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Älvängen

Vinnare.

Arosenius 
vann Alekamp
ALAFORS. Alekampen har 
blivit till en festlig tra-
dition bland kommunens 
högstadieskolor. Årets 
tävling vann Arosenius.

Som vanligt avgjordes Alekampen 
på Sjövallens idrottsplats i Alafors. 
Någon riktig kamp blev det emellertid 
inte ty den här gången var Arosenius-
skolan överlägsna sina konkurrenter.

Läs sid 16

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

Nr 23  |  vecka 24  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

– Din skobutik för hela familjen

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

Rieker 20%

SOLSKENSPRISER!

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

Ta del av kanonfina rabatter:

Ecco 25% 

Öppet alla dagar 8-22

FATET FÖR DEN ROMANTISKA DATEN! 
Skinkfat, grillfat, exotiskt fat m.m.

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

butiken. Välkommen!

PROVA GRATIS! 
KNATTECROSS

VAR? PARADISBANAN, ÄLVÄNGEN
NÄR? SÖN 17 JUN KL 10-15

ÅLDERSGRÄNS: 5-11 ÅR

Ingen föranmälan behövs • Kiosken är öppen
3st PW50, 2st PW80 och alla skydd som behövs fi nns på plats

Arrangeras i samarbete med SVEMO och Svenska Event & Reklam
INFO: www.laget.se/alvbygdensmk • www.provamcsport.n.nu

KONTAKT: 0707-70 23 13 • j.ekberg@ieservice.se

www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00
49:-

Tvåkomponentshandtag och 
härdade tänder.
500 mm lång

Handsåg Fixit

Ord pris 99:-

�

Lödöse 0520-66 00 10 Vi bjuder på kaffe och tårta. 
Fredag 10-18 och Lördag 10-14

Nyinvigning/ 
10års jubileum

���������

Ledetvägen 40, 449 51 Alafors • 0303-74 02 60

GODISBANA NU MED PIZZA/GATUKÖK

Pizza, kebab, hamburgare, korv m.m.

Nu är även 
grillen igång

Omkring 400 personer kom till nationaldagsfirandet i Prästalund där Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M), högtidstalade.
Läs sid 23

Soligt nationaldagsfirande
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Förväntan, förhands-
tips, diskussioner, för-
våning, irritation, för-

undran och ifrågasättan-
de. Experter, idioter, idoler, 
supportar, huliganer, hjältar 
och syndabockar. Ett av vår 
nutids största idrottsarrange-
mang, EM i fotboll, har spar-
kat igång. Sidorna av den tur-
neringen är lika många som 
veckans tidning. Åsikter-
na likaså. Du kan inte öppna 
en tidning utan att möta en 
rubrik från EM, inte heller slå 
på radion utan att en expert 
ska säga sitt, inte heller slå 
på teven utan att någon ska 
le mot dig och påstå sig vara 
bättre vetande kring hur dessa 
huvudrollsinnehavare i shorts 
tänker före, efter och under 
match. Tack, du däruppe för 
att jag älskar denna sport, 
annars vet jag inte hur man 
hade överlevt dessa veckor 
som nu kommer. Med dessa 
rader vill jag visa lite sympa-
ti med de människor som fak-
tiskt inte beundrar den runda 
bollens konster.
När Sverige ikväll går in 
i turneringen mot Ukrai-
na stannar en hel nation mer 
eller mindre upp. Varför kan 
man fråga sig? 22 personer i 
samma typ av plagg springer 
runt och jagar en och samma 
läderkula. Kommentatorer 
och experter slåss om att le-
verera den vassaste repli-
ken och att se den minst vik-
tiga detaljen. "Såg du yttersi-
dan?" "Han löper med härlig 

energi". "Lägg den med snö 
istället!" Hur det sistnämnda 
ska vara möjligt i 30 graders 
hetta kan ju alltid diskuteras. 
Tänk allt detta engagemang 
för något som började som 
en lek på en grusplan någon-
stans. Idag är det ett av värl-
dens bäst betalda yrken...
Som sagt jag gillar det, så jag 
gråter inte, men jag har full 
respekt för de som undrar vad 
det är vi gapar om och hur 
vi plötsligt kan sitta stumma 
bara för att en spelare med fel 
tröjfärg gjort något bra.

Det har varit en intensiv 
vecka och för oss ställer alltid 
en röd dag till det. Plötsligt 
går det inte att nå folk. De 
går tidigare dagen före röd 
dag och en del valde dess-
utom att ta ut klämdagar, 
vilket jag också har förståel-
se för. Det hade jag nog också 
gjort om jag kunnat. Hur som 
helst så blir det besvärligt 
och veckan blir sönderhack-
ad. Jag hade som ambition 
att hinna följa upp mötet om 
vindkraften. Jag kände att 
jag var skyldig det efter 
förra veckans rappor-
tering. Den skapade 
många reaktioner 
och mejlen gick 
varm. Som ni 
ser har vi haft 
att göra. Tid-
ningen är mer 
än fullma-
tad och tiden 
rann ut.

Jag vill dock berätta att mö-
tesledningen inte delade min 
uppfattning om mötet. Det 
gjorde inte heller företa-
get Vind i Ale AB. Det är då 
självklart för oss att spegla 
deras bild av mötet. Jag har 
fått kritik för att ha tagit ställ-
ning och har framställts som 
en motståndare till vindkraft. 
Det var inte min mening och 
ärligt talat så har jag ingen 
personlig uppfattning om 
vindkraft. Jag har inte behövt 
ta ställning för det har inte 
berört mig. Däremot var 
jag förvånad över hur vind-
kraftsfrågan i Ale behandlats 
och jag uttryckte stor förvå-
ning över hur de boende som 
nu riskerar att påverkas av en 
vindkraftsutbyggnad har be-

mötts.

EM – inget för alla

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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DDDAAAGGGEEENNNSSS LLLUUUNNNCCCHHH

Gäller kl 11-14
 kr

ALE TORG

Mån-fre: 8-19 Lör-sön: 10-16 • Tel: 0303-22 90 90

VARMT PÅ KONTORET?
Vi fi xar ett bättre arbetsklimat!
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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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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

Tinnsjöns 
fiskevårdsområde

 håller ordinarie årstämma 
hos Svante Morgan i Kilanda

Fredag 29 juni kl 19.00

Välkomna!                Styrelsen

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

Lennart Svensson, Säljare Företagsförsäkring 
Björn Andersson, Byggtekniker 
 

Trygghet hela vägen.
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Här fi nner Du 
krämen med 
Kunzeaolja  

som myggen            
gärna undviker!

Mer än bara lokaltidning

Printshop • Filmproduktion
Webbproduktion • Reklambyrå

Lödöse 0520-66 00 10Ombud för Västtrafi k

NYINVIGNING & 
10-ÅRSJUBILEUM!

GRÄDDE ARLA 5 DL

/st

Mån-fred 8-21, Lör-sön 9-21

Detta firar vi med att bjuda på kaffe och tårta, 
fredag 10-18 och lördag 10-14. Glass till barnen.

Ny större butik! Större frukt & grönt, större brödavdelning och fler kylar – mer mat helt enkelt!

RUCCOLA, SOMMARMIX 
OCH BABYSPENAT ICA

/st

SKOGAHOLMSLIMPA

/st

VIENETTA 

/st

COCA COLA 1,5L 
+ PANT

CHOKLADKAKA 
MARABOU 185-200G

GRILLAD KYCKLING 
KLUBBA

ÄPPLE GALA

/st /st /st /kg

Max 4 st av varje ovanståeende vara.

VVVVVVVäääääääällllllllkkkkkkkkkoooooooooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeennnnnnnnnn ttttttttttiiiiiiiiiillllllllllllllllllll 
vvvvvvvvåååååååårrrrrrrr ffffffffrrrrrrrräääääääässsssssscccccccchhhhhhhhaaaaaaaa bbbbbbbbuuuuuuuuttttttttiiiiiiiikkkkkkkk!!!!!!!!  
/Lars med personal

Jag vill tacka all personal för ett fantastiskt arbete, både före och under ombyggnationen. 
Även alla kunder som valt att handla hos oss, trots röran, ska ha ett stort tack! När jag nu varit 

handlare i 10 år tyckte vi det var passande med jubileumspriser med 10 kronors tema.
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vi säljer och tillverkar hus. 
massor av hus. mest i sverige.*
se mer på älvsbyhus.se

*

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

*enligt Byggfakta 2011

ÖPPET HUS ONSDAGAR: 14-18

Öppettider:
V 24:   Ons-Fre 12-19, Lörd 11-14
V 25:   Mån, Tis, Tor 12-18, Onsd 12-19
V 26:   Mån-Fre 12-19, Lör 11-14
V 27:   Tis-Tor 12-19

Lokvägen 8, Alvhem. Tel: 0703-562277
Sväng in vid Bengts husvagnar där skyltar visar vägen
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LEDIGA TJÄNSTER

På Ale kommuns hem-
sida informeras kom-
muninvånarna om att 

det kött och den köttfärs som 
kommunen köper in är av 
Svenskt ursprung, citat ifrån 
kommunens hemsida  Kött 
och köttfärs köper vi från två 
olika leverantörer vilka båda 
garanterar ett svenskt ur-
sprung”. Likaså informeras 
de som besöker hemsidan om 
att kommunen enbart köper 
in svensk kyckling.

Sverigedemokraterna har 
gått igenom inköpslistorna 
för alla köttprodukter som 
köpts in under föregående 
år. Listorna vittnar om att 
kommunen köper in kött-
produkter ifrån en rad länder 

vilket strider mot de riktlinjer 
kommunen har satt upp. 
En anmärkningsvärd andel 
kommer ifrån öriga Europa, 
men även USA och Urugay 
kan stoltsera som leverantö-
rer till Ale kommun. Vid en 
genomgång av inköpslistorna 
för kyckling hittar vi produk-
ter med ursprung ifrån Israel, 
Thailand, Danmark och 
Brasilien. När det kommer till 
kalkon har kommunen uteslu-
tande valt att köpa in kalkon 
av brasilianskt ursprung. 
Huruvida den skall anses som 
närproducerad överlåter vi till 
läsarna att bedöma.

I kommunens miljöpro-
gram som bland annat inne-
fattar kommunens miljöpolicy 

Jag bor på Grafitvägen i 
Bohus. Mellan min fast-
ighet och en angränsad 

hästhage finns en bit mark 
som är kommunens. Denna 
markbit underhåller inte 
kommunen! 

Jag har under snart ett års 
tid jagat ansvarig på park-
förvaltning för att få dem att 
komma och titta på marken. 
Jag har ringt, utan svar. Jag 
har mailat, utan svar. Jag har 
ringt kommunens växel och 
bett dem meddela ansvarig 
att ta kontakt med mig, utan 
svar. Vid två tillfällen har jag 
faktiskt kommit fram och då 
fått besked att ”vi skall kolla 
på detta”. Har de kommit? 
Nej. Jag har även mailat 
ansvarig nämndordförande 
men utan att få något svar. 
Jag har även pratat med 
ansvarig tjänsteman på kom-
munen om att jag kan överta 
markbiten. Jag fick då till 
svar att det skulle kosta mig 
20 000 kr och så dog den 
diskussionen.

Jag läste Per-Anders 
Klöversjös senaste ledare i 
Alekuriren om dialog mellan 
folkvalda politiker och kom-
munala tjänstemän gente-
mot den enskilde invånaren. 
Då gällde det vindkraft och 
ett mycket större projekt, 

men jag har samma känsla 
här. De folkvalda politikerna 
och de kommunala tjänste-
männen försöker tiga ihjäl 
problemet.

Skälet till att jag vill att 
kommunen skall kolla och 
titta på och röja sin mark, är 
att det växer sly och ogräs 
och det växer in på min 
tomt. För mig känns det inte 
som en stor uppgift eller 
uppoffring för kommunen 
att åtgärda detta. Vad har 
jag då gjort ytterligare? Jag 
har själv tillsammans med 
min 70-årige pappa hyrt en 
röjsåg och röjt upp själva. Vi 
har använt mitt egna kort 
till soptippen på Sörmossen 
för att bli av med avfallet. 
Är detta hur det skall gå till 
i en modern kommun 2012? 
Är det så vi skall locka invå-
nare till kommunen? Finns 
detta med i prospekten som 
skickas ut till de som vill 
flytta in till Green Village i 
Surte? Har inte kommunen 
pengar nog att hålla efter 
sina markområden blir jag 
ganska rädd för vart utveck-
lingen av vår kommun är på 
väg.

Villaägare i Bohus

Nu har vi läst två 
nummer av Alekuri-
ren där socialdemo-

kraterna kritiseras för att vi 
har begärt återremiss i kom-
munfullmäktige och att vi 
gjort det för att förhala och 
försena beslut i två ären-
den. Skälet till att vi begärde 
återremiss var definitivt inte 
att fördröja besluten utan 
för att vi vill följa de demo-
kratiska spelregler som full-
mäktige har fattat beslut om. 
OM AD+Alliansen gjort rätt 
från början hade vi inte fått 
en förlängd process. Gör om 
– gör RÄTT! 

Det handlar dels om SD´s 
motion om en insynsplats i 
kommunstyrelsen dels ett 
förslag om en kraftig föränd-
ring av partistödet. 

Fullmäktige har i enighet 
beslutat att det ska finnas 
”en fast beredning, Demo-
kratiberedningen, som 
arbetar övergripande inom 
området demokrati och 
medborgarfrågor”. I denna 
beredning är samtliga partier 
i fullmäktige representerade.

I båda ärendena, som är 
av demokratisk karaktär, 
skulle självklart Demokrati-
beredningen fått möjlighet 

att yttra sig. Detta har inte 
skett trots att Mikael Berg-
lund säger att ”Det här är en 
demokratifråga” angående 
motionen från SD. Jan A 
Pressfeldt säger att ”motio-
nen berör kommunstyrel-
sen” och skulle därmed inte 
behandlas av någon annan/
Demokratiberedningen.

Vi anser att kommunsty-
relsen inte är undantagen 
från den demokratiska pro-
cessen i de frågor som ligger 
inom området demokrati. 

Partistödet hör lika natur-
ligt till området demokrati 
och borde också ha beretts 
av Demokratiberedningen. 

Vi socialdemokrater 
kommer att ta slutlig 
ställning till ovanstående 
ärenden i sakfrågan när 
Demokratiberedningen 
har behandlat frågorna på 
det sätt som fullmäktiges 
arbetsordning föreskriver. 
Hoppas att vi slipper begära 
återremiss fler gånger för att 
demokratin satts ur spel.

Stefan Hagman (S)
Vice ordf demokrati-

beredningen
Inga-Lill Andersson (S)

Ledamot i demokrati-
beredningen

Ale kommun köper utländskt kött – mot sina egna regler
står det att läsa följande: 
”miljöarbetet skall ständigt 
förbättras och integreras i 
den ordinarie verksamheten 
genom att miljöfrågorna sär-
skilt beaktas vid all upphand-
ling av varor och tjänster”. I 
miljömålen för kommunen 
står det vidare: "I övrigt skall 
närproducerade livsmedel 
vara ett mål”. Det dokumen-
tet är reviderat och antaget 
senast 2006. Att kommunen 
under alla dessa år inte lyckats 
styra över till att enbart köpa 
in köttprodukter med svenskt 
ursprung är minst sagt 
anmärkningsvärt. 

Vi Sverigedemokrater 
anser inte det vara försvar-
bart att kommunen köper in 
livsmedel som fraktas runt 
halva jordklotet. Vi anser 
att kommunen skall vara en 
föregångare när det kommer 
till upphandlingar och fram-
förallt av livsmedel. Kraven 
på kommunens leverantörer 
borde skärpas och ambitions-
nivån höjas när det gäller 
något så vitalt som inköp av 
livsmedel till våra unga och 
äldre i kommunen. I samman-
hanget är det också anmärk-
ningsvärt att kommunen valt 
att köpa in ritualslaktad kyck-
ling i detta fall halalslaktad. 
En slaktprocess där djuren 
utsätts för onödigt lidande 

och en hög stressfaktor precis 
innan djuret avlider. Allt detta 
samtidigt som djuret är vänt 
åt ett visst håll och en person 
med religös bakgrund överva-
kar alltsammans. Att köpa in 
kött som slaktats på ett sådant 
barbariskt sätt är väl inte vär-
digt en kommun som Ale?

Vi har med anledning av 
det regelvidriga agerandet 
valt att via en interpellation 
fråga ansvarig politiker varför 
Ale kommun väljer att vilse-
leda kommunens invånare om 
att all kyckling och allt kött är 
av svenskt ursprung när kom-
munen inte säkerställt att man 
lever upp till det samt om 
man anser det vara försvarbart 
att kommunen köper in kött 
från andra sidan jorden även 
fortsättningsvis. Vi önskar 
också få svar på varför kom-
munen väljer att köpa in 
halalslaktat kött enligt islams 
påbud och därmed kött ifrån 
djur som utsatts för onödigt 
lidande samt om det är de 
styrandes vilja att halalslak-
tat kött enligt islams påbud 
ska få förekomma inom Ale 
kommuns verksamheter. Vi 
hoppas få svar på dessa frågor 
under kommande kommun-
fullmäktigemöte. 

Robert Jansson(SD)
Rune Karlsson(SD)

Var rädd om vår demokrati 
– ta den på allvar

Kommunens förfall?

Ytterbygg är ett fastighetsbolag som hyr ut anpassade lokaler till 
företag i Storgöteborg. Vi är en aktiv fastighetsutvecklare, som hela 
tiden bygger nya lokaler och anpassar befintliga för att de skall passa 
våra hyresgästers behov Vårt kontor ligger i Kungälv, och med 30 
medarbetare bygger vi över 3 000 kvm lokalyta per år. Största delen 
av våra 150 000 kvm fastigheter ligger i Kungälv och på Hisingen. 

Vi söker nu:

Uthyrare av lokaler
Du hyr ut lokaler och är även ansvarig för relatio-
nerna med våra befintliga hyresgäster under hela 
hyrestiden. I arbetet ingår marknadsföring och att 
svara för de affärsmässiga avtalen med hyresgäs-
terna vid ombyggnader och uthyrningar.

Du är duktig på att vårda relationer. Du har mycket 
stort driv i att göra affärer, och god erfarenhet från 
säljande befattningar. Med dig har du kunskaper i 
juridik, fastighetsförvaltning eller ombyggnationer.
 
Skicka din ansökan senast 24 juli till:
mats.berntsson@ytterbygg.se  

Torsdagen den 31 
maj var det dags för 
Röda Vinbäret från 

Hövägens förskola att ha 
sin makalösa avslutningsfest 
på Folkets hus i Älvängen. 
Röda Vinbärsbarnen är 6 år 
eller ska snart fylla 6 år. En 
dag i början av april bestäm-
de de att de ville göra en cir-
kusföreställning för föräld-
rarna. De har själva hittat 
på alla nummer och tränat 
mycket tillsammans. 

På torsdagen var hela Fol-
kets hus till brädden fyllt av 
barnens föräldrar, syskon 
och släktingar. Barnen in-
ledde med sånger på teck-
enspråk, engelska, spanska 
och japanska! Sedan fram-

förde de flera magiska trolle-
ritrick. Publiken höll andan 
när barnen trollade bort en 
flicka och fram kom det istäl-
let en superhjälte. Spänning-
en fortsatte med att det trol-
lades fram katter och hundar 
ur en magisk tunnel. Efter 
detta nummer så visades ett 
riktigt läskigt trolleritrick där 
ett av barnen blev sågat mitt 
itu! Publiken höll andan, oj 
oj, hur skulle det gå? 

Jodå Röda Vinbärsbarnen 
har tränat mycket inför denna 
dag så de lyckades med att 
trolla ihop sin kompis igen. 
Efter detta häpnadsväckande 
nummer fortsatte föreställ-
ningen lika spännande. Nu 
var det dags för ormtjusaren 

En magisk avslutning av Hövägens förskola
och hennes medhjälpare. Or-
marna var läskiga men dansa-
de så snyggt. 

Efter detta bjöd barnen 
sina familjer på två lärorika 
nummer som handlade om 
hur man gör när man råkar 
ut för en olycka och behöver 
hjälp. Barnen visade hur man 

ringer 112. Hela kvällen av-
slutades med att alla fikade 
tillsammans. Det var en 
lyckad kväll med stolta barn 
och lyriska föräldrar som app-
låderade oavbrutet, tänk vad 
förskolebarn kan! 

❐❐❐
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Lördagen den 2 juni steg 
ett femtiotal gamla elever in 
genom dörrarna till Skårs 
skola. Det var Birgitta och 
Lennart Lilja, som nu bor i 
skolan, som bjöd in. Skolan 
lades ner i början av 60-talet 
och har sedan dess använts 
som privatbostad och 
fabrikslokal.

I den gamla skolsalen 

hälsades alla välkomna av 
Birgitta Lilja, klädd som en 
lärarinna från förr.

Många har knackat på 
genom åren och velat titta 
på sin gamla skola och nu 

var hela skolan öppen för de 
tidigare eleverna. Eleverna 
var mellan 60 och 90 år.

Bror Andersson berät-
tade om minnen från sin 
första skoltid och Åke 

Björmander, lärarbarn 
som bott i skolan, tog upp 
några barndomsminnen 
från trakten. Många nickade 
igenkännande.

De som ville, kunde 

under ledning av Sven-
Evert Larsson, ta en tur 
upp till den gamla fotbolls-
planen på en nyröjd stig.

Många minnen och glada 
skratt virvlade runt i lokalen 
och kontakter med gamla 
skolkamrater återknöts. Det 
hela avslutades naturligtvis 
med ett skolfoto.

GA

Skolträff i Skårs skola Hemsida
från 7990:-
• Inga löpande avgifter

• Snabbt och enkelt

• Anpassad layout

• Sökmotoroptimering

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

Juni

Klockareängen 
bjuder upp till dans
Torsdag den 14 juni blir det seniordans 
på Klockareängen. 

Kvällen börjar klockan 17:30 med välkomstbål och 
mingel.  Runt klockan 18:00 kommer gästartisterna 
”Västkusten dragspelsklubb”. 

Det kommer att finnas kaffe och hembakad kaka att 
köpas i cafét. För att njuta av våra gäster och dess musik 
kommer det att tas ett inträde på 20 kr.  Kvällen håller på 
fram tills klockan 19:30.

Ni som är intresserade av att komma och dansa ringer 
och anmäler er, för lokalen tar bara ett begränsat antal 
gäster. Ring: Sara 0761-81 81 99

Väl mött!!

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. Detta
gäller även taxiskjuts.

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

Informationen på kommunens hemsida är mer 

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

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

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

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

Nyheter om skolskjuts 
och elevbusskort
Att tänka på inför höstterminen 2012

Ale bibliotek presenterar 

Sommarboken 2012 
– läs i sommar och var med i boklotteri

Sommarboken är ett bra tillfälle för alla skolbarn år f-6 att 
hålla igång läsningen under sommarlovet. Dessutom är det 
ju så roligt att läsa!
Hur går det till? Hämta ett sommarbokskort på biblioteket. 
Låna och läs fem valfria böcker. Skriv upp böckerna på kor-
tet. Lämna in det på biblioteket. Då deltar du i utlottning av 
presentböcker. Vill du läsa mer? Då hämtar du ett nytt kort 
och lånar fem nya böcker.
Lämna in ditt kort senast den 7 september.

Skolavslutning för Älvängenskolan, 
Madenskolan och Arosenius

ALE BIBLIOTEK, NÖDINGE
15 juni – 19 augusti
Måndag             10 – 19
Tisdag                 10 – 15
Onsdag              10 – 19
Torsdag              10 – 15
Fre – sön            stängt

Barn och unga kan sommarlåna nu till 4 september
Sommarlån för allmänheten, 6 veckor, börjar 18 
juni
 

SKEPPLANDA BIBLIOTEK
Sommarstängt 2 juli – 5 augusti
Sommarlåna nu till 3 september
 
SURTE BIBLIOTEK
Sommarstängt 2 juli – 5 augusti
Sommarlåna nu till 4 september
  
ÄLVÄNGENS BIBLIOTEK
Sommarstängt 25 juni – 5 augusti
Sommarlåna nu till 3 september

Sommartider på biblioteken i Ale

Kl. 9.00 den 14 juni börjar avslutningen på Äiks gräsplan. Vid regn är Älvängenskolan i 
idrottshallen på skolan, Madenskolan i respektive klassrum och Arosenius är i skolans aula
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TRÄNGSELSKATT GÖTEBORG

Mer information om trängselskatt hittar du på www.transportstyrelsen.se.
Du kan också kontakta kundtjänst för trängselskattefrågor, 0771-29 29 29.

Den 1 januari 2013 införs trängselskatt i Göteborg. Syftet är att öka framkomligheten i Göteborgs 
stad, förbättra miljön och bidra till att finansiera infrastruktursatsningarna i Västsvenska paketet.

Så här fungerar det 
Under de tider som trängselskatt tas ut 
registreras bilar automatiskt: En kamera 
läser av och identifierar registrerings-
skylten när en bil passerar en betalsta-
tion. Skatten betalas i efterskott. I slutet 
av varje månad får fordonsägaren en 
inbetalningsavi från Transportstyrel-
sen med skattebeslutet för föregående 
månad. 

Autogiro och e-avi
Man kan teckna autogiro för trängselskatt. 
Med autogiro dras trängselskatten automa-
tiskt från det konto du uppger. Du behöver 
inte hålla reda på när skatten ska vara betald 
eller hur mycket som ska betalas. Inga extra 
avgifter tillkommer, under förutsättning 
att det finns tillräckligt med pengar på det 
konto du har uppgivit.  Du kan också få 
din avi direkt till din internetbank, en e-avi. 
Du anmäler hos din internetbank att du vill 
få avin för trängselskatten elektroniskt via 
bankens tjänst E-faktura eller E-avi.MÅNAD 1

Fordonets passager under månad 1 
registreras vid betalstationerna.

MÅNAD 2
Skattebeslutet för månad 1 fastställs 
och en avi skickas i slutet av månad 2.

MÅNAD 3
Betalning för månad 1 ska vara Trans-
portstyrelsen tillhanda den sista dagen 
i månad 3.

TID
06:00 - 06:29
06:30 - 06:59
07:00 - 07:59
08:00 - 08:29
08:30 - 14:59
15:00 - 15:29
15:30 - 16:59
17:00 - 17:59
18:00 - 18:29
18:30 - 05:59

BELOPP
8 kr

13 kr
18 kr
13 kr
8 kr

13 kr
18 kr
13 kr
8 kr
0 kr

Flerpassageregeln 
Flerpassageregeln innebär att bilar som pas-
serar flera betalstationer inom 60 minuter 
bara beskattas en gång. Man betalar då för 
passagen med det högsta beloppet.

Undantag
Vissa typer av fordon, som  t.ex. utryck-
ningsfordon och motorcyklar, är undantagna 
från trängselskatt. Läs mer om undantag på 
www.transportstyrelsen.se

Tider och belopp
Varje passage genom betalstationerna i 
Göteborg kommer att kosta 8, 13 eller 18 
kronor beroende på tidpunkt. Det maximala 
beloppet per dag och fordon är 60 kronor. 
Trängselskatt kommer att tas ut för svensk-
registrerade fordon måndag till fredag mel-
lan 06.00 och 18.29. Skatt kommer inte att 
tas ut lördagar, helgdagar, dagar före helgdag 
eller under juli månad. 

ALE. Alliansen fördelar 
varje krona och plane-
rar ett nollresultat för 
2013, 2014 och 2015.

– När vägen är klar 
har Ale ett unikt till-
fälle att utveckla kom-
munen, vågar vi inte 
satsa nu, vågar vi det 
aldrig, säger Kommun-
styrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M).

Den rödgröna opposi-
tionen håller inte med, 
utan rasar mot försla-
get.

På måndag i nästa vecka ska 
kommunfullmäktige anta 
verksamhetsplan och budget 
för 2013-2014. Det mest an-
märkningsvärda i Alliansens 
och Aledemokraternas bud-
getförslag är att samtliga 
pengar läggs ut. På resultatra-
den står det 0,0.

– Vi har ett fantastiskt till-
fälle. Det kommer att dröja 
innan det händer igen. När 
nu både väg och järnväg är 
färdigt måste vi möta intres-
set och ta chansen att växa. 
Tyvärr ökar inte våra skatte-
intäkter för 2013 med mer än 
att de täcker löneökningarna. 
Istället för att lägga pengar på 
hög i ett resultat, väljer vi att 
satsa. Det tror jag aleborna 
kommer att hålla med oss om. 
Vi måste få fler att flytta hit. 
Nya alebor innebär nya skat-
teintäkter och möjlighet att 

fortsätta utveckla skola, vård 
och omsorg, försvarar Mikael 
Berglund beslutet.

Ett nollresultat innebär 
att det inte finns några mar-
ginaler om det skulle hända 
något i omvärlden som påver-
kar ekonomin, inte heller om 
det händer något oförutsett i 
kommunen.

Skapar verksamhet
– Det är helt riktigt, men skulle 
det uppstå en global finanskris 
så kommer inte de rödgrönas 
resultat om 10 miljoner kronor 
att räcka särskilt långt heller. 
Händer det något kommer vi 
ändå behöva ta kraftigt nya 
omtag kring hela kommunens 
ekonomi, då spelar det mindre 
roll om du har budgeterat ett 
resultat om 10 eller 15 miljo-
ner. Vi väljer istället att se möj-
ligheterna och tro på framti-
den. Vi vill skapa verksamhet 
för pengarna, punkt slut, säger 
Mikael Berglund.

Oppositionen med Social-
demokraterna, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet kallar majo-
ritetens budget för oansvarig 
och påpekar att den inte går i 
linje med god ekonomisk hus-
hållning.

– Att inte ha någon som 
helst buffert är ju ren idioti 
och inte långsiktigt hållbart. 
När de tog över makten hade 
kommunen en låneskuld om 
26 Mkr. 2015 kommer den 
enligt deras plan att ligga på 

över 800 Mkr. Det blir inga 
roliga kapitalkostnader om 
räntan stiger med en budget 
utan marginal, säger opposi-
tionsråd Paula Örn (S) och 
Johnny Sundling (V) fyller i:

– De tar inget långsiktigt 
ekonomiskt ansvar.

Enligt Alliansen och Mikael 
Berglund kostar det att för-
ändra, förnya och förbättra.

– Vi tillträdde i en situ-
ation där skolan var i stort 
behov av en nysatsning. Under 
våra år har det skett en avse-
värd resursförstärkning och 
den fortsätter även komman-
de år. Skolan är prioritet ett. 
Det hoppas jag att vi slipper 
få kritik för. Eftersom skatte-
intäkterna inte har ökat till-
räckligt mycket får vi använ-
da alla medel som finns, men 
så fort det är möjligt ska ett 
positivt resultat återställas till 
en rimlig nivå, menar Mikael 
Berglund.

Inte mycket skiljer
Förutom att den rödgröna 
oppositionen har lagt ett re-
sultat om 10 Mkr så skiljer 
inte mycket i budgetförsla-
gen, men de är inte så lätta att 
jämföra. Omsorgsnämnden 
får nya pengar för att möta 
det nya regelverket om mini-
bemanning i äldrevården. Om 
det är blocken överens. 

Oppositionen lovar också 
500 sommarjobb och sätter av 
2 Mkr mer än Alliansen.

– Det är en satsning som vi 
vet betalar sig. Vi lovar dess-
utom att alla jobb betalas med 
avtalsenliga löner. Effekten av 
det här går inte att underskat-
ta. Det är en första betydelse-
full kontakt med arbetslivet, 
menar Tyrone Hansson (S).

Dessutom vill oppositio-
nen förstärka näringslivsarbe-
tet och tillföra en resurs.

– Vi tänker oss en företags-
lots som fungerar som en dörr-
öppnare i kommunen. Det ska 
vara en tydlig väg in och vi 
måste ha ett tydligt fokus på att 
rätta till de brister som finns. 
Uppstår ett problem måste vi 
utvärdera direkt vad som har 
gått fel, understryker Tyrone 
Hansson.

Miljöpartiets Peter Ro-
sengren är glad över att op-
positionen har avsatt 500 000 
kronor till att initiera klimat-
strategin.

Det är ett offensivt klimat-
arbete som kräver resurser och 
idag har Alliansen inte avsatt 
en krona.

Viktig fråga
En annan viktig fråga som So-
cialdemokraterna, Vänster-
partiet och Miljöpartiet driver 
är målet om en avgiftsfri skola.

–  Vi vill ta bort alla mindre 
avgifter och skicka rätt signa-
ler till skolan. Ingen elev ska 
behöva känna oro för att inte 
kunna följa med på till exem-
pel utflykter eller till simhal-

len, säger Rolf Gustavsson 
(S) och Johnny Sundling be-
rättar att 300 kronor är vad 
Göteborgsregionen rekom-
menderat skolorna att maxi-
malt ta ut under ett läsår.

Förutom skolan och om-
sorgen lyfter Kommunstyrel-
sens ordförande Mikael Berg-
lund fram vikten av ett nytt 
och attraktivt Ale.

– Pendelstationerna blir 
våra nya skyltfönster. Här 
måste vi se till att hålla rent och 
snyggt. Samhällsbyggnads-
nämnden får därför 1 miljon 
mer att röra sig med nästa år.

Alliansens budget får rödgrön kritik

Oppositionen kallade till skillnad från Alliansen till presskonferens när budgetförslagen 
för 2013 presenterades. Från vänster: Johnny Sundling (V), Peter Rosengren (MP), Tyrone 
Hansson (S), Paula Örn (S) och Rolf Gustavsson (S).

– Nollresultat anses oansvarigt

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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BOHUS. Regnet stop-
pade inte familjedagen 
på Jennylund.

Geggan till trots 
andas Ale Jennylunds 
Ridklubb nu optimism.

– Projekteringen av 
ett nytt ridhus inleds 
nu och vi är överens 
med kommunen om hur 
allt ska fungera, säger 
styrelseledamoten Jim 
Knutsson.

Ale Jennylunds ridklubb bil-
dades 1969 och har en stark 
tradition i Bohus. Sedan star-
ten har föreningen alltid till-
hört Ale kommuns största 
ungdomsföreningar. De se-
naste åren har dock varit en 
prövningens tid.

– Under vägombyggna-
den har tillgängligheten till 
Jennylund varit så dålig att 
alla inte orkat ta sig hit. Vi 
har tappat medlemmar och 
därmed också ekonomiska in-
täkter. Bidragens storlek styrs 
ju av antalet medlemmar. Vi 
har begärt att få bli kompen-
serade av såväl Trafikverket 
som Ale kommun, men tyvärr 
har vi inte fått något gehör för 
det, säger styrelseledamoten 
Ann-Sofie Wallbert.

Anläggningen är i stort 
behov av renovering och ett 
nytt ridhus har länge diskute-
rats med kommunledningen. 
Efter många turer har par-
terna nu kommit överens om 
ett förslag och projektering-
en startar inom kort.

– Det blir ett nytt ridhus 
och klubbhus. Exakt vad det 
landar på vet jag inte, men vi 

har fokuserat på driftskostna-
den. Bara vi vet att förening-
ens månadskostnad blir han-
terbar så är vi nöjda. Bygg-
starten är planerad till om ett 
år. Först måste en ny detalj-
plan tas fram och det tar sin 
tid, berättar Jim Knutsson.

Ur ett samhällsekonomiskt 
perspektiv är investeringen 
inte svår att räkna hem. In-
tresset för ridsport är mycket 
stort och trots regn, blåst och 
kyla var årets familjedag hos 
Ale-Jennylund välbesökt. Ak-
tiviteterna var många, mest 
poppis som vanligt var att få 
sitta upp på hästryggen.

– Vi har en blåbärsbana där 
barn mellan fem till åtta år får 
rida. Vi har också ponnyrid-
ning där alla som vill får testa 
att skritta och trava. För en 
del är det första gången och 
då är det självklart särskilt 
spännande, säger Ann-Sofie 
Wallberg.

En stor del av programmet 
hade ungdomssektionen pla-

nerat och de stod även för ge-
nomförandet.

– Vi har käpphästtillverk-
ning i klubbhuset, fiskdamm i 
en hästvagn, hästskokastning 
och bajsbingo. Det sistnämn-
da går ut på att gissa i vilken 
ruta som hästen helt enkelt 
gör ifrån sig, säger Josefin 
Malmgren.

Ale-Jennylunds ridklubb 
intensifierar marknadsfö-
ringsarbetet för verksam-
heten och hoppas återstäl-
la medlemsantalet när kom-
munikationerna återigen blir 
bättre.

– Här händer alltid något. 
Vi har många tävlingar och 
aktiviteter under sommar och 
höst. Det är bara att komma 
upp om man är intresserad, 
avslutar Ann-Sofie Wallbert.

TRÄNGSELSKATT 
GÖTEBORG

Den 1 januari 2013 införs trängselskatt i 
Göteborg. Syftet är att öka framkomlig-
heten i Göteborgs stad, förbättra miljön 
och bidra till att finansiera infrastruktur-
satsningarna i Västsvenska paketet.

Mer information om trängselskatt 
hittar du på www.transportstyrelsen.se.

Du kan också kontakta kundtjänst för 
trängselskattefrågor, 0771-29 29 29.

Från och med juni månad kommer Trafikverket och 
Transportstyrelsen att påbörja arbetet med att bygga 
betalstationer för trängselskatter på olika platser runt 
om i Göteborg. Arbetet beräknas vara klart under hös-
ten. Under den tid då betalstationerna uppförs kan vissa 
störningar förekomma lokalt på de platser där arbetet 
pågår. 

Varje passage genom betalstationerna i Göteborg kom-
mer att kosta 8, 13 eller 18 kronor beroende på tid-
punkt. Det maximala beloppet per dag och fordon är 60 
kronor. Bilar som passerar flera betalstationer inom 60 
minuter beskattas bara en gång. Man betalar då för 
passagen med det högsta beloppet.

Trängselskatt kommer att tas ut måndag till fredag mel-
lan 06.00 och 18.29. Skatt kommer inte att tas ut lörda-
gar, helgdagar, dagar före helgdag eller under juli månad. 
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Glädjande besked på regnig familjedag
– Nu startar projekteringen av nytt ridhus

Käpphästtillverkning. Anna Lindbom Johansson hjälper 
Alegra Pinzani att få ordning på manen till sin käpphäst.

Alicia Ketabati jublar över fångsten i fiskdammen inför ögonen på Emelie Bergstrand, 
Alexandra Hasselfors och Josefin Malmgren.

Prova-på-ridningen var ett uppskattat inslag på familjedagen – som vanligt.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDEN

Måndag 4 juni

Sminktjuv
Villainbrott i Surte. Tjuven 
tar sig in via altandörren och 
tillgriper diverse gods, bland 
annat sminkprodukter. Signale-
ment finns på gärningsmannen.

Tisdag 5 juni

Garageinbrott
En komplett utrustning för vär-
mepumpsmontering stjäls ur 
ett garage i Skogstorp. Även en 
motorsåg och diverse verktyg 
tillgrips.

Torsdag 7 juni

Villainbrott
Villainbrott i Surte. Diverse 
gods tillgrips.

Söndag 10 juni

Biltillgrepp
En bilstöld rapporteras från en 
adress i Nol.

Antalet anmälda brott under 
perioden 4/6 – 11/6: 28. Av dessa 
är åtta bilinbrott.

Polisen i Ale ger följande 
rapport från den gångna 
veckan:

Redan då han tillträdde som 
verksamhetschef i augusti 

talade han om planerna på 
att ta bort studiepassen. 

– Det har varit varieran-
de inställning från elever-
na, men jag är helt överty-
gad om att det blir till det 
bästa. Det fanns pedagogiska 
tankar bakom när det inför-
des, med det har inte blivit 
bra. 

Han menar att möjlighe-
ten att fritt få disponera ett 
antal studietimmar i veckan 
är bra i vissa ämnen och för 
vissa elever, men inte för alla. 

Studiepassen försvinner från Ale gymnasium
NÖDINGE. De studietimmar som eleverna hittills 
fått disponera fritt, tas bort till hösten.

– Tiden tas från den garanterade undervis-
ningen, vilket inte är förenligt med bestämmel-
serna, menar rektorn Hans Enckell. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Hans Enckell.

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.seBOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

PRIS 650 000 kr/bud. AVGIFT 3 649 kr/mån. VISAS
Ring för tidsbokning. Alkalievägen 7a. ALE Marie Aronsson
0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 3 rok, 65,5kvm
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PRIS 995 000 kr/bud. AVGIFT 3 529 kr/månad.
VISAS Ti 12/6 17.00-17.30. Ring för tidsbokning.
Herrgårdsvägen 21a. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 3 rok, 78,8 kvm
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PRIS 1 695 000 kr/bud. TOMT 1 491 kvm .
VISAS Må 18/6. Ring för tidsbokning. Ramstorp 380. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE/ALVHEM 6 rok, 139 kvm
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PRIS 2 750 000 kr/bud. TOMT 23 321 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Gamla Kilandavägen 68. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE/NÖDINGE 6 rok, 138 kvm
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VARUDEKLARERAT*

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

ALE/ÄLVÄNGEN 6 rok, 126 kvm
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PRIS 850 000 kr/bud. AVGIFT 4 915 kr/månad.
VISAS Ti 19/6 17.30-18.15. Ring för tidsbokning. Byvägen
19c. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE/BOHUS 4 rok, 89,5 kvm
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PRIS 1 495 000 kr/bud. TOMT 5 192 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Viesbacke 395. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE/HÅLANDA 4 rok, 100 kvm
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PRIS 875 000 kr/bud. AVGIFT 3 423 kr/månad.
VISAS On 13/6 17.00-17.45. Ring för tidsbokning.
Göteborgsvägen 95b. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE/SURTE 3 rok, 75,3 kvm
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PRIS 1 395 000 kr/bud. TOMT 2 688 kvm. VISAS Ti 19/6
17.30-18.15. Ring för tidsbokning. Sandåker 355. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

HÅLANDA 4 rok, 98 kvm
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PRIS 1 495 000 kr/bud. TOMT 1 105 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Kollanda 185. ALE Daniel Eriksson
0303-74 90 06/00.

KOLLANDA 4 rok, 107 kvm
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PRIS 1 000 000 kr/bud. TOMT 1 612 kvm .
VISAS On 20/6. Ring för tidsbokning. Brandsbovägen 14.
ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

NOL 4 rok, 87+58 kvm
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PRIS 2 250 000 kr/bud. TOMT 1270 kvm (friköpt). VISAS
Ring för tidsbokning. Göteborgsvägen 197. MÄKLARE
Magnus Bergström 0303-211038.

ALE - BOHUS ca 10 rok - 502 kvm
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BOSTADSRÄTTER ALE

VILLOR ALE
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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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Museichef med stort engagemang
Han har alltid något på gång, har lätt för att engagera sig 

och lyfta andra människor.
I över 40 år har han arbetat på Volvo och är nu chef för Volvo museum. 

Sten-Åke Lyngstam bjuder gärna på både en båttur och en Evert Taube-visa.

Du är chef för Volvo 
museum sedan 5 år till-
baka, berätta om din kar-
riär inom företaget.
– Jag har jobbat på Volvo i 
43 år och hunnit med många 
olika delar. Bland annat har 
jag skött marknadsföringen 
för Volvo personvagnar 
internationellt och varit för-
säljningschef i många länder 
i södra Europa. Sedan har 
jag varit besökschef för Vol-
vohallen och ”blå tåget”, så 
det är lite av varje. Jag har 
tidigare rest väldigt mycket 
i jobbet och fått se stora 
delar av världen, men nu 
kommer istället länderna hit 
till museet. 

Du har fungerat lite 
som en länk mellan Ales 
skolor och Volvo och för-
medlat så att eleverna 
har fått komma på stu-
diebesök. Vad har du själv 
för relation till Ale?
– Jag och min fru Eva flyt-
tade till huset i Nödinge, 
där vi fortfarande bor, 1976. 
Vi tycker att Ale är otroligt 

bra och samhället bara höjer 
sig. I slutet av 70-talet blev 
vi bekymrade över miljön då 
det pratades om att anlägga 
en bensylkloridfabrik i kom-
munen. Vi startade då Ale 
miljögrupp och gick demon-
strationståg från Nödinge 
till kommunhuset i Alafors. 
Men sedan blev det bättre. 
Jag måste ge en eloge till 
de som jobbat med avfallet 
i kommunen, det fungerar 
utomordentligt bra. 

Du är en riktig fören-
ingsmänniska och är 
bland annat medlem i Ale 
Rotary, vad är det som 
driver dig?
– Jag har alltid tyckt om 
att engagera mig och när 
barnen var mindre var jag 
mycket engagerad i Kung-
älvs hockeylag. Sedan har 
jag hjälpt fotbolls- och 
handbollslagen och jag var 
även med och startade upp 
Ale tennis, som tyvärr inte 
finns kvar längre. Sedan 
brinner jag mycket för skol-
frågor och har länge varit 

med i hem- och skolaför-
eningen. Jag vill att alla ska 
trivas och ha det bra helt 
enkelt. 

Du går i pension nästa år, 
vad ska du göra då?
– Då ska jag starta upp en 
stödförening för svenska 
lärare. De får ta alldeles för 
mycket skit och man skulle 
verkligen behöva utreda 
vad deras roll egentligen är. 
Jag har alltid många bollar 
i luften så jag ska nog se till 
att lyckas ”fånga dagen”, 
även som pensionär.

Vad gör du annars på fri-
tiden?
– Jag spelar gitarr. Vi är 
några som träffas och spelar 
lite Beatles och Evert Taube 
bland annat. Sedan ägnar 
jag mig åt familjen, är i som-
marhusen och åker båt. 
Det blir ofta en del jobb på 
sommaren också eftersom 
museet är öppet alla dagar 
och det är högsäsong. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Sten Åke Lyngstam
Ålder: 63
Bor: Nödinge
Gör: Chef för Volvo museum i 
Arendal
Familj: Gift med Eva, barnen 
Mikael, Katarina och Fredrik, 
barnbarnen Carl, Ebba, Elin 
och Vidar, samt ett till på väg, 
hunden Nalle. 
Intressen: Föreningsliv, skolan, 
musik, familjen, kyrkan mm. 
Stjärnteckan: Skorpion
Dold talang: Bra på att göra 
serve-ess i tennis
Retar mig på: Att alla skäller på 
lärarna
Brinner för: Att alla ska trivas 
tillsammans och ha kul
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För fjärde gången 
gjorde vi en avslut-
ningsresa med vår tjej-

grupp ”Tjej 365”. Tjejer-
na hade bland annat anord-
nat disco och fått ett stipen-
dium från Scandia, ”Idéer 
för livet”, för att finansie-
ra resan.

Nytt för i år var dock att 
tjejerna, och inte heller den 
andra ledaren, hade en aning 
om vart resan skulle bära. 
De fick en packningslista 
och att vi skulle samlas utan-
för Ale gymnasium klockan 
åtta den 17 maj. Spekulatio-
nerna var många och nyfi-
kenheten stor. Tyvärr fick 
två tjejer förhinder, så vi var 
tio tjejer och två ledare.

Väl på plats satte vi fart 
mot mörkaste Småland där 
vi skulle åka till lilla Sävsjö 
och leka/vara kluriga på det 
fantastiskt roliga Bodaborg. 
Vi möttes klockan tolv av 
en god tacobuffé innan vi 
delades upp i lag. Vi var alla 

nöjda och trötta när vi drog 
vidare mot Sävsjö camping 
och små campingstugor att 
sova i. Efter pizzaintag och 
godisköp somnade man 
snabbt.

Dag två vaknade vi upp 
till strålande sol och styrde 
kosan mot Sävsjö skyttecen-
ter där en fantastiskt trevlig 
och rolig man vid namn Jan 
mötte upp oss. Vi skulle då 
göra en skytte 5-kamp. En 
otroligt rolig aktivitet med 
grenar som: luftgevär, luft-
pistol, blåsrör, bågskytte och 
data animerad lerduveskytte. 
Alla kämpade och var fantas-
tiskt duktiga och vinnaren 
i denna tävling blev Jasna 
Trujic.

Då Jan hade glömt att vi 
hade beställt mat på skyt-
teklubben tog han oss till 
en fantastisk herrgård där 
vi istället fick njuta av god 
lunch.

Vi lade sedan Sävsjö 
bakom oss innan resan 

gick vidare till Gränna där 
vi skulle baka polkagrisar. 
Tjejerna blev jätteglada och 
de fick äta hur mycket som 
helst.

Vi checkade in på en ny 
camping där standarden var 
mycket bättre och vi sov 
precis vid Vättern. Efter 
en god middag på mysig 
restaurang blev det på nytt 
godisköp innan alla sjunk 
ner framför ”Let´s dance”. 
Trötta och nöjda med dagen. 
Efter lite avslappning fick 
några för sig att bada i Vät-
terns elvagradiga vatten. 
Dock ingen av ledarna. 
Mycket skratt och tvekan 
innan tre av tjejerna hop-
pade i. All heder åt dem!

Efter lördagens frukost 
bar det av igen till Nödinge 
där tjejerna blev upphäm-
tade av nyfikna föräldrar. En 
fantastisk resa med fantas-
tiska tjejer!

Daniel Juhlin
Ale Fritid

Avslutningsresa med Tjej 365

Årets avslutningsresa med Tjej 365 gick till Sävsjö och sedan vidare till Gränna. Övre 
rad från vänster: Josephine Oyat, Kazandra Angrell, Linette Paulsson, Jennifer Dahlberg, 
Amanda Thonander. Främre raden från vänster: Jasna Trujic, Alice Boogh, Kajsa Tagge, 
Hanna Johansson, Semah Fattah och Thomas Hermansson. Liggande: Daniel Juhlin

SJÖVIK. Juniorlägret 
för ungdomar i årskurs 
3-7 från Starrkärr-
Kilanda och Skepplanda 
pastorat är efterläng-
tat.

Som så många 
gånger tidigare förlades 
årets arrangemang till 
vackra Sjöviksgården.

Rekordmånga delta-
gare, cirka 70 elever, 
deltog i aktiviteterna.

Lägret i Sjövik är årets höjd-
punkt tycker de flesta delta-
garna i de respektive juni-
orgrupperna. Tillsammans 
med åtta faddrar och fem 
vuxna ledare från de båda 
församlingarna upplevdes 
tre fina och samtidigt inten-
siva dagar på den natursköna 

kursgården.
– En för ändamålet per-

fekt plats att vara på. Sjö-
viksgården ligger precis intill 
sjön och det finns gott om 
plats för diverse utomhusak-

tiviteter, säger Sabina Nils-
son från Starrkärr-Kilanda 
församling.

Syftet med lägret är att 
ungdomarna ska ha roligt 
samtidigt som de ska föräras 

ny kunskap om kristendo-
men. I år var temat ”Vägen”. 

– Det handlade bland 
annat om kärlekens väg 
och vägen till livet, berättar 
Sabina.

Lördagen ägnades åt det 
gamla testamentets förebil-
der och på söndagen utspe-
lade sig en dramaföreställ-

ning.
– Vi vill visa på att Jesus 

tar på sig de dumheter som 
vi gör och öppnar vägen 
till Guds förlåtelse genom 
honom.

De vädermässiga förut-
sättningarna var helt okej 
även om sommaren lyste 
med sin frånvaro.

– Den som badade längst 
var i vattnet i fem minuter, 
sedan var det dags att gå upp.

Juniorlägret i Sjövik satte 
punkt för vårens program 
och aktiviteterna återupptas 
till hösten när skolorna star-
tar.

JONAS ANDERSSON

LÖDÖSE. Ombygg-
nadsröran är snart ett 
minne blott.

På torsdag är det 
klart för nyinvigning 
hos Matkassen.

– Skönt att gå i mål, 
förklarar Ica-handlare 
Lars Hansson.

Samtidigt som Matkassen 
planerar för nyinvigning av 
sin butik, torsdag-söndag i 
den här veckan, passar Lars 
Hansson på att fira tio år som 
handlare på orten.

– Tänk vad tiden springer 
på. Det har hänt en hel del 
under åren och omsättningen 
har ökat i takt med att affä-
ren har vuxit. 2001 omsatte 
vi 24 miljoner kronor, idag 
är siffran 40 miljoner kronor, 
berättar Lars.

Ombyggnaden och reno-

veringsarbetet startade med 
en grovplanering 2008, 
sedan har butiken successivt 
utvecklats och förbättrats. 

– Vi tog fram en planering 
för att inte göra några felin-
vesteringar på vägen. Vi har 
jobbat med att frigöra plats 
i huset och få till stånd en 
större säljyta.

Förbättrad service
Kyl- och frysdiskar har bytts 
ut, lagerdelen förändrats och 
en förbutik iordningställts 
för spel- och postkunder.

– I samband med det fick 
vi in Västtrafik och kunde 
förbättra servicen ytterli-
gare, säger Lars.

I den senaste etappen har 
ytterligare kyl- och frys-
diskar bytts ut, returhante-
ringen har flyttat till entrén 
och beredningsutrymmet 

bakom delikatessen har bytt 
skepnad.

– Vi har ökat säljytan med 
tio procent vilket motsva-
rar 50 kvadratmeter. Vi har 
delat upp dessa kvadratmeter 
på olika avdelningar; frukt 
och grönt, färskvaror, deli-
katess och bröd. Det känns 
jätteskönt att kunna bredda 
sortimentet utan att för den 
sakens skulle behöva göra 
avkall på något annat.

– Responsen från våra 
kunder har inte låtit vänta på 
sig. De tycker att det är jät-
teroligt att någon vågar satsa 
i Lödöse, säger Lars.

Är det lika roligt att vara 
handlare idag som när du 
övertog affären för tio år 
sedan?

– Ja, det tycker jag. Nu blir 
nästa utmaning att tillgodose 
alla våra trogna kunder, men 

även nya som bygger hus och 
flyttar hit. Många av dem 
är barnfamiljer från Göte-
borg vars matvanor ser lite 

annorlunda ut. Det sätter 
krav på oss som butik att ha 
ett modernt och överlag till-
talande sortiment, avslutar 

Lars Hansson.

Matkassen förbereder nyinvigning
– Och Lars firar tio år som handlare

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Torsdag-söndag sker nyinvigning av Matkassen i Lödöse. Dessutom firar Lars Hansson tio år 
som Ica-handlare på orten.

Juniorlägret är årets höjdpunkt
– 70 ungdomar intog Sjöviksgården

Rekordmånga deltagare noterades på årets juniorläger för Starrkärr-Kilanda och Skepplanda 
pastorat som var förlagt till Sjöviksgården.

Ungdomarna trivdes på Sjöviksgården.
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ÄLVÄNGEN. 9B1 på 
Aroseniusskolan är en 
kreativ klass. 

Eleverna lyckades 
spara ihop tillräckligt 
med pengar för att åka 
på en studieresa till 
Kroatien. 

Med sig hem fick de 
många nya insikter, 
inte minst om hållbar 
utveckling.

För två veckor sedan kom de 
hem efter att ha spenderat tio 
dagar i den kroatiska staden 
Benkovac i regionen Dalma-
tien. 

Under våren har elever-
na arbetat med att under-
söka Göteborgsregionen ur 
olika perspektiv med fokus på 
hållbar utveckling, energifrå-

gor och teknik. Syftet var att 
kunna jämföra med hur sam-
hället ser ut i Kroatien. 

– Vi har till exempel tagit 
reda på hur det fungerar i 
samhället med till exempel 
sophantering, energiförbruk-
ning och närproducerad mat, 
berättar Johanna Karjalain. 

Genom utbyte med en 
kroatisk högstadieklass, som 
arbetar på liknande sätt, 
kunde de se tydliga skillna-
der mellan länderna. Förut-
om hållbar utveckling och 
samhället i sin helhet, lärde 
de sig också mycket om skol-
kulturen, som inte riktigt är 
som i Sverige. 

– Skolan var mycket mer 
strikt än här. Eleverna fick 
till exempel tilltala lärarna 
med ”magistern” eller ”lära-
rinnan”. Sedan hade de även 

regler för hur korta kjolar 
och tröjärmar de fick ha. Det 
blev ju lite konstigt när vi kom 
där i korta shorts och linnen. 
De fick inte heller ha med 
sig mobilen till skolan, säger 
Linn Hultberg. 

Väl hemma igen höll de 
en presentation om resan 
infört resten av skolan och till 
hösten ska de antagligen re-
dovisa även för Utbildnings-
nämnden.

Samlade in pengar
För att kunna förverkliga 
drömmen om en klassresa till 
ett annat land har det krävts 
att de samlat in pengar själva. 
De har bland annat ordnat 
middagar för föräldrarna, 
uppträtt med teatrar, sålt fi-
kabröd och deltagit i en ”dissa 
tobaks-tävling” i Stockholm. 

– Det är skolans drivnaste 
klass och de har varit otroligt 
duktiga på att samla in pengar 
som gjorde det möjligt för 
dem att åka på resan, säger 
klassföreståndaren Monica 
Täng Ekfeldt, som också var 
med i Kroatien. 

Vistelsen i Kroatien inklu-
derade bland annat besök till 
grottan Vranjaca, kejsaren 
Diocle-Tianus palats och en 
fartfylld forsränningstur.  

För eleverna i klass 9B1 
har resan betytt mycket, inte 
minst blev det en rejäl skjuts 
för självförtroendet. När 
eleverna nu lämnar högsta-
diet bakom sig har de med 
sig att allt är möjligt. 

Klassresa gav perspektiv
– Klass 9B1 i samarbetet med 
elever från Kroatien

PÅ AROSENIUS

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Johanna Karjalain, Linn Hultberg, Elin Henricsson, Eric 
Berndtsson, Angelica Andersson och Malin Bengtsson i klass 
9B1kom hem från Kroatien för två veckor sedan.

Olika kulturer. Aroseniuseleverna har fortfarande nära kon-
takt med sina nyvunna kroatiska vänner via Facebook. 

NÖDINGE. Ungdomar i 
Ale ska inte behöva gå 
sysslolösa på sommar-
lovet. 

Det ska Jonas Berg-
qvist och Rami se till. 

Mötesplats Ungdom 
Ofta, som invigs på 
måndag, är fullspäckad 
av aktiviteter.
Mötesplats Ungdom har redan 
från starten gått ut på att det är 
ungdomarna själva som arrang-
erar. 

Därför tar projektledaren 
Jonas Ekstrand ett steg tillbaka 
och lämnar plats åt sommarens 
arrangörer Jonas Bergqvist 
och Rami. Hjälpen finns alltid 
precis runt knuten, men det är 
ungdomarna som håller i trå-
darna. 

– Jag är numera underord-
nad, skojar Ekstrand.

Med start nu på måndag 
kommer Mötesplats Ungdom 
Ofta hålla öppet varje måndag, 
onsdag och fredag under två 
veckor innan de tar paus för att 
sedan öppna igen i slutet av juli. 

På invigningen nu på 
måndag den 18 juni bjuds det 
på musik och häng för alla ung-
domar från 13 år. 

Till skillnad från i fjol fick 
man uppdraget tidigare i år och 
därför har planeringen blivit 
bättre. Här pratar vi stora idéer.

– Det kommer att vara allt 
från musikframträdanden, 
stora vattenkrig, hoppborg och 
fest till filmkvällar, chill och 
soft häng. Tanken är att det 
ska finnas något för alla och 
att ungdomarna själva ska få 
komma med egna idéer på vad 
de vill göra. Vi har en budget 
avsatt för det, utöver det som 
redan är planerat, säger Rami. 

De har även drivit på för att 
få ha öppet senare, något de tror 
ska få positiva effekter. 

– Det är där man kan fånga 
upp de som kanske annars hade 
åkt in till stan och druckit. Då 
hoppas vi på att man istäl-
let kommer till Mötesplats 
Ungdom och har roligt tillsam-
mans med oss, säger Jonas. 

JOHANNA ROOS

SOMMARCYKLAR!
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ÄLVÄNGENS CYKEL  

24” CRESCENT DIRT
24-vxl shimano acera. Alu ram, skivbroms
Färger: Orange eller vit. Rek pris 3.795:-

CRESCENT HYBRID
27-vxl deore växlar. Mekanisk skivbroms, 
fjädrande framgaffel låsbar. Rek pris 6.995:-

Se fl er erbjudanden på www.alvangenscykel.se

CRESCENT 3-VXL POJK
Alu ram, fjädrande framgaffel, skärmar Färger: Blå, svart eller vit. Rek pris 3.295:-

2.795:-VÅRT PRIS

5.495:-REA

3.495:-

Jonas Ekstrand, projektledare på Mötesplats Ungdom har 
blivit underordnad sommararrangörerna Jonas Bergqvist 
och Rami.

Sommarlovet invigs

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

Orkideé
3-5 stänglade 

Petunia
6-pack 20:-
Blomstersäck

129:-
199:-

Gäller t o m 17 juni 2012, med reservation för slutförsäljning.
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Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Flytta med Länsförsäkringar

SKOGSNÄRA - SKEPPLANDA 
Litet, charmigt hus som kan användas både som permanentboende
eller som fritidshus. Här står skogen och väntar på dig med skön
fågelsång, blåbär och kantareller. Ca 20 min från Skepplanda Centrum.
ADRESS ALSBO 660 BOAREA CA 50 M² / 3 ROK TOMTYTA 2003 M²
PRIS 475 000 KR/BUD VISAS TO 14/6 17:00-18:00 RING/MAILA FÖR
ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0702-33 32 33

Nödinge, Ale torg 14, 0303-33 16 40

lansfast.se

ALAFORS. Ömsom regn, 
ömsom solsken.

Så var de vädermäs-
siga förutsättningarna 
när Ahlafors Fria Skola 
hade sin sedvanliga 
vårsalong i måndags 
kväll.

Pengar samlades in 
till Europas fattigaste 
barn i Moldavien.

Vårsalongen innebär ett till-
fälle för föräldrar, syskon, 
släkt och vänner att få besöka 
Ahlafors Fria Skola och ta del 
av elevernas arbete under det 
gångna läsåret. Skolbarnen är 
utspridda i respektive klass-
rum för att berätta om olika 
projekt som gjorts under ter-
minen.

En hel del aktiviteter präg-
lar också arrangemanget som 
bland annat femkamp, kon-
sert, tipspromenad och så 
vidare. Ansiktsmålning är 
också ett populärt inslag för 
den yngre generationen.

Bamba höll öppet och här 
serverades kaffe, saft och 
bullar till alla fikasugna besö-
kare. Ute på skolgården gril-
lades korv och där fanns också 
möjlighet att köpa glass.

– Detta är en festlig tra-
dition som vi håller fast vid. 
Skolan blir en mötesplats 
och vi passar på att visa upp 
delar av vår verksamhet, säger 
rektor Ingvald Lindström.

JONAS ANDERSSON

HÅLANDA. Alltifrån 
små söta möss till 
glupska krokodiler.

I förra veckan intog 
djuren Barnkullens för-
skola i Hålanda.

Den zoo-inspirerade 
cirkusföreställningen 
framkallade applåder 
hos publiken.
På våren 2007 invigdes Barn-
kullens förskola, det som ti-
digare var en kommunal 
verksamhet som löd under 
namnet Hålanda förskola. 
Numera drivs det som ett för-
äldrakooperativ.

– Vi sade upp oss från kom-
munen och hoppade på det 
här. Vi har inte behövt ångra 
oss. Det är engagerade för-
äldrar som driver verksam-
heten framåt. Det är snabbt 
till beslut och styrelsen ar-
betar intensivt, berömmer 
Pernilla Olsson och Kristi-
na Karlsson som tjänstgjort 
i lokalerna sedan 1989.

Varje vår bjuds det in till en 
cirkusföreställning. Barnen 
på äldreavdelningen Linden 

uppträder till musik.
– Detta arrangemang 

binder ihop terminen. 
Barnen visar hur de har ut-
vecklat sin motorik under året 
med inslag som balansgång, 
hopprep med mera, berättar 
Pernilla Olsson.

Barnkullens förskola är 
idag hemvist för 28 barn i 
åldern 1-6 år.

JONAS ANDERSSON

ALE. Nationella prov 
har visat att elever i 
lägre grundskolan har 
svårt med läsförståel-
sen. 

Ett samarbete mellan 
skolan och biblioteken 
har därför startats i 
Ale. 

När alla får möjlighet 
att läsa samma texter, 
ges också chansen att 
kunna arbeta mer krea-
tivt kring skönlitterära 
böcker. 

I bokhyllan hos årskurs fyra 
på Surteskolan står numera 
hela rader med likadana 
böcker – så kallade klassupp-
sättningar eller gruppupp-
sättningar som är lånade från 
biblioteket. 

Under 2011 köptes böcker 
in till Ales bibliotek för 300 
000 kronor i syfte att under-
lätta för klasser eller mindre 
grupper att kunna läsa samma 
bok samtidigt. 

Inköpen bekostades med 
statsbidrag som kommunen 
beviljats för satsningar inom 
basfärdigheterna läsa, skriva 
och räkna. 

– Tanken är att kunska-
perna ska befästas tidigt och 
därför riktar man sig i första 
hand till årskurs 1-3, men det 
har även kommit hela grund-
skolan till del, menar Katrin 
Busck, verksamhetschef. 

Maria Ankarlund, lärare 
på Surteskolan, rekryterades 
som läs- och skrivutvecklare 
och i uppdraget ingick bland 
annat att starta upp nätverket 
LÄSK – läs- och skrivutveck-
ling, med representanter från 
alla skolorna. Huvuduppdra-
get var att upprätta en läs- och 
skrivutvecklingsplan. 

Redan nu har alla lärare 
gått en utbildning där för-
fattaren till boken ”Mellan 
raderna”, Britta Stensson, 

har föreläst om hur man kan 
arbeta för att öka läsförståel-
sen.  

Genom en studiecirkel 
kring boken började lärar-
na diskutera hur man skulle 
kunna förbättra undervis-
ningen och öka måluppfyl-
lelsen. Nätverket bidrar också 
till att alla skolor arbetar på 
liknande sätt, även om man i 
dagsläget kommit olika långt 
i projektet.

Givande samarbete
Sedan augusti förra året har 
eleverna i årskurs fyra på Sur-
teskolan läst en skönlitterär 
bok i veckan, som de sedan 
har arbetat kring på olika sätt. 

LÄSK i samarbete med 
biblioteket har valt att köpa in 
nya moderna böcker av olika 
genres så att det ska finnas 
något för alla. 

– För att förstå det man 
läser är det viktigt att man 
bearbetar texterna och det 
gör vi på flera olika sätt. Det 
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Te
le

fo
n:

03
03

-
74

 8
9 

90

Älvängen

Nr 24  |  vecka 25  |  2011  |   År 16  |  100% täckning  |

Owe Lång och Lars Ivars-

bo gläds åt vindkraften på 

Prässebergen.

Här är vind-
kraft positivt
LILLA EDET. På Prässe-

bergen är vindkraften en 

stor framgång.

Produktionen räcker till 

att värma upp 2000 

villor.

Åtta verk snurrar på Prässebergen 

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  

Tel. 0303-973 01 • Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

GLAD MIDSOMMAR

Gäller from 22/6-26/6

Midsommarafton 10-13

Midsommardagen STÄNGT

VAROR SOM HÅLLER 

DIG TORR & VARM

TRETORN SEGLARSTÖVEL

Finns även i blå

ORD.PRIS 349 KR

NU 199 KR

CLIQUE FLEECE

Brun, stl S-XXL

ORD.PRIS 299 KR

NU 49 KR

NU 799 KR

DIDRIKSON NORBA/SKY

Regnställ. Dam & Herr. 5000mm vattenpelare

Fler färger finns. ORD.PRIS 1299 KR

Öppet som vanligt hela långa sommaren!

GGGGGGGGrrrrrrriiiiiiiillllllllllllllllaaaaaaa iiiiiiii MMMMMMMMiiiiiiiiddddddddsssssssooooooommmmmmmmmmmmmmaaaaaaarrrrrrr!!!!!!!!

         Vi har Webergrillar och tillbehör.

Järnia Älvängen,

�

Lödöse 0520-66 00 10 Gäller t.o.m. 26/6

GRÖNA 
DRUVOR

:::::::::
RRRRRRRRAAAAAAAABBBBBBBBAAAAAAAATTTTTTTT

Ale-Surte BK arrangerade en demonstration för att visa sitt missnöje med förslaget att inte bevilja Kultur- och fritidsnämnden 

att klara driften av Ale Arena. Protesterna var förgäves. Kommunfullmäktige avslog nämndens ansökan och med stor sannolikhet bl

–Alliansen gav inga extrapengar till Ale ArenaProtestererna räckte inte
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Oro i Skepplanda.

Tar strid för 
vårdcentralen

Välkommen till PwC 
Tillsammans förverkligar vi dina visioner 
Bokföring – Rådgivning – Revision 
Älvängen 0303-74 80 55, www.pwc.com/se

24h
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SOMMAR

REA
VI ÖNSKAR ALLA EN 
TREVLIG SOMMAR!

Öppet alla dagar
hela sommaren

Måndag–fredag 10–19
Lördag 10–15
Söndag 11–15

Kultur på Mauritzberg arrangerade för andra sommaren en musikfestival i Hålanda. 500 personer valde att besöka arrangemanget nå
Tobias Nilsson, Emilia Feldt och Johanna Dahlbäck var de tre solisterna i årets operaföreställning ”En midsommarnattsdröm”.    
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Lödöse 0520-66 00 10

Mån-fre 8-21
Lör-sön 9-21

www.axums.se

Öppet som vanligt hela långa sommaren!

GGGGGGGGrrrrrrriiiiiiiillllllllllllllllaaaaaaa iiiiiiii sssssssooooooommmmmmmmmmmmmmaaaaaaarrrrrrr!!!!!!!!
Vi har Webergrillar och tillbehör.

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

Sommartoner i Mauritzberg

Öppet som vanligt hela sommaren!

24h
dygnetruntvård

Vi har öppet som vanligt hela sommaren!www.meca.se

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

- Vi levererar städning  till högsta kvalité- Vi arbetar i Ale, Kungälv och 

Jag har blivit inspirerad, berörd och fått en massa ny kunskap på minsommarresa genom kommunen. Nu vill jag dela med mig av alebornas fantastiska berättelser, så luta dig bekvämt tillbaka i solstolen för nu åker vi.Johanna RoosSommarredaktör
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Vårsalong på Ahlafors Fria Skola

Ansiktsmålningen är som 
alltid ett uppskattat inslag 
på vårsalongen.

Minna och Demi i årskurs 
sex visade runt i klassrum-
met.

Böcker har blivit kul
– Skolan och biblioteken samverkar för ökad läsförståelse

Lust att läsa. Fjärdeklassarna Johan Hansson, Aldina Hodzic, Ingrid Almberg, Edin Kajdic 
och Alexander Norfalk har läst en bok i veckan sedan augusti. Läraren Maria Ankarlund och 
verksamhetschefen Katrin Busck hoppas att satsningen ska öka elevernas läsförståelse. 

kan vara genom diskussio-
ner, dramatiseringar eller på 
andra sätt arbetar med boken. 
Det är även ett roligt samar-
bete mellan lärare och biblio-
tekarier där man tillför varan-
dra kompetensmässigt, säger 
Maria Ankarlund. 

Hon tycker att sättet att 
jobba på, där alla eller en-
skilda grupper läser samma 
bok, är både kreativt och ut-
vecklande. 

– Man märker att elever-
na väljer böcker utifrån eget 
intresse och inte efter kom-
pisarna. En del som tidigare 
ratat läsning har fått upp läs-
hastigheten och även utökat 
sitt ordförråd, det är väldigt 
roligt.

Även Katrin Busck är 
mycket positiv till satsningen 
och är övertygad om att det 

snart kommer att märkas på 
elevernas resultat. 

– Många skolor har inte 
hunnit komma igång riktigt 
än, men till hösten hoppas vi 
att det ska dra igång ordent-
ligt. 

Eleverna på Surteskolan 
tycker att läsningen blivit 
både roligare och lättare 
sedan de började läsa en bok 
i veckan.

– Jag trodde inte jag skulle 
klara det, men nu läser jag 
ibland ut en bok på bara några 
dagar, säger Edin Kajdic, och 
klasskompisen Ingrid Alm-
berg tillägger: 

Om man bara läser lite 
varje kväll så är det inte svårt 
att hinna. 

Zoo roligt på Barnkullens förskola

Balansgång där det gällde 
att hålla tungan rätt i mun.

PÅ SURTESKOLAN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Dramatiserade boken. Barnen fick i uppgift att genom ett 
litet drama illustrera en scen ur boken som var extra spän-
nande, rolig eller sorglig. 
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ALL INCLUSIVE: 995.000 kr, månadsavgift 3.975 kr
1 RoK med sovloft, 63 kvm, vån 3/3 med liten balkong (2:a mot pristillägg).
Fullutrustad med disk-/tvättmaskin, torktumlare, micro m.m. Parkett i hela 
lägenheten. Fiberbredband och basutbud TV ingår i månadsavgiften!

Mötesplats Backa Säteri
Kör av södra infarten mot Ale torg,
följ golfskyltarna mot Backa Säteri.

ALL
INCLUSIVE 

995.000 kr

Bredband och 

TV ingår!

Områdes-
visning  Söndag 17 junikl 13–15

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

www.boskaparna.se

ÄNTLIGEN …… :)))
FLYTTA HEMIFRÅN – TILL BACKA SÄTERI

Läs mer på vastsvenskapaketet.se

Västsvenska paketet är satsningar som görs på vägar och järn vägar 

för tåg, bussar, spårvagnar, cyklar och bilar fram till cirka 2027. 

Satsningarna ska bidra till att Västsverige utvecklas på ett bra och 

hållbart sätt.

 I Västsvenska paketet ingår bland annat nya busskörfält, längre 

plattformar för pendeltåg, nya pendelparkeringar för cykel och bil, 

gång- och cykelbanor och bättre trafik information. En ny vägtunnel 

under Göta älv (Marieholmstunneln), en tågtunnel under Göteborg 

(Västlänken) och en ny Götaälvbro. Trängselskatt är också en del av 

Västsvenska paketet. Syftet med trängselskatten är att ge bättre 

framkomlighet på våra vägar, bättre miljö samt delfinansiera 

Västsvenska paketet.

Vad ingår i 
Västsvenska 

paketet?

NÖDINGE. Den 6 
augusti tar Jonas 
Widén, 38, över som 
rektor för Ale gymna-
sium. 

Ambitionerna inför 
uppdraget är höga, men 
mål och visioner väntar 
han med att sätta.

– Först ska jag känna 
av skolan och bli en del 
av Ale gymnasium. 

De senaste sju åren har han 
arbetat på John Bauergym-
nasiet, där han jobbat som 
studierektor, tillförordnad 
rektor i två omgångar och 
de sista åren som biträdan-
de rektor.  

– Det är första gången 
som jag blir rektor fullt ut, 
även om jag tidigare jobbat 
med alla bitarna. Jag har 
också jobbat nära en duktig 
rektor som låtit mig lära mig 
mycket. 

Första gången Jonas Widén 
satte sin fot i Ale kommun var 
på intervjun till rektorstjäns-
ten. Han är bosatt i Göte-
borg och ser fram emot att 

inte behöva pendla lika långt 
som till Borås varje dag. 

Som sin främsta utmaning 
ser han att öka söktrycket till 
Ale gymnasium genom att 
göra skolan så attraktiv som 
möjligt. 

– Jag har tidigare jobbat 
mycket med marknadsföring 
då jag varit med och etable-
rat skolor. De främsta mark-
nadsföringspelarna är elev-
erna själva, har man nöjda 
elever så sprids bra rykten om 
skolan. Jag tror det är viktigt 
att vara ute mycket och träffa 
folk genom olika forum. 

Han har alltid haft höga 
ambitioner, men är försiktig 
med att sätta upp mål och vi-
sioner.

– Det vill jag att vi som 
jobbar på skolan ska göra till-
sammans. 

Samstämmigt beslut
Hans Enckell lämnar nu Ale 
och går tillbaka till skolin-
spektionen och Joakim Öst-
ling tar över rollen som verk-
samhetschef. 

– Jag känner att jag slut-

fört mitt uppdrag. Andra får 
värdera det, men jag är glad 
att vi lyckats vända den nega-
tiva trenden. Eftersom Jonas 
Widén blir tillsvidareanställd 
kommer han ha möjlighet att 
jobba på sikt, vilket är mycket 
positivt. Det rådde stor sam-
stämmighet om att det var 
honom vi skulle anställa, 
säger Hans Enckell. 

Ny rektor på Ale gymnasium
– Jonas Widén tar över med höga ambitioner

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Jonas Widén.

astmaoallergiforbundet.se

Pollenallergiker?

Bli medlem du också
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Ta tag i din framtid!

Det finns många sätt att komma tillbaka till arbetsmarknaden eller göra ett nytt yrkesval. 
Antingen fördjupa sig inom ett område eller att vidareutbilda sig för att stå starkare när 
arbetschansen kommer - det gäller att ta chansen, att ta tag i sin framtid.

Inga-Lena Lindenau
Rektor, Komvux Ale

Besök vår hemsida www.ale.se/komvux för att få information om utbildningar & kontaktuppgifter. 

Ta tag i din framtid 
- välkommen till Komvux Ale!}

����������

GRUV - grundläggande vuxenutbildning
Grundläggande vuxenutbildning innebär studier motsvarande den nioåriga grundskolan och är till för 
dig som inte har fullständig grundskoleutbildning. Du kan till exempel komplettera, läsa in eller repetera 
delar av grundskolan. Grundläggande vuxenutbildning kan studeras på heltid eller deltid och kombi-
neras med kurser på gymnasial nivå. Utbildningen ger en grund för fortsatta studier såväl som framtida 
arbete.

Särvux
För mer information ring 0303-33 01 39 

Gymnasiala kurser
Vi erbjuder ett  utbud av lösa gymnasiekurser i tex kärnämnen så som svenska och matematik men också 
till exempel naturvetenskap och samhällskunskap. Vi samarbetar också med våra närmaste grannar Ste-
nungsund, Kungälv, Tjörn och Lilla edet, på så sätt ökar vi vårt utbud ytterligare.  Välkommen att söka till 
oss! Kontakta gärna vår studievägledare för personlig rådgivning!

Sfi- Svenska för invandrare

Gymnasiala yrkesutbildningar
För mer information www.grvux.se

Sfi är till för dig som behöver grundläggande kunskaper i det svenska språket, både till vardags och i 
arbetslivet. Du som läser på Sfi skall vara folkbokförd i Ale Kommun. Studierna pågår dagtid och kan 
kombineras med praktik eller arbete.�För mer information kontakta expeditionen, 0303-33 03 58.

Aktuellt kursutbud www.ale.se/komvux

InformationStudie och yrkesvägledning
 

Målsättningen med vägledning är att ge bättre 
beslutsunderlag för studie och yrkesval, ökad 
självinsikt och ökade kunskaper om vilka alternativ 
som finns och vad  de innebär. Denna typ av allmän 
vägledning finns tillgänglig hos oss 
för alla boende i Ale kommun.

Studie- och yrkesvägledare: Kenneth Widell,
0303-33 01 39, kenneth.widell@ale.se

Assistent: Gunilla Johansson,
0303-33 03 58, gunilla.johansson@ale.se

Besöksadress: Ale Gymnasium,  Vitklövergatan 1, 
Nödinge

Postadress: Ale Kommun, Komvux
449 80 Alafors 

Webadress: www.ale.se/komvux
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Bil på bilden kan vara extrautr.

TROLLHÄTTAN, Sandviksvägen, 0520-898 70 
Ord. öppettider Månd–fred. 9–18. Lörd. 10–14

Fredrik
Magnusson
0701-78 82 71

Lars-Göran
Eriksson

0701-78 82 72
TROLLHÄTTAN

VÄLKOMNA!

219.900

ALAFORS. I år var det inget snack.
Aroseniusskolan utklassade sina 

konkurrenter i Alekampen.
Med tio poängs marginal till tvåan 

Ahlafors Fria Skola kunde eleverna 
från Älvängen fira guldet på Sjöval-
lens idrottsplats.
Alekampen är en festlig tradition som alltid 
infaller veckan innan skolavslutningen. Ahla-
fors Fria Skola som prenumererade på förstap-
latsen under ett antal år fick sviten bruten av 
Kyrkbyskolan förra året. Fjolårssegrarna hade 
dock inget med medaljstriden att göra den här 
gången utan slutade sist.

Nej, mot Aroseniusskolans framfart fanns 
inget hinder. Övriga skolor var chanslösa. Det 
spelade ingen roll om det handlade om löpning, 

fotboll eller 
frisbee. När 
slutresultatet 
förkunnades 
bröt jublet ut 
och vandrings-
pokalen lyftes 
mot skyn.

Grenarna 

som det tävlades i var 4x400 meter, dragkamp, 
fotboll, ultimate frisbee, kanotstafett och ku-
rirstafett.

– Förutom regnskuren som kom lite oläg-
ligt och kylde ner deltagarna så fungerade ar-
rangemanget precis som det skulle. All heder åt 
eleverna som kämpade väl, förklarade Marcello 
Milli, idrottslärare på Kyrkbyskolan.

JONAS ANDERSSON

NOL. Festligt, men också aningen 
vemodigt för Nolvarvets grundare 
Ragne Bengtsson.

För 25:e året i rad skickade han 
iväg Nolskolans elever på den knappt 
fyra kilometer långa rundan genom 
samhället.

– Till jul går jag i pension, så det 
här var mitt sista varv, förklarade 
tävlingsgeneralen för lokaltidningen.

Som så ofta när Nolvarvet går av stapeln sken 
solen. Spända och förväntansfulla gjorde elev-
erna sig beredda bakom startlinjen. När Fred-
rik Blomqvist och Niclas Elving drog upp 
snöret och starten förkunnades var jubileums-
upplagan igång. Det skulle visa sig bli en jämn 
kamp, åtminstone bland killarna.

– Jag måste erkänna att det känns lite vemo-
digt. I så många år har man hållit på med det här 
och nu är det sista gången. Nolvarvet har blivit 
något speciellt, ett arrangemang som barnen 
pratar om och som före detta elever bär med sig 
som ett minne, säger Ragne Bengtsson.

Jubileet till ära förärades samtliga deltagare 
i årskurs 3, 4 och 5 med ett diplom. Förfrisk-
ningar delades ut efter avslutat lopp i form av 
vätska och bananer.

Slutsegern bland killarna kom att stå mellan 
två tredjeklassare. Det gick inte att skilja på 

Oliver Henrysson och Gustav Börjesson, 
som båda klockades på 17.01. Således blev det 
dubbla segrare.

– Vann vi hela varvet? Det hade vi inte räknat 
med, förklarade Oliver och Gustav som firade 
ikapp med varandra.

– Viktigast var att jag var snabbare än syrran 
Jennifer som vann Nolvarvets tjejklass förra 
året, konstaterade Oliver.

I år var det ingen tjej som sprang snabbare 
än Frida Veglo i årskurs 4. Klockan stannade 
på 20.21.

– Jag har tränat mycket löpning i Damme-
kärr inför det här loppet. Siktet var inställt på 
seger, berättade Frida efter att hon gått i mål 
och tagit emot kompisarnas gratulationer.

Att Frida Veglo har en bra kondition kanske 
inte är så konstigt. Fotboll, innebandy, hand-
boll och dans är sporter som hon utövar på sin 
fritid.

– Och så hinner jag med att spela piano 
också.

Nu var det nog inte fingerfärdigheten utan 
snarare de snabba fötterna som hjälpte henne 
till segern.

– Ett rakt igenom perfekt jubileumsarrange-
mang, log Ragne Bengtsson samtidigt som han 
lade stoppuret i fickan.

Frågan är vem som tar över stafettpinnen 
och blir ny tävlingsledare i framtiden?

JONAS ANDERSSON

Utklassning i Alekampen
– Aroseniusskolan vann stort
Hampus, Emelie och Simon tog emot segerpokalen för Aroseniusskolans räkning.

Fotbollsmatch mellan Aroseniusskolan i 
rött och Kyrkbyskolan i blått. Eleverna från 
Älvängen tog inte bara hem segern i den här 
matchen utan även totalt i Alekampen 2012.

ALEKAMPEN
1. Aroseniusskolan  33
2. Ahlafors Fria Skola  23
3. Bohusskolan  21,75
4. Himlaskolan 21,5
5. Kyrkbyskolan 14,25

Hård kamp i jubileumsupplagan
– Nolvarvet avgjordes för 25:e året

Oliver Henrysson och Gustav Börjesson, 
sprang båda i mål på tiden 17.01. Segrade i 
flickklassen gjorde Frida Veglo med tiden 
20.21.

Starten har just gått för Nolvarvets jubi-
leumsupplaga.
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Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen
Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

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

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-459 000

Ale Taxi Ditt lokala 
taxibolag

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

trakten som sitter i bilen.

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

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

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage AB

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-
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Fotvård, hudvård & Friskvård
i Bohus Centrum

���
	�������������� 295 :-

495 :-

ÄLVGODIS

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

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

Söndag stängt

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag 
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

Högtryckstvätt
Målning
Blästring
Sanering

Klottersanering

0303-77 55 69 / 070-666 06 76

- 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
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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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Drygt 140 spelare ställde 
upp i årets upplaga av ICA 
Slaget, som avgjordes på 
Kungsgården i Alvhem på 
självaste nationaldagen. Del-
tagarna var uppdelade i två 
tävlingsklasser. I A-klassen 
gick segern till Philip Kock 
(till höger). Även i B-klassen 
var det en hemmaspelare 
som drog det längsta strået 
i Kenneth Browall.

Philip och 
Kenneth segrade 
i ICA Slaget

SÄVEDALEN. Lördagen 
den 2-3 juni deltog friidrot-
tare från Bohus IF på Säve-
dalsspelen och de genom-
förde den med klart godkänt 
betyg. Det var många per-
sonbästa och bra placering-
ar av Isa Larsson, Linnea 
Persson, Astrid Ahlberg, 
Markus Menander och Jo-
nathan Norrman.

Det var två aktiva som 
hamnade på topp tre-pla-
ceringar och det var Leo 
Carlsson som på kula tang-
erade han sitt personbäs-
ta till 6,16 m och blev trea 
i P9 samt satte han ett nytt 
personrekord på 60 m med 
tiden 9.90 sekunder och 
kom på fjärde plats i P9. 

Elina Fagerström gjorde 
ännu ett kanon lopp på 60m 
F9 och blev 2:a med den 
fina tiden 9.84 sekunder.

Samtidigt som Sävedals-
spelen pågick så genom-
fördes en terrängtävling i 
Skatås, Salomon Trail Tour. 
Där deltog Emma Krantz 
(7år) och hon blev trea i 
F12-klassen på 2,5 km.

På Nationaldagen var det 
20 friidrottare från Bohus IF 
som deltog på Edetspelen i 

Lilla Edet. Denna fantasis-
ka dag regnade det fina re-
sultat i form av personbäs-
ta och placeringar. Hela 13 
förstaplaceringar, 11 andra-
placeringar och 10 tredje-
placeringar. Markus Mena-
der gjorde ett bra person-
bästa i spjut, Jonathan Norr-
man vann höjd P9 på ett 
härligt och förtjänt person-
bästa, 96 cm.

Det är underbart att se 
alla dessa aktiva kämpa, 
skratta och heja på varandra 
och när de fick ta emot sina 
medaljer på prispallen (alla 
som deltog fick en medalj) 
så kunde de knappt stå kvar. 
De hade bråttom att springa 
iväg till sina föräldrar för att 
visa sin medalj. En härlig 
och sann glädje som visar 
hur härlig idrotten är.

Nu på lördag åker Bohus 
IF friidrott med en egen 
buss upp till Lilla Vänerspe-
len i Lidköping. Tävlingen 
är både en individuell och 
lagtävling, så nu ska vi visa 
att friidrottsklubben från 
Ale inte är att ”leka med”.

Per Carlsson
Bohus IF Friidrott

Tävlingsframgångar för 
Bohus IF:s friidrottare

Bohus IF:s gulsvarta löpare Hugo Fagerström och Gustav 
Hägg kämpar om förstaplatsen.

Välkommen ombord
REDERI DALSLANDIA 
www.dalslandia.com

Unna er en tur på vackra  
Dalslands kanal med  

M/S DALSLANDIA

Turlista 18/6 - 25/8.  
Restaurang ombord.

RING FÖR BOKNING:  
0530-310 27, 070-66 59 603.

STENUNGSUND. Ahla-
fors IF håller undan i 
division tre, men mar-
ginalen är nu minsta 
möjliga.

Förlusten mot Ste-
nungsund gjorde att 
både jagande Mellerud 
och IFK Trollhättan 
knapade in.

– Nu väntar tre otro-
ligt viktiga matcher 
innan sommarupp-
ehållet och det är 
ingen hemlighet att 
vi behöver få med oss 
lite poäng, säger AIF-
tränaren Lars-Gunnar 
Hermansson.

Med ett mål tillgodo är fort-
farande Ahlafors IF ovanför 
kvalstrecket. Det fanns för-
hoppningar om poäng i lör-
dagens bort-
amöte med 
Stenungsunds 
IF, men i den 
25:e spelmi-
nuten var det 
ridå ner. Kajin 
Talat räddade det egna målet 
från påhälsning genom att 
använda handen. Straff och 
rött kort. Strax före paus-
signalen gjorde hemmalaget 
också 2-0.

– Det var tungt fast vi kom 

överens om att hålla nollan i 
andra halvlek, trots en man 
mindre. Killarna visade åter-
igen stort hjärta och kunde 
kliva av matchen med hedern 
i behåll. Tyvärr lyckades vi 
inte trycka in ett par bollar, 
men defensivt var vi fenome-
nala, sa en ändå nöjd Lars-
Gunnar Hermansson.

På lördag kommer serie-
ledande Skoftebyn på besök 
på Sjövallen. Ingen lätt mot-
ståndare.

– Årets topplag är inte lika 
bra som i fjol. Vi har alla möj-
ligheter att ta poäng här. Vi 
möttes i en träningsmatch i 
vintras och förlorade förvis-
so med 4-2, men vi var ab-
solut inte utspelade. Jag har 
en positiv känsla inför det här 
mötet. Fast vi måste få tillbaka 
några av våra skadade spelare 

och det tror 
jag att vi får, 
menade L-G 
och hänvisa-
de till Peter 
Antonssons, 
Sebastian 

Hällbäcks, Martin Johans-
sons och Rasmus Johans-
sons frånvaro.

Sedan väntar två derby-
matcher mot Edet FK som 
hittills har skrapat ihop fyra 
poäng mer än gulsvarta AIF.

– Edet har jag bra koll på. 
Det kommer bli tuffa matcher 
och vi har revansch att fordra 
från i fjol. Får vi bara komma 
till spel med ordinarie man-
skap och en bänk som ger oss 
lite alternativa uppställning-
ar kommer vi att kunna bjuda 
bra motstånd.

Hur går det för Sverige 
i EM?

– Ja du, det är en bra fråga. 
Det ska hur som helst bli väl-
digt roligt. Det känns som att 
det börjar på riktigt nu, svarar 

Hermansson två timmar före 
Sveriges avspark.

Ny tung förlust för AIF

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Johan Elving krigade som vanligt duktigt på mitten, men 
denna gång gav kampen ingen belöning. AIF föll med 2-0 
borta mot Stenungsund.       Arkivbild: Per-Anders Klöversjö

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Stenungsund – Ahlafors IF 2-0 (2-0)

16 – 17 juni
Dressyrtävling

14 juni
Sommarens

dagläger startar

20 juni
Ridskolan slutar
för denna termin

29/6 – 1/7
3-dagars hopptävling 

för ponny upp till 
nationell nivå

6 – 8 juli
3-dagars hopptävling 

för häst upp till 
nationell nivå

13 augusti
Ridskolan

startar igen inför 
höstterminen
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Varmt välkomna!

Det finns lediga platser
att vara med på lektion. 

Ring och boka!
Ale-Jennylunds RK är en ridskola
för alla med hästen i centrum!
Vi har engagerade, utbildade

ridlärare med många års erfarenhet.

DET HÄNDER
PÅ JENNYLUND
�������������������

– Nu är det läge för 
gulsvart att ta poäng
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1948www.skepplanda.se

SKEPPLANDA 

KORPCUP
LÖRDAG 30 JUNI 2012

DAGS ATT ANMÄLA 
DITT LAG NU!

Anmäler gör du på 
skepplanda.se

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

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

KÖPA HUSBIL 
PÅ SÖNDAG?

Öppet söndag kl 12-15

4.95% 
RÄNTA

Vi visar 70st 
fräscha beg. 

husbilar!

Rapido
Serie 6 

fr 599 000:-

Tor 14 juni kl 19.00
Jennylund

Bohus – Diseröd

Lör 16 juni kl 15.00
Sjövallen 

Ahlafors – Skoftebyn

Lör 16 juni kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Surte

Sön 17 juni kl 17.00
Forsvallen

SBTK dam – 
IFK Ulricehamn

Sön 17 juni kl 17.00
Gläntevi

Alvhem – 
Trollh. Syrianska

Mån 18 juni kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Halvorstorp

Tis 19 juni kl 18.00
Älvevi

Älvängen – 
Komarken

Ons 20 juni kl 19.00
Surte IP

Surte – Zenith

Ons 20 juni kl 19.00
Jennylund

Bohus – Sparta

Ons 20 juni kl 19.00
Älvevi

ÄIK dam – Kärra KIF

FOTBOLL I ALEFOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Skoftebyn – Edet FK 3-0 (1-0)
Stenungsund – Ahlafors IF 2-0 (2-0)
Matchens kurrar: Andreas Skån-
berg 3, Henrik Andersson 2, Johan 
Elving 1.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Östadkulle 3-3 (1-2)
Mål SBTK: Svante Larson, Mattias 
Johansson, Niclas Hylander.
Matchens kurrar: Edwin Modin 3, 
Niklas Antonsson 2, Svante Larson 1.

Division 6D Göteborg
Surte – Tuve 3-2 (0-0)
Mål SIS: Nebeyu Elias, Erik Borg, 
Hardi Kalkali.

Bosna – Nol 4-1 (1-1)
Mål NIK: Victor Snow.

Zenith – Älvängen 3-2 (2-0)
Mål ÄIK: Rahel Faraj 2.

Division 3 Västergötland S, dam
Bergdalens IK – Skepplanda BTK 
3-2 (1-1)
Mål SBTK: Mikaela Ögren, Lotta 
Hillebjer. Matchens kurrar: Andrea 
Lindgren 3, Maria Eloranta 2, Lotta 
Hillebjer 1.

Division 4A Göteborg
Älvängen – Stenkullen/Toll. 8-0 (7-0)
Mål: Emelie Johansson 3, Lina Karls-
son 2, Evelina Lidman, Tove Saara-
nen, Tesa Enyck. Matchens kurrar: 
Tove Saaranen 3, Tesa Enyck 2, Elin 
Rautio 1.

Division 5 Göteborg
Ahlafors – Mölnlycke 15-0
Mål AIF: Sofie Jigfelt 4, Amanda 
Svensson 3, Cecilia Gustafsson 2, 
Linda Jonasson 2, Madelene Lind-
berg, Josefine Korpe Larsson, Jessica 
Alfredsson, Ann-Sofie Johannesson. 
Matchens kurrar: Sofie Jigfelt 3, Kelly 
Håkansson 2, Amanda Svensson 1.

SKEPPLANDA. Höga 
berg och djupa dalar.

Dyrbara misstag kos-
tade poäng i fredags-
kvällens hemmamöte 
med Östadkulle SK.

Det mest glädjande 
var att Skepplanda BTK 
hämtade upp ett två-
målsunderläge under 
den sista kvarten.

Skepplanda BTK har nu spelat 
sju raka matcher utan neder-
lag och är alltjämt med i den 
främre träffen av tabellen. För 
att på allvar kunna bland sig i 
snacket om seriesegern krävs 
dock segrar på hemmaplan 
mot tabellens mittenlag. För 
några veckor sedan fick an-
hängarna på Forsvallen upp-
lösa en mållös drabbning mot 
Trollhättans FK och nu var det 
dags för ett nytt kostsamt kryss.

– Vi slarvar på tok för mycket 
och bjuder motståndarna på 
ett par mål. Det håller inte om 
man ska vinna, suckade SBTK-
tränaren Derny Harman efter 
slutsignalen.

I strilande regn koppla-
de ÖSK grepp om händel-
serna. När matchuret visade 
för 28 minuter var ställningen 
0-2 och rejäl uppförsbacke för 
hemmalaget.

Hoppet tändes när Svante 

Larson elegant styrde in 
Kristofer Küchlers väl avväg-
da inspel. Lar-
sons höger-
skott smet in 
vid stolproten 
utan chans för 
gästernas bur-
väktare, Viktor Rosén.

Skepplanda rivstartade den 
andra halvleken och hade två 

jättechanser 
till kvittering, 
bland annat 
en ribbträff 
och en rädd-
ning på mål-

linjen. Istället kunde Andreas 
Krantz göra 1-3 med dryga 20 
minuter kvar att spela. Ett se-
germål hoppades tillresta bort-
asupportrar.

SBTK tog dock sig samman 
och lyckades åstadkomma en 
reducering genom Mattias 
Johansson och en kvittering 
av Niclas Hylander i den 80:e 
matchminuten.

– Den här typen av matcher 
måste vi vinna, men det är ändå 
starkt att vi kommer tillbaka 
och krigar till oss en poäng. Nu 

tar vi nya tag och går för seger 
på torsdag borta mot Upphä-
rad, konstaterar SBTK:s lag-
kapten, Oscar Frii.

JONAS ANDERSSON

Kostsamma kryss för SBTK

Skepplanda och Östadkulle kryssade på ett regntungt Forsvallen i fredags. Hemmalagets 
Mattias Johansson (t v) gjorde ett av målen i 3-3-matchen.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Östadkulle SK 3-3 (1-2)

Division 3 NV Götaland

VS

EDET FK
ONSDAG 20 JUNI

KL 19.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärd

SURTE • ALE TORG • ÄLVÄNGEN

– Laget 
tappar mark 
i toppstriden

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI
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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.

Division 3 NV Götaland

VS

SKOFTEBYNS IF
LÖRDAG 16 JUNI

KL 15.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärd

HÅLANDA. Det stun-
dar 3-årsjubileum till 
helgen.

Familjen Dahlbäcks 
projekt Kultur på Mau-
ritzberg presenterar 
ett nytt storslaget pro-
gram.

Återigen står en 
opera i centrum, en 
unik version av Troll-
flöjten engagerar 30 
professionella musiker.

Kulturälskare i allmänhet 
och musikfrälsta i synnerhet 
kommer att sväva i sjunde 
himlen till helgen, åtminsto-
ne om de väljer att gästa Mau-
ritzberg i Hålanda. Program-
met som Kultur på Mauritz-
berg bjuder är med Aleögon 
sett minst sagt magnifikt.

– Det spelar nog ingen 
roll med vilka ögon du be-
traktar programmet. De är 
professionella musiker alli-
hop som kommer. Vi är oer-
hörta stolta och glada över 
att kunna genomföra festiva-
len på nytt, säger Johan och 
Katarina Dahlbäck.

Tillsammans med sina 
aktiva döttrar Marika och Jo-
hanna har de lyckats få ihop 
en repertoar som de flesta ar-
rangörer skulle drömma om. 
Det börjar med en jazzfredag, 
där Sarah Riedel är först ut. 

Senare på kvällen väntar Lars 
Jansson Trio.

– Det är tufft för jazzmusi-
ker, trots att det är en ganska 
populär genre. Det är ändå 
svårt för dem att få spelning-
ar så vi är glada över att kunna 
erbjuda det här, säger Kata-
rina.

Lördagen går i operans 
tecken. Den klassiska Troll-
flöjten av Mozart kommer 
att förtrolla tillvaron för pu-
bliken. Johanna Dahlbäck 
har utgått från originalsagan, 
men stöpt den i en moderna-
re form. Den digitala tekni-
ken kommer att sätta sin egen 
prägel på mästerverket.

– Det är utmanande att an-
vända många olika uttrycks-
former och det är spännande 
med en så stor ensemble. Vi 
är i år 13 musiker, en profes-
sionell kör med 14 personer 
och dessutom tre solister. Det 
är vår största satsning hittills, 
säger Johanna som inte bara 
är producent utan också an-
svarar för manus och regi.

Härlig atmosfär
Operan spelas vid två tillfäl-
len under lördagen. På efter-
middagen blir det kammar-
musik, där pianisten Emma 
Gilljam sitter vid flygeln.

– Det kommer nog att 
skapa en härlig atmosfär. Vi 
hoppas att folk vill komma 

och ta en fika, lyssna lite och 
kanske bara koppla av med 
lite musik i bakgrunden. Det 
är ett unikt tillfälle och vi vet 
inget om framtiden. Det är 
ett program av högsta klass 
som vi omöjligt vet om vi kan 
presentera i Hålanda igen, så 
tveka inte om ni är nyfikna, 

menar Marika Dahlbäck.
Kultur på Mauritzberg har 

haft EU-stöd via Leader Göta 
älv i två år och sedan starten 
för tre år sedan har totalt 40 
konserter arrangerats.

– Det har inneburit mycket 
för vår möjlighet att utveckla 
idén med lokala kulturevene-

mang. Nu får vi försöka hitta 
nya vägar. Förutom Leader 
har vi också ett fantastiskt 
samarbete med lokala spon-
sorer och partners. Utan dem 
hade det också varit svårt att 
genomföra den här verksam-
heten, säger Johan Dahlbäck.

Söndagen är vigd åt famil-

jen. Barnmusikalen Kattre-
san, baserad på Ivar Aroseni-
us kända bilderbok, sätt åter 
upp. En populär repris från 
fjolåret.

Sommarfestival i Mauritzberg
– Ett evenemang på högsta nivå

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kultur på Mauritzberg presenterar återigen en sommarfestival i dagarna tre och precis som tidigare år är det ett program på 
hög musikalisk nivå. Familjen Dahlbäck, Johan, Katarina, Marika och Johanna håller i trådarna.
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Semester i Kristianstad
4 dagar i centrum

First Hotel Christian IV ���

Kristianstad bjuder på breda boulevarder, shopping och uteserver-
ingar i en historisk atmosfär. Ditt hotell är stadens gamla bankhus 
från 1901 som 2002 blev kårad till Kristianstads vackraste byggnad 
– och här är lika högt i taket som himlen är blå i Skåne. 

Pris per person i dubbelrum 

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

Ankomst: 
Valfri 1/7-13/8 2012.
Endast slutstädning.First Hotel Christian IV 

Bra 
barn-
rabatt

Österrike vid himlen
8 dagar i Mitt ersill

Landhotel Heitzmann ����

Mellan Kitzbühel och Hohe Tauern i  den mysiga staden Mittersill 
och vid marknadsplatsen i centrum ligger det 300 år gamla lands-
hotellet  – och här bor ni med himlen som granne!

Ankomst: Lördagar t.o.m. 20/10 2012.      OBS: Kuravgift 1 EUR per pers./dygn.

från 3.299:-
Pris per person i dubbelrum 

23/6-18/8 inkl. 2 guidade 
vandringsturer inkl. matsäck

Landhotel Heitzmann

Semester 
vid Dieksee & Plön
4 dagar i Niederkleveez , Nordtyskland

 ★★★ 
Området mellan Kiel och Lübeck 
är ett litet paradis med 200 blan-
ka sjöar och stora, gröna back-
landskap. Det kallas Naturpark 
Holsteinisches Schweiz – och 
denna idylliska gröna oas lig-
ger endast 120 km syd om den 
dansk-tyska gränsen. Här ligg-
er hotellet strax nere vid sjön 
Dieksee som är förenad med 
bland annat områdets största 
sjö Plön See. Hotellet har en 
egen brygga, där det också är 
avgång med MS Dieksee.

Pris per person i dubbelrum

1.549:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 28/9 
samt tisdagar och fredagar 
2/10-18/12 2012.

www.happydays.nu
BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

HAPPYDAYS STORA 

SOMMARTÄVLING
Se hur du 

www.happydays.nu
Vinster för 

över 40.000:- 

SÄSONGSFINAL

Lördag 16/6  

50% 
PÅ ALLT
Hela försäljningen sker till förmån för 
SVÄLTKATASTROF I VÄSTAFRIKA

Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180 ���������������������������������
�	���

�����
���������

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

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

STARRKÄRR. Torsdags-
kvällens visafton fick 
flytta inomhus, från 
fagra Prästalund till 
Starrkärrs församlings-
hem.

Besvikelsen över 
det förbyttes snabbt i 
glädje över att få höra 
två musiker som defini-
tivt hör hemma i större 
sammanhang.

Far och son Frend-
berg bjöd på 90 minu-
ters fenomenal under-
hållning.

Lars-Eric Frendberg har 
gästat Starrkärr-Kilanda 
Hembygdsförening sedan 
mitten av 80-talet. Vädret har 
gäckat arrangören på senare 
år varför bygdegården fung-
erat som ersättningslokal när 
regnet gjort sig påmint. Den 
här gången föll ingen neder-
börd, men eftersom progno-
sen skvallrat om stänk ovan-
ifrån så fick församlingshem-
met ändå utgöra spelplats. 
Lokalen var fullsatt när Lars-
Eric och Johan Frendberg 
tog plats bakom mikrofoner-
na och hälsades välkomna.

Någon given manual fanns 
inte för kvällens program, 
det blandades vilt bland olika 
genres och faktum är att den gi-
tarrspelande duon behärskade 
alla dess varianter. Det var fin-
stämt vackert när Johan fram-
förde ”Fragancia” och ”Fattig 
bonddräng” och det var pam-
pigt när Lars-Eric gjorde sin 
tolkning av Thorsten Flincks 
”Jag reser mig igen”.

– Livets vägar är inte alltid 
raka och asfalterade, förklara-
de Lars-Eric apropå valet av 
låtar.

Allsång blev det när Johan 
och Lars-Eric tillsammans rev 
av Lasse Berghagens klassi-

ker ”Min kärlekssång till dig” 
och fartfyllt värre när Jerry 
Williams ”Did I Tell You” dök 
upp på repertoaren. 

– Jag vill framföra en sång 
av min stora idol, Paul Simon, 
som belönades med Polarpri-
set i år, berättade Johan innan 
han lät publiken njuta av ”The 
boxer”.

Lars-Eric återupptog rock-
snöret och det blev kända ör-

hängen från såväl Little Ger-
hard som Elvis Presley. 

Det som skulle bli avslut-
ningsnumret med Johans tolk-
ning av Tommy Körbergs 
”Stad i ljus” blev inte det då 
Thor Eliasson på mångas be-
gäran ville höra ”Inbjudan till 
Bohuslän”. Det blev både den 
och ”When the saints go mar-
ching in” innan det var dags 
att ta farväl.

– En fantastisk publik, 
vilken närhet, konstaterade 
far och son Frendberg när de 
tackade för sig.

De lovade att återkomma 
nästa år och då borde ännu fler 
ta chansen att lyssna på dessa 
musikaliska, roliga och ödmju-
ka trubadurer.

Fenomenal musikunderhållning
– 2 x Frendberg 
i Starrkärr

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lars-Eric såg till att det blev allsång i lokalen.

Far och son Frendberg, Johan och Lars-Eric, bjöd på storartad musikunderhållning i Starr-
kärrs församlingshem i torsdags.
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LÖDÖSE. Arn, Blanka & Sa-
ladin heter årets sommarut-
ställning på Lödösehus. Ut-
ställningen invigdes i lördags 
av Joakim Nätterqvist, känd 
som Arn från filmerna med 
samma namn.

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

Hur kan vi veta hur man 
var klädd på medeltiden och 
var kommer informationen 
ifrån? Fanns det trender på 
medeltiden och kan man se 

social status, kön eller ålder 
i dräkterna? Dräkterna i ut-
ställningen visas som exem-
pel på hur man kan använ-
da kunskapen om medeltida 
dräkt för att skapa trovärdi-
ga karaktärer.

Utställningen pågår till 
den 30 december. Utställ-
ningstexter finns på svens-
ka och engelska. Arn, Blanka 
& Saladin är producerad av 
Lödöse museum i samarbete 
med Studieförbundet Vuxen-
skolan Väst, Lilla Edet.

JONAS ANDERSSON

STARRKÄRR. Ett längre 
fantåg än brukligt och 
närmare 400 besökare 
som väntade i hem-
bygdsgården.

Det blev ett lyckat 
nationaldagsfirande i 
Prästalund.

– Så här vill vi ha det 
varje år, sade en nöjd 
Hugo Wallberg, ordfö-
rande i Föreningen för 
Nationaldagens firande 
i Ale.

När fanborgen formerats och 
den svenska flaggan hissats 
var det dags för kommunal-
rådet Mikael Berglund (M) 
att hålla sitt högtidstal.

– Ni vill ha mer värme. 
Jag känner en enorm värme 
och stolthet över att få stå här 
idag, sade Berglund apropå 
Hugo Wallbergs önskan om 
solsken och en sommarlik 
temperatur.

Ganska snart trängde 
emellertid solstrålarna 
igenom molntäcket och det 
blev en riktigt behaglig efter-
middag i natursköna Prästa-
lund. Efter att Mikael Berg-
lund delgivit besökarna sin 
berättelse om Ales historia 
och dess vision för framti-
den, så var tiden mogen för 
att sjunga den svenska natio-
nalsången.

Ett nytt inslag för natio-
naldagsfirandet var att 
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träarbeten, lappteknik, vävda 
textilier, stickat, tovat, keramik, 
smycken, smide m.m.

16/6-19/8 2012 
I Magasinet vid 
Alfhems Kungsgård 
(Ale golfklubb, Alvhem)

För mer info: 0705-53 82 40
Öppet: tisd-sönd 11-18 

stängt måndagar, midsommarafton 
och midsommardagen

Vi har försäljning och utställning av hantverk

Tipsa redaktionen!
johanna@alekuriren.se 0707-71 29 45

Tack för tidigare års spännande idéer! Fredag 15 juni 
SARA RIEDEL
LARS JANSSON TRIO

Lördag 16 juni
TROLLFLÖJTEN 
MOZART OPERA 
KAMMARMUSIK

Söndag 17 juni
KATTRESAN 
KAMMARMUSIK 
REBAROQUE

mauritzbergkultur.wordpress.com

Kultur på Mauritzberg i samarbete med

Biljetter 50-250 kr
Boka nu på mauritzbergkultur@telia.com 
eller via tel/sms till 0707-32 02 31

15-17 JUNI
PÅ MAURITZBERG

Kultur
UngdomK

SOMMAR
FESTIVAL

Sommarutställningen 
på Lödösehus invigd

Arn, Blanka & Saladin är namnet på årets sommarutställ-
ning på Lödösehus.

Rekordmånga besökare firade nationaldagen
– Blågul folkfest 
i Prästalund

nysvenskar som slagit rot i 
Ale kommun hälsades väl-
komna med en present. 
Ceremonin leddes av kom-
munfullmäktiges ordförande, 
Klas Nordh (Fp), och dess 
vice ordförande, Inga-Lill 
Andersson (S).

När fanborgen upplösts 
väntade musikunderhållning 
av blåsorkestern Larmet och 
därefter ett framträdande 
av ”Stuffa-Stig” och dennes 
duktiga elever.

– Jag är verkligen glad över 
att de föreningar och organi-
sationer som tidigare erhållit 
flaggor slöt upp i fantåget på 
ett betydligt bättre sätt än 
tidigare år. Vädret gick heller 
inte att klaga på och då blev 
det den folkfest som vi alla 
hoppats på, konstaterade 
Hugo Wallberg.

Det var för övrigt 30:e 
gången som nationaldagen 
firades i Prästalund.

JONAS ANDERSSON

Fantåget anländer hem-
bygdsgården i Starrkärr.

Den svenska flaggan hissas 
av Nils-Erik Silfversten.

Högtidstalet hölls av kom-
munalrådet Mikael Berglund.

Nysvenskar hälsades välkomna till Ale kommun.

Hjälp oss göra ännu ett underhållande nummer!
Vilket är Ales lustigaste hus?

Vem har Ales coolaste klädstil/inredningsstil?

Känner du någon som har ett udda intresse?

En annorlunda livsstil?

Håller på med en unik sport?

Vilka har hittat kärleken på ett originellt sätt?

Nyhetstips till vår sommarbilaga
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0303-444 000www.mittiale.se

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Ryd – Starrkärr - Älvängen

Födelsedagskalas 

söndagen den 17 juni. 
Firandet börjar med högmässa 
kl. 10.00 (Obs tiden!) 

och fortsätter med fördelsedagstårta, 
bildspel och utställning om byggnationen.

Du som var med - kom och berätta!

Nols kyrka 25 år!
Det skall vi fira!

n.
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SPF Göta Älvdalsbygden 
hade 30 maj en resa med 
rubriken ”Bland fiskare & 
kvinnfolk på Hönö”. Första 
stoppet gjordes vid café 
Hönökakan där vi fikade 
kring den vedeldade ugnen 
medan kakorna bakades. 
Ägaren berättade om tradi-
tionen.

Fiskemuseet var nästa 
anhalt och där imponera-
des alla av de stora och väl-
arrangerade samlingarna. 
Lunch åts på Restaurang 

Tullhuset där vi förutom 
god mat bjöds på en under-
bar utsikt över Vinga. Sol-
sken följde oss hela dagen.

Eftermiddagen ägnades åt 
en rundtur på Hönö, Fotö, 
Öckerö och Hälsö med 
infödd guide. Hönö hem-
bygdsgård besöktes också. 
De 35 deltagarna tackade 
chauffören Maud Borg och 
våra egna ledare Dick Berg-
ström och Kerstin Anders-
son med en lång applåd.

❐❐❐

Eva och Ronny Jönsson har 
ett paradis till sommarvis-
te vid sjön Nordsjön i trak-
ten av Benareby. Hit var fre-
dagsvandrarna i SPF Ale-
bygden inbjudna nyligen. Vi 
började med att bestiga en 
topp med fantastisk utsikt. 
Sedan bar det utför till en 
badplats där vi fikade.

Sammanlagt gick vi cirka 
sex kilometer innan vi nådde 
målet. Stugan var verkligen 
en pärla.  Vi trakterades med 
glass samt kaffe och dopp 
och tackade värdfolket för 

gästfrihet och fin vandring.
Nu är de planerade fre-

dagsvandringarna slut för 
säsongen. Dock fortsät-
ter vi med spontana vand-
ringar. Ta kontakt med Len-
nart Mattsson för uppgift 
om tid och plats. De ordi-
narie vandringarna börjar 
den 17 augusti med en tur i 
Prässebo.

SPF:s septemberträff i 
Starrkärrs bygdegård har 
flyttats till torsdagen den 6 
september

Lennart Mattsson 

ÄLVÄNGEN. Nu till 
helgen stundar PRO-
kongress.

Från Norra Älvsborgs 
distrikt åker repre-
sentanter från såväl 
Surte-Bohus som Ale 
Norra.

– Det har lämnats in 
352 motioner, så det 
har varit en hel del 
frågor att sätta sig in 
i, säger Eva Carlsson, 
från PRO Ale Norra.
PRO är Sveriges största pen-
sionärsorganisation med 400 

000 medlemmar. Kongress 
hålls vart fjärde år, men för-
slag finns på att ändra inter-
vallet till tre år.

– Jag ser detta som ett he-
dersuppdrag. Jag blev no-
minerad av Ale Norra och 
senare vald av distriktet, för-
klarar Eva Carlsson som har 
genomgått en två dagar lång 
utbildning i Alingsås för att 
få en fördjupad bild av kon-
gressen.

Under öppningsdagen på 
fredag gästas kongressen av 
såväl regering som opposi-
tion. Det blir tal av social-

minister Göran Hägglund 
(KD) och Socialdemokra-
ternas ordförande, Stefan 
Lövfen.

– Skattesystemet kommer 
att bli en het potatis. Vi pen-
sionärer betalar fortfarande 
en högre skatt än löntaga-
re. Att skapa rättvisa i pen-
sionerna blir en av kongres-
sens viktigaste frågor, säger 
Eva Carlsson.

– Kongressen är betydel-
sefull ur flera aspekter. Själv-
klart jobbar vi hårt för dem 
som är pensionärer idag, men 
vi värnar också kommande 
generations intressen. 

PRO Surte-Bohus 
kommer att representeras av 
Wivianne Radesjö.     ❐❐❐

SPF-are besökte Hönö

”Bland fiskare & kvinnfolk på Hönö” var rubriken för SPF 
Göta Älvdalsbygdens majresa.

24 SPF-are vandrade runt Nordsjön

Laddar för PRO-kongress

Eva Carlsson (t v) har ut-
setts att representera PRO 
Ale Norra på PRO:s kongress 
i Örebro, 15-18 juni. Eva Gro-
lander finns beredd som er-
sättare. ÄLVÄNGEN. Konsten får 

ta plats på Vikadamms 
boende. 

Tavlorna som pryder 
väggarna öppnar upp 
för samtal i korrido-
rerna. 

I måndags invigdes 
en ny utställning med 
fotografier och mål-
ningar.

Det var trångt i entrén på 
Vikadamms boende på invig-
ningen av de nya konstverken. 

Cider och salta pinnar 
bidrog till att den rätta vernis-
sagekänslan infann sig bland 
såväl boende som personal 
och anhöriga.

Bakom fotoutställningen 
står Fotogruppen Ale, som 
på uppdrag av kommunen 
har en permanent utställning 
på Vikadamm som byts ut var 
sjätte månad. En liknande 
finns att betrakta på Fridhem 
i Surte. 

Kommunen står för fotora-
marna och hobbyfotograferna 
för det vackra innehållet. 

Fotogruppen Ale, som har 
ett 40-tal medlemmar, träffas 
på Surte glasbruksmuseum 
två gånger i månaden för 
att utbyta tankar och idéer. 
Ibland gör de gemensamma 
resor eller andra aktiviteter. 

Under måndagen fanns 
bland andra Mikael Heintze, 
Bengt-Ove Schultz och 

Lena Börjesson på plats för 
att visa besökarna runt bland 
sina verk. Även Ulla Stål-
hammar från konstfören-
ingen ställde ut sina oljemål-
ningar. 

– Vi har inget speciellt 
tema, men naturmotiv är en 
favorit, säger Mikael Heintze.

Fotokonst skapar
gemenskap

– Utställning invigdes på Vikadamms boende

PÅ VIKADAMM

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Fotogruppen Ale tillsammans med konstföreningen sätter färg på Vikadamms väggar.

Susanne Svahn och Anna Gustafsson beundrade tavlorna.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT
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Älvängens missionskyrka
Tisd 12/6 kl 10, Bön. Sönd 
17/6 kl 11, Gudstjänst Inga-
Britt Holgersson. Sång: 
Nils Holgersson. Onsd 20/6 
kl 19, Församlingsstyrelsen. 
Ungdomsstyrelsen.

Surte missionskyrka
Sönd 17/6 11, Gudstjänst. 
Per Kjellberg. Nattvard. 
Enkelt kyrkfika. Onsd 20/6 
kl 18, Fika och sommarak-
tiviteter vid bouleplanen. 
Välkommen!
www.surtemissionskyrka.se

Starrkärr-Kilanda försam-
ling:
Tisd 12/6 - Torsd 14/6 
Starrkärrs församlings-
hem kl 10-14, ÖPPET 
HUS. Sönd 17/6 Nols 
kyrka kl 10, Mässa, Nord-
blom (Nols kyrka 25 år - se 
annons). Älvängens kyrka kl 
19, Mässa med musikcafé, 
Andersson.

Guntorps missionskyrka
Onsd 13/6 kl 18.30, Arbets-
kväll inför Scoutlägret. Fred 
15/6 kl 17.30, Start Scoutlä-
ger - Ledare + Tonår. Lörd-
Onsd 16-20 juni Scoutlä-
ger För scouter i alla åldrar 
inom SMU och EFK. Plats 
Sundsviksgården utanför 
Uddevalla.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 14/6 kl 18, Musikcafé 
med Ohlins. Sönd 24/6 kl 
15, i Ryd, tillsammans med 
Pinstkyrkan Bohus, Ohlins 
m fl.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 17/6 kl 
10, Gudstjänst Broman. 
Hålanda sönd 17/6 kl 12, 
Mässa Broman. S:t Peder 
sönd 17/6 kl 14, Friluftsgtj 
Ljudaborg, Skredsvik, kyrk-
kaffe. Ale-Skövde sönd 17/6 
kl 12, Mässa Skredsvik. 
Tunge sönd 17/6, se övriga.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Nordblom.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 12/6 kl 8-9, Bön. Lörd 
16/6 kl 10-13, Second Hand 
& Café. Sönd 17/6 kl 10, 
Gudstjänst, Marie Nordvall. 
Barnvälsignelse. Kyrkkaffe.

Nödinge församling
Lörd 16/6 kl 18, Nödinge 
Helgmålsbön vid Backa H 
Hultén. 17/6 2:a ef Tref 
kl 11, Surte kyrka Guds-
tjänst H Hultén. Kl 15, 
Bohus Servicehus Guds-
tjänst H Hultén. Tisd 19/6 
kl 11, Trollevik Gudstjänst 
R Bäck.

Bohus pingstkyrka
Onsd 13/6 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön. Sönd 
17/6 kl 11, Församlings-
möte och Leif Karlsson. 
Onsd 20/6 kl 19, Sång bib-
belläsning och bön.

Predikoturer

Ett varmt tack till Er alla
som hedrat minnet av 

vår kära Mor

Margit Aronsson
Tack också för blommor 
och minnesgåvor samt 

tal, sång och musik som 
gjorde begravningsguds-
tjänsten till ett ljust och 

vackert minne.

BARNEN 
med familjer

Sixten Samuelsson, 
Älvängen har avlidit. Född 
1920 och efterlämnar barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Gurli Sahlén, Skepplanda 
har avlidit. Född 1927 och 
efterlämnar maken Göte 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Rolf Lansenheim, Älväng-
en har avlidit. Född 1930 
och efterlämnar makan Sol-
veig samt barn med familjer 
som närmast sörjande.

Maj Hagman, Surte har 
avlidit. Född 1925 och 
efterlämnar sönerna Björn 
och Mats med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Sven Lööf. I Starrkärrs 
kyrka hölls torsdagen 7 juni 
begravningsgudstjänst för 
Sven Lööf, Alafors. Offi ci-
ant var kyrkoherde Björn 
Nilsson.

Min älskade Maka 
Vår kära

Gurli Sahlén
* 5 oktober 1927

har i dag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad.

Skepplanda 
4 juni 2012

GÖTE
LENNART

GUN och ÅKE
BRITT

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

Ditt hjärta som klappat 
så varmt för de Dina

Och ögon som vakat 
och strålat så ömt

Har stannat och 
slocknat till sorg  
för oss alla

Men vad Du oss gjort 
skall aldrig bli glömt

Begravningsgudstjänsten 
äger rum tisdagen 19 juni 

kl. 11.00 i Skepplanda 
kyrka. Akten avslutas 

i kyrkan.

Till Minne
av vår Älskade

Henta Fernevald
* 7/3 1945 

† 12/6 2011

Ett år av djup sorg  
och saknad.

Ett år har gått sedan 
min bästa vän 
försvann

jag är glad att vi i ung-
domen fann varann

Fast vi tillsammans  
50 underbara år fick 

ändå hon alldeles för 
tidigt ur tiden gick

Men ofta när jag på 
henne tänker

hon så mycket värme 
och glädje skänker

Ej heller jag henne kan 
klandra

att jag nu ensam genom 
livet vandra

För det är ju så att allt 
det trevliga man 
minns

fast hon inte längre vid 
min sida finns

Krister

KRISTER 
Hans, Björn 
med familjer

Vår käre Pappa 
Svärfar, Farfar 

Morfar och  
Gammelfarfar

Sixten  
Samuelsson

* 17/11 1920

har idag stilla insomnat. 
Sörjd och saknad av oss, 

svåger, övrig släkt  
och vänner.

Älvängen 
2 juni 2012

HÅKAN och MONICA  
Mikael och Kristina 

Elsa, Arvid 
Fredrik 

MONICA och TORE 
Patrik och Jonna 

Tobias

Det är något bortom 
bergen

Bortom blommorna och 
sången

Det är något bakom 
stjärnor

Bakom heta hjärtat 
mitt

Begravningsgudstjänsten   
äger rum i familje- 

kretsen. Hedra gärna 
Sixtens minne med  

en gåva till  
Läkare Utan Gränser  

pg. 90 06 03-2 eller
tfn. 010-199 33 00.

Döda

Till minne 

Tack

Min älskade Man 
Vår käre Pappa 
Svärfar, Morfar 

och Farfar

Rolf Lansenheim
* 23/10 1930

har i dag lämnat oss 
i stor sorg och saknad.

Älvängen 
29 maj 2012

SOLVEIG
ANGELA och LARS

Fredrik, Jakob
THOMAS och GUNNEL

Johan, Erika
CHRISTER och MIA

Simon, Axel
Släkt och vänner

När Dina steg har 
tystnat, finns ändå 
ekot kvar

När Dina ögon slocknat, 
vi alla minnen har

Vi spar dem i våra 
hjärtan, tar fram 
dem då och då

Så kommer Du för 
alltid, att vara här 
ändå

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen 

20 juni kl. 11.00 
i Starrkärrs kyrka. 

Efter akten inbjudes 
till minnesstund 

i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

meddelas till Ale 
Begravningsbyrå 

tel. 0303-33 33 99 eller 
www.alebegravning.se 
senast fredagen 15 juni. 
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till  
Parkinsonfonden 

pg. 90 07 94-9.

Bortsprungen 

Har ni sett Våfflan? Vår 
ungkatt försvann natten till 
söndag 3 juni i norra Nol.

Ring 0706-64 85 85
eller 0707-97 56 38

Vår lilla hund börjar 
bli gammal och 
någon gång emellan-

åt funderar min make och 
jag (ofrivilligt) över vad det 
blir på hundfronten nästa 
gång. 

”Samma ras” säger jag när 
frågan kommer och upp och 
sonen är på besök.

Och det är då som han 
fäller kommentaren: ”men 
tänk om ni får en likadan!”

Han menar, en hund som 
varje kväll lägger sig bakom 
gardinen och bara visar sin 
svarta nos, och morrar varje 
gång som någon går förbi. 

En hund som har full-
ständig kontroll över tomt, 
matskål och oss (förstås).

En hund som inte gillar 
andra hundar och definitivt 
inte grannens katter.

En hund som inte vet vad 
rädsla är varken på båtbryg-
gan eller bergstoppen.

I elva år har hon ”gett 
järnet” och visar ännu inga 
tendenser till att vilja varva 
ner även om nosen blivit 
alldeles grå. Men den dagen 
kommer, det vet vi.

Trefaldighetstiden har 
börjat sitt intågande. En tid 
som handlar om samlevnad.

På många plan.
En god samlevnad som 

visar respekt för och upp-
skattar varje individs egen-
art. 

Fader, Son och Ande tre 

i en och en i tre. Ett djup av 
rikedom.

Trefaldighetstiden talar 
om mångfald.  Och det är 
fantastiskt och underbart. 

Livet blir aldrig precis 
som vi tänkt ut i förväg. 
Vi kan inte planera det till 
hundra procent.

Och vi hittar inte någon 
skatt om vi inte gräver i 
åkern (Matt. 13:14). 

En skatt som sträcker 
sig bakom och bortom våra 
tankar och uträkningar. En 
skatt som ger utrymme för 
överraskningar och föränd-
ringar. 

Livet är stort! Mycket 
större och vidare än våra 
rationella tankar och logik. 

Och livets stunder brukar 
bli bra trots (eller kanske på 
grund av) att de innehåller 
moment som vi inte räknat 
med.

Den lilla tiken ligger på 
rygg och rullar sig i gräset. 
Så många goda skratt hon 
har gett, och ger oss. 

När jag tittar på henne 
svider det till inom mig av 
tycker om. 

Så………tänk om !!
”Tack ska Du ha Herre för 

allt jag har fått idag. Tack 
för idag, tack för en underbar 
vanlig dag”. (A. Fältskog)

Vivianne Wetterling,
Kyrkoherde Skepplanda/

Hålanda och Lödöse församlingar

Betraktelse

”Tänk om ni får en likadan!”

Tänk på 
Cancerfonden!
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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

Resepresentkort köpes. Ving, 
Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor. Även kort datum av 
intresse.

tel. 0735-01 45 63

SÄLJES

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

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

Peugeot 106 TX -92. Besiktigad 
2012 0515. Skattad sommar och 
vinter däck på fälg. Pris 5500:-
tel. 0704-61 23 80

Soffor 2+3 beige tyg 2500:-. 
Soffbord massiv ek 100*100 
cm 1000:-. Vitrinskåp ek faner 
70*175cm. Skepplanda
tel. 0733-26 46 94

UTHYRES

Husbil Elnagh Joxy 36-02 2,8 JTD.
Diesel, halvintregrerad. Reg 1-4, 
dubbelsäng, backkamera, bädd-
bar sofgrupp, ugn, cykelställ för 
4, solcell, AC (bildelen), Ej rök-
ning, gasoltestad 2012. Deposi-
tion 2500:-, återfås vid återläm-
ning av husbil i oskadat skick, väl 
rengjord inne och ute, upptankad 
och tömda tankar och toalett. 
Veckohyra: 5000:-, Helg 2000:-. 
Hämtas och lämnas söndagar. 
Fria mil. Mer info, ring Lennart:
tel. 0733-37 35 01

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

Ö HYRA

Önskar hyra lägenhet eller litet 
hus i ale.
tel. 0703-41 36 39

Önskas hyra lägenhet
1:a ,2:a eller 3.a i Ale eller Kung-
älv av en 24 årig tjej med litet 
barn. Goda referenser finns.
Nås på telefon eller mejl.
tel. 0704-40 03 11
hanniii88@hotmail.com

ÖVRIGT

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

Garageloppis, kom o fynda barn/
damkläder, krukor + allt annat 
smått och gott. Vid regn ring 
gärna och dubbelkolla.
tel. 0704-53 27 51
Lör-Sönd 16-17 Juni
Kl 10-15. Olof Persv 23, 
Älvängen.

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

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

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

Vill du ha hjälp med att sköta 
din hund? Jag klipper, trim-
mar, reder ut tovor, klipper klor 
mm till vardags för alla raser. 
Jag kan även bada din hund 
vid behov. Jag har trimmen i 
Lödöse. Ring Eva och boka tid!
tel.0761-88 44 12

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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Vem känner du 
 som snart fyller?

Ooops ett år har nu gått.
Vi vill tacka alla som var 

med på våran dag 110611.
Även ett stort tack till de 
som gratulerade efteråt.

Kramar 
Mariette & Leif Strandberg

Pappersbröllop

Grattis
Marija

på 50-årsdagen den 13/6
önskar tjocka släkten

Vår goa
Olivia

fyller 2 år den 17/6!
Grattiskramar och pussar 
från Mamma, Pappa och

storebror Benjamin

Grattis
Alexander

på 5-årsdagen 12/6 önskar
systrarna Kajsa, Sofie, Rebecca, 

Jessica, Emma, storebror
 Fredrik, Mamma & Pappa

18 juni 2012
Grattis på 1-årsdagen vår 

underbara, gladaste
Nils

önskar mamma, pappa
och storebror!

Grattis vår solstråle
Alicia Wahlström

På din 5-årsdag den 17 juni
Många kramar från

Mamma, Pappa, Alexander, 
Mormor & Morfar

Hipp hipp hurra för
våra goa tjejer!

Maja 8 år 10e juni &
Ella 3 år 18e juni.

Många grattiskramar från
storasyster Tova,

mamma och pappa.

Vi vill gratulera vår älskade
Gustav

på 3-årsdagen den 16 juni
Kramar i massor från

Farmor, Mormor & Morfar

Tack till alla som på olika 
sätt hjälpte till på vår drag-
spelsstämma i Kollanda. 
Tack även till alla musiker 
och besökare som kom till 
vår stämma. Ej uttagen 
vinst: gulbrun lott 104.

Hansson & Tilly

Tack för all uppvaktning på 
min 90-års dag

Sara Severinsson

Tack

Veckans ros 
till Åse och AnnaLena som 
gav ordet APT en helt ny 
innebörd. Det gjorde Ni bra.

Hollywoodgänget
på Nolskolan
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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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:-

2012  |   vecka 24  |   nummer 23  |   alekuriren 27PYSSEL



TRÄNA GRATIS
HELA SOMMAREN

Träna alla aktiviteter på samtliga klubbar i Ale  
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ALESPECIALEN

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

KR
12 MÅN AG

UTOMHUS ZUMBA I ÄLVÄNGEN!
BÖRJA MIDSOMMARAFTON TILLSAMMANS 
MED SPORTLIFES ZUMBATEAM
10.30-11.30 kör vi igång på den stora 
parkeringen utanför Manufakturen.
ALLA är hjärtligtvälkomna! Har du aldrig provat 
Zumba är detta ett Unikt tillfälle. Ingen anmälan, 
ingen kostnad Det är bara att droppa in med ett 
glatt humör.
Vi ses!


