots att det är rakt och fint, 
blir vi ännu gladare. Tack 
från alla på bygget till er 
trafikanter!

Svevia
Lars Malmqvist

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 13 juni har Lilla Edets 
kommunfullmäktige sammanträde i Stora 
Salongen, Kulturhuset Eden/Folkets Hus 
kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. 
följande ärenden:

•  Antagande av Lilla Edets kommuns  
översiktsplan 2012

•  Tertialrapport per april, en uppföljning av 
Lilla Edets kommuns ekonomi 

•  Mål- och resursplan 2013

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och  
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning  
och biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den  
5 juni 2012.

Tummen upp för vägöppning!

Årsmöte vägföreningen i Skepplanda

Rättvisa villkor stoppas av Moderaterna

Konditor sökes
Lennartssons Bageri, Alingsås

Ansökan till: anette.j@lennartssonsbageri.se

LEDIGA TJÄNSTER

- Ale förlorar 10 miljoner om året

Lärlingar från Bygg-och anläggningsprogrammet, Fordon- och transport-
programmet, Handelsprogrammet och Industritekniska programmet tog 
i torsdags studenten på Lärlingsgymnasiet i Ale.  Stipendier delades ut 
till Christoffer Schaller, anläggning, Daniel Gustavsson, transport, Marcus 
Henningsson, transport, för goda studieresultat, stort yrkeskunnande 
och personlig utveckling. På bilden ses lärlingarna tillsammans med sina 
mentorer.

Lärlingar tog studenten

www.alekuriren.se

Lokaltidning

printshop

reklambyrå

webbproduktion

fi lmproduktion

– mer än bara lokaltidning
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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.

Välkommen till Bohusskolan
tisdag 12 juni, kl.17.00-20.30 på 

Skolans dag

Konstutställning, växtforsäljning, utställning av elevarbeten, 
matteverkstad, ansiktsmålning, Linedance, fysik & kemishow, 
tipspromenad, Lyckohjul,  ”two ball”, musikcafe mm.

I år stödjer vi ”Din stora dag”, pg 900513-3

Ale Kontakt- och Stödverksamhet är en ideell förening. 
Våra medlemmar besöker regelbundet ensamma 
människor i hela kommunen.

Vill du eller någon du känner ha:
 • Någon att samtala med
 • Någon som besöker dig regelbundet
 • Någon som följer med på läkarbesök
 • Någon som är sällskap på promenader

Ring 0704 – 32 07 85 måndag - torsdag

Känner du dig ensam?

Nyheter om skolskjuts 
och elevbusskort
Att tänka på inför höstterminen 2012

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!

Måndag 11 juni kl 11.30–
13.30 i biosalen, Alafors 
Kan du inte komma men vill veta 
mer? Kontakta Carina Wallström 
på telefon 0704 32 07 72.

KUNGÖRELSE
Ansökan om bygglov 
har inkommit till 
byggnadsnämnden 
Ale kommun angående 
fyra st 22 m höga 
belysningsstolpar på 
fastighet Utby 2:4, vid den 
blivande konstgräsplanen 
vid Aroseniusskolan i 
Älvängen.

De som anser sig berörda 
bereds tillfälle att lämna 
in synpunkter till Ale 
kommun. Synpunkter ska 
vara inlämnade skriftligt 
senast 2012-06-20 till 
Sektor samhällsbyggnad, 
Plan- och Bygg, 449 80 
Alafors. Handlingarna 
finns tillgängliga på 
Sektor samhällsbyggnad, 
kommunhuset Alafors.

Under den gångna helgen arrangerades loppmarknad i Präst-
alund. Gamla föremål hittade nya ägare. Kommersen drog 
igång klockan elva på lördagsförmiddagen. På bilden ses lilla 
Julia som var mäkta belåten med de halsband som mormor 
såg till att fynda till henne. Tyvärr kom inte så många besö-
kare som Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening hade hoppats 
på och många prylar blev därför kvar i arrangörens ägo. För-
hoppningsvis kommer det desto mer folk till Prästalund nu 
på onsdag då det stundar nationaldagsfirande och på torsdag 
när Lars-Eric och Johan Frendberg bjuder in till visafton.

Text och bild: Jonas Andersson

Loppmarknad i Prästalund

Eric Nordevall II lade till i Lödöse
Föreningen Forsviks Varv är en ideell fören-
ing som grundades 1995 i syfte att bygga 
Hjulångaren Eric Nordevall II. Hjulångaren 
är en replik av Eric Nordevall, som byggdes 
1836 och sedan havererade och sjönk i sjön 
Vättern 20 år senare. Nu står hon lugnt och 
stilla på ett djup av 45 meter och är fortfa-
rande väl bevarad. Eric Nordevall var ett av 
fem fartyg och byggdes speciellt för att tra-
fikera Göta kanal. På grund av slussarnas 
bredd var Eric Nordevall byggd i form av en 
så kallad fiolbåt med indragna fartygsskrov-
sidor och skovelhjul. Under 20 års tid tra-
fikerade Eric Nordevall Göta kanal. Den ele-
ganta Hjulångaren Eric Nordevall II, som 
drivs med hjälp av en kondensångmaskin, 
döptes förra året av kronprinsessan Victoria. 
Hjulångarens ”Ericsgata Väst” tillbaka till 
Forsvik påbörjades i söndags och det första 
hamnstoppet skedde i Lödöse.

Text: Jonas Andersson  Foto: Allan Karlsson



ALAFORS. Tre viktiga 
frågor skulle avgöras 
under förra måndagens 
kommunfullmäktige.

Alla tre hotades av 
återremiss, men en 
kom Alliansen undan 
med.

Den mest känslolad-
dade, en ny trädgård 
för Klockarängens 
demensboende i Skepp-
landa, släpptes igenom.

Kommunfullmäktige inled-
des med en intressant redovis-
ning av saneringsprojektet vid 
Bohus varvsområde och Surte 
glasbruk. Totalt kommer 860 
ton bly, 510 ton zink, 18 ton 
arsenik och 7 ton kvicksilver 
att ha grävts bort och ersatts av 
renade massor. Nu pågår den 
sista delen av Sveriges största 
sanering, Surte 2:38. Arbetet 
beräknas vara klart i slutet av 
2012. Totalt beräknades kost-
naden till 290 miljoner kronor. 
Den senaste prognosen tyder 
på att prislappen blir 20 mil-
joner lägre.

– Av dessa 270 Mkr kommer 
Ale kommun att ha bidragit 
med 10 Mkr. Naturvårdsver-
ket står för den största delen, 
250 Mkr, berättar projektleda-
re Karin Blechingberg.

Saneringen är ett straff för 
gamla synder, främst förorsa-
kade av Göteborgs varvsindu-
stri. Lämpligt nog stod fram-
tiden också på dagordningen. 
Ale vision 2025 har politiker 
och ledande tjänstemän arbe-

tat fram under våren. Den för-
kunnar att i Ale ska det vara 
lätt att leva och aleborna ska 
stimuleras att följa sina dröm-
mar. Värdeorden stolthet, 
omtanke och lust ska prägla de 
kommunala verksamheterna.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M) 
föredrog visionen som samtli-
ga var överens om. En släng av 
sleven fick han dock från kol-
legan, oppositionsråd Paula 
Örn (S).

– Jag tillstyrker självklart 
visionen eftersom vi har varit 
med i arbetet, åtminstone 
så var vi det inledningsvis. I 
slutet har vi knappt haft någon 
dialog alls och det känns väl-
digt konstigt att Kommunsty-
relsens ordförande väljer att 
själv presentera visionen.

Uttalandet kändes inte be-
fogat med tanke på att Mikael 
Berglund knappt har gjort 
något annat i vår än åkt runt 
och presenterat tankarna 
kring visionen. Varför skulle 
han inte göra detsamma på 
slutstationen i fullmäktige?

Nästa beslutsärende var en 
begäran om tilläggsanslag till 
ny trädgård på Klockaräng-
ens demensboende. Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämndens 
ordförande Boel Holgersson 
(C) betonade att den angivna 
kostnaden troligtvis kommer 
att bli lägre, men kunde inte 
redovisa något exakt belopp. 
Den årliga kostnaden för in-
vesteringen och skötseln av 
trädgården har tidigare beräk-

nats till 350 000 kronor. Oviss-
heten fick dock den rödgröna 
oppositionen att tveka.

Måste veta
– Vi måste ha de exakta siffror-
na för att kunna ta ställning. Vi 
säger inte nej till idén, men vi 
vill gärna se notan innan vi be-
talar. Därför är det mest lämp-
ligt att vi återremitterar ären-
det, sa Hasse Andersson (S) 
och fick medhåll av Göran 
Karlsson (V).

– Ni kan inte bara påstå att 
det ska bli billigare. Visa en ut-
redning som säger det. Redan 
idag har nämnden ett under-
skott och nu vill ni dryga ut 
det ytterligare. Hur har ni 
tänkt betala 
det här kala-
set, Boel?

På frågan 
om under-
skottet fick 
han inget 
svar, däremot 
ansåg Boel 
Holgersson 
att en återremiss är att svika 
de boende på Klockarängen.

–Det är inte oss ni krång-
lar med, utan det är våra de-
menta. Ni vet att en återremiss 
innebär att trädgården inte 
kommer att färdigställas den 
här sommaren heller. Det är 
ni beredda att göra trots att ni 
tidigare har varit överens med 
oss om trädgården. Jag är för-
vånad över hur ni argumente-
rar, eftersom ni bara kör över 
era partikamrater som inte har 

visat någon avvikande uppfatt-
ning i den här frågan i nämn-
den, menade Boel Holgers-
son.

Efter en timmes debatt 
om trädgår-
den pekade 
allt på en 
återremiss, 
men när be-
slutet skulle 
fattas valde 
de rödgröna 
att inte delta. 
Därmed fick Alliansen gehör 
för sitt förslag och oppositio-
nen markerade utan att få fien-
der i Skepplanda.

SD vill ha insyn
Nästa heta fråga var Sveri-
gedemokraternas motion om 
att partiet borde få en insyns-
plats i Kommunstyrelsen. 
Platsen ska inte vara arvode-
rad eller ha yttranderätt.

– Det här är en fråga om de-
mokrati. Att alla partier som 
är representerade i kommun-
fullmäktige också ska ha rätt 
att följa diskussionerna och 
få tillgång till all information 
i Kommunstyrelsen. Vi yrkar 
på bifall, sa Mikael Berglund.

Det tåget ville varken So-

cialdemokraterna, Vänster-
partiet eller Vänsterpartiet 
haka på.

– Det finns en demokratisk 
process för att hantera dessa 
frågor. Den ska behandlas i be-
redningen för demokrati och 
arvodesfrågor och ingen an-
nanstans, underströk Paula 
Örn som yrkade på återremiss.

Göran Karlsson återkopp-
lade till vision Ale 2025.

– Hur var det nu? Tillit, 
öppenhet och respekt talade 
vi om förut. Nu tycker vi att 
frågan inte har genomarbetats 
rätt, inte ens i rätt forum. Då 
får ni respektera att vi begär 
återremiss.

Jan A Pressfeldt (AD) 
delade inte den uppfattning-
en. Han citerade kommunal-
lagen.

– Den här motionen rör 
Kommunstyrelsen. Det är 
där Sverigedemokraterna 
har begärt en insynsplats och 
därför har också KS behand-
lat frågan, helt enligt kommu-
nallagen. Därmed kan ni inte 
åberopa en annan utredning.

Rose-Marie Fihn (FP) 
menade att en liknande si-
tuation uppkom 1991-1994 
då Ny Demokrati valdes in i 

kommunfullmäktige. De fick 
omgående en insynsplats i 
Kommunstyrelsen.

I kommunfullmäktige 
räcker det med en tredjedel av 
rösterna för att begära återre-
miss, vilket också blev utgång-
en. Frågan ska nu behandlas 
i beredningen för demokrati- 
och arvodesfrågor. Vad oppo-
sitionen egentligen ansåg om 
motionen framkom aldrig.

Nästa fråga att vandra 
samma väg blev förslaget om 
att förändra partistödet. Här 
vill Alliansen spara en halv 
miljon kronor, varav 300 000 
kronor tas från Socialdemo-
kraterna. Här uppmanade 
Paula Örn i återremissen att 
en jämförelse bör göras med 
övriga kommuner i Göte-
borgsregionen.

Mikael Berglund var märk-
bart irriterad.

– Den här taktiken med att 
inte säga någonting i Kom-
munstyrelsen och sedan yrka 
på återremiss så fort ärendet 
dyker upp i kommunfullmäk-
tige känns ogenomtänkt. Vi 
kommer inte ändra uppfatt-
ning om ni tror det.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Adina Hälsan vårdcentral 
och BVC i Nol 

Tel:031-383 04 20, 
www.adinahalsan.se

Vardagar 8-17, Drop in 8-16

Träffa vår personal och ta del av verksamheten, 
vi bjuder på förfriskningar.

Välkomna!

PEF

- Andningskontroll, 

bra för oroliga rökare.

T äff

ÖPPET HUS
Lördag 9 juni kl 11-15

Vi har expanderat i större lokaler

Prickmottagning

- Kontroll av leverfläckar.

Nallemottagning

- BVC tar pulsen på 

barnens kramdjur.

– Det ser bättre ut i Västsveri-
ge och det går bra för företa-
gen. Så här års brukar det inte 
vara så och siffrorna kanske 
går upp igen när alla studen-

ter skriver in sig, säger Len-
nart Bergius, verksamhets-
chef för Arbetsmarknadsen-
heten. 

Inom kort kommer ferie-

arbetet igång för ungdomar 
som ska jobba inom kom-
munen under tre veckor i 
sommar. Dessutom har den 
första av 5-6 ungdomar på-
börjat ett så kallat ungdoms-
jobb, som innebär att man 
arbetar inom en kommunal 
verksamhet i 6 månader. 

– Det är ett sätt för ung-
domarna att komma in på 
arbetsmarknaden och vi vill 
hålla kvar ungdomarna i 
kommunen. 

11,8 % av Ales ungdomar 
mellan 18 och 24 år är arbets-
lösa, vilket kan jämföras med 

hela riket där motsvarande 
siffra är 16, 4 %. 

I år har man ändrat pro-
centsiffrorna så att man mäter 
andel av den registrerade ar-
betskraften istället för andel 
av den totala befolkningen. 

JOHANNA ROOS

Arbetslösheten minskar i Ale
– Men kan gå upp när studenterna skriver in sig

ARBETSLÖSHET

Arbetslösa i Ale (16-64 år) 
i april 2012 
Kungälv: 3.4 
Lerum: 3,6
Ale: 5,4
Lilla Edet: 7,8
Alingsås: 6,5
Göteborg: 8,9
Hela riket: 8,3

Arbetslösa ungdomar i Ale 
(18-24 år) i april 2012
Kungälv: 6,2 
Lerum: 8,3
Ale: 11,8
Lilla Edet: 13,9
Alingsås: 11,6
Göteborg: 13,6
Hela riket: 16,4

ALE. Under våren har arbetslösheten i Ale mins-
kat.  

På mindre än en månad har 65 arbetslösa fått 
jobb, varav 20 ungdomar. 

Ett projekt har nyligen kommit igång där ”ung-
domsjobb” ges genom kommunen. 

Återremiss populärt i fullmäktige

Hasse An-
dersson (S).

Boel Holgers-
son (C).
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Affärsinnehavarna i 
Älvängen är luttrade vid det 
här laget. Färdigställandet av 

den miljöprioriterade gatan 
med sänkt hastighet genom 
centrum har inte gått obe-
märkt förbi. Gator grävdes 
upp, fylldes igen för att sedan 
grävas upp på nytt.

– Jag kan inte påstå att 
slutresultatet blev speciellt 
bra. Trafiksituationen i cen-
trum är allt annat än till-
fredsställande. Inte nog med 
att vi blev av med ett antal 
parkeringar, de som finns 
längs med Göteborgsvägen 
är på tok för smala och det 
är inte frågan om utan när en 
allvarlig olycka inträffar. Det 
har redan skett några inci-
denter utanför oss, men bara med plåtskador som följd, 

Luttrade handlare i Älvängen
– Gångstråket grävdes 
upp på nytt

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I förra veckan grävdes gångstråket utmed Göteborgsvägen i Älvängen upp igen till handlarnas stora frustration.

Gunnar Larson på Allans.

ÄLVÄNGEN. I förra veckan var det dags igen.
Gångstråket på Göteborgsvägen genom Älväng-

ens centrum grävdes upp – igen!
– Vi handlare har inte blivit informerade, suckar 

Gunnar Larson på Allans.

GÖTA. I Göta är sam-
hället delat av E45.

Ingen bra trafiksi-
tuation för de barn som 
måste passera vägen, 
exempelvis när de ska 
ta sig till och från Ryr-
sjöskolan.

Nu vill Moderaterna 
få till en gång- och 
cykelbro innan en all-
varlig olycka inträffar.

Det är oppositionsrådet 
Peder Engdahl som har för-
fattat motionen om en gång- 
och cykelbro i Göta. 

– Idén är sprungen ur det 
medborgarmöte som vi hade 
för en tid sedan. Götaborna 
upplever en otrygghet med 
45:an som går genom sam-
hället. En gång- och cykel-
bro skulle vara lösningen på 

problemet. Detta är en liten 
investering för att få ett säk-
rare Göta, anser Peder Eng-
dahl.

– Det skulle röra sig om 
en provisorisk bro till dess 
att flaskhalsen på E45 i Göta 
försvinner. Jag ser det som 
ett ganska enkelt förfarande 
och det borde inte vara några 
problem med att få ett tillfäl-
ligt bygglov.

Peder Engdahl är inte 
främmande för att se en 
begagnad bro alternativt en 
träbro på platsen för att hålla 
nere kostnaderna.

– Det som förenklar pro-
cessen är att kommunen 
äger marken på båda sidor 
om vägen. Det som möjligt-
vis skulle försvåra det hela 
är järnvägsspåret. Hur som 
helst så tycker jag det är vik-

tigt att kommunen agerar 
innan olyckan är framme, 
avslutar Peder Engdahl.

Gång- och cykelbro i Göta?
– Moderaterna motionerar till fullmäktige

I GÖTA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Moderaterna i Lilla Edet har motionerat till kommunfullmäktige om en gång- och cykelbro för 
att förbättra trafiksituationen i Göta.

Oppositionsrådet Peder Eng-
dahl (M).

säger Gunnar Larson.
I förra veckan grävdes 

stenplattorna på gångstråket 
upp igen. Spruckna stenar 
fick läggas om och återigen 
försämrades tillgängligheten 
till butikerna.

– Det är så dåligt skött från 
första början. Chansen att vi 
handlare skulle få ut någon 
ersättning för uteblivna 

intäkter under projektets 
gång bedömer jag som mini-
mal, säger Gunnar.

– En annan sak som gör 
mig uppriktigt orolig är de 
skakningar som sker i huset 
så fort bussar och lastbilar kör 
förbi utanför. Jag har aldrig 
upplevt skakningarna så tyd-
liga som nu. Det har kommit 
efter ombyggnationen. Nu 

går det inte ens att öppna 
fönstren på andra våningen. 
Jag kommer att driva ärendet 
så långt det bara går, avslutar 
Gunnar Larson.

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 10 juni 2012, med reservation för slutförsäljning.

25%  
Trädgårdskrukor
Blomstra växtnäring 
balkong & 
trädgård 5L

Stor Dahlia  89:-
95:-
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ALAFORS. Den 24 maj 
höll Ale Elförening sin 
föreningsstämma.

Till ny ordförande 
efter Robert Aronsson 
valdes Niclas Emanu-
elsson.

– Bolagets ledord; 
Nära, Tryggt, Enkelt 
överensstämmer helt 
och hållet med mina 
egna värderingar, säger 
Niclas till Alekuriren.

Niclas Emanuelsson är för 
de flesta alebor mest känd i 
rollen som platschef på Brady 
Converting i Nödinge. Efter 
diskussioner med Ale Elför-
enings valberedning och fö-
retagets vd, Stefan Brandt, 
bestämde sig Niclas för att 
anta utmaning som ny ord-

förande i styrelsen.
– De ansåg att min erfaren-

het passade väl in med före-
tagets begrepp och visioner. 
Min branschkunskap är be-
gränsad, men det finns en ge-
digen kompetens i övriga sty-
relsen, förklarar Niclas Ema-
nuelsson som ser fram emot 
sitt nya uppdrag.

– Först och främst hand-
lar det om att vi ska säkerstäl-
la framtiden och tillsammans 
utveckla Ale El. Det finns två 
delar, dels elhandelsbolaget 
som är ett relativt nytt spår 

där vi ser en positiv tillväxt-
takt. Det gäller bara att förfi-
na affärsmodellen ytterligare.

– Sedan har vi elnätet där vi 
har lagkrav att följa och som 
styr verksamheten. Det gäller 
att vi blickar framåt, finner 
en långsiktig lönsamhet och 
fortsätter den positiva trend 
som bolaget befinner sig i.

Vad har du fått för in-
tryck av Ale El?

– Som medlem i Ale El 
sedan 2000 har jag följt före-
taget och dess utveckling lite 
grann på håll. Jag har tagit del 
av lanseringen av handelsbo-
laget och den nya logotypen. 
Den lokala prägeln och före-
tagets närhet till sina kunder 

tilltalar mig. I det avseendet 
har man lyckats väldigt bra.

– Som ett exempel kan 
nämnas resultatet från den 
senaste nöjd-kund-index-un-
dersökningen. Siffran 77 % 
ska jämföras med genomsnit-
tet för branschen som ligger 
på 62 %. Det finns en hel-
hetsbild i organisationen när 

det gäller kundfokus och där 
har man lyckats enormt bra, 
avslutar Niclas Emanuelsson.

Ale El har fått ny ordförande
– Niclas Emanuelsson 
svingar klubban

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Niclas Emanuelsson är ny 
ordförande i Ale Elförening.

Lanseringen av handelsbolaget och den nya logotypen har slagit väl ut för Ale El.

STYRELSEN
Ordförande: Niclas Emanuelsson.
Vice ordförande: Rolf Alkenhoff.
Ledamöter: Kenneth Olsson, 
Annelie Hedbom (ny), Catharina 
Eliasson, Eje Engstrand, Ingemar 
Othzén, Bengt Johansson, Urban 
Karlsson, Jim Paananen och Chris-
ter Bryngelsson.

TA CHANSEN NU – LÄS HOS OSS PÅ LÄRCENTRUM I LILLA EDET!

Hos oss kan du läsa både grundläggande och gymnasiala kurser. Vi erbjuder 
undervisning i bland annat svenska, matematik, engelska och samhällskunskap. 
Läs mer om vårt kursutbud på www.lillaedet.se

Webbansökan kan du göra via https://lillaedet.alvis.gotit.se/student
För mer info ring: 0520-65 97 05/65 97 04.

Vi har resurserna om du har viljan, välkommen med din ansökan!

www.lillaedet.se
Göta Älv passerar genom Lilla Edets kommun, från norr till söder. Det ger oss en vacker 
�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������-
���������������������������������������������������������������������������������

Vad ska du
göra till hösten?

�����������������
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ALAFORS. Vind i Ale AB 
vill bygga vindkraft i 
Alefjäll.

Om detta ville huvud-
ägaren Triventus infor-
mera, men helst ville 
de undvika att svara på 
frågor.

Det kompakta mot-
ståndet blev inte 
mindre efter mötet och 
projektet får räkna med 
konstant motvind.

Vindkraftsfrågan i Alefjäll en-
gagerar. Närmare 200 perso-
ner slöt upp på tisdagens in-
formationsmöte i Medbor-
garhuset, Alafors. Av åhö-
rarna var en klar majoritet 
tydliga motståndare till att 
bygga ut vindkraften i de ak-
tuella områdena. Proteströ-
relsen har organiserat sig i 
Alefjälls naturskyddsfören-
ing. Över 400 har gått med. 
Därför var det ingen utopi att 
stämningen under projekt-
ledningens informationsmö-
te skulle vara minst sagt hetsk. 

Det blev inte mindre upprört 
när projektledare Katarina 
Frotjold inledde med att de-
klarera att någon allmän frå-
gestund inte var aktuellt. Frå-
gorna skulle ställas ute vid 
stationerna efter mötet. Det 
var självklart ohållbart. De 
gemensamma frågeställning-
arna var många och alla när-
varande förtjänade att få höra 
samma svar ansåg de. Mötes-
ledningen fick tänka om, men 
de borde också ha tänkt till. 
I inledningsanförandet be-
rättades att Triventus haft 
samråd med Ale kommun ti-
digare under dagen för att 
reda ut villkor och förutsätt-
ningar.

– Med vem har ni pratat 
med då? undrade Jan A 
Pressfeldt (AD) ordföran-
de för Samhällsbyggnads-
nämnden som har vindkraf-
ten inom sitt ansvarsområde.

– Jag har inte varit på 
något möte och det är vi och 
ingen annan som styr den här 
frågan!

Samrådet visade sig ha 

varit ett mindre internt möte 
där Ales kommunalråd gjort 
ett antal tjänstemän sällskap 
under ett möte. Det var na-
turligtvis inte på det sättet 
som ansvarig nämndordfö-
rande, Jan A Pressfeldt, ville 
bli informerad på.

Åhörarna manglade ut 
frågor om ljud, skuggor, 
natur, djur och tillstånd.

– För att få bygga en vind-
kraftspark med fler än sex 
vindkraftsverk eller fler än 
två vindkraftsverk med to-
talhöjd över 150 meter krävs 
tillstånd enligt miljöbalken. 
Allt är noga reglerat och 
innan ett verk reser sig har 
noggranna miljökonsekvens-
beskrivningar gjorts, infor-
merade Johanna Ottosson, 
kommunikatör för Aletrion 
Vind AB.

Svagt förtroende
Förtroendet för vindkrafts-
projektet i allmänhet och 
Triventus i synnerhet är 
svagt. Informationsmötet 
anser många var framtving-
at och inget projektledning-
en egentligen önskade. Flera 
engagerade vittnade om tvek-
samheter. På frågan om när-
boende till andra vindkraft-
verk har klagat eller känt 
obehag av etableringen gick 
bilden kraftigt isär. Triventus 
känner inte till något sådant 
fall och Alefjälls naturskydds-

förening kunde redovisa flera 
sådana exempel. Att huspri-
serna kommer att påverkas 
negativt känner projektled-
ningen inte heller till, men i 
Ale har mäklare uppgivit att 
en reducering med 30% är 
mycket troligt.

– Jag har mejlat att ni gärna 
får ge mig exempel på perso-
ner i områden där ni har eta-
blerat vindkraft utan att det 
har påverkat de boende. Jag 
väntar fortfarande att ni ska 
svara, men ni har väl inte 
hittat något sådant exempel?

Ljudnivån
Sylvassa repliker haglade och 
särskilt tufft blev det när ljud-
frågan togs upp. Ljudnivåns 
riktvärde för vindkraftverk 
är 40 db. I Ale har kommu-
nen sagt 35 db. Det betyder 
att närmare än 1100 meter 
kommer inga hus att kunna 
ligga och det är ett bekym-
mer.

– Ja, ligger husen närmare 
blir det svårt. Det går i och 
för sig att ställa ner verken 
och det finns ju en mängd 
andra faktorer som också på-
verkar. Turbulens, luftfuktig-
het, vindhastighet, tempera-
tur och vindriktning styr hur 
ljudet breder ut sig. Det får 
göras noggranna mätningar, 
sa Elis Johansson, friståen-
de ljudkonsult som dock er-
kände att han fick betalt av 

Kraftig motvind för vindkraft i Ale

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

VINDKRAFT I ALE
I Ale kommuns vindbruksplan finns 
tre utbyggnadsområden föreslagna. 
Område C: Sannum, D: Björbäck och 
E: Storekärr. Antalet verk beräknades 
till cirka 14 i ett första skede, men är 
nu nere i tio. I område C och D har 

projektledningen redan meddelat att 
verken kommer att ställas ner för 
att begränsa ljudnivån. 40 dB är rikt-
värdet för ljudnivån vid närliggande 
bostäder enligt Naturvårdsverket. 
Ale kommun har satt 35 dB som krav.

Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att
bostaden är besiktigad
innan försäljning.

Nödinge, Ale torg 14, 0303-33 16 40lansfast.se

ADRESS BJÖRBÄCK EKEKULLEN 150 BOAREA CA 139 M² /
4 ROK TOMTYTA 2412 M² PRIS 2 375 000 KR/BUD VISAS
ON 6/6 12.00-13.00 ELLER RING FÖR TIDSBOKNING
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0702-33 32 33

VILLA - RYD - VACKERT LÄGE 
Ett smultronställe för dig som söker en annorlunda villa med
skönt/ostört naturläge. Huset erbjuder en spännande
planlösning och i vardagsrummet finns en stor mysig
braskamin. Vacker utsikt över ängsmark garanteras. Utöver
detta finns också ett välskött stall med 2 boxar samt garage.

VISAS IDAGVISAS IDAG

ADRESS RYD ÄNGENS GÅRD 355 BOAREA CA 147+45 M² /
5 ROK TOMTYTA 22 576 M² PRIS 2 950 000 KR/BUD VISAS
KONTAKTA MÄKLAREN FÖR VISNING  MÄKLARE PETER
ERIKSSON/FREDRIK HELLBERG TELEFON 0702-33 32 33

HÄSTSTÄLLE - RYD
Äntligen ett hästställe i Ryd! Mark om drygt 2,2 hektar med
ängar och paddock precis intill huset. Förutom boningshuset
finns här bl.a. ett ordentligt stall med hela 9 boxar samt en
foderbox och två sadelkammare. Måste ses!

ADRESS SKRÄDDARGRÄND 16 BOAREA CA 110 M² / 4
ROK TOMTYTA 204 M² PRIS 1 695 000 KR/BUD VISAS TO
7/6 17.00-18.00 RING /MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE
FREDRIK HELLBERG TELEFON 0702-33 32 33 

KEDJEHUS - BOHUS - CENTRALT 
Välplanerat kedjehus i lugnt och skönt område med uteplats
i västerläge! Närhet till buss och kommande tågstation.

Enligt Svenskt Kvalitetsindex 2011 hamnar både 
Länsförsäkringars fastighetsförmedling och bolån i topp vad gäller kundnöjdhet.

Länsförsäkringar 78,6
Handelsbanken 75,3
SBAB Bank 69,8
SEB  69,4 

Bolånetoppen!Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling 76,6
Mäklarhuset 75,7
ERA 75,5
Skandiamäklarna  72,3

Mäklartoppen!

�

Triventus för att medverka, 
vilket i sig inte var så konstigt. 
Däremot ifrågasätts allt i en 
så här känslig process.

Tre grupperingar
Bland markägarna finns tre 
grupperingar, en som är emot 
med hänsyn till boendemil-
jön, en som är för med åsikten 
att förnyelsebar energi är vik-
tigt och en ekonomisk möj-
lighet samt en tredje grupp 
med de som ännu inte har 

bestämt sig.
En markägare som har be-

stämt sig är Göran Grolan-
der.

– Jag tycker kommunen 
kan göra det lätt för sig. Skicka 
ut en rak fråga till samtliga 
markägare, för eller emot. 
Majoriteten är emot och då 
ska demokratin få råda.

ÅTTONDELSFINAL I DM, junior

Älvängens IK/SBTK vs
Örgryte IS Tipselit äldre

ONSDAG 6 JUNI KL 13
Älvevi
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NOL. Landstinget 
monterade sakta men 
säkert ner läkarmot-
tagningen i Nol.

Sedan oktober 2009 
drivs en vårdcentral i 
privat regi.

En verksamhet som 
både växer och utveck-
las.

För tre år sedan genom-
fördes VG Primärvård, en 
vårdvalsmodell i Västra 
Götalandsregionen som 
medförde att bland annat 
Nol fick en privat vårdcen-
tral. Adina Hälsan fick 2400 
listade patienter 2009. I skri-
vande stund har listan växt 
till 4200 personer. Nu har 
vårdcentralen tagit ytterli-
gare lokaler i anspråk för att 
tillgodose behovet.

– Det blir väldigt bra med 
en egen ingång och väntrum 
till BVC-mottagningen. Vi 
har en hel del unga mammor 
som vi jobbar lite extra med. 
Det är en fantastiskt rolig 
utveckling som verksamhe-
ten har haft sedan starten för 
snart tre år sedan. Vårt läge 
mitt i byn tror jag har betytt 
en hel del, säger driftsansva-

rige läkare Farshad Tahma-
sebiepour.

Varje år gör regionen en 
enkätundersökning bland 
vårdcentralernas patienter. 
Att mäta kundnöjdhet, hur 
invånarna upplever tillgäng-
ligheten och tillgången till 
vård är ett viktigt instrument. 
För Adina Hälsan i Nol har 
resultaten varit en angenäm 
läsning.

Tillgängligheten
– 2011 blev vi nummer 
elva i Västra Götaland och 
nummer ett i Ale. Jag uppfat-
tar det som att vår tillgäng-
lighet är uppskattad. 98% av 
första samtalet går direkt till 
en sjuksköterska och möjlig-
heten att få vård samma dag 
ligger helt i linje med vad vi 
vill ge, menar Farshad som 
också vet att specialistkom-
petensen som finns i Nol är 
en tillgång.

– Det är positivt att vi 
inte behöver skicka iväg så 
många. Vi har läkare med  
specialistbakgrund inom 
hjärta, invärtes, astma, kol 
och diabetes. 

Fastighetsägaren Alebyg-
gen gläds självklart åt att 

hyresgästen tar för sig och 
vidgar verksamheten, men 
förutom fler uthyrda kva-
dratmetrar finns ytterligare 
fördelar.

– En fungerande vård-
central betyder mycket för 

serviceutbudet på orten. Det 
är en viktig funktion dels för 
våra äldre hyresgäster dels 
våra småbarnsfamiljer, säger 
Alebyggens vd, Lars-Ove 
Hellman.

På lördag håller Adina 

Hälsan öppet hus för att visa 
upp sin verksamhet i utökade 
lokaler. Det som en gång var 
en Konsumbutik, post, kom-
mundelskontor och skola är 
nu en fast förankrad vård-
central.

Vårdcentralen i Nol utökar
– Adina Hälsan en 
framgångssaga

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Gläds åt framgången. Adina Hälsan och Farshad Tahmasebiepour har expanderat i den tidigare Konsumbutiken i Nol, något 
som gläder Alebyggen och Lars-Ove Hellman.
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Vi tror på rättvisa. 
 Ingen lön för lika arbete.

  Foto: H
åkan Lud

w
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Frivilliga sjöräddare sedan 1907.
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Reseförsäkring som gäller för 
hela familjen både i Sverige 
och utomlands.

Utökat Reseskydd kan alla teckna som har hem-
försäkring hos oss. Ring mig så berättar jag mer. 

Daniel Pettersson, 0520-49 49 72 
Innesäljare Privat Försäkring
 
 
 
 
lansforsakringar.se/alvsborg ������������������������������
	����	
�����
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Utgångspris: 1 975 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 93 kvm, biarea: 93 kvm
Tomt: 1 114 kvm
Byggt: 1966
Adress: Olof Persvägen 1
Visas sön 10/6 14.00-15.00
och tis 12/6 18.30-19.15
Sms:a: FB 5410-3400 till 72456 för
beskrivning

Nu kan vi erbjuda en trevlig
gedigen enplansvilla, med källare
och garage i villaidyllen i
Älvängen. Bra läge i området och
en härlig tomt. Gångavstånd till
kommunikationer och skolor.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3400.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 1 975 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 170 kvm, biarea: 10 kvm
Tomt: 3 291 kvm
Byggt: 1991
Adress: Viesbacke 270
Visas sön 10/6 12.30-13.15
och mån 11/6 17.30-18.15
Sms:a: FB 5410-3417 till 72456 för
beskrivning

Med lugnet och naturen in på
knuten, finner du den här trevliga
och rymliga enplansvillan med
dubbelgarage. Stor härlig altan
och braskamin i vardagsrummet.
Fina strövområden med svamp
och bärrika skogar.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3417.

HÅLANDA

Utgångspris: 1 350 000:-
Boarea: 100 kvm
Avgift: 5.609:-/mån inkl värme, VA,
Kabel-Tv
Adress: Gruvåsvägen 29
Sms:a: FB 5410-3414 till 72456 för
beskrivning

I ett av Älvängens mest
eftertraktade område kan vi nu
erbjuda denna fräscha lägenhet
om 4 rum och kök. Garage i direkt
anslutning till lägenheten och
härlig altan på baksidan. Lugnt
trevligt område centralt beläget
med närhet till förskola, skola och
kommunikationer. Visning enligt
överenskommelse.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3414.

4:A ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 2 695 000:-
Boarea: 188 kvm, biarea: 66 kvm
Tomt: 948 kvm
Byggt: 1980
Adress: Länsmansvägen 17
Visas tis 12/6 17.30-18.15
Sms:a: FB 5410-2945 till 72456 för
beskrivning

På en av Älvängens mest
eftertraktade adresser
"gräddhyllan", ligger den här
mycket fina villan med vacker
utsikt över Göta Älv. Ljust och
fräscht, trevligt vardagsrum med
braskamin. Fina badrum och
huset har bergvärme. Centralt
läge med gångavstånd till service,
skolor och kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2945.

ÄLVÄNGEN

NÖDINGE. I torsdags 
lämnade 185 studenter 
Ale gymnasium.

Dessförinnan hade 
stipendier delats ut och 
sedvanliga hyllningar 
ägt rum.

– Ett väldigt trevligt 
firande konstaterade 
rektor Hans Enckell.
Vakna sponsrade även detta 
år en drogfri studentbrunsch 
i Ale gymnasium. I sam-
band med denna delades två 
hedersdiplom ut. För sina 
föredömliga insatser och 
stora engagemang i frågor 
kring ungdomsinflytande 
fick Valmire Huskay ta 
emot sina kompisars applå-
der. Anders Bältsjö, vakt-
mästare och tekniker i Ale 
gymnasium, avtackades för 
sina goda gärningar i Stöd-
föreningen Vaken. Marita 
Elheim, lärare på Barn- och 
fritidsprogrammet, upp-
märksammades också.

Eka Chemicals delade ut 
två stipendier i Ale gymna-
sium. Johanna Hörberg, 
NV3A fick för sin suveränt 
analytiska förmåga i ämnet 
kemi och Mattias Evalds-
son, TE3A, fick för mycket 
goda studieresultat och ett 
gediget tekniskt intresse.

På utsidan väntade nära 
och kära. Som vanligt var 
idérikedomen stor när det 
gällde att hitta stimulerande 
och humoristiska transport-
medel.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Nu bär det av!

Donjeta valde att inte vara anonym!

Avslöjande! Dagens studieteknik går via nätet.

Att åka limo drömmer många om, ändå verkade vederböran-
de hellre vilja vara på andra sidan bilen.
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Tog tillvara på gymnasietiden
Det är med blandade känslor som Josefin Axberg tar farväl av Ale gymnasium.
Med sig har hon värdefulla erfarenheter som praktik i England och UF-mässa 

i Stockholm. – Vi var gänget som hakade på allt. 

Hur känns det att ta stu-
denten?
– Det är många blandade 
känslor. Man kommer att 
sakna mycket samtidigt som 
det ska bli skönt att bli fri 
från allt plugg. 

Vad kommer du att sakna 
mest från gymnasiet?
– Jag kommer att sakna alla 
grymma lärare, särskilt de 
som jobbat med UF, som 
verkligen bryr sig och stäl-
ler upp. Sedan kommer man 
självklart att sakna klas-
sen, speciellt gänget som 
man umgåtts mest med. Nu 
får man hitta anda sätt att 
umgås på. 

Vad har varit mest min-
nesrikt? 
– Många saker, men det jag 
kommer att komma ihåg 
är bland annat praktiken i 
England då vi jobbade på 
H&M i Leeds, utbytesresan 
till Frankrike och UF-mäs-
san i Stockholm. Det är de 
speciella händelserna utöver 

det vardagliga som man 
kommer att minnas mest.

Vad har betytt mest 
under de här tre åren? 
– Att vi fått så mycket stöd 
från skolan. Har man velat 
något så har det funnits 
möjligheter att göra det. 
Sedan är jag väldigt nöjd 
med att jag valde IT Eko-
nomi, man har fått mycket 
bra baskunskaper.

Ni nådde stora fram-
gångar med UF-företaget 
Reseslumraren som tog 
er ända till SM i Stock-
holm. Kommer ni fort-
sätta att utveckla idén 
efter studenten?
– Vi har börjat kolla på vem 
som skulle kunna producera 
kuddarna och tänker vänta 
med att registrera handels-
bolaget tills vi hittat någon. 
Förra helgen var jag på en 
ledarskapskurs genom UF 
och jag har även fått stipen-
dium för att åka till Örebro i 
slutet av juni och träffa unga 

entreprenörer från hela Sve-
rige. Det ska bli grymt kul 
så det ser jag fram emot. 

Vad har du annars för 
planer framöver?
– Jag har sökt till civileko-
nomprogrammet i Göte-
borg och Lund, men får 
besked om jag antagits först 
i slutet på juli. Plan B är att 
åka till Kapstaden med en 
kompis som har en morbror 
som bor där. I så fall tänkte 
vi plugga engelska och jobba 
lite där nere. Det skulle 
vara jätteroligt, men vi får 
se hur det blir. Sommarjobb 
blir det på gamla Ullevi och 
kanske Liseberg. 

Vad skulle du vilja säga 
till eleverna som börjar 
på Ale gymnasium till 
hösten?
– Ta vara på alla chan-
ser man får, som utbyten 
och praktiker. Vi har varit 
gänget som hakar på allt och 
det är otroligt givande.

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Josefin Axberg
Ålder: 18
Bor: Alafors
Familj: Mamma Carina, pappa 
Harald och syskonen Sara, Elin, 
Martin och Staffan 
Gör: Tar studenten från Samhälls-
programmet – inriktning IT ekonomi
Planer efter studenten: Sommar-
jobba, har sökt in till civilekonom-
programmet till hösten
Intressen: Fotboll (spelar i Ahlafors 
IF), simning (har varit elitsimmer-
ska) och umgås med kompisar
Stjärntecken: Våg
Dold talang: Sjunger bra i duschen
Retar mig på: Folk som inte gör vad 
dem lovar
Brinner för: Entreprenörskap

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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KILANDA. Tine Hög-
mark från Kilanda ingår 
i Blodhundsgruppen 
som spårar försvunna 
personer. 

Helt ideellt åker de 
landet runt med hun-
darna för att hjälpa 
anhöriga att få svar.

Trots sina ovärder-
liga insatser hamnar 
de ofta i skuggan när 
media rapporterar om 
organisationen Missing 
Peoples arbete. 

Att en nära anhörig plötsligt 
ska försvinna spårlöst är nog 
de flestas största mardröm. 

Oron och ovissheten skulle 
bryta ner vem som helst och 
tyvärr drabbas många av det 
ofattbara. 

Karl-Erik Karlsson och 
Gerd Andersson från Floda 
har spårat försvunna perso-
ner med blodhund i över 30 
år. Tillsammans med Tine 
Högmark, Max Andersson, 
Erik Bagge och Magnus 
Nilsson utgör de Spårhunds-
gruppen som åker land och 
rike runt med blodhundarna 
Ester och Måns för att leta 
efter försvunna personer. 

Organisationen är helt 
ideell och deras stora driv-
kraft är viljan att hjälpa till 
och i bästa fall rädda liv. Såväl 
resor som all teknisk utrust-
ning står de för själva, men en 
sponsor har de: Västra djur-
sjukhuset i Göteborg. 

Vi är alltid i behov av både 
fler medlemmar och sponso-

rer för att kunna göra ännu 
mer, säger Tine. 

Hon är bosatt i Kilanda 
och har jobbat som väkta-
re med hund i 20 år. Hennes 
engagemang för gruppen är 
stort och hon tycker det är 
vikigt att visa aleborna att de 
finns.

Senast natten till förra tis-
dagen blev de uppringda av 
anhöriga till en kille i tju-
goårsåldern som försvun-
nit i Göteborg. Tillsammans 
med frivilligorganisationen 
Missing People gav de sig ut 
för att söka, men tyvärr på-
träffades han senare avliden.

Det är inte sällan den 
hårda verkligheten för Spår-
hundgruppen. Eftersom de 
inte kan påbörja sitt arbete 
förrän polisen har kryssat av 
området är chansen ofta liten 
att personen hittas levande. 
De flesta har då legat döda i 
flera dygn.

Många anhöriga hör av sig 
till oss i efterhand för att visa 
sin tacksamhet. Även om vi 
inte hittat personen vid liv 
betyder det att de kan få ett 
avslut och förhoppningsvis 
ett svar på vad som har hänt. 
Vi har mycket mer tid till att 
finnas där för anhöriga än vad 
polisen har, säger Karl-Erik. 

Missing People
Spårhundsgruppen har ett 
nära samarbete med Missing 
People, som under våren fått 
mycket uppmärksamhet i 
media, bland annat då man 
sökt efter Pierre Nilsson i 
Göteborg och Marina Jo-

hansson i Stenungsund. 
– Missing People ser oss 

som en jätteresurs och har 
stort förtroende för oss. De 
har försökt marknadsföra 
oss som Spårhundsgruppen 
i media, men journalister-
na lyssnar inte. Det blir väl 
lättare och får mer genom-
slagskraft om man klum-
par ihop det och skriver att 
enbart en organisation gjort 
allt arbete. När det står i tid-
ningarna om att Missing Pe-
oples hundar satts in sökning-
en är det i själva verket våra, 
säger Karl-Erik, som även av-
slöjar att Spårhundsgruppen 
kommer att ta över allt arbete 
som rör sökning med hundar 
inom Missing Peoples orga-
nisation och få det övergri-
pande ansvaret för den biten.   

Karl-Erik är anställd inom 
polisen sedan många år till-
baka och i dagsläger jobbar 
han på Ekobrottsmyndig-
heten. Han sitter på mycket 
ovärderlig kunskap som förs 
vidare till gruppens yngre 
deltagare. 

– Att äga en blodhund är 
inte detsamma som att kunna 
spåra upp försvunna perso-
ner. Det kräver mycket kun-
skap och träning, något som 
inte alla förstår. 

Alla i gruppen kan vittna 
om sökinsatser som blivit 
närmast kaosartade när folks 
hundar sprungit kors och 
tvärs åt alla håll. Fördelen 
med att använda sig av blod-
hundar är att de kan ta upp ett 
spår även efter lång tid.

– Idealet hade varit om vi 
fick ett tiotal sökekipage som 
vi tränar upp och som kan gå 
på en söklina, så kan resten av 
hundarna gå i skallgångsked-
jan, säger Tine.

”Rör inget”
Spårhundgruppen vill visa att 
de finns och har bland annat 
varit ute bland äldreboenden 
och berättat om sin verksam-
het. 

– Om fler får reda på att 
vi finns kan vi också bli an-
litade i ett tidigt skede. För 
att underlätta vårt spårar-
bete och öka chanserna att 
hitta personen är det några 
saker som är vikiga att tänka 
på. Framför allt ska man inte 
röra några av personens till-
hörigheter. Det ligger något 
psykologiskt i att vilja städa 
undan och kanske tvätta den 
saknades kläder. Det är vikigt 
att vi får en så kallad ”smel-
ler” så att hunden har en spe-
cifik lukt att gå efter, förkla-

rar Gerd. 
Hittills i år har Spårhund-

gruppen hjälpt till att hitta 
tre försvunna personer, alla 
unga killar och alla avlidna. 
Att gruppdeltagarna har en 
bra relation sinsemellan och 
finns som stöd för varandra 
är viktigt eftersom de får se 
och vara med om en hel del 
otäckheter. 

De möter många anhöri-
ga i sorg, vilket kräver såväl 
kunskap som känsla och tåla-

mod. Det går aldrig att på för-
hand veta hur personen ska 
reagera. 

– Att möta någon som 
står där i sin förtvivlan är 
aldrig lätt. Det gäller att ha 
stora öron och liten mun. Att 
lyssna är bland det viktigaste 
man kan göra i den situatio-
nen, säger Karl-Erik.

Hemsida
från 7990:-
• Inga löpande avgifter

• Snabbt och enkelt

•  Layout anpassad efter 
din verksamhet

• Sökmotoroptimering

•  Obegränsat antal 
mailadresser

Söker efter saknade

I KILANDA

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Värdefullt team. Karl-Erik Karlsson och Gerd Andersson har spårat personer med blodhund i över 30 år. Med i Spårhunds-
gruppen är Erik Bagge, Tine Högmark, Max Andersson och blodhunden Måns. Saknas på bild: Magnus Nilsson och hunden 
Ester.

Tine Högmark från Kilanda brinner för att jobba med hundar.

Hunden Måns kräver inte mycket betalt för sina spårinsat-
ser. Mycket kärlek och ett par köttbullar så är han nöjd. 

– Spårhundsgruppen samarbetar med Missing People

NOL/NÖDINGE. För 
drygt två veckor sedan 
höll Trolleviks äldre-
boende sin sista vår-
fest innan flytten till 
Nödinge i september. 

Lokalerna i Trollevik 
ska rustas upp och bli 
till fräscha tvårumslä-
genheter.

Hela elva lägenheter ska re-
noveras och återställas i ur-
sprungligt skick för att senare 
i höst bli tillgängliga för de 
som står i Alebyggens bo-
stadskö. 

Lars-Ove Hellman, vd, 
ser fram emot att få fler lä-
genheter att hyra ut.

– Vi hoppas bland annat 
på att ungdomar ska flytta in, 

man vill ju att de ska bo kvar i 
kommunen, säger han. 

I mitten av september går 
flyttlasset för Trolleviks äld-
reboende till Klockarevägen 
i Nödinge, där de får sällskap 
av ytterligare 25 boende. 

Elva nya bostäder i Trollevik
– Äldreboendets lokaler blir hyreslägenheter i höst

Karl Tuorda, boende på Trolleviks äldreboende, och underskö-
terskorna Gloria Wallin, Zivana Stanisic och Maj-Britt Jo-
hansson hoppas att den hemtrevliga känslan flyttar med 
dem till Nödinge.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se



alekuriren  |   nummer 22  |   vecka 23  |   201214

NÖDINGE. Räddnings-
tjänstförbundet Ale-
Kungälv bildas.

Det nya förbundet 
träder i kraft vid års-
skiftet, men redan den 
1 juni kommer en inter-
rimstyrelse att påbörja 
det förberedande arbe-
tet.

– Huvudsyftet är att 
få till en betydligt enk-
lare ledningsstruktur, 
säger projektledare 
Joachim Wever.

Räddningstjänsten Ale och 
Kungälv har samverkat sedan 
1976. Det har bland annat 
inneburit att Ale kommun 
har köpt ledningstjänst och 
förebyggande arbete från 
sina kollegor på andra sidan 
Göta älv.

– I många år har det förts 
diskussioner om en eventu-
ellt utökad samverkan kom-
munerna emellan när det 
gäller räddningstjänsten. För 
två och ett halvt år sedan fick 

kommuncheferna i uppdrag 
att titta på om det kunde 
finnas ett annat och bättre 
sätt att driva verksamheten 
på, förklarar Håkan Lund-
gren, räddningschef Ale/
Kungälv.

Nu har båda kommunerna 
givit klartecken att bilda ett 
räddningstjänstförbund. 
Håkan Lundgren har under 
resans gång bistått projekt-
ledningen med sakkunskap, 
men han vill noga poängtera 
att det är ett politiskt beslut 
som ligger till grund för den 
nya organisationen.

– Med den nya organi-
sationen får vi ett förbund, 
en styrelse/direktion. Det 
blir enklare och snabbare 
beslutsvägar. Vi kommer 
också ifrån det så kallade 
köp- och säljförhållandet, 
förklarar Joachim Wever.

Håkan Lundgren väl-
komnar organisationsför-
ändringen som han anser 
kommer att underlätta det 
administrativa arbetet, rent 
operativt väntar däremot 
inga stora skillnader.

– Antalet brandstatio-
ner och personal förblir 
detsamma. Skulle det ske 
några förändringar ska inte 
det härledas det till det 
nya förbundet. Allmänhe-
ten kommer inte att märka 
någon som helst skillnad när 
de ringer 112. För dem kvit-
tar det vad det står på brand-
mannens hjälm, huvudsaken 
är att hjälpen kommer. Det 
som privatpersoner tidigt 
skulle kunna uppfatta som 
en förändring är att det blir 

en lättare väg in till rädd-
ningstjänsten i andra frågor 
 än de operativa eftersom vi 
kommer att arbeta på samma 
sätt i båda kommunerna, 
säger Håkan Lundgren.

Kommunfullmäktige i 
Ale och Kungälv har valt 
två ordinarie ledamöter och 
två suppleanter till den nya 
direktionen. Modellen är 
densamma för den inter-
rimstyrelse som påbörjar sitt 
arbete i juni och som jobbar 
fram till årsskiftet. Från Ale 
kommun har valts kommu-
nalråden Mikael Berglund 
(M) och Paula Örn (S). Som 
ersättare har valts Catharina 
Eliasson (S) och Fredrik 
Johansson (M).

– Även från Kungälv är 
det de båda kommunalråden 
som valts in i interrimsty-
relsen. Det bevisar att ären-
det har hög prioritet i båda 
kommunerna, säger Joachim 
Wever.

Betyder detta att rädd-
ningstjänsten får mer 
pengar att röra sig med?

– Nej, det tror vi inte. 
Däremot får vi en effekti-
vare organisation som inne-
bär att vi kan göra mer för 
samma pengar. Fram till nu 
har vi haft två fullmäktige, 
två kommunstyrelser och 
fyra nämnder att förhålla oss 
till. Det har hänt att man i 
samma fråga har velat gasa 
i en kommun och bromsat i 
den andra. Den styrmodel-
len kommer nu att föränd-
ras i och med att styrelsen/
direktionen kommer att 
svara för den gemensamma 

politiska styrningen av rädd-
ningstjänsten. Detta innebär 
en snabbare och lättare samt 
enhetligare verksamhetsstyr-
ning, säger Håkan Lund-
gren.

– Räddningstjänsten Ale-
Kungälv har varit förlovade 
under så lång tid, nu är det 
dags att ta nästa steg och ingå 
giftermål. Personligen tycker 
jag detta är helt rätt väg att 
gå då organisationerna sedan 

35 år redan är tätt samman-
flätade i varandra samt att 
bägge kommunerna expan-
derar och är noga med att 
fortsätta ha en räddnings-
tjänst som är snabb, säker 
och effektiv samt svarar upp 
till samhällets riskbild, avslu-
tar Håkan Lundgren.

Förlovning övergår i giftermål
– Räddningstjänstförbund bildas för Ale-Kungälv

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Räddningstjänstförbundet Ale-Kungälv blir verklighet 1 janu-
ari 2013.              Arkivbild: Allan Karlsson

Räddningschef Håkan Lund-
gren.
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POLIS
RONDEN
Måndag 28 maj

Bensinstöld
Smitning från bensinnota sker 
på Statoil i Älvängen. Händel-
sen är filmad.

Tisdag 29 maj

Arbetsplatsolycka
En arbetsplatsolycka inträffar 
på E45 i Surte. En arbetare blir 
påbackad av ett servicefordon 
och ådrar sig diverse skador. 
Mannen förs till Sahlgrenska 
sjukhuset i Göteborg.

Torsdag 31 maj

Brand
En husvagn fattar eld på Kvar-
nabovägen i Skepplanda. Föra-
ren är på väg till besiktningen 
då han plötsligt märker att 
husvagnens bakre del brinner. 
Räddningstjänsten rycker ut till 
platsen.

Skadegörelse rapporteras 
från Mossvägen i Nol. Någon 
kastar in en blomkruka genom 
ett balkongfönster.

Fredag 1 juni

Hot med pistol
Målsägande som står och 
väntar på bussen vid Alafors 
Kiosk får ett pistolliknande 
föremål riktat mot sig från en 
passagerare på en förbipas-
serande moped. 

Lördag 2 juni

Misshandel
En 40-årig man blir misshand-
lad i en lägenhet i Nol. Målsä-
gande rispas med en kniv på 
halsen och i ansiktet.

Söndag 3 juni

Glaskross
Skadegörelse i form av glas-
kross rapporteras från Älväng-
ens Pizzeria.

När Båtsmans förskola bygg-
des 2002 stod tema ”Bygget” 

på barnens 
schema, 
vilket inne-
bar att de 
själva fick 
vara med och 
komma med 
idéer för ut-
formandet 
av gården. 

Det unika 
sättet att 
jobba på, 
som gjorde 
barnen del-
aktiga i 
framväxten 
av försko-
lan, medför-
de ett fler-
tal försko-
lor kom på 
studiebesök, 
även från 
andra kom-

muner. Dessutom uppmärk-
sammades deras arbetssätt av 
olika medier. 

Fortfarande jobbar man 
utefter barnens rätt att på-
verka sin vardag, bland annat 
genom att vidareutveckla 
gården, som man fått pengar 
till från kommunens innova-
tionspott. 

Bamses vänner
Redan på ”Förskolans dag” 
förra torsdagen passade Båts-
mans förskola på att smygfi-
ra 10-årsjubileet med att väl-
komna föräldrarna på vernis-
sage. 

I måndags gästades barnen 
av Bamse, Lilleskutt, Skal-
man och Vargen, karaktärer 
som haft stor betydelse när 
barnen på den yngre avdel-
ningen fått lära sig om hur 
man tar hand om sitt skräp. 

– Jag har varit med sedan 
starten, precis som flera 

andra av personalen. Det är 
ett tecken på att man trivs. 
Sedan förskolan byggdes 
2002 har antalet barn för-

dubblats och två avdelningar 
har blivit fyra, säger förskol-
läraren Maria Corbett. 

Barnens idéer tar plats
– Firade 10-årsjubileum

PÅ BÅTSMANS

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Bamse och hans vänner bjöd 
på glass. 

Bamse och hans vänner bjöd på glass, vilket var uppskattat.

VARMT PÅ KONTORET?
Vi fi xar ett bättre arbetsklimat!
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ÄLVÄNGEN. I måndags firade Båtsmans förskola 
10-årsjubileum. 

På plats fanns Bamse och hans vänner som bjöd 
på glass och sång. 

Barnens delaktighet är en del av förskolans 
profil och har så varit sedan dag ett.

Ända sedan starten för 10 år sedan har barnens delaktighet värderats högt. 

Tack för
förtroendet!

– Nu vill vi hjälpa fl er att synas på nätet

Surfa in på www.alekuriren.se/hemsida eller ring 0303-333 734 så berättar vi mer

www.vadbacka.se

www.aleel.se

www.alefolketshus.se

www.ahlaforsbryggerier.se

www.etcab.se

www.sakraridvagar.se

www.surtemaskinuthyrning.se

www.larsered.com

www.salongjessie.se

www.uspastorp.com

www.miascatering.se

www.alefruktogront.se

www.alenet.se

www.mecaalvangen.se

www.rosahuset.net

www.alvangen.com
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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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NYGÅRD. När Förskolans 
dag firades i Nygård uppma-
nades alla barn att klä ut sig. 
Förskolans gård var full av 
små karaktärer, allt från Jack 
Sparrow till en liten fjäril.

På gården fanns fyra olika 
stationer, bland annat ett ex-
periment med såpbubblor där 
barnen fick blåsa bubblor i 
olika storlekar. De fick prova 
sin pricksäkerhet genom att 
kasta boll i ring och kasta 
boll på pyramid. Den fjärde 
och mest spännande statio-
nen var känsellådan, en låda 
med fyra hål där barnen fick 
stoppa ner sina händer och 
gissa innehåll.

På Nygårds förskola 
jobbar man med tema Bar-

bapapa, så dagens höjdpunkt 
blev när Barbapapa kom och 
bjöd på glass och sjöng med 
barnen. Firandet avslutades 
med att en vacker prinsessa 

kom ut på gården och bjöd 
alla hungriga barn på korv 
med bröd.

JONAS ANDERSSON

Förskolans dag firades i Nygård
Känsellådan tyckte barnen var den mest spännande stationen av alla.

Med hjälp av olika redskap fick barnen på Nygårds förskola 
blåsa såpbubblor.

NÖDINGE. Förra måndagen 
arrangerade Mellangårdens 
förskola sitt traditionella 
kompislopp. Före loppet 
skedde gemensam uppvärm-
ning till musik. Kompislop-
pet mäter cirka 500 meter, 
vätskekontroll utmed vägen 
och medaljutdelning vid 
målgång. Tanken är att är 
barnen insikt om vikten av 
motion och hälsa.

❐❐❐ Samtliga deltagare i Kompisloppet hade nummerlapp på 
magen.

Kompislopp på Mellangårdens förskola

Guntorps Missionsför-
samling och Smyrnakyr-
kan i Älvängen har under 
gångna läsåret haft gemen-
sam konfirmationsundervis-
ning, under ledning av An-
neMarie Svenninghed, 
Elias Berg, Ted Manfreds-
son och Erica Berglund.

Gruppen har bestått 
av tolv konfirmander plus 
faddrar och ledare. Konfir-
manderna deltog på ett kon-
faläger på Sjöviksgården till-
sammans med flera andra 
grupper under Kristi Him-
melsfärdshelgen. Avslut-
ningen hölls under pingst-
helgen med början på 
pingstafton i Älvängens Mis-
sionskyrka. Den var fylld till 
bristningsgränsen av kon-
firmander med familjer och 
vänner. Konfirmanderna 
framförde på ett mycket för-

tjänstfullt sätt flera drama-
tiseringar, som belyste hän-
delser ur bibeln. De bjöd på 
både skratt och eftertanke 
och allvar. 

På söndagen var det hög-
tidsgudstjänster både i Mis-
sionskyrkan och i Smyrna-
kyrkan där konfirmander-

na medverkade samt fick 
ta emot biblar, böcker och 
blommor tillsammans med 
sina ledare. Nattvard fira-
des och alla kunde lämna 
kyrkan med starka minnen i 
ett soligt och varmt försom-
marväder.

❐❐❐

Stor konfirmationshögtid

Konfirmander från Guntorp och Älvängen.

SOMMAR-REA
AURIS 1.6 5-D -08, 1290 mil, grön ............................ ord. 138600:- NU 126 900:-
AURIS 1.6 5-D PLUS -10, 1900 mil, svart ................ ord. 142900:- NU 134 900:-
AURIS 1.6 5-D PLUS -07, 5250 mil, silver  ............... ord. 113900:- NU 99 900:-     
AURIS 1.6 5-D PLUS -07, 5200 mil, silver  ............... ord. 112900:- NU 99 900:-   
AURIS 5-D 1.6 BLUE -08, 1550 mil, rödmet ............ ord. 137900:- NU 125 900:-
AYGO BLUE 5-D -08, 6075 mil, blåmet  ..................... ord. 72900:- NU 68 900:-
AYGO SAND 5-D -08, 5500 mil, sandmet ................. ord. 81900:- NU 69 900:-   
AYGO+ 5-D MULTIMODE -08, 4900 mil,silver  ....... ord. 79900:- NU 67 900:-
AYGO+ 5-D -08������������������� ............................ ord. 78900:- NU 68 900:-      
AYGO+ 5-D -07�������������������� ............................ ord. 74900:- NU 64 900:-      
IQ 1.0 CVT IQ1 AUT -09, 3420 mil, amethystmet  .. ord. 98900:- NU 88 900:-      
IQ 1.0 CVT IQ2 AUT -10, 3450 mil, vit.met  .............. ord. 119900:- NU 99 900:-
YARIS 1.0 5-D MAN PLUS -10, 1890 mil, silver  ...... ord. 109900:- NU 99 900:-
YARIS 1.0 5-D MAN PLUS -10, 1000 mil, silver  ..... ord. 109900:- NU 99 900:-
YARIS 1.0 5-D MAN PLUS -10, 1150 mil, silver  ...... ord. 109900:- NU 99 900:-
YARIS 1.0 5-D MAN PLUS -10, 1100 mil, silver  ...... ord. 109900:- NU 99 900:-
YARIS 1.0 5-D MAN PLUS -10, 1100 mil, silver  ...... ord. 109900:- NU 99 900:-
YARIS 1.33 5-D MAN PLUS -10, 965 mil, blåmet  ... ord. 126900:- NU 116 900:-
YARIS 1.33 5-D MAN PLUS -10, 920 mil, silver  ...... ord. 126900:- NU 116 900:-
YARIS 1,4 D-4D 5-D PLUS -06, 14800 mil, silver  .. ord. 84900:- NU 72 900:-
YARIS 1,3 5-D PLUS -07, 6200 mil, röd  .................... ord. 88900:- NU 79 900:-

Toyota Kvalitetsgaranti 
- Sveriges bästa begagnatgaranti.
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ÄLVÄNGEN. Efter 
tolv raka SM-guld i 
Sidvagnscross bröts 
Henrik Söderqvists 
vackra svit förra året.

I söndags dominerade 
han på nytt SM-täv-
lingarna på Paradisba-
nan.

Hotet numera 
kommer från hemmaå-
karna Philip Stenborg 
och Christian Nilsson 
som skuggade dem i 
båda heaten – och är 
tvåa i sammandraget.

Henrik Söderqvist har bytt 
burkslav från Tobias Sylwan 
till Tim Gustavsson och 
leder efter tre deltävlingar 
jakten på sitt trettonde SM-
guld. Med två suveräna star-
ter till hjälp distanserades 
övriga motståndare, men i 
sammandraget är det glädjan-
de nog Älvbygdens MK:s duo 
Philip Stenborg och Christi-
an Nilsson som är främsta 
utmanare. På hemmabanan 
gjorde de ingen besviken. De 
slutade tvåa i båda heaten.

– Det går inte att vara be-
sviken även om målet var att 
vinna inför hemmapubliken. 
Vi kör på bra och det är bara 
”Henke” som vi inte rår på än. 
Han är trots allt en grymt er-
faren förare med tolv SM-
guld och bra internationel-
la meriter, säger Philip Sten-
borg och fortsätter berömma 
förebilden.

– Den här gången avgör 
han båda heaten med att ta 
starten och detta trots att vi 
gjorde allt vi kunde för att just 
förhindra det.

Stenborg/Nilsson kör 

även VM och till helgen 
väntar tävlingar i Tjeckien.

– Det är totalt elva tävling-
ar och som bäst har vi slutat 
på en 13:e plats. Totalt är vi 
21:e ekipage i VM-samman-
draget. Att köra internatio-
nellt är hela grejen med att 
vi håller på. Sporten är så 
mycket större ute i Europa än 
här hemma. Det är stora pu-
blika evenemang med mycket 
kul runtomkring, men det är 
mycket tidskrävande. Totalt 
innebär en VM-säsong un-
gefär 4000 mil i husbil. Det 
här är andra året som vi 
tävlar internationellt och vi 
har mycket kvar att lära. Vi 
är yngsta duon som kör, be-
rättar Philip Stenborg.

Målet för säsongen var att 
på allvar ta upp kampen om 
SM-guldet. Det målet har de 
infriat, men det verkar dröja 
ytterligare en säsong innan 
pokalen är bärgad.

– Ja, vi kan nog inte köra 
hem det på egen hand längre, 
men om Henrik Söderqvists 
motor rasar kan vi fortfarande 
vinna, räknar en slug Philip 
Stenborg ut.

Älvbygdens MK kunde 
glädja sig åt ett lyckat täv-
lingsarrangemang där det 
förutom sidvagnscross också 
bjöds på SM-Quad (fyrhju-
lingar). I sidvagnstävling-
en deltog också veteranen 
Arne Tilly tillsammans med 
Robert Almten.

Stenborg/Nilsson på jakt efter SM-guld
– Men än så länge håller suveränen Henrik Söderqvist undan

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Henrik Söderqvist dominerar fortfarande svensk sidvagnscross, men de skuggas numera främst av ÄMK:s Philip Stenborg/
Christian Nilsson.

Xxxx Kan än. Veteranen Arne Tilly ställde upp tillsammans med 
Robert Almten.

Det var inte bara SM-deltävling i sidvagn, utan även SM-
Quad kördes på Paradisbanan i söndags.



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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

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

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-459 000

Ale Taxi Ditt lokala 
taxibolag

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

trakten som sitter i bilen.

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

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

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage AB

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-
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Fotvård, hudvård & Friskvård
i Bohus Centrum
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	�������������� 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

Nödinge SK Fotboll     Kansli: 0303-22 98 83
 E-post: nskfotboll@telia.com   Hemsida: www.laget.se/nskfotboll

Program midsommarafton
c:a 12.30   samling vid badplatsen. 

Utdelning av svenska flaggor 
 till barnen
avmarsch till idrottsplatsen till
Lennart Hellbergs dragspelsmusik

c:a 13.00  dans kring midsommarstången
lekar o dylikt.

c:a 15.00  avslutning – godispåsar till barnen

Midsommar 
på Vimmervi

2012  |   vecka 23  |   nummer 22  |   alekuriren 19SPORT

Tor 7 juni kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Mölnlycke

Fre 8 juni kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Östadkulle

Fre 8 juni kl 19.00
Älvevi

ÄIK dam – Stenk./
Tollered

Lör 9 juni kl 13.00
Surte IP 

Surte – Tuve

FOTBOLL I ALE

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Tölö 0-1 (0-0)
Matchens kurrar AIF: Gustav Vege-
lius 3, Henrik Andersson 2, Anders 
Andersson 1.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Gerdsken 4-1 (3-1)
Mål SBTK: Christian Rönkkö 2, Linus 
Carlsson, Kristofer Küchler.
Matchens kurrar: Niklas Antonsson 
3, Svante Larson 2, Niclas Hylander 1.

Östadkulle – Lödöse/Nygård 12-0 
(3-0)

Division 6D Göteborg
Nol – Älvängen 2-3 (0-0)
Mål, NIK: Boban Inic, Pontus Lund-
gren. ÄIK: Markus Hedberg, Mattias 
Ögren, Filip Jonemark.
Matchens kurrar: NIK: Anders Brandt 
3, Jesper Albinsson 2, John Moberg 
1. ÄIK: Jakob Salenius 3, David Fors-
man 2, Markus Hedberg 1.

Bosna – Nödinge 2-4
Mål NSK: Vedad Arnautovic 2, själv-
mål, Alen Grozdanic.

Säve – Surte 2-2 (1-0)
Mål SIS: Sefedin Harbas, Daniel Sidji.

Komarken 7 17 19
Säve 6 12 16
Bosna IF 8 5 14
Nödinge SK 8 2 12
Nol IK 8 4 10
Älvängens IK 6 5 9
Surte IS FK 7 -11 8
Tuve IF 6 -1 7
Hyppelns IK 7 -3 7
Färjenäs 7 -21 3
IK Zenith 6 -9 1

Division 6 Alingsås
Alvhem – Långared 3-5 (1-2)
Mål AIK: Emanuel Stensson 2, Björn 
Gidlund.

Division 7D Göteborg
Hermansby – Bohus 2-3 (1-0)
Mål BIF: Dawid Lukasiewicz 2, Fredrik 
Schelin.

Division 3 Västergötland S, dam
IFK Örby – Skepplanda 3-1 (2-0)
Mål SBTK: Lotta Hillebjer.
Matchens kurrar: Amanda Errind 3, 
Lotta Hillebjer 2, Hanna Claesson 1.

Division 4 Västergötland V
Jung/Kvänum – Lödöse/Nygård 
1-3 (1-1)
Mål LNIK: Anna Larsson, Rebecca 
Heinerås, Pia Brunberg.
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Dörrarna öppnas en timme före avspark

FRANKRIKE - ENGLAND 18.00
SVERIGE - UKRAINA 20.45

UKRAINA - FRANKRIKE 18.00
SVERIGE - ENGLAND 20.45

SVERIGE - FRANKRIKE 20.45TISDAG 19 JUNI

FREDAG 15 JUNI

MÅNDAG 11 JUNI
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���

FÖRSÄLJNING 
AV MAT, ÖL,
CIDER, VIN

& LÄSK!

PRIS 100:-/MATCHDAG INKL 
MATCHLOTT OCH SNACKS
Förköp på Ale Bibliotek i Nödinge, Ale 
Bokhandel, Shell i Nol, Allans i Älvängen 
samt hos klubbarna

Köp till Sveriges alla matcher
– betala för två!
Ungdomar upp till 16 år: 50kr

ALAFORS. Ahlafors IF 
var återigen discipli-
nerat och organiserat 
hemåt.

En halv minuts oupp-
märksamhet kostade 
dock alla poäng.

Tölö vann en typisk 
0-0-match.

Ahlafors hade fyra raka utan 
förlust och ett allt starka-
re självförtroende. Efter de 
första 45 minuterna på Sjö-
vallen fanns det all anledning 
att vädra poäng. AIF anförde 
tonen även om de riktigt klara 
målchanserna lyste med sin 
frånvaro. Till sist brukar det 
ändå lösa sig och det var inte 
långt borta även denna gång, 
men nu var inte marginalerna 
på de gulsvartas sida. Istället 
fick Tölö en skänk från ovan. 
Hemmaförsvaret var fortfa-
rande kvar i omklädnings-
rummet när Jonas Eriksson 
omarkerad dök upp vid bortre 
stolpen och bredsidade in se-
germålet i 46:e minuten.

– Ja, mycket mer än det vi 
bjöd på skapade de inte. Trå-
kigt att vi inte får med oss åt-
minstone en pinne mot ett lag 
som vi egentligen borde slå. 
Vi är inte sämre än dem, säger 
AIF-tränaren Lars-Gunnar 
Hermansson.

Hemmalaget kom till spel 
utan ankaret 
Johan Elving 
som var av-
stängd, dess-
utom tving-
ades höger-
backen Alexander Anders-
son utgå med hjärnskakning 
redan efter några minuters 
spel. Målvakten Andreas 
Skånberg fick en sträckning 
i vaden men ska vara klar för 
spel på lördag då Stenung-
sund väntar på bortaplan.

– Hade vi inte gjort samtli-
ga byten hade vi tagit av An-
dreas, men jag hoppas och 
tror att han kan spela. Ste-

nungsund har kommit igång 
efter en knackig inledning. 

Det blir tufft. 
De slog Skof-
tebyn borta 
och det vitt-
nar om klass, 
menar Her-

mansson som har segerre-
ceptet klart för sig.

– Fortsatt noggrannhet i 
försvarsspelet, snabba om-
ställningar och effektivitet i 
boxen!

En halv olycksminut - noll poäng

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Surte BK | www.surtebandy.se

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

Rasmus Johansson stång-
ades i luften, men utan be-
löning.

Närmare än så här 
kom inte Ali El-re-
faei och Ahlafors IF. 
Hemmalaget blev 
mållöst i lördags.

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Tölö 0-1 (0-0)
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TROLLHÄTTAN. Klubben 
tog sju medaljer, en kvalade 
in till Götalandsmästerska-
pen och massor av andra fina 
placeringar och personliga 
rekord.

Söndagen den 27 maj 
hade Bohus IF friidrott tolv 
deltagare med på McDo-
naldsspelen i Trollhättan. 
De gjord tillsammans 49 
grenstarter. Denna varma 
och vackra dag blev en suc-
céstart på tävlingssäsongen 
för klubben. De aktiva tog 
tillsammans hem ett guld, 
fyra silver och två brons, ett 
klart godkänt resultat. Alla 
aktiva utmärkte sig i sina 
prestationer, dock var det 
fyra deltagare som stack ut 
lite mera än de andra.

Leo Carlsson, klubbens 
blivande mångkampare, tog 
hela fyra medaljer när han 
tävlande mot 9-åringar (han 
är inte 8 år ännu). Han tog 
silver i kula 6,16m (2kg), 
silver i längd 3,30 m, silver i 
höjd 93 cm, brons i kast med 

boll 20,72m (300g), en fjär-
deplats på 60 m 10,18 sekun-
der samt en 4:e plats på 600 
m 2.23.06 minuter.

En som verkligen satte 
personligt rekord och 
imponerade stort var Elina 
Fagerström, hon gjorde 
en bra tid när hon vann sitt 
heat på 60 m försök för F9 
på tiden 10.21 sekunder 
och sedan gick hon köpte 
spikskor och krossade mot-
ståndet i finalen och fick en 
supertid på 9.80 sekunder.

Klubbens träningsflitiga 
Linnea Persson gjorde 
en strålande insats på kula 
och slutade trea i F9 på fina 
4,63m (2kg). Sist men tro-
ligtvis roligast är att denna 
dag fick klubben sin första 
representant i Götalands-
mästerskapen som går av 
stapeln i Ängelholm 8-9 sep-
tember i år. Det är Markus 
Menander som kvalade in 
när han gjorde en kanon-
insats i längd och kom tvåa 
i P13 på 4,81 m vilket var 

över kvalgränsen.
Nu på nationaldagen 

ska klubben ha med 21 frii-
drottare då IK Bergaström 
genomför Edetspelen på 

Ekaråsen i Lilla Edet. Det 
ska bli spännande att se vad 
de aktiva hittar på då.

Per Carlsson
Bohus IF  Friidrott

Stora framgångar för Bohus IF på McDonaldsspelen

Leo Carlsson, Elina Fagerström, Markus Menander, Amanda 
Forsell, Isa Larsson och Hanna Gustavsson var några av 
de duktiga friidrottar som försvarade Bohus IF:s färger på 
McDonaldsspelen i Trollhättan förra helgen.

NOL. Nol IK hade 
segern inom räckhåll, 
men glömde knyta till. 

Älvängens IK trium-
ferade i slutet, vände 
och vann.

Stor matchhjälte 
hos gästerna blev 
Filip Jonemark, som 
prickade in segermålet 
i matchens slutskede.

Efter en mållös första halv-
lek, blev det verkligen rassel 
i nätmaskorna 
efter paus. 
Hemmalaget 
var verkligen 
på hugget 
och hade 
2-0 redan 
efter den första kvarten och 
mycket talade för en NIK-
triumf. När sedan ÄIK drab-
bades av en utvisning såg 
läget ännu ljusare ut för det 
blåvita hemmalaget.

Fast nu började den gast-
kramande upphämtningen 
från gästande Älvängen. Då 
cirka 20 minuter återstod 
hittade Markus Hedberg 
rätt och ordnade 2-1. Bak-
längesmålet satte nerverna i 
dallring på Nolförsvaret och 
inte blev det bättre när Mat-
tias Ögren pricksköt 2-2.

Publiken i de båda lägren 
var helt i upplösning av 
spänning. Sedan fixade Filip 
Jonemark till segermålet 

2-3 och vild 
glädje hos 
alla som höll 
på gästerna. 
Det var tro-
ligen en skön 
känsla för 

segerskytten som gjorde sitt 
första mål i ÄIK-tröjan.

ÄIK fick sista 
ordet i derbyt

PÅ NOLÄNGEN

Allan Larson
info@alekuriren.se

Filip Jonemark prickade in segermålet, 2-3, i matchens slut-
skede och vild glädje hos gästande Älvängens IK.

ÄLVÄNGEN. Ida Vehma-
nen från Älvängen har 
blivit uttagen till lands-
laget U19 i beachvol-
leyboll.

Midsommarhelgen 
bär det av mot lands-
kamp i Norge och i 
augusti satsar hon på 
SM-guld.
Volleyboll har hon spelat i 
tio år, men det var först förra 
sommaren som 19- åriga Ida 
Vehmanen började träna 
beachvolleyboll. 

Skillnaden är stor. Från att 
ha spelat i lag om sex perso-
ner inomhus spelar hon nu 
endast med kompanjonen 

Moa Herrman, dessutom i 
sand.

Nu i veckan kör hårdträ-
ningen igång inför lands-
kampen i Norge om drygt 
två veckor. De kommer då 
att möta bland andra Eng-
land, Finland och hemmala-
get Norge. 

Ida Vehmanen är licen-
sierad spelare för Kungälv 
Volley, men tränar nu med 
Morgondagens Beachvolley 
i Skatås. 

I början av augusti är det 
sedan dags för SM i Falken-
berg.

– Vi satsar på att vinna, så 
nu gäller det att träna hårt 

hela sommaren, säger hon 
till lokaltidningen. 

Älvängentjej i landslaget

LYCKA TILL!

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Ida Vehmanen började träna beachvolleyboll förra somma-
ren. Dessförinnan var det ”vanlig” volleyboll som gällde.

– Ida Vehmanen satsar på beachvolley

HÅLANDA. Tillbaka från 
internationella stortäv-
lingar i Schweiz.

Nu siktar Gunilla 
Wallengren på EM i Hol-
land, som startar den 
20 juni.

– Fast årets höjd-
punkt är naturligtvis 
Paralympics i London, 
säger Gunilla till lokal-
tidningen.

Tävlingarna i Schweiz var en 
del i förberedelserna inför 
Paralympics. Det slutliga be-
skedet om vilka deltagare som 
får åka med till England pre-
senteras den 25 juni, men 
Gunilla Wallengren är för-
hoppningsfull.

– Det måste jag vara. 
Jag hoppas och tror att jag 
kommer med, säger hon.

På Schweiziska Öppna 

Mästerskapet noterade Gu-
nilla sitt bästa resultat på dis-
tansen 800 meter där hon 
klockades för tiden 1.53.82 
vilket räckte till en femte-
plats i A-finalen.

– Jag har en uppåtgåen-
de form och det är bara att 
jobba vidare. Jag måste höja 
nivån på samtliga plan och 
någon semester i sommar är 
det inte tal om.

Vad har du för målsätt-
ning på EM?

– Givetvis siktar jag på att 
komma hem med en medalj. 
Jag ska tävla i 400, 800 och 
1500 meter, avslutar Wallen-
gren.

EM nästa för Wallengren

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se Gunilla Wallgren från Hålanda åker snart till Holland för att 

tävla i EM.

– Hoppas på medalj

FORSVALLEN
DIVISION 5 VÄSTRA

Fredag 8 juni
SKEPPLANDA BTK

VS
ÖSTADKULLE

Kl: 19.00

S
K
E

P P
LA N D A

B
T
K

1 9 4 8www.skepplanda.se

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nol - Älvängen 2-3 (2-0)
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Onsdag 6 juni Jennylund
Poängromenad för stora och små. 
Korvgrillning, våfflor, saft och kaffe

Start kl 11-12 vid gräsplanen 
framför scoutgården.
Prisutdelning kl 14.00. 

Tipspromenaden kostar 20 kr, 
korv med bröd och dricka ingår.

Scouternas dag

Ta med familj, släkt och vänner. 
Välkomna Bohus Scoutkår!

SKEPPLANDA. Vilken 
strålande insats Skepp-
landa BTK svarade för i 
torsdags kväll.

Seger mot seriele-
dande Gerdskens BK 
var ett rejält styrkebe-
sked.

– Vi följer vår match-
plan till punkt och 
pricka, konstaterade 
SBTK-tränaren Derny 
Harman med det bre-
daste av leenden.

Inför toppmötet med Skepp-
landa BTK hade Gerdsken 
sju raka segrar och målskill-
naden 39-7. Att Alingsås-
laget skulle vara orubbligt 
visade sig emellertid vara 
en klar överdrift. Hemma-
laget utnyttjade ett för en 
serieledare anmärkningsvärt 
dåligt försvarsspel gång efter 
annan. Efter dryga halvtim-
men var ställningen 3-0 och 
GBK var ett slaget lag.

– Vi utnyttjade de luckor 
som uppstod bakom deras 
backlinje och var effektiva 
när tillfällena gavs, förklarar 
Derny Harman.

Segern var en taktisk 
triumf som tränarduon 
Derny Harman/Jimmy 
Johansson låg bakom. 
Schackdraget att spela 4-5-1 
med Christian Rönkkö 
som ensam forward visade 
sig vara ett genidrag. SBTK 

tätade ytorna på mittplan, var 
hyperfarliga i sina omställ-
ningar när Gerdsken bjöd 
bort bollen och hamnade i 
otakt.

– Jag är imponerad över 
killarnas förmåga att behålla 
disciplinen och kylan under 
90 minuter. 
Det kändes 
som att vi 
hade något 
på gång, men 
att vi skulle 
vinna så här 
överlägset hade jag inte vågat 
drömma om, säger Harman.

Christian Rönkkö inledde 
målskyttet i den åttonde 
minuten då han skallade in 
Christopher Wilhelms-
sons högerinlägg från nära 
håll.

Det kunde varit kvit-
terat minuten senare när 
Kristofer Profozic höll sig 
framme i straffområdet, men 
utmärkte SBTK-målvakten 
Mattias Holmström sva-
rade för en briljant benparad.

2-0 var frukten av en snabb 
kontring. Mattias Johans-
son frispelade Linus Carls-
son som avslutade distinkt. 

3-0 kom på en fast situa-
tion. Svante Larsons precisa 
frispark landade på Niclas 
Hylanders huvud som 
elegant nickpassade fram 
Kristofer Küchler, som 
bara hade att buga in bollen 

SBTK glänste mot serieledarna
– Slog tillbaka Gerdsken med 4-1

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hemmalaget var betydligt hetare än sina motståndare från Alingsås i torsdagskvällens 
toppmatch på Forsvallen. Här är det Kristofer Küchler som snor åt sig bollen. Lagkamrater-
na Oscar Frii (t v) och Mattias Johansson är redo för att ge assistans.

Skepplanda BTK slog tillbaka serieledande Gerdsken med klara 4-1 på Forsvallen. Christi-
an ”Figge” Rönkkö (mitten) svarade för två fullträffar och fick sällskap i målprotokollet av 
Linus Carlsson och Kristofer Küchler.

Tingbergs AIS lyckades 
bra på friidrottstävlingarna 
i Trollhättan respektive 
Uddevalla. Tävlingen i 
Uddevalla hade samlat cirka 
70 deltagare förra torsdagen 
och tävlingen i Trollhättan 
hade över 800 starter senare 
på söndagen. Det var rekord 
för tävlingen.

Syskonen Kuutti vann 
varsin seger. Sara, 16 år, 
vann spjut i Trollhättan och 
tog nytt klubbrekord med 
32.34vm. Emma, 14 år, 
på 300 m i Uddevalla med 
nya klubbrekordet 46.71. I 
Trollhättan sprang Emma 
ett starkt lopp på 800 m och 
blev trea i klassen F15 efter 
en riktigt 
snabb avslut-
ning. Tiden 
blev 2.31.51 
vilket var nytt 
personrekord.

Erika 
Sandström, 
13 år, gjorde 
sin första 
utomhustäv-
ling i klassen 
F13. Hon 
stötte en rik-
tigt lång stöt 
som mätte 
hela 9.87 m 
och blev tvåa 
på det. Detta 
var även nytt 
klubbrekord. 
Klubbkom-
pisen Julia 
Kristiansson, 

13 år, kom fyra och förbätt-
rade sig en meter med sitt 
resultat 8.64 m.

Carl Hermansson tog 
hem två silver. På 60 m 
sprang han sitt första lopp 
under 10 sekunder och det 
blev 9.87. Sedan blev det 
en bra tid på 600 m då han 
klockades på 2.15.81.

Daniel Adolfsson, 10 år, 
kom tvåa i klassen P11 på 
nya perset 7.39 i kula. David 
Adolfsson, 8 år, tog hem två 
tredjeplatser i klassen P9 i 
höjd 93 cm och i kula 4.53 
m. Peter Johansson kom 
tvåa på 800 m i seniorklassen 
med tiden 2.13.17.        ❐❐❐

Lyckade tävlingar för TAIS

i öppen kasse.
Det som många trodde 

skulle ge nerv åt tillställ-
ningen var Kristofer Profo-
zics reducering två minuter 
före halvtidsvilan. Profozic 
tog tillvara sin egen frisparks-
retur och ställde Mattias 

Holmström 
utan pare-
ringschans.

Spiken i 
kistan slog 
C h r i s t i a n 
Rönkkö i när 

han ordnade sitt andra mål 
för kvällen i den 75:e match-
minuten. Svante Larsons 
högerinlägg förpassades för-
nämligt vidare av Kristofer 
Küchler som dukade upp för 
anfallsesset Rönkkö. Med 
sträckt vrist for bollen upp i 
målvaktens vänstra kryss och 
4-1.

– En härlig seger och nu är 
vi med i snacket igen, sade en 
belåten tvåmålsskytt direkt 
efter slutsignalen.

Det råder ingen som helst 
tvekan om att seriesegern 
kommer att stå mellan de 
fyra lag som nu utgör tät-
kvartetten i division 5 Väs-
tergötland Västra; Gerdsken, 
Halvorstorp, Skepplanda och 
Göta.

– Det gäller att vi har 
fokus i varje match. Hemma 
mot TFK för en vecka sedan 
var vi inte alls på tårna och 
då kryssade vi. Vi måste vara 
hundraprocentigt koncen-
trerade då allvaret infin-
ner sig, analyserar Derny 
Harman.

På fredag väntar ny hem-
mamatch för Skepplanda då 
Östadkulle SK kommer på 
besök.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Gerdsken 4-1 (3-1)

SURTE-BOHUS 
SPORTSKYTTEGILLE

Håller banorna öppna under 
juni månad och har 

semesterstängt under juli månad.

Höstens verksamhet startar den 
1 augusti t.o.m den 6 oktober. 

Öppettider: onsdagar 17.00-20.00 
lördagar 12.00-15.00

Älgbanan är öppen fredagar 
fr.o.m 3 augusti t.o.m 5 oktober 

mellan 10.00-12.00

www.surtebohussportskyttegille.se

�

- Älska handboll

����������������

Glose Murning & Puts AB

Älvängen

STORT TACK TILL ALLA 
SPONSORER FÖR DEN 

GÅNGNA SÄSONGEN
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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

.

ÄLVÄNGEN. Repslagar-
museet har under hela året 
uppmärksammat att Hem-
slöjden i Sverige fyller 100 
år. Sommarutställningen 
”Då och Nu” fortsätter på 
samma tema.

Ale Slöjdare har inspire-
rats av ”Hemslöjden 100 år” 
och med utställningen ”Då 
och Nu” gör Ale Slöjdare en 
tillbakablick på äldre tiders 
slöjd. De har fått inspiration 
från gamla ting och tekniker, 
men gjort det till något nytt 
och modernt.

Med tanke på det stora 
intresset, som finns för hem-
inredning idag ligger utställ-
ningen rätt i tiden. Det är 
inne att blanda gammalt och 
nytt, samt nytillverkat gam-
malt. Många unga har börjat 
återupptäcka vilken kultur-
skatt vi har i gamla föremål, 
som den vackra handsmidda 
ljusstaken, den svarvade 
skålen, mormors lakan. Här 
i utställningen får vi njuta av 
utsökt hantverk i samklang 
med de gamla teknikerna.

Drygt ett tiotal hantver-
kare deltar med vackra unika 
konsthantverk i flera olika 
tekniker, såsom trä, textil, 
metall med mera. Denna 
utställning är i första hand 
ett sätt för Ale Slöjdare som 
hantverkare att visa sin stora 
hantverkskicklighet och 

konstnärlighet. Naturligtvis 
är de vackra hantverken till 
salu under vernissagedagen. 
Så passa på att köpa något 
unikt till ditt hem eller en 
ovanlig student- eller bröl-
lopspresent. Eller bara njut 
och låt dig bli inspirerad, 
kanske till eget skapande.

Ale Slöjdare är en ideell 
förening som bildades 1992. 
Föreningens medlemmar 
arbetar med hantverk i 
många olika tekniker och 
material. Medlemmarna 
kommer främst från Ale med 
omnejd. Föreningen anord-
nar varje år en sommarut-
ställning och en julmarknad 
på Magasinet på Alfhems 
Kungsgård i anslutning till 

golfklubben i Alvhem. Där 
säljer medlemmarna vackra 
och välgjorda hantverk i 
en härlig miljö i det gamla 
magasinet. 

Ale Slöjdare vill inspi-
rera medlemmarna och 
allmänhet till skapande och 
utveckling genom kurser, 
inspirationskvällar och 
resor. Föreningen har cirka 
40 medlemmar och önskar 
nya medlemmar varmt väl-
komna.

I utställningen deltar föl-
jande hantverkare: Kerstin 
Abrahamsson Tovning, 
Päivi Auvinen (vävning), 
Eva Carlsson (vävning), 
Mia Tortensson (tovat), 

Lena Hellmark (trä), 
Bernt Johansson (trä), 
Lisbeth Karlberg (lapp-
teknik), Annika Karlsson 
(smycken), Berit Lin-
degren (keramik), Anita 
Pettersson (textil) Martti 
Risku (smide), Eva Thoren 
(tovning), Barbro Särn-
sjö (textil) och Rune Dahl 
(klockor).

Vernissage sker nu på 
söndag. Invigningstalare blir 
Toobias Haavas eller Hil-
levi Gunnarson från Slöjd 
Väst. Utställningen pågår 
till och med 19 augusti.

❐❐❐

Ett trettiotal medlem-
mar i SPF Alebygden har 
besökt “museibyn” Sten-
storp. Ortens store son 
Gustaf Dalén har här 
hedrats med ett mycket 
trevligt museum i det gamla 

tingshuset. En duktig guide 
gav oss en bra bild av detta 
tekniska geni. I år är det 100 
år sedan han fick nobelpriset.

Som balans till detta tek-
niska museum finns Sveriges 
enda bonadsmuseum. Grun-

den till samlingen lades av 
entusiasten och samlaren 
Gunvor Johdet. Samman-
lagt har man cirka 500 bona-
der.

Avslutningsvis besökte vi 
Stenstorps skolmuseum där 

en engagerad guide fick oss 
att känna oss som barn på 
nytt. Deltagarna var mycket 
nöjda med dagen och tack-
ade Eva Jönsson som hade 
ordnat det fina programmet.

Lennart Mattsson

Solig och lärorik SPF-utflykt

Konsthantverk med Ale Slöjdare
– Sommarutställning på Repslagarmuseet

Ett tiotal hantverkare deltar 
med vackra konsthantverk 
till utställningen ”Då och 
Nu”. Repslagarmuseets sommarutställning pågår 10 juni – 19 au-

gusti.

SPF Alebygden avslutade sin resa med ett besök på Sten-
storps skolmuseum.

Stenstorps store son, Gustaf Dalén, har hedrats med ett 
museum i det gamla tingshuset.www.magnusuggla.nu     www.livenation.se     www.nojet.se

Fredag 24/8 Stenungsund
Stenungsbaden Concert Arena

Biljetter: Ticnet.se 077-170 70 70, via ATG- och Ticnetombud 
samt Stenungsunds Turistbyrå 0303-83327

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

VI ÖNSKAR ER EN TREVLIG

NATIONALDAG
STÄNGT: Onsdag 6 juni

Välkomna!

GÖTBORG. I fjol tog 
hiphopgruppen från Ale 
De 5:e elementet hem 
segern i GP Scen. 

Även i år hittar man 
flera band med rötter i 
kommunen. 

Ett av dem är pop/
rock-trion Few, med 
Niclas Bergstrand från 
Alafors i täten. 

De kommer alla från ”trasiga 
band”, och var de som ville 
lite mer med musiken. 

På den vägen hittade de 
varandra; sångaren Niclas 
Bergstrand från Alafors, 
trummisen Elias Lundin 
från Örgryte och den danska 
basisten Lars Andersen. 

Tillsammans bildar de 
pop/rock-trion Few, som 
för tredje gången ställer upp 
i Göteborgs-Postens årliga 
musiktävling GP Scen Live. 

Hela 75 band är med och 
tävlar om att bli en av de 16 
finalisterna som gör upp om 
vinsten på utomhusscenen på 
Järntorget den 11 augusti.

På tävlingens hemsida 
finns alla bidragen tillgäng-
liga att lyssna på och lägga 
sin röst på. Finalisterna utses 
nämligen dels genom lyss-
narnas röster och dels genom 

en jury bestående av perso-
ner från musikbranschen. 

Förstapriset, som hip-
hopgruppen från Ale De 
5: elementet kammade 
hem i fjol med låten ”Upp 
mot toppen”, är tre dagar i 
Svenska Grammofonstudion 
och hjälp med att marknads-
föra sig av Skiva Promotion. 

”Few-soundet”
Ur högtalarna inne i rep-
lokalen på Fabriksgatan i 
Göteborg strömmar popmu-
sik i form av Few:s tävlingslåt 
”Please reply”.

Det är en rolig enkel låt 
om en kille som inte får svar 
från tjejen han är kär i. 

– Även om vi testar rätt 
mycket olika stilar är Few-
soundet alltid med som vårt 
signum. Refrängerna är stora 
och melodiösa, som en skön 
utandning, berättar Niclas, 
sångare och gitarrist. 

Han är uppvuxen i Alafors 
och började sin musikbana 
bakom trummorna då han 
gick på Ledetskolan, men 
till slut var det gitarren som 
lockade mest. När hård-
rocksbandet Within Y, med 
trummisen Erik Hagström 
från Älvängen, spelade in sin 
fjärde platta Silence Con-

quers förra året var han med 
och lade sång. 

Fler aleband
Few bildades 2009 och har 
hittills spelat på bland annat 
nattklubben Parken och på 
Kulturkalaset bjöd de på en 
konsert i Bältesspännarpar-
ken.  

Att vinna GP Scen Live 
hade betytt otroligt mycket 
för trion. 

– Det skulle ge självförtro-
endet en rejäl skjuts och det 
är alltid en kick när folk gillar 
vår musik, men vi är glada 
om vi kommer till finalen, 
säger Elias och Niclas fyller i:

– Vi måste spela för nya 
öron och det är ett bra till-
fälle att synas. 

De är inte det enda bandet 
i tävlingen med rötter i Ale. 
Hårdrocksbandet Rawburt, 
som Alekuriren skrev om 
förra veckan, har också med 
ett bidrag, liksom Hjälte 
Björkdahl, vars musik går åt 
det elektroniska hållet. 

Det finns med andra ord 
chans att alemusiker återigen 
står som segrare i Göteborgs-
Postens stora musiktävling. 

Poptrio hoppas på vinst
– Flera musiker från Ale tävlar i GP Scen Live

I REPLOKALEN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Niclas Bergstrand från Alafors och Elias Lundin från Örgryte träffade Alekuriren i reploka-
len.

Medlemmarna i poptrion Few kommer alla från ”trasiga band” och har nu hittat helt rätt.
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www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Vill du äta lunch, ta en fika 
eller leka i trädgården? 

Är du sugen på att träffa folk? 
Är du mellan 0-105 år?

Då är du välkommen till 
Öppet Hus 

i Starrkärrs församlingshem.

ÖPPET klockan 10.00-14.00  
tisdag och torsdag 5 och 7 juni, 

tisdag till torsdag  
12, 13 och 14 juni

LUNCH, KAFFE & FIKA, 
GLASS och mycket mer...

VARMT VÄLKOMMEN!

Öppet hus
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BOHUS. Först sång, 
musik och skratt.

Därefter kaffe och 
smörgås.

Som avslutning på 
eftermiddagen ett 
tänkvärt föredrag av 
den tidigare socialde-
mokratiska toppoliti-
kern Bengt Göransson.

Pensionärsträffen i Bohus 
servicehus är en tilldragelse 
som brukar locka fullsatt 
salong. Tisdagseftermid-
dagens begivenhet utgjorde 
inget undantag. Drygt 100 
personer hade kommit för 
att ta del av det arrangemang 
som Socialdemokraterna, 
ABF och Folkets Hus och 
Parker stod bakom.

– Vi brukar göra det här 
en gång om året och respon-
sen ser du själv. Det råder 
heller ingen tvekan om vem 
som ska stå för underhåll-
ningen. Stefan Ljunqvist är 
ett säkert kort, säger Hasse 
Andersson (S).

Tillsammans med sin 
trogna parhäst, Lennart 
Palm från Lerum, satte 
Ljungqvist högsta fart från 
början. Det serverades visor i 
olika former och däremellan 

vitsar som fick besökarna att 
chippa efter andan.

– Nu ska vi lämna efter 
oss vårt musikaliska arv som 
kommer att gå från genera-
tion till generation, kon-
staterade Stefan Ljunqvist 
innan han stämde upp i 
avslutningsnumret ”Evert” 
till publikens stora förtjus-
ning.

Viktig aspekt
Mer stillsamt blev det efter 
kaffetåren då den förre 
kultur- och skolministern 
och sedermera även utbild-
ningsministern, Bengt 
Göransson, pratade under 
rubriken ”Kund eller med-
borgare”.

– Vi var några personer 
som var och lyssnade på 
Bengt i samband med att 
han höll ett föredrag i Kung-
älv. Vi tyckte att budskapet 
i det han sade var så bra att 
vi ville få hit honom. Det är 
en ideologisk viktig aspekt 
som Bengt Göransson berör. 
Faktum är att jag inte har 
hört en bättre talare sedan 
Olof Palme, säger Thor 
Eliasson, ledamot av det 
socialdemokratiska pensio-
närsutskottet.

Bengt Göranssons före-

drag handlade till största del 
om det offentliga språkets 
tankemässiga konsekven-
ser. Göransson pratade om 
dagens språkliga träsk och 
gav några exempel på vad 
han menade.

– Vi ska inte fuska med 
begreppen. Nyligen såg jag 
en helsidesannons i en dags-
tidning med bilder på en 
häftapparat, hålslag och så 
vidare. Avsändare var Vision 
– för gladare måndagar. Det 
visar sig att det är tidigare 
Kommunaltjänstemannaför-
bundet. Vilken respekt tror 
ni att medborgarna får?

– Att återerövra språket är 
en av de viktigaste politiska 
uppgifterna, hävdar Görans-
son som ondgjorde sig över 
den senaste regeringsför-
klaringen som han likställde 
med en signalordsförklaring 
av Hasse & Tage.

– Vi måste använda ett 
korrekt språk, inte bara en 
anhopning av ord och en 
massa torftiga begrepp.

Bengt Göransson gav 

ytterligare ett exempel från 
verkligheten då han redo-
gjorde för annonsunderlaget 
för Sollentuna kommun då 
de nyligen annonserade efter 
en rektor. 

– Produktionskontoret 
söker en resultatenhetschef 
som vet att göra kunderna 
nöjda. Vad är det för syn på 
skolan? Vi ser inte på barnen 
som elever utan som produk-
tionsenheter.

Frihet
Bengt Göransson avrundade 
med sina tankar om valfrihet, 
som ofta används i politiska 
sammanhang.

– Vår frihet är betydligt 
v i k t i g a r e 
att slå vakt 
om än vår 
v a l f r i h e t . 

Valfrihet innebär att vi får 
välja bland något som någon 
annan ställt i ordning.

Oppositionsrådet Paula 
Örn (S) satte punkt genom 
att ge senaste nytt från kom-
munens horisont. Bland 
annat informerade hon 
om det nya äldreboendet i 
Nödinge som håller på att 
växa fram och som är klart 
för invigning till hösten.

Ljungqvist + Göransson = lyckad pensionärsträff
– Blandning av humor allvar

Stefan Ljungqvist underhöll 
publiken.

Medborgare inte kunder. 
Bengt Göranssons tal till 
församlingen möttes av app-
låder.

Över 100 personer kom till pensionärsträffen i Bohus servicehus.

Oppositionsrådet Paula Örn 
(S).

SURTE. Glasbruksmuseet i Surte hade på 
pingstdagen vernissage med konstnären 
Ingrid Levin. Ett förvernissage som var 
mycket välbesökt hölls på pingstaftonen i sam-
band med Trädgårdens Dag.

Inspirationen till Ingrids oljemålningar 
hämtar hon från olika motiv i naturen. Konst-
nären som har sina rötter i Surte har alltid 
målat för sitt eget nöjes skull och är glad att 
andra också uppskattar hennes alster. Hon 
har medverkat i ett flertal utställningar, bland 
annat på Österlen.

Utställningen på Glasbruksmuseet pågår till 
och med den 17 juni och är väl värd ett besök.

JONAS ANDERSSON

Konstnären Ingrid Levin visar sina alster 
på Glasbruksmuseet i Surte. Utställningen 
pågår till och med den 17 juni.

Oljemålningar visas 
på Glasbruksmuseet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT

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

Fuxerna kyrka
Sön 10 Högmässa, Isacson
Tis 8:30 Mässa i försam-
lingshemmet, Isacson
Ons 18:30 mässa, Norberg
Tor 14 Gemenskapsträff i 
församlingshemmet
 
Åsbräcka kyrka
Sön 18 Mässa, Norberg

Surte missionskyrka
Sönd 10/6 11:00. Som-
marandakt. Ylva Hagman. 
Enkelt kyrkfika.
www.surtemissionskyrka.se

Starrkärr-Kilanda för-
samling
Tisd 5/6 och Torsd 7/6 
Starrkärrs församlingshem  
kl 10-14, Öppet Hus (se 
annons). Sönd 10/6 Älväng-
ens kyrka kl 11, Mässa, 
Söndagsskola, Andersson. 
Nols kyrka kl 11, Mässa, 
Nordblom. Kilanda kyrka kl 
18, Mässa, Nordblom. Tisd 
12/6 - Torsd 14/6 Starrkärrs 
församlingshem kl 10-14, 
Öppet Hus (se annons). 
Tisd 12/6 Nols kyrka kl 
18, Pysselkväll. Onsd 13/6 
Björkliden kl 14.30, Andakt.

Guntorps missionskyrka
Onsd 6/6 kl 14, National-
dagsfirande i Prästalund. 
Onsd 6/6 kl 16, Tonår-
ÄventyrarScout. Sönd 10/6 
kl 18, SOMMARKVÄLL 
med Aftonbön. AnneMa-
rie Svenninghed. Sommar-
avslutning för scouterna, 
Märkesutdelning. Grilla, 
kaffe & lekar. Onsd 13/6 
kl 18.30, Arbetskväll inför 
Scoutlägret.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 10/6 kl 17, 
Mässa R Olausson. Hålanda 
sönd 10/6, se övriga.
 S:t Peder sönd 10/6 kl 10, 
Mässa R Olausson.

 Ale-Skövde sönd 10/6 kl 
12, Gudstjänst R Olaus-
son. Tunges sönd 10/6, se 
övriga.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 5/6 kl 8-9, Bön. Kl 19, 
Församlingsledningsmöte. 
Lörd 9/6 kl 10-13, Second 
Hand & Café. Sönd 10/6 
kl 10, Gudstjänst, Marie 
Nordvall predikar. Barnväl-
signelse. Församlingsmöte. 
Kyrkkaffe. Tisd 12/6 kl 8-9, 
Bön.

Nödinge församling
10 juni 1:e ef Tref kl 11, 
Nödinge kyrka Gudstjänst 
Vara kyrkokör o Vara Man-
skör medverkar H Hultén. 
Kl 15, Bohus Servicehus 
Gudstjänst R Bäck. Kl 17, 
Surte kyrka Mässa R Bäck. 
Tisd 12/6 kl 14, Nödinge 
Servicehus Gudstjänst H 
Hultén.

Älvängens missionskyrka
Tisd 5/6 kl 10, Bön. Torsd 
7/6 kl 15, Andakt på Vika-
damm. AnneMarie Sven-
ninghed. Sönd 10/6 kl 11, 
Gudstjänst AnneMarie 
Svenninghed. Sång: Anna 
Turskog mfl. Tisd 12/6 kl 
10, Bön.

Elimförsamlingen, Bohus 
pingstkyrka
Onsd 13/6 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön. Sönd 
17/6 kl 11, Församlings-
möte Leif Karlsson.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 14/6 kl 18, musikcafe, 
Ohlins

Predikoturer

Svårt att hänga med
i radiosporten?

Det är ännu svårare om man hör 
dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund

Tänk på 
Cancerfonden!

020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
pg. 90 1986-0

Min så innerligt älskade 
Livskamrat 

Vår älskade Pappa 
Svärfar och goe Farfar

Lars Persson
* 24 november 1947

har i dag lugnt och 
fridfullt somnat in. 
Älskad – Saknad

Kungälv och Skepplanda 
26 maj 2012

ANN-KERSTIN
ANDREAS och SANDRA

Zacharias, Benjamin
FRIDA och ANDERS

JOHN och EMMA
Jesaja, Love

GUSTAV och ANNA
Syskon med familjer

Svärmor Elin
Smyrnaförsamlingen

Släkt och många vänner

Du kämpat så tappert 
Du borde ha vunnit 
Nu kampen är över 
Du friden har funnit 

i himlen

Begravningsgudstjänsten 
äger rum måndag 11 juni 
kl. 11.00 i Smyrnakyrkan, 

Älvängen. Efter akten 
inbjudes till minnesstund 

i festsalen. Svar om 
deltagande meddelas 
Ale Begravningsbyrå 

tel. 0303-33 33 99 senast 
torsdagen 7 juni. Hedra 

gärna minnet av Lars med 
en gåva till Fotbollsskolan 

i Kongo, bg. 570-9332. 
Märk gåvan: Fotbolls-
skolan i Brazzaville.

Ett varmt tack till den 
fantastiska personalen 

på Fridhemskullen.

Lars Persson, Kungälv 
och Skepplanda har avlidit. 
Född 1947 och efterlämnar 
makan Ann-Kerstin, barn 
med familjer samt syskon 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Asmus Nielsen. I Surte 
kapell hölls onsdagen 30 
maj begravningsgudstjänst 
för Asmus Nielsen, Bohus. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Ninni Hansegren. I Gun-
torps Missionskyrka hölls 
fredagen 1 juni begrav-
ningsgudstjänst för Ninni 
Hansegren, Skepplanda. Of-
fi ciant var Anders Marklund.

Döda Veckans ros 
Vill vi ge till NCC som 
rensade och gjorde iordning 
parkeringen så fint utanför 
Glasbruksmuséet inför 
Bruksongars dag och Träd-
gårdsmarknaden den 26 
maj, även en ros till Sporre 
som låter oss disponera 
mark till besöksparkering.
Kulturföreningen Bruksongar

...till alla på Nolskolan som 
hjälpte till med vår insam-
ling för att möjliggöra
årets sommarläger för 
barnen i Budesti kommun.
Tack elever, föräldrar och all 
personal för Era bidrag.

Ragne

Ett stort tack till Trafikver-
ket och Veli Taatila för att 
ni stängde av all trafik när 
vi skulle passera bohusbron, 
både på morgonen och 
eftermiddag. Tack vare detta 
kunde vi genomföra vår tra-
ditionsenliga cykeltur.

Bohusskolan, skolår 4-6

Tack alla som hjälpte till på 
Hålanda IF:s Valborgsfi-
rande.                        Styrelsen

Jag vill tacka dig (Kent 
Kjessler Mattsson) av hela 
min motor, nu är jag finfin i 
lacken igen. Puss & kram

Priusen

...till alla utställare som 
förnyar och förgyller våra 
korridorer på Vikadamm i 
Älvängen med vackra bilder. 
Nya bilder finns att beskåda 
från 11 juni.

Boende & personal
på Vikadamm

”Veckans ros till den pålästa 
tjej som på informationsmö-
tet i Alafors föredömligt tog 
till orda och avslöjade vind-
kraftexploatören Triventus 
halvsanningar rörandes de 
hälso- och miljöeffekter 
som infraljud och höga ljud-
nivåer kan ge upphov till. 
Stort tack!”     / Vi på Alefjäll

Veckans ris 
till dig som på onsdag tog 
3 lastbilskatalysatorer ifrån 
vår tomt i Hålanda, dom 
skulle varit till finanseringen 
av vår hunds operation! Trå-
kigt att man även hemma 
måste låsa in och skruva fast 
allt. Lägg gärna pengarna ni 
fick för dom i våran brevlåda 
eller häng det på dörren 
om det finns minsta heder i 
er, så att vi kan operera vår 
hund. Om någon har sett 
eller vet något, ring oss:

0735-77 56 81

Till dig som tog min Iphone 
på Lindex fredagen den 1/6 
ca kl.12. Jag hade glömt den 
i provrummet, men kom 
på det inom några minuter 
innan jag hade hunnit lämna 
butiken. Tyvärr verkar det 
som att tillfället gör tjuven! 
Telfonen är IMEI spärrad 
& obrukbar. Snälla lämna in 
den som upphittat hos poli-
sen så får du hittelön & jag 
får tillbaka min telefon med 
alla mina bilder!         /Louise

Undanbedes 

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen men bestämt.

Sven Arvidsson, Nygård

Gubben fyller 
80, presenter 
under 50 
mottages ej. 
Skämt och 
sido, bortrest.
Kenneth Sjöberg

Vi vill önska alla föräldrar 
en trevlig sommar och sam-
tidigt tacka för all hjälp och 
engagemang på fixardagen 
den 9 maj.
Personalen på Starrkärr FSK

Stort tack till alla som 
hjälpte till när olyckan var 
framme på La-Plaza den 
25/5.

Bengt Frössling, Alvhem

Tack

Stort tack till våra goa lärare 
Monica Ekfeldt och Tomas 
Klobucar som följde med 
och gjorde vår klassresa till 
Kroatien möjlig. Vi hade 
jätteroligt. Tack även till 
de 4 föräldrar som var med 
på resan. Vi önskar er en 
underbar sommar.

Elever och föräldrar
 i klass 9B1
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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

Mjölktank med eller utan kyla,ca 
300 liter.
livsmedelsgodkänd pump
mejerikopplingar
tel. 0707-98 56 01

Plastbåt ca 4-6 m.
Gärna i lite renoverings skick. 
Med eller utan motor.
tel. 0737-36 19 71

SÄLJES

Ved säljes. Event. transport kan 
ordnas.
tel. 0706-61 05 49

Juniorcykel scott 24" som ny 
säljes billigt.
tel. 0764-10 71 51

Blandved i 1-5 meters längder.
tel. 0703-91 68 20

Transport av häst, fyrhjuling, 
stor gräsklippare el. dyl. Gisebo 
hästtransport 1300. Enaxlad i 
bra skick + vinterdäck. Lastvikt 
650kg. Bes till juni 2013. 10 000:-
tel. 0707-14 10 47

Värmepanna Vacus  VCO-20. Med 
elpatron, lite använd. Som ny. 
Säljes till högstbjudande.
tel. 0708-292 854

Fin beg. svensk smågatsten 
säljes 5:-/st.
tel. 0303-22 29 47 e. kl. 17

ALLT MELLAN HIMMEL O JORD
..o lite till ! Fina, roliga, välsma-
kande, onödiga, användbara, 
färg-glada, vackra, mjuka, (fula?)
saker.. På Bakluckeloppis finns 
nåt för alla! Välkomna till Jen-
nylund/Bohus Söndag 10 Juni 
Kl 12-16.
tel. 0737-66 86 22        /Lisa :)

Sommardäck 205/55 /16- 5 
Bultar, 1400:-.
VW Passat VR5 -99. 2,3, 4x4, 

14600mil. Inbyte till 10 000.
tel. 0765-50 93 09

Inbrottslarm, gsmlarm med 
mms kamera som skickar bild till 
5 mobiltelefoner. Komplett inkl 
2st extra IR detektorer, 1st rökde-
tektor, 2st handkontroller för på/
av samt nödlarm/överfall. Detta 
larm har inte onödiga månads-
kostnader.
Nytt pris, 2500:-
tel. 0705-26 23 90

UTHYRES

Husbil uthyres, fullt utrustad: 
TV, Mikro mm. LMC 5,5m. B-kör-
kort. Ledig April, Maj. 
5000:- / vecka.
tel. 0704-87 19 45

Fin 3:a i Surte uthyres i andra 
hand i 1 år, ev längre. Hyra 
6600kr. Ring Christina
tel. 0761-08 33 35

SÖKES

Sommarjobb på bondgård i Ale
Är en frammåt kille på 14 år som 
söker sommarjobb/helgjobb 2012 
i Älvängen/Ale. Jag har erfaren-
het från traktorkörning och gräs-
klippning samt är ej rädd att ta i 
när det behövs och mycket lätt-
lärd även med djuren.
tel. 0705-26 23 80

ÖVRIGT

BAKLUCKE-LOPPIS !!
Söndag 10 Juni Kl 12-16 är det 
dags igen ! Vill du sälja själv !? 
Roligt o lätt som en plätt !Härliga 
"Vimmelbilder" från premiären o 
platsbokning på :
www.vastkustloppis.se
tel. 0737-668622             /Lisa
Välkommen till natursköna 
Jennylund Idrottsplatsen/
Bohus

Borttappat. Har någon tagit 
hand om min nyckelknippa? 
tappades någonstans mellan 
Älvängen och Ahlafors. Känne-
tecken: hängsmycke, rosa hjärta. 
Hittelön! Nycklarna kan lämnas 
in på Alekuriren eller ring 74 
99 40.

Loppmarknad ÄIK/AIF's fot-
bollskillar P-00 har loppis lör-
dagen den 9/6 kl 11-16. På Göte-
borgsv. 15 i Älvängen. Kom och 
fynda. Även servering finns. 
Varmt välkomna

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

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Hyr65plus.se
Använd rotavdraget - 50% på 
arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, golv,  
mur & putsarbeten, el-behörig-
het, städ & trädgård. Anlita en 
senior hos oss! Innehar f-skatt 
sedel.
tel. 0738-14 04 57

Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Momsregist-
rerad, F-skatt sedel och försäk-
ringar finns.
Gå in på vår hemsida för att läsa 
en del av vad vi erbjuder.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt döds-
bon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

Skrotbilar köpes och hämtas 
även lastbilar och traktorer. 
Kontant betalning.
tel. 0738-01 35 20
el. 0768-07 42 42

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simp-
lex. Anläggning och skötsel 
samt mossrivning av gräsmat-
tor. Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar för 
miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja rotavdra-
get. Vi utför allt inom branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Vi utför service / reparatio-
ner på din bil.
Montering & balansering – Hjul-
skifte – Däckförvaring - Kam-
remsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem
tel. 0520-655 181

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Ställverksvägen 3 
Öppettider: Mån-Fre: 16-18, Lörd: 
10-13. Återförsäljare för Interka-
kel, Stigs kakel & FF's Kakel. Har 
flyttat till Garveriv. 10. Sväng in 
vid Utby maskin/röda korset ner 
mot 45:an.
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

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

Äntligen är våren här!
Vi utför alla förekommande 
Trädgårdsarbeten. Ni kan njuta 
av grillen och kaffet i lugn o ro. 
Boka en tid för kostnadsfri kon-
sultation av Er trädgård. Enstaka 
jobb eller hela säsongen. Fast 
pris eller löpande.
CJ ENTREPENAD
tel. 0768-81 60 10

Vi köper ditt GULD till högsta 
dagspris!
Johanssons Ur Guld
Göteborgsvägen 53
46331 Lilla Edet
tel. 0520-65 03 82
www.Guldklippet.se

Billig stubbfräsning utföres.
tel. 0708-66 12 25
Markprofil

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

UTHYRES - Lokal/lager/
kallföråd. 100 m från E45 i 
Älvängen. 250kvm. 4000 + 
moms / månaden.
tel. 0701-60 90 70

Behöver du en ”hustomte”?
Fixaren Ulf kan hjälpa dig med 
det mesta som rör hus och 
trädgård. Referenser finns.
ROTAVDRAG
tel. 0769 41 09 02

Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:
Alekuriren, Göteborgsv 94

446 33 Älvängen
senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Grattis till våran älskade
Maja

som fyller 8 år
önskar

Farmor, Farfar, Emma och 
gammelmorfar

Vi vill gratulera 
vårat barnbarn
Thea Björk

som fyller 2 år den 6 juni.
Vi som grattar är
Farmor & Farfar

Grattis!
Nu fyller kusinerna 1 år
Emil den 17 maj och

Joel den 7 juni
Många kramar från mormor, 
morfar och morbror Joakim

Stort grattis
till vår älskade

Tyra Blomgren
som fyller 2 år den 10 juni

Många pussar och kramar från
storasyster Ella, Mamma, 
Pappa, Mormor, Morfar, 

Farmor, Farfar och
gamlafarmor Karin

Grattis
Adam

i efterskott på 3-årsdagen 
den 2/6-12 önskar

 Mamma, Mormor & Morfar, 
Arja, morbror Micke & Stefan.

Grattis
Felicia

på 10-årsdagen 8 juni
Kramar från

Mamma, Pappa och Tobias

Grattis
Hanna
som fyllde 22 år 4 juni
önskar
Kurrarna

Lördagen den 9 juni firar 
Inga-Britt och 

Sven-Erik Karlsson
 50-årig bröllopsdag.

Grattis önskar Kalle och
Benny med familjer

Den 8 juni fyller
Rose-Marie 55 år! 
Grattiskramar från

Adam och Julia
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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 GRATIS
HELA SOMMAREN

Träna alla aktiviter på samtliga klubbar i Ale  

ÄÄLÄLÄLÄLÄLÄL ÄVÄVÄVÄVÄVÄVÄNGNGNGNGNGNGENENENENENEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60 • NÖNÖNÖNÖNÖNÖNÖDIDIDIDIDIDIDINGNGNGNGNGNGNGEEEEEEE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00 • NONONONONONOLLLLLL FOLKETSHUSVÄGEN 1, TEL: 0303-74 16 50 • KUKUKUKUKUKUKUNGNGNGNGNGNGNGÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLVVVVVVV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303 - 938 21 • KUKUKUKUKUKUKUNGNGNGNGNGNGNGÄLÄLÄLÄLÄLÄLÄLVVVVVVV CECECECECECECENTNTNTNTNTNTNTRURURURURURURUMMMMMMM VÄSTRA GATAN 71, 

TEL 0303-199 40 • LILILILILILILLLLLLLLLLLLAAAAAA EDEDEDEDEDEDETETETETETET BABABABABABADHDHDHDHDHDHUSUSUSUSUSUSETETETETETET MAJORSGATAN 11, TEL 0520-65 11 34 • LILILILILILILILLLLLLLLLLLLLLAAAAAAA EDEDEDEDEDEDEDETETETETETETET VVVVVV VÄRÄRÄRÄRÄRÄRÄRDSDSDSDSDSDSDSHUHUHUHUHUHUHUSESESESESESESETTTTTTT SKANSENVÄGEN 34, 463 39 LILLA EDET, TEL 0520-65 16 16 ••••• SNSNSNSNSNSNSNARARARARARARARTTTTTTT 101010101010100000000 KLKLKLKLKLKLKLUBUBUBUBUBUBUBBABABABABABABARRRRRRR IIIIIII SVSVSVSVSVSVSVERERERERERERERIGIGIGIGIGIGIGEEEEEEE • WWW.SPORTLIFE.SE

WWW.SPORTLIFE.SE

ALESPECIALEN

Vi bjuder på sommarkortet som gäller i hela Sverige till ett värde av 995:-, 
vid tecknande av Alespecialen

KR
12 MÅN AG

SENIORKLUBBEN
FÖR DIG SOM ÄR 60+
Träning & fi ka ingår alltid efter 

varje gruppträningspass!

Träna alla aktiviteter,
regionalt dagkort

FR. KR/MÅN

NYA MÖTESPLATSEN


