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Älvängen

AIF vann på Sjövallen.m

AIF tog fin 
skalp hemma
ALAFORS. Efter två 
tunga förluster vaknade 
Ahlafors IF till liv igen. 
Serieledande Skoftebyn 
besegrades hemma.

Med en hundraprocentig försvarsdis-
ciplin som främsta vapen lyckades 
Ahlafors IF vinna den svåra kampen 
mot Skoftebyn med 1-0. Nu väntar två 
derbymatcher mot Edet FK. 

Läs sid 19

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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www.axums.se

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

Tvåkomponentshandtag och 
härdade tänder.
500 mm lång

Handsåg Fixit

Ord pris 99:-

Öppet alla dagar 8-22

Ale Torg 7, 449 31 NÖDINGE • www.ica.se/ale

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

butiken. Välkommen!

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

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

Gäller t o m 24 juni 2012, med reservation för slutförsäljning.

TREVLIG 
MIDSOMMAR!

Blåklint & pästkragar 

   39:-

Midsommarbukett

200:-

buntar från

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

Midsommarafton 10-13 • Midsommardagen STÄNGT

MIDSOMMAR
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DIDRIKSONS 
TORNADO REGNSTÄLL
Herr & Dam. ORD. PRIS 1299 KR

650KR

299KR

299KR

HALVA 
PRISET

HALVA PRISET

HALVA PRISET

FLEECE TRÖJA HELLY HANSEN 
Herr & Dam. ORD. PRIS 599 KR

TRETORN CLASSIC GUMMISTÖVEL
Stl 34-47 ORD. PRIS 599 KR

�

Lödöse 0520-66 00 10

ÖPPETTIDER I MIDSOMMAR:
Måndag-torsdag 8-21
Midsommarafton 8-16
Midsommardagen 9-21
Söndag  9-21

Förtrollad opera i Mauritzberg

Högklassig underhållning. När den årliga sommarfestivalen i Mauritzberg hölls i helgen fanns det något för alla. Det bjöds på allt från jazztoner och opera i 
form av Trollflöjten till barockmusik och barnföreställningen Kattresan. Trots konkurrens från ett flertal andra evenemang kom hela 350 besökare. Läs sid 18
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Det händer mycket i 
Ale just nu och så 
har det varit de se-

naste fem åren. Infrastruk-
turminister, Åsa Torstens-
son (C), tog första spadta-
get 2 maj 2007. Nu är det 
knappt ett halvår kvar innan 
Bana Väg i Väst är färdig-
byggt och redan idag ser vi 
förändringar i rätt riktning. 
Det är inte bara nya bostä-
der som planeras, utan fram-
för allt är det handeln som 
ligger i startgroparna för det 
nya Ale. Klädkällaren bygger 
intensivt i Stora Viken, det 
röjs plats för Handelsplats 
Älvängen och i dagarna tar 
Kommunstyrelsens arbets-
utskott beslut om att förvär-
va den centralt belägna fast-
igheten i Älvängen med res-
taurang La Plaza och Sven-
heimers konditori i. Köpet 
ska möjliggöra en fortsatt ut-
veckling av området runt det 
kommande resecentrum-
et. Att förtäta i centralorter-
na är en ambition och stånd-
punkt som Ale kommun har 
markerat sedan länge. Det 
lär planeras för både bostä-
der och handel. I veckan fick 
Kommunstyrelsen en drag-
ning om ett huvudförslag för 
utveckling av det nuvarande 
busscentrum i Älvängen. Det 
är ett spännande bygge med 
inriktning på både miljö och 
arkitektur. Vi redovisar detta 
i nästa veckas nummer som 
är det sista före sommarupp-
ehållet. Det kommer också 
ett nummer mitt i juli, men 
då ligger redaktionen på sol-

sidan… Vad jag ville ha sagt 
är att notera hur Ale nu går 
in i en ny fas. Förverkligan-
det av bostäderna vid Keillers 
Damm i Surte är också spän-
nande att följa. Jag tycker det 
är oerhört inspirerande att 
vara verksam i en kommun 
som andas så mycket fram-
tidstro. Alependeln kommer 
att bli en utmärkt reklambä-
rare och någon oro för att 
ingen skulle vilja flytta hit 
är inte befogad. Framtiden 
finns i Göta älvdalen och jag 
hoppas att alla som bor här 
hjälper till att sprida bud-
skapet om allt positivt som 
händer här. Nya kommunin-
vånare innebär också en till-
växt i skatteintäkter, det vill 
säga våra gemensamma re-
surser för att utveckla och 
behålla välfärden. I framti-
den kommer kommunika-
tioner att bli allt viktigare. 
Med Alependeln och kvarts-
trafik under rusningstid får 
vi bästa tänkbara förutsätt-
ningar. Genom att det blir 
allt dyrare att framföra egen 
bil utgår jag från att kollek-
tivtrafiken snart inser vilken 
konkurrensfördel den har 
om prisbilden också blir 
attraktivare. När en 
vara säljs i allt större 
utsträckning brukar 
det medföra att 
den blir billiga-
re, men när det 
gäller kollek-
tivtrafik är det 
något som 
inte stäm-
mer. Alepen-

deln kommer att göra kollek-
tivresandet än mer populärt 
i vårt område, således borde 
prisbilden kunna justeras 
nedåt? Tvärtom höjs taxan. 
Det där får jag nog funde-
ra lite över. Det känns inte 
helt logiskt. Självklart kostar 
tågen i inköp, men det finns 
väl med i kalkylen? Det ge-
mensamma ansvaret för en 
bättre miljö borde medföra 
att våra förtroendevalda ser 
en ökad pendeltrafik som ett 
verktyg för att få fler att åka 
”grönt”.

Brrr. 15 grader och midsom-
mar. Ja, det ser inte bättre ut. 
Det blir till att hålla huvudet 
högt och egentligen saknar ju 
vädret betydelse. Det är sill, 
potatis, gräddfil och jordgub-
bar som ändå spelar huvud-

rollen. 

Här finns framtiden

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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ALE TORG

GGGGRRRRÖÖÖÖÖTTTTFFFFRRRRUUUUKKKKOOOOSSSSTTTT

Gäller kl 08-11
 kr

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

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

TYGLADAN
VAXDUK fr. 30:-/m  MARKIS 95:-/m

ÖLJETTKAPPMETERVARA 50:-/m

LINNEVAXDUK 149:-/m 

ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2p

Gilla oss på 
Facebook!

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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Sker i år tisdag 26 juni kl 14-19
och onsdag 27 juni kl 7-12

Plats: Kilanda säteri

Vårens insamling
av Lantbruksplast

���
���

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

VARMT PÅ KONTORET?
Vi fi xar ett bättre arbetsklimat!
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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
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Frukt&
Grönsaks

Huset
Öppet alla dagar!

Vardagar 8-20 
Midsommarafton 9-18
Midsommardagen 9-18

Allt för
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Dagspris!

ALE. Skolelever i Ale 
upplever den allmänna 
trivseln och bemö-
tandet i skolan som 
mycket bra.

Skolmiljön får desto 
sämre betyg och ele-
vinflytandet kunde ha 
varit bättre. 

Detta visar resultatet 
av en skolundersökning 
som gjorts genom GR.

På uppdrag av Göteborgs-
regionen – GR har man för 
andra året genomfört en 
skolundersökning för att 
kunna jämföra de 13 kom-
munerna. 

Elever i årskurs 2, 5 och 8 
samt Ale gymnasiums and-
raårselever och föräldrar till 
barn i förskolan och årskurs 
2 har under våren fått svara 
på ett antal frågor rörande 
allt från skolmaten och toa-
letterna till delaktighet och 
trygghet. På en fyragradig 
skala har de fått besvara 
frågor anpassade efter res-
pektive årskurs. 

Vad gäller svarsfrekvensen 
ligger den högst i årskurs 2 
och 5 och snittet bland elev-
erna landade på 87 % vilket 
kan jämföras med 74 %, som 
blev genomsnittet för regio-
nen. Däremot lyckades man 
inte ens få hälften av föräld-
rarna att svara, detta trots 
brevutskick, information i 
skolrådet och artikel i lokal-
tidningen.

– Resultatet är överlag 
mycket jämnt i regionen och 
Ale utmärker sig inte direkt 

inom något område jämfört 
med de övriga kommunerna, 
säger Kerstin Hanserud, 
informationsansvarig. 

Yngre mer positiva
De områden som sticker 
ut är skolmiljön – speciellt 
toaletterna, delaktighet och 
inflytande samt lusten att 
lära. 

– Det är inom dessa man 
behöver jobba. Med lust att 
lära menas att skolarbetet 
inte väcker lust till att lära 
mer, förklarar verksamhets-
chefen Katrin Busck, som 
även betonar de områden där 
Ale ligger i framkant:

– På trivsel, trygghet och 
bemötande ligger vi högt, 
vilket känns fantastiskt bra.

Om toaletterna slår 
igenom på minussidan hos 
årskurs åtta så är det bristen 
på lugn och ro som sticker ut 
bland tvåorna, men genom-
gående gäller att ju yngre 
desto mer positiv.

Årskurs två och föräldrar 
till förskolebarn är mest till-
freds, medan åttorna är mest 
missnöjda, framför allt med 
skolmiljön och inflytandet 
i utbild-
n i n g e n . 
Detta vänder 
sedan när 
man tittar på 
hur gymna-
sieeleverna 
har svarat. 

På gym-
nasienivå är 
det framför 
allt könsför-
d e l n i n g e n 

som oroar och det är tjejerna 
som är mest missnöjda.

– Man kan se att tjejerna 
överlag är mer negativa, spe-
ciellt när det kommer till res-
pekt och bemötande, vilket 
man ska ta på allvar, säger 
Sara Olsson, kontorsassis-
tent.

På frågan om man respek-
terar varandra på skolan lan-
dade tjejernas snittsvar på 2,9 
av 4, medan killarna svarade 
3,6. Samma resultat kunde 
man se på frågan om de 
tycker att lärarna tar hänsyn 
till elevernas åsikter. 

– I de övriga årskurserna 
ser man ingen skillnad i 
könsfördelningen så man kan 
fundera på varför det ändras 
när eleverna kommer upp i 
gymnasiet, menar Sara.

I onsdags presentera-
des resultatet för Utbild-
ningsnämnden, men enligt 
nämndordförande Elena 
Fridfelt (C) har man ännu 
inte bestämt hur man ska 
jobba vidare med det.

Aleelever tyckte 
till om skolan
+ Trivsel och trygghet
– Fysiska skolmiljön

Katrin Busck, verksamhetschef, Kerstin Hanserud, informationsansvarig och Sara Olsson, 
kontorsassistent har gått igenom och sammanställt svaren från GR:s skolundersökning.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Röda Korsets
secondhandaffär KUPAN

9 juli - 30 juli

Öppet från 31 juli - 4 augusti
Tis-fre 13-18 • Lördag 10-14

Öppet som vanligt från 7 augusti

SEMESTERSTÄNGT
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Bilbrand i Nödinge
Strax före klockan fyra på fredagsmorgonen fick rädd-
ningstjänsten larm om en anlagd bilbrand på en parke-
ringsplats i Nödinge. Ett av Västtrafiks servicefordon 
hade utsatts för ett attentat. Brandpersonal var snabbt 
på plats och lyckades släcka elden.

Foto: Christer Grändevik  Text: Jonas Andersson

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 juni till:
mats.berntsson@ytterbygg.se  
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDEN
Måndag 11 juni

Villainbrott
Villainbrott i Älvängen. Gär-
ningsmannen tar sig in i fastig-
heten genom att krossa rutor 
till källarvåningen. Diverse 
gods tillgrips.

Tisdag 12 juni

Koppartjuv
Stöld av kopparrör upptäcks på 
Nol Teknikpark. En misstänkt 
gärningsman grips på en 
mindre grusväg i Alafors.

Villainbrott i Bohus. Tre okända 
gärningsmän gör sig skyldiga 
till försök till grov stöld.

Torsdag 14 juni

Narkotikabrott
En bil stoppas i Hålanda. Samt-
liga fem personer som befin-
ner sig i bilen misstänks för 
narkotikabrott och tas med för 
kroppsbesiktning.

En större mängd däck tillgrips 
från Älvdalens Bil i Bohus.

Bostadsinbrott rapporteras 
från en adress i Älvängen. 
Samtidigt sker tillgrepp av en 
bil som står parkerad på den 
aktuella adressen.

Fredag 15 juni

Klotter
Klotter sker på en fastighet på 
Rödjans väg i Nödinge. Målsä-
gande är Alebyggen.

Söndag 17 juni

Olaga intrång
En person gör sig skyldig till 
skadegörelse och olaga intrång 
då denne tar sig in i Bohus 
servicehus. Flera låsta dörrar 
bryts upp i servicehusets kök. 

Antalet anmälda brott under 
perioden 11/6 – 118/6: 49.

LEDIGA TJÄNSTER

Hemsida
från 7990:-
• Inga löpande avgifter

• Snabbt och enkelt

• Anpassad layout

• Sökmotoroptimering

På promenad runt Hälltorpssjön fick jag se att den gamla 
stenbron över ån som leder från Sandsjön rasat. Någon utan 
hjärna har med ett större fordon/maskin försökt köra över 
bron och därmed knäckt stenblocket som själva bron består 
av. Tråkigt tycker vi som har bron som ett minne från barns-
ben.

Stenbro har rasatSOMMARTID 
PÅ NÖDINGE VÅRDCENTRAL

Nödinge VårdcentralOrdinarie Öppettider
Må-tors kl 8-17, Fre kl 8-16
AKUT mottagning må-fre kl 8-10
0303-977 70 • Klockarevägen 14, Nödinge

Under v 26-33 har vi sommarbemanning 
och öppet må-fre kl 8-16!

AKUT mottagning mellan kl 8-10 varje dag även under 
sommaren, väntetid kan förekomma. Vi tar patienterna i tur och 
ordning, men akuta fall har förtur! 

Vissa veckor fi nns endast EN läkare i tjänst.

Telefon 0303-977 70 kl 8-16 varje dag.
Är det svårt att nå oss per telefon är Du välkommen in för 
rådgivning och andra ärenden!

VI HÄLSAR VÅRA NYA MEDARBETARE VÄLKOMNA!
Vi är glada att Distriktsläkare Lars Kumlin har börjat hos oss 
eftersom Dr Seander och Dr Gronowitz numera arbetar halvtid. 
Detta innebär att vissa patienter behöver byta husläkare.
Dr Refsgaard, och våra ST-läkare Dr Holmberg och Dr Spyridis 
fi nns kvar.
Vi har även en ny läkarsekreterare, Susanne Croonstaf, 
som Du ibland kommer att träffa i receptionen.

Glad sommar önskar vi alla patienter

Överstegårdens Sam-
fällighetsförening i 
Nödinge är en för-

ening som gränsar till Norra 
Klöverstigen där 126 radhus 
och 39 kedjehus ingår. 
Under vecka 24 fick berör-
da hushåll i Överstegården 
samrådshandlingar från Ale 
kommun gällande ny detalj-
plan för bostäder inom om-
rådet Nödinge 1:31.

Kommunens bostadsbo-
lag, Alebyggen, äger områ-
det Nödinge 1:31 och har 
ansökt till kommunen om 
en planändring av detaljplan 
205 för att möjliggöra en 
förtätning inom Norra Klö-
verstigens bostadsområde. 
Avsikten är att bygga ca 
24-28 nya lägenheter för-
delade på tre flerbostadshus 
i två våningar med inredd 
vind, med en totalhöjd på 11 
meter.

Området gränsar i öster 
till radhus på Fyrkövergatan 
och i väster till flerfamiljs-
hus på Norra Klöverstigen. 
Enligt gällande detaljplan 
utgörs en stor del av ytan 
som gränsar till radhusen av 
en lekplats.

I samrådshandlingarna 
hänvisar man förslaget till de 
tre nya flerbostadshusen
 till den strukturstudie som 
gjorts för Nödinge där man 
gett förslag på hur man kan 
förtäta Nödinge med nya 
bostäder. 

Vad gäller denna hänvis-
ning har vi några synpunk-
ter:

Det är mycket märkligt 

att se att bostäder planerats 
i stort sett överallt i centrala 
Nödinge, överallt förutom 
på just området Nödinge 
1:31!

Vi tolkar detta som att 
man inte ansett att detta 
varit någon optimal plats att 
bygga nya hus på. Ändå är 
det på just denna plats som 
man nu planerar att påbörja 
förtätningen av Nödinge 
genom att, på en mycket 
liten yta, bygga 3 nya fler-
bostadshus! Det räcker att 
studera den plankarta som 
man tagit fram för att se det 
orimliga i detta!

Då området redan är 
mycket tättbebyggt innebär 
planen stora konsekvenser 
för de närmast boende:

För radhusen innebär 
byggnationen bland annat 
en betydande mörkläggning 
från dagssolen eftersom de 
11 meter höga huskropparna 
planeras att uppföras ca 4,5 
meter från tomgränsen. 

Alebyggens hyresgäster 
som redan bor i de befintliga 
flerfamiljshusen på områ-
det påverkas även de då de 
nya bostäderna kommer att 
hamna bara några meter 
framför deras fönster, ute-
platser och balkonger. 

Planen innebär även att:
Man bygger in och 

stänger till gårdar och öppna 
platser.
I Ale Kommuns verksam-
hetsplan kan vi bland annat 
läsa ”Det offentliga rummet 
är till för alla. Gestaltningen 
av nya och gamla fastigheter 

är avgörande för trivseln i 
ett samhälle. God belysning, 
öppna platser och välskötta 
grönområden är inslag som 
bidrar till en ökad trygghet 
och därmed även trivsel.”

 Klöverstigen behöver 
ha kvar de få grönområden 
och öppna ytor som finns i 
området och dessa behöver 
dessutom underhållas och 
utvecklas. De ger de boende 
i området, samt övriga invå-
nare, större möjligheter till 
bl.a. spontanidrott samt att 
det stimulerar till utelek. 

Att som nu bygga in 
gårdarna innebär dessutom 
att minska möjligheten för 
integration mellan boende 
på Klöverstigen och övriga 
kommuninvånare.

Vi anser också att de sam-
rådshandlingar som skickats 
ut har mer att önska: 

Det borde vara kommu-
nens skyldighet att viktiga 
handlingar, som har en 
direkt påverkan på männis-
kors liv och livsmiljöer, som 
skickas ut är underskrivna av 
vederbörande tjänstemän.

 Man borde kunna kräva 
att aktuella kartbilder 
används. Som det är nu 
använder man kartbilder där 
ett stort nybyggt flerfamiljs-
hus i området inte är med. 
Detta förändrar bilden av 
området väsentligt!

Dessutom tycker vi att det 
är rent ut sagt bedrövligt att 
man sätter samrådsmöte och 
senast dag för inlämning av 
eventuella synpunkter mitt 
under semesterperioden!

Orimlig nybyggnation vid Norra Klöverstigen
Med detta ger man en tydlig 
signal om att man inte är 
intresserad av eventuella 
synpunkter och en god 
dialog med sina medborgare. 
Hur klingar detta sätt att 
behandla sina medborgare 
ihop med kommunens vär-
degrund i den nya visionen 
samt med kommunens verk-

samhetsplan där medborgar-
nas rätt till inflytande och 
delaktighet av kommunala 
beslut lyfts fram?

Överstegårdens 
Samfällighetsförening

Ordförande Thomas Eliasson
Vice Ordförande Emil Staxäng

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

Juni

Namnge Ales nya äldreboende
Vill du ge namn till Ales nya äldre-
boende? Vi bygger äldreboendet på 
Klockarevägen i Nödinge. Det beräknas 
att vara klart för inflyttning i mitten av 
september. Boendet kommer att ersätta 
Trolleviks äldreboende samt ge rum till 
ytterligare 25 personer.

Under de kommande två veckorna kan 
du du skicka in ditt namnförslag till: Eva 
Lans Samuelsson, Ale kommun, 449 80 
Alafors eller via mail: eva.lans@ale.se. 
Vinnaren utses av en jury och belönas 
med trisslotter.

Med Upplevelsekortet kan du ta dig ut i 
den vackra sommarnaturen.
Vandra, fyll i kortet, skicka in och VINN!
 
Ett Upplevelsekort finns för norra delarna 
av Ale; Alvhem, Hålanda och Skepplanda 
och ett för Älvängen och söderut.
Du kan även gå in på kommunens hemsida 
under fliken Bygga, bo och miljö , natur och 
naturstigar för att finna mer information.

Upplevelsekorten finns på följande platser:

• Skepplanda bibliotek

• Biblioteket, apoteket och vårdcentralen i 
Älvängen

• Vårdcentralen i Nol

• Biblioteket i Nödinge

• Vårdcentralen och apoteket i Bohus

• Surte Bibliotek

Hämta Ditt Upplevelsekort och 
besök Ales natur- och kulturstigar !

KUNGÖRELSEDELGIVNING
Beslut av Samhällsbyggnadsnämnden  i Ale kommun 
2011-12-08, SBN § 223

BESLUT
1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förelägga 

fastighetsägarna Othman, Sadeo Khalil Nassar, 
19440922-8451 och Othman, Hanan 19720228-9281, 
Göteborgsvägen 99, 445 57 Surte,i enlighet med Plan- 
och bygglagen (ÄPBL) 10 kap. 16 §, senast tre (3) veckor 
från dagen för delgivning av detta beslut, ha rivit 
resterna av den nedbrunna byggnaden.  

2. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar även att i 
enlighet med Plan- och bygglagen 10 kap. 18 § låta 
Sektor samhällsbyggnad utföra rivningen på den 
försumliges bekostnad om ovanstående ej blir utfört. 
Anbudsförfrågan på rivningen skall påbörjas direkt 
efter att ovanstående tidsfrist löpt ut.

Handlingar finns tillgänglig för påseende på Sektor 
samhällsbyggnad, Ale kommun, Ledetvägen 6, Alafors. 
Frågor besvaras av handläggare på Sektor 
samhällsbyggnad tel. 0303- 330 000.

Sommartider på 
biblioteken i Ale
Sommaröppet på 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, med 
start 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 
Ale rehabilitering
Från och med vecka 26 till och med vecka 33 kommer
Ale Rehabs mottagning hållas öppen vardagar från 
kl 08.00 till kl 16.00.

Kontakta Ale Rehab på tfn 0303 33 05 95.
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Trevlig Midsommar  
önskar vi på
kontoret i
Trollhättan.

lansforsakringar.se/alvsborg
Ring oss på 0520-49 49 00

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?

ÄLVÄNGEN. Madensko-
lan har genomfört sin 
årliga temavecka.

Årets aktiviteter 
genomfördes med hjälp 
av elever från Barn och 
fritidsprogrammet på 
Ale gymnasium.

– Vi har fått uppleva 
ett positivt samarbets-
klimat både från lärare 
och elever och vi skulle 
gärna hitta fler samar-
betsområden framöver, 
säger Ulrika Fager-
ström utvecklingsle-
dare på Madenskolan.

På Madenskolan har man 
varje år en temavecka där 
mycket av elevens val-tid 
ligger. Elevrådet började 
diskutera denna vecka redan 
i februari och därefter fick 
alla elever på Madenskolan 
komma med förslag på vad 
veckan skulle innehålla. En 
grupp lärare sammanställde 
därefter elevernas förslag 
och genom att knyta dessa 
förslag till målen i läropla-
nen blev det sex temagrup-
per.

– Så här långt gjorde vi 
som vi brukar. För att få nya 
idéer och hjälp med plane-
ring och genomförande kon-
taktade vi därefter Susanne 
Pettersson, lärare på Barn 
och fritidsprogrammet på 
Ale gymnasium. Hon var 
positiv till ett samarbete som 
skulle kunna bli gynnsamt 
för båda parter. Att planera, 
genomföra och utvärdera 

verksamhet i barngrupper 
fanns med som mål för BF-
eleverna. Lärare på Maden-
skolan skulle få nya idéer i sin 
verksamhet och som extra 
bonus fick BF-eleverna av 
sin rektor möjlighet att delta 
med oss under veckan, berät-
tar Ulrika Fagerström.

Bollade idéer
BF-eleverna fick ett mate-
rial med information och 
förutsättningar från Maden-
skolan som de kunde utgå 
ifrån. Under två veckor job-
bades det intensivt på Ale 
gymnasium med detta och 
de hade hela tiden möjlig-
het att via mail bolla idéer 
med Madenskolans personal.

– En grupp BF-elever kom 
till Madenskolans elevråd 
och informerade både om sin 
utbildning och om sitt arbete 
med skolans temavecka. Det 
var självklart väldigt uppskat-
tat av våra elevrådsrepresen-
tanter, säger Ulrika Fager-
ström.

Resultatet blev veckopla-
neringar i grupperna ”Sport 
och fritid”, ”Hem och hant-
verk”, ”Drama” samt ”Bild”. 
Dessa planeringar kunde 
sedan lärarna på Madensko-
lan utgå ifrån när de detalj-
planerade och satte ihop de 
grupper som eleverna valt.

Erfarenheter
Temaveckan ägde rum 4-8 
juni. Under veckan gick 
BF-lärare Susanne Petters-
son runt i grupperna och 

bedömde sina elevers arbete.
– Det är så här jag vill att 

skola och lärande ska vara. 
Genom att samarbeta med 
verksamheter utanför skolan 
får eleverna på BF träna 
ledarskap i olika situatio-
ner. Detta ger erfarenheter 
som är svårt att få i skolan. 
Eleverna ”växer” genom att 
ta ansvar och får tillfälle att 
utveckla och visa förmågor 
som de kanske inte visat i 
skolan. Det är härligt att se 
elevernas engagemang och 
kreativitet, säger Susanne 
Pettersson.

Lokaltidningen gjorde ett 
nedslag på Älvängens gamla 
idrottsplats där en fotbolls-
turnering var i full gång.

– Det är roligt att få göra 
något annat än traditio-
nellt skolarbete. Att få leda 
och organisera en sådan här 
vecka blir en värdefull erfa-
renhet, säger Hanna Angell 
i BF 2A.

Samarbete som gärna får fortsätta

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hanna Angell, Simon Ohlsson och Ida Isaksson från BF 2A på Ale gymnasium var med i pla-
nerandet och genomförandet av Madenskolans temavecka där Agne Östelind och Clara Pe-
tersson deltog.

Fotboll utgjorde en av akti-
viteterna på Madenskolans 
årliga temavecka.

Ändring av 
detaljplanen
På detta sista sanerings-
område i Ale, Surte 2:38, 
har också SMK, Surte 
Motorbåtsklubb haft sin 
verksamhet.

De har tillfälligt fått flytta alla 
sina båthus och all annan verk-
samhet till annan plats under 
saneringsarbetet.

För att SMK ska kunna flytta 
tillbaka igen under 2013 och 
kunna bygga upp och placera 
båthusen på det sätt som med-
lemmarna önskar, krävs det 
dock en ändring av detaljplanen. 
Bland annat förlängs planområ-
det norrut, så att det går ungefär 
i jämnhöjd med saneringsområ-
dets norra gräns. 

Kommunfullmäktige i Ale 
väntas besluta om den nya 
planen i höst och där kommer 
också byggnadernas höjd och 
färgsättning att regleras.  

Stort intresse
för saneringen 
Den nationella föreningen 
Renare Mark med experter 
från hela landet har varit 
på studiebesök för att på 
nära  håll studera sane-
ringsarbetet i Ale. 

Utöver dem har det hållits ett 
drygt 10-tal informationer och 
studiebesök. 

Projektledningen har bland 
annat presenterat projektet för 
Ales ledande politiker, som visat 
stort intresse för hur projektet 
har genomförts. Göteborgs 
och Ales miljöförvaltningar och 
länsstyrelsen har också varit på 
studiebesök.

Det var varvsindustrin i Göteborg 
som från 1930- till 1950-talet 
transporterade sitt avfall på dessa 
pråmar norrut längs Göta älv och 
dumpade föroreningarna i strand-

kanten i Ale kommun. En del pråmar  
sänktes också i strandkanten vid 
Bohus varv, som redan är färdig-
sanerat, och Surte 2:38.  

När saneringen är slutförd i höst har 

olika behandlingsanläggningar fått 
ta emot cirka 2000 ton föroreningar 
från dessa områden.

Dessa kulturhistoriskt intressanta 
så kallade plattpråmar användes 
ursprungligen för att forsla gods till 
och från fartyg som lagt till i Göte-
borgs hamn. 

I en äldre skrift från Vattenfall 
står det så här: ”Även avskräde från 
staden transporterades i pråmar upp-
för älven. De luktade mycket illa.”  

D E T T A  Ä R  E N  A N N O N S  F R Å N  A L E  K O M M U N

N

Känslig sanering 

vid kablar och VA

Tvärs igenom hela 
saneringsområdet 
i Surte 2:38, från 
öst till väst, går en 
ledningsgata fylld 
med kablar, rör och 
ledningar. 

Detta komplicerade 
naturligtvis saneringen i 
området och grävmaskin-
isterna fick använda all sin 
skicklighet för att inte skada 
ledningarna. 

De sista och känsligaste 
grävarbetena fick genomföras 
för hand, för att så mycket 
som möjligt av föroreningarna 
skulle kunna tas bort. I 
ledningsgatan ligger Ale 
kommuns spillvattenledning 
till Ryaverket (GRYYAB), 
fjärrvärmeledningar och 
Telias optokablar. Alltihop 
går i en ledningsgata nere i 
älvsedimenten på några meters 
djup och de fortsätter sedan 
upp på land på Hisingssidan.

5002501250
Meter

SURTE GLASBRUKSOMRÅDE
BOHUS VARVSOMRÅDE

SURTE 2:38
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En av varvsindustrins pråmar rensas från föroreningar. FOTO: X-RAY Film & TV

��Arbetet vid Surte 2:38 går 
helt enligt ritningarna och för-
sta delområdet längst norrut är 
redan färdigsanerat och klart. 
Det innebär också att stålspon-
ten, som avskärmar älvvattnet 
från saneringen, har tagits bort 
där.

SENASTE NYTT

För mer information gå in 
på hemsidan www.ale.se/
sanering

Redaktör: Claes Johnsson
claes@johnssonmedia.se

Ansvarig utgivare & 
kontaktperson: Karin
Blechingberg, projektledare
E-post:
karin.blechingberg@ale.se 
Telefon: 0704-32 07 12

KONTAKT

Pråmarna med föroreningar längs Göta älvs 
strandkant i Ale är uppgrävda och bortforslade. 
Ett av Sveriges just nu största saneringsprojekt 
är nämligen inne i sin sista fas när området Surte 
2:38 rensas från tungmetaller, träpråmar, avfall 
och stora mängder spillolja. 

Samtliga pråmar innehöll stora mängder oljerester.

Studiebesöket på Surte 2:38 blev 
snabbt fullbokat och ett 60-tal
av landets experter fick studera 
hur saneringen genomförts i Ale.

Surte Motorbåtsklubb håller här 
på att demontera ett av sina båt-
hus.

–
Saneringens sista fas 
   avfallspråmarna borta
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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. 

BOHUS. Natten till förra 
söndagen hade Älvda-
lens bil och husvagnar 
inbrott.

Det är inte första 
gången och ägaren 
Aleksi Silomäki utlyser 
nu en belöning till den 
som kan ge tips som 
gör att tjuvarna åker 
fast.

Bytet den här gången blev 
fyra uppsättningar med däck. 
Sist slog förövarna in sidoru-
tan på en husvagn och kom 
över en backkamera. Även 
diesel har stulits från Älvda-
lens bil och husvagnar och 
nu har ägare Aleksi Silomäki 
börjat ledsna på ofoget kring 

bilfirman i södra Bohus. 
– Det har blivit mycket stö-

kigare sedan vägbygget star-
tade och det har varit smågre-
jer hela detta året.

Mycket stök
Han berättar också om en 
bekant som fått bildelar 
stulna från sin verkstad i cen-
trala Bohus.

– En gång hade de sågat av 
avgasröret och tagit med sig 
hela katalystorn. 

Han uppmanar skrothand-
lare i området att vara upp-
märksamma på om det är 
stöldgods de får in. 

Enligt den senaste brotts-
statistiken anmäldes under 
maj månad 29 allvarliga brott 

i Bohus, varav 3 inbrottsstöl-
der, 1 bostadsinbrott, 5 stöl-
der ur eller från motorfor-
don, 2 skadegörelse på mo-
torfordon och 3 övriga till-
grepp.

Brottsförebyggare Lotti 
Klug uppmanar till att alltid 
polisanmäla, eftersom man då 
har möjlighet att både följa 
upp och förebygga brott.

Aleksi Silomäki utlyser nu 
en belöning till den som kan 
tipsa så att tjuvarna åker fast. 

– Det måste bli ett slut på 
stöket här, det är så tråkigt för 
oss som drabbas.

Trött på tjuvarna
– Nya stölder på Älvdalens bil- och husvagnar

Aleksi Silomäki, ägare till Älvdalens bil och husvagnar har tröttnat på inbrotten.

TEXT

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

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16��
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Lödöse 0520-66 00 10Ombud för Västtrafi k

TREVLIG 
MIDSOMMAR!

Valfri: GRÄDDE

Gäller mot kupong, tom 24/6, endast 1 köp per hushåll

Valfria: JORDGUBBAR

Gäller mot kupong, tom 24/6, endast 1 köp per hushåll

Mån-fred 8-21, Lör-sön 9-21

Önskar vi på ICA-MATKASSEN i Lödöse

Packhjälp från 
LNIK´S damer 
torsdag och fredag!

ÖPPETTIDER I 
MIDSOMMAR:
Måndag-torsdag  8-21
Midsommarafton  8-16
Midsommardagen  9-21
Söndag   9-21

Har du tur? Varje dag, onsdag till söndag 
kommer en slumpmässigt utvald kund få 

alla sina varor som hon handlat!

Med reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel. Priserna gäller t o m söndag 24/6-2012. 

RABATT RABATT



alekuriren  |   nummer 24  |   vecka 25  |   201210

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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ALE. Möjligheten för 
elever att gå från lek-
tioner för att lära sig 
spela ett instrument 
ses över i kommunen. 

Grundskolan har i 
samarbete med kul-
turskolan påbörjat en 
översyn för att hitta 
smidigare lösningar, 
men det handlar inte 
om att ta bort musik-
undervisningen från 
dagtid.

I alla år har elever fått dispens 
att gå ifrån lektionen för att 
genom musikskolan lära sig 
spela gitarr, piano, fiol eller 
ett annat instrument. 

Ökade krav på målupp-
fyllelse i grundskolan gör att 
man nu ser över hur man kan 
schemalägga så att inte skol-
undervisningen störs.

– Det är en översyn som 
borde gjorts för länge sedan. 
I takt med att kraven höjs från 

statsmakten och kommunpo-
litiker måste vi se över tiden, 
vilket vi gör i samråd med 
kulturskolan, säger Peter 
Madsen, verksamhetschef 
grundskolan.

Processen ligger precis i 
startgroparna och inga beslut 
kommer att tas förrän tidigast 
i januari. 

I torsdags hölls ett infor-
mationsmöte med kultursko-
lans personal och verksam-
hetschefen för grundskolan, 
där en del frågetecken räta-
des ut. 

Flera av musikpedagoger-
na kände att de inte fått alla 
korten på bordet och lösa 
rykten skapade oro. 

– En del hade till exempel 
hört från rektorn att det inte 
är någon idé att sätta sche-
man inför hösten eftersom 
det ändå inte kommer att vara 
någon musikundervisning på 
dagtid. Informationen halta-
de och ledningen har erkänt 

att man hade kunnat vara tyd-
ligare. Men nu när vi vet mer 
tycker jag att det känns bra, 
mycket av arbetet med att 
göra smidigare scheman görs 
redan idag. Tar man däremot 
beslut om att inte vara kvar på 
skoltid alls, då är det en helt 
annan sak, säger musikpeda-
gogen Martin Fernandez.

Det man jobbar med är att 
hitta fler tider på raster och 
i anslutning till att skolan 
slutar, allt för att det ska bli så 
bra som möjligt för eleverna. 

Det menar kulturchefen 
Michael Svensson. 

– Vi jobbar inom samma 
sektor och försöker gemen-
samt hitta sätt att förfina in-
strumenten och schemalägga 
musikundervisningen på ett 
bättre sätt. Vi är stolta över 
vår kulturskola och grund-
skolan uppskattar fenomenet 
som en viktig del i målupp-
fyllelsen. 

JOHANNA ROOS

ALE. Hittills i år har Ale 
kommun tagit emot nio 
flyktingar. 

Det är mer än dubbelt 
så många som under 
hela 2011. 

Genom nya avtal med 
Länsstyrelsen kommer 
man sannolikt att 
uppnå ambitionen om 
att ta emot omkring 30 
personer.

– Vi planerar även bosätt-
ning för ytterligare en familj 
nu under juli, säger Magnus 
Billborg, enhetschef för för-
sörjningsstödet i Ale. 

Det nya avtalet innebär 
att kommunerna ansvarar för 
att ta fram så många bostä-
der som avtalet avser, vilket i 
Ales fall är 25 per år. De res-
terande fem räknar man med 
eventuellt bosätter sig i kom-
munen på eget initiativ. 

Anledningen till att Ale 
de senaste två åren inte tagit 
emot ens en femtedel av det 
som var avtalat är att man 
tidigare enbart haft flyk-
tingar som bosatt sig på eget 
bevåg. Konkurrensen på 

bostadsmarknaden gjorde att 
mycket få fick bostad.

Anpassade bostäder
– Att få loss bostäder är inte 
det lättaste, därför hör vi 
själva av oss till bosättnings-
enheten när vi har något. 
Utifrån bostaden tar man 
sedan fram förslag på perso-
ner som skulle ha möjlighet 
att flytta in. Det är viktigt att 
bostaden är anpassad efter 
deras behov. Ibland händer 
det att familjer tackar nej till 

erbjudandet och då får man 
börja om, säger Magnus Bill-
borg.

Man har nära kontakt med 
Alebyggen och var någon-
stans i kommunen flyktingar 
erbjuds boende styrs av vad 
som blir ledigt.

Kommunen bedömer att 
man kommer att kunna ta 
emot enligt det löpande avta-
let som innebär 30 personer 
varje år. 

JOHANNA ROOS

Ale håller flyktingavtal
– Beräknas ta emot 30 nyanlända under 2012

Faksimil från Alekuriren v 10 2012

ALE. I fjol tog Ale 
kommun emot fyra 
flyktingar. 

Det är inte ens en 
femtedel av vad som 
står i överrenskommel-
sen med Länsstyrelsen.

Genom det nya 
avtalet som kommun-
fullmäktige godkänt 
kommer man troligtvis 
att komma närmare 
ambitionen att ta emot 
30 personer.

Ale kommun har sedan flera 
år tillbaka avtal med staten 
om mottagande av flyktingar 
och andra skyddsbehövande. 

I höstas sa Länsstyrelsen upp 
avtalet för omförhandling. 
Förslaget som godkändes i 
kommunfullmäktige förra 
måndagen innebär att man 
precis som tidigare åtar sig 
att ta emot 30 personer, men 
med vissa betydande skillna-
der.

Ale kommun har tidiga-
re varit en kommun där flyk-
tingar bosatt sig på eget ini-
tiativ, men framför allt bris-
ten på lediga bostäder har 
gjort att denna inflyttning 
har minskat drastiskt. Från 
att 2008 ha fyllt hela kvoten 
på 30 personer halverades 
antalet till året efter, för att 
landa på endast fyra stycken 

både 2010 och 2011. 
För att kunna fullfölja sitt 

åtagande om 30 personer per 
år ingår det nu i avtalet att ca 
25 personer beräknas anvi-
sas plats genom Arbetsför-
medlingen eller Migrations-
verket. 

– Det gör att vi garanterat 
kommer att ta emot fler än 
fyra personer i år, det är vår 
uppgift att göra det. De res-
terande fem räknar man med 
eventuellt bosätter sig här på 
eget initiativ, säger Magnus 
Billborg, enhetschef för för-
sörjningsstöd i Ale, och fort-
sätter:

– Det viktigaste är att lösa 
bostadsfrågan och vi samar-
betar med Alebyggen för att 
kunna säkerställa boende åt 
flyktingar. 

Kommunen får statlig er-
sättning för mottagarkost-
nader och försörjningskost-
nader initialt. Detta sker 
under de två första månader-
na medan man utreder eta-
bleringsplanen. Därefter får 
man etableringsersättning 
från Arbetsförmedlingen. 

SD motsatte sig
Det var en nästintill enhällig 

majoritet som stod bakom 
beslutet att kommunfullmäk-
tige skulle godkänna det nya 
avtalsförslaget.  Sverigede-
mokraterna var ensamma om 
att motsätta sig.

– Det är en stor föränd-
ring. Det finns inga bostä-
der, trycket ökar mer och mer 
och vi har inte förutsättning-
arna. Det måste man titta på 
innan. Vi har inte heller till-

räckligt med jobb åt ungdo-
marna, säger Robert Jans-
son, ordförande för SD i Ale. 

Oppositionsrådet Paula 
Örn (S), som i frågan var 
tydlig i talarstolen menar att 
det handlar om människosyn. 

– Man måste utgå från 
varje människas rätt till att 
skydda sitt liv och sin hälsa, 
vi kan inte villkora med det 
skyddsbehovet. Dessutom 

hade vi aldrig klarat oss utan 
arbetskraftsinvandringen. Jag 
tycker att SD:s argumenta-
tion är oansvarig. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

ETABLERING AV NYANLÄNDA
Enligt lagen om etableringsinsat-
ser för vissa nyanlända, som trädde 
i kraft 1 december 2010, ges Arbets-
förmedlingen det samordnande 
ansvaret för etableringsinsatserna. 
Tillsammans med den nyanlände 
och i samverkan med berörda kom-
muner, myndigheter, företag och 
organisationer upprättar man en 
etableringsplan. Personen informe-
ras om var i landet förutsättningar 

för arbete är goda baserat på hans 
eller hennes bakgrund.
Den nya lagen omfattar nyanlända 
som har fyllt 20 men inte 65 och 
som har uppehållstillstånd som 
flykting, kvotflykting, skyddsbehö-
vande eller anhöriga till dessa. Även 
nyanlända som fyllt 18 men inte 20 
omfattas. 

Källa: Arbetsförmedlingen

– Nu räknar Ale kommun med att 
ta emot fler personer

Ny situation. Genom ändrade avtal med Länsstyrelsen räknar Ale kommun med att ta emot 
fler nyanlända.

Nytt avtal om flyktingmottagande

Musikundervisning ses över
– Samarbete mellan grundskolan och kulturskolan

Schemaläggningen av musikundervisningen på dagtid ska ses över för att inte störa lektio-
nerna.
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LÖDÖSE. Mogen språk-
hantering och en 
mycket vacker berät-
telse.

Omdömet är signerat 
författaren Niklas Krog.

I samband skolavslut-
ning firades Malinda 
Jernström – vinnare av 
Tingbergsskolans upp-
satstävling.

Varje år genomförs en upp-
satstävling för Tingbergs-
skolans åttondeklassare. Det 
här var sjunde gången i ord-
ningen.

– Tidigare år har vi haft 
en bestämd genre, så var inte 
fallet den här gången. Nu 
fick eleverna skriva en berät-
tande text, helt fritt, förkla-
rar svenskalärare Susanne 
Nilvall.

Ett besök av Niklas Krog 
utgjorde startskottet för pro-
jektet. Niklas gav dessutom 
ungdomarna inspiration och 
värdefulla tips inför skrivan-
det.

När tiden gått ut hade 
63 uppsatser lämnats in. 
Susanne Nilvall gjorde en 
första gallring bland bidra-
gen och skickade vidare 16 
texter till Niklas Krog.

– Det kom in otroligt 
många bra uppsatser. Egent-
ligen skulle jag plockat ut tio 
berättelser, men eftersom 
kvalitén var så hög lät jag 
Niklas Krog läsa igenom fler 
texter än vad som vad över-
renskommet från början.

Niklas Krog fungerade 
sedan som enväldig domare 
i uppsatstävlingen. Tre pris-
tagare och ett hedersom-
nämnande lämnades i sam-
band med examensdagen. 
Den berättelse som Niklas 
Krog tyckte allra bäst om var 
Malinda Jernströms ”Ben-
jiro”.

– Berättelsen handlar 
om en japansk tjej, Naokis. 
I ett gammalt körsbärsträd 
hittar hon dagboksblad från 
en kille som upplevde andra 
världskriget. Naokis blir 
berörd av det hon läser, för-
klarar Malinda.

Berörd blev också Niklas 
Krog som hyllar Malinda för 
hennes lågmälda berättande.

– Det är precis så det är. 
Malinda har oerhört lätt för 
att uttrycka sig i skrift och 

fångar verkligen läsaren. Jag 
måste säga att alla fyra pris-
tagare sticker ut med sina 
berättelser, säger Susanne 
Nilvall.

Känslan när det förkun-
nades att du hade vunnit?

– Det är klart att det är 
roligt, men för min del spe-
lade det inte så stor roll. Jag 
var nöjd med uppsatsen och 
det var det viktigaste för mig, 
säger Malinda.

Drömmer du om att bli 
författare?

– Jag vet inte riktigt vad 
jag vill bli. Något inom 

media tror jag, men man vet 
aldrig.

Som förstapris i Ting-
bergsskolans uppsatstävling 
erhöll Malinda Jernström 
diplom, biobiljetter och en 
av Niklas Krog personligt 
signerad bok; ”Turk & Ayla”.

Tvåa i tävlingen blev 
Embla Petersdotter och 
trea Alva Olsson. Heders-
omnämnandet gick till Emil 
Johansson.

Malinda Jernström 
fångar läsaren
– Vann Tingbergsskolans uppsatstävling

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Malinda Jernström segrade i Tingbergsskolans årliga upp-
satstävling. Som pris erhöll Malinda diplom, biobiljetter och 
en signerad bok från författaren Niklas Krog.

Öppettider:
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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�����	��GÖR DIN EGEN

FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!

Patrik

Din ICA handlare i Lilla Edet… TREVLIG
midsommar
Många tycker att ordet midsommar 
andas mystik och tänker på glömda 
sagor om virvlande älvdanser vid en 
smålandstjärn. Andra plockar sju sorters 
blommor i hopp om att drömma om 
den tillkommande.

Mystik eller inte vi på ICA Supermarket 
har laddat hela butiken med allt du 
behöver inför ditt midsommarfi rande.

Önskar
Patrik med personal

Mids. afton 7–18 • Övriga dagar 7–23

Midsomm aröppet

 Gräddfi l 
 Arla.   3 dl. Fetthalt 12%.   
 Jfr pris 25:00/liter.     

 2 för 

 15k     

 Matjesill 
 Klädesholmen/Alax.   200 g.    
 Jfr pris 25:00/kg.   
Max 4 burkar erbj/kund.  

 2 för 

 10k     

  

 19  95  /st 

  

 14  95  /hg 

 Färsk potatis 
     Svensk.  
   Max 5 kg erbj/kund.  

2  för 

49k
 Från vårt bageri! 

 Kavring 
     Butiksbakat.  
     

 I delikatessen! 
 Rostbiff 
       Jfr pris 149:50/kg.     

 Handla andra varor för

minst 200 kr så får du köpa… 

Gäller ej vid köp av tobak, receptfria varor och spel.

Kaffe
Gevalia. 400–500 g.
Jfr pris 61:25–49:00/kg.
Gäller ej ekologiskt, 
rättvisemärkt, hela bönor. 
koffeinfritt. Max 1 erbj/kund.

  

 0  50  /kg 

Öppet 7–23 alla dagar
www.icabostrom.se
facebook.com/icabostrom

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 24/6 -12. Reserv för slutförs och ev tryckfel.
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Drive-in butik
Industrivägen 39b

Sävedalen
031-26 50 88

Göteborgsvägen 74
Sävedalen

031-26 50 23

Allum
Partille

031-26 50 61

Friggagatan 16c
Göteborg

031-80 20 12

VI VILL ÖNSKA 
ALLA EN TREVLIG 
SOMMAR!

Brahegatan 7
Göteborg

031-21 72 33

Ale Torg 7
Nödinge
0303-966 77

Torggatan 2
Älvängen
0303-74 99 99

VI VILL ÖNSKA 
ALLA EN TREVLIG 
SOMMAR!

www.cederleufssvenheimers.se

HÅLANDA. I några år 
har arbetet pågått.

Förra fredagen 
skedde invigningen av 
Ales natur- och kultur-
guide.

– Nu gäller det att få 
aleborna att hitta in 
på kommunens hem-
sida och sedan ut i vår 
vackra natur, säger 
kommunekolog Göran 
Fransson.
En digital natur- och kul-
turguide lanseras för Ale 
kommun. I den beskrivs elva 

vandringsleder och deras 
flora, fauna och historiska 
lämningar.

– Guiden kommer suc-
cessivt att byggas ut och när 
projektet är klart ska vi kunna 
presentera ett drygt 20-tal 
områden, från Surte i söder till 
Hålanda i norr. Ambitionen 
är att arbetet ska vara färdigt 
inom det närmaste året, säger 
Göran Fransson.

Uppdraget att arbeta fram 
en natur- och kulturguide 
antogs av kommunfullmäktige 
2007. Det är Göran Fransson 
som tillsammans med folkhäl-

soplanerare Birgitta Fredén, 
miljöansvarig Annika Fri-
berg och kultursamordnaren 
Sofie Rittfeldt som har sam-
verkat i arbetet.

– Det har varit ett väl fung-
erat tvärsektoriellt arbete där 
alla har haft en gemensam mål-
bild. Syftet är att locka kom-
muninvånare och besökare att 
upptäcka de många sevärdhe-
ter och natursköna platser som 
finns i Ale kommun förklarar 
Birgitta Fredén.

Till invigningsfirandet 
hade ett antal kommunala 
politiker och tjänstemän 
bjudits in. Vandringen gick 
genom Rapenskårs lövsko-
gar, i storslagen natur och 
med Grönåns vattendrag som 
ständigt gjorde sig påmind. 
Sommarlik temperatur och 
solsken förhöjde upplevelsen 
ytterligare.

Med på promenaden 
fanns också naturentusiasten 
Pelle Dalberg som berät-

tade om de trädslag och 
växter som uppenbarade sig 
längs med gångstråket. Även 
Jack Olsson från Alefiskarna 
deltog på vandringen.

– Grönån är en gynnsam 
lek- och uppväxtmiljö för lax 
och öring, konstaterade Jack.

Förutom Pelle Dalberg har 
också Göran Åkerlund ägnat 
projektet åtskilliga ideella 
arbetstimmar.

– Vi är tacksamma för det 
engagemang och den kun-
skap som Pelle och Göran 
berikat projektet med. Vi är 
väldigt glada över att natur- 
och kulturguiden har blivit 
verklighet. Nu gäller det att 
förädla den här produkten 
och göra kommuninvånarna 
uppmärksamma på de många 
fina vandringsleder som vi har 
att erbjuda, avslutar Göran 
Fransson.

Ales natur- och kulturguide invigd

I LÖVSKOGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ragnhild Kappelmark, enhetschef för allmänkulturen, stu-
derar lax och öring på nära håll. Ragnhild flankeras av kom-
munfullmäktiges ordförande Klas Nordh och kommunekolog 
Göran Fransson.

Kommunekolog Göran Frans-
son.

VANDRINGSLEDER
Klara vandringsleder som ingår i 
natur- och kulturguiden:
• Fågeldammarna, Surte
• Kilanda
• Prästalund, Starrkärr
• Ranneberget, Älvängen
• Rapenskårs lövskogar

• Skepplanda gravfält
• Stora Kroksjön, Risveden
• Stugåsberget
• Vadbacka
• Verleskogen
• Vinningsbodalar och Björkärrsäng

Pelle Dalberg berättade inle-
velsefullt om växtligheten i 
området.

ÖPPET

8-22 
ALLA DAGARPriserna gäller t o m söndag 24/6-2012.

 Reservation för slutförsäljning och ev. tryckfel

8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR 8-22 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning.

� Superklipp! Superklipp!

Älvängen  |  0303-74 80 40

Karré
Danish Crown. Ursprung 
Danmark. Ca 1100g. Benfri. 
Av gris. Max 1 förp/kund.
Gäller ej vid köp av tobak, 
receptfria varor och spel.

2990 

Superklipp!

/kg

8-22 ALLA DAGAR

Just nu!

TREVLIG MIDSOMMAR!
I vår uttagsautomat i värme och ljus inomhus tar du enkelt ut kontanter

Handla andra varor för minst 

200 kr så får du köpa:
Handla andra varor för minst 

200 kr så får du köpa:Läsk
Coca Cola, Fanta, Sprite.  
1,5 liter. Jfr 6,67/liter + pant. 

Max 1 erbj/kund.

3 för 

30:-

Kaffe
Gevalia 400-500g. 
Jfr pris 61,25-49,00/kg 
Gäller ej ekologiskt, 
rättvisemärkt, hela bönor, 
koffeinfritt. Max 1 erbj/kund.
Gäller ej vid köp av tobak, 
receptfria varor och spel.

2 för49:-
ÖPPETTIDER 
MIDSOMMARHELGEN:

Midsommarafton 8-16
Midsommardagen 10-22

HANDLA 
FÖR 300:- 
och få ett kilo 
färskpotatis!
Handla för 600:- 
och få 2 kg osv.
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Utgångspris: 1 995 000:-
4 rok, varav 2-3 sovrum
Boarea: 90 kvm, biarea: 36 kvm
Tomt: 2 053 kvm Sluttning
Byggt: 1935
Adress: Rished 125
Visas tor 28/6 17.30-18.00
och sön 1/7 15.00-15.45
Sms:a: FB 5410-3445 till 72456 för
beskrivning

Rymlig och välhållen 1½-
plansvilla med charm. Soligt och
bra läge, med utsikt, gränsande
till naturen. Stort fristående
garage samt gäststuga.
Gångavstånd till
kommunikationer, förskolor och
skolor. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3445.

ALAFORS

Utgångspris: 1 595 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 135 kvm
Tomt: 908 kvm Plan
Byggt: 1973
Adress: Bärs Lid 44
Visas tis 19/6 16.30-17.00
och tis 26/6 17.30-18.00
Sms:a: FB 5410-3233 till 72456 för
beskrivning

I ett populärt område i gemytliga
Skepplanda finner ni detta
välskötta 1 1/2 planshus med
härlig trädgård på baksidan. Nära
gångväg till Albotorget, lekplats,
förskolor och skolor. Avstånd till
Göteborg är ca 4 mil.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3233.

SKEPPLANDA

Utgångspris: 2 550 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 149 kvm
Tomt: 1 425 kvm Plan
trädgårdstomt
Byggt: 2004
Adress: Hansvägen 4
Visas tis 19/6 17.30-18.00
och ons 27/6 17.30-18.00
Sms:a: FB 5410-3409 till 72456 för
beskrivning

Centralt beläget i småstadsidyllen
Älvängen, finns den här mycket
fina 1-plansvillan med separat
stuga för t ex generationsboende.
Öppen planlösning med fräscha
och ljusa färger. Fristående
garage. Gångavstånd till all
service. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3409.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 2 695 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 188 kvm, biarea: 66 kvm
Tomt: 948 kvm
Byggt: 1980
Adress: Länsmansvägen 17
Visas sön 1/7 15.45-16.30
Sms:a: FB 5410-2945 till 72456 för
beskrivning

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

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 2 395 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 150 kvm, biarea: 15 kvm
Tomt: 3 403 kvm Naturtomt
Byggt: 2003
Adress: Ölanda 120
Visas lör 30/6 14.00-15.00
Sms:a: FB 5410-3156 till 72456 för
beskrivning

Mycket trivsam och fin 1 1/2
plansvilla med charm och med
naturnära läge. Från huset har du
en vida utsikt över ängarna i
västerled med sol hela dagen
samt kvällen. Ypperligt tillfälle för
den som har hund eller häst och
gillar lantlivet. Bokade visningar,
ring för tid. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3156.

ÖLANDA

Utgångspris: 3 350 000:-
7 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 186 kvm
Tomt: 2 447 kvm
Byggt: 2009
Adress: Skår 214
Visas sön 1/7 13.00-13.45
Sms:a: FB 5410-2075 till 72456 för
beskrivning

Hästgårdsdröm i Skepplanda
med ett skyddat och vackert läge.
Nytt och fräscht. Plats finns för 4
stycken hästar. Fastigheten är
granne med en stor hästgård och
stor ridanläggning. Bete och
rasthagar kan köparen få tillgång
till av närmaste granne enligt
överenskommelse.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2075.

SKEPPLANDA

Utgångspris: 1 625 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 122 kvm, biarea: 28 kvm
Tomt: 4 553 kvm Plan
Byggt: 1991
Adress: Pussen 465
Sms:a: FB 5410-3256 till 72456 för
beskrivning

Välkommen till denna fina 1-
plansvilla. Öppen planlösning
med fräscha och ljusa färger.
Mycket trivsamt med rymligt kök
och ett mysigt vardagsrum. Flera
sovrum ger stora möjligheter.
Stort och rymligt garage. Härliga
bär och svampmarker inpå
knuten. Bokade visningar, ring för
tid. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3256.

PUSSEN

Utgångspris: 2 275 000:-
7 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 169 kvm, biarea: 94 kvm
Tomt: 1 251 kvm
Byggt: 1975
Adress: Olof Persvägen 26
Visas ons 27/6 18.30-19.15
Sms:a: FB 5410-3450 till 72456 för
beskrivning

Här kan vi erbjuda en fin, gedigen
och rymlig sluttningsvilla med
dubbelgarage på återvändsgata i
populära Älvängen. Bra läge med
fin utsikt, generösa utrymmen och
flera sovrum. Nära
kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3450.

ÄLVÄNGEN
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Vid Statoil, Göteborgsvägen 94, Älvängen
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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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ALE. Triventus som till-
sammans med intres-
serade markägare har 
bildat Triventus Ale-
trion Vind AB (TAVAB) 
utreder möjligheten att 
sätta upp vindkraftverk 
i Alefjäll.

Ett innehållsrikt 
informationsmöte hölls 
för berörda för tre 
veckor sedan.

– Tidningens beskriv-
ning av mötet stämde 
inte överens med vår 
uppfattning, vi tyckte 
det var ett mycket bra 
möte där många kloka 
frågor fick svar, säger 
TAVAB:s vd Johanna 
Ottosson.

Triventus Wind Power AB 
har tillsammans med mark-
ägarbolaget Vind i Ale AB 
bildat bolaget Triventus Ale-
trion Vind AB. Företaget ut-
reder möjligheten att etable-
ra vindkraftverk i de tre om-
råden som Ale kommun pekat 
ut som lämpliga. Boende i om-
rådet har reagerat kraftigt på 
planerna och har bildat Ale-
fjälls naturskyddsförening. 
För tre veckor sedan bjöd Tri-
ventus in närmare 800 hus-
håll till ett informationsmöte. 
25% dök upp.

– Det är ett ganska nor-
malt intresse. Vid varje lik-
nande projekt uppstår ett stort 
behov av information och frå-
gorna är inledningsvis väl-

digt många. Det är inte heller 
unikt att det bildas förening-
ar som organiserar de närbo-
ende. Det tycker jag är posi-
tivt. Vi får en part att jobba 
mot och som vi försöker ha en 
dialog med, säger Johanna Ot-
tosson.

Hur upplevde ni mötet i 
Medborgarhuset?

– Som ett mycket bra möte. 
Responsen var väldigt positiv, 
sedan var vi kanske inte över-
ens om allt, men det var ett bra 
tillfälle att redan ut vad som 
gäller. Många fick ställa frågor 
och det som vi inte kunde be-
svara på plats har vi möjlig-
het att återkomma till via vår 
hemsida, svarar Johanna Ot-
tosson.

Ni ville helst inte ha 
några frågor under själva 
informationen, varför?

– Vi upplever att fler vågar 
prata i mindre grupper och 
därför ville vi att frågorna 
ställdes ute vid de olika statio-
nerna. Men i efterhand kan vi 
konstatera att det finns en fin 
möteskultur i Ale så det gick 
ju väldigt bra ändå. Alla begär-
de ordet och det var inga som 
pratade i mun på varandra.

Triventus har också haft en 
genomgång med Ale kommun 
och förutsättningarna för 
vindkraft i Ale kommer nu 
att revideras. Ser allt bra ut 
kommer en mer detaljerad 
utredning att påbörjas. Till 
hösten kan det bli aktuellt att 
bjuda in till samråd med all-
mänheten.

– Före semestern kommer 
vi att ta beslut om hur vi 
tänker agera framöver och 
hur snabbt. Det är kom-
plexa frågor och mycket att ta 
hänsyn till, allt från djur, natur 
till närboende, geologi och ar-
keologi, avslutar Johanna Ot-
tosson.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ 

Triventus om det stormiga vindkraftsmötet:

”Det är normalt med synpunkter”

AD och Alliansen vill 
införa LOV (Lagen 
om valfrihetssystem) 

i Ale kommun. Vi anser att 
LOV gynnar de stora priva-
ta vinstdrivande vårdföreta-
gen som Carema och Atten-
do och inte de alebor som 
har behov av hemtjänst.

Privata företag inom äld-
reomsorg har:
• Lägre personaltäthet
• Färre heltidsanställda
• Fler timanställda
•  Personal som kan sägas 

upp om de slår larm om 
missförhållanden

• Möjlighet att föra ut vin-
ster till skatteparadis

Varför tycker högerallian-
sen att det är så bra?

JA till valfrihet – nej till 
LOV!    Ale Arbetarekommuns

pensionärsutskott
Thor Eliasson, Ing-Britt Andersson, 
Anita Engström, Wivianne Radesjö, 

Hans Hellman, Helge Hellman, 
Harry Fischer, Lars Ahl, Ann-Mari 

Gidlund, Kent Enlund, Märit Nilwall 

Ska mamma välja 
Carema eller Attendo?

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v.25 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

Öppet alla dagar 8-22

Svalkande efter dansen runt midsommarstången
Öl

4290
/st + pant

Jfr pris 14,30/liter + pant

Tillbehören gör hela festen!

Till grillen

Chips, ostbågar

2 för 30:-
OLW 265-300g. Jfr pris 56,60-50,-/kg

Finns laddat på ditt ICA Kort!

Snackset som räcker hela natten

Kycklingfi lé

65:-/st
Kronfågel 1 kg Djupfryst

Gräddglass 

7:-/st
GB-Glace 500ml. Jfr pris 14,-/liter

Max 5 köp per kund
Finns laddat på ditt ICA kort!

Broccoli

2 för 15:-
Sverige 250g Klass 1

Jfr pris 30,-/kg

Chokladkakor

2 för 28:-
Marabou 180-200g

Jfr pris 77,78-70,-/kg

Juice

2490
/st

Brämhults 750ml-1 liter

Jfr pris 33,20-24,-/liter

Champinjoner i ask

10:-/st
ICA Polen 250g Klass 1

Jfr pris 40,-/kg

Läsk

4 för 50:-
+ pant

Coca-Cola, Fanta, Sprite 2 liter

Jfr pris 6,25/liter + pant

Färdigskuren sallad

15:-/st
ICA 125-300g Flera sorter

Jfr pris 50-120,-/kg

Hot Dogs

2 för 25:-
Scan 500g. Jfr pris 25,-/kg

Max 1 köp per kund

Finns laddat på ditt ICA Kort!

Nötmix

2490
/st

OLW 265-300g

Jfr pris 93,96-83,-/kg

Hamburgare Bistro

4990
/st

Scan 760g Djupfryst

Jfr pris 65,66/kg

Fläskytterfi lé 

59:-/kg
Nybergs Deli Ursprung Sverige,

ca 800g Av gris.
Finns laddat på ditt ICA kort.

Gravad, kallrökt lax

3990
/st

ICA OBS! 400g. Jfr pris 99,75/kg
Max 1 köp per kund

Finns laddat på ditt ICA kort.

Körsbärstomater i ask

5:-/st
ICA Holland 250g Klass 1. 

Jfr pris 20,-/kg. Max 3 köp per kund

Honungsmelon

990
/kg

Spanien Klass 1. Gäller hel melon

Minivattenmelon

1490
/kg

ICA Selection Spanien Klass 1

Gäller hel melon

Välkommen till vår nya  
butik, hos oss hittar du 
allt du kan önska till hela 
midsommarhelgen.
/Marianne

Jordgubbar 
till dagspris!
/Susanne

Välkommen till en riktig mataffär
TREVLIG MIDSOMMAR TILL ALLA KUNDER!

Öppettider under
 midsommar:

Midsommarafton 8-18
Midsommardagen 10-22

Massor av sill! 
–Kom in och välj
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Förskolekock med stort hjärta
Många alebor har ätit hennes mat som barn och efter 21 år som kock 

på Änggårdens förskola har nu nästa generation tagit vid. 
Tuula Viitanen trivs i sitt kök och tycker det är extra roligt när hon får 

sällskap av språkpraktikanter.

I 21 år har du jobbat som 
kock på Änggårdens för-
skola. Varför trivs du så 
bra?

– Jag älskar att laga mat! 
Kanske inte så mycket 
hemma till vardags, men 
det är kul när man får göra 
något speciellt. Jag tycker 
om att det är ett självstän-
digt jobb och jag ansvarar 
själv för allt från inköp till 
att göra matsedlar och hålla 
rent i köket. 

Vad är det roligaste med 
ditt jobb?

– Det är roligt när barnen 
är nöjda och kommer och 
tackar för maten. De stora 
brukar vara nyfikna på vad 
jag gör och komma och 
fråga. Sedan har jag ofta 
praktikanter från olika stäl-
len som är med mig i köket. 
Jag trivs bra själv, men 
det är kul att ha någon att 
prata med. Jag har en hel 
del språkpraktikanter som 

håller på att lära sig svenska 
och det tycker jag är väl-
digt givande. Jag älskar att 
undervisa och samtidigt få ta 
del av andra 
kulturer, det 
är intres-
sant att höra 
om vad de 
har varit med 
om. Jag har 
aldrig vaknat 
en morgon 
och känt att 
jag inte vill gå till jobbet 
och det är väl ett bevis på att 
man trivs.

Vad är du annars intres-
serad av?

– Jag har ett stort intresse 
av människor och att få ta 
hand om andra. Tidigare 
har vi alltid haft fosterbarn 
och dem har jag kontakt 
med fortfarande. Mina två 
barnbarn är ofta hemma hos 
oss så det är fullt upp, min 
dotter och hennes familj bor 

mitt i stan så det är upp-
skattat att få komma ut på 
landet. Vi åker ofta ut på 
små utflykter. Sedan tycker 

jag mycket 
om att resa, 
framför allt 
till solen. Vi 
har varit en 
del i öststa-
terna, men 
även i Thai-
land och Tur-
kiet. Jag har 

nio syskon, varav fyra bor i 
Finland, så dit brukar vi åka 
och hälsa på. 

Vad har du för sommar-
planer?

– Resa! Vi har tänkt åka till 
Polen, Turkiet och så blir 
det säkert en sväng till Fin-
land också. Sedan kommer 
jag spendera tid med barn-
barnen också.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Tuula Viitanen
Ålder: 59
Bor: Nödinge
Familj: Sambo med Hasse, en 
dotter och två barnbarn
Gör: Kock på Änggårdens 
förskola
Intressen: Resa och umgås 
med familjen
Stjärntecken: Tvilling
Favoritmat: Allt med curry 
och mango
Favoritmusik: Soul från 
70-talet 
Brinner för: Att hjälpa män-
niskor att utvecklas

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Jag har aldrig vaknat en 
morgon och känt att jag 
inte vill gå till jobbet och 

det är väl ett bevis på 
att man trivs.

Tuula Viitanen
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LÖDÖSE. I samband med 
söndagens Örtagårdsdag på 
Lödösehus invigdes som-
marens örtagårdsutställning 
Ogräs & Betong. Under 
sommaren ställer konsthant-
verkarna Gunnel Andersén 
och Maria Lundholm från 
Lödöse ut betongföremål i 
Örtagården. Dessutom visas 
en skärmutställning om ett 
urval av ogräs som förr i tiden 
användes som mat, för växt-
färgning eller som läkemedel.

Under söndagen berätta-
de Ing-Marie Trägårdh från 
Lödöse museum om nyttiga 
ogräs. Gunnel Andersén och 
Maria Lundholm avslöjade 

hur man gjuter i betong. De 
sålde också betongföremål 
för hem och trädgård.

Mine to keep är Helena 
Sundströms musikaliska al-
terego. Hon underhöll med 
musik i Örtagården. 2010 
gav hon ut det självbetitlade 
debutalbumet Mine to keep 
som kännetecknas av starka 
texter och melodier samt He-
lenas säregna röst.

För den yngre generatio-
nen fanns det bland annat 
maskrospyssel att aktivera 
sig med.

ALVHEM. Alfhems Wärds-
hus har fått sitt serverings-
tillstånd tillfälligt indraget. 

Ägaren har överklagat 
beslutet, som nu är under 
utredning.   

Värdshuset, som ligger 

i anslutning till Ale Golf-
klubb fortsätter att servera 
mat som vanligt, men tills-
vidare ingen alkohol. Det är 
ännu oklart när nytt besked 
väntas ges. 

JOHANNA ROOS

Indraget tillstånd för golfkrog
Alfhems Wärdshus.

ALE. Förebyggande 
arbete runt om i kom-
munen gav resultat i 
form av ett ovanligt 
stillsamt skolavslut-
ningsfirande.

– Det var den lug-
naste avslutningen på 
flera år, säger Elisabeth 
Persson från uppsökan-
deverksamheten på Ale 
fritid.
Jämfört med förra årets skol-
avslutning, då man samlade på 
sig tre fulla sopsäckar med be-
slagtagen starksprit blev årets 
firande rena drömmen. 

– Det kändes som om man 
hade bestämt sig för att det 
skulle bli lugnt och vi stötte 
inte på några onyktra. Poli-
sen gjorde några provtagning-
ar men det var det enda, säger 
Elisabeth Persson. 

Många runt om i kommu-
nen hade jobbat hårt för att 
förhindra fylla och stök. 

Vakna – tillsammans mot 
droger drev bland annat kam-
panjen ”Tänk om”, i syfte att 
informera och hjälpa föräldrar 
att säga nej till att köpa ut al-
kohol till sina tonåringar. 

Två dagar innan skolav-
slutningen hade Christina 

LÖDÖSE. Årets student den 
1 juni på Elfhemsskolan i 
Lödöse blev en finstämd 
upplevelse för skolans nyba-
kade studenter.  Lärare och 
handledare för studenternas 
praktikplatser samt rektor 
Carl Nyström passade på 
att bjuda på en avslutande 
högtid i Lödösehus med tal 
och skådespel .

Även företrädare för kom-
munen; kommunchef Johan 
Fritz, utbildningsnämndens 
ordförande Leif Håkansson 
(S) och bildningsförvaltning-
ens dåvarande chef Martin 
Barkstedt deltog i Elfhems 
gymnasiums firande av sin 
andra årskull sedan starten 
för tre år sedan. Utspringet 
skedde till tonerna av stu-
dentsången vid den ljuvliga 
kaprifolportalen i Lödösehus 

vackra lustgård.
I onsdags var det på nytt 

dags för Elfhems gymnasi-
ums elever på introduktions-
programmen, samt lärlingar i 
årskurs ett och två, att samlas 
till den sista dagen på skol-
terminen. Elever och lärare 
kom till skolan på onsdags-

förmiddagen för diplomut-
delning och andra trevliga 
aktiviteter. Därefter servera-
des kaffe och kaka innan alla 
ungdomar kunde åka hem 
och njuta av sitt välförtjänta 
sommarlov.

JONAS ANDERSSON

Studentfirande på Lödösehus

Glada studenter som firade sin avslutning på Lödöse-
hus. Helen Grön, Rick Lorentsson, Oskar Olsson, Mats Böe, 
Thomas Marklund och Magnus Stubbhage.

Örtagårdsdag på Lödösehus

PÅ LÖDÖSEHUS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Besökarna till Örtagårdsdagen på Lödösehus fick bland annat 
se hur växter och ogräs kan användas som växtfärgning.

Lugn skolavslutning i Ale

Informerade föräldrar. Christina Wallöé och Angelica Anders-
son från Ale fritid marknadsförde Vakna-kampanjen ”Tänk 
om” för att stötta tonårsföräldrar inför skolavslutningen.

HÅLANDA. Jazzfredag, 
förtrollande opera och 
en trivsam familjesön-
dag. 

För tredje året i rad 
blev sommarfestivalen 
i Mauritzberg en riktig 
höjdare.

Trots konkurrens från 
flera olika håll kom hela 
350 besökare.

Fotbolls-EM, Potatisfestival 
i Alingsås och tre konserter 
med Göteborgs symfoniker. 
Att sommarfestivalen i Mau-
ritzberg skulle få tuff konkur-
rens stod klart redan innan, 
men arrangörerna är nöjda 
med att omkring 350 besö-
kare hittade dit. 

– De som kom fick en väl-
digt bra upplevelse, föreställ-
ningarna var helt fantastis-
ka. Det var ett innehåll med 
många olika uttryck, säger 
Johan Dahlbäck, som till-
sammans med sin familj ar-
rangerade festivalen. 

Fredagens stora musik-
upplevelse lät sig inte väntas 
på när Sarah Riedel trollband 
publiken med sin personliga 
röst. Kvällen fortsatte sedan 
med Lars Jansson Trio som 
bjöd på en trivsam stund i 
den melodiska improvisatio-
nens tecken. 

Den svenska sommaren 
visade sig från sin bästa sida 
och solen sken över Mau-
ritzberg när det på lördagen 
hade blivit dags för två före-
ställningar av operan Troll-
flöjten, som regisserades av 
Johanna Dahlbäck. 

– Hon hade klippt in vi-
deoprojektioner, alltså filma-
de scener, som tajmades med 
replikerna på scenen. Kören 
satt med i publiken, utan åhö-
rarnas vetskap, så det blev en 
överraskning när de plötsligt 
började sjunga. Det är roligt 
när man vågar prova nya ut-
tryckssätt. Vi är mycket nöjda 
med gestaltningen av operan, 

säger Johan Dahlqvist. 
Mest folk kom det på sön-

dagen då två föreställningar 
av Kattresan visades och hela 
festivalen avslutades med Re-
baroque, som bjöd på bland 
annat barockmusik och folk-
musikinfluenser från öst och 
väst. 

Både lördagen och sön-
dagen kantades dessutom av 
vacker kammarmusik.

Musiken blomstrade i Mauritzberg
– Välgjort festival lockade till sommarfest

Operan Trollflöjten spelades 
upp under lördagen.

Kristofer Lundin.

Nästa evenemang på Mau-
ritzberg blir den 1 september 
då ett folklustspel med musik 
och teater kommer att spelas 
upp i kvarnen. 

– Det ser vi mycket fram 
emot, säger Johan Dahlqvist.

JOHANNA ROOS

Wallöé och Angelica An-
dersson från Ale fritid ställt 
upp ett kampanjbord utanför 
Ica Kvantum på Ale Torg, där 
de delade ut informationsblad 
och lotter med chans att vinna 
Vakna-tröjor. 

– Man vet att ungdomar 
som får lov dricka hemma 
löper större risk att få problem 
med alkohol senare i livet. Jag 
har själv varit stenhård mot 
mina barn på den punkten och 
det tackar de mig för idag, be-
rättade Christina. 

Elisabeth Persson var ute 
och höll koll under skol-
avslutningskvällen tillsam-
mans med kollegan Daniel 
Juhlin, ungdomspolisen och 
tre fältanknutna socialsekre-
terare. Dessutom fanns ett 

flertal nattvandrare fanns på 
plats i Skepplanda, Älvängen 
och Bohus. 

Många ungdomar från 
Surte och Bohus valde att 
besöka det drogfria evene-
manget ”Sommarstart” i 
Kungälvs Folkets park, där det 
var gratis inträde. En del hade 
aktiviteter dagen innan och 
det fanns även saker planera-
de dagen efter, som första in-
formationsträffen inför som-
marjobben. En del klasser var 
även på Krokholmen. 

– Det kändes lugnt, harmo-
niskt och trevligt. Vi vill tacka 
alla som var med, inte minst 
nattvandrarna för fantastiska 
insatser, säger Elisabeth av-
slutningsvis. 

JOHANNA ROOS

– Förebyggande arbete gjorde skillnad

Emilia Feldt och Tobias Nils-
son
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FOTBOLL

ALAFORS. Serieledande 
Skoftebyn lyckades 
inte riva den gulsvarta 
försvarsmuren.

Ahlafors IF följde sin 
matchplan in i minsta 
detalj.

– Jag är så grymt 
imponerad av killarna, 
de visar en härlig 
inställning och sen 
hade vi marginalerna 
på vår sida, konsta-
terade AIF-tränaren 
Lars-Gunnar Hermans-
son.

Hemmalaget tog emot topp-
laget Skoftebyn på Svenska 
Stenhus Arena med stor res-
pekt. Ahlafors hade dessutom 
två tunga förluster mot Ste-
nungsund och Tölö bakom 
sig. En påläst Lars-Gunnar 
Hermansson hade betonat 
vikten av försvarsdisciplin 
och varnat för en tät match 
med få målchanser. Det 
gällde att stå upp och ha tå-
lamod. Matchbilden stämde 
väl överens med Hermans-
sons analys. Skoftebyn hade 
stort bollinnehav, men AIF är 
också som bäst när laget slip-
per vara bollförande.

– Det var med stolthet som 
jag såg hur vi uppträdde under 
hela matchen. Egentligen var 
det en typisk 0-0-match, men 
denna gång hade vi lite flyt, sa 

Lars-Gunnar Hermansson.
Hemmakeepern, Andre-

as Skånberg, svarade för ett 
par briljanta ingripanden i 
båda halvlekarna och hjäl-
terollen fick 
han dela till-
sammans med 
Moha Abdul-
razek som i 
den 65:e spel-
minuten fick 
en drömträff. Distansskottet 
satt mitt i krysset och blev 
matchens enda fullträff.

– Det är självklart väldigt 
kul för killarna att ta en skalp 
som denna. Det bevisar åter-
igen att vi kan besegra alla lag 
i serien om vi är konsekven-
ta och tror på det vi gör. När 
vårt försvarsspel är som idag 
är det få lag som får hål på oss, 
sen gäller det att ta vara på 
de chanser vi skapar, menade 
Hermansson.

Med förnyat självförtro-
ende tar Ahlafors IF nu emot 
Edet FK i en första av två der-
bymatcher innan sommar-
uppehållet.

– Vi har revansch att utgrä-
va från fjolårets två förluster. 
Vi känner varandra väl så det 
blir säkert två jämna matcher, 
men det brukar vara målrikt 
och roligt. Jag ser fram mot 
den här utmaningen, avsluta-
de en förhoppningsfull Lars-
Gunnar Hermansson.

En titt i tabellen visar 
hur viktig lördagens trepo-
ängare var. Bottenlagen har 
börjat röra på sig och det är 
nu sex lag som försöker und-
vika kvalplatsen, där AIF för 
tillfället parkerar. Poäng även 
mot Edet skulle möjligen 
kunna ge gulsvart lite andrum 
över sommaren. Fjärås är nu 
ny serieledare före förhands-
favoriten IFK Åmål.

Ahlafors fällde serieledarna
– Moas praktträff avgjorde

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Moha Abdulrazek målskytt och stor matchhjälte när Ahla-
fors IF besegrade serieledande Skoftebyn med 1-0. 

Tätt och tufft var mötet 
mellan Skoftebyn och Ahlafors 
IF. Peter Antonsson krigade 
som vanligt bra på topp.

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Skoftebyn 1-0 (0-0)

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
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Division 3 Nv Götaland
Edet FK – Velebit 1-0 (0-0)
Mål: Marcus Olsson.

Ahlafors IF – Skoftebyn 1-0 (0-0)
Mål AIF: Moha Abdulrazek. Matchens 
kurrar: Andreas Skånberg 3, Henrik 
Andersson 2, Alexander Andersson 1.

IFK Fjärås 10 11 22
IFK Åmål 10 18 21
Skoftebyn 10 10 20
Edet FK 10 -3 16
Tölö IF 10 4 15
Kållered 10 -6 14
Stenungsund 10 2 12
Mellerud 10 -3 12
Ahlafors 10 -5 12
IFK Trollh 10 -1 11
Velebit 10 -12 6
Göteborg FF 10 -15 5

Division 5 Västergötland V
Upphärad – Skepplanda 1-4 (0-2)
Mål SBTK: Daniel Larson, Christian 
Rönkkö, Svante Larson, Ricardo 
Nascimento. Matchens kurrar: 
Jonathan Svensson 3, Linus Carlsson 
2, Oscar Frii 1.
Lödöse/Nygård – Trollhättans 
BoIS 0-1 (0-0)

Division 6D Göteborg
Zenith – Nol 3-0 (1-0)

Färjenäs – Nödinge 1-6 (1-2)
Mål NSK: Adej Hayek 2, Alen Grozda-
nic, Dennis Asplund, Vedad Arnauto-
vic, Hanef Ahmed.

Älvängen – Surte 4-4 (2-4)
Målskyttar, ÄIK: Simon Enyck 2, Rahel 
Faraj 2. Surte: Hardi Kalkali 2, Nebeya 
Glias, Emil Begzic. Matchens kurrar: 
ÄIK: Jimmy Lidén 3, Albin Leyonlund 
2, Simon Enyck 1. SIS: Hardi Kalkali 3, 
Emil Begric 2, Nebioy Elias 1.

Säve – Älvängen 2-3
Mål ÄIK: David Forsman, Mattias 
Ögren, Johan Parinder.

Division 6 Alingsås
Alvhem – Trollh. Syrianska 0-5 
(0-1)

Division 7D Göteborg
Bohus – Diseröd 1-2 (0-2)
Mål BIF: Johan Ryberg.

Division 3 Västergötland S, dam
Skepplanda – IFK Ulricehamn 7-2 
(3-0)
Mål SBTK: Amanda Errind 4, Mikaela 
Ögren, Sandra Augustsson, Andrea 
Lindgren.

Division 4 Västergötland V
Lödöse/Nygård – Edsvära-Norra 
Vånga 6-1 (1-0)
Mål LNIK: Gabriella Johansson 2, 
Rebecca Heinerås 2, Matilda Johans-
son, Amanda Larsson.

Division 4A Göteborg
Kungälvs FF – Älvängen 1-1 (1-0)
Mål ÄIK: Moa Samuelsson.
Matchens kurrar: Anki Olsson 3, 
Emelie Johansson 2, Tesa Enyck 1.

Division 5 Göteborg
L8 Marta - Ahlafors IF 0-12 (0-6)
Mål AIF: Madelene Lindberg 6, 
Amanda Svensson 2, Elin Rubensson, 
Johanna Eklund, Josefine Wiklund, 
Ann-Sofie Johannesson. Matchens 
kurrar: Madelene Lindberg 3, Moa 
Johansson 2, Johanna Eklund 1.

7-manna Göteborg
Romelanda – Surte 0-3 (0-1)
Mål SIS: Mikaela Ivarsson, Natalie 
Ekman, Sofie Johansson.

Raied Juma och hans AIF visade fin kämpaglöd.



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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

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

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-459 000

Ale Taxi Ditt lokala 
taxibolag

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

trakten som sitter i bilen.

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

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

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage AB

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-
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Fotvård, hudvård & Friskvård
i Bohus Centrum
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495 :-

ÄLVGODIS

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

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

Söndag stängt

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag 
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

Högtryckstvätt
Målning
Blästring
Sanering

Klottersanering

0303-77 55 69 / 070-666 06 76

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!
Tar emot friskvårdskuponger

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

Lösgodis 
250 sorter

Även sockerfritt

Slush-ice
Tobak
Läsk
Glass

Energidryck

 

 

0707-53 51 13

Göteborgsvägen 94 
Älvängen 

www.fotalvan.se 

Medicinsk fotvård * Spa-fotvård 
Pedikyr * Presentkort * Försäljning 

Dina fötter i trygga händer! 
Ulla Krafft * Medicinsk fotvårdsspec. 

TS Mureri
• Murning Skorstenar, Kakelugnar
• Öppna spisar
• Spiskassetter, Kaminer
• Tätning rökkanaler, Syrafasta rör
• Inspektion med TV-kamera
• Diverse murningsarbeten

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com

Div 6D
Nödinge SK - Säve SK

Måndag 25 juni  Kl 19.00 Vimmervi IP

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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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
�������������������

Hemsida
från 7990:-
• Inga löpande avgifter

• Snabbt och enkelt

• Anpassad layout

• Sökmotoroptimering

UPPHÄRAD. Nionde 
raka utan förlust.

Torsdagens borta-
match mot Upphärads 
IS blev en behaglig resa 
för Skepplanda BTK.

– Det var klasskillnad, 
konstaterar SBTK:s 
assisterande tränare, 
Jimmy Johansson.

Efter det olycksaliga poäng-
tappet hemma mot Östad-
kulle senast var Skepplanda 
BTK piskade att vinna mot 
Upphärad för att hänga på i 
toppen av division 5 Väster-
götland Västra. Det visade 
sig tämligen omgående 
att hemmalaget inte skulle 
utgöra något hot mot de gul-
svarta gästerna.

– Vi började matchen 
riktigt bra, hade ett vårdat 
passningsspel och lyckades 
dessutom göra två mål under 
den första kvarten, berättar 
Jimmy Johansson.

Det första målet var fruk-
ten av ett mycket vackert 
anfall. Bollen gick som på 
ett snöre mellan SBTK-
spelarna och Linus Carlsson 
väl avvägda inlägg förpas-
sades enkelt i nät av Daniel 
”Göken” Larson. Kort 
därefter fixade Christian 
Rönkkö 0-2 och redan då 
kändes UIS som ett slaget 
lag.

0-2 på Lindåsvallen 
blev 0-3 i den 53:e minu-
ten genom Svante Larson. 
Hemmalaget reducerade i 

den 85:e och inhopparen 
Ricardo Nascimento fast-
ställde slutresultatet till 1-4 
på ett utomordentligt tjusigt 
sätt, ett par 
minuter före 
eld upphör.

En annan 
inhoppare i 
SBTK, som 
gjorde efterlängtad come 
back efter skada, var nyför-
värvet från Lödöse/Nygård, 
Tobias ”Bass” Johansson. 
Han spelade sista kvarten och 
lär på allvar ta upp konkur-
rensen om en plats i startel-
van efter sommaruppehållet.

– Vi känner till Tobias kva-
liteter och förhoppningsvis 
är han tillbaka i god match-
form när höstsäsongen drar 

igång, säger Jimmy Johans-
son.

FOTNOT. Efter pressläggning 
har SBTK hunnit med att spela 
vårsäsongens sista match hemma 

mot Halvorstorps IS. Allvaret 
återupptas tisdagen den 31 juli då 
SBTK möter Lärje/Angered hemma 
i Svenska Cupen.

JONAS ANDERSSON

Enkel match för SBTK

PÅ SJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Daniel ”Göken” Larson inledde målskyttet borta mot Upphä-
rad. Skepplanda BTK vann till slut matchen på Lindåsvallen 
med 4-1.   Arkivbild: Allan Karlsson

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Upphärads IS – Skepplanda BTK 1-4

ÄLVÄNGEN. Den publik som vill se 
mycket mål, bör i fortsättningen 
besöka idrottsplatsen

Älvevi i Älvängen.
Alederbyt mellan Älvängens IK och 

Surte IS FK bjöd på mycket nätrassel 
som åskådarna villigt applåderade.

Det blev en svängig historia där 
hemmalaget hämtade upp ett två-
målsunderläge i den andra halvleken.
Först gick ÄIK fram till 2-0 genom Simon 
Enyck. Då hade matchklockan passerat 13 
minuter. Sedan föll ÄIK samman som ett kort-
hus och gästerna tog över det mesta. Innan 
paussignalen ljöd var ställningen 4-2 till Surte 
och publiken trodde inte sina 
ögon.

Efter sidbytet blixtrade 
hemmalaget till ordentligt 
och Rahel Faraj blev två-
målsskytt i slutperioden 
varav den ena fullträffen kom 
på straff. 

Det är inte i varje match 
som publiken får uppleva åtta 
mål. Okej, i division sex finns 
inga linjemän och faktum 
är att någon fullträff borde 
blivit avblåst. Fast publiken 
hade i vilket fall som helst 
stort nöje över alla fullträf-
farna.

Målfrossa i derbyt på Älvevi

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

HÖLJES

28 juni-1 juli 2012

F Ö R  M E R  I N F O :  w w w . f i n n s k o g a m k . s e

&

Torsdag 28/6:
13:00 Presskörning på banan
22:00 The Playtones Show

Fredag 29/6:
16:00 Rallycross ”Supportrace”
& ”Landskampen”
Final ”Landskampen”
22:00 Scenshow Top Cats

Lördag 30/6:
10:30 Rallycross EM träning
15:30 Officiell invigning
16:00 Rallycross EM, heat omgång 1
Finaler ”Supportrace”
21:00 Dans till Lasse Stefanz

Söndag 1/7:
08:45 Warm Up
10:00 Rallycross EM, heat omgång 2 & 3 
14.30 Förarna skriver autografer 
15:00 Finaler 
18:30 Officiell prisutdelning

Välkomna!

Ons 20 juni kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Edet FK

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

Mån 25 juni kl 19.00
Vimmervi

Nödinge – Säve

Mån 25 juni kl 19.00
SBTK dam – 
Rävlanda

FOTBOLL I ALE

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

En kvartett ÄIK-spelare som deltog i målka-
valkaden. Från vänster Rahel Faraj, två mål, 
Jimmy Lidén, Simon Enyck, två mål, och 
norska nyförvärvet Tim Webster. 4-4 sluta-
de derbyt mot Surte IS.

FOTBOLL
Division 6D Göteborg
Älvängens IK – Surte IS 4-4 (2-4)

ALAFORS. I måndags 
startade Ahlafors IF 
sin fotbollsskola.

70 barn hade anmält 
sitt intresse.

Det blev finfrämmat 
redan första dagen då 
Blåvitts anfallare David 
Moberg Karlsson kom 
på besök.

Flickor och pojkar i åldern 
99-05 är i år inbjudna att delta 
i Ahlafors IF:s fotbollssko-
la på Sjövallen, som genom-
förs i samarbete med Vakna 
och Friends. Fotbollsskolan 
pågår under dagarna fyra.

– Mellan fotbollspassen så 
arbetar vi med värderings-
övningar. Det är här som 
Vakna och Friends kommer 

in i bilden, berättar Maria 
Zetterlund, en av de vuxna 
ledarna.

Till sin hjälp har AIF fe-
riearbetande ungdomar och 
medlemmar som ställer upp 
ideellt med diverse olika syss-
lor. Varje dag serveras det 
varm mat. 

En höjdpunkt var när 
David Moberg Karlsson häl-

sade på för att berätta om 
sin fotbollskarriär och vägen 
till IFK Göteborgs A-lag. 
Barnen fick chansen att ställa 
frågor och därefter delades 
det ut en signerad fotboll och 
t-shirt till samtliga deltagare.

– Att få besök av en all-
svensk spelare höjer natur-
ligtvis statusen på vår fot-
bollsskola ytterligare. Vi är 
jättetacksamma för att David 
Moberg Karlsson kom hit 
och hälsade på oss, avslutar 
Maria Zetterlund.

Blåvittspelare gästade AIF:s fotbollsskola

Ahlafors IF:s fotbollsskola 
pågår under den här veckan. 
I måndags gästades Sjöval-
len av Blåvitts anfallsess 
David Moberg Karlsson. 
Sofia Larson passade på att 
få sin boll signerad.

NOL. En poäng på fyra 
matcher.

Nol IK:s resultat är 
minst sagt magert.

– Vi har helt enkelt 
varit för dåliga, det 
finns inga andra ursäk-
ter, säger tränare Peter 
Karlsson.
Nol IK har hamnat i en 
taskig trend. Efter att 

Älvängens IK lyckades 
vända 0-2 till seger 3-2 på 
Nolängen har det mesta 
gått snett för nolarna. Förra 
veckans förlust mot Bosna 
(4-1) följdes upp med ytter-
ligare ett bakslag mot IK 
Zenith i helgen.

– Det är inget att snacka 
om. Visst vi har haft en hel del 
spelare borta, men till skill-
nad från många andra klub-
bar har vi aldrig behövt lämna 
wo. Det i sig är en styrka, fast 
i ett lagspel som fotboll så 
får det självklart konsekven-

ser när du aldrig kan ställa 
samma lag på benen, förkla-
rar Peter Karlsson som inte 
vill tala kris.

– Nej, vi ska vända det 
här. Uppehållet på två veckor 
kommer lägligt, sen avslutar 
vi med ett derby mot Surte. I 

höst får vi ta nya tag. Nol är 
inget bottenlag.

När vårsäsongen sum-
meras riskerar dock Nol att 
vara ett av lagen som tampas 
längst ner i tabellen. Bara tre 
segrar på tio matcher är en 
kraftig felkalkylering av klub-
ben som hoppades vara med 
i den andra änden av serien.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Nols taskiga trend fortsätter
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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:-

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
•  1 x 2-rätters middag/buffé

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

Bra 
barn-
rabatt

Österrike vid himlen
8 dagar i Mi 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.

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
•  1 x 2-rätters middag/

buffet

från 3.299:-
Pris utan reskod från 3.599:-

Pristillägg 23/6-18/8: 350:-

Pris per person i dubbelrum 

• 7 övernattningar
• 7 x frukostbuffé
• 7 x 4-rätters middag
• Rabatt på greenfee
• 1 välkomstdrink

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

Landhotel Heitzmann

Österrike vid himlen

Semester 
vid Dieksee & Plön
4 dagar i Niederkleveez , Nordtyskland
Hotel Fährhaus 
Niederkleveez ��� 
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:-
Pris utan reskod 1.699:- 

• 3 övernattningar
• 3 x frukostbuffé
• 3 x 3-rätters middag/buffé
• 1 x välkomstdrink

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

Hotel Fährhaus Niederkleveez

www.happydays.nu
eller ring  020 79 33 84

Telefonerna är öppna vardagar kl. 8-17 och helger kl. 10-15.

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

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudanden. 
Uppge reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.

Kom ihåg reskoden: 
Alekuriren

Happydays stora sommartävling
Happydays stora sommartävling

Happydays stora sommartävling

Happydays stora sommartävling

Var med från början och vinn vilda resevinster

Se hur du kan delta på www.happydays.nu  

Vinster för över 40.000:-  

Drivertekst:

HAPPYDAYS STORA 

SOMMARTÄVLING
Se hur du 

kan delta på 

www.happydays.nu
Vinster för 

över 40.000:- 

MIDSOMMARFEST
i Prästalund Starrkärr

fredag den 22 juni kl. 14.00

Lennart och Jan spelar 
och leder lek och dans 

kring midsommarstången.

• Servering

• Lotterier

• Fiskdamm

• Tombola

Hjärtligt välkomna!
Starrkärr Kilanda Hembygdsförening

STARRKÄRR. Midsom-
mar i Prästalund är 
synonymt med Lennart 
Thorstensson.

På fredag spelar han i 
Starrkärr för 50:e året.

– Det är lika roligt 
varje år och inte alls 
betungande, säger Len-
nart till lokaltidningen.

Många är vi som någon gång 
har dansat runt midsommar-
stången i Prästalund till to-
nerna från Lennart Thor-
stenssons dragspel. Gene-
ration efter generation har 
samma minnesbild att re-
ferera till, en dragspelande 
gentleman som leder ringle-
kar och sjunger typiska som-
marvisor.

– Jag var 17 år när jag 
fick förfrågan första gången 
om att spela i Prästalund. 
Jag hade en släkting, Lisa i 
Grunne, som säkerligen tip-
sade arrangören. Åren rulla-
de på i rask takt och till slut 
sade man från hembygdsför-
eningen att jag fick ringa om 
jag inte kunde komma.

Det har hänt vid ett tillfäl-
le, 1973 när Lennart befann 
sig utomlands. Han kan inte 
påminna sig att han uteblivit 
någon mer gång.

– På den tiden var det inte 
bara spelning i Prästalund 
som gällde. Jag var även en-
gagerad i Kongahälla Folk-
danslag där Gösta Engström 
fungerade som violinist. De 
hade två lag som var ute i 
Kungälv och Ale och spela-
de på midsommaraftons för-
middag. Vi besökte äldrebo-
enden i de båda kommuner-
na vilket var väldigt uppskat-
tat, berättar Lennart.

– Jag kom ihåg 1976 när 
jag var i Amerika. Jag skulle 
komma hem dagarna före 
midsommarafton och därför 
hade Gösta skickat med mig 

ett kassettband på melodi-
er som jag skulle öva in. Det 
blev till att packa kalsonger, 
sockar och dylikt i dragspels-
väskan. Kassetten har jag för 
övrigt kvar ännu.

Vilken är den mest spela-
de sommarmelodin under 
dessa 50 år?

– Barfotavisan med Mats 
Paulsson spelar jag varje år. 
Det är en sång som är starkt 
förknippad med midsommar 
för mig.

Hur ser en typisk mid-
sommarkväll ut för Lennart 
Thorstensson?

– Vi brukar vara ett gäng 
om tio personer som firar 
ihop. Tidigare höll vi ofta 
till på Lyrön där vi har vårt 
sommarställe, men de senaste 
åren har vi varit hos en bekant 
i Kode.

Blir det traditionell mid-
sommarmat?

– Ja, det blir det. Sill, färsk-
potatis och jordgubbar ska 
det vara.

Sommaren brukar vara 
en hektisk tid för dig, är 
det samma i år?

– Nej, den här sommaren 
är det betydligt lugnare. Jag 

Inget midsommarfirande utan Lennart
– Spelar för 50:e 
året i Prästalund

50-årsjubilerar. Lennart Thorstensson har spelat varje mid-
sommar i Prästalund sedan 1962, undantaget 1973 då han 
var utomlands. Här är en bild från firandet 2006.
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har några spelningar inboka-
de i övrigt är det förhållande-
vis sparsamt med framträdan-
den för min del.

Hur många år till får vi 
se dig i Prästalund?

– Jag fyller 68 år till hösten, 
så jag har börjat fundera på 
när det är dags att dra sig 
tillbaka. Det är inte mening-
en att jag ska stå i vägen för 
någon yngre förmåga som 
kanske vill spela i just detta 
sammanhang. Framtiden får 
utvisa hur det blir.

Det ryktas om ett 
30-årsjubileum till hösten, 
berätta?

– Vi firar faktiskt 30 år 
med Sång & Sånt i Kungälv. 
Det är nog ganska ovanligt 
att en programserie håller 
på så länge. Det har blivit 
någonstans mellan 200-300 
program genom åren.

Vad gör du just nu?
– Jag vandrar i Linnés 

trädgårdar i Uppsala. Jag har 
deltagit i ett avtackningsse-
minarium för Kjell Aleklett, 
före detta Johansson, som 
gjort sig känd som en mycket 
duktig professor i fysik. Kjell 
är ursprungligen från Knap-

torp och vi var spelkompisar 
i en orkester en gång i tiden.

Det krävs inga särskilda 
förberedelser inför Prästa-
lund?

– Jag och min kompan-
jon, Jan Albertsson som 
varit med sedan 70-talet, har 
rutinen att luta oss emot. 
Förhoppningsvis blir det 
bra väder och lika mycket 
som brukligt i Prästalund. Vi 
hoppas på det!

Lennart Thorstensson spe-
lade första gången på Präst-
alunds midsommarfiran-
de 1962. 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ta det lugnt och 
vackert i sommar…

SSPF • Skola • Socialtjänst • Polis • Fritid
Ale Nattvandrare • Brottsofferjouren • Mötesplats Ungdom
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AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

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

STARRKÄRR. Sommar 
betyder också musik-
kvällar i Starrkärrs 
kyrka.

Onsdagar från 27 juni 
till 15 augusti bjuds det 
på konserter av skif-
tande slag.

– Det är fjärde året 
som vi kör efter det 
här konceptet, förkla-
rar programmakaren 
Sabina Nilsson.

Från sång och visa, klassiskt 
till jazz och musik på en lång 
rad olika instrument. Varia-
tionen i årets sommarpro-
gram för Starrkärrs kyrka går 
inte att klaga på.

– Det bör finnas något 
för alla smaker, säger Sabina 

Nilsson.
Musik i sommarkvällen 

inleds onsdagen efter mid-
sommar och först ut är duon 
Pierre Torvald och Maria 
Ingemarsson, som uppträ-
der under rubriken ”En afton 
i Paris”. Det blir både trum-
pet- och pianomusik.

Veckan därefter blir det 
underhållning med Trio 
Acantus, en trio skönsjung-
ande damer, däribland Sabina 
Nilsson själv, som ackom-
panjeras av Lisa Johans-
son på piano. Ytterligare ett 
lokalt inslag blir det den 11 
juli då Gunnar Lindgren tar 
med sig sin saxofon för en 
sommarvandring bland våra 
mest älskade folkvisor och 
evergreens.

Innan den numera tradi-
tionella avslutningen med 
Peroria Jazzband hinns det 
också med ett musikaliskt 
fyrverkeri med familjen 
Hellgren, turkisk långhal-
sluta, näktergal och guld-
sträng samt en tonsättning 
av Dan Anderssons dikter 
signerad Ingmarie Dahlin 
och Mattias Bäckman.

– Vi har funnit en bra form 
och faktum är att besökarna 
har börjat hitta till kyrkan 
även sommartid. Vi hoppas 
och tror på en bra respons 
även i år, avslutar Sabina 
Nilsson.

Sommarmusik stundar i Starrkärr

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Musik i sommarkvällen blir det i Starrkärrs kyrka med start nästa onsdag. Programansvarig 
är Sabina Nilsson (t h) som för övrigt dyker upp med Trio Acantus den 4 juli.

Torsdagen den 7 juni star-
tade vår resa med Stigenbuss 
bekväma fordon och med 
Hasse vid ratten. Efter upp-
hämtning av de 53 deltagar-
na i respektive hemort i vår 
långa kommun, från Skepp-
landa i norr till Surte i söder, 
startade vår hemliga resa som 
delvis är tillägnad vår ideellt 
arbetande kafépersonal i våra 
aktivitetshus.

Färden gick söderut till 
Göteborg och tog sedan ut 
färdriktningen österut på E40 
och i god fart passerade vi av-
tagsvägen till Landvetters 
flygplats, kanske till deltagar-
nas lättnad. Våra glada vär-
dinnor Maj-Britt och Rut 
låg i startgroparna och bör-
jade genast sälja PRO:s skra-
plotter ”Trippelskrapet” med 
som det visade sig många 
vinster. På utdelat kartblad 
kunde resenärerna sedan följa 
vår fortsatta färd mot okänt 
mål. Som tidsfördriv fick våra 

deltagare ett uppdrag att gissa 
på fågelarter på kluriga be-
skrivningar.

Vi passerade Ulrice-
hamn och stannade för ett 
första uppehåll vid Rasta i 
Strängsered, nära Smålands-
gränsen, där vi kunde sätta 
oss vid dukat bord och njuta 
av kaffe och dubbelfralla med 
ost och skinka. Stärkta av för-
täringen fortsatte resan förbi 
Huskvarna och in på E4 
längs den vackra Vätternle-
den till polkagrisarnas hem-
stad Gränna. Här bjöds det 
på godis. Vi fick se hur man 
bakar polkagrisar och hur 
tungt det är att från fyra kilo 
degmassa baka ut den till 16 
rullar för hand.

Mätta på polkagrisar begav 
vi oss till hamnen för att in-
vänta färjan över till Vi-
singsö. Mörka moln torna-
de upp sig över hamnen och 
så började det regna. Många 
bland oss skyndade till ki-

osken och köpte ett paraply 
för 20 kronor. Efter cirka en 
kvart upphörde regnet. Detta 
var säkert ett nytt försälj-
ningstrick av någon paraply-
fabrikant?

Vid framkomsten stod 
lunchen serverad i Vi-
singsö Värdshus, beläget vid 
hamnen. Därefter väntade 
remmalaget, häst och vagn, 
för att ta oss med på en härlig 
tur till öns sevärdheter och 
historiska lämningar. Färden 
gick i lugnt tempo och vi 
kunde njuta av både dofter 
och naturupplevelser.

Under hemresan gavs till-
fälle till lite hjärngymnastik 
för att hitta europeiska länder 
och städer som blandats både 
kors och tvärs på tävlingsku-
pongen. Duktigast var Ulla 
Dusan som fick ihop 38 av 
50 möjliga på en halvtimma. 
Efter uppehåll i Strängsered 
fortsatte hemfärden, med 
roliga historior både nya och 

från återvinningen förmed-
lade av Nisse, Märta-Stina 
och undertecknad. Glada och 
som jag hörde nöjda resenä-
rer kunde på nytt trampa Ale 
kommuns jord vid nio-tiden. 
Vädergudarna gynnade oss 
med bra resväder och endast 
den lilla skuren i Gränna. 
Fredagen bjöd på regn!

Nästa resa blir till Skagen 
den 14-15 augusti, därefter 
Casino med Rock’n Roll den 
18 september. Torsdagen den 
1 november till Göteborgso-
perans föreställning av Chess 
och som avslutning på årets 
resor blir det färden till jul-
marknaden på Dagsnäs slott 
vid Hornborgarsjöns strand 
fredagen den 23 november. 

Till slut: Tack alla ni som 
jobbar ideellt i våra cafeteri-
or och sprider glädje och ge-
menskap för alla besökare på 
våra aktivitetshus!

Stig

PRO Ale Norra på hemlig resa
Efter att ha ätit lunch på Visingsö Värdshus väntade remmalag för PRO Ale Norras resenärer.

ALAFORS. En utomhus-
fest.

För att fira att som-
maren är här.

Barnen på Alkot-
tens förskola i Alafors 
fick rida häst, uppleva 
ansiktsmålning, fisk-
damm och fika.

Alkotten är en föräldrakoo-
perativ förskola med plats för 
20 barn mellan 1-6 år. Verk-
samheten har en inriktning 
mot natur och skapande.

– Detta innebär att vi går 
till skogen regelbundet där 
vi lär oss om djur och natur. 
Genom att gå till skogen vill 
vi uppmuntra till, och inspi-
rera barnens upptäckarglädje. 

Skogen är en fantastisk lek-
plats och vi försöker utnyttja 
det fina läge som Alkotten har 
med närhet till friluftsområ-
de, sjö och skog, säger lärare 
Anna Johansson.

I förra veckan arrangera-
des en utomhusfest i någor-
lunda vackert väder. Visser-
ligen kom det en regnskur, 
men det förtog inte glädjen 
och stämningen bland Al-
kottens alla barn. Höjdpunk-
ten var när Linda Svanberg, 
mamma till Sebastian, kom 
med hästen Jasmine. Samtli-
ga förskoleelever fick chan-
sen att sitta upp på hästryg-
gen för en liten ridtur.

– Jättekul, tyckte Wilma 
samtidigt som hon klappade 

hästen och spände fast hjäl-
men på huvudet.

I fiskdammen nappade 
det hela tiden och fikabordet 
bestod av goda chokladmuf-
fins som elever, personal och 
närvarande föräldrar lät sig 

väl smaka av.
– En dag med guldkant, 

sammanfattade Anna Jo-
hansson.

En dag med guldkant

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Wilma är redo för en ridtur på hästen Jasmine, som Linda 
Svanberg hade med sig till Alkottens förskola.

Viggo och Sebastian tog tillfället i akt att bli ansiktsmålade.

Fikan smakade gott tyckte Sixten, Arvid och Lucas.
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www.mittiale.se/sommarmusik 
0303-444 000

Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

1 augusti – Sång och harpa
Näktergal och guldsträng – ett eko över haven 

Gloria Joice Burt tillsammans med sångerskan 
Pernilla Ingemarsdotter.

15 augusti – Tradjazz
Peoria Jazzband
Ett samspelat göteborgsband 
med anor  som spelar olika 
typer av gladjazz i New Orleansk tappning. 

27 juni – Trumpet och piano 
En afton i Paris
Pierre Torvald, trumpet och Maria Ingemarsson Berg, 
piano.

4 juli  
Trio Acantus

Anette Svennblad, Elisabet Ehlersson 
och Sabina Nilsson sjunger till ackom-
panjemang av Lisa Johansson

Starrkärrs kyrka, onsdagar kl. 20.00
Fri entré!

11 juli – Saxofon och piano
Gunnar Lindgren och Sabina Nilsson
En sommarvandring bland våra mest älskade folkvisor 
och evergreens. 

25 juli  
Turkisk långhalsluta (saz), nyckelharpa, 
bouzouki och sång.  
Mattias Ristholm och Anders Peev. 

8 augusti – Sång, gitarr och fiol

Ingmarie Dahlin och Mattias Bäckman.  Kända och egna 
tonsättningar till Dan Anderssons dikter. 

kyrka, onsda

Starrkärr-Kilanda församling

Musik i sommarkvällen

18 juli  
Musikaliskt Fyrverkeri
På möjliga och omöjliga 
instrument med  Familjen Hellgren. En konsert för hela familjen!

ALAFORS. Intresset 
blev större än vad 
arrangören vågat tro.

Seniorträffen i Med-
borgarhuset lockade 
100 personer.

På dagordningen stod 
information om Ale 
kommuns tjänster och 
aktiviteter.

80 år eller äldre och bosatt i 
kommunen. De hade fått in-
bjudan till måndagens senior-
träff, som syftade på att upp-
lysa om den hjälp och service 
som finns att tillgå.

Verksamhetschef Ellinor 
Seth hälsade välkommen och 

sedan stod talarna på tur för 
att berätta om sina respekti-
ve arbetsområden. Besökarna 
fick lyssna till Kristina Wall-
stedt, biståndsenheten, Ann-
Marie Thunberg, anhörig-
konsulent, Christina Olofs-
son, sjukgymnast, Jenny Sal-
lander, dietist, och Carina 
Wallström, äldrepedagog.

– Det var en positiv över-
raskning att det kom så 
mycket folk. Seniorträffen 
är bra ur flera aspekter, inte 
minst för att de som kommer 
hit får ett ansikte på oss som 
jobbar i kommunen med 
frågor som rör äldre, säger 
Carina Wallström.

På plats i lokalen, för att 
presentera sina verksamheter, 
fanns också Ale kontakt och 
stödverksamhet, Ale matser-

vice, Fixartjänst, färdtjänst 
och biblioteket.

Efter att kaffe och smörgås 
avnjutits fanns tid för mingel. 
Träffen avslutades med lot-
teridragning där deltagar-

na hade chansen att kamma 
hem fina priser.

Välbesökt seniorträff 
i Medborgarhuset

I MEDBORGARHUSET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Seniorträffen i Medborgarhuset lockade närmare 100 besökare. Här är det Kristina Wallstedt 
som informerar om vad biståndsenheten kan stå till tjänst med.

OK Alehofs Skogskar-
lar hade förlagt sin vår-
träff till Stora Iglekärr 
nära Sålanda. Vi fick en 
underbar kväll i denna 
unika miljö. Arrangörer 
var Bo Bengtsson, Leo 
Kullman och Lennart 
Mattsson. 16 karlar 
hade hörsammat kallel-
sen. Äldste deltagare var 
Daniel Torstensson, 90 
år, som var med när OK 
Alehof bildades för snart 
67 år sedan. 

Här, väster om 
Eklidens naturreser-
vat, försöker stiftelsen 
Naturarvet rädda 70 
hektar gammelskog. 
Det är en säregen miljö 
som aldrig varit föremål 
för skogsavverkning. 
Här finns urgamla tallar 
och granar blandat med 
lövträd av alla de slag. 
Naturarvet har beta-
lat handpenning för 
marken, men behöver 
ytterligare cirka en och 
en halv miljon. Du kan 
gå in på hemsidan www.
naturarvet.se och se hur 
du kan hjälpa till. Du kan 
köpa ett träd eller skänka 
en summa. Billigast är 
att klicka för skogen 
varje dag. Sponsorer 
skänker då en krona för 
varje klick.

För att vi skall kunna 
vistas i denna fantastiska 
skog även i fortsätt-
ningen skänkte Alehofs 
Skogskarlar 800 kronor.

Lennart Mattsson

Skogskarlar 
skänkte pengar 
till Iglekärrs 
gammelskog

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Ekumenisk 
friluftsgudstjänst 

Midsommardagen 23 juni 
Prästalund kl 11.00

Ann-Marie Svenninghed, 
Missionskyrkan, leder gudstjänsten 

och Mikael Nordblom predikar. 
Vid dåligt väder flyttar vi in i Starrkärrs kyrka.

Med personligt engagemang, präglat av omtanke och 
valfrihet, hjälper vi dig med allt som rör en stilfull och värdig 
begravning. 
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Uddevallavägen 5, Kungälv
Tel: 0303-138 10
www.fonus.seGunnar

Varmt välkommen! 

Även hembesök och jour dygnet runt.

Du får även hjälp att fylla i Vita Arkivet, välja gravsten och 
teckna begravningsförsäkring.
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Vi är tacksamma för de tre 
åren som gått och för all 
hjälp vi fått! Vi kom från 
en kommun med en helt 
annan syn på handikappades 
rätt till skolgång än er. Vi 
kom från en kommun där 
ingenting var möjligt och 
allt var omöjligt. För ett 
handikappat barn är skillna-
den enorm! Att klara skolan 
eller inte.. Hela framtiden 
står på spel, hela livet ställs 
på sin spets. Utan förståel-
sen vi fått, hade vår dotter 
stått utan betyg och utanför 
samhället. Hon hade haft en 
enorm uppförsbacke, omöj-
lig att ta sig upp för. Trots 
svårigheterna som hennes 
handikapp medför, får hon 
nu betyg och kan söka in 
på gymnasium. Det hade 
hon inte fått utan er vilja 

att hjälpa till Vi vill fram-
föra vårt varma tack! Ingen 
nämnd och ingen glömd.. 
Bara ett stort tack! Mvh
Mvh Cecilia med föräldrar.

Cecilia med föräldrar

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

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

Starrkärr-Kilanda för-
samling
Lörd 23/6 Prästalunds 
hembygdsgård kl 11, Eku-
menisk friluftsgudstjänst, 
Svenninghed och Nord-
blom. Vid regn - Starr-
kärrs kyrka. Sönd 24/6 Nols 
kyrka kl 10, Mässa Nord-
blom. Kilanda kyrka kl 19, 
Mässa Nordblom. Onsd 
27/6 Starrkärrs kyrka kl 19, 
Musik i sommarkvällen (se 
annons).

Fuxerna kyrka
Lörd kl 10, Högmässa, 
Norberg. Sönd kl 10, Hög-
mässa, Nordblom. Onsd kl 
18:30, Mässa, Kristensson. 
Sommarkyrka mån - fre kl 
13 - 16.

Skepplanda pastorat
Skepplanda lörd 23/6 
kl 10, Mässa Skreds-
vik. Hålanda lörd 23/6, se 
övriga. Sönd 24/6 kl 12, 
Friluftsgudstjänst Järnk-
lev, Broman. S:t Peder lörd 
23/6, se övriga. Sönd 24/6 
kl 10, Mässa Broman. Ale-
Skövde lörd 23/6 kl 14, Fri-
luftsgudstjänst Sommarro 
Prässebo,Skredsvik kyrk-
kaffe. Tunge lörd 23/6 kl 
17, Friluftsgudstjänst vid 
kyrkan, Skredsvik.

Guntorps missionskyrka
Lörd 23/6 kl 11, Midsom-
margudstjänst i Starrkärr. 
Medtag kaffekorg. Tisd 
26/6 kl 19, Bönegrupp.

Elimförsamlingen Alafors
Sönd 24/6 kl 15, Ryds mis-
sionshus, Ohlins m fl.

Filadelfiaförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 20/6 kl 19, Sång, 
bibelläsning och bön. 
Sönd 24/6 kl 15, Tillsam-
mans med Elimförsml. i 
Ryd. Onsd 27/6 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön.

Älvängens missionskyrka
Onsd 20/6 kl 19, Försam-
lingsstyrelse. Kl 19, Ung-
domsstyrelsen. Midsom-
mardagen 23/6 kl 11, Ekum. 
gudstjänst i Prästalund. 
Vid regn i Starrkärrs kyrka. 
Mikael Nordblom. Anne-
Marie Svenninghed mfl. 
Kaffekorg. Sönd 1/7 kl 10, 
Gem. gudstjänst i Smyrna-
kyrkan.

Surte missionskyrka
Onsd 20/6 kl 18, Fika och 
sommaraktiviteter vid bou-
leplanen. Välkommen! 
Sönd 24/6 kl 10, Midsom-
margudstjänst i Sjövik. 
Avresa från Surte missions-
kyrka kl 9, Kyrkfika. Onsd 
27/6 kl 18, Fika och som-
maraktiviteter vid boulepla-
nen. Välkommen! Vinsten 
i bilvårdslotteriet på vår-
marknaden är inte hämtad. 
Du som har vinstlotten, har 
till den sista juni på dig
att hämta vinsten, annars 
återgår den. Titta på mis-
sionskyrkans anslags-
tavla för att se vinstlottens 
nummer.
www.surtemissionskyrka.se

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Sönd 24/6 kl 10, Guds-
tjänst, Elias Berg. Kyrk-
kaffe.

Nödinge församling
Torsd 21/6 kl 19, Surte 
kyrka Sommarmusik. 23/6 
Midsommardagen kl 11, 
Nödinge friluftsguds-
tjänst Dala Valfrids stuga 
H Hultén Karin. 24/6 Den 
Helige Johannes döparens 
dag kl 11, Surte kyrka Fri-
luftsgudstjänst R Bäck Vla-
dimir. Kl 15, Bohus Servi-
cehus Mässa R Bäck Vladi-
mir.  Torsd 28/6 kl 19, Surte 
kyrka Sommarmusik.

Predikoturer

Ett varmt och innerligt tack 
till alla som delat sorgen 
efter vår älskade syster

Ninni Hansegren
genom omtanke,

blommor och gåvor till 
Reumatiker fonden.

Tack till alla medverkande 
vid den vackra begrav-

ningsceremonin och min-
nesstunden.

Stor kram till vår farbror 
Gunnar och faster Siri 
som alltid finns för oss.

Lisbeth, Kristina, Lena
med familjer

Tack

Tack

Döda

Vår kära Mor

Gunnel
Wilhelmsson

* 16/2 1934

Har idag hastigt lämnat 
oss i stor sorg och saknad

Skogshöjden Lerum
5 juni 2012

   Du trivdes bäst i öppna
   landskap,
      nära havet ville du bo.
   Du trivdes bäst när
   havet svallade, och när
      måsarna gav skri.
   När stranden var full med 
   snäckskal, med havsmusik
      uti.

   Stor var din kärlek
      God var din själv
   Käraste mamma
      Tack och farväl

MAURITZ och HELEN
WILLY och

MARINETTE
ANNIKA

KIM och ANKI
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Syskon med familjer

Övrig släkt och vänner

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen

 27 juni kl. 11.00 
i Örgryte gamla kyrka. 
Efter akten inbjudes till 
minnesstund i försam-
lingshemmet. Tacksam 

för svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå.

Tel. 0303-33 33 99
eller www.alebegravning.se
senast måndagen 25 juni.

Borttappat

Efterlysning

Silverbrosch tappad på skol-
avslutningen i Älvängen. 
Mellan gräsplanen ÄIK och 
Älvängen skolan. Tack på 
förhand / Linda.

0703-66 07 81

Du var på vårdcentralen 
i Älvängen fredag den 9 
september 2011. Vi sågs 
där, bytte några ord. Du var 
tidigare hemma hos mig ang 
min bil. Om du ser detta 
ring eller kom hem så får vi 
talas vid.

Veckans ris 
En stor riskvast till dig som 
ett antal gånger slängt in 
gräs, till den vita hästen som 
står i hagen bakom busshåll-
platsen Blinneberg. Onsda-
gen 13/6 ca 13.30 slängde 
du in mellan 3-4 kg avklippt 
gräs, kläver och vass från 
diket till honom. Tur för 
hästen att en person som 
känner honom såg dig och 
fick ut allt. Det kunde slutat 
riktigt, rikgit illa om han 
hade ätit upp det. Han går 
där för att han inte får äta 
färskt gräs. Man matar inte 
andras djur utan att fråga 
först. Du känner säkert igen 
dig, du som går runt i Blinn-
berg med barnvagn. Du är 
observerad.

Lisbeth

Jordfästningar
Lars Persson. I Smyrnakyr-
kan, Älvängen hölls mån-
dagen 11 juni begravnings-
gudstjänst för Lars Persson, 
Kungälv och Skepplanda. 
Offi ciant var pastor Marie 
Nordvall.

Gösta Ryrbo. I Kilanda 
kyrka hölls onsdagen 13 
juni begravningsgudstjänst 
för Gösta Ryrbo, Älvängen. 
Offi ciant var komminister 
Per-Martin Andersson. 

Tack Michael Olausson på 
Surte missionsförsmling för 
den goda tårtan!  Alekuriren

Vårt varma tack till Er 
alla som på olika sätt  

hedrat minnet av  
vår Älskade

Margit Nilsson
vid hennes bortgång. 
Ett stort tack för de 

vackra blommorna och 
alla minnesgåvor.  Ett 
särskilt tack till alla Er  
som deltog vid begrav-
ningsgudstjänsten i S:t 

Peders kyrka. Er närvaro 
och deltagande gjorde 

denna dag till ett  
ljust och vackert minne.

KRISTINA och BÖRJE 
med familjer

Vår kära

Erland Olsson
* 8/9 1934
† 5/6 2012

Har insomnat efter en 
tids sjukdom och tappert 

kämpande.

 I ditt hjärta fanns en
 önskan om en bättre värld,
 när Du i sommarvind
 somnade in
 Nu sjukdom och oro ej mer  
 gör Dig illa
 Skön är vilan som natten ger
 och att du ej lider mer

Din önskan kommer
att leva vidare

Vila i frid

Släkt och vänner

Begravningen äger rum 
fredagen 29 juni kl. 11 i 

Starrkärrs kyrka.

Ett varmt tack till Sandra 
och Dennis som fanns vid 

din sida.

alla underbara i hemvården 
Skepplanda. På ett varmt 
och fint sätt har ni i många 
år tagit hand om Ninni. Vi 
vet att ni kom att stå henne 
nära och att hon var trygg 
med er. Tack till hemvår-
dare, ingen nämnd ingen 
glömd, och sköterskor.

Lisbeth, Kristina, Lena
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1983 bestämdes det att 
Svenska flaggans dag 
skulle bli Sveriges natio-

naldag. 2005 bestämdes det att 
den skulle bli helgdag. I sam-
band med detta träffade jag 
en norrman som sa helt oför-
stående, Men ni har ju redan 
en nationaldag, midsommar-
afton!  Visst kan jag hålla med 
honom om detta, för visst är 
vårt midsommarfirande bland 
det svenskaste som finns med 
dans kring midsommarstången 
och med sill, färskpotatis och 
jordgubbar på matbordet. Ur-
sprunget till midsommarfiran-
de är glädjen över årets längs-
ta dag. Firande är förkristet, 
men kyrkan har valt att fira Jo-
hannes Döparens födelse vid 
samma tidpunkt, då Johannes 
lär ha varit född sex månader 
före Jesus. På midsommarda-
gen är temat skapelsen, vilket 
får ses som mycket passande då 
vår natur är som vackrast just 
kring midsommar. En upple-
velse av naturens storhet kan 
för många leda till tankar om 
att det inte bara kan vara en 
slump, det måste finnas någon 
bakom allt detta sköna som 
skapelsen visar på. Bibelns för-
klaring är att det finns någon 
och denna någon är Gud. Men 
Gud nöjde sig inte med natu-
ren och alla djuren utan ska-
pade också människan, dig 
och mig till skapelsens krona, 
det finaste av allt. Så när vi ser 
och tar in naturens skönhet, 
glöm inte att i Guds tanke och 
ögon är du och jag det vack-
raste av allting som är skapat. 
Men det slutar inte där, för 
Gud som har skapat himmel 

Betraktelse
Glad Midsommar 
- Gud älskar dig!

och jord vill också ha gemen-
skap med dig och mig, då Gud 
älskar oss. Så när jag ser på allt 
det vackra i naturen och sam-
tidigt vet att denna skapel-
sens Gud också har tid för mig 
då fylls jag av tacksamhet eller 
som Carl Boberg skrev i en av 
sina psalmer, O store Gud, när 
jag den värld beskådar som du 
har skapat med ditt allmaktsord, 
hur där din visdom väver livets 
trådar och alla väsen mättas 
vid ditt bord då brister själen 
ut i lovsångsljud, o store Gud, 
o store Gud. Men mitt under 
glädjen att fira midsommar så 
är det dessvärre också en svår 
och jobbig helg för många, 
inte minst för barn vars föräld-
rar dricker för mycket alkohol. 
Då midsommarhelgen är en av 
de tidpunkter på året då mest 
fylleri och bråk inträffar. Så låt 
oss inte glömma bort barnen, 
utan låt dem få vara i centrum 
i vårt midsommarfirande. Men 
hur det än blir så glömmer inte 
skapelsens Gud bort någon 
enda av oss, eller som en barn-
visa som säger, Han som håller 
hela världen i sin hand, Han 
har ändå tid att tänka på mig, 
det är goda nyheter. 

Med önskan om en Glad 
midsommar och Guds välsig-
nelse!

Per Kjellberg
Pastor i Surte



ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 
 

KÖPES

Bil köpes 95-10, allt av intresse. 
Mindre defekter, ej hinder. Ring 
för snabb smidig affär. Hämtas
tel. 0768-85 85 33

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bil köpes. 95-08. Allt av intresse. 
Mindre defekter ej hinder. ring 
för snabb smidig affär.
tel. 0762-06 62 58

SÄLJES

Perfekt studentlägenhet eller 
förstagångslägenhet med låg 
månadsavgift. Sörvägen i Nol. 
Öppen planlösning med fint kök, 
toalett och duschrum. Mysigt, 
lugnt läge nära till pendelstation 
där du tar dig till Göteborgs cen-
tral på 15 minuter. Fin uteplats, 
egen parkeringsplats som ingår 
i månadsavgiften. Bredband via 
ADSL, Passa på att investera nu 
då detta kan bli en bra investe-
ring för framtiden. Det finns även 
cykelförråd, källarförråd, tvätt-
stuga och stort vindsförråd. 
Utgångspris 380 000 kronor.

tel. 0708-82 45 30 Anders

Juwel Aquarium. Panorama 80. 
Möbelbord. 130 L. Nypris, 4500. 
NU 600:-
tel. 031-98 14 31

BMW 520 i -95. Besikt. 2012-
05/23. Dragkrok. SoV däck på 
fälg. Pris 4700:-
tel. 0706-78 63 76

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

Mindre lägenhet uthyres ca 
50m2, nära buss och friluftsom-
råde i Nödinge. Hyra 2500:- ex 

el och värme. Referenser + fast 
inkomst ett krav.
tel. 0303-22 90 71

Husvagn uthyres Knaus Azur 
540 TL 90a. Totalvikt 1370kg. 4-5 
Liggplatser, vattenburen, värme, 
kallt-varmt vatten, kyl, spis, 
kasettoa. Uthyres veckovis. 2500. 
Ring för mer info. / Annelie
tel. 0739-06 11 02

Husvagn uthyres. 1200:-/v. 
tel. 0303-22 94 90
el. 0762-11 46 31

Husvagn av äldre modell för 
4-5 pers uthyres veckovis under 
sommaren. Lättdragen och bra 
prova på vagn. Pris: 2000:- /v
tel. 0709-42 55 11

Ö HYRA

Sjuksköterska på 41 år med 
2 barn 9 och 12 år önskar hyra 
bostad, helst i Nödinge eller 
Södra Nol from 1/9. Maxhyra 
7000 kr. 
tel. 0705-11 44 87

SÖKES

Jag är en tjej på 12 år som 
söker pigg och hoppglad C-eller 
D-Ponny. Jag är ca 158cm lång 
och väger ca 40kg. Önskar vara 
skötare 1-3 ggr i veckan.
Sara i Älvängen
tel. 0303-33 73 26 

Hantverkshjälp önskas. Tapet-
sering och målningsarbeten. 
/ Erik
tel. 0707-71 68 77

Är en frammåt kille på 14 år 
som söker sommarjobb / helg-
jobb 2012 i Älvängen/Ale. Jag har 
erfarenhet från traktorkörning 
och gräsklippning samt är ej 
rädd att ta i när det behövs och 
mycket lättlärd även med djuren.
tel. 0705-26 23 80

ÖVRIGT

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

Önskas byta. Vindslägenhet på 
100 kvm Hyra:6300:- önskas byta 
till 1-2:a snarast.
tel. 0760-85 40 41

Försvunnen Loktorp väska. 
Nordicane svart med vit text och 
en svart sommarjacka Peak Per-
formance. Hittelön.
tel. 0706-14 15 40
el. 0737-64 01 17

Piano bortskänkes. Finns i 
Skepplanda. Ring eller maila.
tel. 0702-36 86 86
marre1970@hotmail.com

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

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

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Säljes
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FamiljÖverraska med en annons!
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Hyr65plus.se
Använd rotavdraget - 50% på 
arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, golv,  
mur & putsarbeten, el-behörighet, 
städ & trädgård. Anlita en senior 
hos oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

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

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

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

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

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. Träd-
fällning, beskärning av träd och 
buskar. Våra fordon och maski-
ner håller hög standar för mil-
jöns skull.
tel. 0768-81 60 10

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

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

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

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

Äntligen är våren här!
Vi utför alla förekommande Träd-
gårdsarbeten. Ni kan njuta av 
grillen och kaffet i lugn o ro. Boka 
en tid för kostnadsfri konsulta-
tion 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/Nyponro-
sen erbjuder små och medel-
stora företag hjälp med ekono-
min. Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Flyttstäd
50% rabatt, RUT. Visningsstäd, 
styling. Fast pris / fri offert.
Kontakta Kerstin
tel. 0707-74 15 87
T Interiör AB

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

Juristfirman Madsen Law 
erbjuder så väl privatperso-
ner som företag juridisk rådgiv-
ning inom bland annat familje-
rätt, skatterätt och associations-
rätt. Vi påtår oss även uppdrag 
som målsägandebiträde, offen-
ligt biträde samt särskild före-
trädare för barn. Första timmens 
rådgivning per telefon eller 
e-post är alltid kostnadsfri.
För mer information besök 
www.madsenlaw.se
info@madsenlaw.se eller ring 
tel. 0705-74 59 82

Hundkurser i centrala Nödinge
Start i augusti. Inhägnat område 
med agilitybana, ca 3 min från 
Ale Torg. Valpkurs- från 3 mån. 
Vi tränar inkallning, grundöv-
ningar sitt och ligg osv. Rela-
tionsövningar, agility spår mm. 
Fortsättningskurs för er som 
gått kurs el. tränat tidigare. 
Större krav på att klara olika 
störningar vid tex inkallning. 
Spårträning och agility. Grund-
kurs- för er som vill ha en god 
relation med er hund. Vi tränar 
inkallning, grundövningar som 
sitt/ligg och att gå fint i kopplet. 
Utbildad instruktör sedan 1990 
talet & mentalbeskrivare, hög-
skolepoäng i hundars beteende 
mm. Även problemhundar motta-
ges för konsultation.
F-skattsedel finns. För mer info:
tel. 0735-00 70 78
Monica Henriksson
Hundkonsult i Väst

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Grattis 
Kicki & Kenneth

på Guldbröllopsdagen
midsommarafton 2012!

Önskar Elisabeth & Camilla
med Familjer

Grattis
Oliver Skog

som fyller 1 år 22 juni
Kram från mormor

och morfar

Grattis till våran älskade
Rasmus

som fyller 6 år den 23/6
önskar Farmor, Farfar, Emma 

och Gammelmorfar

Ett hjärtligt tack för en jätte 
trevlig fest i Skår skola den 
2 juni. Vi tackar särskilt 
Birgitta & Lennart Lilja 
som lät oss komma tillbaka 
till vår gamla skola och Bror 
som samlat ihop oss så bra, 
Gunilla för all hjälp, Åke 
och Gunnel Björmander för 
en återblick i gamla tider.

Syskonen Faggered 
genom Inga

TackVigda 

6/6-2012 vigde vi oss i
S:t Lukas kyrka i Skövde. 
Vigselförättare: Lil Trobro. 

Tack alla inblandade 
för att ni var med och 

förgyllde vår dag.
Michael Pettersson 
& Malin Andersson

Veckans ros 
Vi vill tacka den underbara 
personalen på förskolan 
Barnkullen i Hålanda för 
det gångna året. Ett stort 
tack också till Marianne och 
Henry för ert stora engage-
mang.

Barn och föräldrar

till bonden Bengt för vårt 
roliga och lärorika studiebe-
sök i Kilanda säteri tis 12/6.

Änggårdens försskola

till alla frivilliga för all 
hjälp och engagemang som 
förgyller vardagen för våra 
boende på Vikadamm.

Eva & Monica med personal
...till alla de tjejer som 
gjorde min möhippa till
ett oförglömligt minne. 
Tack alla för en fantastisk 
dag!         Blivande fru Eklund

Jag vill tacka för överrask-
ningen på kvällen när Josef, 
Maria, Jörgen, Petra och 
Pernilla dök upp och grat-
tade mig på min födelsedag. 
Jag vill även tacka för de 
fina presenterna, den goda 
maten och drycken! Tusen 
tack!

Kent Ahl i Kilanda

Tack för all uppvaktning 
jag fick när jag slutade mitt 
arbete.       Margareta Persson
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Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15 TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7

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

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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Träna 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!

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

varje gruppträningspass!

Träna alla aktiviteter,
regionalt dagkort

FR. KR/MÅN

NYA MÖTESPLATSEN


