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Älvängen

Nadin Hellman.

Ekologisk 
matkonst
NÖDINGE. Försko-
lekocken Nadin Hellman 
drar sig inte för att vara 
kritisk och vill inspirera 
till nytänk i köket.

Midsommarlunchen på Äppelgårdens 
förskola var inte som andra. Bland 
karamelliserade rotfrukter, marine-
rade kikärtor och annan ekologisk 
mat har hon hittat sitt kall: inspirera 
till matglädje.               Läs sid 18 

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

Nr 25  |  vecka 26  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

Öppet alla dagar 8-22

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

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

butiken. Välkommen!

Öppet som vanligt 
hela sommaren, 
även lördagar!

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

24h
dygnetruntvård

www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00nu 199:-
Perfekt till sommmarens sallader!
Olje- och vinägerspray OBH Nordica. Ord. pris 279 kr.

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15
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Kvarteret Hållplatsen
SEFA:s vision för Älvängens gamla busstorg gillas

Ale kommun utlyste en tävling och av fem förslag för hur nuvarande busscentrum i Älvängen kan användas när det nya resecentrumet är klart föll SEFA:s 
idé såväl tjänstemän som politiker i smaken. Totalt omfattar förslaget 51 lägenheter och 530 kvm butiksyta. Boendet utlovas också bli klimatsmart med 
både solcells- och vindkraftsteknik! Projektet kallas "Kvarteret Hållplatsen" och vd Ola Serneke utesluter inte att det både kan bli bostadsrätter och hyres-
rätter.                      Läs sid 8
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– Din skobutik för hela familjen

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

SOMMARREA!

Gäller på ord.priser. Gäller ej Tretorn, 
Batz & Crocs. Inte heller på skovård 
och sulor m.m.

50% ECCO
25-50% på säsongens skor 

till Barn, Dam & Herr

� �

Lödöse 0520-66 00 10
/kg

Potatis-
sallad
Lödöse och Älvängen
Gäller t o m 1/7-12

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

�����
����������

����������������
������������
��	��

����������



alekuriren  |   nummer 25  |   vecka 26  |   2012

Då sätter vi punkt för 
en lång och inne-
hållsrik vår. Nästa 

tidning kommer i mitten 
på juli, om tre veckor. Det 
är en ledighet som tas emot 
med tacksamhet. För första 
gången som ledarskribent 
är jag faktiskt riktigt trött 
på att ha åsikter. Det trodde 
jag aldrig skulle hända! I 
en ledare som så många tar 
del av måste du alltid re-
flektera över hur texten 
kan tolkas. Det kan ju fak-
tiskt vara så att någon inte 
håller med och då bör du 
veta skälet till din argumen-
tation. Du måste med andra 
ord tänka efter före. Det är 
faktiskt en skyldighet som är 
mer viktig att förhålla sig till 
när det gäller tryckta medier 
än andra. Den moderna-
re formen, de digitala sociala 
medierna, till exempel Face-
book erbjuder en snabbare 
konversation och därmed 
också en chans att omgåen-
de rätta till en åsikt eller en 
kommentar. Å andra sidan 
tillhör jag en generation 
som inte tar Facebook på 
samma allvar som en tryckt 
ledarsida. Helt galet egentli-
gen, för oavsett var du skri-
ver dina åsikter så bör du ju 
veta varför du tycker som 
du gör.

Jag uttryckte på min pri-
vata Facebook en spontan, 
låt vara något provocerande, 
åsikt om Anders Behring 
Breivik och hans advokat 

förra veckan. Eftersom för-
svaret påtalade "nödvärn" 
för den åtalade vars erkända 
gärning innebar slutet för 69 
barn och ungdomar föreslog 
jag med dramatik att både 
advokaten och gärnings-
mannen borde hängas. Att 
ens yttra orden "nödvärn" 
inför öronen på alla anhöri-
ga borde vara straffbart.

Självklart är jag mycket 
medveten om allas rätt till ad-
vokat och en rättvis process 
helt enligt våra demokratiska 
lagar, men när någon så bru-
talt bryter mot vårt gemen-
samma regelverk kände jag 
spontant att rätten till rät-
tigheter inte borde vara så 
självklar. Det blev självklart 
ett himla liv. Kändes som om 
hela Facebook kokade under 
midsommar. Det var inte me-
ningen, men jag är glad för 
att den ägde rum på Face-
book och att det gick att svara 
tämligen snabbt. Hade jag ut-
tryckt samma sak i tidningen 
hade det tagit en vecka innan 
jag haft möjlighet att bemöta.

Som tur är har jag inte 
lika många läsare på Fa-
cebook som i tidningen.

Mitt något sponta-
na och känslomäs-
siga utspel med 
krav på "häng-
ning" är kanske 
ändå ett bevis 
på trötthet. 
Att inte alltid 
orka över-
väga konse-

kvenserna av en åsikt. Det 
kan med andra ord vara läge 
för ett par lata dagar helt utan 
beslut och reflektioner.

Vi kan ånyo med stor glädje 
konstatera att aleborna, för-
eningslivet, skolor, förtro-
endevalda, svenska kyrkan, 
smyrnaförsamlingen och nä-
ringslivet starkt har bidra-
git till att göra livet lättare 
för 100 fattiga barn i Molda-
vien. Årets insamling är inte 
på kronan färdigräknad, men 
kommer att landa runt 7500 
euro (cirka 71 000 kronor).
Fantastiskt!

Trevlig sommar och grilla 
även om det regnar...

Trött på reflektioner

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

Vi träffas onsd. kl 19.00 
Nödinge Församlingshem

Gamla Kilandav. 17
Telefonsvarare 031-98 31 80
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SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com
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Nordiska  
för seniorer
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www.nordiska.fhsk.se

ALE TORG

Morgonkaffe

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!

BLÅBÄR - LINGONBILEN
Nyplockade rensade blåbär, hjortron, lingon, 

allt efter mognad, litervis eller hela lådor. Nykokt 
hjortron- lingon- blåbärs- hallon- drottning- och 

tranbärssylt (60% bärhalt). 
Säljes från lastbil VARJE LÖRDAG fr 21/7  

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 
13.30, Älvängen vid vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15. (ingen förbeställning)

 070-298 39 40, 0708-26 61 34

Välkommen till 
DocMorris i Bohus!

Hos oss kan du göra alla 
dina apoteksärenden.

Öppettider
Vardagar 08-19
Lördagar 10-16

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

Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook

facebook.com/alekuriren
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Då sätter vi punkt för 
en lång och inne-
hållsrik vår. Nästa 

tidning kommer i mitten 
på juli, om tre veckor. Det 
är en ledighet som tas emot 
med tacksamhet. För första 
gången som ledarskribent 
är jag faktiskt riktigt trött 
på att ha åsikter. Det trodde 
jag aldrig skulle hända! I 
en ledare som så många tar 
del av måste du alltid re-
flektera över hur texten 
kan tolkas. Det kan ju fak-
tiskt vara så att någon inte 
håller med och då bör du 
veta skälet till din argumen-
tation. Du måste med andra 
ord tänka efter före. Det är 
faktiskt en skyldighet som är 
mer viktig att förhålla sig till 
när det gäller tryckta medier 
än andra. Den moderna-
re formen, de digitala sociala 
medierna, till exempel Face-
book erbjuder en snabbare 
konversation och därmed 
också en chans att omgåen-
de rätta till en åsikt eller en 
kommentar. Å andra sidan 
tillhör jag en generation 
som inte tar Facebook på 
samma allvar som en tryckt 
ledarsida. Helt galet egentli-
gen, för oavsett var du skri-
ver dina åsikter så bör du ju 
veta varför du tycker som 
du gör.

Jag uttryckte på min pri-
vata Facebook en spontan, 
låt vara något provocerande, 
åsikt om Anders Behring 
Breivik och hans advokat 

förra veckan. Eftersom för-
svaret påtalade "nödvärn" 
för den åtalade vars erkända 
gärning innebar slutet för 69 
barn och ungdomar föreslog 
jag med dramatik att både 
advokaten och gärnings-
mannen borde hängas. Att 
ens yttra orden "nödvärn" 
inför öronen på alla anhöri-
ga borde vara straffbart.

Självklart är jag mycket 
medveten om allas rätt till ad-
vokat och en rättvis process 
helt enligt våra demokratiska 
lagar, men när någon så bru-
talt bryter mot vårt gemen-
samma regelverk kände jag 
spontant att rätten till rät-
tigheter inte borde vara så 
självklar. Det blev självklart 
ett himla liv. Kändes som om 
hela Facebook kokade under 
midsommar. Det var inte me-
ningen, men jag är glad för 
att den ägde rum på Face-
book och att det gick att svara 
tämligen snabbt. Hade jag ut-
tryckt samma sak i tidningen 
hade det tagit en vecka innan 
jag haft möjlighet att bemöta.

Som tur är har jag inte 
lika många läsare på Fa-
cebook som i tidningen.

Mitt något sponta-
na och känslomäs-
siga utspel med 
krav på "häng-
ning" är kanske 
ändå ett bevis 
på trötthet. 
Att inte alltid 
orka över-
väga konse-

kvenserna av en åsikt. Det 
kan med andra ord vara läge 
för ett par lata dagar helt utan 
beslut och reflektioner.

Vi kan ånyo med stor glädje 
konstatera att aleborna, för-
eningslivet, skolor, förtro-
endevalda, svenska kyrkan, 
smyrnaförsamlingen och nä-
ringslivet starkt har bidra-
git till att göra livet lättare 
för 100 fattiga barn i Molda-
vien. Årets insamling är inte 
på kronan färdigräknad, men 
kommer att landa runt 7500 
euro (cirka 71 000 kronor).
Fantastiskt!

Trevlig sommar och grilla 
även om det regnar...

Trött på reflektioner

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

Vi träffas onsd. kl 19.00 
Nödinge Församlingshem

Gamla Kilandav. 17
Telefonsvarare 031-98 31 80

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


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

�������������������������


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

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

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com
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Nordiska  
för seniorer
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www.nordiska.fhsk.se

ALE TORG

Morgonkaffe

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!

BLÅBÄR - LINGONBILEN
Nyplockade rensade blåbär, hjortron, lingon, 

allt efter mognad, litervis eller hela lådor. Nykokt 
hjortron- lingon- blåbärs- hallon- drottning- och 

tranbärssylt (60% bärhalt). 
Säljes från lastbil VARJE LÖRDAG fr 21/7  

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 
13.30, Älvängen vid vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15. (ingen förbeställning)

 070-298 39 40, 0708-26 61 34

Välkommen till 
DocMorris i Bohus!

Hos oss kan du göra alla 
dina apoteksärenden.

Öppettider
Vardagar 08-19
Lördagar 10-16

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

Få de senaste nyheterna
direkt på Facebook

facebook.com/alekuriren

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

20-70%
RABATT
 PÅ UTVALDA VAROR

STREET BAD JOGGING FOTBOLL
SKOR OUTDOOR M.M.

www.teamsportia.se

ÅRETS STORA
SOMMARREA!

Start på dag kl . . Massor av oslagbara 
erbjudanden i butiken. Välkommen!

Gilla Team Sportia Ale Torg på facebook

Gäller på ordinarie pris. Kan ej kombineras med andra rabatter
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel
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Allt fler kommuner 
inför företagslots och 
på senaste fullmäkti-

ge kom frågan upp om inte 
kommunen borde införa en 
företagslots. Vill Ale klättra 
på rankingen över närings-
livsklimat i kommunen, så 
är förslaget om att införa en 
lots är ett steg i rätt riktning. 
Kristdemokraterna i Ale stäl-
ler sig bakom förslaget om 
införande av en företagslots.

Ale alliansen har disku-
terat frågan och Tyrone 
Hansson (S) hade ett för-
slag om detta på budgetde-
batten i måndags. Företags-
lots var ordet.

Fler företagare önskar en 
kontaktpunkt som hjälper 
dem i kommunens byråkrati. 
En person att kontakta som 
guidar bland förvaltningar, 
nämnder och blanketter när 
man som företagare behöver 
komma i kontakt med någon 
eller få hjälp. 

Företagslots skulle kunna 
vara: Företagslots eller ”En 
dörr in”, underlättar kom-
munikationen mellan före-
tagen och kommunen. Före-
tagslotsen har till uppgift att 
vara företagarens enda kon-
takt med kommunen genom 
att sammanföra de olika för-
valtningarna. Lotsen ska 
även driva på ärenden och ha 
företagarens behov i fokus. 
Det förenklar för företa-
gen, ger kortare handlägg-
ningstider och färre myndig-
hetskontakter. Mer än tre av 
fem företagare efterlyser en 
sådan kontaktpunkt. 

Vägvisare i byråkratin 
Företagslotsen kan bestå 

av en person eller en enhet 
som fungerar som företagens 
kanal in i den kommuna-
la byråkratin. Via lotsen får 
de sökande exempelvis infor-
mation om och tillgång till 
de blanketter som krävs för 
olika ärenden. Det är viktigt 
att funktionen marknadsförs, 
såväl internt i den kommu-

nala förvaltningen som ex-
ternt gentemot företagarna. 

Tre funktioner: informa-
tion, samordning och beslut 

Informationsfunktionen 
innebär att företagslotsen in-
formerar om vad som krävs 
för att få ett tillstånd; vilka 
blanketter som måste fyllas 
i, vilka förvaltningar som 
berörs, hur man kommer i 
kontakt med dem och vilka 
uppgifter den sökande måste 
bilägga. 

Samordningsfunktionen 
innebär att företagslotsen in-
ternt samordnar de olika an-
sökningarna och förmedlar 
information mellan de be-
rörda förvaltningarna för att 
underlätta handläggningen. 
En person har huvudansva-
ret för företagets ärende och 
till honom/henne kan före-
taget vända sig med frågor. 

Beslutsfunktionen inne-
bär att kommunen snab-
bast möjligt fattar de beslut 
som krävs för att avgöra till-
ståndsärendet. Företags-
lotsen driver aktivt på för 
att föra fram ärendet till ett 
snabbt beslut. Som exem-
pel kan kommunen tillse att 
tjänstemän har möjlighet att 
fatta beslut i tillståndsären-
den utan politisk behandling. 

Bibehållen kommunal 
rättsäkerhet 

Företagslotsen kan till-
lämpas med bibehållen rätt-
säkerhet och utan avkall 
på kvaliteten i kommunens 
myndighetsutövning. Kom-
munen kan fatta beslut i de 
nämnder och förvaltningar 
som den har idag. Det vikti-
ga är att kommunens organi-
sation fungerar serviceinrik-
tat för företagen samt främ-
jar samordningen och dialo-
gen mellan förvaltningarna.

Tony Karlsson
Kristdemokrat

Sune Rydén
Kristdemokrat

Företagslots

www.vgregion.se

Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges  
sammanträde 11–12 juni 2012 är justerat.

Anslag om justeringen har tillkännagivits på   
regionens anslagstavla den 25 juni. 

Protokollet finns på Regionens Hus, Residenset,  
Torget i Vänersborg men kan också läsas på  
www.vgregion.se/rfhandlingar 

Lagen om valfri-
hetssystem (LOV) 
gynnar framför allt 

de människor, som behö-
ver hjälp i någon form tex. 
städning, omvårdnad-soci-
al tid osv. Ale arbetarkom-
muns pensionärsutskott för-
fasar sig över detta  och man 
kan undra varför. Betror 
man inte kommunens invå-
nare med  att ha förmågan 
att välja/fatta beslut  själva 
om vad man tycker är bäst 
utan man tycker uppenbarli-
gen att kommunpolitiker är 
bättre rustade att göra valet? 
För mig framstår det, som 
en undervärdering av kom-
muninvånarna.

Vi inom Alliansen och 
Aldemokraterna anser det 
vara en självklarhet, att alla 
skall ha valfrihet även inom 
hemtjänsten. Personligen 
tycker jag att allt, som inte 

är myndighetsutövning  skall 
läggas ut på entreprenad. 
Alltså, det som kan göras av 
någon annan än kommunen 
skall göra det. Tänk vad det 
skulle generera i kommu-
nalskatt!

Genom det privata företa-
gandet kommer våra skatte-
medel in, som kan användas 
i välfärden. Att det funnits 
människor i det här landet, 
som har varit villiga att satsa 
kraft, tid och pengar är ju 
trots allt det som byggt upp 
den välfärd vi har idag. Hur 
kan man helt bortse från 
detta inom Socialdemokra-
terna? Ja, inte helt kanske, 
för det finns ju fortfarande 
några företrädare inom SAP 
som inser företagandets 
betydelse för vår gemen-
samma välfärd, till exempel 
Niklas Nordström i S-krö-
nikan i GP den 20 juni 2012 

och här hemma i Ale hörde 
vi i måndagens budgetdebatt 
Tyrone Hansson (S) tala 
om vikten av företagande. 

Konkurrens skapar mång-
fald, men det  innebär  också 
att, den entreprenör som 
vill arbeta med hemtjänst 
här i Ale verkligen får  visa 
framfötterna för att kunna 
slå sig in på marknaden. 
Eller hur? LOV är konkur-
reras inte med pris utan med 
kvalitet! Observera detta! 
Konkurrens skapar också 
engagemang , nog så viktigt 
inom hemtjänsten. Det 
krävs fler aktörer med andra 
perspektiv och drivkrafter 
som kan utveckla välfärden 
för att kunna möta morgon-
dagens  utmaningar  inom 
välfärden,med en  åldrande 
befolkning och färre för-
värvsarbetande. Kommunen 
kommer inte att klara av det 

själv. Vi kan inte höja skatten 
hur mycket som helt. Taket 
är väl nått vid det här laget i 
Ale kommun.

För mig är det en själv-
klarhet att det måste få 
uppstå vinster annars finns 
ingen drivkraft som moti-
vera investeringar och 
utveckling.

•  Debatt = ”att byta åsik-
ter” logisk argumenta-
tion inte ”pajkastning”.

•  Valfrihet = när man fritt 
kan välja.

•  Konkurren = flera aktö-
rer på marknaden

Och så var det det här 
med skatten, vad är det 
som genererar skatt? Jo, 
inkomster från anställda 
i det privata näringslivet. 
Glöm aldrig det! Ha en skön 
sommar!

Ingela Nordhall
Aledemokraterna

I skuggan av budgetdebat-
ten på måndagens kom-
munfullmäktige inter-

pellerades också avslöjandet 
från Sverigedemokraterna 
om att Ale kommuns inköp 
av köttråvaror inte följer de 
riktlinjer som gäller enligt 
antagna kost- och miljömål. 
I vår granskning av fjolårets 
inköp har det bland annat 
framkommit att stora mäng-
der kött köps in från fjärr-
ran länder på bekostnad av 
närproduktion och miljö. 
Vidare har det till kommu-
nens verksamheter identifie-
rats inköp av köttprodukter 
enligt Islams påbud Halal, 
som är en rituell och onö-
digt plågsam metod för av-
livning av enligt religionen 
tillåtna födodjur.

Efter inledning av Sve-

rigedemokraternas Robert 
Jansson med redogörelse 
för granskningen och 
problematisering kring de 
upptäckta bristerna samt 
den konstaterat vilseledande 
informationen på Ale kom-
muns hemsida gav kommun-
ledningen sitt svar genom 
Utbildningsnämndens ord-
förande Elena Fridfelt (C ).

När det i stora delar 
bortförklarande svaret lästs 
upp innantill hade sorgligt 
nog ingenting antytts om 
vad den politiska ledningen 
avser göra för att förbättra 
kommunens upphandling 
och inköp av kött. Dock 
medgavs att informationen 
på kommunens hemsida om 
ursprunget av köttråvaror 
är felaktig och ska omarbe-
tas. Sverigedemokraterna 

noterar att denna del av 
hemsidan efter avslöjandet 
har stängts ned. I frågan 
om ritualslaktat Halalkött 
och huruvida detta ska få 
förekomma i kommunens 
serveringar gavs inga raka 
besked och de inköp som de 
facto gjorts avfärdades som 
felleveranser(!).

På sedvanligt maner i 
frågor som lyfts av Sveri-
gedemokraterna valde där-
efter oppositionen att sänka 
debatten till grundvatten-
nivå och försöka flytta fokus 
ifrån sakfrågan. Ingmarie 
Torstensson (V) likställde 
i sin agitation ritualslaktat 
Halalkött med den obliga-
toriska vegetariska kost som 
erbjuds i kommunal matser-
vering och Paula Örn (S) 
lyckades med sin inte helt 

oförutsägbara retorik här-
leda hela debattämnet till, 
hör och häpna, främlings-
fientlighet.

Anmärkningsvärt är att 
Miljöpartiet, som i budget-
debatten särskilt framhöll 
miljömålen för t ex när-
produktion av livsmedel, 
inte ens bemödade sig att 
uttrycka en hållning när 
fakta från verkligheten dis-
kuterades i interpellationen. 

Sverigedemokraterna 
kan mot bakgrund av detta 
tyvärr konstatera att det 
politiska engagemanget för 
miljön och de kommunala 
verksamheternas kvalité på 
köttråvaror är svagt och att 
delar av de kost- och mil-
jömål som antagits för Ale 
verkar förbli tomma ord.

Sverigedemokraterna Ale

Upphandling av livs-
medel är en av de 
mest komplicerade 

upphandlingar man kan göra.  
Ale kommun ingår sedan ett 
par år tillbaka i Göteborgs 
kommuns upphandling.

Vi är skyldiga enligt lag att 
följa reglerna om offentlig 
upphandling. I nuvarande 
upphandling är huvudleve-
rantören Servera.

En del upphandlade varor 
är importerade varor av 
bland annat kött och det går 
inte att välja andra alternativ. 

Ale Matservice har, där det 
finns möjlighet, valt att till 
största delen köpa in svenska 
produkter när det gäller just 
kött.

En del andra beställare 
i kommunen har inte gjort 
detta utan köper in importe-
rade produkter. Det kan till 
exempel handla om försko-
leenheter som själva lagar 
sin mat och behöver mindre 
storlekar på förpackningar 
än v ad som finns. Då kan 
det ibland köpas in utländskt 
kött om vår leverantör inte 
kan erbjuda de mindre för-
packningarna av svenskt 
ursprung.

Skrivningen på hemsidan 

har inte varit uppdaterad 
utan har funnits kvar sedan 
innan vi gick med i Göte-
borgs kommuns upphand-
ling. Texten stämmer till stor 
del när det gäller ursprung 
men en del leverantörer är 
inte upphandlade längre. 
Denna skrivning ses över och 
uppdateras.

Upphandlingsenheten 
höll i en information för 
utbildningsnämnden den 
23/5 om lagen om offentlig 
upphandling. Där gavs bland 
annat exempel på att närpro-
ducerat inte är det som alltid 
har minst miljöpåverkan. 
Till exempel har grönsaker 
som odlas i växthus i Sverige 
större miljöpåverkan är grön-
saker som odlas i Spanien på 
friland och fraktas till Sve-
rige. När det gäller grönsaker 
arbetar vi redan nu mycket 
med säsongsgrönsaker och 
kommer att se över om det 
kan utvecklas ännu mer.

Det stämmer inte att stora 
mängder importerat kött 
köps in. 88% av det kött som 
köptes in under perioden 
201010-201110 är av svenskt 
ursprung. Av resterande del, 
12 %, är en del ersättnings-
varor som vi får när vårt 

val av produkter inte finns 
och en del av dessa är också 
returnerade.

På den sammanställning 
av produkter som Sveri-
gedemokraterna tagit del av 
finns det en kartong hala-
slaktad kyckling för 262,76 
kr. Av totalt inköp på kött på 
3 476 904,89 kr motsvarar 
detta 0.007 % av totala inköp 
av köttprodukter.

Kött som slaktas i Sverige 
omfattas av svensk lag om 
djurskydd. I Sverige är det 
inte tillåtet att slakta utan 
bedövning vilket innebär att 
det enda som skiljer slakteri-
processen är att det finns en 
muslimskt utbildad person 
närvarande vid slakten som 
säger ”I Guds namn, Gud 
är större” [Bismillah, Allahu 
Akbar]. Djuret och personen 
ska också vara vända mot 
Mecka. Vi anser inte att det 
innebär att djuret utsätts för 
onödigt lidande.

I Ale kommuns Kostpro-
gram står det bland annat: 
”Anpassning av menyer kan 
erbjudas dem som av reli-
giösa, kulturella eller etiska 
skäl inte kan äta maten från 
den ordinarie matsedeln.” 
Det är en viktig skrivelse för 

att kunna möta såväl religi-
onsfrihet som att till exempel 
veganer ska erbjudas en full-
god näringsriktig måltid.

I debatten i kommunfull-
mäktige måndagen den 18 
juni sa Sverigedemokraterna 
att de inte tyckte att skrivel-
sen i kostprogrammet hörde 
hemma i ett demokratiskt 
samhälle. När de fick följd-
frågan vad de menade med 
det valde de att inte svara. 
Det är svårt att då veta 
vad de menar med att det 
skulle vara odemokratiskt 
att erbjuda anpassning av 
menyer av religiösa, kultu-
rella eller etiska skäl. Det är 
inte långsökt att tro att det 
Sverigedemokraterna är ute 
efter är att, i vanlig ordning, 
försöka förtrycka människor 
som har en annan gudstro 
än vad Sverigedemokraterna 
finner vara lämpligt.  Det är 
mycket svårt för oss att förstå 
på vilket sätt det skulle vara 
demokratiskt att bete sig på 
det viset.

Elena Fridfelt (C) 
Ordförande Utbildningsnämnden

Dennis Ljunggren (S)
Vice ordförande 

Utbildnignsnämnden

Varför undervärderar ni aleborna?

Viljelöst kring kost- och miljömål
efter Sverigedemokraternas avslöjande

Svar på Sverigedemokraternas insändare och fråga angående Ales kommuns inköp av kött
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Allt fler kommuner 
inför företagslots och 
på senaste fullmäkti-

ge kom frågan upp om inte 
kommunen borde införa en 
företagslots. Vill Ale klättra 
på rankingen över närings-
livsklimat i kommunen, så 
är förslaget om att införa en 
lots är ett steg i rätt riktning. 
Kristdemokraterna i Ale stäl-
ler sig bakom förslaget om 
införande av en företagslots.

Ale alliansen har disku-
terat frågan och Tyrone 
Hansson (S) hade ett för-
slag om detta på budgetde-
batten i måndags. Företags-
lots var ordet.

Fler företagare önskar en 
kontaktpunkt som hjälper 
dem i kommunens byråkrati. 
En person att kontakta som 
guidar bland förvaltningar, 
nämnder och blanketter när 
man som företagare behöver 
komma i kontakt med någon 
eller få hjälp. 

Företagslots skulle kunna 
vara: Företagslots eller ”En 
dörr in”, underlättar kom-
munikationen mellan före-
tagen och kommunen. Före-
tagslotsen har till uppgift att 
vara företagarens enda kon-
takt med kommunen genom 
att sammanföra de olika för-
valtningarna. Lotsen ska 
även driva på ärenden och ha 
företagarens behov i fokus. 
Det förenklar för företa-
gen, ger kortare handlägg-
ningstider och färre myndig-
hetskontakter. Mer än tre av 
fem företagare efterlyser en 
sådan kontaktpunkt. 

Vägvisare i byråkratin 
Företagslotsen kan bestå 

av en person eller en enhet 
som fungerar som företagens 
kanal in i den kommuna-
la byråkratin. Via lotsen får 
de sökande exempelvis infor-
mation om och tillgång till 
de blanketter som krävs för 
olika ärenden. Det är viktigt 
att funktionen marknadsförs, 
såväl internt i den kommu-

nala förvaltningen som ex-
ternt gentemot företagarna. 

Tre funktioner: informa-
tion, samordning och beslut 

Informationsfunktionen 
innebär att företagslotsen in-
formerar om vad som krävs 
för att få ett tillstånd; vilka 
blanketter som måste fyllas 
i, vilka förvaltningar som 
berörs, hur man kommer i 
kontakt med dem och vilka 
uppgifter den sökande måste 
bilägga. 

Samordningsfunktionen 
innebär att företagslotsen in-
ternt samordnar de olika an-
sökningarna och förmedlar 
information mellan de be-
rörda förvaltningarna för att 
underlätta handläggningen. 
En person har huvudansva-
ret för företagets ärende och 
till honom/henne kan före-
taget vända sig med frågor. 

Beslutsfunktionen inne-
bär att kommunen snab-
bast möjligt fattar de beslut 
som krävs för att avgöra till-
ståndsärendet. Företags-
lotsen driver aktivt på för 
att föra fram ärendet till ett 
snabbt beslut. Som exem-
pel kan kommunen tillse att 
tjänstemän har möjlighet att 
fatta beslut i tillståndsären-
den utan politisk behandling. 

Bibehållen kommunal 
rättsäkerhet 

Företagslotsen kan till-
lämpas med bibehållen rätt-
säkerhet och utan avkall 
på kvaliteten i kommunens 
myndighetsutövning. Kom-
munen kan fatta beslut i de 
nämnder och förvaltningar 
som den har idag. Det vikti-
ga är att kommunens organi-
sation fungerar serviceinrik-
tat för företagen samt främ-
jar samordningen och dialo-
gen mellan förvaltningarna.

Tony Karlsson
Kristdemokrat

Sune Rydén
Kristdemokrat

Företagslots

www.vgregion.se

Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges  
sammanträde 11–12 juni 2012 är justerat.

Anslag om justeringen har tillkännagivits på   
regionens anslagstavla den 25 juni. 

Protokollet finns på Regionens Hus, Residenset,  
Torget i Vänersborg men kan också läsas på  
www.vgregion.se/rfhandlingar 

Lagen om valfri-
hetssystem (LOV) 
gynnar framför allt 

de människor, som behö-
ver hjälp i någon form tex. 
städning, omvårdnad-soci-
al tid osv. Ale arbetarkom-
muns pensionärsutskott för-
fasar sig över detta  och man 
kan undra varför. Betror 
man inte kommunens invå-
nare med  att ha förmågan 
att välja/fatta beslut  själva 
om vad man tycker är bäst 
utan man tycker uppenbarli-
gen att kommunpolitiker är 
bättre rustade att göra valet? 
För mig framstår det, som 
en undervärdering av kom-
muninvånarna.

Vi inom Alliansen och 
Aldemokraterna anser det 
vara en självklarhet, att alla 
skall ha valfrihet även inom 
hemtjänsten. Personligen 
tycker jag att allt, som inte 

är myndighetsutövning  skall 
läggas ut på entreprenad. 
Alltså, det som kan göras av 
någon annan än kommunen 
skall göra det. Tänk vad det 
skulle generera i kommu-
nalskatt!

Genom det privata företa-
gandet kommer våra skatte-
medel in, som kan användas 
i välfärden. Att det funnits 
människor i det här landet, 
som har varit villiga att satsa 
kraft, tid och pengar är ju 
trots allt det som byggt upp 
den välfärd vi har idag. Hur 
kan man helt bortse från 
detta inom Socialdemokra-
terna? Ja, inte helt kanske, 
för det finns ju fortfarande 
några företrädare inom SAP 
som inser företagandets 
betydelse för vår gemen-
samma välfärd, till exempel 
Niklas Nordström i S-krö-
nikan i GP den 20 juni 2012 

och här hemma i Ale hörde 
vi i måndagens budgetdebatt 
Tyrone Hansson (S) tala 
om vikten av företagande. 

Konkurrens skapar mång-
fald, men det  innebär  också 
att, den entreprenör som 
vill arbeta med hemtjänst 
här i Ale verkligen får  visa 
framfötterna för att kunna 
slå sig in på marknaden. 
Eller hur? LOV är konkur-
reras inte med pris utan med 
kvalitet! Observera detta! 
Konkurrens skapar också 
engagemang , nog så viktigt 
inom hemtjänsten. Det 
krävs fler aktörer med andra 
perspektiv och drivkrafter 
som kan utveckla välfärden 
för att kunna möta morgon-
dagens  utmaningar  inom 
välfärden,med en  åldrande 
befolkning och färre för-
värvsarbetande. Kommunen 
kommer inte att klara av det 

själv. Vi kan inte höja skatten 
hur mycket som helt. Taket 
är väl nått vid det här laget i 
Ale kommun.

För mig är det en själv-
klarhet att det måste få 
uppstå vinster annars finns 
ingen drivkraft som moti-
vera investeringar och 
utveckling.

•  Debatt = ”att byta åsik-
ter” logisk argumenta-
tion inte ”pajkastning”.

•  Valfrihet = när man fritt 
kan välja.

•  Konkurren = flera aktö-
rer på marknaden

Och så var det det här 
med skatten, vad är det 
som genererar skatt? Jo, 
inkomster från anställda 
i det privata näringslivet. 
Glöm aldrig det! Ha en skön 
sommar!

Ingela Nordhall
Aledemokraterna

I skuggan av budgetdebat-
ten på måndagens kom-
munfullmäktige inter-

pellerades också avslöjandet 
från Sverigedemokraterna 
om att Ale kommuns inköp 
av köttråvaror inte följer de 
riktlinjer som gäller enligt 
antagna kost- och miljömål. 
I vår granskning av fjolårets 
inköp har det bland annat 
framkommit att stora mäng-
der kött köps in från fjärr-
ran länder på bekostnad av 
närproduktion och miljö. 
Vidare har det till kommu-
nens verksamheter identifie-
rats inköp av köttprodukter 
enligt Islams påbud Halal, 
som är en rituell och onö-
digt plågsam metod för av-
livning av enligt religionen 
tillåtna födodjur.

Efter inledning av Sve-

rigedemokraternas Robert 
Jansson med redogörelse 
för granskningen och 
problematisering kring de 
upptäckta bristerna samt 
den konstaterat vilseledande 
informationen på Ale kom-
muns hemsida gav kommun-
ledningen sitt svar genom 
Utbildningsnämndens ord-
förande Elena Fridfelt (C ).

När det i stora delar 
bortförklarande svaret lästs 
upp innantill hade sorgligt 
nog ingenting antytts om 
vad den politiska ledningen 
avser göra för att förbättra 
kommunens upphandling 
och inköp av kött. Dock 
medgavs att informationen 
på kommunens hemsida om 
ursprunget av köttråvaror 
är felaktig och ska omarbe-
tas. Sverigedemokraterna 

noterar att denna del av 
hemsidan efter avslöjandet 
har stängts ned. I frågan 
om ritualslaktat Halalkött 
och huruvida detta ska få 
förekomma i kommunens 
serveringar gavs inga raka 
besked och de inköp som de 
facto gjorts avfärdades som 
felleveranser(!).

På sedvanligt maner i 
frågor som lyfts av Sveri-
gedemokraterna valde där-
efter oppositionen att sänka 
debatten till grundvatten-
nivå och försöka flytta fokus 
ifrån sakfrågan. Ingmarie 
Torstensson (V) likställde 
i sin agitation ritualslaktat 
Halalkött med den obliga-
toriska vegetariska kost som 
erbjuds i kommunal matser-
vering och Paula Örn (S) 
lyckades med sin inte helt 

oförutsägbara retorik här-
leda hela debattämnet till, 
hör och häpna, främlings-
fientlighet.

Anmärkningsvärt är att 
Miljöpartiet, som i budget-
debatten särskilt framhöll 
miljömålen för t ex när-
produktion av livsmedel, 
inte ens bemödade sig att 
uttrycka en hållning när 
fakta från verkligheten dis-
kuterades i interpellationen. 

Sverigedemokraterna 
kan mot bakgrund av detta 
tyvärr konstatera att det 
politiska engagemanget för 
miljön och de kommunala 
verksamheternas kvalité på 
köttråvaror är svagt och att 
delar av de kost- och mil-
jömål som antagits för Ale 
verkar förbli tomma ord.

Sverigedemokraterna Ale

Upphandling av livs-
medel är en av de 
mest komplicerade 

upphandlingar man kan göra.  
Ale kommun ingår sedan ett 
par år tillbaka i Göteborgs 
kommuns upphandling.

Vi är skyldiga enligt lag att 
följa reglerna om offentlig 
upphandling. I nuvarande 
upphandling är huvudleve-
rantören Servera.

En del upphandlade varor 
är importerade varor av 
bland annat kött och det går 
inte att välja andra alternativ. 

Ale Matservice har, där det 
finns möjlighet, valt att till 
största delen köpa in svenska 
produkter när det gäller just 
kött.

En del andra beställare 
i kommunen har inte gjort 
detta utan köper in importe-
rade produkter. Det kan till 
exempel handla om försko-
leenheter som själva lagar 
sin mat och behöver mindre 
storlekar på förpackningar 
än v ad som finns. Då kan 
det ibland köpas in utländskt 
kött om vår leverantör inte 
kan erbjuda de mindre för-
packningarna av svenskt 
ursprung.

Skrivningen på hemsidan 

har inte varit uppdaterad 
utan har funnits kvar sedan 
innan vi gick med i Göte-
borgs kommuns upphand-
ling. Texten stämmer till stor 
del när det gäller ursprung 
men en del leverantörer är 
inte upphandlade längre. 
Denna skrivning ses över och 
uppdateras.

Upphandlingsenheten 
höll i en information för 
utbildningsnämnden den 
23/5 om lagen om offentlig 
upphandling. Där gavs bland 
annat exempel på att närpro-
ducerat inte är det som alltid 
har minst miljöpåverkan. 
Till exempel har grönsaker 
som odlas i växthus i Sverige 
större miljöpåverkan är grön-
saker som odlas i Spanien på 
friland och fraktas till Sve-
rige. När det gäller grönsaker 
arbetar vi redan nu mycket 
med säsongsgrönsaker och 
kommer att se över om det 
kan utvecklas ännu mer.

Det stämmer inte att stora 
mängder importerat kött 
köps in. 88% av det kött som 
köptes in under perioden 
201010-201110 är av svenskt 
ursprung. Av resterande del, 
12 %, är en del ersättnings-
varor som vi får när vårt 

val av produkter inte finns 
och en del av dessa är också 
returnerade.

På den sammanställning 
av produkter som Sveri-
gedemokraterna tagit del av 
finns det en kartong hala-
slaktad kyckling för 262,76 
kr. Av totalt inköp på kött på 
3 476 904,89 kr motsvarar 
detta 0.007 % av totala inköp 
av köttprodukter.

Kött som slaktas i Sverige 
omfattas av svensk lag om 
djurskydd. I Sverige är det 
inte tillåtet att slakta utan 
bedövning vilket innebär att 
det enda som skiljer slakteri-
processen är att det finns en 
muslimskt utbildad person 
närvarande vid slakten som 
säger ”I Guds namn, Gud 
är större” [Bismillah, Allahu 
Akbar]. Djuret och personen 
ska också vara vända mot 
Mecka. Vi anser inte att det 
innebär att djuret utsätts för 
onödigt lidande.

I Ale kommuns Kostpro-
gram står det bland annat: 
”Anpassning av menyer kan 
erbjudas dem som av reli-
giösa, kulturella eller etiska 
skäl inte kan äta maten från 
den ordinarie matsedeln.” 
Det är en viktig skrivelse för 

att kunna möta såväl religi-
onsfrihet som att till exempel 
veganer ska erbjudas en full-
god näringsriktig måltid.

I debatten i kommunfull-
mäktige måndagen den 18 
juni sa Sverigedemokraterna 
att de inte tyckte att skrivel-
sen i kostprogrammet hörde 
hemma i ett demokratiskt 
samhälle. När de fick följd-
frågan vad de menade med 
det valde de att inte svara. 
Det är svårt att då veta 
vad de menar med att det 
skulle vara odemokratiskt 
att erbjuda anpassning av 
menyer av religiösa, kultu-
rella eller etiska skäl. Det är 
inte långsökt att tro att det 
Sverigedemokraterna är ute 
efter är att, i vanlig ordning, 
försöka förtrycka människor 
som har en annan gudstro 
än vad Sverigedemokraterna 
finner vara lämpligt.  Det är 
mycket svårt för oss att förstå 
på vilket sätt det skulle vara 
demokratiskt att bete sig på 
det viset.

Elena Fridfelt (C) 
Ordförande Utbildningsnämnden

Dennis Ljunggren (S)
Vice ordförande 

Utbildnignsnämnden

Varför undervärderar ni aleborna?

Viljelöst kring kost- och miljömål
efter Sverigedemokraternas avslöjande

Svar på Sverigedemokraternas insändare och fråga angående Ales kommuns inköp av kött
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KUNGÖRELSE
Ansökan om förhands- 
besked på fastighet  
Ranneberg 1:2 har  
inkommit till byggnads-
nämnden Ale kommun. 
Plats för byggnation är i 
Ranneberg/Kollanda ca 200 
m norr om fotbollsplanen 
vid korsningen.
 
De som anser sig berörda 
bereds tillfälle att lämna in 
synpunkter till Ale kommun. 
Synpunkter ska vara  
inlämnade skriftligt senast 
2012-07-13 till Sektor  
samhällsbyggnad, Plan- och 
Bygg, 449 80 Alafors.  
Handlingarna finns  
tillgängliga på Sektor  
samhällsbyggnad,  
kommunhuset Alafors.

Asfalteringsarbeten 
i Nödinge

UT och NJUT

Vi vill önska en skön och härlig sommar till alla våra 
entusiastiska frivilligarbetare som förgyller tillvaron för alla som 
är boende på Klockareängen.
Ni skall veta att ni är guld värda. 
/Personalen på Klockareängen

Under vecka 31 planerar vi 
att påbörja arbeten med 
asfaltering på flera gator i 
Nödinge. Arbeten kommer att 
ske på följande gator: Rödjans 
väg, Gamla Kilandavägen 
från Kyrkvägen och västerut 
till vändplanen, Ängarnas 
väg, Pigegårdsvägen och 
Tornvägen. Under arbetet 

kommer det att finnas 
flaggvakter som styr trafiken. 
Arbetet planeras att pågå 
fram till och med v.33 och vi 
ber er vara försiktiga när ni 
rör er i området samt att ni 
respekterar flaggvakternas 
direktiv. För mer information 
ring enheten för infrastruktur 
0303-330000. Botanisera i natur- och kulturguiden på Ale kommuns hemsida 

och ta dig ut till de elva stigarna.

�� Fågeldammarna i Surte
�� Vinningsbo Dalar och 

Björkärrsäng  i Bohus
�� Kilanda
�� Prästalund i Starrkärr
�� Rannebergsstigen i 

Älvängen

�� Rapenskårs natrureservat
�� Skepplanda Gravfält
�� Stora Kroksjän, Risveden
�� Stugåsberget
�� Vadbacka
�� Verle gammelskog

Mer information www.ale.se, klicka på  Byggga bo och miljö, klicka 
på  Natur- och kulturguide.

Till alla frivilligarbetare 
på Klockareängen

Ale kommunfullmäktiges 
enhälliga beslut om höjd 

va-taxa har nått aleborna. 
Beslutet motiveras med ett 

kraftigt behov av underhåll 
och renovering av det kom-
munala vattensystemet.

– Tyvärr är underhål-
let av våra vattenledningar 
eftersatt. Jag ska inte skylla 
på någon, utan vi kan bara 
konstatera att något måste 
göras. Om vi inte renoverar 
och byter dåliga vattenled-
ningar kan det få ödesdigra 

konsekvenser för aleborna. 
Dessvärre är detta kostsamt 
och vi måste solidariskt hjäl-
pas åt, säger Samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande, 
Jan A Pressfeldt (AD).

Kritiken om den bristfäl-
liga informationen är han 
medveten om.

– Och jag beklagar verk-
ligen att vi har brustit där. 

Det har inte skötts på ett 
tillfredsställande sätt av våra 
tjänstemän.

En ny va-taxa i Ale 
kommun antogs av Ale kom-
munfullmäktige i mars och 
beslutet var enhälligt.

På förslag av Rolf Gus-
tavsson (S) beslutades att 
taxan skulle gälla från 1 april 
2012 året ut.

– Eftersom Samhälls-
byggnadsnämnden har fått 
i uppdrag att ta fram en 
VA-plan 2050 är det tro-
ligt att den kommer att ha 
vissa inslag som kommer att 
påverka taxan, menade Gus-
tavsson.

ALE. Till hösten 
kommer troligtvis val-
frihet inom hemtjäns-
ten att införas i Ale. 

Det stod klart efter 
ett nämndbeslut i ons-
dags.

De rödgröna parti-
erna, som reserverat 
sig mot förslaget hela 
vägen, fortsätter att 
visa sitt ogillande. 

I förra veckan beslutade 
Omsorgs- och arbetsmark-
nadsnämnden att arbetet 
med att införa LOV – Lagen 
om valfrihet inom hemtjäns-
ten i Ale fortsätter och tro-
ligtvis blir verklighet i slutet 
av året. 

Det innebär att de som 
genom biståndsbeslut har 
hemtjänst själva ska få välja 
utövare. Förutom den 

kommunala verksamheten 
kommer man även att kunna 
välja bland ett antal privata 
företag som uppfyller kom-
munens krav.

Går allt enligt den 
borgliga alliansens planer 
kommer företag att kunna 
lämna ansökan till kommu-
nen från 1 november. Däref-
ter räknar man med att bru-
karna ska kunna välja utövare 
fritt från 1 december. Även 
de som redan har beslut om 
hemtjänst får erbjudande om 
att göra ett nytt val. 

Ett förfrågningsunder-
lag som ska användas för att 
beskriva kraven på företagen 
har tagits fram.

Skilda åsikter
Många turer har hittills gått 
gällande förslaget som helt 
splittrar de politiska blocken. 

Boel Holgersson (C), 
ordförande i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden, 
gläds åt att arbetet med att 
införa LOV fått klartecken 
att fortsätta:

– Det känns jättebra att vi 
kommit så här långt. Kom-
munen kan inte veta vad som 
är bäst för brukaren, det kan 
bara den enskilda personen 
avgöra. Vi vill uppmuntra 
vårdpersonal till att starta 
företag och kommer därför 
att vara generösa med tjänst-
ledighet. Nästa steg blir att 
informera aleborna och före-
tag, även utanför kommun-
gränsen.

Nämndens vice ordfö-
rande Eva Eriksson (S) fort-
sätter att visa sitt ogillande.

– Vi har reserverat oss 
hela vägen mot alltihopa och 
Vänsterpartiet har lämnat 

en motion till fullmäktige. 
Vi tycker hellre att man ska 
utveckla hemtjänsten i kom-
munal sammanhållen regi 
där det är närmare till sam-
verkan. En bra hemtjänst är 
viktigare än valfriheten. 

Hon har tillsammans med 
nämndordförande ingått i en 
styrgrupp som arbetat med 
LOV, för att få insyn, även 
om hon egentligen är emot 
hela förslaget.

– Vi har synpunkter på 
flera av punkterna i fråge-
underlaget, bland annat vill 
vi att ickevalsalternativet ska 
vara den kommunala verk-
samheten och inte rullande 
tillfalla de privata företagen.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Höjd va-taxa upprör – brister i informationen beklagas

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Boel Holgersson (C), ordförande i Omsorgs- och arbets-
marknadsnämnden.

ALE. Vattenräkningen från Ale kommun har 
chockat vissa alebor.

Den fasta avgiften har höjts från 1500 kronor 
till 2500 kronor per år.

– Procentuellt är det en skandalös höjning 
och det blir inte bättre av att de har undvikt att 
informera, säger en upprörd alvhemsbo.
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Valfrihet prioriteras inom hemtjänsten
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Det är dags att vi tar 
en öppen debatt i 
vindkraftsfrågan.

Alefjälls naturskyddsför-
ening efterlyser en debatt 
där inte vindkraftsbolaget 
Triventus eller AB Vind i Ale 
håller i taktpinnen. En debatt 
där alla engagerade ges 
samma utrymme och respekt.

En debatt där politiker 
och allmänhet kan göra sin 
stämma hörd på lika villkor.

Kommunalrådet Mikael 
Berglund har utlovat ett 
sådant möte. 

Det bör komma till stånd 
före höstens ”samrådsmöte” 
i vindkraftsfrågan.

Alefjälls naturskyddsförening
Bruno Nordenborg Ordförande

Roy Jansson Kassör

Öppen debatt i 
vindkraftsfrågan

Undertecknade revi-
sorer i Garnvindans 
vägförening finner 

det nödvändigt att komma 
med några synpunkter och 
funderingar.

Vi har varit revisorer i för-
eningen under 36 respektive 
30 år. Det har aldrig före-
kommit oegentligheter av 
något slag, oavsett vem som 
suttit i styrelsen. Styrelsen 
som verkat fram till årsmötet 
har bra kompetens, i vissa 
fall till och med mycket hög 
kompetens vad avser gatu-o 
vägunderhåll. Föreningen är 
välskött och har en del kapital 
på banken. Medlemmar/fast-
ighetsägare har anledning att 
vara mycket nöjda. Visst har 
det under åren förekommit 
mindre påpekande och för-
slag till ändringar av rutiner 
och annat från vår sida, men 
det får väl ändå anses vara 
naturligt under så lång tid.

Under snart två års tid 
har en enskild medlem/
fastighetsägare av okänd 
anledning startat en personlig 

vendetta mot styrelsen och 
revisorerna. Det hela har 
kulminerat under senaste 
verksamhetsåret. Massiva 
beskyllningar om oegentlig-
heter, rena lögner och förtal 
har förekommit. Styrelsen 
har kallats “dumma, fräcka, 
snikna, okunniga, slöa, själv-
iska med mera.“ I brev till 
Ale kommun (!) “klarar inte 
av sina skyldigheter”, “vill 
slippa ha amatörer att sköta 
såväl det tekniska som eko-
nomiska”. Det finns mycket 
mer, men vi låter det stanna 
med dessa exempel. Detta 
har fått till följd att kassören 
har avgått trots att han har ett 
år kvar av mandatperioden. 
Sekreteraren väljer att lämna 
styrelsen i samband med att 
hans mandatperiod går ut. 
En av revisorerna avgår likaså 
och den andre ställer inte upp 
på omval.

Man funderar naturligtvis 
hur det kan bli så här. Vad är 

det som driver denna person 
vidare. Trots att han flera 
gånger fått svar på sina frågor 
både från styrelsen och till 
viss del från revisorerna så 
fortsätter det. Varför ? Vad är 
syftet ?

Vid ordinarie årsmöte 
2012 föreslår en splittrad val-
beredning personen ifråga för 
en ordinarie plats i styrelsen 
! Inte konstigt att resterande 
(2) i styrelsen då lämnar sina 
platser.

Vi har båda valt att stå på 
styrelsen sida. Vi står inte till 
förfogande nu eller i fram-
tiden för revisorsuppdrag i 
föreningen. Vårt oberoende 
i förhållande till styrelsen 
skulle därvid kunna komma 
att ifrågasättas.

Vivi Kollén
Lars Grundberg

Vad har egentligen hänt i vägföreningen i Skepplanda?

Nu är den på plats – hjärtstartaren som kan rädda liv. Ale 
Lions har bidragit med pengar till två defibrillatorer. Den 
första sattes upp på Ica Supermarket i Älvängen tidigare 
i vår och nu är den andra på plats inne i Ica Kvantum, Nö-
dinge. Ica-handlare Marianne Sjöö välkomnade Lions re-
presentanter och passade samtidigt på att tacka för ett 
gott samarbete.              Foto: Jonas Andersson

Hjärtstartare på plats i Nödinge

ALAFORS. Alliansen 
och Aledemokraterna 
fick igenom sin budget i 
kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna 
valde denna gång som 
vågmästare att stötta 
det borgerliga försla-
get.

– Förra gången rös-
tade vi med de röd-
gröna för att rädda 
ishallen. Nu tycker vi 
att det är mer i Alli-
ansens budget som 
vi sympatiserar med 
och då röstar vi på det 
förslaget, motiverade 
Rune Karlsson (SD) 
beslutet.

Det är inte utan drama-
tik som Ale kommunfull-
mäktige diskuterar budget- 
och verksamhetsplan. Alli-

ansen och Aledemokraterna 
har med sina 24 mandat inte 
egen majoritet, utan är bero-
ende av stöd från ytterligare 
något håll. När budgeten för 
innevarande år skulle klubbas 
valde Sverigedemokraterna 
att ställa sig på de rödgrönas 
sida, vilket gav majoritet för 
oppositionens förslag. Det 
fanns därför en viss osäkerhet 
även kring årets beslut. De-
batten hade dock ett tydligt 
fokus på Alliansens beslut att 
fördela samtliga pengar och 
ange ett noll-resultat.

– Det är ett bevis på ett 
icke ekonomiskt ansvars-
tagande. Vi har inga stora 
marginaler i vår budget, men 
ett resultat om 10 Mkr visar 
att vi är seriösa och medvet-
na om att oförutsedda saker 
kan ske. Jag är stolt över vår 
skuggbudget som innehåller 

realistiska satsningar i skolan, 
500 sommarjobb till ungdo-
mar, ett aktivt klimatarbete 
och en satsning på närings-
livet, sa kommunalråd Paula 
Örn (S).

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M) 
hade inga problem att moti-
vera Alliansens budgetförslag 
för 2013-2015.

– Om vi inte vågar nu 
kommer vi aldrig att våga 
satsa. För 135 år sedan invig-
des järnvägen mellan Troll-
hättan och Göteborg. Det 
var en stor händelse som har 
påverkat hela Götaälvdalen. I 
december ska vi på nytt inviga 
en stor infrastrukturutbygg-
nad som kommer att innebära 
mycket för framtiden. Ale ges 
möjlighet att expandera, men 
det krävs att vi vågar. Det är 
därför inte anmärkningsvärt 
att vi ett år som detta väljer 
att lägga ett nollresultat. Vi 
behöver satsa för att sätta Ale 
på kartan och våra verksam-
heter inom skola och omsorg 
behöver pengarna. Att lägga 
ett resultat om 10 Mkr är 
med hänsyn till de 2 miljar-
der som kommunen hanterar 
inte särskilt uppseendeväck-

ande. Det är i sammanhanget 
mycket små pengar, menade 
Berglund som också betona-
de ökad personaltäthet i för-
skolan och nya IT-pedago-
ger till grundskolan i sitt an-
förande.

Överens var kommunfull-
mäktige först när Tyrone 
Hansson (S) tog till orda.

– Vi har missat en viktig 
sak. Ska vi ha en fungerande 
skola, vård och omsorg krävs 
det ett positivt företagande. 
Undersökning på undersök-
ning, rapport efter rapport, 
avslöjar att näringslivsklima-
tet är under all kritik i Ale. 
Det måste vi ändra på och 
därför har vi föreslagit 500 
000 kronor i en ny resurs till 
näringslivsarbetet. Vi föreslår 
en företagslots som agerar 
dörröppnare i kommunen 
och banar väg inåt. Ska vi ha 
världens bästa skola måste 
vi också ha något att erbju-
da dem den dagen de lämnar 
skolan. Det måste finnas ett 
näringsliv som behöver dem, 
underströk Hansson som fick 
omedelbart gehör.

– Nu kantrar debatten, 
Tyrone. Jag håller nämligen 
med dig. Det som du pratar 

om har redan 
varit uppe i nä-
ringslivsrådet 
och de är inne på 
samma sak. Det 
är en intressant 
arbetsmetod, 
men vi har inte 
varit lika tydliga 
med pengarna, 
kommenterade 
Mikael Berg-
lund.

Efter nära 
tre timmars 
debatt var det 
dags att gå till 
beslut. Sveri-
gedemokra-
terna vänta-
de till ganska 
sent innan 
deras avgö-
rande ställ-
ningstagan-
de offentliggjordes.

– Vi kommer att ställa oss 
bakom Alliansens budget-
förslag som ger mer pengar 
till skolan, sa Rune Karlsson 
(SD).

Alliansen har ställt sig posi-
tiv till att ge Sverigedemokra-
terna en insynsplats i Kom-
munstyrelsen. Den frågan ska 

behandlas i kommunfullmäk-
tige i augusti. Den rödgröna 
oppositionen hävdar att det 
kan ha avgjort varför partiet 
nu valde att rösta på Allian-
sens och Aledemokraternas 
budgetförslag.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BUDGET 2013
Ale kommunfullmäktige antog förra måndagen Alliansens och Aledemo-
kraternas budgetförslag för 2013.
   2013 Skillnad mot 2012
Utbildningsnämnden  642 Mkr +26,0 Mkr
Kultur- och fritidsnämnden 69 Mkr 0
Omsorgsnämnden  440 Mkr +10 Mkr
Samhällsbyggnadsnämnden 38 Mkr + 1 Mkr
Kommunstyrelsen*  163 Mkr + 18 Mkr
Överförmyndarnämnden  1,9 Mkr 0
Räddningstjänsten  21 Mkr 2 Mkr

Siffrorna är minimalt avrundade.
*I Kommunstyrelsens ram ligger medel för löneökningar som kommer att för-
delas till nämnderna när löneavtalen är klara.

Alliansens och Aledemokraternas budget-
förslag för 2013 antogs i kommunfullmäk-
tige.
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Alliansens budget antagen
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Det är dags att vi tar 
en öppen debatt i 
vindkraftsfrågan.

Alefjälls naturskyddsför-
ening efterlyser en debatt 
där inte vindkraftsbolaget 
Triventus eller AB Vind i Ale 
håller i taktpinnen. En debatt 
där alla engagerade ges 
samma utrymme och respekt.

En debatt där politiker 
och allmänhet kan göra sin 
stämma hörd på lika villkor.

Kommunalrådet Mikael 
Berglund har utlovat ett 
sådant möte. 

Det bör komma till stånd 
före höstens ”samrådsmöte” 
i vindkraftsfrågan.

Alefjälls naturskyddsförening
Bruno Nordenborg Ordförande

Roy Jansson Kassör

Öppen debatt i 
vindkraftsfrågan

Undertecknade revi-
sorer i Garnvindans 
vägförening finner 

det nödvändigt att komma 
med några synpunkter och 
funderingar.

Vi har varit revisorer i för-
eningen under 36 respektive 
30 år. Det har aldrig före-
kommit oegentligheter av 
något slag, oavsett vem som 
suttit i styrelsen. Styrelsen 
som verkat fram till årsmötet 
har bra kompetens, i vissa 
fall till och med mycket hög 
kompetens vad avser gatu-o 
vägunderhåll. Föreningen är 
välskött och har en del kapital 
på banken. Medlemmar/fast-
ighetsägare har anledning att 
vara mycket nöjda. Visst har 
det under åren förekommit 
mindre påpekande och för-
slag till ändringar av rutiner 
och annat från vår sida, men 
det får väl ändå anses vara 
naturligt under så lång tid.

Under snart två års tid 
har en enskild medlem/
fastighetsägare av okänd 
anledning startat en personlig 

vendetta mot styrelsen och 
revisorerna. Det hela har 
kulminerat under senaste 
verksamhetsåret. Massiva 
beskyllningar om oegentlig-
heter, rena lögner och förtal 
har förekommit. Styrelsen 
har kallats “dumma, fräcka, 
snikna, okunniga, slöa, själv-
iska med mera.“ I brev till 
Ale kommun (!) “klarar inte 
av sina skyldigheter”, “vill 
slippa ha amatörer att sköta 
såväl det tekniska som eko-
nomiska”. Det finns mycket 
mer, men vi låter det stanna 
med dessa exempel. Detta 
har fått till följd att kassören 
har avgått trots att han har ett 
år kvar av mandatperioden. 
Sekreteraren väljer att lämna 
styrelsen i samband med att 
hans mandatperiod går ut. 
En av revisorerna avgår likaså 
och den andre ställer inte upp 
på omval.

Man funderar naturligtvis 
hur det kan bli så här. Vad är 

det som driver denna person 
vidare. Trots att han flera 
gånger fått svar på sina frågor 
både från styrelsen och till 
viss del från revisorerna så 
fortsätter det. Varför ? Vad är 
syftet ?

Vid ordinarie årsmöte 
2012 föreslår en splittrad val-
beredning personen ifråga för 
en ordinarie plats i styrelsen 
! Inte konstigt att resterande 
(2) i styrelsen då lämnar sina 
platser.

Vi har båda valt att stå på 
styrelsen sida. Vi står inte till 
förfogande nu eller i fram-
tiden för revisorsuppdrag i 
föreningen. Vårt oberoende 
i förhållande till styrelsen 
skulle därvid kunna komma 
att ifrågasättas.

Vivi Kollén
Lars Grundberg

Vad har egentligen hänt i vägföreningen i Skepplanda?

Nu är den på plats – hjärtstartaren som kan rädda liv. Ale 
Lions har bidragit med pengar till två defibrillatorer. Den 
första sattes upp på Ica Supermarket i Älvängen tidigare 
i vår och nu är den andra på plats inne i Ica Kvantum, Nö-
dinge. Ica-handlare Marianne Sjöö välkomnade Lions re-
presentanter och passade samtidigt på att tacka för ett 
gott samarbete.              Foto: Jonas Andersson

Hjärtstartare på plats i Nödinge

ALAFORS. Alliansen 
och Aledemokraterna 
fick igenom sin budget i 
kommunfullmäktige.

Sverigedemokraterna 
valde denna gång som 
vågmästare att stötta 
det borgerliga försla-
get.

– Förra gången rös-
tade vi med de röd-
gröna för att rädda 
ishallen. Nu tycker vi 
att det är mer i Alli-
ansens budget som 
vi sympatiserar med 
och då röstar vi på det 
förslaget, motiverade 
Rune Karlsson (SD) 
beslutet.

Det är inte utan drama-
tik som Ale kommunfull-
mäktige diskuterar budget- 
och verksamhetsplan. Alli-

ansen och Aledemokraterna 
har med sina 24 mandat inte 
egen majoritet, utan är bero-
ende av stöd från ytterligare 
något håll. När budgeten för 
innevarande år skulle klubbas 
valde Sverigedemokraterna 
att ställa sig på de rödgrönas 
sida, vilket gav majoritet för 
oppositionens förslag. Det 
fanns därför en viss osäkerhet 
även kring årets beslut. De-
batten hade dock ett tydligt 
fokus på Alliansens beslut att 
fördela samtliga pengar och 
ange ett noll-resultat.

– Det är ett bevis på ett 
icke ekonomiskt ansvars-
tagande. Vi har inga stora 
marginaler i vår budget, men 
ett resultat om 10 Mkr visar 
att vi är seriösa och medvet-
na om att oförutsedda saker 
kan ske. Jag är stolt över vår 
skuggbudget som innehåller 

realistiska satsningar i skolan, 
500 sommarjobb till ungdo-
mar, ett aktivt klimatarbete 
och en satsning på närings-
livet, sa kommunalråd Paula 
Örn (S).

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M) 
hade inga problem att moti-
vera Alliansens budgetförslag 
för 2013-2015.

– Om vi inte vågar nu 
kommer vi aldrig att våga 
satsa. För 135 år sedan invig-
des järnvägen mellan Troll-
hättan och Göteborg. Det 
var en stor händelse som har 
påverkat hela Götaälvdalen. I 
december ska vi på nytt inviga 
en stor infrastrukturutbygg-
nad som kommer att innebära 
mycket för framtiden. Ale ges 
möjlighet att expandera, men 
det krävs att vi vågar. Det är 
därför inte anmärkningsvärt 
att vi ett år som detta väljer 
att lägga ett nollresultat. Vi 
behöver satsa för att sätta Ale 
på kartan och våra verksam-
heter inom skola och omsorg 
behöver pengarna. Att lägga 
ett resultat om 10 Mkr är 
med hänsyn till de 2 miljar-
der som kommunen hanterar 
inte särskilt uppseendeväck-

ande. Det är i sammanhanget 
mycket små pengar, menade 
Berglund som också betona-
de ökad personaltäthet i för-
skolan och nya IT-pedago-
ger till grundskolan i sitt an-
förande.

Överens var kommunfull-
mäktige först när Tyrone 
Hansson (S) tog till orda.

– Vi har missat en viktig 
sak. Ska vi ha en fungerande 
skola, vård och omsorg krävs 
det ett positivt företagande. 
Undersökning på undersök-
ning, rapport efter rapport, 
avslöjar att näringslivsklima-
tet är under all kritik i Ale. 
Det måste vi ändra på och 
därför har vi föreslagit 500 
000 kronor i en ny resurs till 
näringslivsarbetet. Vi föreslår 
en företagslots som agerar 
dörröppnare i kommunen 
och banar väg inåt. Ska vi ha 
världens bästa skola måste 
vi också ha något att erbju-
da dem den dagen de lämnar 
skolan. Det måste finnas ett 
näringsliv som behöver dem, 
underströk Hansson som fick 
omedelbart gehör.

– Nu kantrar debatten, 
Tyrone. Jag håller nämligen 
med dig. Det som du pratar 

om har redan 
varit uppe i nä-
ringslivsrådet 
och de är inne på 
samma sak. Det 
är en intressant 
arbetsmetod, 
men vi har inte 
varit lika tydliga 
med pengarna, 
kommenterade 
Mikael Berg-
lund.

Efter nära 
tre timmars 
debatt var det 
dags att gå till 
beslut. Sveri-
gedemokra-
terna vänta-
de till ganska 
sent innan 
deras avgö-
rande ställ-
ningstagan-
de offentliggjordes.

– Vi kommer att ställa oss 
bakom Alliansens budget-
förslag som ger mer pengar 
till skolan, sa Rune Karlsson 
(SD).

Alliansen har ställt sig posi-
tiv till att ge Sverigedemokra-
terna en insynsplats i Kom-
munstyrelsen. Den frågan ska 

behandlas i kommunfullmäk-
tige i augusti. Den rödgröna 
oppositionen hävdar att det 
kan ha avgjort varför partiet 
nu valde att rösta på Allian-
sens och Aledemokraternas 
budgetförslag.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BUDGET 2013
Ale kommunfullmäktige antog förra måndagen Alliansens och Aledemo-
kraternas budgetförslag för 2013.
   2013 Skillnad mot 2012
Utbildningsnämnden  642 Mkr +26,0 Mkr
Kultur- och fritidsnämnden 69 Mkr 0
Omsorgsnämnden  440 Mkr +10 Mkr
Samhällsbyggnadsnämnden 38 Mkr + 1 Mkr
Kommunstyrelsen*  163 Mkr + 18 Mkr
Överförmyndarnämnden  1,9 Mkr 0
Räddningstjänsten  21 Mkr 2 Mkr

Siffrorna är minimalt avrundade.
*I Kommunstyrelsens ram ligger medel för löneökningar som kommer att för-
delas till nämnderna när löneavtalen är klara.

Alliansens och Aledemokraternas budget-
förslag för 2013 antogs i kommunfullmäk-
tige.
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Under sommarens avbrott på 
järnvägen mellan Göteborg och 
Trollhättan kommer många 
viktiga arbeten inför trafi köpp-
ningen i december att utföras. 

Efter avbrottet bör-
jar tågen gå genom den nya 
Kattlebergstunneln och i de-
cember när dubbelspåret har 
kopplats in längs hela sträckan 
beräknas restiden med tåg mel-
lan Göteborg och Trollhättan 
minska till runt 35 minuter.

Alla ramper öppna i Bohus
Längs sträckan börjar även den 

nya vägen anta sin slutliga form. 
Till exempel öppnade den sista 
rampen till trafi kplatsen i Bohus 
förra veckan, vilket innebär att 
vändslingan upp mot Stora Viken 
inte längre behöver användas. 

Ännu återstår dock ar-
beten vid anslutningen till 
Jordfallsbron och de som kom-
mer norrifrån och ska in till 
Bohus behöver även fortsät-
tningsvis ta en extra sväng, 
antingen till rondellen på andra 
sidan bron eller till norra Surte. 
Trafi kplatsen i Bohus beräknas 
vara helt klar i november 2012.

Öppnar i 
december 
Det är ock-
så först under 
hösten som de 
största kliven mot den färdiga 
vägen kommer att tas. 

Precis som järnvägen beräk-
nas huvudstråket på nya E45 
kunna öppna för trafi k i decem-
ber och innan dess återstår myc-
ket arbete. På fl era deletapper är 
tidplanen tajt vilket innebär att 
arbetet på många platser kom-
mer att pågå i stort sett hela 
sommaren.

Onsdagen den 27 juni stängs 
vattnet i Älvängen av mellan 
klockan 08.00 och 16.00 för att 
det nya vattenledningssystemet 
ska kunna kopplas in. Under 
denna tid kan vattnet komma 
att släppas på sporadiskt. Efter 
avstängningen kan vattnet vara 
missfärgat, låt det då rinna tills 
detta försvinner.

Även torsdag och fredag 
28–29 juni kan det förekomma 
kortare avbrott på vattendistri-
butionen, mellan klockan 08.00 
och 16.00.

Torsdagen den 28 juni till söndag-
en den 1 juli är lokalvägen norr 
om trafi kplatsen i Alafors stängd 
för genomfart. Avstängningen 
beror på arbeten med busshåll-
platsen vid Himlaskolan och un-
der tiden behöver man använda 
E45 för att  ta sig förbi området.

Restidsstatistik på 
www.banavag.se

Vi följer kontinuerligt upp 
restiderna på E45 mellan 
Älvängen och Lilla Bommen. För 
att kunna följa hur framkom-
ligheten förändras görs mätning-
ar i högtrafi k, både morgon och 
eftermiddag. Resultaten sam-
manställs och rapporterna läggs 
ut på www.banavag.se.

Vattnet i Älvängen 
stängs av den 27/6

Lokalväg vid Alafors 
stängs för genomfart

På gång Hallå där...

Ansvarig utgivare: Sara Distner

BanaVäg i Väst
Projektaktuellt juni 2012  

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

Foto: Kasper D
udzik

Foto: Kasper D
udzik

Foto: Kasper D
udzik

Vad är det som händer?
– Från den 9 juli till den 12 au-
gusti stängs järnvägen av mellan 

Göteborg och Trollhättan. 
Det här är den sista som-

maravstängningen innan 
det nya dubbelspåret är 
helt klart i december. 
Innan dess blir det dock 

ytterligare två kortare av-
brott: 5–11 november och 

5–8 december.

Varför måste ni stänga av?
– För att komma åt att göra vissa 
arbeten behöver vi stänga av ba-
nan för trafi k. Det är mycket som 
ska göras så här på sluttampen 
av projektet. Delar av den gamla 
anläggningen ska rivas, nya spår 
och kontaktledningar ska byggas 
och tele- och signaler ska monte-
ras. I augusti när banan åter öpp-
nar för trafi k börjar även tågen gå 
genom den nya tunneln genom 
Kattleberg.

Hur kan jag som tågresenär 
ta mig mellan Göteborg och 
Trollhättan i sommar?
– All persontrafi k ersätts med 
bussar, kontakta Västtrafi k eller 
SJ för mer information.

Något annat du vill tillägga?
– Ja, jag vill framhålla att det 
som alltid är både förbjudet och 
förenat med livsfara att vistas i 
spårområdet. Trafi kavbrottet in-
nebär inte att det är tågfritt, våra 
arbetsfordon kommer att trafi k-
era spåret. 

... Per-Inge 
Söderström
projektledare för BEST 
(bana, el, signal och 
tele), angående som-
marens trafi kavbrott 
på järnvägen.Sommarens arbeten 

Foto: Christina Sundien

Lyckad övning i Kattlebergstunneln

En intensiv sista sommar väntar projektet innan trafik-
öppningen i december. Men det är först till hösten 
när merparten av deletapperna går in i slutfasen 
som de stora förändringarna kommer märkas.

I augusti börjar tågen gå genom 
den nya Kattlebergstunneln. 
Inför trafi kstarten arrangera-
de Trafi kverket och projekt 

BanaVäg i Väst en dialogbaserad 
samverkansövning vid tunneln. 
I övningen deltog bland annat 
Räddningstjänsten, SOS Alarm, 

Ambulanssjukvården, Polisen 
och tågoperatörerna. På www.
banavag.se kan du läsa mer om 
övningen.

Har du frågor om 
ersättningstrafi ken under 

sommarens avstängning, kontakta:
Västtrafi k tel: 0771-41 43 00 

eller SJ tel: 0771-75 75 75.

Trafi kverkets kundtjänst når 
du dygnet runt på telefon 

0771-24 24 24.

Förra veckan kunde en del 
av omledningsskyltarna vid 
Bohus plockas ner. Nu är alla 
trafi kplatsens ramper klara.
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Öppettider:
V 26:   Mån-Fre 12-19, Lör 11-14
V 27:   Tis-Tor 12-19
V 28 och framåt: Onsdagar 12-19
samt sista lördagen varje månad 11-14

Lokvägen 8, Alvhem. Tel: 0703-562277
Sväng in vid Bengts husvagnar där skyltar visar vägen
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ÄLVÄNGEN. Vad händer 
med nuvarande buss-
centrum i Älvängen när 
pendeltåget tar vid?

Av fem olika för-
slag är såväl politiker 
som tjänstemän i Ale 
kommun överens om 
svaret.

Ett modernt bostads-
kvarter med cirka 50 
lägenheter fördelat på 
två hus, där det högsta 
är ett högre niovå-
ningshus. I planen ingår 
också nya butikslokaler.

Förslaget som tjänstemän-
nen och politikerna i Kom-
munstyrelsens arbetsutskott 
nu förordar kommer från 
SEFA som också har inlett 
byggnationen av Handels-
plats Älvängen.

– Det är ett innovativt 
förslag ur många synvink-
lar, inte minst med tanke 
på energiförbrukningen där 
både solceller och vindkraft 
finns med i bilden. Dessut-
om är det roligt att SEFA 
vill bidra till att bygga ihop 
Älvängens nuvarande cen-
trum med den nya handels-
platsen, säger Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Beslut i augusti
Ale kommun utlyste en mark-
anvisningstävling där fem 
företag lämnade in förslag. 
Dessa har nu utvärderats och 
SEFA:s var det som föll alla i 
smaken. Ett definitivt beslut 
om att gå vidare med att bland 

annat upprätta detaljplan tas 
14 augusti av Kommunsty-
relsen.

Huvudförslaget som SEFA 
har valt att kalla ”Kvarte-
ret Hållplatsen” innehåller 
två huskroppar, en lägre tre 
till fyra våningar längs Gö-
teborgsvägen och en högre 
åtta till nio våningar. Totalt 
ska 51 lägenheter inrymmas 
och cirka 530 kvm butiksyta.

Många kvaliteter
– Förslaget innehåller många 
kvaliteter: en spännande ge-
staltning, stora luftiga, öppna 
och gröna platser dit allmän-
heten har tillträde, byggna-
der som både sticker ut och 
sticker upp då byggnaden mot 
backen uppför Starrkärrsvä-
gen till och med kan bli elva 
våningar högt, helt i linje med 
den strukturstudie som gjor-
des för flera år sedan. Älväng-
en får nu både ett blickfång 
och en ingångsportal som 
verkligen heter duga, säger 
Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande, Jan A Pressfeldt 
(AD).

Ola Serneke, vd för SEFA 
Bygg AB, är glad över upp-
märksamheten, men note-
rar dock att Kommunstyrel-
sen inte har tagit något beslut 
ännu. Engagemanget för att 
göra något alldeles extra är 
däremot tydligt.

– Vi har tagit hänsyn till 
Älvängen som helhet både 
arkitektoniskt och till inne-
håll. Vi vill förstärka känslan 
av småstadsidyll och målet är 
inte att bostäderna ska andas 

lyx, utan snarare funktiona-
litet. Priserna på bostadsrät-
terna måste vara rätt för att 
attrahera köparen, det är ju 
inte i Göteborg vi bygger. 
Marknaden ser annorlunda 
ut i Älvängen, men vi är över-
tygade om att den nya infra-
strukturen kommer att bidra 
till en helt ny syn på hela 

Götaälvdalen. Alla kan dess-
utom inte bo på Näset eller 
i Askim, säger Ola Serneke 
och tillägger:

– Alla lägenheter har till-
gång till egen terrass eller 
balkong, de flesta in mot den 
lummiga innegården och 
samtliga i attraktiva väder-
streck.

Förhoppningsvis kan 
detaljplanearbetet inledas 
efter sommaren, vilket skulle 
kunna betyda en byggstart 
om cirka 1,5 år. Säljstarten 
ska inledas under 2013.

Attraktiva bostäder på gamla busstorget

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M), och 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt 
(AD), har tillsammans med kollegor och ledande tjänstemän 
fastnat för SEFA Bygg AB:s förslag till att bebygga busstor-
get i Älvängen.

Kvarteret Hållplatsen från ovan, består av två huskroppar. 
En lägre med butikslokaler i gatuplan och en högre som kan 
komma att bli upp mot elva våningar hög. Totalt 51 lägenheter.

Det nya kvarteret som 
planeras vid nuvarande 
busscentrum i Älvängen.

Illustrationer av 
Norconsult och 
Hellenius-Bergelin
arkitekter tecknarstudion.

ETT KLIMATSMART BOSTADSOMRÅDE
Kvarterat Hållplatsen har en hög 
ambition när det gäller byggnader-
nas energiförbrukning. Med genom-
tänkta materialval, välarbetade lös-
ningar samt ny spännande teknik 
för uppvärmning skapas lågener-
gihus i ett klimatsmart hybridom-
råde. Större delen av den energi som 

behövs i ett av husen för uppvärm-
ning under året produceras med 
hjälp av solfångare, en ackumulator-
tank, ett markvärmelager och en vär-
mepump. Ett litet vindkraftverkt på 
taket på hus B genererar komplette-
rande el samt visar på bostadsområ-
dets miljöprofil.
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Annika Sörensen
Frisör på Klippoteket

Ålder: 49 år

Utbildning: Elev 3 år på Polzers 
Salonger + utbildningar varje år

Gillar: Resa, träna, snickra 
på huset

Vad är roligast med jobbet? 
Utmaningen att få alla 
kunder så nöjda som möjligt
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Öppettider:
V 26:   Mån-Fre 12-19, Lör 11-14
V 27:   Tis-Tor 12-19
V 28 och framåt: Onsdagar 12-19
samt sista lördagen varje månad 11-14

Lokvägen 8, Alvhem. Tel: 0703-562277
Sväng in vid Bengts husvagnar där skyltar visar vägen
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ÄLVÄNGEN. Vad händer 
med nuvarande buss-
centrum i Älvängen när 
pendeltåget tar vid?

Av fem olika för-
slag är såväl politiker 
som tjänstemän i Ale 
kommun överens om 
svaret.

Ett modernt bostads-
kvarter med cirka 50 
lägenheter fördelat på 
två hus, där det högsta 
är ett högre niovå-
ningshus. I planen ingår 
också nya butikslokaler.

Förslaget som tjänstemän-
nen och politikerna i Kom-
munstyrelsens arbetsutskott 
nu förordar kommer från 
SEFA som också har inlett 
byggnationen av Handels-
plats Älvängen.

– Det är ett innovativt 
förslag ur många synvink-
lar, inte minst med tanke 
på energiförbrukningen där 
både solceller och vindkraft 
finns med i bilden. Dessut-
om är det roligt att SEFA 
vill bidra till att bygga ihop 
Älvängens nuvarande cen-
trum med den nya handels-
platsen, säger Kommunsty-
relsens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Beslut i augusti
Ale kommun utlyste en mark-
anvisningstävling där fem 
företag lämnade in förslag. 
Dessa har nu utvärderats och 
SEFA:s var det som föll alla i 
smaken. Ett definitivt beslut 
om att gå vidare med att bland 

annat upprätta detaljplan tas 
14 augusti av Kommunsty-
relsen.

Huvudförslaget som SEFA 
har valt att kalla ”Kvarte-
ret Hållplatsen” innehåller 
två huskroppar, en lägre tre 
till fyra våningar längs Gö-
teborgsvägen och en högre 
åtta till nio våningar. Totalt 
ska 51 lägenheter inrymmas 
och cirka 530 kvm butiksyta.

Många kvaliteter
– Förslaget innehåller många 
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gen till och med kan bli elva 
våningar högt, helt i linje med 
den strukturstudie som gjor-
des för flera år sedan. Älväng-
en får nu både ett blickfång 
och en ingångsportal som 
verkligen heter duga, säger 
Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande, Jan A Pressfeldt 
(AD).

Ola Serneke, vd för SEFA 
Bygg AB, är glad över upp-
märksamheten, men note-
rar dock att Kommunstyrel-
sen inte har tagit något beslut 
ännu. Engagemanget för att 
göra något alldeles extra är 
däremot tydligt.

– Vi har tagit hänsyn till 
Älvängen som helhet både 
arkitektoniskt och till inne-
håll. Vi vill förstärka känslan 
av småstadsidyll och målet är 
inte att bostäderna ska andas 

lyx, utan snarare funktiona-
litet. Priserna på bostadsrät-
terna måste vara rätt för att 
attrahera köparen, det är ju 
inte i Göteborg vi bygger. 
Marknaden ser annorlunda 
ut i Älvängen, men vi är över-
tygade om att den nya infra-
strukturen kommer att bidra 
till en helt ny syn på hela 

Götaälvdalen. Alla kan dess-
utom inte bo på Näset eller 
i Askim, säger Ola Serneke 
och tillägger:

– Alla lägenheter har till-
gång till egen terrass eller 
balkong, de flesta in mot den 
lummiga innegården och 
samtliga i attraktiva väder-
streck.

Förhoppningsvis kan 
detaljplanearbetet inledas 
efter sommaren, vilket skulle 
kunna betyda en byggstart 
om cirka 1,5 år. Säljstarten 
ska inledas under 2013.

Attraktiva bostäder på gamla busstorget

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M), och 
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt 
(AD), har tillsammans med kollegor och ledande tjänstemän 
fastnat för SEFA Bygg AB:s förslag till att bebygga busstor-
get i Älvängen.

Kvarteret Hållplatsen från ovan, består av två huskroppar. 
En lägre med butikslokaler i gatuplan och en högre som kan 
komma att bli upp mot elva våningar hög. Totalt 51 lägenheter.

Det nya kvarteret som 
planeras vid nuvarande 
busscentrum i Älvängen.

Illustrationer av 
Norconsult och 
Hellenius-Bergelin
arkitekter tecknarstudion.

ETT KLIMATSMART BOSTADSOMRÅDE
Kvarterat Hållplatsen har en hög 
ambition när det gäller byggnader-
nas energiförbrukning. Med genom-
tänkta materialval, välarbetade lös-
ningar samt ny spännande teknik 
för uppvärmning skapas lågener-
gihus i ett klimatsmart hybridom-
råde. Större delen av den energi som 

behövs i ett av husen för uppvärm-
ning under året produceras med 
hjälp av solfångare, en ackumulator-
tank, ett markvärmelager och en vär-
mepump. Ett litet vindkraftverkt på 
taket på hus B genererar komplette-
rande el samt visar på bostadsområ-
dets miljöprofil.
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Frisör på Klippoteket

Ålder: 49 år

Utbildning: Elev 3 år på Polzers 
Salonger + utbildningar varje år

Gillar: Resa, träna, snickra 
på huset

Vad är roligast med jobbet? 
Utmaningen att få alla 
kunder så nöjda som möjligt
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30-50%
Esprit, Triumph, Olé, Tasty, Signature, 

Ted Nicol, Kaffe & Cream, Ze-Ze

DAMKLÄDER

MASSOR AV UTVALDA KVALITETS- 
OCH  MÄRKESKLÄDER REAS UT! 

DAM-, HERR OCH UNGDOMSKLÄDER.

Boomerang, Dahlin, Melka, Oscar Jacobson, 
Park Lane, Jack & Jones, Selected

HERRKLÄDER

ÄLVÄNGEN • Tel. 0303-74 60 12

ÖPPETTIDER UNDER REAN 
TORSDAG 9-19, FREDAG 9-18 

LÖRDAG 9-14

VI HAR ÖPPET
HELA SOMMAREN!

Ha en skön sommar!

sommar-
rean
börjar torsdag 28/6

JEANSREA

SKEPPLANDA. Elever 
från Garnvindeskolan 
fick åka med på premi-
ärtur på den nybyggda 
vägen mellan Älvängen 
och Grönnäs. 

Genom ett temaar-
bete fick de följa med 
på upptäcktsfärd med 
Trafikverket.

Arbetet, som eleverna gjort 
på fritids under våren, hand-
lar om utbyggnaden av E45. 

– Mycket har handlat om 

vilka olika yrkesgrupper som 
är inblandade i ett vägbygge. 
De har bland annat fått rita 
en stor bild av ett bygge på 
väggen, berättar Mia Cor-
neliusson, fritidspedagog.

Bussresan som barnen 
fick åka med på i onsdags 
gick längs vägar som fortfa-
rande är avspärrade för all-
mänheten. Bland annat fick 
de åka premiärturen mellan 
Älvängen och Grönnäs och 
mitt emot motell Göta älv 
fick de följa det spännande 

arbetet som pågår innanför 
staketet. 

– En sådan har jag hemma, 
fast en leksak, utbrast en av 
eleverna och pekade på en av 
grävmaskinerna. 

Trafikverket, som hade 
representanter med som 
guider på bussen, bjöd elev-
erna på resan som en rolig 
avslutning på ett aktuellt 
temaarbete. 

På nya vägar
– Garnvinde-elever på spännande busstur

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

”En sådan har jag hemma, fast en leksak” utbrast en av eleverna och pekade på en av gräv-
maskinerna. På en lång rad längs staketet kunde barnen följa vad som hände nere vid väg-
bygget.

Reflexvästar och hjälmar fick eleverna låna av trafikverket.

Nu välkomnar vi 
Jennie till oss på

ÄLVÄNGENS FRISÖRTEAM
tel. 0303-74 64 71

Kapellvägen 3, Älvängen • 0303-74 64 71
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Samtidigt vill vi passa på att 

önska alla våra kunder
trevlig sommar!

Ps. vi har öppet hela sommaren
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NÖDINGE. Ales fram-
gångsrika entrepre-
nörsutbildning, YEE, 
exporteras ännu en 
gång till Moldavien.

Under en vecka i sep-
tember får dessutom 
fyra aleungdomar chan-
sen att upptäcka och 
utbilda sig i det främ-
mande landet.

Caroline Wormdal, Robin 
Svedman, Fatima Rekic 
och Johanna Bako ska till 
hösten börja sitt sista år i Ale 
gymnasium, men redan i sep-
tember får de packa väskorna 
för ett spännande äventyr 
till Moldavien. ICLD, Sidas 
program för att främja lokal 
demokrati i utvecklingslän-
der, har för andra gången 
bestämt sig för att stötta 
Ales entreprenörsutbildning 
– unga entreprenörer i nya 
Europa (YEE).

– Till skillnad från senast 
är det en klar betoning på 
deltagare från Moldavien, 
men förutom våra fyra 
svenska ungdomar med-
verkar även ungdomar från 
grannländer som Rumänien 
och Ukraina, säger projektle-
dare Kjell Lundgren. Rent 
pedagogiskt är upplägget 
snarlikt våra tidigare uppla-
gor med mycket teamwork 
och erfarenhetsutbyten. Vi 
kommer också ha stort fokus 
på att stötta moldaverna i 

deras ambitioner att starta 
eget i Moldavien. Professor 
Roger Mumby Croft, tidi-
gare Oxford Brookes Uni-
versity, leder utbildningen 
och det garanterar en mycket 
hög kvalitet.

Det är med små kunskaper 
om värdlandet som Ales del-
tagare anländer Moldavien.

– Ja, egentligen vet vi väl 
bara att det är väldigt fattigt. 
Vi såg det som en bra chans 
att förbereda sig inför årets 
kommande arbete med Ung 
företagsamhet, säger Fatima.

En annan viktig del i 
utbildningen är att den sker 
helt på engelska.

– Det lockade mig. Jag 
ser det som en bra chans att 
stärka självförtroendet och 
förbättra engelskan, säger 
Johanna.

För de svenska deltagarna 
är aldrig språket något pro-
blem. Engelskakunskaperna 
är det bara engelsmännen 
själva som kan överglänsa.

– Det mest makalösa är 
att även de som knappt vågat 
säga ett ord när utbildningen 
startar talar inför öppen ridå 
en vecka senare, understry-
ker Kjell Lundgren.

Precis som vanligt arrang-
erar även Ale kommun 
utbildningen på Krokhol-
men i augusti. Då ansluter 
deltagare från åtta länder till 
den tolfte upplagan av YEE.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

YEE för andra gången i Moldavien

Svenska deltagare till YEE i Moldavien. Från Ale medverkar Robin Svedman, Caroline Wormdal, Fatima Rekic och Johanna 
Bako.
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NÖDINGE. Ales fram-
gångsrika entrepre-
nörsutbildning, YEE, 
exporteras ännu en 
gång till Moldavien.

Under en vecka i sep-
tember får dessutom 
fyra aleungdomar chan-
sen att upptäcka och 
utbilda sig i det främ-
mande landet.

Caroline Wormdal, Robin 
Svedman, Fatima Rekic 
och Johanna Bako ska till 
hösten börja sitt sista år i Ale 
gymnasium, men redan i sep-
tember får de packa väskorna 
för ett spännande äventyr 
till Moldavien. ICLD, Sidas 
program för att främja lokal 
demokrati i utvecklingslän-
der, har för andra gången 
bestämt sig för att stötta 
Ales entreprenörsutbildning 
– unga entreprenörer i nya 
Europa (YEE).

– Till skillnad från senast 
är det en klar betoning på 
deltagare från Moldavien, 
men förutom våra fyra 
svenska ungdomar med-
verkar även ungdomar från 
grannländer som Rumänien 
och Ukraina, säger projektle-
dare Kjell Lundgren. Rent 
pedagogiskt är upplägget 
snarlikt våra tidigare uppla-
gor med mycket teamwork 
och erfarenhetsutbyten. Vi 
kommer också ha stort fokus 
på att stötta moldaverna i 

deras ambitioner att starta 
eget i Moldavien. Professor 
Roger Mumby Croft, tidi-
gare Oxford Brookes Uni-
versity, leder utbildningen 
och det garanterar en mycket 
hög kvalitet.

Det är med små kunskaper 
om värdlandet som Ales del-
tagare anländer Moldavien.

– Ja, egentligen vet vi väl 
bara att det är väldigt fattigt. 
Vi såg det som en bra chans 
att förbereda sig inför årets 
kommande arbete med Ung 
företagsamhet, säger Fatima.

En annan viktig del i 
utbildningen är att den sker 
helt på engelska.

– Det lockade mig. Jag 
ser det som en bra chans att 
stärka självförtroendet och 
förbättra engelskan, säger 
Johanna.

För de svenska deltagarna 
är aldrig språket något pro-
blem. Engelskakunskaperna 
är det bara engelsmännen 
själva som kan överglänsa.

– Det mest makalösa är 
att även de som knappt vågat 
säga ett ord när utbildningen 
startar talar inför öppen ridå 
en vecka senare, understry-
ker Kjell Lundgren.

Precis som vanligt arrang-
erar även Ale kommun 
utbildningen på Krokhol-
men i augusti. Då ansluter 
deltagare från åtta länder till 
den tolfte upplagan av YEE.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

YEE för andra gången i Moldavien

Svenska deltagare till YEE i Moldavien. Från Ale medverkar Robin Svedman, Caroline Wormdal, Fatima Rekic och Johanna 
Bako.
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Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller 
leverantörsförseningar. Priserna gäller v.26 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

För lata dagar på stranden

Välkommen till en riktig matbutik!
SOMMARLOV OCH SEMESTER

Lätta sommarlovs-frukosten

Goda, lätta luncher och middagar

Fredag 11-19
Pavébröd 

25:-/st
Stenugnsbakat olika sorter 

Nordic bakeoff 410g Jfr pris 60,79/kg

Öppet alla dagar 8-22

Smakprover i veckan

Dubbelkex

2 för 15:-
Royal 175g

Jfr pris 42,85/kg

Färsk kycklingfi lé

99:-/kg
Kronfågel ca 900g

Yoggi 2,0%

2 för 20:-
Arla Foods olika smaker 1000g

Jfr pris 10,-/kg

Pasta korta former 

2 för 25:-
Kungsörnen 500-600g

Jfr pris 25,-20,83/kg

Småkakor i burk

12:-/st
Swits 230-270g

Jfr pris 52,17-44,44/kg

Smaksatta mazariner 

12:-/st
Swits 4-pack 180-220g

Jfr pris 3,-/st

Caffe, Choco Latte 

2 för 20:-
Emmi 230ml

Jfr pris 43,48/liter

Nötmix

2490
/st

Nutisal 200-220g

Jfr pris 124,50-113,18/kg

 

Tisdag och onsdag 11-19
Halloumi/Grilloumi  

2 för 42:-
Fontana 200g Original

Jfr pris 105,-/kg

Havre, Rågfras

20:-/st
Quaker 375g

Jfr pris 53,33/kg

Vingummi, Lakritskonfekt 

10:-/st
Taverners 165g

Jfr pris 60,60/kg

Piroger 

59:-/st
Gorbys 1200g 10,-pack

Djupfryst. Jfr pris 49,17/kg
Finns laddat på ditt ICA Kort!

Kycklingfi lé 

99:-/st
ICA 1,8 kg Djupfryst

Jfr pris 55,-/kg

Torsk, Hoki, Laxfi lé

2990
/st

Findus 350-400g Djupfryst
Jfr pris 85,43-74,75/kg
Max 2 köp per kund

Finns laddat på ditt ICA Kort!

Torsdag 11-19
Wasa mjukt 
surdegsbröd 

1790
/st

Wasa 400-500g Olika sorter

Jfr pris 44,75-35,80/kg

 

Lingongrova, Favoriter, 
Fröjd

20:-/st
Pågen 375-420g Jfr pris 53,33-47,62/kg

Smörgåspålägg 

20:-/st
Nordströms 140-220g Plånbok

Jfr pris 142,86-90,91/kg

Smak av Grekland

���������������
Låt altanen bli en grekisk taverna 

i sommar. Underbara smaker och så enkelt att 

tillaga. Välkommen till oss på tisdag och onsdag 

och provsmaka sommarens nya favoriter!

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

Nolskolan

Föreningen Elvis Forever Ale

Europas 
fattigaste barn
fick vår hjälp – tack vare er!

Insamlingen till Europas fattigaste barn i Moldavien räknas nu samman. 
Störst bidrag har givits från Smyrnas Secondhand i Älvängen, 

Föreningen Elvis Forever Ale, Starrkärr-Kilanda församling och Nolskolan. 
20 000 kronor har skänkts av privatpersoner. Totalt kommer bidraget till 

Moldavien att landa på cirka 7500 euro.
Pengarna används till ett sommarläger för de 100 fattigaste barnen, 

där volontärer hjälper till att kartlägga barnens sociala situation.
Tack till alla er som på ett eller annat sätt har bidragit!
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BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

PRIS 1 695 000 kr/bud. TOMT 1 491 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Ramstorp 380. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE/ALVHEM 6 rok, 139 kvm

S
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2

PRIS 1 850 000 kr/bud. TOMT 4 183 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Västergård 115. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE/ALVHEM 5 rok, 134+30 kvm

S
M
S
:A

2
1
2
0
8

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 995 000 kr/bud. AVGIFT 3 529 kr/månad.. VISAS
Ring för tidsbokning. Herrgårdsvägen 21a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE/SURTE 3 rok, 78,8 kvm
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2

PRIS 320 000 kr/bud. AVGIFT 2 027 kr/månad.. VISAS
Ring för tidsbokning. Skolvägen 5a. ALE Marie Aronsson
0303 -74 90 04.

ALE/BOHUS 1 rok, 26 kvm

S
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2

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

ALE/BOHUS 4 rok, 89,5 kvm
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2

PRIS 875 000 kr/bud. AVGIFT 3 779 kr/månad. .
VISAS Ti 3/7 17.00-18.00. Ring för tidsbokning.
Göteborgsvägen 95b. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE/SURTE 3 rok, 75,3 kvm
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2

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

ALE/NÖDINGE 6 rok, 138 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 1 395 000 kr/bud. TOMT 2 688 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Sandåker 355. ALE Daniel Eriksson
0303-74 90 06/00.

ALE/HÅLANDA 4 rok, 98 kvm
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2

PRIS 2 090 000 kr/bud. TOMT 681 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Åsbacken 15. ALE Daniel Eriksson
0303-74 90 06/00.

ALE/BOHUS 5 rok, 104 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 5 380 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Kollanda 470. ALE Daniel Eriksson
0303-74 90 06/00.

ALE/KOLLANDA 4 ROK
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2

PRIS 2 100 000 kr/bud. TOMT 1 050 kvm .
VISAS To 28/6. Ring för tidsbokning. Keillers Väg 8. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE/SURTE 5 rok, 104+59 kvm

S
M
S
:A

8
2
9
3
3

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 1 495 000 kr/bud. TOMT 105 kvm . VISAS Må 2/7.
Ring för tidsbokning. Sjövallavägen 32. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE/ALAFORS 5 rok, 94 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

Under våren har det före-
kommit en del skadegörel-
se i kommunen, framförallt 
i de två centralorterna. Lotti 
Klug vet av erfarenhet att 
sommaren är den tid på året 
då många ungdomar rör sig 
ute i de olika samhällena och 

att brottsligheten tenderar 
att öka.

– Många ungdomar hänger 
på ställen de absolut inte bör 
vara på. Det finns exempel-
vis ingen anledning att en 
13-åring befinner sig på Ale 
Torg vid 23-tiden. Föräldrar-

na måste ta sitt ansvar, säger 
hon.

Allmänhet som upptäck-
er pågående brott ska enligt 
Lotti Klug alltid ringa poli-
sens larmnummer 112. Har 
man tips att lämna till ord-
ningsmakten så är det 114 14 

Föräldrar uppmanas när skadegörelsen ökar
ALE. Våren har genererat en hel del anmälningar 
om skadegörelse i kommunen.

Det är Älvängen, Nödinge och till viss del även 
Nol som sticker ut i negativ bemärkelse.

– En vädjan till alla föräldrar är att de ska ha 
koll på vad deras ungdomar gör, säger Lotti Klug, 
brotts- och säkerhetshandläggare i Ale kommun.

som gäller.
– Vi behöver fler vuxna 

som är ute på kvällarna. Det 
är allas rätt att vistas ute i sam-
hället, det ska inte bara vara 
ungdomarnas arena.

Jonas Ekstrand på Ale 
Fritid uppmanar vuxna att 
prata med tonåringarna de 
möter.

– Ungdomarna är nästan 
aldrig hotfulla. Den skadegö-
relse som sker är mer tecken 
på frustration än aggression, 
säger Ekstrand.

Ett alternativ för de ung-
domar som saknar sysselsätt-
ning under sommaren är Mö-
tesplats Ungdom Ofta, som 
håller öppet totalt sex veckor 
i sommar, eller Luftslottet i 
Älvängen.

– Vi håller stängt i juli, 
men öppnar som vanligt igen 
första veckan i augusti, låter 
Jeanette Olofsson hälsa.

Slutligen tar Lotti Klug 
tillfället i akt att slå ett extra 
slag för grannsamverkan, som 
finns på många platser i Ale 
och som verkligen hamnar i 
fokus under semesterperio-
den.

– Det är ett effektivt sätt att 
hålla tjuven borta.

JONAS ANDERSSON

LÄSVÄRDE! 20% RABATT

www.fotoklok.se

Dina egna bilder i en 
professionell fotobok

PÅ ALLA PRODUKTER!
20% RABATT

fotoklok.se i samarbete med

ger dig

Ange koden: “alekuriren”
när du betalar.

Din bok skickas inom 4 arbetsdagar!
Snabbast i Sverige!?

Skapa enkelt din egen fotobok med dina
egna bilder och  texter. Resultatet blir 
precis som en riktig bok som du köper  
i bokhandeln. En fotobok kan handla om
vad som helst.  Möhippan, bröllopet, sven-
sexan, födelsedagen, babyns första år, resor,
din hobby, favoritdrinkar m.m.

Ladda ner GRATIS designprogram 
på fotoklok.se eller skapa direkt online!

Exklusiv
hårdinbunden 

fotobok 
fr. 207:-20 sid, inkl. 20% rabatt

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  
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ALVHEM. De miljödiplo-
merade företagen blir 
allt fler.

Nyligen erhöll ytter-
ligare fyra aleföretag 
utmärkelsen.

– Ni gör en viktig 
insats för miljön sam-
tidigt som diplome-
ringen ger ert företag 
en konkurrensfördel, 
förklarade kommunal-
rådet Mikael Berglund 
(M) i samband med 
avslutningsceremonin 
på Kungsgården.

Sedan 2004 har företag i 
Ale, Kungälv och Lilla Edet 
genomgått miljödiplome-
ring. Utbildningen kallas för 
Göteborgsmodellen och är 
en så kallad lightversion av 

ISO 14000. Utbildningen 
genomförs under ett antal 
seminarier och är praktisk 
inriktad med hemuppgifter. 
Efter avslutad utbildning 
erbjuds möjlighet till revi-
sion som med godkänt resul-
tat leder till miljödiplomet.

– Miljödiplomeringen är 
godkänd och används med 
fördel av företag som leve-
rerar till andra företag och 
offentliga organisationer 
inom Sverige, förklarar Jerry 
Brattåsen, näringslivsstra-
teg i Ale kommun.

Fördelarna med miljödip-
lomering är att den passar 
utmärkt för små och med-
elstora företag till en bråk-
del av den kostnad som en 
ISO-certifiering innebär. 
Dessutom får de deltagande 

företagen praktisk hjälp med 
analysen av nyexaminerade 
miljöstudenter från Göte-
borgs Universitet.

– För oss var det här med 
miljödiplomering en oerhört 
positiv upplevelse. Vi har fått 
koll på våra produkter på ett 
bättre sätt än tidigare. Vi har 
rensat bland gamla sprayer 
och rengöringsmedel och 
ersatt dem med miljövänliga 
alternativ. Jag är dessutom 
övertygad om att man tar 
med sig sin ökade miljömed-
vetenhet hem i vardagslivet, 
säger Janne Ericsson på Bil-
dovision i Älvängen.

Aleföretag miljödiplomerades på Kungsgården

PÅ KUNGSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den åttonde omgången för miljödiplomering är nu avslutad. Här ses representanter från de 
fyra aleföretag som erhöll sin utmärkelse i samband med en lunchträff på Kungsgården i 
Alvhem. Från vänster Gunnar Elfström och Camilla Wester från SLP Lyft- och elprovning 
Sverige, Rune Sporre, Surte Lagerservice, Annika Häger och Janne Ericsson, Bildovision, 
samt Christer Nordgren och Anders Aabol, Kebol El-Design.

��������������������������

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

PRIS 1 695 000 kr/bud. TOMT 1 491 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Ramstorp 380. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE/ALVHEM 6 rok, 139 kvm
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PRIS 1 850 000 kr/bud. TOMT 4 183 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Västergård 115. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE/ALVHEM 5 rok, 134+30 kvm
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PRIS 995 000 kr/bud. AVGIFT 3 529 kr/månad.. VISAS
Ring för tidsbokning. Herrgårdsvägen 21a. ALE
Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE/SURTE 3 rok, 78,8 kvm
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PRIS 320 000 kr/bud. AVGIFT 2 027 kr/månad.. VISAS
Ring för tidsbokning. Skolvägen 5a. ALE Marie Aronsson
0303 -74 90 04.

ALE/BOHUS 1 rok, 26 kvm
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PRIS 850 000 kr/bud. AVGIFT 4 915 kr/månad. . VISAS
Ring för tidsbokning. Byvägen 19c. ALE Marie Aronsson
0303 -74 90 04.

ALE/BOHUS 4 rok, 89,5 kvm
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PRIS 875 000 kr/bud. AVGIFT 3 779 kr/månad. .
VISAS Ti 3/7 17.00-18.00. Ring för tidsbokning.
Göteborgsvägen 95b. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE/SURTE 3 rok, 75,3 kvm
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PRIS 2 750 000 kr/bud. TOMT 23 321 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Gamla Kilandavägen 68. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE/NÖDINGE 6 rok, 138 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 1 395 000 kr/bud. TOMT 2 688 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Sandåker 355. ALE Daniel Eriksson
0303-74 90 06/00.

ALE/HÅLANDA 4 rok, 98 kvm
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PRIS 2 090 000 kr/bud. TOMT 681 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Åsbacken 15. ALE Daniel Eriksson
0303-74 90 06/00.

ALE/BOHUS 5 rok, 104 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 5 380 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Kollanda 470. ALE Daniel Eriksson
0303-74 90 06/00.

ALE/KOLLANDA 4 ROK
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PRIS 2 100 000 kr/bud. TOMT 1 050 kvm .
VISAS To 28/6. Ring för tidsbokning. Keillers Väg 8. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE/SURTE 5 rok, 104+59 kvm
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PRIS 1 495 000 kr/bud. TOMT 105 kvm . VISAS Må 2/7.
Ring för tidsbokning. Sjövallavägen 32. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE/ALAFORS 5 rok, 94 kvm
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

Under våren har det före-
kommit en del skadegörel-
se i kommunen, framförallt 
i de två centralorterna. Lotti 
Klug vet av erfarenhet att 
sommaren är den tid på året 
då många ungdomar rör sig 
ute i de olika samhällena och 

att brottsligheten tenderar 
att öka.

– Många ungdomar hänger 
på ställen de absolut inte bör 
vara på. Det finns exempel-
vis ingen anledning att en 
13-åring befinner sig på Ale 
Torg vid 23-tiden. Föräldrar-

na måste ta sitt ansvar, säger 
hon.

Allmänhet som upptäck-
er pågående brott ska enligt 
Lotti Klug alltid ringa poli-
sens larmnummer 112. Har 
man tips att lämna till ord-
ningsmakten så är det 114 14 

Föräldrar uppmanas när skadegörelsen ökar
ALE. Våren har genererat en hel del anmälningar 
om skadegörelse i kommunen.

Det är Älvängen, Nödinge och till viss del även 
Nol som sticker ut i negativ bemärkelse.

– En vädjan till alla föräldrar är att de ska ha 
koll på vad deras ungdomar gör, säger Lotti Klug, 
brotts- och säkerhetshandläggare i Ale kommun.

som gäller.
– Vi behöver fler vuxna 

som är ute på kvällarna. Det 
är allas rätt att vistas ute i sam-
hället, det ska inte bara vara 
ungdomarnas arena.

Jonas Ekstrand på Ale 
Fritid uppmanar vuxna att 
prata med tonåringarna de 
möter.

– Ungdomarna är nästan 
aldrig hotfulla. Den skadegö-
relse som sker är mer tecken 
på frustration än aggression, 
säger Ekstrand.

Ett alternativ för de ung-
domar som saknar sysselsätt-
ning under sommaren är Mö-
tesplats Ungdom Ofta, som 
håller öppet totalt sex veckor 
i sommar, eller Luftslottet i 
Älvängen.

– Vi håller stängt i juli, 
men öppnar som vanligt igen 
första veckan i augusti, låter 
Jeanette Olofsson hälsa.

Slutligen tar Lotti Klug 
tillfället i akt att slå ett extra 
slag för grannsamverkan, som 
finns på många platser i Ale 
och som verkligen hamnar i 
fokus under semesterperio-
den.

– Det är ett effektivt sätt att 
hålla tjuven borta.

JONAS ANDERSSON

LÄSVÄRDE! 20% RABATT

www.fotoklok.se

Dina egna bilder i en 
professionell fotobok

PÅ ALLA PRODUKTER!
20% RABATT

fotoklok.se i samarbete med

ger dig

Ange koden: “alekuriren”
när du betalar.

Din bok skickas inom 4 arbetsdagar!
Snabbast i Sverige!?

Skapa enkelt din egen fotobok med dina
egna bilder och  texter. Resultatet blir 
precis som en riktig bok som du köper  
i bokhandeln. En fotobok kan handla om
vad som helst.  Möhippan, bröllopet, sven-
sexan, födelsedagen, babyns första år, resor,
din hobby, favoritdrinkar m.m.

Ladda ner GRATIS designprogram 
på fotoklok.se eller skapa direkt online!

Exklusiv
hårdinbunden 

fotobok 
fr. 207:-20 sid, inkl. 20% rabatt

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  
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ALVHEM. De miljödiplo-
merade företagen blir 
allt fler.

Nyligen erhöll ytter-
ligare fyra aleföretag 
utmärkelsen.

– Ni gör en viktig 
insats för miljön sam-
tidigt som diplome-
ringen ger ert företag 
en konkurrensfördel, 
förklarade kommunal-
rådet Mikael Berglund 
(M) i samband med 
avslutningsceremonin 
på Kungsgården.

Sedan 2004 har företag i 
Ale, Kungälv och Lilla Edet 
genomgått miljödiplome-
ring. Utbildningen kallas för 
Göteborgsmodellen och är 
en så kallad lightversion av 

ISO 14000. Utbildningen 
genomförs under ett antal 
seminarier och är praktisk 
inriktad med hemuppgifter. 
Efter avslutad utbildning 
erbjuds möjlighet till revi-
sion som med godkänt resul-
tat leder till miljödiplomet.

– Miljödiplomeringen är 
godkänd och används med 
fördel av företag som leve-
rerar till andra företag och 
offentliga organisationer 
inom Sverige, förklarar Jerry 
Brattåsen, näringslivsstra-
teg i Ale kommun.

Fördelarna med miljödip-
lomering är att den passar 
utmärkt för små och med-
elstora företag till en bråk-
del av den kostnad som en 
ISO-certifiering innebär. 
Dessutom får de deltagande 

företagen praktisk hjälp med 
analysen av nyexaminerade 
miljöstudenter från Göte-
borgs Universitet.

– För oss var det här med 
miljödiplomering en oerhört 
positiv upplevelse. Vi har fått 
koll på våra produkter på ett 
bättre sätt än tidigare. Vi har 
rensat bland gamla sprayer 
och rengöringsmedel och 
ersatt dem med miljövänliga 
alternativ. Jag är dessutom 
övertygad om att man tar 
med sig sin ökade miljömed-
vetenhet hem i vardagslivet, 
säger Janne Ericsson på Bil-
dovision i Älvängen.

Aleföretag miljödiplomerades på Kungsgården

PÅ KUNGSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den åttonde omgången för miljödiplomering är nu avslutad. Här ses representanter från de 
fyra aleföretag som erhöll sin utmärkelse i samband med en lunchträff på Kungsgården i 
Alvhem. Från vänster Gunnar Elfström och Camilla Wester från SLP Lyft- och elprovning 
Sverige, Rune Sporre, Surte Lagerservice, Annika Häger och Janne Ericsson, Bildovision, 
samt Christer Nordgren och Anders Aabol, Kebol El-Design.

��������������������������

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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Sommartider på K-B RÖR

Butiken är öppen 
vardagar kl  08.00-13.00 
veckorna 28, 29, 30 , 31

Servicetelefon hela perioden
0303-74 20 20.

Telefontid 08.00 - 13.00
OBS! Begränsad service under perioden

Glad sommar!

AURIS
1.6 5-d Edition Plus

Nu 159.900 kr
Rabatt 19.950 kr 
Ord.pris 179.850 kr
Fördelslån: 1.363 kr/mån*

*TOYOTA FINANCIAL SERVICES: 36 MÅNADER, 40% KONTANT, 45% RESTSKULD, RÖRLIG RÄNTA 5.95% (APRIL 12), UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVGIF-
TER TILLKOMMER, EFFEKTIV RÄNTA 6,97%.**TOYOTA FINANCIAL SERVICES: 36 MÅNADER, 35% KONTANT, 45% RESTSKULD, RÖRLIG RÄNTA 5.95% 
(APRIL 12), UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVGIFTER TILLKOMMER, EFFEKTIV RÄNTA 6,97%.  YARIS: BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING 
FRÅN 3,9-5,4 L/100 KM. UTSLÄPP CO2 VID BLANDAD KÖRNING FRÅN 104-124 G/KM. MILJÖKLASS EURO 5.  AURIS: BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID 
BLANDAD KÖRNING FRÅN 6,3-6,6 L/100 KM. UTSLÄPP CO2 VID BLANDAD KÖRNING FRÅN 146-154 G/KM. MILJÖKLASS C-D. VI RESERVERAR OSS 
FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. BILARNA PÅ BILDERNA ÄR EXTRAUTRUSTADE.

YARIS
1.33 5-d Activepaket

Nu 149.900 kr
Rabatt 9.000 kr 
Ord.pris 158.900 kr
Fördelslån: 1.084 kr/mån*

Miljöbil

Finns även 

som miljödiesel

Sommaröppet 
Försäljning Mån-Fre 9-18, Lör-Sön stängt
Verkstad Mån-Fre 7-16

Sommar-
erbjudande 
från Toyota Kungälv!

ALAFORS. Goda föredö-
men uppmärksamma-
des i Ale kommunfull-
mäktige.

Guntorps SMU Scou-
ter och eldsjälen Felicia 
Eidenby aktiv i ung-
domsföreningen Löftet 
belönades för föredöm-
liga insatser.

– Hedrande och 
välbehövligt, säger 
scoutledaren Staffan 
Andersson.

För Ale kommuns räkning 
fick Ica-handlare Marianne 
Sjöö presentera årets stipen-
diater på måndagens kom-
munfullmäktigesammanträ-
de.

– En stor ära att få bli till-
frågad om det här uppdra-
get. Även om ni kanske inte är 

överens om alla frågor i den 
här församlingen så tror jag 
nog att ni håller med om att 
investera i ungdomar alltid är 
rätt, sa Marianne innan cere-
monin.

Guntorps SMU Scou-
ter erhöll ett stipendie om 
10 000 kronor med motive-
ringen att; Guntorps SMU- 
scouter skapar en inkluderan-
de miljö för alla, man arbetar 
för att träna barn och ungdo-
mar i samarbete och har ett stort 
engagemang för att skapa för-
ståelse bland dem för natur och 
vildmarksliv. Guntorps SMU- 
scouter är därmed ett gott före-
döme för ungdomar och tilldelas 
därför 10 000 kr.

Scoutverksamheten som 
Guntorps missionsförsam-
ling driver startade hösten 
1996 och har idag 75 medlem-

mar. Dessa är sju år och äldre. 
Grundtanken med verksam-
heten är att göra unga män-
niskor redo för livet, främja 
samverkan och lära genom 
praktiska övningar.

– Hos oss finns det ingen 
avbytarbänk utan alla ingår i 
laget. Varje människa är unik 
och det är just olikheter-
na som förenar oss. Vi kom-
pletterar varandra, berättar 
scoutledare Peter Karlbom.

Just i skrivande stund 
pågår ett större scoutläger i 
Uddevalla.

– Lägerverksamheten är 
kärnan och sker i både liten 
som stor skala. Förra året 
stod Sverige som värd för ett 
världsscoutläger med över 
40 000 deltagare från 149 
länder. Där fanns självklart 
även Guntorps SMU scou-
ter med, berättar Staffan An-
dersson.

Hur ska ni använda sti-
pendiet?

– På ett eller flera sätt ska 
pengarna gå till ledarutbild-
ning. Vår verksamhet bygger 
på att äldre deltagare leder de 
yngre. Så våra äldre tonåring-
ar är väldigt viktiga. Dessa 
måste vi uppmuntra och ut-
veckla, säger Peter Karlbom.

Felicia Eidenby, 19, har 
varit en stor eldsjäl i ung-
domsföreningen Löftet, 
unga arrangörer. Juryns mo-

tivering löd; Felicia Eidenby 
gör en anmärkningsvärd insats 
för föreningen Löftet, hon har 
ett betydande intresse för ung-
domssituationen i Ale kommun 
och har gjort ett gediget arbete 
med integrerandet av funk-
tionshindrade ungdomar. Feli-
cia Eidenby är ett gott föredöme 
för andra ungdomar och tillde-
las därför 5 000 kr.

– Jag blev både chockad 
och väldigt glad. Sven Niel-
sen på Ale Fritid ringde och 
berättade det, det var en fan-
tastiskt rolig överraskning. 
Det kändes väldigt hedrande 
att få bli uppmärksammad på 
ett så positivt sätt, säger ung-
domsstipendiaten som verk-
ligen gör skäl för berömmet.

Vid sidan av studierna på 
Barn- och fritidsprogrammet 
i Mimers Hus är hon enga-
gerad i ungdomsförening-
en Löftet, där hon är ord-
förande. Föreningen fyller 
en viktig roll för ungdoms-
inflytandet i Ale kommun. 
Som om inte detta vore nog 
är Felicia Eidenby också en-
gagerad i situationen för psy-
kiskt funktionshindrade ung-
domar.

– Det var mina fritidsleda-
re i Bohus, Mats Berggren 
och Andreas Holmgren, 
som fick med mig på ett läger 
för psykiskt funktionshin-
drade. Syftet är att integrera 

dem med ”vanliga” ungdo-
mar. Verksamheten omfattar 
både helgläger och sommar-
läger på Krokholmen. Det 
är otroligt givande och ut-
vecklande. Dessa ungdomar 
ger så mycket energi och ser 
livet ur ett betydligt enklare 
perspektiv än vad vi gör. För-
hoppningsvis bidrar vi också 
med något, men deltagar-
na ger minst lika mycket till-
baka, menar Felicia som ser 

fram mot sommarens läger.
Hur tänker du använda 

stipendiet?
– Åh, det blir en liten tatu-

ering, min första. Resten ska 
jag försöka spara, fast jag har 
precis tagit körkort så en del 
går väl åt till bensin!

Goda föredömen i Ale belönades
– SMU scouter och Felicia Eidenby stipendiater 2012

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Marianne Sjöö, Ica Kvantum Ale Torg, hade äran att för Ale 
kommuns räkning presentera årets ungdomsstipendiater och 
goda föredömen. Staffan Andersson, Siri Hansson och Peter 
Karlbom från Guntorps SMU scouter mottog 10 000 kronor 
och Felicia Eidenby (främst i bild) fick 5000 kronor.FAKTA

Ungdomsstipendiet ”Ett gott före-
döme” instiftades 2002 för att upp-
märksamma ideella föreningar och 
individer för osjälviska och föredöm-
liga insatser till gagn för medmän-
niskor. 2009 var det för få ansök-
ningar, istället dubblades stipen-
diet 2010.
Tidigare stipendiater:
2012: Felicia Eidenby. Guntorps SMU 
Scouter.
2011: Löftet, unga arrangörer
2010: Batoul Raad. Emelie Bergstrand, 

Heavenhack
2009: -
2008: Jennifer Jääskelärinen, Jonny 
Saariranta, Charlie Kagethe
2007: Nathalie Johansson.
2006: Per Rehnlund (SBTK), Jonas 
Eriksson (Ale IBF) och Caroline Nord-
lund.
2005: Golaleh Farhan Azad, Carl Tuv-
skog (Ale Schacklubb).
2004: Jessica Koskinen, Johanna 
Kettunen och Nol-Alafors kulturför-
ening.
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Sommartider på K-B RÖR

Butiken är öppen 
vardagar kl  08.00-13.00 
veckorna 28, 29, 30 , 31

Servicetelefon hela perioden
0303-74 20 20.

Telefontid 08.00 - 13.00
OBS! Begränsad service under perioden

Glad sommar!

AURIS
1.6 5-d Edition Plus

Nu 159.900 kr
Rabatt 19.950 kr 
Ord.pris 179.850 kr
Fördelslån: 1.363 kr/mån*

*TOYOTA FINANCIAL SERVICES: 36 MÅNADER, 40% KONTANT, 45% RESTSKULD, RÖRLIG RÄNTA 5.95% (APRIL 12), UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVGIF-
TER TILLKOMMER, EFFEKTIV RÄNTA 6,97%.**TOYOTA FINANCIAL SERVICES: 36 MÅNADER, 35% KONTANT, 45% RESTSKULD, RÖRLIG RÄNTA 5.95% 
(APRIL 12), UPPLÄGGNINGS- OCH AVIAVGIFTER TILLKOMMER, EFFEKTIV RÄNTA 6,97%.  YARIS: BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID BLANDAD KÖRNING 
FRÅN 3,9-5,4 L/100 KM. UTSLÄPP CO2 VID BLANDAD KÖRNING FRÅN 104-124 G/KM. MILJÖKLASS EURO 5.  AURIS: BRÄNSLEFÖRBRUKNING VID 
BLANDAD KÖRNING FRÅN 6,3-6,6 L/100 KM. UTSLÄPP CO2 VID BLANDAD KÖRNING FRÅN 146-154 G/KM. MILJÖKLASS C-D. VI RESERVERAR OSS 
FÖR EV ÄNDRINGAR/AVVIKELSER. BILARNA PÅ BILDERNA ÄR EXTRAUTRUSTADE.

YARIS
1.33 5-d Activepaket

Nu 149.900 kr
Rabatt 9.000 kr 
Ord.pris 158.900 kr
Fördelslån: 1.084 kr/mån*

Miljöbil

Finns även 

som miljödiesel

Sommaröppet 
Försäljning Mån-Fre 9-18, Lör-Sön stängt
Verkstad Mån-Fre 7-16

Sommar-
erbjudande 
från Toyota Kungälv!

ALAFORS. Goda föredö-
men uppmärksamma-
des i Ale kommunfull-
mäktige.

Guntorps SMU Scou-
ter och eldsjälen Felicia 
Eidenby aktiv i ung-
domsföreningen Löftet 
belönades för föredöm-
liga insatser.

– Hedrande och 
välbehövligt, säger 
scoutledaren Staffan 
Andersson.

För Ale kommuns räkning 
fick Ica-handlare Marianne 
Sjöö presentera årets stipen-
diater på måndagens kom-
munfullmäktigesammanträ-
de.

– En stor ära att få bli till-
frågad om det här uppdra-
get. Även om ni kanske inte är 

överens om alla frågor i den 
här församlingen så tror jag 
nog att ni håller med om att 
investera i ungdomar alltid är 
rätt, sa Marianne innan cere-
monin.

Guntorps SMU Scou-
ter erhöll ett stipendie om 
10 000 kronor med motive-
ringen att; Guntorps SMU- 
scouter skapar en inkluderan-
de miljö för alla, man arbetar 
för att träna barn och ungdo-
mar i samarbete och har ett stort 
engagemang för att skapa för-
ståelse bland dem för natur och 
vildmarksliv. Guntorps SMU- 
scouter är därmed ett gott före-
döme för ungdomar och tilldelas 
därför 10 000 kr.

Scoutverksamheten som 
Guntorps missionsförsam-
ling driver startade hösten 
1996 och har idag 75 medlem-

mar. Dessa är sju år och äldre. 
Grundtanken med verksam-
heten är att göra unga män-
niskor redo för livet, främja 
samverkan och lära genom 
praktiska övningar.

– Hos oss finns det ingen 
avbytarbänk utan alla ingår i 
laget. Varje människa är unik 
och det är just olikheter-
na som förenar oss. Vi kom-
pletterar varandra, berättar 
scoutledare Peter Karlbom.

Just i skrivande stund 
pågår ett större scoutläger i 
Uddevalla.

– Lägerverksamheten är 
kärnan och sker i både liten 
som stor skala. Förra året 
stod Sverige som värd för ett 
världsscoutläger med över 
40 000 deltagare från 149 
länder. Där fanns självklart 
även Guntorps SMU scou-
ter med, berättar Staffan An-
dersson.

Hur ska ni använda sti-
pendiet?

– På ett eller flera sätt ska 
pengarna gå till ledarutbild-
ning. Vår verksamhet bygger 
på att äldre deltagare leder de 
yngre. Så våra äldre tonåring-
ar är väldigt viktiga. Dessa 
måste vi uppmuntra och ut-
veckla, säger Peter Karlbom.

Felicia Eidenby, 19, har 
varit en stor eldsjäl i ung-
domsföreningen Löftet, 
unga arrangörer. Juryns mo-

tivering löd; Felicia Eidenby 
gör en anmärkningsvärd insats 
för föreningen Löftet, hon har 
ett betydande intresse för ung-
domssituationen i Ale kommun 
och har gjort ett gediget arbete 
med integrerandet av funk-
tionshindrade ungdomar. Feli-
cia Eidenby är ett gott föredöme 
för andra ungdomar och tillde-
las därför 5 000 kr.

– Jag blev både chockad 
och väldigt glad. Sven Niel-
sen på Ale Fritid ringde och 
berättade det, det var en fan-
tastiskt rolig överraskning. 
Det kändes väldigt hedrande 
att få bli uppmärksammad på 
ett så positivt sätt, säger ung-
domsstipendiaten som verk-
ligen gör skäl för berömmet.

Vid sidan av studierna på 
Barn- och fritidsprogrammet 
i Mimers Hus är hon enga-
gerad i ungdomsförening-
en Löftet, där hon är ord-
förande. Föreningen fyller 
en viktig roll för ungdoms-
inflytandet i Ale kommun. 
Som om inte detta vore nog 
är Felicia Eidenby också en-
gagerad i situationen för psy-
kiskt funktionshindrade ung-
domar.

– Det var mina fritidsleda-
re i Bohus, Mats Berggren 
och Andreas Holmgren, 
som fick med mig på ett läger 
för psykiskt funktionshin-
drade. Syftet är att integrera 

dem med ”vanliga” ungdo-
mar. Verksamheten omfattar 
både helgläger och sommar-
läger på Krokholmen. Det 
är otroligt givande och ut-
vecklande. Dessa ungdomar 
ger så mycket energi och ser 
livet ur ett betydligt enklare 
perspektiv än vad vi gör. För-
hoppningsvis bidrar vi också 
med något, men deltagar-
na ger minst lika mycket till-
baka, menar Felicia som ser 

fram mot sommarens läger.
Hur tänker du använda 

stipendiet?
– Åh, det blir en liten tatu-

ering, min första. Resten ska 
jag försöka spara, fast jag har 
precis tagit körkort så en del 
går väl åt till bensin!

Goda föredömen i Ale belönades
– SMU scouter och Felicia Eidenby stipendiater 2012

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Marianne Sjöö, Ica Kvantum Ale Torg, hade äran att för Ale 
kommuns räkning presentera årets ungdomsstipendiater och 
goda föredömen. Staffan Andersson, Siri Hansson och Peter 
Karlbom från Guntorps SMU scouter mottog 10 000 kronor 
och Felicia Eidenby (främst i bild) fick 5000 kronor.FAKTA

Ungdomsstipendiet ”Ett gott före-
döme” instiftades 2002 för att upp-
märksamma ideella föreningar och 
individer för osjälviska och föredöm-
liga insatser till gagn för medmän-
niskor. 2009 var det för få ansök-
ningar, istället dubblades stipen-
diet 2010.
Tidigare stipendiater:
2012: Felicia Eidenby. Guntorps SMU 
Scouter.
2011: Löftet, unga arrangörer
2010: Batoul Raad. Emelie Bergstrand, 

Heavenhack
2009: -
2008: Jennifer Jääskelärinen, Jonny 
Saariranta, Charlie Kagethe
2007: Nathalie Johansson.
2006: Per Rehnlund (SBTK), Jonas 
Eriksson (Ale IBF) och Caroline Nord-
lund.
2005: Golaleh Farhan Azad, Carl Tuv-
skog (Ale Schacklubb).
2004: Jessica Koskinen, Johanna 
Kettunen och Nol-Alafors kulturför-
ening.
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Ale Jennylunds Ridklubb 
dementerar uppgifterna 
om att projektering av ett 
nytt ridhus har startat. Det 
pågår samtal med kommu-
nen angående ett eventuellt 
nytt ridhus. Placeringen 
är inte heller fastställd då 

en ändring av detaljplanen 
kommer att krävas och 
där kan inte ridklubben 
påverka i någon riktning.

Susanne Cappelen
Ordförande 

Ale Jennylunds Ridklubb

Dementerar projektering av nytt ridhus

NÖDINGE. Musiken 
dunkade, ballongerna 
blåste i vinden och 
korvarna trängdes på 
grillen.

Det var fullt hus när 
Pysselklubben ställde 
till med grillfest och 
som vanligt höll Batoul 
Raad i trådarna.

För fjärde året i ordningen 
ordnar pysselklubben som-
maraktiviteter för barnen på 
Klöverstigen i Nödinge. 

– Det var populärt redan 
från början. Jag vill att 
barnen ska ha något roligt 
att göra på sommarlovet 
och därför är Pysselklubben 
igång tre veckor i sommar, 
säger ledaren Batoul Raad.

Förutom pyssel med gips-
figurer, egentillverkade kort 
och tvålar ordnas såväl pin-
jata som filmmys och tro-
ligtvis blir det en grillfest till, 

som avslutning. 
Pysselklubben på Klö-

verstigen är öppen ett par 
timmar mitt på dagen mån-

dagar, onsdagar och torsda-
gar till och med vecka 27. 

Aktiviteterna arrangeras 
i samarbete med Hyresgäst-
föreningen och finansieras 

med hjälp av EU-stöd från 
Leader Göta Älv.

Grillfest på Pysselklubben
– Fler roliga sommaraktiviteter väntar

Batoul Raad, ledare för Pysselklubben, tycker det är viktigt att barnen har något roligt att 
göra på sommarlovet. Klubben är öppen måndagar, onsdagar och torsdagar.
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

rean pågår
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– Det stämmer! Guldkla-
ven är ett pris som delas ut 
i samband med dansbands-
veckan i Malung i mitten av 
juli. Det finns ett antal olika 
kategorier och vi är nomi-
nerade till årets dansband 
tillsammans med Elisas 
och Lasse Stefanz. Nämnas 
bör också att vår keyboar-
dist och sångare Anders 
Larsson är nominerad till 
”Årets musiker”.

Hur har semestern 
varit?

– Tack, bra! Det var 
skönt att få en och en halv 
veckas ledighet efter en in-
tensiv, men samtidigt väl-
digt framgångsrik vår.

Vad har du gjort under 
ledigheten?

– Mest varit hemma och 
laddat batterierna. Det har 
blivit en hel del golf natur-
ligtvis. Grejat i trädgården 
har jag också gjort, sysslor 
som får stå tillbaka då man 
är ute och turnerar. En och 

annan grillkväll har också 
hunnits med, det ska villigt 
erkännas.

Er nya skiva, ”På egna 
vägar”, har fått väldigt 
bra kritik, hur känns det?

– Otroligt roligt! Vi 
kände själva att det var vår 
bästa platta som vi produ-
cerat, men man vet aldrig 
hur mottagandet ska bli. 
Självklart ger den positiva 
responsen oss i bandet lite 
extra energi.

När återupptar ni spe-
landet igen?

– Nu på fredag då vi 
gästar Docksta, för att 
dagen därpå uppträda i 
Storuman. Sedan rullar det 
på av bara farten. Vi spelar 
i stort sett varje dag under 
juli månad.

…Kenny Samuelsson, 
Torp, sångare och till-
lika gitarrist i Streap-
lers.

Streaplers kan bli ”Årets 
dansband”, eller?

Hallå där...

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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juli. Det finns ett antal olika 
kategorier och vi är nomi-
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TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale torg 14, 0303-33 16 40, 

lansfast.se

ADRESS SKOLALLÉN 2B, VÅN 3/3 BOAREA CA 38 M² / 2
ROK PRIS 450 000 KR/BUD AVGIFT 1 967 KR/MÅN VISAS
SÖ 1/7 11.30-12.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE
LASSE KNAVING TELEFON 0727-18 01 20

BR 2 ROK - NOL
Vi kan nu erbjuda en fin tvåa i gott skick i populära Nol.
Centralt belägen med bekvämt gångavstånd till centrum med
affärer och kommunikationer. Lummigt och grönt område
med gott om gräsytor. Lägenheten är välplanerad med rymlig
hall, mysigt sovrum, kök med matplats, badrum och ett rejält
vardagrum.

ADRESS GAMLA KILANDAVÄGEN 65 BOAREA CA 122+88
M² / 6 ROK TOMTYTA 9448 M² PRIS 1 985 000 KR/BUD 
VISAS SÖ 1/7 13.00-14.00 RING/ MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0727-18 01 20

NATURNÄRA VILLA - NÖDINGE
Strax öster om Nödinge finner ni detta trevliga hus med
underbart läge. Härlig veranda i väster med utsikt över åkrar
och ängar. Stall för tre normalstora hästar och en mindre
häst. Trädgård med insynsskyddat läge och fina lönnträd som
ger härlig skugga soliga sommardagar. Populära Vimmersjön
finns på bekvämt cykelavstånd. Här har du även nära till
idrottsplats, motionsanläggning  och naturen har du inpå
knuten. Bra ridvägar och ett flertal ridhus finns i närområdet.
Skall upplevas på plats.

SKEPPLANDA. I början 
av april berättade Ale-
kuriren om att föräldrar 
till barn på Garnvinde-
skolans förskola krävde 
en upprustning av lek-
gården.  

De har nu fått gehör 
för sina synpunkter.

–Vecka 33 påbörjas arbetet 
med en ny lekställning. Det 
känns jättebra att det äntli-
gen är på gång, säger rektorn 
Gun Åberg.

Föräldrarna hade syn-
punkter på den bristfälliga 
lekgården som inte bestod av 
mer än två gungor, en sand-
låda och en gräsmatta till de 
22 barnen på avdelningen 
Väven. 

Nu har de fått gehör och 
gården kompletteras med en 
ny lekställning.

Barnen har själva, genom 
att bland annat rita ”mind-
maps” fått framföra sina öns-
kemål. 

Resultatet blev en form av 
klätterställning med bland 
annat rutschkana och en 

trappa. 
I mitten av augusti kommer 

barnen på avdelningen Väven 
att kunna skoja runt i sin nya 
lekställning. 

JOHANNA ROOS

NÖDINGE. Inte mindre 
än 101 barn deltog i 
Nödinge SK:s fotbolls-
skola veckan före mid-
sommar. 

– Det har varit jät-
telyckat och förhopp-
ningen är att det ska 
bli en repris nästa år, 
säger tränaren Pernilla 
Månesköld.

Såväl tränare som föräld-

rar och feriearbetare fanns 
på plats på Vimmervi när 
fotbollsskolan hölls i förra 
veckan. 

På deltagarlistan kunde 
man räkna till 101 namn, 
vilket var långt fler än man 
förväntade sig. 

Spelarna, som var mellan 7 
och 12 år gamla, delades in i 
två åldersgrupper. 

Tre dagars träning och lek 
avslutades i torsdags med en 

turnering. 
– Av de yngsta var det över-

vägande barn från klubben, 
men vi hade ett 20-tal nya 
spelare. Det är alltid roligt 
när fler får upp intresset för 
fotboll, säger Pernilla Måne-
sköld.

De 101 spelarna
– Nödinge SK:s fotbollsskola blev en succé

PÅ VIMMERVI

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Samlad trupp. 101 barn deltog i Nödinge SK:s fotbollsskola.

Spelarna var taggade inför torsdagens turnering. 

Ny lekställning på väg

Faksimil ur Alekuriren vecka 14, 2012.

SKEPPLANDA. Föräldrar 
till barn på Garnvinde-
skolans förskola anser 
att utomhusgården 
har flera brister, bland 
annat att det saknas 
kreativa lekattraktio-
ner.

– Vi jobbar på en lös-
ning och målet är att 
få en ny lekställning till 
sommaren, försäkrar 
rektorn Gun Åberg.

För drygt två veckor sedan 
kunde barnen på Gunnars-
gårdens förskola i Skepplan-
da glädjas åt sin nya lekgård, 
där bland annat en ”brand-
bil” och en ny klätterställning 
hade tillkommit. De nya att-
raktionerna är pedagogiskt 
framtagna i syfte att stimu-
lera barnens fantasi och ut-
veckling. 

En knapp kilometer där-
ifrån ligger Garnvindesko-
lans förskola som innefattar 
två avdelningar: Vindan och 
Väven. På den sistnämnas 
utegård finns en gräsmatta, 
två gungor och en sandlåda. 
Till 22 barn. Ibland öppnas 
grinden upp till Vindan 
där det finns ytterligare två 
gungor samt en klätterställ-
ning med rutschbana.

Otillräcklig lekgård
Föräldrar till barn på avdel-
ningen Väven har länge ansett 

att det fattas lekattraktioner 
på gården samt att den är i 
dåligt skick. 

– Även om man öppnar upp 
mellan avdelningarna räcker 
inte fyra gungor till de när-
mare 40 barnen som går på 
förskolan. Dessutom behöver 
marken dräneras eftersom det 
samlas vatten och blir lerigt. 
Om det regnar på måndagen 
måste barnen ha regnbyxor på 
sig fram till onsdagen, säger 
Christian Weier, som har ett 
barn på vardera avdelningen. 

Han är inte ensam om 
att tycka att gården behöver 
rustas upp. Flera av föräldrar-
na har vid upprepade tillfäl-
len framfört sina synpunkter 
till ledningen, men utan att få 
den respons de önskar.

– Det klart att man reage-
rar extra starkt nu när Gun-
narsgården har fått en ny lek-
gård. Vi är dessutom flera för-
äldrar som erbjuder oss att 
själva hjälpa till med upprust-
ningen, men vi måste först få 
medlen till det.

Arbete pågår
Rektorn Gun Åberg försäk-
rar nu föräldrarna om att ar-
betet med att förbättra gården 
pågår. 

– För tre veckor sedan 
felanmälde jag återigen att 
marken behöver dräneras. 
Det är framför allt ett ställe 
vid gaveln på fastigheten där 

det samlas vattenmassor och 
det hoppas vi snart ska vara åt-
gärdat. Vecka tio länspumpa-
des sandlådan då även ny sand 
lades dit och i förra veckan var 
kommunen här och tog bort 
taggbuskar. 

Fram tills förra veckan har 
förskolan inte ansökt om eko-
nomiska medel för att utöka 
antalet lekattraktioner på 
gården, men i onsdags kon-
taktade Gun Åberg förvalt-
ningen. 

– De förstod mitt dilem-
ma och beskedet blev posi-
tivt. För att tillgodose barnens 
behov har vi nu fått löfte om 
att fortsätta jobba med det och 
målet är att få en ny lekställ-
ning enligt banens önskemål 
till sommaren. Det ser ljust ut 
och jag är vid gott mod.

Hon poängterar också att 
förskolebarnen ibland även 
får möjlighet att vistas utan-
för staketet på den stora skol-
gården, förutsatt att den är 
tom och att lärare finns med 
hela tiden. 

Christian Weier och de 
andra föräldrarna hoppas nu 
på att löftet infrias.

– Vi skulle vilja ha något 
kreativt för barnen, kanske 
någon form av lekborg. Två 
gungor är inte kreativt.

Förbättringar i sikte
– Föräldrar upprörs av förskolans bristfälliga lekgård

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Föräldrar till barn på avdelningen Väven på Garnvindeskolans förskola tycker inte att två 
gungor och en sandlåda är tillräckligt.

Glad Påsk  
önskar vi på
kontoret i
Trollhättan.

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

ALE. Knappt två veckor 
efter studenten var 
alaforstjejen Josefin 
Axberg på språng igen.

Tillsammans med 
Lina Lindström från 
Bohus hade hon blivit 
uttagen av UF att delta 
i entreprenörsevene-
manget Emax i Örebro.

I torsdags kom de tillbaka 
från Örebro där de under fem 
intensiva dagar har fått möj-
lighet att nätverka med över 
100 unga entreprenörer från 
hela Sverige. 

En av delarna var en af-
färssimulering som pågick 
under hela veckan där del-
tagarna i grupp skulle agera 
vd för ett stort företag. En 
annan gick ut på att de skulle 
lösa olika ”cases”, även det i 
grupp. Varje dag hölls två fö-
reläsningar och bland de in-
bjudna gästerna hittade man 
bland andra Adrian Swartz, 
som driver inspirationsbyrån 
Crisp & Awesome AB, med-
ieprofilen Jens Welin och 
Julia Rosqvist, som förelä-
ser om vikten av bland annat 
kroppsspråk när det kommer 
till försäljning. 

– Vi lärde oss hur man kan 
läsa folk och hur man exem-
pelvis kan använda sig av olika 
tonlägen. Vi har fått ta del av 
så mycket intressanta saker 

under de här dagarna och 
det har verkligen satt griller i 
huvudet på en. Det jag fram-
för allt tar med mig är alla 
nya kontakter, man har träf-
fat många likasinnade som 
kanske kan vara ens framtida 
företagspartners, säger Jose-
fin Axberg.

Nya utsikter
Tillsammans med tre klass-
kompisar drev hon under 
sitt sista år på Ale gymnasi-
um UF-företaget Reseslum-
raren som tog dem ända till 

SM i Stockholm. Redan då 
visade hon prov på sina fär-
digheter i företagsamhet och 
det är ingen omöjlighet att 
det är vad hon ska syssla med 
i framtiden.

Men först väntar troligtvis 
en resa till Sydafrika, där hon 
tillsammans med en kompis 
planerar att läsa engelska och 
samtidigt upptäcka en annan 
världsdel.

Knappt två veckor efter studenten åkte Josefin Axberg iväg 
på entreprenörsevenemanget Emax i Örebro.       Foto: Privat

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Nätverkar för framtiden
– Josefin Axberg deltog i entreprenörsevenemang
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Camilla Waltersson Grön-
vall besökte nyligen Nöding-
eskolan tillsammans med sin 
partivän, det moderata kom-

munalrådet i Ale kommun 
Mikael Berglund.

– Att göra studiebesök är 
inspirerande och det beri-

kar. Det är viktigt att vi poli-
tiker gör kontinuerliga ned-
slag i verkligheten. Eftersom 
jag är lärare i grunden känns 
det extra roligt att få komma 
ut och hälsa på i skolan. Jag 
älskar den här miljön, säger 
Camilla Waltersson Grön-
vall.

Camilla har tagit del av 
Ale kommuns satsning på 
en-till-en-datorer och även 
uppmärksammat Nödinge-
skolans förbättrade resultat 
sedan den moderna tekni-
ken gjorde sitt intåg i klass-
rummet.

– Det som bekymrar mig är 
att det ser så olika ut i landets 
lärsalar. Det här klassrummet 

bekymrar mig emellertid inte 
– tvärtom! Det är otroligt 

roligt att se hur datorn an-
vänds som ett pedagogiskt 

verktyg i un-
dervisning-
en och till 
vilken nytta 
det är när 
det gäller 
läs- och skri-
vinlärning, 
säger Camil-
la.

Britt-Ma-
rie Hagman 
har arbetat 
40 år som 
lärare och 
hon vittnar 
om en revo-
lution.

– Kom-
munen 
gjorde helt 
rätt som sat-
sade på de 
yngre elever-
na först. Jag 
ser en otro-

ligt stor skillnad när det gäller 
inlärningen och det visar sig 
även i resultaten för de natio-
nella proven. Nu är alla med 
på tåget. Barnen skriver sig 
till läsning och lärandet blir 
mycket mer lustfyllt, säger 
Britt-Marie som ska medver-
ka på en paneldebatt i sam-
band med den stora politiker-
veckan i Almedalen.

Mikael Berglund är stolt 
över utvecklingen och att 
Ale kommuns IT-satsning 
lyfts fram i många olika sam-
manhang.

– Det händer grejer och 
vi har redan sett resultaten 
av vår satsning. Vid årsskif-
tet ska alla elever i årskurs 
1-9 ha en egen dator, avslu-
tar Berglund.

Imponerad över utvecklingen
– Riksdagskvinna besökte Nödingeskolan

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den moderata riksdagskvinnan Camilla Waltersson Grönvall gjorde nyligen ett studiebesök 
på Nödingeskolan för att se hur datorns intåg har påverkat lärandet. Här ses hon tillsam-
mans med Tarro Kotani i årskurs 1 orange.

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se
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Modern
och miljövänlig
biltvätt!
Bekvämt och 
effektivt!

Var 6:e biltvätt är gratis!

Trevlig som mar

VI VILL ÖNSKA 
VÅRA KUNDER EN 
TREVLIG SOMMAR!
Semesterstängt 

v27-v31

T

NÖDINGE. – Så här borde det se ut i alla klassrum!
Den moderata riksdagskvinnan Camilla Walters-

son Grönvall uttryckte sin förtjusning när hon 
besökte årskurs 1 på Nödingeskolan.

Snart åker klassföreståndare Britt-Marie 
Hagman till Gotland för att delta på Almedals-
veckan och berätta om datorns betydelse för 
elevernas kunskapsutveckling.

NÖDINGE. När det i 
torsdags vankades 
midsommarlunch på 
Äppelgårdens förskola 
var så gott som all mat 
ekologisk och närpro-
ducerad.

Kocken Nadin Hell-
man har många idéer 
för Ales förskolor och 
är inte rädd för att röra 
om i grytan.

– It’s time for change!
Det är ord och inga visor 

när Nadin Hellman, kock 
på Äppelgårdens förskola, 
pratar om sina visioner sam-
tidigt som hon fyller på skå-
larna vid midsommarbuffén. 

Karamelliserade rotfruk-
ter, färsk kålsallad, marine-
rade kikärtor med lime och 
dill, ratatouille med fetaost, 
kokt lax, tzatziki… Det enda 
som faktiskt känns igen från 
det traditionella midsommar-
bordet är sillen.

Här flödar såväl kreativite-
ten som näringsämnena. 

Innan Nadin Hellman tog 
över kommandot i Äppelgår-
dens kök har hon drivit eget 
i 24 år då hon haft ekologisk 

krog i Säve, Café i Linné och 
lunchrestaurang i Kungälv. 
En gång om året gör hon 
recept för tidningen ”Allt 
om mat”. 

För två månader sedan tog 
hon steget in i den kommu-
nala verksamheten i hem-
kommunen Ale och hon har 
kommit för att förändra.

– Ales förskolor ligger 
efter, det finns ingen varia-
tion eller nytänk. Jag blir så 
upprörd när jag hör någon 
säga att ”så här har vi jobbat 
i 20 år…”. Utvecklingen går 
framåt och vi som jobbar i 
köken måste hänga med. Inte 
minst för vår egen del, för att 
känna att det vi gör är kul och 
att det finns utrymme för kre-
ativitet och fantasi. 

Bjuder in politiker
Tidigare i vår anordnades en 
första informationsträff för 
det regionala projektet SKY 
– stark kompetens och yrkes-
stolthet som syftar till att öka 
kompetensen för kommunalt 
anställda inom kök och lokal-
vård.

– Det är ett jättebra pro-
jekt med utbildningar som 

ger ny kunskap och inspira-
tion. Tycker man inte att det 
är roligt att jobba som kock är 
man på helt fel ställe. För mig 
är mat 80 procent av mitt liv. 
Jag pratar mat, jag andas mat 
och nu vill jag inspirera andra 
som jobbar med mat.

Det hon framför allt efter-
lyser är gemensamma riktlin-
jer för förskolan där man strä-
var mot samma mål.

– Jag skulle vilja sätta mig 
med all förskolepersonal och 
hitta eniga riktlinjer som kan 
garantera kvaliteten och nä-
ringsinnehållet. Sedan vill jag 
även bjuda in de ledande poli-
tikerna hit till köket för att in-

spirera med min erfarenhet. 
På Äppelgårdens försko-

la hade man under hela mid-
sommarveckan ekologiskt 
tema där så gott som all mat 
var ekologisk och närprodu-
cerad. Ale matservice hjälpte 
till med ekologiskt kött och 
fisk. 

– Det handlar om att tänka 
om och se hur man på bästa 
sätt kan tillaga god, nyttig 
och billig mat. Här på för-
skolan har jag till och med 
fått barnen att äta kikärtor 
med hjälp av lime och dill. 
Melonsallad med pumpakär-
nor är ett annat exempel. Jag 
skulle aldrig kalla mig kock 

om jag stod och skivade gurka 
och kallade det sallad. 

Rör om i grytan
– Förskolekocken Nadin Hellman 
vill inspirera till nytänk

PÅ ÄPPELGÅRDEN

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Nadin Hellman bojkottar allt vad ”femveckorsmenyer” heter 
eftersom det hämmar nytänkandet. 

Den annorlunda midsommarlunchen på Äppelgårdens försko-
la var uppskattad bland såväl barn som personal.
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Mikael Berglund är stolt 
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ekologisk och närpro-
ducerad.

Kocken Nadin Hell-
man har många idéer 
för Ales förskolor och 
är inte rädd för att röra 
om i grytan.
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Det är ord och inga visor 

när Nadin Hellman, kock 
på Äppelgårdens förskola, 
pratar om sina visioner sam-
tidigt som hon fyller på skå-
larna vid midsommarbuffén. 
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Innan Nadin Hellman tog 
över kommandot i Äppelgår-
dens kök har hon drivit eget 
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För två månader sedan tog 
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STARRKÄRR. Årets 
midsommarfirande i 
Prästalund hade jubi-
leumstouch över sig.

För 50:e året stod 
Lennart Thorstensson 
bakom dragspelet och 
ledde ringdansen.

Kompanjonen Jan 
Albertsson har hängt 
med nästan lika länge 
och duon hyllades med 
välförtjänta applåder 
i samband med att 
arrangemanget tog sin 
början.

När ordföranden i Starrkärr-
Kilanda Hembygdsförening, 
Inga-Britt Karlbom, hälsat 
välkommen och spelmän-
nen Thorstensson/Alberts-
son mottagit besökarnas hyll-
ningar kunde Paul Olsson i 
sedvanlig ordning få hjälp 
med att resa stången. Förvän-
tansfulla barn väntade otå-
ligt att dansen skulle komma 
igång och ganska snart infri-
ades deras önskan. Det blev 
”Små grodorna”, ”Prästens 

lilla kråka” och andra klas-
siska sånger som hör en mid-
sommarafton till.

Eftersom prognosen för-
utspått regn på eftermidda-
gen var de flesta besökare på 
plats redan klockan två när fi-
randet i fagra Prästalund in-
leddes.

– Jag har nog aldrig sett så 
mycket folk och vinkat in så 
många bilar på en och samma 
gång, konstaterade Gunnar 
Hansson som stod parke-
ringsvärd vid gärdet alldeles 
intill hembygdsgården.

Regnet kom mycket rik-
tigt, men inte förrän vid halv 
fyra-tiden och då hade många 
hunnit dansa, avnjutit fika, 
köpt lotter och så vidare.

– Vi är jättenöjda med 
arrangemanget och folk 
kommer tillbaka år efter år. 
Det är inte bara alebor utan 
vi har även en hel del besöka-
re från våra kranskommuner, 
berättar Inga-Britt Karlbom.

ALVHEM. På grund av 
felaktig information till 
Alekuriren blev upp-
giften om att Alfhems 
Wärdshus fått sitt 
alkoholtillstånd indra-
get felaktig.

Restaurangen har sitt 
tillstånd kvar, men det 
är under utredning.
Redaktionen blev för två 
veckor sedan uppringd av 
krögaren som beklagade att 
tillståndet blivit indraget. 
När artikeln sedan publicera-
des blev vi på nytt kontaktade 
av samma person som då häv-
dade att så inte alls var fallet 
och kräver att vi ska demen-
tera uppgiften.

Krögaren har trott att han 
blivit av med tillståndet, men 
detta var dock en missupp-
fattning.

Enligt tillståndsmyndig-
heten i Kungälv utreder man 
om det finns grund att åter-
kalla serveringstillståndet, 
men ännu har inget beslut 

tagits.
Det finns tre kriterier av 

eventuella åtgärder: Varning, 
erinrande eller återkallelse, 
men ärendet kan lika gärna 
avslutas helt utan åtgärd om 
man bedömer att inga felak-

tigheter finns eller att brister-
na är tillräckligt små.

Beslut tas i Omsorgs- och 
arbetsmarknadsnämnden, 
men det är ännu oklart om 
när.

JOHANNA ROOS

Fel om Alfhems Wärdshus
– Alkoholtillstånd kvar men under utredning

Midsommardans i fagra Prästalund

I PRÄSTALUND

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Midsommardans 
i Prästalund.

Besökarna hjälpte till med stångresningen.Charlie, med vacker midsommar-
krans på 
huvudet, 
fick såp-
bubblor på 
kroken när 
han testa-
de lyckan 
i fiskdam-
men.

Lennart Thorstensson (t v) spelade för 50:e året på Prästalunds midsommarfi-
rande. Kollegan Jan Albertsson har tjänstgjort ett antal decennier han också.

Faksimil ur Alekuriren vecka 25, 2012.
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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.
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skor i skinn med 

skinnfoder!!
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Ur & Optik
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Västra gatan 68, Kungälv 
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Tel. 0303-174 00 
Trädgårdsg. 24, mittemot fi skhandlar’n i Kungälv

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

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

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

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

Testpiloter sökes

HALVA
PRISET

Skål Margrethe
Design Sigvard Bernadotte

TEL 0303-166 75
VÄSTRA  GATAN 71 • KUNGÄLV  • VARDAGAR 10-18 • LÖRDAG 10-15
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Vi syns igen 1 augusti!
Trevlig sommar!

Sommarstängt!
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LILLA EDET. Centerpar-
tiet i Lilla Edet har fått 
en ny gruppledare.

Ove Parkås har 
lämnat över klubban till 
Jörgen Andersson.

– Det blir mer prak-
tiskt så, förklarar 
Jörgen ordförandeskif-
tet.

Vid senaste kommunfullmäk-
tige blev det formellt klart att 
Jörgen Andersson tar över 
som gruppledare för Center-
partiet.

– Vi kom fram till att det 
var den bästa och mest prak-
tiska lösningen eftersom jag 
sitter med i kommunstyrel-
sen och kommunstyrelsens 
arbetsutskott. Av den anled-
ningen får jag mycket samlad 
information och det blir mer 
lättarbetat, säger Jörgen An-
dersson som direkt avfärdar 
att det skulle finnas någon 
intern politisk maktkamp 
bakom förändringen.

– Nej, så är inte fallet.

Kunde ni inte tänkt på 
det här tidigare?

– Det kan man fråga sig. 
Ove Parkås var högre upp på 
fullmäktigelistan och vi ville 
pröva honom i ordförande-
rollen. Nu gör vi ett skifte, 
det är inte särskilt dramatiskt, 
säger Jörgen Andersson.

Vad är din viktigaste roll 
som gruppledare anser du?

– Att vara en sammanhål-
lande länk, att Centerpartiet 
framstår som en enad rörel-
se. Att vi presenterar en vision 
som alla står bakom.

Vilken är den enskilt vik-
tigaste kommunala frågan?

– Det beror på hur man 
ser det. En bit i det hela är 
att hela Lilla Edets kommun 
ska fungera, oavsett om man 
väljer att bo i Hjärtum eller i 
centrala Lilla Edet. Sedan har 
vi skolan som naturligtvis är 
jätteviktig. Vi ska ha en skola 
som är bra för alla.

Hur firar du din semes-
ter?

– I lugn och ro under fyra 

veckor. Vid lämpligt väder tar 
jag och min fru motorcykeln 
och glider iväg söder ut, tro-
ligtvis till Halland eller till 
Skåne. Jag är nybliven mc-
ägare vilket känns väldigt 
roligt.

JONAS ANDERSSON

Jörgen ny gruppledare för C

Jörgen Andersson är ny 
gruppledare för Centerpar-
tiet i Lilla Edet.

LILLA EDET. Ett nytt 
kapitel skrivs i rädd-
ningstjänstens historia.

Numera finns IVPA 
på stationen i Lilla 
Edet.

– Vi kan på kort tid 
rycka ut vid sjukvårds-
larm där SOS alarm 
gjort bedömningen 
att den sjuke snabbt 
behöver hjälp, så kall-
lade prio 1-larm. Det 
innebär en förkortning 
av insatstider som kan 
rädda liv, säger Paul 
Johansson, verksam-
hetschef på räddnings-
tjänsten i Lilla Edet.

IVPA står för I Väntan På 
Ambulans. Det blir allt mer 
vanligt förekommande på 
landets räddningsstationer 
och nu har Lilla Edet anslu-
tit sig till denna skara.

– Det har varit på gång i 
flera år och därför känns det 
extra skönt att vi har landat 
med det här projektet. Det är 

mycket positivt för invånarna 
i vår kommun, säger Carlos 
Da Silva (S) ordförande i 
Miljö- och byggnämnden.

Årligen drabbas cirka 10 
000 svenskar av plötsligt 
hjärtstopp, men idag över-
lever bara cirka 500 av dem. 
Studier har visat att samver-
kan mellan räddningstjänst 
och ambulans kan fördubb-
la överlevnaden för den som 
drabbats av plötsligt hjärt-
stopp.

– Insatstiden är direkt av-
görande. Risken att dö ökar 
med tio procent för varje 
minut som går, berättar in-
satsledare Göran Anders-
son.

Samtliga brandmän på sta-
tionen har genomgått utbild-
ning av ambulanspersonal. 
Det är nämligen befintlig ut-
ryckningsstyrka som ska klara 
av den ökade arbetsbördan.

– Utbildningen har bland 
annat omfattat syrgas och 
hur hjärtstartaren ska hante-
ras. Vidare har vi gått igenom 
arbetsflödet vid en olycka, så 

att varje enskild brandman 
gör rätt prioritering, förkla-
rar Göran Andersson.

En insatsbil har prepare-
rats med utrustning och är 
sedan ett par veckor redo att 
ge sig ut på de prio 1-larm 
som kommer till stationen.

– Vi har cirka 250-300 
brandlarm under ett år. Vi 
förväntas få cirka 20 IVPA-
larm på ett år. Mediantiden 
som det tar för ambulansen 
att komma till en olycksplats i 
vår kommun ligger på 24 mi-
nuter. Således kommer vi att 
utgöra en ovärderlig resurs 
eftersom vi är på plats fortare 
än så, säger Paul Johansson.

– De som ringer 112 i sam-
band med ett hjärtstopp eller 
något annat prio 1-larm för-
väntar sig förmodligen inte 
att det ska komma en brand-
bil först till platsen. En del 
kan därför tro att det är fel-
larmat. Vår personal kommer 
att bära speciella kläder då det 

handlar om IVPA-uppdrag, 
betonar Göran Andersson.

Sist men inte minst upp-
manar räddningstjänsten all-
mänheten att gå utbildning 
för hjärt- och lungräddning i 
så stor utsträckning som möj-
ligt.

– Kan man komma igång 
med HLR direkt på en person 
som drabbats av hjärtstopp 
och samtidigt larma SOS 
alarm så är det optimalt. Åter-
igen vill jag framhålla tiden 
som en avgörande faktor, av-
slutar Göran Andersson.

Livräddare i väntan på ambulans

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Brandmännen Stefan Haldin och Fredrik Löfqvist demonstrerar hur arbetet vid ett så kallat 
IVPA-uppdrag kan gå till.

Insatsledare Göran Anders-
son visar hur räddnings-
tjänstens defibrillator ser ut.

Paul Johansson, verksam-
hetschef på räddningstjäns-
ten i Lilla Edet.

Marksten  
Rustik tumlad grå
133x200x50

159:-
/kvm

Gå med på Gekås facebooksida
 för  att ta del av alla kommande

 kampanjer och erbjudanden.

Öppettider: Lilla Edet.  
Vard. 07.00-17.30 , lörd. 9.00-13.00 

Öppettider: Lödöse.
Vard. 07.00-17.00, lörd. 9.00-13.00

Prässebäcksvägen 2, 463 30 LILLA EDET | 0520-65 14 20
Strandvägen 2, 463 71 LÖDÖSE | 0520-66 18 80

Takpannor   
Palema

1.395:- 98:-

Yunik oljefärg 
Plus 10 liter valfri kulör

Color Träolja V  
2,7  liter
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Erbj. Gäller tom 14/7
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Ekparkett
G 5 , Ek 3-stav
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INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN  JUNI – AUGUSTI 2012

Fler nyheter och mer 

information hittar 

du på lillaedet.se

Kommunens öppettider i sommar.

Under sommaren har medborgarservice, växeln och biblioteken förändrade öppettider enligt följande:

Turistinformation
Du hittar turistinformation på fl era 
ställen runt om i kommunen:

av information om sevärdheter och eve-

och viktiga telefonnummer.

Simskola för nybörjare.

eva.sorvari@lillaedet.se (telefon 0520-

                               

Planerar du att bygga något under semestern?

Evenemang och aktiviteter i kommunen.

evenemang och aktiviteter

UTSTÄLLNING: 
ARN, BLANKA & SALADIN

.

SOMMARMUSIK LJUDABORG

23 augusti och 30 augusti

LÖDÖSE MOTORNOSTALGISKA DAG

 

Du hittar mer turistinformation 
på lillaedet.se och turistsidan 

Månadens energitips
Ställ bilen och använd cykeln till jobbet 

i sommar och spara tusenlappar. 

Sommartävlingar på biblioteket.
Under sommarlovet har biblioteket roliga tävlingar för 
barn och ungdomar. 

SKRIVARTÄVLING 7-19 ÅR

 

SKRIV ETT BOKTIPS – FÅ EN BOK

���������������������������������������������������������������be-

slut. Sedan 2 maj 2011 har sanktionsavgifterna ökat betydligt. 

att veta att avgiften tas ut även om åtgärden inte skett 
avsiktligt eller genom oaktsamhet.

EXEMPEL PÅ AVGIFTER FÖR OLOVLIGT BYGGE

på 200 m2:  44 000 kronor.

enplansvilla: 22 000 kronor

335 500 kronor. 

104 500 kronor

Det är generellt korta handläggningstider i kommunen.

Vad ska du göra i höst?

på lillaedet.se

MEDBORGARSERVICE

Fredag kl. 08.00-15.00

VÄXELN 

–33.

kl. 

Fredag kl. 08.00-13.00

BIBLIOTEK – LILLA EDET BIBLIOTEK – LÖDÖSEHUS
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TRÄNA HELA
SOMMAREN

TRÄNA ALLA AKTIVITETER

KR WWW.SPORTLIFE.SE

Kortet gäller hela juli och augusti. 

För mer information kontakta någon av Sportlifes klubbar. 
Sportlife Exclusive har 20 års åldersgräns och Vårväderstorget 18 år,

lokala åldersgränser kan förekomma på övriga klubbar.

LILLILLILLILLILLILLILLILLALALALALALALALA EDEEDEEDEEDEEDEEDEEDEEDETTTTTTTT • MAJORSGATAN 11, TEL 0520-65 11 34 ••••• WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW SPSPSPSPSP.SP.SP.SP.S ORTORTORTORTORTORTORTORTO LIFLIFLIFLIFLIFLIFLIFLIFE SE SE SE SE SE.SE.SE.S.SEEEEEEEE
LILLILLILLILLILLILLILLILLALALALALALALALA EDEEDEEDEEDEEDEEDEEDEEDET VT VT VT VT VT VT VT VÄRDÄRDÄRDÄRDÄRDÄRDÄRDÄRDSHUSHUSHUSHUSHUSHUSHUSHUSSSSSSSS  • SKANSENVÄGEN 34, LILLA EDET, 0520-65 16 16

VÄSTERLANDA. En för-
studie för gång- och 
cykelväg från Lilla 
Edet till Västerlanda 
är framtagen och en 
motion författad.

Inom kort överlämnas 
materialet till kommun-
styrelsen.

– Vi hoppas att kom-
munen ska prioritera 
detta ärende och att en 
GC-väg blir verklighet 
inom en snar framtid, 
säger Peter Larsson, 
ordförande i föreningen 
Cykelväg i Västerlanda.

Idén om en gång- och cykel-
väg längs väg 625 i Väster-
landa är sprungen ur ett 
möte som Centergruppen 
hade i Västerlanda för ganska 
längesedan. För drygt ett år 
sedan bildades en styrelse, 
bestående av sex personer 
från orten.

– Vi anser att man borde 
göra något åt trafiksitua-

tionen. Det är framförallt 
de oskyddade trafikanterna 
som lever farligt, säger Peter 
Larsson.

Med stöd av Leader Göta 
Älv har en förstudie genom-
förts. En konsult har enga-
gerats i projektet. Därutöver 
har föreningens styrelse upp-
vaktat markägarna.

– Responsen har varit 
tämligen god. Självklart har 
en del haft synpunkter och 
kommit med olika förslag. 
Dessa åsikter har vi tagit till 
oss, säger Peter Larsson.

I gällande länstrafik-
plan, som beslutas av Västra 
Götalandsregionen och Tra-
fikverket, finns medel avsatta 
för utbyggnad av gång- och 
cykelvägar. Motkravet är att 
berörd kommun finansierar 
50 procent.

– I den motion som jag har 
undertecknat tillsammans 
med min partikamrat Karin 
Hallgren föreslår vi Lilla 
Edets kommun att de ansö-

ker hos Västra Götalandsre-
gionen och Trafikverket att 
GC-väg i Västerlanda får del 
av medlen i länstrafikplanen, 
förklarar Peter Larsson.

Just nu finns bara GC-väg 
på en liten del av sträckan. 
Det innebär att väldigt få 
cyklister och gångtrafikanter 
vågar sig ut på väg 625.

– En utbyggnad skulle ge 
betydligt fler möjligheten att 
kunna cykla till och från cen-
trum. Sommartid har vi dess-
utom en hel del cykelturister 
som rör sig i vårt område.

– Det finns två aspekter 
som vi ser det, dels handlar 
det om att förbättra trafiksä-
kerheten, dels lyfter vi fram 
folkhälsoperspektivet. Dessa 
argument borde väga tungt 
för att vi snart ska kunna få 
se en gång- och cykelväg i 
Västerlanda, avslutar Peter 
Larsson.

Motionerar om cykelväg i Västerlanda
– Trafiksäkerheten måste bli bättre

I VÄSTERLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.sePeter Larsson hoppas få se en utbyggd gång- och cykelväg från Lilla Edet till Västerlanda 

inom en snar framtid.

LILLA EDET. I Gröna Bilis-
ters kommunranking 2012 
tilldelas Lilla Edets kommun 
återigen priset som bästa 
småkommun. Det blir tredje 
året i rad som Lilla Edets 
kommun får denna presti-
g e f y l l d a 
utnämning. 

G r ö n a 
B i l i s t e r s 
k o m -
m u n r a n -
king jämför kommunernas 
utförda åtgärder och upp-
nådda resultat med fokus 
mot en grönare bilism. I årets 
ranking hamnar Lilla Edets 
kommun på 51:a plats i jäm-
förelse med övriga kommu-
ner, men eftersom förutsätt-
ningarna är olika beroende 

på kommunstorlek, väljer 
Gröna Bilister att speciellt 
uppmärksamma mindre 
kommuner. 

I Lilla Edets kommun 
finns bland annat en resepo-
licy där de kommunanställda 

uppmanas 
att använda 
sig av 
k o l l e k -
t i v t r a f i k , 
alternativt 

kommunens egna poolbilar 
vid tjänsteresor. Alla poolbi-
lar tankas med förnyelsebart 
bränsle och på främst gas. 
Med hjälp av ett webbaserat 
bokningssystem kan kom-
munen hålla reda på alla bil-
bokningar och se till att alla 
bilar används ungefär lika 

mycket. Systemet visar även 
där det är möjligt att samåka. 
För att ytterligare minska 
miljöpåverkan utbildas per-
sonalen i sparsam körning.

Förutom bilar finns även 
ett antal cyklar som perso-
nalen kan nyttja vid kortare 
tjänsteresor inom tätorten. 
Här finns både elcyklar och 
vanliga cyklar. 

Teknikutvecklingen har 
gjort det möjligt för per-
sonalen att i vissa fall helt 
avstå från resor. Det hand-
lar främst om att delta via 
webbsända konferenser och 
möten, en utveckling som vi 
troligtvis kommer att få se 
mer av.

❐❐❐

Lilla Edet kommun – bästa småkommun för tredje året i rad

För tredje året i rad tilldelas Lilla Edets kommun priset som bästa småkommun i Gröna Bilis-
ters kommunranking 2012. Miljöbil är det som gäller för kommunchefen Johan Fritz.

Arkivbild: Jonas Andersson

Övriga pristagare i årets ranking är:
Bästa kommun – Trollhättan

Bästa uppstickarkommun – Kalmar

VÄSTERLANDA. År 2010 ar-
rangerade OK Gipen tillsam-
mans med Kungälvs OK SM i 
orienteringsskytte. Nu, två år 
senare, är det dags igen. Den 30 
juni och 1 juli kommer flaggor-
na vaja, publiken heja och tu-
sentals skott avlossas. Dessut-
om kommer svenska eliten och 
därmed flera världsmästare att 
vara på plats.

Vad är egentligen oriente-
ringsskytte? Namnet på spor-
ten avslöjar en hel del, oriente-
ring och skytte. Sporten är som 
skidskytte, men skidorna är ut-
bytta mot springande ben och 
en karta har placerats i handen. 
Många som utövar denna lilla 
sport tycker om den för att man 
kan ”bomma” lite på oriente-
ringen och fortfarande ha vinst-
chans om man är en duktig skytt.

Innanför Thorskogs Slott 
ligger det en grusgrop som inte 
ser särskilt använd ut och vad 
är mer ypperligt som arena för 
en orienteringsskyttetävling än 
en oanvänd grusgrop? I gropen 

kommer skjutbanan ligga och 
bredvid den så kommer ungdo-
marna, till och med 15 år, ha sin

luftgevärsskjutbana. Uppe 
på vallen runt omkring gropen 
kommer publiken sitta, så att de 
kan ha full kontroll på vem som 
kommer in på skjutbanan och 

hur det går för den deltagaren. 
Arenan är den samma som för 
två år sedan.

Orienteringsskytte är en 
sport där svenskarna är dukti-
ga, men framförallt många om 
man jämför med andra länder. 
Bronsmedaljören vid VM 2011, 

Desiré Rex sade:
– Det hörs och syns när Sveri-

ge kommer in på arenan.
Sverige vann världscupen på 

både herr- och dam sidan 2011 
och tog fyra guld, fem silver och 
sex brons vid VM 2011.

Jenny Stenberg

Favorit i repris – nu börjar nedräkningen
– SM i orienteringsskytte innanför Thorskogs Slott

Orienteringsskytte är som skidskytte, till och med samma slags vapen.Foto: Johan Lidström

Din ICA handlare i Lilla Edet… mixa
din egen favoritsallad
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TRÄNA HELA
SOMMAREN

TRÄNA ALLA AKTIVITETER

KR WWW.SPORTLIFE.SE

Kortet gäller hela juli och augusti. 

För mer information kontakta någon av Sportlifes klubbar. 
Sportlife Exclusive har 20 års åldersgräns och Vårväderstorget 18 år,

lokala åldersgränser kan förekomma på övriga klubbar.
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VÄSTERLANDA. En för-
studie för gång- och 
cykelväg från Lilla 
Edet till Västerlanda 
är framtagen och en 
motion författad.

Inom kort överlämnas 
materialet till kommun-
styrelsen.

– Vi hoppas att kom-
munen ska prioritera 
detta ärende och att en 
GC-väg blir verklighet 
inom en snar framtid, 
säger Peter Larsson, 
ordförande i föreningen 
Cykelväg i Västerlanda.

Idén om en gång- och cykel-
väg längs väg 625 i Väster-
landa är sprungen ur ett 
möte som Centergruppen 
hade i Västerlanda för ganska 
längesedan. För drygt ett år 
sedan bildades en styrelse, 
bestående av sex personer 
från orten.

– Vi anser att man borde 
göra något åt trafiksitua-

tionen. Det är framförallt 
de oskyddade trafikanterna 
som lever farligt, säger Peter 
Larsson.

Med stöd av Leader Göta 
Älv har en förstudie genom-
förts. En konsult har enga-
gerats i projektet. Därutöver 
har föreningens styrelse upp-
vaktat markägarna.

– Responsen har varit 
tämligen god. Självklart har 
en del haft synpunkter och 
kommit med olika förslag. 
Dessa åsikter har vi tagit till 
oss, säger Peter Larsson.

I gällande länstrafik-
plan, som beslutas av Västra 
Götalandsregionen och Tra-
fikverket, finns medel avsatta 
för utbyggnad av gång- och 
cykelvägar. Motkravet är att 
berörd kommun finansierar 
50 procent.

– I den motion som jag har 
undertecknat tillsammans 
med min partikamrat Karin 
Hallgren föreslår vi Lilla 
Edets kommun att de ansö-

ker hos Västra Götalandsre-
gionen och Trafikverket att 
GC-väg i Västerlanda får del 
av medlen i länstrafikplanen, 
förklarar Peter Larsson.

Just nu finns bara GC-väg 
på en liten del av sträckan. 
Det innebär att väldigt få 
cyklister och gångtrafikanter 
vågar sig ut på väg 625.

– En utbyggnad skulle ge 
betydligt fler möjligheten att 
kunna cykla till och från cen-
trum. Sommartid har vi dess-
utom en hel del cykelturister 
som rör sig i vårt område.

– Det finns två aspekter 
som vi ser det, dels handlar 
det om att förbättra trafiksä-
kerheten, dels lyfter vi fram 
folkhälsoperspektivet. Dessa 
argument borde väga tungt 
för att vi snart ska kunna få 
se en gång- och cykelväg i 
Västerlanda, avslutar Peter 
Larsson.

Motionerar om cykelväg i Västerlanda
– Trafiksäkerheten måste bli bättre

I VÄSTERLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.sePeter Larsson hoppas få se en utbyggd gång- och cykelväg från Lilla Edet till Västerlanda 

inom en snar framtid.

LILLA EDET. I Gröna Bilis-
ters kommunranking 2012 
tilldelas Lilla Edets kommun 
återigen priset som bästa 
småkommun. Det blir tredje 
året i rad som Lilla Edets 
kommun får denna presti-
g e f y l l d a 
utnämning. 

G r ö n a 
B i l i s t e r s 
k o m -
m u n r a n -
king jämför kommunernas 
utförda åtgärder och upp-
nådda resultat med fokus 
mot en grönare bilism. I årets 
ranking hamnar Lilla Edets 
kommun på 51:a plats i jäm-
förelse med övriga kommu-
ner, men eftersom förutsätt-
ningarna är olika beroende 

på kommunstorlek, väljer 
Gröna Bilister att speciellt 
uppmärksamma mindre 
kommuner. 

I Lilla Edets kommun 
finns bland annat en resepo-
licy där de kommunanställda 

uppmanas 
att använda 
sig av 
k o l l e k -
t i v t r a f i k , 
alternativt 

kommunens egna poolbilar 
vid tjänsteresor. Alla poolbi-
lar tankas med förnyelsebart 
bränsle och på främst gas. 
Med hjälp av ett webbaserat 
bokningssystem kan kom-
munen hålla reda på alla bil-
bokningar och se till att alla 
bilar används ungefär lika 

mycket. Systemet visar även 
där det är möjligt att samåka. 
För att ytterligare minska 
miljöpåverkan utbildas per-
sonalen i sparsam körning.

Förutom bilar finns även 
ett antal cyklar som perso-
nalen kan nyttja vid kortare 
tjänsteresor inom tätorten. 
Här finns både elcyklar och 
vanliga cyklar. 

Teknikutvecklingen har 
gjort det möjligt för per-
sonalen att i vissa fall helt 
avstå från resor. Det hand-
lar främst om att delta via 
webbsända konferenser och 
möten, en utveckling som vi 
troligtvis kommer att få se 
mer av.

❐❐❐

Lilla Edet kommun – bästa småkommun för tredje året i rad

För tredje året i rad tilldelas Lilla Edets kommun priset som bästa småkommun i Gröna Bilis-
ters kommunranking 2012. Miljöbil är det som gäller för kommunchefen Johan Fritz.

Arkivbild: Jonas Andersson

Övriga pristagare i årets ranking är:
Bästa kommun – Trollhättan

Bästa uppstickarkommun – Kalmar

VÄSTERLANDA. År 2010 ar-
rangerade OK Gipen tillsam-
mans med Kungälvs OK SM i 
orienteringsskytte. Nu, två år 
senare, är det dags igen. Den 30 
juni och 1 juli kommer flaggor-
na vaja, publiken heja och tu-
sentals skott avlossas. Dessut-
om kommer svenska eliten och 
därmed flera världsmästare att 
vara på plats.

Vad är egentligen oriente-
ringsskytte? Namnet på spor-
ten avslöjar en hel del, oriente-
ring och skytte. Sporten är som 
skidskytte, men skidorna är ut-
bytta mot springande ben och 
en karta har placerats i handen. 
Många som utövar denna lilla 
sport tycker om den för att man 
kan ”bomma” lite på oriente-
ringen och fortfarande ha vinst-
chans om man är en duktig skytt.

Innanför Thorskogs Slott 
ligger det en grusgrop som inte 
ser särskilt använd ut och vad 
är mer ypperligt som arena för 
en orienteringsskyttetävling än 
en oanvänd grusgrop? I gropen 

kommer skjutbanan ligga och 
bredvid den så kommer ungdo-
marna, till och med 15 år, ha sin

luftgevärsskjutbana. Uppe 
på vallen runt omkring gropen 
kommer publiken sitta, så att de 
kan ha full kontroll på vem som 
kommer in på skjutbanan och 

hur det går för den deltagaren. 
Arenan är den samma som för 
två år sedan.

Orienteringsskytte är en 
sport där svenskarna är dukti-
ga, men framförallt många om 
man jämför med andra länder. 
Bronsmedaljören vid VM 2011, 

Desiré Rex sade:
– Det hörs och syns när Sveri-

ge kommer in på arenan.
Sverige vann världscupen på 

både herr- och dam sidan 2011 
och tog fyra guld, fem silver och 
sex brons vid VM 2011.

Jenny Stenberg

Favorit i repris – nu börjar nedräkningen
– SM i orienteringsskytte innanför Thorskogs Slott

Orienteringsskytte är som skidskytte, till och med samma slags vapen.Foto: Johan Lidström
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Förfriskn. middag, entré. 18/8 960:-
Skottland En resa för finsmakare med 
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ALVHEM. I absolut 
toppskick!

Golfbanan på Kungs-
gården i Alvhem är 
bättre än någonsin den 
här säsongen.

– En av de bästa 
banorna i södra Sverige 
vågar jag påstå, säger 
Bengt-Erik Johnson.

Barnarbete är en sak, banar-
bete något helt annat. Bengt-
Erik Johnson och Janne 
Ekberg arbetar heltid hos 
Ale GK och har dessutom 
hjälp av ett antal säsongsar-
betare för att ge golfbanan 
och dess omgivning den 
bästa tänkbara skötseln.

– Nu är det högsäsong och 
därför känns det extra roligt 
att kunna visa upp en bana av 
bästa märke, förklarar Janne 
Ekberg.

Premiären för sommar-
greenerna på Ale GK fick i år 
vänta till veckan efter påsk. 
Klubben vågade inte ta några 
risker och med facit i hand 
tog man rätt beslut.

– Det måste vara en jord-
temperatur på åtta grader för 
att gräset ska börja växa. Det 
låg länge på fyra, fem grader, 
berättar Bengt-Erik.

– Naturen styr vårt arbete. 
Vi kan inte forcera fram växt-
ligheten. Om banan inte är 
okej när den ska vara det, 
alltså vid den här tiden på 
året, då får vi stryk.

Nyligen var en bankonsu-
lent på besök i Alvhem och 
han var nöjd med det han 
fick se.

– Nu har vi inte bara Väst-
sveriges finaste bana utan en 
av de bästa i hela södra Sve-
rige. Det är vi naturligtvis 
stolta och glada över.

Vad är hemligheten?
– Inget speciellt, mer än 

att alla här jobbar stenhårt 
för att få fina greener. Det är 
ett minutiöst arbete. Vi dres-
sar, gödslar, luftar och vatt-
nar, säger Janne som njuter 
varje dag då han hoppar upp 
på åkgräsklipparen.

– Se dig omkring! Den här 
miljön är oslagbar. Det är 
verkligen njutbart att komma 
hit på dagarna. Man hör fåg-
larna kvittra, ser djurlivet 
och kan ta del av den fan-
tastiska blomningen. Snacka 
om öron- och ögongodis.

Just nu ligger fokus på 
att underhålla och bibehålla 
banans höga kvalitet. En 
variation av sol och regn är 
naturligtvis önskvärt.

Helheten viktig
– Det kan vara sol på dagarna 
och regna på nätterna, skrat-
tar Bengt-Erik.

– Helheten är viktig, inte 
bara att banan är i god kon-
dition. Det ska vara snyggt 
runtomkring, inte växa vilt 
runt trädstammar och så 
vidare, säger Janne som 

passar på att framhålla tis-
dagsgruppen, som utgörs av 
ett gäng pensionärer vilka är 
behjälpliga med diverse olika 
sysslor.

Greenerna klipps varje 
dag och vältas varannan. 
Fairway ansas tre gånger i 
veckan liksom tee. Lägg där-
till ruffarna som klipps kon-
tinuerligt så förstår alla vilket 
arbete som ligger bakom en 

välskött golfanläggning.
– Vi får mycket positiv 

respons från spelarna och 
det är det vi jobbar för. Har 
vi ingen fin bana så har vi 
inget att sälja och det skulle 
innebära en ond spiral för 
klubben.

Förutom Ale GK, har ni 
någon annan favoritbana i 
Sverige?

– Bro Hof utanför Stock-

holm är inte dum. Det är en 
fröjd att se deras bunkrar. 

Högsommar innebär 
semester för de flesta, men 
för Bengt-Erik Johnson och 
Janne Ekberg är det gräs-
klippning som gäller istället 
för lata dagar med bad och 
grill.

– Vi har några månader 
framför oss då golfarna ska 
få sitt lystmäte här i Alvhem. 

Högsäsongen sträcker sig 
fram till och med september 
sedan brukar det klinga av, 
säger Bengt-Erik Johnson.

Golfarna får sitt lystmäte i Alvhem
– Inbjudande greener 
på Kungsgården

PÅ KUNGSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bengt-Erik Johnson och Janne Ekberg, samt övrig personal, gör sitt yttersta varje dag för att Ale GK ska kunna erbjuda gol-
farna en så bra bana som möjligt. Nu tillhör den toppskiktet av alla banor i södra Sverige. 

Äntligen är somma-
ren här och semestern 
närmar sig. De se-

naste veckorna har inte gett 
så mycket sommarkänsla, 
men vi ger inte upp hoppet. 
Sommar brukar betyda 
mycket fikastunder, grill-
kvällar och kanske ändrade 
alkoholvanor. 

Hur hanterar vi detta för 

att hålla vikten över somma-
ren? De flesta av oss vet att 
det stramar lite i byxlinning-
en när semestern är över. 
Man behöver inte försaka 
något av detta, men man kan 
göra kloka och mindre kloka 
val vilket kan ha stor bety-
delse. Matsäcken man har 
med sig till stranden kanske 
kan bytas från bullar och kex 

till keso, fruktsallad och lite 
nötter. Lika gott, mindre ka-
lorier och en längre mätt-
nadskänsla. En smoothie 
gjord på exempelvis vanilj-
yoghurt och bär är också ett 
läskande alternativ. Recept 
kan man hitta hur mycket 
som helst på webben.

Grilla hör ju verkligen 
sommaren till och visst är 

det härligt att samlas kring 
grillen ljumma sommarkväl-
lar. Även här kan man spara 
många onödiga kalorier 
genom att göra kloka val. 

Vill här med två olika 
”grillmenyer” visa hur 
mycket det kan skilja i kalo-
rimängd (en portion)

• Råstekt potatis, fläsk-
filé, sallad, kall yoghurtsås 
(egen smaksättning) och ett 
glas rött vin = 602 kcal.

• Pommes frites, fläsk-
karré, sallad, bearnaisesås 
(köpt), och en halv flaska vin 
rödvin = 1299 kcal.

Grilla så magert kött 
som möjligt eller varför 
inte grilla fisk? Egentligen 
är nog inte det man gril-
lar största kalorikällan, utan 
vad man väljer att äta och 
dricka till.

Pröva att byta ut krämig 
potatissallad eller klyftpo-
tatis. Gör istället en stor 
härlig sallad med till ex-
empel quinoa, mathav-
re, bulgur eller olika bönor 
som stomme. Fyll sedan 
på med färska grönsaker. 
Ta det som ser finast ut för 
dagen, nu är ju grönsaker-
na som bäst. Komplettera 
detta med en kall sås gjord 

på turkisk yoghurt med egen 
smaksättning.  Några exem-
pel på goda smaksättningar 
är några skedar mango chut-
ney, färska örter eller mosad 
avokado och vitlök. Det är 
egentligen bara fantasin som 
sätter begränsningar.

Dessa tider är tidningarna 
fyllda av olika grilltips och 
använd gärna dessa som in-
spiration. Det viktigaste att 
tänka på är att använda råva-
ror så mycket som möjligt. 
Skippa hel och halvfabrikat 
och du spar också mycket 
kalorier och farliga fetter.

Sedan bag-in-boxens 
intåg har det blivit mycket 
lättare ”att ta ett glas vin”. 
Tycker själv att ett glas 
rödvin till maten förhöjer 
både smak och stämning. 
Det jag vill att man skall 
vara medveten om är att ett 
glas vin innehåller cirka 120 
kalorier och här springer ka-
lorierna lätt iväg. Varannan 
vin, varannan vatten är inget 
dumt alternativ. 

Sist men inte minst vill 
jag slå ett slag för fysisk ak-
tivitet. Sommaren innebär 
automatiskt för de flesta att 
man rör sig mer än i vanliga 
fall, men det finns utrymme 

för mer. Lek med barnen/
barnbarnen, spela fotboll, 
lek kurragömma eller spela 
brännboll. Ett jättebra sätt 
att röra sig på ett roligt sätt 
och barnen lär uppskat-
ta det. Promenader, cykel, 
dans, simning och träd-
gårdsarbete är andra sätt 
att röra sig på ett naturligt 
sätt i vardagen. Är du fysiskt 
aktiv behöver du inte vara 
lika strikt med maten, krop-
pen hanterar maten mycket 
bättre både ur vikt- och häl-
sosynpunkt.

Ha en riktigt skön 
sommar!

Annika Gustafson
Sjuksköterska och kostrådgivare

HälsoVärdet Väst

Annikas Hälsoruta

Kloka val kan ha stor betydelse
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ALVHEM. I absolut 
toppskick!

Golfbanan på Kungs-
gården i Alvhem är 
bättre än någonsin den 
här säsongen.

– En av de bästa 
banorna i södra Sverige 
vågar jag påstå, säger 
Bengt-Erik Johnson.

Barnarbete är en sak, banar-
bete något helt annat. Bengt-
Erik Johnson och Janne 
Ekberg arbetar heltid hos 
Ale GK och har dessutom 
hjälp av ett antal säsongsar-
betare för att ge golfbanan 
och dess omgivning den 
bästa tänkbara skötseln.

– Nu är det högsäsong och 
därför känns det extra roligt 
att kunna visa upp en bana av 
bästa märke, förklarar Janne 
Ekberg.

Premiären för sommar-
greenerna på Ale GK fick i år 
vänta till veckan efter påsk. 
Klubben vågade inte ta några 
risker och med facit i hand 
tog man rätt beslut.

– Det måste vara en jord-
temperatur på åtta grader för 
att gräset ska börja växa. Det 
låg länge på fyra, fem grader, 
berättar Bengt-Erik.

– Naturen styr vårt arbete. 
Vi kan inte forcera fram växt-
ligheten. Om banan inte är 
okej när den ska vara det, 
alltså vid den här tiden på 
året, då får vi stryk.

Nyligen var en bankonsu-
lent på besök i Alvhem och 
han var nöjd med det han 
fick se.

– Nu har vi inte bara Väst-
sveriges finaste bana utan en 
av de bästa i hela södra Sve-
rige. Det är vi naturligtvis 
stolta och glada över.

Vad är hemligheten?
– Inget speciellt, mer än 

att alla här jobbar stenhårt 
för att få fina greener. Det är 
ett minutiöst arbete. Vi dres-
sar, gödslar, luftar och vatt-
nar, säger Janne som njuter 
varje dag då han hoppar upp 
på åkgräsklipparen.

– Se dig omkring! Den här 
miljön är oslagbar. Det är 
verkligen njutbart att komma 
hit på dagarna. Man hör fåg-
larna kvittra, ser djurlivet 
och kan ta del av den fan-
tastiska blomningen. Snacka 
om öron- och ögongodis.

Just nu ligger fokus på 
att underhålla och bibehålla 
banans höga kvalitet. En 
variation av sol och regn är 
naturligtvis önskvärt.

Helheten viktig
– Det kan vara sol på dagarna 
och regna på nätterna, skrat-
tar Bengt-Erik.

– Helheten är viktig, inte 
bara att banan är i god kon-
dition. Det ska vara snyggt 
runtomkring, inte växa vilt 
runt trädstammar och så 
vidare, säger Janne som 

passar på att framhålla tis-
dagsgruppen, som utgörs av 
ett gäng pensionärer vilka är 
behjälpliga med diverse olika 
sysslor.

Greenerna klipps varje 
dag och vältas varannan. 
Fairway ansas tre gånger i 
veckan liksom tee. Lägg där-
till ruffarna som klipps kon-
tinuerligt så förstår alla vilket 
arbete som ligger bakom en 

välskött golfanläggning.
– Vi får mycket positiv 

respons från spelarna och 
det är det vi jobbar för. Har 
vi ingen fin bana så har vi 
inget att sälja och det skulle 
innebära en ond spiral för 
klubben.

Förutom Ale GK, har ni 
någon annan favoritbana i 
Sverige?

– Bro Hof utanför Stock-

holm är inte dum. Det är en 
fröjd att se deras bunkrar. 

Högsommar innebär 
semester för de flesta, men 
för Bengt-Erik Johnson och 
Janne Ekberg är det gräs-
klippning som gäller istället 
för lata dagar med bad och 
grill.

– Vi har några månader 
framför oss då golfarna ska 
få sitt lystmäte här i Alvhem. 

Högsäsongen sträcker sig 
fram till och med september 
sedan brukar det klinga av, 
säger Bengt-Erik Johnson.

Golfarna får sitt lystmäte i Alvhem
– Inbjudande greener 
på Kungsgården

PÅ KUNGSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bengt-Erik Johnson och Janne Ekberg, samt övrig personal, gör sitt yttersta varje dag för att Ale GK ska kunna erbjuda gol-
farna en så bra bana som möjligt. Nu tillhör den toppskiktet av alla banor i södra Sverige. 

Äntligen är somma-
ren här och semestern 
närmar sig. De se-

naste veckorna har inte gett 
så mycket sommarkänsla, 
men vi ger inte upp hoppet. 
Sommar brukar betyda 
mycket fikastunder, grill-
kvällar och kanske ändrade 
alkoholvanor. 

Hur hanterar vi detta för 

att hålla vikten över somma-
ren? De flesta av oss vet att 
det stramar lite i byxlinning-
en när semestern är över. 
Man behöver inte försaka 
något av detta, men man kan 
göra kloka och mindre kloka 
val vilket kan ha stor bety-
delse. Matsäcken man har 
med sig till stranden kanske 
kan bytas från bullar och kex 

till keso, fruktsallad och lite 
nötter. Lika gott, mindre ka-
lorier och en längre mätt-
nadskänsla. En smoothie 
gjord på exempelvis vanilj-
yoghurt och bär är också ett 
läskande alternativ. Recept 
kan man hitta hur mycket 
som helst på webben.

Grilla hör ju verkligen 
sommaren till och visst är 

det härligt att samlas kring 
grillen ljumma sommarkväl-
lar. Även här kan man spara 
många onödiga kalorier 
genom att göra kloka val. 

Vill här med två olika 
”grillmenyer” visa hur 
mycket det kan skilja i kalo-
rimängd (en portion)

• Råstekt potatis, fläsk-
filé, sallad, kall yoghurtsås 
(egen smaksättning) och ett 
glas rött vin = 602 kcal.

• Pommes frites, fläsk-
karré, sallad, bearnaisesås 
(köpt), och en halv flaska vin 
rödvin = 1299 kcal.

Grilla så magert kött 
som möjligt eller varför 
inte grilla fisk? Egentligen 
är nog inte det man gril-
lar största kalorikällan, utan 
vad man väljer att äta och 
dricka till.

Pröva att byta ut krämig 
potatissallad eller klyftpo-
tatis. Gör istället en stor 
härlig sallad med till ex-
empel quinoa, mathav-
re, bulgur eller olika bönor 
som stomme. Fyll sedan 
på med färska grönsaker. 
Ta det som ser finast ut för 
dagen, nu är ju grönsaker-
na som bäst. Komplettera 
detta med en kall sås gjord 

på turkisk yoghurt med egen 
smaksättning.  Några exem-
pel på goda smaksättningar 
är några skedar mango chut-
ney, färska örter eller mosad 
avokado och vitlök. Det är 
egentligen bara fantasin som 
sätter begränsningar.

Dessa tider är tidningarna 
fyllda av olika grilltips och 
använd gärna dessa som in-
spiration. Det viktigaste att 
tänka på är att använda råva-
ror så mycket som möjligt. 
Skippa hel och halvfabrikat 
och du spar också mycket 
kalorier och farliga fetter.

Sedan bag-in-boxens 
intåg har det blivit mycket 
lättare ”att ta ett glas vin”. 
Tycker själv att ett glas 
rödvin till maten förhöjer 
både smak och stämning. 
Det jag vill att man skall 
vara medveten om är att ett 
glas vin innehåller cirka 120 
kalorier och här springer ka-
lorierna lätt iväg. Varannan 
vin, varannan vatten är inget 
dumt alternativ. 

Sist men inte minst vill 
jag slå ett slag för fysisk ak-
tivitet. Sommaren innebär 
automatiskt för de flesta att 
man rör sig mer än i vanliga 
fall, men det finns utrymme 

för mer. Lek med barnen/
barnbarnen, spela fotboll, 
lek kurragömma eller spela 
brännboll. Ett jättebra sätt 
att röra sig på ett roligt sätt 
och barnen lär uppskat-
ta det. Promenader, cykel, 
dans, simning och träd-
gårdsarbete är andra sätt 
att röra sig på ett naturligt 
sätt i vardagen. Är du fysiskt 
aktiv behöver du inte vara 
lika strikt med maten, krop-
pen hanterar maten mycket 
bättre både ur vikt- och häl-
sosynpunkt.

Ha en riktigt skön 
sommar!

Annika Gustafson
Sjuksköterska och kostrådgivare

HälsoVärdet Väst

Annikas Hälsoruta

Kloka val kan ha stor betydelse
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SOMMARKRYSSET

Tio rätta lösningar belönas med varsin trisslott.
Vi vill ha din lösning senast 31/7 2012. 
Vi publicerar vinnarna vecka 32.
Märk kuvertet "Sommarkryss" 
och skicka korsordet till: 

Alekuriren
Göteborgsvägen 94 446 33 Älvängen

Namn:

Adress:

Tel:

Vinn en trisslott!
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Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or
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VOLVO NÄRSERVICE ALE

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi har

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

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

NÖDINGE. Skateparken 
i Nödinge är numera 
omgärdad av trafikbar-
riärer.

Syftet är att mot-
verka skadegörelse i 
området och öka säker-
heten.

– Åtgärden har möj-
liggjorts tack vare 
ett samarbete med 
Trafikverket, säger 
Thomas Berggren och 
Jonas Ekstrand, som 
är kommunens samord-
nare för projektet.

Skateparken, som är belägen 
vid den gamla tennishallen i 
Nödinge, är ett populärt till-
håll för traktens ungdomar. 
Intresset har emellertid sval-
nat på senare tid då parken 
utsatts för upprepad skade-
görelse.

– Tyvärr är det så. Det är 
ungdomar som kör in med 
mopeder och förstör ramper 
och så vidare. Nu säkerställer 
vi miljön samtidigt som Mö-
tesplats Ungdom kommer att 
rusta upp och utveckla parken 
i sommar, förklarar Thomas 
Berggren.

Trafikbarriärerna, som an-
vänts i samband med infra-
struktursutbyggnaden, kom 
på plats förra fredagen. Tra-
fikverkets entreprenörer, 
Skanska och Peab, lät utföra 
arbetet.

– Vi är oerhört tacksamma 
för den här så kallade spons-
ringen. Vi hade aldrig kunnat 
lösa detta på egen hand. Det 
är underbart att se att aktörer 

utanför den kommunala värl-
den vill vara med och hjälpa 
till så våra barn och ungdo-
mar får en schysst fritid, säger 
Berggren.

En förhoppning finns nu 
om att en levande skatesek-
tion ska bildas i Nödinge, 
som kan se till att hålla in-
tresset vid liv och samtidigt 
utgöra ett bollplank för kom-
munens tjänstemän.

– Mot slutet av sommaren 
kommer Nödinge att ha en 
fantastisk fin skatepark igen. 
Jag är alldeles övertygad om 
att det bidrar till ett rejält 
uppsving, avslutar Ale Fritids 
Jonas Ekstrand.

Säker sponsring av skateparken
– Så motverkas 
skadegörelsen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Trafikbarriärer har placerats runt hela skateparken i Nödinge så att mopedis-
ter inte ska kunna köra in på området.

Jonas Ekstrand och Thomas Berggren.

Ship to
Gaza
Bidrag sätts in
på PG 46359-6

Stöd Estelles arbete
för solidaritet

�����



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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

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

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-459 000

Ale Taxi Ditt lokala 
taxibolag

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

trakten som sitter i bilen.

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

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

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage AB

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge
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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
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Även sockerfritt

Slush-ice
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FOTBOLL
Division 3 nv Götaland
Ahlafors – Edet 2-2 (1-0)
Mål AIF: Peter Antonsson, Mohamad 
Abdulrazek. EFK: Henrik Johansson, 
Tobias Gustafsson. Matchens kurrar 
AIF: Mohamad Abdulrazek 3, Rasmus 
Johansson 2, Andreas Skånberg 1.

Division 5 Västergötland västra
Skepplanda – Halvorstorp 1-1 (0-1)
Mål SBTK: Christian Rönkkö.
Matchens kurrar: Edwin Modin 3, 
Linus Carlsson 2, Christian Rönkkö 1.

Division 6 Alingsås
Hjärtum – Trollhättans FF 2-2
Mål HIS: Patrik Josefsson, Per Grähs. 

Division 6D Göteborg
Älvängen – Komarken 2-2 (1-1) 
Mål ÄIK: Markus Hedberg, Niklas Pål-
sheden. Komarken: Nasim Bahnam, 
och Malik Mohamad.
Matchens kurrar: Jakob Salenius 3, 
Markus Hedberg 2, Viktor Fredriks-
son 1.

Surte – Zenith 2-1 (1-1)
Mål SIS: Nebeyu Elias, Emil Begzic.

Nödinge – Säve SK 1-3 (0-2)
Mål NSK: Adej Hayek.

Division 7D Göteborg
Bohus – Sparta 2-2 (0-1)
Mål BIF: Roberto Lucchesi, Juan 
Weihe.

Division 4 Västergötland v, dam
Friscopojkarna – Lödöse/Nygård 
0-3 (0-2)
Mål LNIK: Amanda Larsson, Rebecca 
Heinerås, Gabriella Jonasson.

Division 4A Göteborg
Älvängen – Kärra 0-4 (0-3)
Matchens kurrar: Linda Klevéus 3, 
Jenny Knaving 2, Ylva Fritzon 1.

Lördagen den 16 juni 
deltog 15 friidrottare från 
Bohus IF på Lilla Vänerspe-
len i Lidköping. Klubben 
åkte gemensamt upp i en 
hyrd buss och förväntan 
under resan var hög bland de 
aktiva i bussen. När vi klev 
av bussen vid friidrottsare-
nan kunde ingen ta miste 
på att vi var från Bohus IF 
Friidrott beroende på att alla 
hade på sig klubbens täv-
lingskläder. 

Vi märkte redan på de 
korta sträckorna att våra 
friidrottare var laddade upp 
över öronen och skulle visa 
att vi var den bästa klubben. 
Lilla Vänerspelen var inte 
bara en individuell tävling 
utan också en lagtävling för 
varje klass och en totaltäv-
ling där det handlade om att 
samla ihop så många poäng 
som möjligt. Varje placering 
var värd poäng, desto bättre 
placering desto högre poäng. 
Vädret som var kanonfint 
gick över till åskväder och 
det blev ett uppehåll på 
45 minuter. När tävlingen 
var igång igen så visade de 
duktiga friidrottarna från 
Bohus IF att trofén ska till-
höra friidrottsklubben i Ale 
kommun.

Totalt lyckades vi få ihop 
åtta första placeringar, fyra 
andraplaceringar och tre 
tredjeplaceringar samt 47 
placeringar bland de tio 
främsta. Klubben vann 
också klasserna pojkar 7 år, 
flickor 7 år och pojkar 8 år. 
Bohus IF Friidrott blev bästa 
förening med 325,5 poäng 

(40 poäng före Hjo FIK). 
Vår bästa poängplockare på 
pojksidan blev Leo Carls-
son som kom 1:a på 60 
m, längd, kula och 400 m. 
Bland flickorna blev det 
Emma Krantz som vann 
höjd, 2:a på längd, 4:e plats 
på 60 m och 5:a på 400 m. 
Alla de andra aktiva gjorde 
också bra resultat och fixade 
poäng till klubben.

När vi sedan efter en 

heldag på friidrottsarenan 
Framnäs IP i Lidköping 
satte oss i bussen så var 
stämningen på topp och 
barnen började komponera 
en egen  klubbsång. Ale 
kommun har verkligen en 
friidrottsklubb som gör 
reklam för sig på tävlingar 
och tillväxten är stark. Det 
ska bli spännande att se vad 
som händer i framtiden.

Per Carlsson Bohus IF Friidrott

Bohus IF Friidrott blev bästa förening

Glada pristagare från Bohus IF Friidrott som blev bästa för-
ening på Lilla Vänerspelen i Lidköping.

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

ÄIK:s P99 fick glädjen att som första lag spela match på nya 
konstgräset på Älvevi. Att det sedan gick vägen med storse-
ger, 9-0 över Stenkullen, blev ytterligare en fjäder i kepsen. 
På bilden det historiska laget med ledare.

Övre raden fr v: Jerry Johansson (ledare), Sebastian, 
Jonas, Pontus, Jacob, Philip, Mikael Palmdahl (ledare). Nedre 
raden fr v: Rasmus, Nico, Daniel, Kristofer, Daniel, Linus.

Text o bild: Allan Larson

ÄIK P99 först ut på nya konstgräset

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

Lör 30 juni kl 14.00
Nolängen

Nol – Surte

Sön 1 juli kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Tuve

Ons 4 juli kl 19.00
Älvevi

Älvängen – Nödinge

FOTBOLL I ALE

VIKINGAMARKNADEN
fredag 27 juli

Nya

  ...mer än100 erbjudanden!

VÅR | SOMMAR 2012Kungälvs
KungälvsKlippet

VÅR | SOMMAR 2012

Pris: 100 KRONOR

Gäller t.o.m. 31 oktober 2012

Pris: 100 KRONOR

Gäller t.o.m. 31 oktober 2012
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MASSOR MED KNALLAR!

Välkomna!

Nya
 Kungälvsklippet 

Vår/Sommar 2012 
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1948www.skepplanda.se

SKEPPLANDA ÖPPNA 

KORPCUP
LÖRDAG 30 JUNI 

PÅ 
FORSVALLEN

VÄLKOMNA!

�����������������
���������������

SSPF • Skola • Socialtjänst • Polis • Fritid
Ale Nattvandrare • Brottsofferjouren • Mötesplats Ungdom

Gulsvart storspel 
trots vätan

SKEPPLANDA. SBTK:s 
damer ångar på i 
toppen av division 3.

Med en nygammal 
tränare vid rodret.

– Skoj att vara till-
baka igen, medger Stig 
Persson efter utklass-
ningssegern i vårav-
slutningen på Forsval-
len.

Ett ihållande regnoväder 
omöjliggjorde spel på hu-
vudarenan, varför matchen 
fick flyttas till B-plan. Trots 
dåliga yttre förutsättningar, 
tungsprungen plan och en 
emellanåt frisk vind, bjöd ak-
törerna, och framförallt hem-
malaget, på en riktigt sevärd 
första halvlek. 

Gästerna inledde med ett 
ribbskott i den första minu-

ten, men sedan blev det gul-
svart för hela pengen. Sandra 
Alvenby inledde målskyttet i 
den 20:e minuten och innan 
paussignalen ljöd var match-
en punkterad.

Mittback-
en Sandra 
Augusts-
son flyttades 
upp ett snäpp 
i banan i den 
andra halvleken och tacka-
de för förtroendet genom att 
smälla in ett hattrick inom 
loppet av en kvart.

– Motståndet håller väl 
inte högsta klass idag, men 
tjejerna gör det bra. Vi försö-
ker spela fotboll och alla gör 
jobbet, summerade en nöjd 
SBTK-tränare i Stig Pers-
son som har tagit över an-
svaret efter Johan och Anna 

Rehnlund som nu har lämnat 
skutan.

Tabelljumbon Rävlan-
da stred tappert, men hade 
inget att sätta emot ett pigga-
re, kreativare och på alla pos-

tioner bättre 
SBTK.
– Det är fyra 
lag som slåss i 
toppen och vi 
ska göra vårt 

yttersta för att hänga med i 
tätstriden. Vi ser fram emot 
hösten med tillförsikt, avslu-
tar Stig Persson.
Mål SBTK: Sandra Augustsson 3, Sandra 
Alvenby,  Sophia Axelsson,Mikaela 
Ögren, Lotta Hillebjer, Caroline Magnus-
son, Malin Holström. Matchens kurrar: 
Sandra Augustsson, Andrea Lindgren, 
Matilda Errind.

JONAS ANDERSSON

FOTBOLL
Div 3 Västergötland södra
Skepplanda – Rävlanda 9-2 (4-0)

Skepplandas damer bjöd på propagandafotboll trots de svåra förutsättningarna. Sandra Au-
gustsson blev bästa målskytt med sina tre fullträffar i 9-2-segern mot Rävlanda.

  SBTK:s 
damer toppar 
tabellen
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ALAFORS. En match 
med en vinnare och en 
förlorare – trots ett 
oavgjort resultat.

Ahlafors IF hade der-
bysegern som i en liten 
ask, men tappade sin 
tvåmålsledning.

Med fem minuter kvar 
av ordinarie matchtid 
fixade Edet FK kvit-
teringen som fick hem-
maspelarna att koka av 
ilska.

Det var dukat till derbyfest i 
onsdags. Vackert väder och 
dessutom spelledigt i EM. 
Publiksiffran stannade vid 
134 personer, visserligen 
årets bästa notering på Sjö-
vallen men ändå betydligt 
färre åskådare än vad arrang-
ören hoppats på.

Hemmalaget satte sig i 
förarsätet tämligen omgå-
ende. I den nionde spelminu-
ten sprintade Peter Antons-
son ifrån sin bevakning och 
satte elegant 1-0 i Tom 
Christiansens högra kryss. 
Det var egentligen det enda 
av värde under den första 
halvleken. Edet FK hade 
egentligen bara en riktigt 
bra kvitteringschans och den 
kom på hörna, fyra minuter 
före pausvilan. Bollen nicka-
des emellertid undan av en 

AIF-försvarare då den var på 
väg att passera mållinjen.

– Jag tycker att vi har 
matchen i ett järngrepp 
under den första halvleken. 
Vi spelar kontrollerat utan 
att för den sakens skull skapa 
j ä t t e m å n g a 
målchanser. 
Vi följer vår 
m a t c h p l a n 
till punkt och 
pricka, förkla-
rade Ahlafors 
tränare, Lars-Gunnar Her-
mansson.

Han fick medhåll av sin 
kollega i motståndarlägret, 
Torben Christiansen.

– Vi misslyckades med 
vår taktik att sätta press på 
Ahlafors och de var betyd-
ligt bättre än oss de första 25 
minuterna.

Om den första akten var 
att beteckna som ett sömn-
piller blev det betydligt 
bättre fart på händelserna 
efter pausvilan. När Moha-
mad Abdulrazek förpassade 
Raied Jumas vänsterinlägg 
i nät, så trodde många att 
det var spiken i kistan. 2-0-
målet fungerade istället som 
en väckarklocka för gästerna, 
som satsade allt på ett kort.

– I det här läget av matchen 
fanns inget annat att göra än 
att flytta upp folk. Vi gick 

över och spelade 3-3-4 och 
började lyfta långa bollar. Vi 
vet att vi är starka och faktum 
är att Ahlafors gick på knäna 
de sista 20 minuterna, för-
klarade Torben Christiansen 
den plötsliga scenförändring 

som publiken 
fick uppleva.

H e n r i k 
Johansson , 
tidigare känd 
som duktig 
burväktare i 

såväl Skepplanda BTK som 
Inlands IF, hade bara varit på 
planen i någon minut när han 
från sin höger ytterposition 
laddade stora kanonen och 
satte 2-1 i den 72:a minuten.

– Ett av karriärens snyg-
gaste mål. Det är inte varje 
dag man får en sådan träff, 
konstaterade ”Henke” vars 
Edet fortsatte att trumma på 
efter reduceringsmålet.

Ahlafors gavs en möjlig-
het att stänga matchen när 
Ali El-refaei från nära håll 
fick läge med pannan. Tom 
Christiansen i Edet-buren 
stod bra placerad och kunde 
fånga bollen.

Andreas Skånberg i 
hemmakassen såg ut att bli 
matchhjälte när han räddade 
Marcus Olssons friläge i 
den 79:e matchminuten. 
Gästerna skulle dock få en 

chans till. Ett frisparkslyft 
in i boxen föranledde en 
kampsituation där de gul-
svarta hemmaspelarna ville 
ha det till ruff på sin målvakt. 
Domaren Victor Jensen 
valde att fria och Tobias 
Gustafsson kunde med 
hjälp av en hemmaförsvarare 
få in kvitteringen.

– Visst var vi lite i brygga, 
men Edet hade inte klarat 
oavgjort utan hjälp, sam-
manfattade Lars-Gunnar 

Hermansson besviket.
Torben Christiansen var 

betydligt gladare när han 
klappade om sina killar efter 
slutsignalen. Poängen var en 
moralisk seger.

– Jag är mest nöjd med att 
killarna inte viker ner sig. 
Vilket annat lag som helst 
skulle kunna förlora en sådan 
här match med 5-0, men vi 
maler på.

Redan på tisdag drabbar 
de båda lagen samman igen 

när serien vänder. Ekaråsen 
står då som värd för ett nytt 
spännande Göta älvdals-
derby.

Derbysegern gled Ahlafors ur händerna
– Edet FK hämtade upp tvåmålsunderläge

PÅ SJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Onsdagens Göta älvdalsderby mellan Ahlafors IF och Edet FK blev en jämn och spännan-
de drabbning, som slutade oavgjort 2-2. Här ses hemmalagets Raied Juma kämpa om bollen 
med gästernas anfallare Marcus Olsson.

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – Edet FK 2-2 (1-0)

ÄIK fick en kanonstart då 
Markus Hedberg redan i 
första anfallet prickade in 1-0 
på hörna. 

Efter denna hemmafull-
träff vaknade gästerna till liv 
och skapade ett flertal fina 
tillfällen, men Johan Wester 
i hemmaburen var fint med 
avvärjde.

Gästerna från Kung-
älv gav dock inte tappt och 
efter dryga halvtimman kom 
utjämningen genom Nasim 

Bahnam. Efter denna fullt-
träff blev det ännu bättre fart 
hos gästerna som efter en bra 
period tog ledningen genom 
Malik Mohamad. 

ÄIK lät inte slaget gå för-
lorat. Inhopparen Niklas 
Pålsheden fick en fin chans 
cirka kvarten före slutet och 
stänkte in 2-2 som också blev 
slutresultatet.

Nagelbitare på Älvevi
– ÄIK kryssade mot serieledarna

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Det blev en jämn kamp mellan Älvängen och Komarken. 
Matchen på Älvevi slutade oavgjord, 2-2.

ÄLVÄNGEN. Efter flera 
segrar för ÄIK:s damer 
blev det bom stopp då 
Kärra kom på besök till 
Älvevi.

Serieledarna för-
störde midsommar-
glädjen.

Gästerna vann med 
klara siffror.

Båda lagen visade upp ett bra 
kunnande och är troliga as-
piranter för guldet frampå 
höstkanten. Åldern på ÄIK-
gänget är mellan 15-47 och 
det är bara att gratulera trä-
narparet Rolf Nilsson och 

Sven Olsson som har en 
sådan bred trupp.

Gästerna hade förutom 
sina fyra fullträffar, även ett 
flertal projektiler som ham-
nade i utmärkte målvak-
tens Ann-Christin Olssons 
famn.

Även gästernas målvakt 
visade bra insat-
ser då hemma-
laget efter paus 
visade bättre 
skottförsök än i 
den första.

ÄLVÄNGEN. ÄIK bjöd sina hemmafans på ännu en 
gastkramande uppgörelse när gästande topplaget 
FC Komarken besökte Älvevi på tisdag kväll.

Matchen på Älvevi svängde fram och tillbaka.
Det oavgjorda resultatet får dock betraktas som 

rättvist.

ÄIK:s damer föll med flaggan i topp

ÄIK:s damer (vita) och Kärra bjöd på en bra match där gäs-
terna tog hem segern med 4-0.

FOTBOLL
Division 4A Göteborg
Älvängen – Kärra 0-4

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

HÅLANDA. Igår (läs måndag) 
meddelade Sveriges Para-
lympiska Kommitté sin slut-
giltiga trupp till Paralympis-
ka spelen i London. Det blir 
en plats för Gunilla Wal-
lengren från Hålanda, som 
tävlar i rullstol på 400 meter, 
800 meter och 1500 meter. 
Med andra ord får vår fram-
gångsrika handikappidrottare 
chans till revanch efter deba-
clet i Peking 2008, då Gunil-
la föll i finalen på 5000 meter. 
Några dagar senare slog hon 
nytt svenskt rekord....

Gunilla Wallengren klar för 
Paralympiska spelen

Gunilla Wallengren från   
Hålanda, framgångsrik rull-
stolsåkare, är klara för ännu 
ett paralympiskt spel.
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ALAFORS. En match 
med en vinnare och en 
förlorare – trots ett 
oavgjort resultat.

Ahlafors IF hade der-
bysegern som i en liten 
ask, men tappade sin 
tvåmålsledning.

Med fem minuter kvar 
av ordinarie matchtid 
fixade Edet FK kvit-
teringen som fick hem-
maspelarna att koka av 
ilska.

Det var dukat till derbyfest i 
onsdags. Vackert väder och 
dessutom spelledigt i EM. 
Publiksiffran stannade vid 
134 personer, visserligen 
årets bästa notering på Sjö-
vallen men ändå betydligt 
färre åskådare än vad arrang-
ören hoppats på.

Hemmalaget satte sig i 
förarsätet tämligen omgå-
ende. I den nionde spelminu-
ten sprintade Peter Antons-
son ifrån sin bevakning och 
satte elegant 1-0 i Tom 
Christiansens högra kryss. 
Det var egentligen det enda 
av värde under den första 
halvleken. Edet FK hade 
egentligen bara en riktigt 
bra kvitteringschans och den 
kom på hörna, fyra minuter 
före pausvilan. Bollen nicka-
des emellertid undan av en 

AIF-försvarare då den var på 
väg att passera mållinjen.

– Jag tycker att vi har 
matchen i ett järngrepp 
under den första halvleken. 
Vi spelar kontrollerat utan 
att för den sakens skull skapa 
j ä t t e m å n g a 
målchanser. 
Vi följer vår 
m a t c h p l a n 
till punkt och 
pricka, förkla-
rade Ahlafors 
tränare, Lars-Gunnar Her-
mansson.

Han fick medhåll av sin 
kollega i motståndarlägret, 
Torben Christiansen.

– Vi misslyckades med 
vår taktik att sätta press på 
Ahlafors och de var betyd-
ligt bättre än oss de första 25 
minuterna.

Om den första akten var 
att beteckna som ett sömn-
piller blev det betydligt 
bättre fart på händelserna 
efter pausvilan. När Moha-
mad Abdulrazek förpassade 
Raied Jumas vänsterinlägg 
i nät, så trodde många att 
det var spiken i kistan. 2-0-
målet fungerade istället som 
en väckarklocka för gästerna, 
som satsade allt på ett kort.

– I det här läget av matchen 
fanns inget annat att göra än 
att flytta upp folk. Vi gick 

över och spelade 3-3-4 och 
började lyfta långa bollar. Vi 
vet att vi är starka och faktum 
är att Ahlafors gick på knäna 
de sista 20 minuterna, för-
klarade Torben Christiansen 
den plötsliga scenförändring 

som publiken 
fick uppleva.

H e n r i k 
Johansson , 
tidigare känd 
som duktig 
burväktare i 

såväl Skepplanda BTK som 
Inlands IF, hade bara varit på 
planen i någon minut när han 
från sin höger ytterposition 
laddade stora kanonen och 
satte 2-1 i den 72:a minuten.

– Ett av karriärens snyg-
gaste mål. Det är inte varje 
dag man får en sådan träff, 
konstaterade ”Henke” vars 
Edet fortsatte att trumma på 
efter reduceringsmålet.

Ahlafors gavs en möjlig-
het att stänga matchen när 
Ali El-refaei från nära håll 
fick läge med pannan. Tom 
Christiansen i Edet-buren 
stod bra placerad och kunde 
fånga bollen.

Andreas Skånberg i 
hemmakassen såg ut att bli 
matchhjälte när han räddade 
Marcus Olssons friläge i 
den 79:e matchminuten. 
Gästerna skulle dock få en 

chans till. Ett frisparkslyft 
in i boxen föranledde en 
kampsituation där de gul-
svarta hemmaspelarna ville 
ha det till ruff på sin målvakt. 
Domaren Victor Jensen 
valde att fria och Tobias 
Gustafsson kunde med 
hjälp av en hemmaförsvarare 
få in kvitteringen.

– Visst var vi lite i brygga, 
men Edet hade inte klarat 
oavgjort utan hjälp, sam-
manfattade Lars-Gunnar 

Hermansson besviket.
Torben Christiansen var 

betydligt gladare när han 
klappade om sina killar efter 
slutsignalen. Poängen var en 
moralisk seger.

– Jag är mest nöjd med att 
killarna inte viker ner sig. 
Vilket annat lag som helst 
skulle kunna förlora en sådan 
här match med 5-0, men vi 
maler på.

Redan på tisdag drabbar 
de båda lagen samman igen 

när serien vänder. Ekaråsen 
står då som värd för ett nytt 
spännande Göta älvdals-
derby.

Derbysegern gled Ahlafors ur händerna
– Edet FK hämtade upp tvåmålsunderläge

PÅ SJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Onsdagens Göta älvdalsderby mellan Ahlafors IF och Edet FK blev en jämn och spännan-
de drabbning, som slutade oavgjort 2-2. Här ses hemmalagets Raied Juma kämpa om bollen 
med gästernas anfallare Marcus Olsson.

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – Edet FK 2-2 (1-0)

ÄIK fick en kanonstart då 
Markus Hedberg redan i 
första anfallet prickade in 1-0 
på hörna. 

Efter denna hemmafull-
träff vaknade gästerna till liv 
och skapade ett flertal fina 
tillfällen, men Johan Wester 
i hemmaburen var fint med 
avvärjde.

Gästerna från Kung-
älv gav dock inte tappt och 
efter dryga halvtimman kom 
utjämningen genom Nasim 

Bahnam. Efter denna fullt-
träff blev det ännu bättre fart 
hos gästerna som efter en bra 
period tog ledningen genom 
Malik Mohamad. 

ÄIK lät inte slaget gå för-
lorat. Inhopparen Niklas 
Pålsheden fick en fin chans 
cirka kvarten före slutet och 
stänkte in 2-2 som också blev 
slutresultatet.

Nagelbitare på Älvevi
– ÄIK kryssade mot serieledarna

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

Det blev en jämn kamp mellan Älvängen och Komarken. 
Matchen på Älvevi slutade oavgjord, 2-2.

ÄLVÄNGEN. Efter flera 
segrar för ÄIK:s damer 
blev det bom stopp då 
Kärra kom på besök till 
Älvevi.

Serieledarna för-
störde midsommar-
glädjen.

Gästerna vann med 
klara siffror.

Båda lagen visade upp ett bra 
kunnande och är troliga as-
piranter för guldet frampå 
höstkanten. Åldern på ÄIK-
gänget är mellan 15-47 och 
det är bara att gratulera trä-
narparet Rolf Nilsson och 

Sven Olsson som har en 
sådan bred trupp.

Gästerna hade förutom 
sina fyra fullträffar, även ett 
flertal projektiler som ham-
nade i utmärkte målvak-
tens Ann-Christin Olssons 
famn.

Även gästernas målvakt 
visade bra insat-
ser då hemma-
laget efter paus 
visade bättre 
skottförsök än i 
den första.

ÄLVÄNGEN. ÄIK bjöd sina hemmafans på ännu en 
gastkramande uppgörelse när gästande topplaget 
FC Komarken besökte Älvevi på tisdag kväll.

Matchen på Älvevi svängde fram och tillbaka.
Det oavgjorda resultatet får dock betraktas som 

rättvist.

ÄIK:s damer föll med flaggan i topp

ÄIK:s damer (vita) och Kärra bjöd på en bra match där gäs-
terna tog hem segern med 4-0.

FOTBOLL
Division 4A Göteborg
Älvängen – Kärra 0-4

PÅ ÄLVEVI

Allan Larson
info@alekuriren.se

HÅLANDA. Igår (läs måndag) 
meddelade Sveriges Para-
lympiska Kommitté sin slut-
giltiga trupp till Paralympis-
ka spelen i London. Det blir 
en plats för Gunilla Wal-
lengren från Hålanda, som 
tävlar i rullstol på 400 meter, 
800 meter och 1500 meter. 
Med andra ord får vår fram-
gångsrika handikappidrottare 
chans till revanch efter deba-
clet i Peking 2008, då Gunil-
la föll i finalen på 5000 meter. 
Några dagar senare slog hon 
nytt svenskt rekord....

Gunilla Wallengren klar för 
Paralympiska spelen

Gunilla Wallengren från   
Hålanda, framgångsrik rull-
stolsåkare, är klara för ännu 
ett paralympiskt spel.
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Bordsbeställning, 0303-109 70   
 Torget 2, 442 31 Kungälv   

info@farshatt.se  www.farshatt.se

Torsdagen den 28 juni
tar Örjan plats på bryggan!

Dags igen för trubadurkväll på Kastanjebryggan. Passa på 
att njuta av mat, dryck samt Örjans och DJ Tompas sköna 
toner. Och glöm inte boka bord för att försäkra dig om de 
bästa platserna vid älvkanten!

Ale Vikingagård

Prova bågskytte, stock-
stötning yxkastning, mm.
Baka bröd, tälj, tova mm.
Hos oss kan alla som vill 
testa livet som viking för 

en dag.

Sommaröppet:
26 juni - 29 juli
tis-sön 10-17

EN HYLLNING TILL ELVIS

6 juli - Skarpe Nord, Kungälv

HENRIK ÅBERG
JACK BAYMOORE
GERT LENGSTRAND 
UNCLE JAM

Mat från grillen - Öl i baren

Mekanisk tjur - Överraskningar!

Succéshowen!

TOP CATS

Melodifestivalfavoriterna!

Biljetter: www.ticnet.se  
Mer information: www.allsangen.se

En helkväll
Rock’n roll

Förband:

The Boogie
 Quartet

Trädklättrare, eller så kallade arborister, syntes i Prästalund i förra veckan. Arborister är 
specialiserade på att vårda, underhålla och renovera träd i parker och trädgårdar. De jobbade 
på uppdrag av Starrkärr-Kilanda Hembygdsförening vars styrelsemedlemmar sett hur stora 
grenar ramlat ner från de gamla ekarna. För att inte riskera någon olycka i samband med 
midsommarfirandet tillkallades experter på området som såg till att beskära Prästalunds 
väldiga träd.           Foto: Jonas Andersson 

Arborister på plats i Prästalund

NÖDINGE. Webbserien 
”The life of Sabi” pro-
duceras av den fristå-
ende filmaren Alexan-
dra Arcari Gimdal.

I centrum står 
17-årige Sabahudin 
Sabani, populär blog-
gare från Nödinge.

Ett avsnitt har nu 
spelats in hos den 
världskända designern 
Emilio Cavallini i Tos-
cana i Italien som duon 
har inlett ett samar-
bete med.
Sabahudin Sabani, känd Ale-
profil som redan under unga 
år satte upp egna musikaler 
och shower, har gått vidare. 
Han har etablerat sig som en 
av Sveriges populäraste ung-
domsbloggare och studerar 
på det estetiska programmet 
i Schillerska gymnasiet i Gö-
teborg. Hans devis ”If you 
can dream it, you can do it” 
har fascinerat många, bland 
andra den fristående doku-
mentärfilmaren Alexandra 
Arcari Gimdal. Tillsammans 
bestämde de sig för att försö-
ka göra en dokumentär tv-se-
rie för webben där Sabis liv, 
värderingar och mål tydligt 
framträder.

– Normalt finns det stat-
liga bidrag att söka till olika 
filmprojekt, men när vi jobbar 
mot webben uppfyller vi inte 
de traditionella kriterierna. 
Vi har istället försökt hitta 
externa partners och därför 
har vi en del produktplace-
ringar i serien. I jakten på 
partners skrev jag ett brev 
till Emilio Cavallini, världens 
mest kända Fashion Designer 
för strumpbyxor & bodywear. 
Tanken var att kanske få ett 
par coola strumpbyxor… Vi 

Toppbloggare från Nödinge 
i samarbete med Cavallino

Toppbloggaren Sabi från Nödinge och dokumentärfilmaren 
Alexandra Arcari Gimdal poserar i Cavallinos heta strump-
byxor. Det världsberömda design- och faschionföretaget är 
numera en partner till webbserien ”The life of Sabi” som just 
nu produceras.

SURTE. Onsdagen den 13 
juni anordnade Ale Besöks-
verksamhet en utflykt för 
de boende på Fridhem samt 
personal och anhöriga. Vi 
hade detta i samarbete med 
Anki Grosshög och Nödinge 
församling.

Vi körde rullstolarna i 
ganska fint väder, men på lite 
knaggliga grusvägar. Framme 
vid kyrkan var gångbanan 
asfalterad och fin, så då rull-
lade vi in till församlingshem-
met där det stod framdukat 
med jordgubbstårta och kaffe.

Vi hälsades välkomna av 
Anki Grosshög och prästen 
Harry Hultén. Vi sjöng 
några sommarsånger och efter 
kaffet fortsatte vi in i kyrkan. 
Harry Hultén talade och Vla-
dimir Masko spelade vacker 
musik för oss och vi sjöng 
några av våra vackra sommar-
psalmer.

Alla var glada och nöjda för 
en fin dag. Sedan promene-
rade vi tillbaka till Fridhem i 
det fina sommarvädret.

Tack alla berörda som 
hjälpte till så denna utflykt 
kunde genomföras.

Ann-Marie Sällberg

Utflykt för de 
boende på Fridhem

fick svar direkt från hans son 
Francesco. Han gillade vårt 
projekt och målet att uppma-
na ungdomar att leva kon-
struktivt utan alkohol och 
droger. Plötsligt fick vi en in-
bjudan till hans range i Tos-
cana, där vi fick bo och se hur 
de jobbade. Det var en fantas-
tisk vecka, berättar Alexandra.

När tv-serien har premi-
är kommer ett avsnitt att vara 
just från Toscana och Caval-
linis strumpbyxor förespråkar 
både Alexandra och Sabani så 
fort tillfälle ges.

– Ja, vårt uppdrag är nu att 
hjälpa till att trendsätta deras 
kläder och det gör vi verk-
ligen. För ett antal veckor 
sedan hade Sabi ett möte 

med sina fans utanför salong 
39 Clipp. Här fick alla en goo-
diebag som bland annat inne-
höll en gåva från Cavallini. Vi 
försöker ge tillbaka så mycket 
som möjligt, säger Alexandra.

”The life of Sabi” kommer 
att bestå av åtta till tio avsnitt 
i varierad längd, exakt när 
den släpps är inte klart. Det 
är heller inte klart hur serien 
ska distribueras.

– Nej, det är så mycket 
som spelar roll, men ingen 
kommer att missa när det är 
dags. Det blir som värsta Hol-
lywoodspektaklet. Vi maxar 
alltid, lovar Sabi.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

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

ALVHEM. En kär tradi-
tion.

För sjätte året i rad 
genomför Ale Slöjdare 
en sommarutställ-
ning på Kungsgården i 
Alvhem.

Utställningen öpp-
nade förra lördagen och 
invigningstalade gjorde 
Merja Forsäng, som är 
sekreterare i Ale Golf-
klubb.

Historiens vingslag sitter i 
bjälkarna. Magasinsbyggna-
den på Kungsgården är den 
perfekta platsen för en hant-
verksutställning.

– Vi trivs ypperligt och nu 
har vår sommarutställning 
blivit så etablerad att folk vet 
att vi finns här, säger Lisbeth 
Karlberg, en av slöjdfören-
ingens utställare.

Diverse olika konstslag 
finns representerade i utställ-

ningen, alltifrån trä och textil 
till smycke och smide.

– Faktum är att Ale Slöj-
dare firar 20-årsjubileum i 
år. Samtidigt fyller Hemslöj-
den 100 år och det innebär att 
våra medlemmar också med-
verkar på en jubileumsut-
ställning på Repslagarmuse-
et, som pågår parallellt med 
vårt arrangemang i Alvhem, 
berättar Lisbeth Karlberg.

JONAS ANDERSSON

Ale Slöjdares sommarutställning invigd

Förra helgen invigdes Ale 
Slöjdares traditionella som-
marutställning på Kungsgår-
den i Alvhem.

NÖDINGE. Ett gäng 
lyckligt lottade ungdo-
mar fick sitt drömsom-
marjobb – som musi-
kanter.

Efter snart två veck-
ors planering har det på 
måndag blivit dags att 
ge sig ut på spelturné 
i Ale. 

Ale gymnasiums elever har 
tagit sommarlov, men inifrån 
musiksalen hörs gitarrspel 
och sång. Det är sommarmu-
sikanterna som övar som bäst 
på sina repertoarer.

Genom kommunen sökte 
de och fick sommarjobb som 
musikanter i tre veckor. 

Sista veckan ska de ut och 
spela för förskolor, äldrebo-

enden och eventuellt även på 
biblioteken. 

– Vi anpassar musi-
ken efter målgruppen. För 
barnen kommer vi att spela 
upp en musikteater och på 
äldreboendena ska vi ha 
fokus på nostalgi som Elvis, 
Evert Taube och andra visor, 
berättar Amilia Häger.  

Gör allt arbete själva
De gör allt arbete själva, 
från att sätta ihop själva 
föreställningen till att boka 
spelningar, även om personal 
från kulturskolan finns nära 
till hands för att hjälpa till.

Sammanlagt räknar de 
med att göra tre föreställ-
ningar om dagen under 
vecka 27. 

– Det går bra att kon-
takta oss om man vill att vi 
ska komma och spela, säger 
Hanna Lundkvist.

Arbetsmarknadsenheten 
har även hyrt in en minibuss 
och ställer även upp med 
chaufför.

Men innan bussen avgår 
från Nödinge är det mycket 
som ska ordnas, utöver att 
lära sig alla låtarna. 

– Vi är nog mer nervösa 
för att inte hinna med allt 
runt omkring än att spela, 
säger Victoria Niklasson.

De fick drömsommarjobbet
– Sommarmusikanterna gör sig redo för turné

Spelar på förskolor och äldreboenden. Amilia Häger, Julia Magnusson, Hanna Ericsson, 
Hanna Lundkvist, Victoria Niklasson och Alexander Eriksson är årets sommarmusikanter. 

Mer än bara lokaltidning

Printshop • Filmproduktion
Webbproduktion • Reklambyrå

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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tion.
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genomför Ale Slöjdare 
en sommarutställ-
ning på Kungsgården i 
Alvhem.

Utställningen öpp-
nade förra lördagen och 
invigningstalade gjorde 
Merja Forsäng, som är 
sekreterare i Ale Golf-
klubb.
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den på Kungsgården är den 
perfekta platsen för en hant-
verksutställning.

– Vi trivs ypperligt och nu 
har vår sommarutställning 
blivit så etablerad att folk vet 
att vi finns här, säger Lisbeth 
Karlberg, en av slöjdfören-
ingens utställare.
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våra medlemmar också med-
verkar på en jubileumsut-
ställning på Repslagarmuse-
et, som pågår parallellt med 
vårt arrangemang i Alvhem, 
berättar Lisbeth Karlberg.

JONAS ANDERSSON

Ale Slöjdares sommarutställning invigd

Förra helgen invigdes Ale 
Slöjdares traditionella som-
marutställning på Kungsgår-
den i Alvhem.

NÖDINGE. Ett gäng 
lyckligt lottade ungdo-
mar fick sitt drömsom-
marjobb – som musi-
kanter.

Efter snart två veck-
ors planering har det på 
måndag blivit dags att 
ge sig ut på spelturné 
i Ale. 

Ale gymnasiums elever har 
tagit sommarlov, men inifrån 
musiksalen hörs gitarrspel 
och sång. Det är sommarmu-
sikanterna som övar som bäst 
på sina repertoarer.

Genom kommunen sökte 
de och fick sommarjobb som 
musikanter i tre veckor. 

Sista veckan ska de ut och 
spela för förskolor, äldrebo-

enden och eventuellt även på 
biblioteken. 

– Vi anpassar musi-
ken efter målgruppen. För 
barnen kommer vi att spela 
upp en musikteater och på 
äldreboendena ska vi ha 
fokus på nostalgi som Elvis, 
Evert Taube och andra visor, 
berättar Amilia Häger.  

Gör allt arbete själva
De gör allt arbete själva, 
från att sätta ihop själva 
föreställningen till att boka 
spelningar, även om personal 
från kulturskolan finns nära 
till hands för att hjälpa till.

Sammanlagt räknar de 
med att göra tre föreställ-
ningar om dagen under 
vecka 27. 

– Det går bra att kon-
takta oss om man vill att vi 
ska komma och spela, säger 
Hanna Lundkvist.

Arbetsmarknadsenheten 
har även hyrt in en minibuss 
och ställer även upp med 
chaufför.

Men innan bussen avgår 
från Nödinge är det mycket 
som ska ordnas, utöver att 
lära sig alla låtarna. 

– Vi är nog mer nervösa 
för att inte hinna med allt 
runt omkring än att spela, 
säger Victoria Niklasson.

De fick drömsommarjobbet
– Sommarmusikanterna gör sig redo för turné

Spelar på förskolor och äldreboenden. Amilia Häger, Julia Magnusson, Hanna Ericsson, 
Hanna Lundkvist, Victoria Niklasson och Alexander Eriksson är årets sommarmusikanter. 

Mer än bara lokaltidning

Printshop • Filmproduktion
Webbproduktion • Reklambyrå

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Som läsare av Alekuriren får du dessa speciella läsar erbjudande. 
Upplys reskoden vid beställning – så får du automatiskt rabattpriset.Bilsemester med

Öppet vardagar kl. 8.00-17.00
och helger kl. 10.00-15.00 

Kom ihåg reskoden: AlekurirenBESTÄLL NU PÅ:

www.happydays.nu eller ring 020 79 33 84  

Teknisk arrangör:Enkelrum och avbeställningsskydd kan köpas till. Expeditionsavgift 89:- tillkommer. Barnrabat vid 2 betalanda vuxna – ring och hör.

Vi önskar er 
en glad sommar

4 dagars semester på 3-stjärnig krog i Pronstorf, Nordtyskland

8 dagar i egen lägenhet i Bad Gastein 6 dagar på 3-stjärnigt hotell i Kolding 4 dagar på 4-stjärnigt centrumhotell i Skåne

Det stora sjö- och backlandskapet Naturpark Holsteinisches Schweiz ligger mittemellan Kiel 
och Lübeck i Schleswig-Holstein söder om den dansk-tyska gränsen. Vid flodkanten av en av 
naturparkens 200 sjöar; Wardersee, ligger den lilla byn Pronstorf, som nästan bara rymmer en 
herrgård, en kyrka och en landsvägskrog – men den är väldigt mysig. Pronstorger Krug ligger 
t.ex. endast en halv timmes körning från områdets stora flaggskepp: Lübeck (30 km). Den 
berömda medeltidsstaden, som står på UNESCOs lista över världsarv, är charmerande med sina 
originala korsvirkeshus. Det kan varmt rekomenderas att ta en sväng förbi legendariska Café 
Niederegger i Lübecks Altstadt. Det historiska marsipanhuset från 1880 är en dröm för alla som 
gillar det söta, för här används marsipan i allt från tårtor till varm chokolad, som serveras under 
ljuskronorna i de fina salongerna.  

Pronstorfer Krug ★★★

Krugen ligger i lantliga omgivningar i utkanten av Pronstorf ca. 850 meter från Wardersees 
sjökant. Krogen är mysig och personligt inrättad med faciliteter som restaurang, krog, bar, och 
det finns gratis trådlöst internet på hela krogen. I den mysiga trädgården finns  solterrass med 
solstolar och uteservering samt en mindre utomhus pool, som är öppen när det är fint väder 
under sommaren.

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 2012.

Här har ni flera möjligheter för att 
utforska Österrike på egen hand. Ni 
bor med gångavstånd från centrum 
i kurstaden Bad Gastein, som ligger 
på 1000 meters höjd och är känt för 
sin friska bergsluft. Om ni har lust att 
gå ut och äta så hittar ni flera res-
tauranger här. Bad Gastein har sam-
tidigt ett hav med förslag till en aktiv 
semester som t.ex. fantastiska van-
drarturer, tennis, golf eller badland.
 
Ankomst: 
Lördagar t.o.m. 13/10 2012.

Best Western Hotel 
Kolding City ���

Kolding ligger fint beläget vid Kolding 
Fjord på Jylland och här ligger Hotel 
Kolding City i ett lugnt, grönt område 
strax vid Byparken – här finner man 
också Legeparken, där de små kan 
roa sig med gratis båttur, lektorn, 
rutcshbanor och minigolf. Men i 
Kolding finns det också mycket att 
se på för de vuxna. Ni bor på gång-
avstånd från det gamla kungaslottet 
Koldinghus. 

Ankomst: Mån-tis 25/6-20/8 2012.

Clarion Hotel 
Temperance ����   
Malmö är staden som är fylld med 
överraskningar och är ett utmärkt val 
för en extra liten sommarsemester. 
Upplev klassiska storstadsupplevel-
ser eller strosa i den gamla stadens 
pittoreska kvarter med mysiga buti-
ker och caféer. Sen kan även Tivoli 
i Köpenhamn nås på en halvtimme. 
När ni bor på ert flotta och 4-stjär-
niga centrumhotell har ni staden med 
alla dess aktiviteter på gångavstånd 
såsom shopping, sevärdheter, sol, 
strand och vatten. 

Pris per person i dubbelrum

1.549:-
Pris utan reskod 1.699:-

Pris per person i dubbelrum

2.499:-
Pris utan reskod 2.799:-

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

Krogsemester i 
Schleswig-Holstein

Lägenhet i Österrike I Danmarks mitt Sommar i Malmö

OBS: Slutstädning kostar 45 EUR, beta-
las vid ankomst. Kuravgift 2 EUR per 
person/dygn.

Endast slutstädning.

endast 1.499:- Ankomst: 
Valfri 17/6-13/8 2012.
Endast slutstädning.

Alekuriren och Happydays önskar alla en glad sommar. 
Tack till alla er reseglada läsare, som gör vår reseservice till en succé. 

Bra Barnrabatt

Namn:

Adress:

Postnr/ort:

Tel nr:

✁

OBS!  Pris per lägenhet 

(max. 2, 4 el. 5 sängar) 

 från3.149:-
Pris utan reskod 3.449:-

Pristillägg t.o.m. 17/8: 400:-

Bra Barnrabatt

Vinn en krogsemester 
i Schleswig-Holstein
Tävling för läsare av Alekuriren

i Nordtyskland arrangerat av Happydays på Pronstorfer Krug 
mittimellan Kiel och Lübeck. Se Vistelsen till vänster

Skicka svaret på nedanstående fråga till Alekuriren innan den 
1 augusti 2012. Alla läsare som svarar rätt på frågan är med 
i tävlingen.

Pronstorfer Krug?
1. Wismar           (Sätt X)

Skicka svaret till: 
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen  

Märk kuvertet med ”Tävling Happydays” 

Legoland
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Med en irriterad min 
möter jag min man 
i dörren. Han har 

fått åka hem från jobbet för att 
ge mig bilnyckeln som han av 
misstag glömt i jackfickan. 

”Att det kan vara så svårt att 
hänga nyckeln på hängaren”, 
säger jag syrligt, upprörd över 
att jag är försenad på grund 
av hans glömska. Vi hade bara 
en nyckel till vår gamla Volvo 
och det var inte första gången 
den inte hängde där den skulle. 
Och inte berodde det på mig i 
alla fall. 

Döm om min förvåning 
när jag två dagar senare hittar 
nyckeln i min egen jackficka. 
Snabbt hänger jag den på hål-
laren, glad över att jag upptäckt 
den utan att någon skada är 
skedd. Men det är inte utan att 
jag känner en viss ånger över 
min nedlåtande attityd ett par 
dagar tidigare. När kvällen 
kommer kan jag inte hålla tyst, 
utan berättar om min upptäckt. 
”Jaså, även solen har fläckar?”, 
säger min man med glimten i 
ögat.   

Varför ser du flisan i din 
broders öga när du inte märker 
bjälken i ditt eget? Jesus visste 
vad han talade om (Matt 7). 
Utan att tänka oss för fäller vi 
snabba domar över varandra. 
Och tyvärr handlar det inte 

Betraktelse

Flisor, bjälkar 
och annat skräp

23 medlemmar från SPF Alebygden fick en solig vandring 
i Vinningsbo dalar, Bohus. Här har Föreningen Naturstigen 
Vinningsbo dalar förbättrat leden med sex spänger och satt upp 
nya informationstavlor. Göran Åkerlund har hållit i projektet, 
Spängerna har tillverkats av Curt Svensson och Dag Anders-
son. Tack vare detta kunde vi nu gå torrskodda. För tavlorna 
har Ann-Marie Andersson svarat.

Vi besökte Björkärrs äng där Nödinge sockens hembygds-
förening slår med lie och skyddar på så sätt flera sällsynta växter. 
Kaffet intog vi på en höjd norr om Åsbacken med en fantastisk 
utsikt över Bohus fästning.

Nästa fredagsvandring är den 29 juni. Vi åker buss till Skag-
gata, Hålanda. Här visar oss Christer Damm 
hembygdsgården och vi går en kortare vand-
ring. Kontakta Lennart Mattsson för infor-
mation.      Lennart Mattsson

Vandring i Vinningsbo dalar med SPF

Döda

Vår hedersmedlem

Gunnar Andersson
har lämnat oss.

Tack för allt! 
Ditt minne kommer för alltid

att leva vidare i föreningen

AHLAFORS IF

alltid om småsaker som en 
glömd bilnyckel. 

Men Gud är specialist på 
flisor, bjälkar och annat skräp. 
I mötet med hans oändliga 
godhet, fördragsamhet och 
tålamod får vi mod att se våra 
egna brister och lusten att 

plocka flisor hos andra bleknar. 
Att ta emot Guds förlåtelse 
genom Jesus Kristus utmanar 
oss att låta orden från Jesus mer 
och mer påverka våra liv: Döm 
inte, så blir ni inte dömda. 

Marie Nordvall
Pastor Smyrnakyrkan

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Ale-Skövde kyrka 

Musikgudstjänst 

Sönd  1 juli kl 12.00 
Marika Dahlbäck:  Cello 

Zinaida Oganova Larsson:  Piano 

Präst:  Bengt Broman 

 

Välkomna! 

Ett stort tack till Rydens 
Bil i Grönnäs för snabb 
hjälp med vattenpum-
pen som gick sönder.   

Stefan Carlsson

Veckans ros till Bana 
väg i väst. Barn och 
personal på sländans 
fritidshem vill tacka 
för all hjälp och den 
trevliga bussresan 
i samband med 
vårt temaarbete 
om vägbygget i Ale 
kommun.

Undanbedes 
All ev uppvaktning 
på min födelsedag 
undanbedes.
Roland Gustavsson,
Vallby Nygård

Vi vill ge gunnars-
gårdens förskola 
veckans ros för den 
fina och goda mid-
sommarlunchen.    

Alboskolans fritids

Tusen tack till alla på 
röda vinbärets förskola, 
för den fantastiska cirkus 
föreställningen som ni 
barn spelade upp för oss 
anhöriga. Ni var ju så 
bra.        Familjen Larsson

Tack

Veckans ris 

Veckans ros

Till dom som sågade 
ned den klädda Midsom-
marstången vid HÅlanda 
Hembygdsgård på Mid-
sommaraftonens kväll.

Christer Damm
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Vårt varma tack till Er alla 
som med tankar, ord, blom-

mor och gåvor till olika 
fonder hedrat minnet av 

vår käre

Sven Lööf
vid hans bortgång och 
begravning. Ett särskilt 

tack till kyrkoherde Björn 
Nilsson och solist Maria 
Edén som gjorde begrav-

ningsakten till ett ljust 
och vackert minne

GÖTHA
Peter och Niclas 

med familjer

Till Er alla som på olika 
sätt hedrat minnet av vår 

älskade

Jeanette Timm
vid hennes bortgång, för 

alla vackra blommor samt 
närvaro vid begravningen 
framför vi vårt varma och 

innerliga tack.

MAMMA och PAPPA

Tack

Tack

Vår Käre

Gunnar  
Andersson

* 16/5 1922

har i dag stilla lämnat  
oss i sorg och saknad.

Alafors 
14 juni 2012

Släkt och vänner

Minnet lever, det kan ej 
jordas

Det kan ej gömmas 
bland stoft och grus

Nej, det skall leva i 
fågelsången

I blomsterdoft och i 
vindens sus

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 

13 juli kl. 11.00  
i Starrkärrs kyrka. 

Efter akten inbjudes  
till minnesstund  

i församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå  
tel. 0303-33 33 99 eller 
www.alebegravning.se 
senast onsdagen 11 juli.

Vår kära Mamma 
Svärmor, Mormor  

och Farmor

Märta Carlsson
* 22/11 1922

har i dag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad.

Alafors 
15 juni 2012

ING-MARI och  
CHRISTER 
JONNY och  

BRITT-MARIE 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 
Ethel 
Syster 

Övrig släkt och vänner 

Det kom en dag en stilla 
vind

Som smekte ömt Din 
trötta kind

Liksom ett ljus som 
blåses ut

Din levnadsdag har nått 
sitt slut

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen  

11 juli kl. 11.00  
i Starrkärrs kyrka.  
Gärna ljus klädsel.  

Efter akten inbjudes till 
minnesstund i 

församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå 

tel. 0303-33 33 99 senast 
måndagen 9 juli.  

Lika välkommet som 
blommor är en gåva till 
Pambazuko Barnhem  

bg. 306-0639.

Ett varmt tack till perso-
nalen på Björkliden avd. 

Ringblomman för god och 
kärleksfull omvårdnad.

Kerstin Olsson, Nödinge 
har avlidit. Född 1926 och 
efterlämnar barnen Sten 
och Marie med familjer, 
barnbarn med familjer samt 
syskon med familjer som 
närmast sörjande.

Märta Carlsson, Alafors 
har avlidit. Född 1922 och 
efterlämnar barnen Ing-Ma-
ri och Jonny med familjer 
samt syster som närmast 
sörjande.

Gunnar Andersson, Alafors 
har avlidit. Född 1922 och 
efterlämnar släkt och vänner 
som närmast sörjande.

Inger Kjellberg, Lödöse 
har avlidit. Född 1945 och 
efterlämnar maken Gunnar 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Vår älskade Mamma 
Svärmor, Farmor 

Mormor, Gammelfarmor 
och Syster

Kerstin Olsson
* 14 december 1926

har i dag lämnat oss 
i stor sorg och saknad.

Nödinge 
13 juni 2012

STEN och INGEGERD
Andreas, Kristin, Josefin, 

Tobias med familjer
MARIE och SVEN
Elvira, Oliver, Gillis

med familjer
Syskon med familjer

Övrig släkt och vänner

Tack för Din alltid så 
hjälpsamma hand

Så snar till hjälp 
så ofta den hann

Tack för de tjänande 
stegen Du gick

Tack för all ömhet 
vi såg i Din blick

Du hade ett hjärta 
så innerligt gott

Vi tacka Dig vill 
för allt vi fått

Tack och farväl 
från oss, Dina kära

Vi vet att vi stod 
Ditt hjärta så nära

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 6 juli 

kl. 11.00 i Starrkärrs 
kyrka. Efter akten 

inbjudes till minnesstund 
i församlingshemmet. 

Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå 
tel. 0303-33 33 99 eller 
www.alebegravning.se 
senast onsdagen 4 juli. 
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
Amnesty   

tel. 0771 266 37 89   
Läkare Utan Gränser 
tel. 010-199 33 00 eller 
till Starrkärr-Kilanda 
hembygdsförening 

pg. 714 586-5.

Ett varmt tack till 
Hemvården och 

Hemsjukvården i Ale samt 
AVH-Teamet Kungälv.

Vårt varma tack
till Er alla som visat 

värme och omsorg om 
vår älskade

Lars Persson
under hans sjukdomstid 
och bortgång. Tack för 
alla tankar, böner, brev, 

hälsningar och blommor 
till familjen. 

Ett stort tack också för 
alla blommor och vackra 
tal vid hans begravning  

 och för gåvorna till 
fotbollsskolan i Kongo  

och andra goda ändamål. 
Tack Marie Nordvall, 
Lis-Marie Ohlsson, 
Elisabeth Backman, 

Emma Kihl, Allan Milder 
och David Rydén 
för att ni gjorde 

begravningshögtiden så 
ljus och som Lars ville 

ha den. Ni har alla gjort 
den tunga tiden lite 
lättare och ljusare.

ANN-KERSTIN
Barnen med familjer

Döda
Surte missionsförsamling
Onsd 27/6 kl 18, Fika och 
sommaraktiviteter vid bou-
leplanen. Välkommen! 
Fred 29/6 kl 18:30, Spel-
kväll med fika och andakt. 
För alla åldrar. Sönd 1/7 kl 
11, Sommarandakt. Inge-
gerd Johansson. Lisa Hylén. 
Enkelt kyrkfika. Sönd 8/7 kl 
11, Ekumenisk gudstjänst i 
Pingstkyrkan i Bohus. Sönd 
15/7 kl 11, Ekumenisk guds-
tjänst i Surte kyrka. Sönd 
22/7 kl 11, Ekumenisk guds-
tjänst i missionskyrkan. 
Renny Olausson. Servering. 
Sönd 29/7 kl 11, Sommaran-
dakt. Berit och Sven Karls-
son. Enkelt kyrkfika. Sönd 
5/8 kl 11, Ekumenisk guds-
tjänst. Dala Valfrids stuga 
i Nödinge. Harry Hultén. 
Enkelt kyrkfika.
www.surtemissionskyrka.se

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 1/7 kl 17, 
Gudstjänst Broman. Sönd 
8/7 kl 10, Mässa Skredsvik. 
Sönd 15/7 kl 10, Mässa Wet-
terling. Sönd 29/7 kl 17, Fri-
luftsgudstjänst Grönköp 
Wetterling. Sönd 5/8 kl 10, 
Mässa Wetterling. Hålanda 
sönd 1/7 kl 10, Mässa 
Broman. Sönd 15/7 kl 12, 
Gudstjänst Wetterling. Sönd 
22/7 kl 10, Mässa Wetter-
ling. Sönd 29/7 kl 12, Guds-
tjänst Wetterling S:t Peder 
sönd 1/7, se övriga. Sönd 8/7 
kl 18, Friluftsgtj Valla-Marias 
stuga, Skredsvik,kyrkkaffe. 
Sönd 15/7 kl 17, Mässa Wet-
terling. Sönd 22/7 kl 17, 
Gudstjänst Wetterling. Sönd 
29/7 kl 10, Mässa Wetter-
ling. Sönd 5/8 kl 17, Guds-
tjänst Wetterling. Ale-
Skövde sönd 1/7 kl 12, 
Musikgudstjänst Broman. 
Sönd 22/7 kl 12, Mässa Wet-
terling. Tunge sönd 1/7, se 
övriga. Sönd 8/7 kl 12, Mässa 
Skredsvik. Sönd 5/8 kl 12, 
Gudtjänst Wetterling.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling 
Onsd 27/6 Starrkärrs kyrka 
kl 20, Musik i sommarkväl-
len. Trumpet och piano - 
En afton i Paris. Lörd 30/6 
Starrkärrs kyrka kl 11, Kon-
firmationsmässa, Nilsson. 
Lörd 30/6 Starrkärrs kyrka 
kl 15, Konfirmationsmässa, 
Nilsson. Sönd 1/7 
Starrkärrs kyrka kl 11, Kon-
firmationsmässa, Nilsson.
Älvängens kyrka kl 19, Guds-
tjänst med musikcafé. Cham-
ber jazztrio från Göteborg 
spelar amerikansk
 kammarjazz. Onsd 4/7 
Starrkärrs kyrka kl 20, Musik 
i sommarkvällen Triosång 
och piano. Sönd 8/7 Nols 
kyrka kl 10, Mässa, Anders-
son. Kilanda kyrka kl 19, 
Mässa, Andersson. Onsd 
11/7 Starrkärrs kyrka kl 
20, Musik i sommarkväl-
len. Saxofon och piano. Sönd 
15/7 Starrkärrs kyrka kl 10, 
Mässa, Andersson. Älväng-
ens kyrka kl 19, Mässa med 
musikcafé. Andreas, Maria 
och Johannes Andersson mfl 
spelar gospel jazz och visa. 
Onsd 18/7 Starrkärrs kyrka 
kl 20, Musik i sommarkväl-
len. Musikaliskt Fyrverkeri 
med Familjen Hellgren.
Sönd 22/7 Nols kyrka kl

10, Mässa, Lars Ingvarsson. 
Kilanda kyrka kl 19, Guds-
tjänst, Lars Ingvarsson. Onsd 
25/7 Starrkärrs kyrka kl 20, 
Musik i sommarkvällen. Tur-
kisk långhalsluta (saz) nyck-
elharpa bouzouki och sång. 
Sönd 29/7 Starrkärrs kyrka 
kl 10, Mässa, Roland Kris-
tensson. Älvängens kyrka kl 
19, Gudstjänst med musik-
café. Tobias Österblom 
m.fl. spelar trevlig musik. 
Onsd 1/8 Starrkärrs kyrka 
kl 20, Musik i sommarkväl-
len. Sång och harpa - Näk-
tergal och guldsträng. Sönd 
5/8 Nols kyrka kl 10, Mässa, 
Nilsson. Kilanda kyrka kl 19, 
Mässa, Nilsson.
Onsd 8/8 Starrkärrs kyrka kl 
20, Musik i sommarkvällen. 
Sång, gitarr och fiol.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Nordblom. Sommar-
kyrka Mån- Fre kl 13- 16.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Sönd 1/7 kl 10, Gudstjänst, 
predikan av Marie Nordvall. 
Nattvard. Sönd 8/7 kl 10, 
Gudstjänst i Missionskyrkan, 
sång och predikan av Malte 
Jansson. Sönd 15/7 kl 10, 
Gudstjänst, predikan av Sig-
vard Svärd. Sönd 22/7 kl 10, 
Gudstjänst i Missionskyrkan, 
predikan av Jan Erixon.
 Sönd 29/7 kl 10, Gudstjänst, 
predikan av Elias Berg. Torsd 
2/7 kl 15, Sångstund på 
Vikadamm. Sönd 5/8 kl 10, 
Gudstjänst i Missionskyrkan, 
predikan av Anita Larsson. 
Sönd 12/8 kl 10,Gudstjänst, 
predikan av Patrik Strand 
från Gideoniterna. Sönd 
19/8 kl 11, Gudstjänst, pre-
dikan av Marie Nordvall. Kl 
18, Sommarkväll i Smyrna-
parkenmed ”Amazing grace” 
– en grupp från Tjörn som 
sjunger, spelar och berättar. 
Mingel med kaffe och gril-
lat till självkostnadspris. Vid 
dåligt väder inomhus.

Älvängens missionskyrka
Sönd 1/7 kl 10, Gem. guds-
tjänst i Smyrnakyrkan. Marie 
Nordvall. Nattvard.
Sönd 8/7 kl 10, gem. guds-
tjänst i Missionskyrkan. 
Malte Jansson. Sönd 15/7 
kl 10, Gem. gudstjänst i 
Smyrnakyrkan. Sigvard 
Svärd. Sönd 22/7 kl 10, Gem. 
gudstjänst i Missionskyrkan. 
Jan Erixon. Sönd 29/7 kl 10, 
gem. gudstjänst i Smyrnakyr-
kan. Elias Berg. Sönd 5/8 kl 
10, Gem. gudstjänst i Mis-
sionskyrkan. Anita Larsson. 
Sönd 12/8 kl 11, Gudstjänst 
Jeanette Rehn mfl. Kyrkfika. 
Sönd 19/8 kl 11, gudstjänst 
AnneMarie Svenninghed. 
Utgångskollekt till Gol
gotakyrkan.

Filadelfiaförsamlingen, 
Bohus pinstkyrka
Alla onsdagar v.26-32 kl 19, 
Sång bibelläsning och bön.
Söndagar kl 11: 1/7, guds-
tjänst Patrik Strand. 8/7, 
ekumenisk gudstjänst i 
Bohus, Harry Hultén. 15/7, 
ekumenisk gudstjänst i
Surte kyrka, Reine Bäck. 
22/7 kl 11, ekumenisak guds-
tjänst i 

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT
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Predikoturer

Veckans ros 

Grattis

...till Sladjana på facket i 
Nol för all hjälp jag fick för 
att få heltid.         Ann-Marie

De vackraste rosor vill vi ge 
personalen på Ringblom-
man, Björkliden. Tack för 
all omsorg och omtanke 
om vår mamma Märta, som 
gjorde att hon trivdes så 
bra hos er. Tack också för 
omsorg och stöd för oss 
anhöriga i samband med 
hennes bortgång.

Ing-Mari & Jonny

Jordfästningar
Gurli Sahlén. I Skepplanda 
kyrka hölls tisdagen 19 juni 
begravningsgudstjänst för 
Gurli Sahlén, Skepplanda. 
Offi ciant var komminister 
Bengt Broman.

Rolf Lansenheim. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
20juni begravningsguds-
tjänst för Rolf Lansenheim, 
Älvängen. Offi ciant var 
komminister Per-Martin 
Andersson. 
Maj Hagman. I Surte kapell 
hölls onsdagen 20 juni be-
gravningsgudstjänst för Maj 
Hagman, Surte. Offi ciant 
var kyrkoherde e.m Renny 
Olausson.

Sixten Samuelsson. I Starr-
kärrs kapell hölls torsdagen 
21 juni begravningsguds-
tjänst för Sixten Samuels-
son, Älvängen. Offi ciant 
var komminister Mikael 
Nordblom.

Veckans ros vill alla dag-
barnen i Skepplanda ge till 
Markus Holmqvist för att 
han ordnade så brandbilen 
kom till oss. Tack även till 
brandmännen Nils & Hasse 
för en oförglömlig upple-
velse.
DBV & dagbarn i Skepplanda

Födda

Hej o välkommen vår lilla
Cornelia

Född 20/4 -12
Stolta föräldrar

Maria Hofflander Jorsten
Håkan Gustavsson

Välkommen till världen 
vår dotter Evelina.

Född på KKÖ 120514.
En stolt storebror Elias.

Lena Johansson och
Oscar Svalin

Välkommen!
Leia

Vår älskade dotter
och lillasyster.

Anna, Per-Erik och
 Ludvig Lindenau

Välkommen älskade dotter!
Den 2 mars 2012 föddes lilla 

Ellen. Stort tack till BM 
Juanita Bjursell!

Stolta föräldrar är Annelie och 
Roger. Storebröderna Samuel 

och Edvin hälsar.

Oscar
på hockey är en riktig fena. 
Bra på att hålla reda på bena. 

Klubban han svingar så 
lätt och han har ett mysigt 
sätt. Grattiskramar du från 
Mormor får, när du nu fyller 

8 år. Jag älskar dig!

Grattis
Karlaxel Kummander
på 90-årsdagen den 24/7

önskar barn, barnbarn,
barnbarnsbarn.

Ev uppvaktning, ring:
0706-198787 eller

0702-871049

Hurraropen utbrister vi på 
vårt kärleksfullaste sätt till
Pernilla Fagerholm

som 26 juni blir 41.
Grattis önskar vi i

Hältorpslyckan

Grattis på 40+ dagen
Din kärleksfulle make

Grattis till vår fina goa
Adam

som fyller 6 år den 21 juli
Kramar från

Mamma, Mormor & Morfar

7 juli fyller världens
bästa storasyster

Madde Kangas
17 år. Grattiskramar från
Mathias, Mamma & Pappa

Trevlig sommar!

Surte missionskyrka, Renny 
Olausson. 29/7 & 5/8 & 
12/8, Gudstjänst Leif Karls-
son, sång. 

Nödinge församling
1/7 5:e ef Tref kl 11, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. Kl 12.30, 
Nödinge kyrka Dopgudstjänst 
R Bäck. Kl 15, Bohus Service-
hus Gudstjänst R Bäck. Onsd 
3/7 kl 11, Fridhem Guds-
tjänst R Bäck. 8/7 Apostlada-
gen kl 11, Ekumenisk guds-
tjänst i Bohus Pingstkyrka H 
Hultén. 15/7 6:e ef Tref kl 11, 
Surte kyrka Ekumenisk guds-
tjänst R Bäck. 22/7 Kristi för-
klarings dag. Kl 11, Ekume-
nisk gudstjänst i Surte Mis-
sionskyrka R Olausson. Kl 15, 
Bohus Servicehus Gudstjänst 
R Olausson. 29/7 8:e ef Tref 
kl 11, Nödinge kyrka Eku-
menisk Gudstjänst R Olaus-
son. Kl 15, Bohus Servicehus 
Gudstjänst R Olausson. 5/8  
9:e ef Tref kl 11, Nödinge 
Gudstjänst vid Dala - Valfrids 
stuga H Hultén.
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Med en irriterad min 
möter jag min man 
i dörren. Han har 

fått åka hem från jobbet för att 
ge mig bilnyckeln som han av 
misstag glömt i jackfickan. 

”Att det kan vara så svårt att 
hänga nyckeln på hängaren”, 
säger jag syrligt, upprörd över 
att jag är försenad på grund 
av hans glömska. Vi hade bara 
en nyckel till vår gamla Volvo 
och det var inte första gången 
den inte hängde där den skulle. 
Och inte berodde det på mig i 
alla fall. 

Döm om min förvåning 
när jag två dagar senare hittar 
nyckeln i min egen jackficka. 
Snabbt hänger jag den på hål-
laren, glad över att jag upptäckt 
den utan att någon skada är 
skedd. Men det är inte utan att 
jag känner en viss ånger över 
min nedlåtande attityd ett par 
dagar tidigare. När kvällen 
kommer kan jag inte hålla tyst, 
utan berättar om min upptäckt. 
”Jaså, även solen har fläckar?”, 
säger min man med glimten i 
ögat.   

Varför ser du flisan i din 
broders öga när du inte märker 
bjälken i ditt eget? Jesus visste 
vad han talade om (Matt 7). 
Utan att tänka oss för fäller vi 
snabba domar över varandra. 
Och tyvärr handlar det inte 

Betraktelse

Flisor, bjälkar 
och annat skräp

23 medlemmar från SPF Alebygden fick en solig vandring 
i Vinningsbo dalar, Bohus. Här har Föreningen Naturstigen 
Vinningsbo dalar förbättrat leden med sex spänger och satt upp 
nya informationstavlor. Göran Åkerlund har hållit i projektet, 
Spängerna har tillverkats av Curt Svensson och Dag Anders-
son. Tack vare detta kunde vi nu gå torrskodda. För tavlorna 
har Ann-Marie Andersson svarat.

Vi besökte Björkärrs äng där Nödinge sockens hembygds-
förening slår med lie och skyddar på så sätt flera sällsynta växter. 
Kaffet intog vi på en höjd norr om Åsbacken med en fantastisk 
utsikt över Bohus fästning.

Nästa fredagsvandring är den 29 juni. Vi åker buss till Skag-
gata, Hålanda. Här visar oss Christer Damm 
hembygdsgården och vi går en kortare vand-
ring. Kontakta Lennart Mattsson för infor-
mation.      Lennart Mattsson

Vandring i Vinningsbo dalar med SPF

Döda

Vår hedersmedlem

Gunnar Andersson
har lämnat oss.

Tack för allt! 
Ditt minne kommer för alltid

att leva vidare i föreningen

AHLAFORS IF

alltid om småsaker som en 
glömd bilnyckel. 

Men Gud är specialist på 
flisor, bjälkar och annat skräp. 
I mötet med hans oändliga 
godhet, fördragsamhet och 
tålamod får vi mod att se våra 
egna brister och lusten att 

plocka flisor hos andra bleknar. 
Att ta emot Guds förlåtelse 
genom Jesus Kristus utmanar 
oss att låta orden från Jesus mer 
och mer påverka våra liv: Döm 
inte, så blir ni inte dömda. 

Marie Nordvall
Pastor Smyrnakyrkan

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Ale-Skövde kyrka 

Musikgudstjänst 

Sönd  1 juli kl 12.00 
Marika Dahlbäck:  Cello 

Zinaida Oganova Larsson:  Piano 

Präst:  Bengt Broman 

 

Välkomna! 

Ett stort tack till Rydens 
Bil i Grönnäs för snabb 
hjälp med vattenpum-
pen som gick sönder.   

Stefan Carlsson

Veckans ros till Bana 
väg i väst. Barn och 
personal på sländans 
fritidshem vill tacka 
för all hjälp och den 
trevliga bussresan 
i samband med 
vårt temaarbete 
om vägbygget i Ale 
kommun.

Undanbedes 
All ev uppvaktning 
på min födelsedag 
undanbedes.
Roland Gustavsson,
Vallby Nygård

Vi vill ge gunnars-
gårdens förskola 
veckans ros för den 
fina och goda mid-
sommarlunchen.    

Alboskolans fritids

Tusen tack till alla på 
röda vinbärets förskola, 
för den fantastiska cirkus 
föreställningen som ni 
barn spelade upp för oss 
anhöriga. Ni var ju så 
bra.        Familjen Larsson

Tack

Veckans ris 

Veckans ros

Till dom som sågade 
ned den klädda Midsom-
marstången vid HÅlanda 
Hembygdsgård på Mid-
sommaraftonens kväll.

Christer Damm
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Vårt varma tack till Er alla 
som med tankar, ord, blom-

mor och gåvor till olika 
fonder hedrat minnet av 

vår käre

Sven Lööf
vid hans bortgång och 
begravning. Ett särskilt 

tack till kyrkoherde Björn 
Nilsson och solist Maria 
Edén som gjorde begrav-

ningsakten till ett ljust 
och vackert minne

GÖTHA
Peter och Niclas 

med familjer

Till Er alla som på olika 
sätt hedrat minnet av vår 

älskade

Jeanette Timm
vid hennes bortgång, för 

alla vackra blommor samt 
närvaro vid begravningen 
framför vi vårt varma och 

innerliga tack.

MAMMA och PAPPA

Tack

Tack

Vår Käre

Gunnar  
Andersson

* 16/5 1922

har i dag stilla lämnat  
oss i sorg och saknad.

Alafors 
14 juni 2012

Släkt och vänner

Minnet lever, det kan ej 
jordas

Det kan ej gömmas 
bland stoft och grus

Nej, det skall leva i 
fågelsången

I blomsterdoft och i 
vindens sus

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 

13 juli kl. 11.00  
i Starrkärrs kyrka. 

Efter akten inbjudes  
till minnesstund  

i församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå  
tel. 0303-33 33 99 eller 
www.alebegravning.se 
senast onsdagen 11 juli.

Vår kära Mamma 
Svärmor, Mormor  

och Farmor

Märta Carlsson
* 22/11 1922

har i dag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad.

Alafors 
15 juni 2012

ING-MARI och  
CHRISTER 
JONNY och  

BRITT-MARIE 
Barnbarn 

Barnbarnsbarn 
Ethel 
Syster 

Övrig släkt och vänner 

Det kom en dag en stilla 
vind

Som smekte ömt Din 
trötta kind

Liksom ett ljus som 
blåses ut

Din levnadsdag har nått 
sitt slut

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen  

11 juli kl. 11.00  
i Starrkärrs kyrka.  
Gärna ljus klädsel.  

Efter akten inbjudes till 
minnesstund i 

församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå 

tel. 0303-33 33 99 senast 
måndagen 9 juli.  

Lika välkommet som 
blommor är en gåva till 
Pambazuko Barnhem  

bg. 306-0639.

Ett varmt tack till perso-
nalen på Björkliden avd. 

Ringblomman för god och 
kärleksfull omvårdnad.

Kerstin Olsson, Nödinge 
har avlidit. Född 1926 och 
efterlämnar barnen Sten 
och Marie med familjer, 
barnbarn med familjer samt 
syskon med familjer som 
närmast sörjande.

Märta Carlsson, Alafors 
har avlidit. Född 1922 och 
efterlämnar barnen Ing-Ma-
ri och Jonny med familjer 
samt syster som närmast 
sörjande.

Gunnar Andersson, Alafors 
har avlidit. Född 1922 och 
efterlämnar släkt och vänner 
som närmast sörjande.

Inger Kjellberg, Lödöse 
har avlidit. Född 1945 och 
efterlämnar maken Gunnar 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Vår älskade Mamma 
Svärmor, Farmor 

Mormor, Gammelfarmor 
och Syster

Kerstin Olsson
* 14 december 1926

har i dag lämnat oss 
i stor sorg och saknad.

Nödinge 
13 juni 2012

STEN och INGEGERD
Andreas, Kristin, Josefin, 

Tobias med familjer
MARIE och SVEN
Elvira, Oliver, Gillis

med familjer
Syskon med familjer

Övrig släkt och vänner

Tack för Din alltid så 
hjälpsamma hand

Så snar till hjälp 
så ofta den hann

Tack för de tjänande 
stegen Du gick

Tack för all ömhet 
vi såg i Din blick

Du hade ett hjärta 
så innerligt gott

Vi tacka Dig vill 
för allt vi fått

Tack och farväl 
från oss, Dina kära

Vi vet att vi stod 
Ditt hjärta så nära

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 6 juli 

kl. 11.00 i Starrkärrs 
kyrka. Efter akten 

inbjudes till minnesstund 
i församlingshemmet. 

Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå 
tel. 0303-33 33 99 eller 
www.alebegravning.se 
senast onsdagen 4 juli. 
Lika välkommet som 

blommor är en gåva till 
Amnesty   

tel. 0771 266 37 89   
Läkare Utan Gränser 
tel. 010-199 33 00 eller 
till Starrkärr-Kilanda 
hembygdsförening 

pg. 714 586-5.

Ett varmt tack till 
Hemvården och 

Hemsjukvården i Ale samt 
AVH-Teamet Kungälv.

Vårt varma tack
till Er alla som visat 

värme och omsorg om 
vår älskade

Lars Persson
under hans sjukdomstid 
och bortgång. Tack för 
alla tankar, böner, brev, 

hälsningar och blommor 
till familjen. 

Ett stort tack också för 
alla blommor och vackra 
tal vid hans begravning  

 och för gåvorna till 
fotbollsskolan i Kongo  

och andra goda ändamål. 
Tack Marie Nordvall, 
Lis-Marie Ohlsson, 
Elisabeth Backman, 

Emma Kihl, Allan Milder 
och David Rydén 
för att ni gjorde 

begravningshögtiden så 
ljus och som Lars ville 

ha den. Ni har alla gjort 
den tunga tiden lite 
lättare och ljusare.

ANN-KERSTIN
Barnen med familjer

Döda
Surte missionsförsamling
Onsd 27/6 kl 18, Fika och 
sommaraktiviteter vid bou-
leplanen. Välkommen! 
Fred 29/6 kl 18:30, Spel-
kväll med fika och andakt. 
För alla åldrar. Sönd 1/7 kl 
11, Sommarandakt. Inge-
gerd Johansson. Lisa Hylén. 
Enkelt kyrkfika. Sönd 8/7 kl 
11, Ekumenisk gudstjänst i 
Pingstkyrkan i Bohus. Sönd 
15/7 kl 11, Ekumenisk guds-
tjänst i Surte kyrka. Sönd 
22/7 kl 11, Ekumenisk guds-
tjänst i missionskyrkan. 
Renny Olausson. Servering. 
Sönd 29/7 kl 11, Sommaran-
dakt. Berit och Sven Karls-
son. Enkelt kyrkfika. Sönd 
5/8 kl 11, Ekumenisk guds-
tjänst. Dala Valfrids stuga 
i Nödinge. Harry Hultén. 
Enkelt kyrkfika.
www.surtemissionskyrka.se

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 1/7 kl 17, 
Gudstjänst Broman. Sönd 
8/7 kl 10, Mässa Skredsvik. 
Sönd 15/7 kl 10, Mässa Wet-
terling. Sönd 29/7 kl 17, Fri-
luftsgudstjänst Grönköp 
Wetterling. Sönd 5/8 kl 10, 
Mässa Wetterling. Hålanda 
sönd 1/7 kl 10, Mässa 
Broman. Sönd 15/7 kl 12, 
Gudstjänst Wetterling. Sönd 
22/7 kl 10, Mässa Wetter-
ling. Sönd 29/7 kl 12, Guds-
tjänst Wetterling S:t Peder 
sönd 1/7, se övriga. Sönd 8/7 
kl 18, Friluftsgtj Valla-Marias 
stuga, Skredsvik,kyrkkaffe. 
Sönd 15/7 kl 17, Mässa Wet-
terling. Sönd 22/7 kl 17, 
Gudstjänst Wetterling. Sönd 
29/7 kl 10, Mässa Wetter-
ling. Sönd 5/8 kl 17, Guds-
tjänst Wetterling. Ale-
Skövde sönd 1/7 kl 12, 
Musikgudstjänst Broman. 
Sönd 22/7 kl 12, Mässa Wet-
terling. Tunge sönd 1/7, se 
övriga. Sönd 8/7 kl 12, Mässa 
Skredsvik. Sönd 5/8 kl 12, 
Gudtjänst Wetterling.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling 
Onsd 27/6 Starrkärrs kyrka 
kl 20, Musik i sommarkväl-
len. Trumpet och piano - 
En afton i Paris. Lörd 30/6 
Starrkärrs kyrka kl 11, Kon-
firmationsmässa, Nilsson. 
Lörd 30/6 Starrkärrs kyrka 
kl 15, Konfirmationsmässa, 
Nilsson. Sönd 1/7 
Starrkärrs kyrka kl 11, Kon-
firmationsmässa, Nilsson.
Älvängens kyrka kl 19, Guds-
tjänst med musikcafé. Cham-
ber jazztrio från Göteborg 
spelar amerikansk
 kammarjazz. Onsd 4/7 
Starrkärrs kyrka kl 20, Musik 
i sommarkvällen Triosång 
och piano. Sönd 8/7 Nols 
kyrka kl 10, Mässa, Anders-
son. Kilanda kyrka kl 19, 
Mässa, Andersson. Onsd 
11/7 Starrkärrs kyrka kl 
20, Musik i sommarkväl-
len. Saxofon och piano. Sönd 
15/7 Starrkärrs kyrka kl 10, 
Mässa, Andersson. Älväng-
ens kyrka kl 19, Mässa med 
musikcafé. Andreas, Maria 
och Johannes Andersson mfl 
spelar gospel jazz och visa. 
Onsd 18/7 Starrkärrs kyrka 
kl 20, Musik i sommarkväl-
len. Musikaliskt Fyrverkeri 
med Familjen Hellgren.
Sönd 22/7 Nols kyrka kl

10, Mässa, Lars Ingvarsson. 
Kilanda kyrka kl 19, Guds-
tjänst, Lars Ingvarsson. Onsd 
25/7 Starrkärrs kyrka kl 20, 
Musik i sommarkvällen. Tur-
kisk långhalsluta (saz) nyck-
elharpa bouzouki och sång. 
Sönd 29/7 Starrkärrs kyrka 
kl 10, Mässa, Roland Kris-
tensson. Älvängens kyrka kl 
19, Gudstjänst med musik-
café. Tobias Österblom 
m.fl. spelar trevlig musik. 
Onsd 1/8 Starrkärrs kyrka 
kl 20, Musik i sommarkväl-
len. Sång och harpa - Näk-
tergal och guldsträng. Sönd 
5/8 Nols kyrka kl 10, Mässa, 
Nilsson. Kilanda kyrka kl 19, 
Mässa, Nilsson.
Onsd 8/8 Starrkärrs kyrka kl 
20, Musik i sommarkvällen. 
Sång, gitarr och fiol.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Nordblom. Sommar-
kyrka Mån- Fre kl 13- 16.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Sönd 1/7 kl 10, Gudstjänst, 
predikan av Marie Nordvall. 
Nattvard. Sönd 8/7 kl 10, 
Gudstjänst i Missionskyrkan, 
sång och predikan av Malte 
Jansson. Sönd 15/7 kl 10, 
Gudstjänst, predikan av Sig-
vard Svärd. Sönd 22/7 kl 10, 
Gudstjänst i Missionskyrkan, 
predikan av Jan Erixon.
 Sönd 29/7 kl 10, Gudstjänst, 
predikan av Elias Berg. Torsd 
2/7 kl 15, Sångstund på 
Vikadamm. Sönd 5/8 kl 10, 
Gudstjänst i Missionskyrkan, 
predikan av Anita Larsson. 
Sönd 12/8 kl 10,Gudstjänst, 
predikan av Patrik Strand 
från Gideoniterna. Sönd 
19/8 kl 11, Gudstjänst, pre-
dikan av Marie Nordvall. Kl 
18, Sommarkväll i Smyrna-
parkenmed ”Amazing grace” 
– en grupp från Tjörn som 
sjunger, spelar och berättar. 
Mingel med kaffe och gril-
lat till självkostnadspris. Vid 
dåligt väder inomhus.

Älvängens missionskyrka
Sönd 1/7 kl 10, Gem. guds-
tjänst i Smyrnakyrkan. Marie 
Nordvall. Nattvard.
Sönd 8/7 kl 10, gem. guds-
tjänst i Missionskyrkan. 
Malte Jansson. Sönd 15/7 
kl 10, Gem. gudstjänst i 
Smyrnakyrkan. Sigvard 
Svärd. Sönd 22/7 kl 10, Gem. 
gudstjänst i Missionskyrkan. 
Jan Erixon. Sönd 29/7 kl 10, 
gem. gudstjänst i Smyrnakyr-
kan. Elias Berg. Sönd 5/8 kl 
10, Gem. gudstjänst i Mis-
sionskyrkan. Anita Larsson. 
Sönd 12/8 kl 11, Gudstjänst 
Jeanette Rehn mfl. Kyrkfika. 
Sönd 19/8 kl 11, gudstjänst 
AnneMarie Svenninghed. 
Utgångskollekt till Gol
gotakyrkan.

Filadelfiaförsamlingen, 
Bohus pinstkyrka
Alla onsdagar v.26-32 kl 19, 
Sång bibelläsning och bön.
Söndagar kl 11: 1/7, guds-
tjänst Patrik Strand. 8/7, 
ekumenisk gudstjänst i 
Bohus, Harry Hultén. 15/7, 
ekumenisk gudstjänst i
Surte kyrka, Reine Bäck. 
22/7 kl 11, ekumenisak guds-
tjänst i 

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
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Predikoturer

Veckans ros 

Grattis

...till Sladjana på facket i 
Nol för all hjälp jag fick för 
att få heltid.         Ann-Marie

De vackraste rosor vill vi ge 
personalen på Ringblom-
man, Björkliden. Tack för 
all omsorg och omtanke 
om vår mamma Märta, som 
gjorde att hon trivdes så 
bra hos er. Tack också för 
omsorg och stöd för oss 
anhöriga i samband med 
hennes bortgång.

Ing-Mari & Jonny

Jordfästningar
Gurli Sahlén. I Skepplanda 
kyrka hölls tisdagen 19 juni 
begravningsgudstjänst för 
Gurli Sahlén, Skepplanda. 
Offi ciant var komminister 
Bengt Broman.

Rolf Lansenheim. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
20juni begravningsguds-
tjänst för Rolf Lansenheim, 
Älvängen. Offi ciant var 
komminister Per-Martin 
Andersson. 
Maj Hagman. I Surte kapell 
hölls onsdagen 20 juni be-
gravningsgudstjänst för Maj 
Hagman, Surte. Offi ciant 
var kyrkoherde e.m Renny 
Olausson.

Sixten Samuelsson. I Starr-
kärrs kapell hölls torsdagen 
21 juni begravningsguds-
tjänst för Sixten Samuels-
son, Älvängen. Offi ciant 
var komminister Mikael 
Nordblom.

Veckans ros vill alla dag-
barnen i Skepplanda ge till 
Markus Holmqvist för att 
han ordnade så brandbilen 
kom till oss. Tack även till 
brandmännen Nils & Hasse 
för en oförglömlig upple-
velse.
DBV & dagbarn i Skepplanda

Födda

Hej o välkommen vår lilla
Cornelia

Född 20/4 -12
Stolta föräldrar

Maria Hofflander Jorsten
Håkan Gustavsson

Välkommen till världen 
vår dotter Evelina.

Född på KKÖ 120514.
En stolt storebror Elias.

Lena Johansson och
Oscar Svalin

Välkommen!
Leia

Vår älskade dotter
och lillasyster.

Anna, Per-Erik och
 Ludvig Lindenau

Välkommen älskade dotter!
Den 2 mars 2012 föddes lilla 

Ellen. Stort tack till BM 
Juanita Bjursell!

Stolta föräldrar är Annelie och 
Roger. Storebröderna Samuel 

och Edvin hälsar.

Oscar
på hockey är en riktig fena. 
Bra på att hålla reda på bena. 

Klubban han svingar så 
lätt och han har ett mysigt 
sätt. Grattiskramar du från 
Mormor får, när du nu fyller 

8 år. Jag älskar dig!

Grattis
Karlaxel Kummander
på 90-årsdagen den 24/7

önskar barn, barnbarn,
barnbarnsbarn.

Ev uppvaktning, ring:
0706-198787 eller

0702-871049

Hurraropen utbrister vi på 
vårt kärleksfullaste sätt till
Pernilla Fagerholm

som 26 juni blir 41.
Grattis önskar vi i

Hältorpslyckan

Grattis på 40+ dagen
Din kärleksfulle make

Grattis till vår fina goa
Adam

som fyller 6 år den 21 juli
Kramar från

Mamma, Mormor & Morfar

7 juli fyller världens
bästa storasyster

Madde Kangas
17 år. Grattiskramar från
Mathias, Mamma & Pappa

Trevlig sommar!

Surte missionskyrka, Renny 
Olausson. 29/7 & 5/8 & 
12/8, Gudstjänst Leif Karls-
son, sång. 

Nödinge församling
1/7 5:e ef Tref kl 11, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. Kl 12.30, 
Nödinge kyrka Dopgudstjänst 
R Bäck. Kl 15, Bohus Service-
hus Gudstjänst R Bäck. Onsd 
3/7 kl 11, Fridhem Guds-
tjänst R Bäck. 8/7 Apostlada-
gen kl 11, Ekumenisk guds-
tjänst i Bohus Pingstkyrka H 
Hultén. 15/7 6:e ef Tref kl 11, 
Surte kyrka Ekumenisk guds-
tjänst R Bäck. 22/7 Kristi för-
klarings dag. Kl 11, Ekume-
nisk gudstjänst i Surte Mis-
sionskyrka R Olausson. Kl 15, 
Bohus Servicehus Gudstjänst 
R Olausson. 29/7 8:e ef Tref 
kl 11, Nödinge kyrka Eku-
menisk Gudstjänst R Olaus-
son. Kl 15, Bohus Servicehus 
Gudstjänst R Olausson. 5/8  
9:e ef Tref kl 11, Nödinge 
Gudstjänst vid Dala - Valfrids 
stuga H Hultén.
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

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

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

Diverse trädgårds maskiner. 
Motorsåg Partner Husqvarna - 
Stihl. Gräsklippare - häcksax - 
spade - lie - grep.
tel. 0768-81 20 78

SÄLJES

Inbrottslarm, gsmlarm med 
mmsk kamera som skickar bild 
till 5 mobiltelefoner. Komplett 
inkl 2st extra handkontroller 
för på/av samt nödlarm/över-
fall. Detta larm har inte onödiga 
månadskostnader. Pris, 2500:-
tel. 0705-26 23 90

Kamin. Contura m. fläkt och 5m 
isolerat rökrör samt 1st takhuv. 
Pris: 2000:-
tel. 0768-33 71 33

Trädgårdsmöbel 4st Höga stolar 
+ 1 bord med inläggskiva i trä, 
3000:-. Vevgrammofon + 12st 
stenkakor, 500:-
tel. 0704-53 21 25

UTHYRES

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

SÖKES

Söker lägenhet. 1-2:a eller rum i 
villa. I ale kommun.
tel. 0709-39 51 89          Arthur

Är en frammåt kille på 14 år 
som söker sommarjobb/helgjobb 
2012 i Älvängen/Ale. Jag har erfa-
renhet 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

Garagerensning/loppis
Torsd-Fred 28-29 Juni kl 10-20

Lörd-Sönd 30 juni- 1 Juli kl 10-17
Ryd-Skinnbo myrberget 240. 
Skylt fr. Kilanda. Tel. 070-602 77 
02. B-M Birgander. Stolar, skåp, 
dörrkarmar, Tält, Radio, barskåp, 
kläder mm. Priser fr 0-300:-

Jag heter Anton och är 15 år, 
jag bor i Surte. Jag hjälper gärna 
till med gräsklippning, träd-
gårdsarbete, vattning, hundpass-
ning m.m. Tveka inte, slå mig 
gärna en signal!
tel. 031-98 01 56
el 0768-41 53 54

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30. 3/7, 2/8, 
31/8, 30/9, 12/10, 29/10. Info via:
moderjordnatverket@gmail.com

Livsstilsmässa den 11-12 aug. 
Backamo Lägerplats, Ljungskile.
Lörd. 10-22. Sönd. 10-16.
Läs mer på 
www.andhämtning.nu

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

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

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

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Allt inom trädfällning och 
undanröjning. Stort som smått. 
Låga priser. Använd ROT avdrag 
50%. F-skatt & försäkring.
tel. 0765-76 17 29

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

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

Juristfirman Madsen Law 
erbjuder så väl privatpersoner 
som företag juridisk rådgivning 
inom bland annat familjerätt, 
skatterätt och associationsrätt. 
Vi påtår oss även uppdrag som 
målsägandebiträde, offenligt 
biträde samt särskild företrä-
dare 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, 
grundövningar sitt och ligg osv. 
Relationsövningar, agility spår 
mm. Fortsättningskurs för er 
som gått kurs el. tränat tidi-
gare. Större krav på att klara 
olika störningar vid tex inkall-
ning. Spårträning och agility. 
Grundkurs- för er som vill ha 
en god relation med er hund. 
Vi tränar inkallning, grundöv-
ningar som sitt/ligg och att gå 
fint i kopplet. Utbildad instruk-
tör sedan 1990 talet & mental-
beskrivare, högskolepoäng i 
hundars beteende mm. Även 
problemhundar mottages 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.

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeerrrrrrr
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Albin Björklund
Gratulerar på 20-årsdagen

30 juni med många
grattiskramar från
Mormor & Morfar

Hipp hipp hurra för
våra goa barnbarn

Marcus 5 år 3 juli
William 3 år 4 augusti
Många grattiskramar från

Mormor & Morfar

Vår goa
Adam

fyller 4 år den 2 juli!
Många grattiskramar från

Mamma & Pappa

Grattis goa Viktor
på 12-årsdagen

Kramar från
Farmor & Farfar,

Ebba & Malte

Grattis
Ayla Fredriksdotter
Grinder, Nödinge

på din 8-årsdag
Grattishälsningar från 

Farfar, Farmor och
Niklas i Lysekil.

Grattis
Oliver

på 6-årsdagen den 7 juli
Många pussar och kramar

Mamma & Pappa

Grattis
Rebecca

på 1-årsdagen den 26 juni
Många pussar och kramar

Mamma & Pappa

Grattis
Emil Svensson

på 9-årsdagen den 2/7
önskar

Farmor & Farfar & Gunnel

Tack till Jehanders , Ale-
krossen ,J.sons transport , 
Filip , Bäckekullen , Real 
Service,o alla andra som 
gjort det möjligt att bygga 
en knattecrossbana till våra 
yngsta.            Älvbygdens MK

Tack
Tack Aroseniusskolan!
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 Cecilia med föräldrar
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

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

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

Diverse trädgårds maskiner. 
Motorsåg Partner Husqvarna - 
Stihl. Gräsklippare - häcksax - 
spade - lie - grep.
tel. 0768-81 20 78

SÄLJES

Inbrottslarm, gsmlarm med 
mmsk kamera som skickar bild 
till 5 mobiltelefoner. Komplett 
inkl 2st extra handkontroller 
för på/av samt nödlarm/över-
fall. Detta larm har inte onödiga 
månadskostnader. Pris, 2500:-
tel. 0705-26 23 90

Kamin. Contura m. fläkt och 5m 
isolerat rökrör samt 1st takhuv. 
Pris: 2000:-
tel. 0768-33 71 33

Trädgårdsmöbel 4st Höga stolar 
+ 1 bord med inläggskiva i trä, 
3000:-. Vevgrammofon + 12st 
stenkakor, 500:-
tel. 0704-53 21 25

UTHYRES

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

SÖKES

Söker lägenhet. 1-2:a eller rum i 
villa. I ale kommun.
tel. 0709-39 51 89          Arthur

Är en frammåt kille på 14 år 
som söker sommarjobb/helgjobb 
2012 i Älvängen/Ale. Jag har erfa-
renhet 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

Garagerensning/loppis
Torsd-Fred 28-29 Juni kl 10-20

Lörd-Sönd 30 juni- 1 Juli kl 10-17
Ryd-Skinnbo myrberget 240. 
Skylt fr. Kilanda. Tel. 070-602 77 
02. B-M Birgander. Stolar, skåp, 
dörrkarmar, Tält, Radio, barskåp, 
kläder mm. Priser fr 0-300:-

Jag heter Anton och är 15 år, 
jag bor i Surte. Jag hjälper gärna 
till med gräsklippning, träd-
gårdsarbete, vattning, hundpass-
ning m.m. Tveka inte, slå mig 
gärna en signal!
tel. 031-98 01 56
el 0768-41 53 54

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30. 3/7, 2/8, 
31/8, 30/9, 12/10, 29/10. Info via:
moderjordnatverket@gmail.com

Livsstilsmässa den 11-12 aug. 
Backamo Lägerplats, Ljungskile.
Lörd. 10-22. Sönd. 10-16.
Läs mer på 
www.andhämtning.nu

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

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

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

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Allt inom trädfällning och 
undanröjning. Stort som smått. 
Låga priser. Använd ROT avdrag 
50%. F-skatt & försäkring.
tel. 0765-76 17 29

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

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

Juristfirman Madsen Law 
erbjuder så väl privatpersoner 
som företag juridisk rådgivning 
inom bland annat familjerätt, 
skatterätt och associationsrätt. 
Vi påtår oss även uppdrag som 
målsägandebiträde, offenligt 
biträde samt särskild företrä-
dare 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, 
grundövningar sitt och ligg osv. 
Relationsövningar, agility spår 
mm. Fortsättningskurs för er 
som gått kurs el. tränat tidi-
gare. Större krav på att klara 
olika störningar vid tex inkall-
ning. Spårträning och agility. 
Grundkurs- för er som vill ha 
en god relation med er hund. 
Vi tränar inkallning, grundöv-
ningar som sitt/ligg och att gå 
fint i kopplet. Utbildad instruk-
tör sedan 1990 talet & mental-
beskrivare, högskolepoäng i 
hundars beteende mm. Även 
problemhundar mottages 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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Albin Björklund
Gratulerar på 20-årsdagen

30 juni med många
grattiskramar från
Mormor & Morfar

Hipp hipp hurra för
våra goa barnbarn

Marcus 5 år 3 juli
William 3 år 4 augusti
Många grattiskramar från

Mormor & Morfar

Vår goa
Adam

fyller 4 år den 2 juli!
Många grattiskramar från

Mamma & Pappa

Grattis goa Viktor
på 12-årsdagen

Kramar från
Farmor & Farfar,

Ebba & Malte

Grattis
Ayla Fredriksdotter
Grinder, Nödinge

på din 8-årsdag
Grattishälsningar från 

Farfar, Farmor och
Niklas i Lysekil.

Grattis
Oliver

på 6-årsdagen den 7 juli
Många pussar och kramar

Mamma & Pappa

Grattis
Rebecca

på 1-årsdagen den 26 juni
Många pussar och kramar

Mamma & Pappa

Grattis
Emil Svensson

på 9-årsdagen den 2/7
önskar

Farmor & Farfar & Gunnel

Tack till Jehanders , Ale-
krossen ,J.sons transport , 
Filip , Bäckekullen , Real 
Service,o alla andra som 
gjort det möjligt att bygga 
en knattecrossbana till våra 
yngsta.            Älvbygdens MK

Tack
Tack Aroseniusskolan!
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 Cecilia med föräldrar
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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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BOKA INNAN 30 JUNI OCH SPARA 300 KR SAMT FÅ BONUSPAKET PÅ KÖPET

BONUSPAKET INGÅR
T-shirt, vattenfl aska och 5 träningstillfällen 
till mamma eller pappa.

Nödinge, start v.36

2-3 år         Lördag 12.15
4-5 år         Lördag 13.15
4-5 år         Söndag 11.45
6-8 år        Tisdag 16.00
6-8 år         Söndag 12.45
9-12 år street   Tisdag 17.00

KR
RABATT

Abs show kidz är ett danskoncept för barn mellan 2-15 år. med special gjord koreografi  
till specialskriven musik! För mer information www.sportlife.se

Det senaste inom barndans

Ord. Pris 995kr. Vid bokning innan 30 juni är priset endast 695kr. Bokning och betalning sker på din Sportlifeklubb.

BOKA-TIDIGT-RABATT
Nol start, v.36

2-3 år            Söndag 14.00
4-5 år            Söndag 15.00
6-8 år            Söndag 16.00
9-12 år street      Lördag 12.00
13-15 år street     Lördag 13.00

Älvängen, start v.36
4-5 år           Söndag 12.00
6-8 år          Söndag 12.00
9-12 år street     Lördag 10.10

Lilla Edet, start v.37

4-5 år             Söndag 10.00
6-8 år             Söndag 11.00
9-12 år street       Söndag 12.00
13-15 år street     Söndag 13.00

SÄKRA DIN PLATS TILL HÖSTENS DANSKURSER

  JUST NU HAR VI 

30% RABATT SOLKORT!
Erbjudandet gäller vissa solkort, t.o.m 30/6

(lokala avvikelser kan förekomma)

Träna alla aktiviteter på samtliga klubbar i Ale  

ALESPECIALEN

KR
12 MÅN AG

ZUMBA TONING I ÄLVÄNGEN!
MÅNDAGEN DEN 2 JULI KL18:40
Premiär för Höstens nyhet!
Zumba Toning: Dans-träning-glädje-med lätta vikter 
Enkel Dans till härlig rytmiskt latinamerikansk musik med lätta 
vikter i form av maracas Här ökar  du både muskelträningen 
och förbränningen En regäl ge-
nomkörare för hela kroppen.


