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Älvängen

Bygglov saknas.

"Svartbygge"
pågår
ALVHEM. Samhälls-
byggnadsnämnden i Ale 
avslog Trafikverkets 
bygglovsansökan. 

Det statliga verket bör-
jade bygga ändå – helt 
utan lov.

Bullerskydden i Grönnäs och Alvhem 
har rört upp känslorna. Samhälls-
byggnadsnämnden säger nej till bul-
lerskydd av trä och kräver glas. Trots 
att bygglov saknas har Trafikverket 
börjat bygga, vilket kan få dyra kon-
sekvenser.  Läs sid 6

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

Nr 27  |  vecka 32  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

Öppet som vanligt 
hela sommaren, 
även lördagar!

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

24h
dygnetruntvård

Öppet alla dagar 8-22

FRUKTKORG TILL FÖRETAGET!
Eller varför inte till hemmet.

För att beställa ring: 
0303-975 07 eller prata 
med oss i butiken

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15
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Begränsat antal. Gäller t o m sönd 12/8.
Se även annons inne i tidningen på sida 3

99KR

199KR

STUF SKATESURFER
ORD. PRIS 499 KR

STUF XC50
Ställbara inlines stl 31-34 35-38 39-42

ORD. PRIS 599 KR

Alependeln redan spårlös

Alependeln har redan spårat ur, åtminstone om vi ska tro Trafikverket. De anser nu att Göteborgs central är så överbelastad att den inte kan ta emot 
så många pendelåg som Västtrafik vill köra från Ale och Kungsbacka. Förslaget är att halvera trafiken, vilket betyder ett tåg i halvtimmen istället för 
kvartstrafik som tidigare utlovats. Det rimmar illa med ambitionen att göra kollektivtrafiken mer attraktiv. Kommunledningen i Ale är minst sagt upprörd. 

Läs sid 11
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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

www.axums.se

Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00
249:-

Steglös reglering. Vädertålig Oxfordtextil. 
Ord pris 399:-

Solstol av Baden Badentyp
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Svensk 
oxbottensalami
Gäller t o m 12/8-12

Ur delikatessen:

Ord.pris 15.90/hg
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Bana Väg i Väst är Sve-
riges största pågå-
ende infrastruktur-

projekt. Det är knappast en 
nyhet för någon. Syftet att 
med en fyrfältsväg och dub-
belspårig järnväg mellan 
Göteborg och Trollhättan 
skapa bättre kommunikatio-
ner för pendlare har skapat 
framtidstro i hela Götaälv-
dalen. Att från både Ale och 
Lilla Edet enkelt kunna nå 
arbetsplatser i hela Göte-
borgsregionen ska bidra till 
utbyggnad av nya attrakti-
va bostadsområden. Det är 
en förväntad utveckling som 
fram till förra veckan kändes 
lika given som självklar. När 
uppgiften att Trafikverket 
som är ytterst ansvarig för 
infrastrukturprojektet plöts-
ligt har upptäckt att det inte 
finns tillräckligt med plats 
på Göteborgs central för 
Alependeln kändes det först 
som ett försenat aprilskämt. 
Sen kom chocken. 

Det var verkligen sant. Tra-
fikverket föreslår att antalet 
pendeltåg från Ale ska halv-
eras. Den utlovade kvartstra-
fiken ska istället bli ett tåg i 
halvtimmen under rusnings-
tid – alltså en försämring 
mot dagens bussförbindelser. 
Utbyggnaden av Bana Väg i 
Väst för knappt 14 miljarder 
ger oss förvisso en fin väg, 
men ambitionen att förmå 
människor att börja åka kol-
lektivt blir ett brutalt miss-
lyckande. Om situationen 
inte löser sig på säckstatio-
nen i Göteborg tyder allt på 
att aleborna kommer att få 
ägna mycket tid åt att vänta 
på perrongerna. Pendeltåget 
blir en enda stor smolk i den 
uteblivna glädjebägaren och 
alla bussens vänner kommer 
konstatera att det var bättre 
förr.

När chocken lagt sig, 
om den någonsin gör det, 
kommer många frågor att 
behöva redas ut. Varför 
investera miljarder av våra 
gemensamma resurser i 
något som inte är möjligt 
att genomföra? Hur kan 
man ens prioritera att bygga 
pendeltågstationer när det 
inte finns plats att stanna 
tågen på ändstationen? Hur 
kan ett mångmiljardprojekt 
få fortgå när förverkligandet 
bara är en myt? Köerna och 
trafikkaoset under den fem 
år långa byggtiden längs 
E45 har varit tärande för 
trafikanterna. Tålamodet 
har lutat sig mot att fram-
tiden ser ljus ut. Pendeltåg 
och fyrfältsväg kommer höja 
många värden i Götaälvda-
len, inte minst för de som 
bor här och eventuellt pend-
lar dagligen. Hur det blir nu 
när bilen trots allt kanske 
förblir det bästa alternativet 
kan vi bara spekulera i. Blir 
det ingen kvartstrafik kan 
vi bara konstatera att infra-
strukturprojektet Bana Väg 
i Väst definitivt har satt Ale 
och hela Götaälvdalen på 
kartan – som ett gigantiskt 
fiasko utan motsvarighet i 
svensk historia.

Trafikverket har också 
hamnat i blåsväder när det 
gäller lagar och förord-
ningar. Plan och bygglagen 
gäller som bekant inte bara 
i Sverige i stort, utan 
även i Ale – i samtliga 
orter. Ale kommun 
har varit tydliga mot 
Trafikverket när 
det gäller buller-
skydd förbi tät-
orterna. Dessa 
ska vara av 
glasa och inga 
träplank 
ska gömma 

orterna. I Alvhem ansökte 
Trafikverket om bygglov 
för ett  3,5 meter högt bul-
lerskydd av trä, men fick 
som väntat avslag av Sam-
hällsbyggnadsnämnden. 
Trafikverket har överklagat 
beslutet till Länsstyrelsen, 
men istället för att invänta 
besked startades byggna-
tionen ändå – utan bygglov. 
Det är att beteckna som ett 
”svartbygge” och i min värld 
är det djupt beklagligt när 
statliga verk representerar 
den typ av maktmissbruk. 
De om någon ska föregå 
med gott exempel. Det är 
inte bra när Sven Svensson 
bygger ut sitt garage utan 
lov, men han kanske kan för-
svara sin handling med att ”i 
brist på bättre vetande gjorde 
jag ett misstag”. Trafikverket 
hoppas jag innerligt inte 
tänker så. Om våra statliga 
verk inte kan lagtexten kring 
byggnation som är deras 
kärnverksamhet blir jag 
djupt oroad, men förvånad? 
Knappast. Inte efter den här 
veckan.

Chockbeskeden

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

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 
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TAKARBETE
Utför alla slags takarbeten till 

lågpris. 35 år i branschen.

För gratis besiktning och fri offert 
ring och boka tid nu!
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Livsstilsmässa 11-12 aug

Prova-på behandlingar
Prova på Yoga, Qi Gong m.m
Försäljning och Föreläsningar
Ekologiskt mässcafé  med mat

Läs mer på www.andhämtning.nu

Backamo Lägerplats, Ljungskile
Lörd kl 10-22. Sönd kl 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

BanaVäg i Väst

Ny plattform vid stationen 
i Älvängen
Måndagen den 13 augusti börjar 
tågen mellan Göteborg och Troll-
hättan att gå igen efter sommarens 
trafi kavbrott. 
I samband med det tas en ny 
plattform i bruk vid stationen i 
Älvängen. Vi vill uppmärksamma 
resenärer på att det kan behövas 
något längre tid för att ta sig till 
och från stationsområdet.

www.trafi kverket.se/banavag

HEMBYGDSDAG
PÅ GRÖNKÖP
Skepplanda Hembygdsgård

Lördag 11 augusti 
kl 12-15
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Välkomna!

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

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

DDDAAAGGGEEENNNSSS LLLUUUNNNCCCHHH

Gäller kl 11-14
 kr

ALE TORG

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

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se



alekuriren  |   nummer 27  |   vecka 32  |   2012

Bana Väg i Väst är Sve-
riges största pågå-
ende infrastruktur-

projekt. Det är knappast en 
nyhet för någon. Syftet att 
med en fyrfältsväg och dub-
belspårig järnväg mellan 
Göteborg och Trollhättan 
skapa bättre kommunikatio-
ner för pendlare har skapat 
framtidstro i hela Götaälv-
dalen. Att från både Ale och 
Lilla Edet enkelt kunna nå 
arbetsplatser i hela Göte-
borgsregionen ska bidra till 
utbyggnad av nya attrakti-
va bostadsområden. Det är 
en förväntad utveckling som 
fram till förra veckan kändes 
lika given som självklar. När 
uppgiften att Trafikverket 
som är ytterst ansvarig för 
infrastrukturprojektet plöts-
ligt har upptäckt att det inte 
finns tillräckligt med plats 
på Göteborgs central för 
Alependeln kändes det först 
som ett försenat aprilskämt. 
Sen kom chocken. 

Det var verkligen sant. Tra-
fikverket föreslår att antalet 
pendeltåg från Ale ska halv-
eras. Den utlovade kvartstra-
fiken ska istället bli ett tåg i 
halvtimmen under rusnings-
tid – alltså en försämring 
mot dagens bussförbindelser. 
Utbyggnaden av Bana Väg i 
Väst för knappt 14 miljarder 
ger oss förvisso en fin väg, 
men ambitionen att förmå 
människor att börja åka kol-
lektivt blir ett brutalt miss-
lyckande. Om situationen 
inte löser sig på säckstatio-
nen i Göteborg tyder allt på 
att aleborna kommer att få 
ägna mycket tid åt att vänta 
på perrongerna. Pendeltåget 
blir en enda stor smolk i den 
uteblivna glädjebägaren och 
alla bussens vänner kommer 
konstatera att det var bättre 
förr.

När chocken lagt sig, 
om den någonsin gör det, 
kommer många frågor att 
behöva redas ut. Varför 
investera miljarder av våra 
gemensamma resurser i 
något som inte är möjligt 
att genomföra? Hur kan 
man ens prioritera att bygga 
pendeltågstationer när det 
inte finns plats att stanna 
tågen på ändstationen? Hur 
kan ett mångmiljardprojekt 
få fortgå när förverkligandet 
bara är en myt? Köerna och 
trafikkaoset under den fem 
år långa byggtiden längs 
E45 har varit tärande för 
trafikanterna. Tålamodet 
har lutat sig mot att fram-
tiden ser ljus ut. Pendeltåg 
och fyrfältsväg kommer höja 
många värden i Götaälvda-
len, inte minst för de som 
bor här och eventuellt pend-
lar dagligen. Hur det blir nu 
när bilen trots allt kanske 
förblir det bästa alternativet 
kan vi bara spekulera i. Blir 
det ingen kvartstrafik kan 
vi bara konstatera att infra-
strukturprojektet Bana Väg 
i Väst definitivt har satt Ale 
och hela Götaälvdalen på 
kartan – som ett gigantiskt 
fiasko utan motsvarighet i 
svensk historia.

Trafikverket har också 
hamnat i blåsväder när det 
gäller lagar och förord-
ningar. Plan och bygglagen 
gäller som bekant inte bara 
i Sverige i stort, utan 
även i Ale – i samtliga 
orter. Ale kommun 
har varit tydliga mot 
Trafikverket när 
det gäller buller-
skydd förbi tät-
orterna. Dessa 
ska vara av 
glasa och inga 
träplank 
ska gömma 

orterna. I Alvhem ansökte 
Trafikverket om bygglov 
för ett  3,5 meter högt bul-
lerskydd av trä, men fick 
som väntat avslag av Sam-
hällsbyggnadsnämnden. 
Trafikverket har överklagat 
beslutet till Länsstyrelsen, 
men istället för att invänta 
besked startades byggna-
tionen ändå – utan bygglov. 
Det är att beteckna som ett 
”svartbygge” och i min värld 
är det djupt beklagligt när 
statliga verk representerar 
den typ av maktmissbruk. 
De om någon ska föregå 
med gott exempel. Det är 
inte bra när Sven Svensson 
bygger ut sitt garage utan 
lov, men han kanske kan för-
svara sin handling med att ”i 
brist på bättre vetande gjorde 
jag ett misstag”. Trafikverket 
hoppas jag innerligt inte 
tänker så. Om våra statliga 
verk inte kan lagtexten kring 
byggnation som är deras 
kärnverksamhet blir jag 
djupt oroad, men förvånad? 
Knappast. Inte efter den här 
veckan.

Chockbeskeden

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

Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 
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TAKARBETE
Utför alla slags takarbeten till 

lågpris. 35 år i branschen.

För gratis besiktning och fri offert 
ring och boka tid nu!
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Livsstilsmässa 11-12 aug

Prova-på behandlingar
Prova på Yoga, Qi Gong m.m
Försäljning och Föreläsningar
Ekologiskt mässcafé  med mat

Läs mer på www.andhämtning.nu

Backamo Lägerplats, Ljungskile
Lörd kl 10-22. Sönd kl 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

BanaVäg i Väst

Ny plattform vid stationen 
i Älvängen
Måndagen den 13 augusti börjar 
tågen mellan Göteborg och Troll-
hättan att gå igen efter sommarens 
trafi kavbrott. 
I samband med det tas en ny 
plattform i bruk vid stationen i 
Älvängen. Vi vill uppmärksamma 
resenärer på att det kan behövas 
något längre tid för att ta sig till 
och från stationsområdet.

www.trafi kverket.se/banavag

HEMBYGDSDAG
PÅ GRÖNKÖP
Skepplanda Hembygdsgård

Lördag 11 augusti 
kl 12-15
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Välkomna!

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

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

DDDAAAGGGEEENNNSSS LLLUUUNNNCCCHHH

Gäller kl 11-14
 kr

ALE TORG

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

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

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

50-70%
RABATT
PÅ SOMMARPRODUKTER

Gilla Team Sportia Ale Torg på facebook

Gäller på ordinarie pris. Kan ej kombineras med andra rabatter

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel

SLUTREA 
SOMMAR

BIKINIS • BADSHORTS • SOMMARLEK  
SANDALER • EXANI TYGSKOR 
SHORTS & 3/4-BYXOR M.M.

GÄLLER ONSDAG 8/8 - SÖNDAG 12/8
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Inbjudan till samråd och sakägarsammanträde

Väg E45 Bohus–Nödinge

Ny sträckning av gång- och cykelväg 
vid Lilla Viken, Ale kommun
Kompletterande arbetsplan tas fram för ny sträck-
ning av gång- och cykelbana längs väg E45 i Lilla 
Viken. Berörda fastighetsägare, väghållare, lokala
organisationer och övriga som berörs bjuds in till 
mötet. Välkommen! 

Tid och plats Onsdagen den 15 augusti 2012. 
Kl. 18.00–20.00 i Blå huset, Nol Teknikpark, Nol.

Innehåll Trafi kverket informerar om den planerade 
gång- och cykelvägens sträckning, utformning, 
formella handläggning, behov av mark med mera.

Synpunkter Vi vill ha dina synpunkter under 
mötet eller via e-post till projektledaren senast 
den 1 september 2012.

Mer information Bo Björklund, projektledare, 
telefon: 010-124 11 66, e-post: bo.c.bjorklund@
trafi kverket.se. Från den 15 augusti 2012 hittar du 
även material på www.banavag.se, välj Deletapper, 
Bohus–Nödinge.

www.trafi kverket.se

Bryngelzons 
VVS Service AB
Ett familjeföretag med 12 anställda

Vi söker nu ytterligare en självgående

VVS-MONTÖR
för tillsvidareanställning. 

Då vi främst arbetar inom service 
kräver arbetet att du är självgående, 

serviceinriktad och flexibel. 

B-körtkort och VVS-certifikat är ett krav.

Tillträde enligt överenskommelse.

Maila din ansökan senast 22/8 till 
bryngelzonsvvs@gmail.se

I veckan kom beske-
det att Göteborg Cen-
tral inte kan ta emot 

fler tåg. Detta innebär 
bland annat att Alepen-
deln och Kungsbackapen-
deln endast kan gå varje 
halvtimme i högtrafik. 
Med anledning av det be-
slutet uppstår några fråge-
ställningar. Varför har inte 
Trafikverket tidigare med-
delat att det inte är möjligt 
att köra kvartstrafik i hög-
trafik? Personligen har jag 
sedan lång tid tillbaks ifrå-
gasatt var alla “nya tåg” 
ska använda för spår.

Trafikverket borde 
tidigare gått ut och sagt att 
tyvärr kan inte era önske-
mål angående fler tåg till-
godoses och inte komma 
med det nu.

Problemet som nu upp-
stått är ytterst politikernas 
ansvar. Ansvariga politiker 
har inte insett betydelsen 
av att det måste byggas en 
tågtunnel snarast under 
Göteborg så att säckstatio-
nen vid Göteborg C för-

svinner. Malmö har redan 
en tågtunnel under cen-
trum. I Stockholm bygger 
man en som beräknas vara 
färdig om några år. Dess-
utom kan man redan idag 
passera Stockholm Central 
utan att behöva blockera så 
att andra tåg kan passera.

I Göteborg har vi så 
dåliga politiker som inte 
bryr sig utan bara skriver 
insändare år efter år och 
talar om hur bra det ska 
bli. Det är helt otroligt hur 
dessa politiker slipper ta 
ansvar för sitt dåliga bete-
ende. Göteborg kommer 
att hamna i strykklass 
efter både Stockholm och 
Malmö tack vare okun-
niga, oengagerade och 
ointressant politiker.

Hade det funnits en 
tågtunnel i Göteborg 
hade detta problem inte 
uppstått. Jag hoppas att 
Ale kommun och Väst-
trafik driver denna fråga 
stenhårt.

Christer Wilhelmsson

Trafikverkets beslut om 
Alependeln är en katastrof

Den statliga myndig-
heten Trafikverket 
(TRV) ansvarar för 

bygget av E45 till motor-
vägsstandard och dubbelspår 
på järnvägen med fem nya 
pendelstationer. Bygget sker 
genom projektet Bana Väg 
i Väst (BVIV) som i sin tur 
anlitar olika entreprenörer. 
För flera år sedan enades 
Ale kommun och BVIV om 
hur gestaltningen av den nya 
infrastrukturen skulle ut-
formas och avgörande vikt 
lades på att skapa ett nytt of-
fentligt rum i vår kommun 
där våra olika tätorter skulle 
lyftas fram och ge det nya 
trafikstråket genom vår 
kommun en harmonieran-
de utformning. Detta ge-
digna arbete mynnade ut i 
det vägledande  dokumen-
tet ”Gestaltningsprogram” 
där vi enades om säkerhets-
barriärer i betong med bul-
lerskydd i form av genom-
skinligt glas utmed våra tät-
orter.  Dokumentet är dock 
inte juridiskt bindande. Vi 
ville absolut inte att våra tät-
orter skulle döljas bakom 3,5 
meter höga träplank! BVIV 
krävde till en början att bul-
lerskydden skulle utformas 
som de giftgröna plexigla-

sen utmed rv40 vid Kalle-
bäcks Lider i Göteborg men 
vi sa absolut nej: det skall 
vara transparent! Uppföran-
det av bullerskärmar med 
mera kräver bygglov och 
Samhällsbyggnadsnämnden 
(SBN) har varit både kon-
sekvent och krävande vid 
bygglovsgivningen. BVIV 
har å sin sida vid ett antal 
tillfällen krävt bygglov som 
stått i strid med hur vi vill 
ha det och SBN har också 
avslagit ett antal bygglov-
sansökningar. BVIV har 
överklagat avslag rättsligt 
men SBN har fått rätt, det 
är vi som bestämmer! 

Ansökan om bygglov för 
bullerskydden i Alvhem 
inkom till SBN långt in i 
byggprocessen och man 
hade uppenbarligen kallt 
räknat med att antingen få 
bygglovet eller så bygger 
man ändå eftersom man 
samtidigt med själva vägbyg-
get tryckte ner stålfoten till 
stolpfundamenten (som inte 
kräver bygglov!) till de plank 
vi inte vill ha. BVIV hade till 
och med låtit tillverka plank-
sektionerna till byggområdet 
innan man ens besvärat sig 
med att ansöka om bygglov 

och levererat ut dem på plats 
innan man fått bygglovet! 
SBN avslog ansökan om 
bygglov med motiveringen 
att den ansökta åtgärden 
stred mot vad vi kommit 
överens om: bullerskydd 
med glas skall uppföras 
utmed våra tätorter. 

Att Alvhem är en tätort 
enligt de definitioner som 
gäller för hela Norden 
(Sverige, Danmark, Norge 
och Finland) borde inte 
varit okänt för det statliga 
Trafikverket, man är ju trots 
allt proffs! Alla kan enkelt 
konstatera detta genom 
att googla på internet. I 
Statistiska Centralbyråns 
sammanställning för Sveri-
ges kommuner finns också 
Alvhem upptagen som just 
tätort. Oavsett vem som har/
får rätt i själva sakfrågan är 
det en beklämmande non-
chalans som  det statliga 
TRV nu uppvisar mot gäl-
lande lagar och mot en del 
av vår kommuns befolkning, 
dess företagare och dess 
framtida utveckling. Att ge 
fullständigt f-n i att bygglov 
saknas för den byggnation 
man just nu genomför, utan 
bygglov, och trots att vi flera 
gånger på plats meddelat 
att bygglov saknas och att 
bygget skall avbrytas är en 
häpnadsväckande arrogans 
mot vårt myndighetsbeslut. 
Alvhemsbon Leif Gustafs-
son myntade för några år 
sedan uttrycket ”förvalt-

ningskriminalitet” och 
här kan uttrycket absolut 
appliceras; att en statlig 
myndighet medvetet bryter 
mot lag är barockt och 
kommer att få konsekvenser. 
Jag beordrade omedelbart 
Samhällsbyggnadsnämndens 
t f sektorschef i onsdags att 
vidta alla åtgärder för att 
stoppa bygget och att se 
till att planken avlägsnas. 
Och det har kommit till 
min kännedom att BVIV:s 
projektledare uttryckligen 
beordrat entreprenören att 
sätta upp planken trots att 
båda visste att det saknades 
bygglov för byggnationen. 
Så det är inte ett misstag, 
som hävdas, utan en medve-
ten handling i strid mot både 
lag och tjänstemannaansvar, 
alltså kriminell. Att detta 
skall få konsekvenser för 
berörda tjänstemän inom det 
statliga TRV skall jag och 
mina kollegor i SBN se till. 
Tas inte planken ner i veckan 
så kommer TRV att delges 
beslut med krav om detta 
och med kraftigt vite för var 
dag de olovligt uppförda 
planken står kvar.

Jan A. Pressfeldt (AD)
Ordförande Samhällsbyggnads-

nämnden i Ale kommun

Trafikverkets agerande är kriminellt
– Kommer att få dyra konsekvenser

En singelolycka inträffade i norrgående fil på E45 i Surte 
vid halv sju-tiden på fredagskvällen. Föraren tappade kon-
trollen över fordonet och körde rakt in i vägräcket. Bilis-
ten togs till vårdinrättning för tillsyn. Vägen var avstängd 
norrut under en kortare period. Räddningstjänsten från 
Surte samt ambulans befann sig på olycksplatsen.

Text: Jonas Andersson  Foto: Christer Grändevik

Singelolycka på E45 i Surte

NOL. Tre män sitter häktade för 
ett personrån som inträffade i 
närheten av Godislagret i Nol 
den 8 juni i år. Polisen vill nu 
ha hjälp med ytterligare vittne-
siakttagelser i ärendet.

Det var på fredagsefter-
middagen, någon gång mellan 
16.30-16.50, som en yngre man 
utsattes för ett personrån på 
baksidan av godis- och spelbu-
tiken i Nol. 6-8 personer rånade 
mannen på hans värdesaker och 
försvann sedan från platsen, tro-
ligtvis i en gul personbil.

Under rånet ska en äldre 
man med hund ha passerat och 
även blivit tilltalad av en av rå-
narna. Polisen vill att den äldre 
mannen eller andra som har 
gjort iakttagelser kontaktar po-
lisen på 114 14 för att komma 
i kontakt med Länskriminal-
polisen i Göteborg som utre-
der fallet.

JONAS ANDERSSON

Polisen efterlyser vittne till personrån

Det var här, vid Godislagret i Nol, som ett personrån inträf-
fade fredagen den 8 juni. Polisen efterlyser nu vittnen till 
händelsen.

VVS MONTÖR SÖKES
Lorensson VVS Teknik AB växer och vi 
ser fram emot att hälsa nya medarbe-
tare välkomna. Du kommer arbeta med 
typiska uppgifter för branschen.

Kvalifikationer:
• B körkort
• Branschlegitimation
• Social kompetens

Våra uppdragsgivare finns i Ale, Lilla 
Edet och Göteborg med omnejd. 

Ansökan skickas in senast 31/8 till:
lorensson@live.se
För frågor ring Thomas
0768-337401

LEDIGA TJÄNSTER
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Inbjudan till samråd och sakägarsammanträde

Väg E45 Bohus–Nödinge

Ny sträckning av gång- och cykelväg 
vid Lilla Viken, Ale kommun
Kompletterande arbetsplan tas fram för ny sträck-
ning av gång- och cykelbana längs väg E45 i Lilla 
Viken. Berörda fastighetsägare, väghållare, lokala
organisationer och övriga som berörs bjuds in till 
mötet. Välkommen! 

Tid och plats Onsdagen den 15 augusti 2012. 
Kl. 18.00–20.00 i Blå huset, Nol Teknikpark, Nol.

Innehåll Trafi kverket informerar om den planerade 
gång- och cykelvägens sträckning, utformning, 
formella handläggning, behov av mark med mera.

Synpunkter Vi vill ha dina synpunkter under 
mötet eller via e-post till projektledaren senast 
den 1 september 2012.

Mer information Bo Björklund, projektledare, 
telefon: 010-124 11 66, e-post: bo.c.bjorklund@
trafi kverket.se. Från den 15 augusti 2012 hittar du 
även material på www.banavag.se, välj Deletapper, 
Bohus–Nödinge.

www.trafi kverket.se

Bryngelzons 
VVS Service AB
Ett familjeföretag med 12 anställda

Vi söker nu ytterligare en självgående

VVS-MONTÖR
för tillsvidareanställning. 

Då vi främst arbetar inom service 
kräver arbetet att du är självgående, 

serviceinriktad och flexibel. 

B-körtkort och VVS-certifikat är ett krav.

Tillträde enligt överenskommelse.

Maila din ansökan senast 22/8 till 
bryngelzonsvvs@gmail.se

I veckan kom beske-
det att Göteborg Cen-
tral inte kan ta emot 

fler tåg. Detta innebär 
bland annat att Alepen-
deln och Kungsbackapen-
deln endast kan gå varje 
halvtimme i högtrafik. 
Med anledning av det be-
slutet uppstår några fråge-
ställningar. Varför har inte 
Trafikverket tidigare med-
delat att det inte är möjligt 
att köra kvartstrafik i hög-
trafik? Personligen har jag 
sedan lång tid tillbaks ifrå-
gasatt var alla “nya tåg” 
ska använda för spår.

Trafikverket borde 
tidigare gått ut och sagt att 
tyvärr kan inte era önske-
mål angående fler tåg till-
godoses och inte komma 
med det nu.

Problemet som nu upp-
stått är ytterst politikernas 
ansvar. Ansvariga politiker 
har inte insett betydelsen 
av att det måste byggas en 
tågtunnel snarast under 
Göteborg så att säckstatio-
nen vid Göteborg C för-

svinner. Malmö har redan 
en tågtunnel under cen-
trum. I Stockholm bygger 
man en som beräknas vara 
färdig om några år. Dess-
utom kan man redan idag 
passera Stockholm Central 
utan att behöva blockera så 
att andra tåg kan passera.

I Göteborg har vi så 
dåliga politiker som inte 
bryr sig utan bara skriver 
insändare år efter år och 
talar om hur bra det ska 
bli. Det är helt otroligt hur 
dessa politiker slipper ta 
ansvar för sitt dåliga bete-
ende. Göteborg kommer 
att hamna i strykklass 
efter både Stockholm och 
Malmö tack vare okun-
niga, oengagerade och 
ointressant politiker.

Hade det funnits en 
tågtunnel i Göteborg 
hade detta problem inte 
uppstått. Jag hoppas att 
Ale kommun och Väst-
trafik driver denna fråga 
stenhårt.

Christer Wilhelmsson

Trafikverkets beslut om 
Alependeln är en katastrof

Den statliga myndig-
heten Trafikverket 
(TRV) ansvarar för 

bygget av E45 till motor-
vägsstandard och dubbelspår 
på järnvägen med fem nya 
pendelstationer. Bygget sker 
genom projektet Bana Väg 
i Väst (BVIV) som i sin tur 
anlitar olika entreprenörer. 
För flera år sedan enades 
Ale kommun och BVIV om 
hur gestaltningen av den nya 
infrastrukturen skulle ut-
formas och avgörande vikt 
lades på att skapa ett nytt of-
fentligt rum i vår kommun 
där våra olika tätorter skulle 
lyftas fram och ge det nya 
trafikstråket genom vår 
kommun en harmonieran-
de utformning. Detta ge-
digna arbete mynnade ut i 
det vägledande  dokumen-
tet ”Gestaltningsprogram” 
där vi enades om säkerhets-
barriärer i betong med bul-
lerskydd i form av genom-
skinligt glas utmed våra tät-
orter.  Dokumentet är dock 
inte juridiskt bindande. Vi 
ville absolut inte att våra tät-
orter skulle döljas bakom 3,5 
meter höga träplank! BVIV 
krävde till en början att bul-
lerskydden skulle utformas 
som de giftgröna plexigla-

sen utmed rv40 vid Kalle-
bäcks Lider i Göteborg men 
vi sa absolut nej: det skall 
vara transparent! Uppföran-
det av bullerskärmar med 
mera kräver bygglov och 
Samhällsbyggnadsnämnden 
(SBN) har varit både kon-
sekvent och krävande vid 
bygglovsgivningen. BVIV 
har å sin sida vid ett antal 
tillfällen krävt bygglov som 
stått i strid med hur vi vill 
ha det och SBN har också 
avslagit ett antal bygglov-
sansökningar. BVIV har 
överklagat avslag rättsligt 
men SBN har fått rätt, det 
är vi som bestämmer! 

Ansökan om bygglov för 
bullerskydden i Alvhem 
inkom till SBN långt in i 
byggprocessen och man 
hade uppenbarligen kallt 
räknat med att antingen få 
bygglovet eller så bygger 
man ändå eftersom man 
samtidigt med själva vägbyg-
get tryckte ner stålfoten till 
stolpfundamenten (som inte 
kräver bygglov!) till de plank 
vi inte vill ha. BVIV hade till 
och med låtit tillverka plank-
sektionerna till byggområdet 
innan man ens besvärat sig 
med att ansöka om bygglov 

och levererat ut dem på plats 
innan man fått bygglovet! 
SBN avslog ansökan om 
bygglov med motiveringen 
att den ansökta åtgärden 
stred mot vad vi kommit 
överens om: bullerskydd 
med glas skall uppföras 
utmed våra tätorter. 

Att Alvhem är en tätort 
enligt de definitioner som 
gäller för hela Norden 
(Sverige, Danmark, Norge 
och Finland) borde inte 
varit okänt för det statliga 
Trafikverket, man är ju trots 
allt proffs! Alla kan enkelt 
konstatera detta genom 
att googla på internet. I 
Statistiska Centralbyråns 
sammanställning för Sveri-
ges kommuner finns också 
Alvhem upptagen som just 
tätort. Oavsett vem som har/
får rätt i själva sakfrågan är 
det en beklämmande non-
chalans som  det statliga 
TRV nu uppvisar mot gäl-
lande lagar och mot en del 
av vår kommuns befolkning, 
dess företagare och dess 
framtida utveckling. Att ge 
fullständigt f-n i att bygglov 
saknas för den byggnation 
man just nu genomför, utan 
bygglov, och trots att vi flera 
gånger på plats meddelat 
att bygglov saknas och att 
bygget skall avbrytas är en 
häpnadsväckande arrogans 
mot vårt myndighetsbeslut. 
Alvhemsbon Leif Gustafs-
son myntade för några år 
sedan uttrycket ”förvalt-

ningskriminalitet” och 
här kan uttrycket absolut 
appliceras; att en statlig 
myndighet medvetet bryter 
mot lag är barockt och 
kommer att få konsekvenser. 
Jag beordrade omedelbart 
Samhällsbyggnadsnämndens 
t f sektorschef i onsdags att 
vidta alla åtgärder för att 
stoppa bygget och att se 
till att planken avlägsnas. 
Och det har kommit till 
min kännedom att BVIV:s 
projektledare uttryckligen 
beordrat entreprenören att 
sätta upp planken trots att 
båda visste att det saknades 
bygglov för byggnationen. 
Så det är inte ett misstag, 
som hävdas, utan en medve-
ten handling i strid mot både 
lag och tjänstemannaansvar, 
alltså kriminell. Att detta 
skall få konsekvenser för 
berörda tjänstemän inom det 
statliga TRV skall jag och 
mina kollegor i SBN se till. 
Tas inte planken ner i veckan 
så kommer TRV att delges 
beslut med krav om detta 
och med kraftigt vite för var 
dag de olovligt uppförda 
planken står kvar.

Jan A. Pressfeldt (AD)
Ordförande Samhällsbyggnads-

nämnden i Ale kommun

Trafikverkets agerande är kriminellt
– Kommer att få dyra konsekvenser

En singelolycka inträffade i norrgående fil på E45 i Surte 
vid halv sju-tiden på fredagskvällen. Föraren tappade kon-
trollen över fordonet och körde rakt in i vägräcket. Bilis-
ten togs till vårdinrättning för tillsyn. Vägen var avstängd 
norrut under en kortare period. Räddningstjänsten från 
Surte samt ambulans befann sig på olycksplatsen.

Text: Jonas Andersson  Foto: Christer Grändevik

Singelolycka på E45 i Surte

NOL. Tre män sitter häktade för 
ett personrån som inträffade i 
närheten av Godislagret i Nol 
den 8 juni i år. Polisen vill nu 
ha hjälp med ytterligare vittne-
siakttagelser i ärendet.

Det var på fredagsefter-
middagen, någon gång mellan 
16.30-16.50, som en yngre man 
utsattes för ett personrån på 
baksidan av godis- och spelbu-
tiken i Nol. 6-8 personer rånade 
mannen på hans värdesaker och 
försvann sedan från platsen, tro-
ligtvis i en gul personbil.

Under rånet ska en äldre 
man med hund ha passerat och 
även blivit tilltalad av en av rå-
narna. Polisen vill att den äldre 
mannen eller andra som har 
gjort iakttagelser kontaktar po-
lisen på 114 14 för att komma 
i kontakt med Länskriminal-
polisen i Göteborg som utre-
der fallet.

JONAS ANDERSSON

Polisen efterlyser vittne till personrån

Det var här, vid Godislagret i Nol, som ett personrån inträf-
fade fredagen den 8 juni. Polisen efterlyser nu vittnen till 
händelsen.

VVS MONTÖR SÖKES
Lorensson VVS Teknik AB växer och vi 
ser fram emot att hälsa nya medarbe-
tare välkomna. Du kommer arbeta med 
typiska uppgifter för branschen.

Kvalifikationer:
• B körkort
• Branschlegitimation
• Social kompetens

Våra uppdragsgivare finns i Ale, Lilla 
Edet och Göteborg med omnejd. 

Ansökan skickas in senast 31/8 till:
lorensson@live.se
För frågor ring Thomas
0768-337401

LEDIGA TJÄNSTER

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

Augusti

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den  
27 augusti 2012 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors. 

Augusti månads möte präglas i större utsträckning än vanligt av 
informationsärenden. Hälso- och sjukvårdsnämnd 4 som ansvarar 
för sjukvården till invånarna i Ale kommun närvarar för att informera 
om sin verksamhet. Vidare närvarar även patientnämnden för att 
informera om sitt ansvar för frågor som rör missnöjdhet kring vården 
och förbättring av vården. Avslutningsvis kommer även Per Liljebäck 
som är förbundschef för samordningsförbundet Ale, Kungälv, Tjörn 
och Stenungsund att närvara för att informera om förbundets arbete 
med att samordna och effektivisera rehabilitering.
 
En fullständig föredragningslista kommer framöver att finnas 
tillgänglig hos Ale kommun, 0303-33 00 00 och på ale.se. Ale-
Kungälvs närradioförening direktsänder på frekvenserna 91,4 och 
95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten. Välkommen!

Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande. 
Cecilia Stedt, sekreterare.

Kom till kommunfullmäktige
Ansökan om bygglov för förråd 
på fastigheten Utby 2:4 vid den 
blivande konstgräsplanen vid  
Aroseniusskolan i Älvängen 
har inkommit till Sektor Sam-
hällsbyggnad, Plan och bygg. 
Åtgärden strider mot gällande 

detaljplan genom att byggnaden 
placeras på ett så kallat u-om-
råde som enligt planen ska vara 
tillgängligt för underjordiska 
ledningar. Handlingarna finns 
tillgängliga på Sektor samhälls-
byggnad, kommunhuset Alafors.

Synpunkter skall vara skriftligt 
inlämnade senast 2012-08-27 till 
adressen: Sektor Samhällsbyggnad 
Plan och bygg, Ale kommun,  
449 80 Alafors

KUNGÖRELSE

Ut och njut i naturen

Nu har Ale elva natur- och kulturstigar som presenteras här 
och på nätet. Mer information på Ale kommuns hemsida 
under fliken Bygga och Bo. 

Varför åka långt bort när den nära naturen är som 
finast. Var här och nu!

• Rapenskårs 
naturreservat

• Skepplanda gravfält
• Stugåsberget
• Vadbacka
• Verle gammelskog
• Stora Kroksjön, Risveden

• Prästalund, Starrkärr 
Kilanda

• Rannebergsstigen, 
Älvängen   

• Fågeldammarna i Surte
• Vinningsbo dalar
• Björkärrsäng i Bohus

För en karta som visar var stigarna finns hänvisar vi till 
vår hemsida www.ale.se/bygga-bo-och-miljo/natur/
naturomraden. Klicka på länken ” Natur- och kulturguide 
för Ale kommun”

Grundskolorna, gymnasieskolan 
och obligatoriska särskolan  
startar tisdag den 21 augusti. 
Eleverna har hel skoldag och  
serveras lunch i skolan.  
Eventuella undantag framgår av  
respektive skolas information 
nedan.  Eventuell inflyttning eller 
utflyttning ska anmälas snarast 
till respektive rektorsexpedition. 

GRUNDSÄRSKOLAN
Telefonnummer till skolexpeditio-
nen: 0303-33 04 73.
Grundsärskolans elever i Älvängen 
börjar kl 08.20 och skolskjuts går 
enligt schema. 

SURTESKOLAN
Telefonnummer till skol- 
expeditionen:  0303-33 06 54
Samling för alla elever kl 09.00 
på skolgården (vid regn i idrotts-
hallen), därefter går alla till sina 
klassrum.

BOHUSSKOLAN
Telefonnummer till skol- 
expeditionen: 0303-33 01 35
F-6 startar kl 08.00 skoldag enligt 
schema.
7-9 startar kl 08.00 skoldag enligt 
schema.
På uppstartsdagen samlas alla 
elever F-6 och 7-9 i sina hemklass-
rum. 
Föräldramöte för åk 7 äger rum 
den 20 augusti kl 18.00 i aulan på 
Bohusskolan. 

NÖDINGESKOLAN 
Telefonnummer till skolexpeditio-
nen:  0303-33 02 04
Nödingeskolan börjar kl 08.10 med 
gemensam samling på skolgården. 

KYRKBYSKOLAN 
Telefonnummer till skol- 
expeditionen:  0303-33 01 91
För Kyrkbyskolan gäller uppstarts-
vecka tisdag till fredag (21-24/8). 
Alla elever börjar kl 09.00 och slutar 
kl 14.00 varje dag.
Föräldrar med barn som börjar års-
kurs 6 på Kyrkbyskolan är välkomna 
till ett föräldramöte tisdagen den 
28 augusti, kl 18-20. 

NOLSKOLAN 
Telefonnummer till skol- 
expeditionen: 0303-33 04 40. 
Rektor: 0303- 33 04 13
Nolskolan börjar kl 08.30.  
Skoldag enligt schema.

HIMLASKOLAN
Telefonnummer till skol- 
expeditionen: 0303-33 03 69, 
Himlaskolan startar kl 08.30 och 
slutar kl 13.30.
Välkommen på öppet hus måndag 
den 20 augusti mellan kl 17-19 och 
träffa ditt barns mentorer.
Föräldramöte för alla nya sexor 
måndag den 20 augusti mellan 
 kl 18-19.30 i Folkets hus i Alafors.

AROSENIUSSKOLAN 
Telefonnummer till skol- 
expeditionen: 0303-33 04 47 
Aroseniusskolan börjar kl 08.30  
och slutar kl 13.00.

MADENSKOLAN 
Telefonnummer: 0303-33 04 63
Madenskolan börjar kl 08.20 och 
slutar kl 13.00. Från och med  
22 augusti skoldag enligt schema.

ÄLVÄNGENSKOLAN 
Telefonnummer: 0303-33 07 76
Förskoleklass kl 09.00–10.00. Års-
kurs 1 och 2 kl.08.20–13.20.
Alla föräldrar bjuds på fika på skol-
gården från kl 09.00. 
Fritids är öppet som vanligt.

GARNVINDESKOLAN
Telefonnummer till skol- 
expeditionen: 0303-33 04 97
Förskoleklass och årskurs 1-3 har 
skoldag kl 08.00-11.50.
Fritidshemmen är öppna som 
vanligt

ALBOSKOLAN
Telefonnummer till skol- 
expeditionen 0303-330497
Alboskolan börjar kl 8.00 och alla 
elever slutar kl 13.40.
Alla elever samlas på skolgården 
kl 8.00, därefter går alla till sina 
klassrum.

ALE GYMNASIUM
Upprop för Ale gymnasium tisdag 
21 augusti 2012
Tel. 0303-33 00 69 – 33 09 54
Upprop för årskurs 1 är i teatern  
kl 10.00.
Upprop för årskurs 2 och 3 är i 
teatern kl 11.30.

Uppropsdagen slutar årskurs 1 ca 
kl.13.00 och årskurs 2 och 3 ca  
kl 14.00.
En lättare lunch serveras.
De gamla skolkorten från förra 
läsåret gäller under perioden 6/8 – 
15/9 2012.
Mer informations finns att läsa på 
Ale gymnasiums hemsida,  
www.alegymnasium.ale.se

SKOLSKJUTS OCH BUSSKORT 
FÖR GRUNDSKOLAN

INFÖR DET NYA SKOLÅRET
Föregående skolårs busskort gäller 
till och med den 14 september. Nya 
skolskjutsberättigade elever åker 
utan busskort på uppropsdagen.

ANSÖKAN OM SKOLSKJUTS 
OCH BUSSKORT
Blanketter för ansökan om olika 
former av skolskjuts, kostnadsfria 
busskort eller subventionerade 
busskort för grundskolelever finns 
på Ale kommuns hemsida (www.
ale.se/utbildning-och-barnomsorg/
blanketter-).
Obs! Från och med höstterminen 
2012 gäller en ansökan om  
skolskjuts eller kostnadsfria  
busskort bara för ett skolår i  
taget och måste sökas på nytt 
inför varje skolår.

Från och med den 1 augusti  
besvarar kommunens skolskjuts-
handläggare frågor om skolskjuts 
och busskort på telefon  
0303–33 00 92 mellan kl  09-15.

Skolstart höstterminen 2012
i Ale kommuns skolor
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ALVHEM. Trafikverkets 
bygglovsansökan för 
ett bullerskydd av trä i 
Alvhem fick avslag.

Det har nu överkla-
gats till Länsstyrelsen, 
men bygget är redan 
igång.

– I folkmun kallas det 
”svartbygge”, olovlig 
byggnation helt enkelt, 
säger bygglovhandläg-
gare Signe Wirdby.

Trafikverket och Ale kommun 
är på kollisionskurs när det 
gäller de återstående buller-
skydden norr om Älvängen. 
Två bygglovsansökningar om 
att få bygga bullerskydd av trä 
istället för glas har avslagits i 
Samhällsbyggnadsnämnden.

– I vårt gestaltningspro-
gram och tidigare överens-
kommelser med Trafikverket 
har vi varit tydliga med att 
våra tätorter inte får gömmas 
bakom plank. Ale ska vara 
en öppen och inbjudande 
kommun, ändå försöker Tra-
fikverket plötsligt ändra på 
det utförandet. Jag kan bara 
se att det har med pengar att 
göra, men det duger inte. Vi 
har stöd för vår uppfattning 
och är helt politiskt överens i 
Ale om att bullerskydden ska 
vara av glas. Att Trafikverket 
sedan nonchalerar vårt beslut 
och bygger utan lov är ett 
sällan skådat maktmissbruk 
som vi kommer att bestraffa 
med vitesförelägganden 
enligt Plan- och bygglagen, 
ryter Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande Jan A 
Pressfeldt (AD).

Trafikverket har utan 
beviljade bygglov rest bul-

lerskydd i såväl Grönnäs som 
Alvhem. Projektledare Erik 
Lööv är medveten om vad 
som har skett och vilka kon-
sekvenserna kan bli.

– Vi har i uppdrag att bygga 
ut E45 och i vår arbetsplan för 
sträckan förbi Alvhem har vi 
angivit ett bullerskydd av trä 
som Ale kommun inte tidigare 
har haft några synpunkter på. 
Det var därför mycket för-
vånande att vi inte beviljades 
bygglov och vi har överklagat 
beslutet till Länsstyrelsen där 
vi tror att vi kommer att få 
stöd för vår uppfattning. För 
att vinna tid och spara pengar 
valde vi att starta byggnatio-
nen. Det blir betydligt dyrare 
och svårare att i efterhand 
upprätta ett bullerskydd. Vi 
ser det också som vår skyl-
dighet gentemot invånarna i 
Alvhem att begränsa E45:ans 
påverkan, säger Erik Lööv till 
Alekuriren.

Enligt Trafikverket är 
Alvhem av landsbygdskarak-
tär, vilket motiverar rätten 
att sätta upp ett bullerskydd 
av trä.

– Förbi Nol, Älvängen 
och Nödinge som är av mer 
stadsbyggnadskaraktär är det 
självklart med glas, men det är 
en klart dyrare investerings-
kostnad och även driften har 
ju visat sig vara dyr, påpekar 
Erik Lööv.

På samhällbyggnadskon-
toret i Ale är Trafikverkets 
agerande förvånande.

– De bygger utan bygglov 
och har inte heller fått något 
startbesked. Vi kommer att ha 
ett möte i arbetsutskottet för 
att diskutera hur vi går vidare. 
Vi har Plan- och bygglagen 

Trafikverkets ”svartbygge” upprör
– Bygger bullerskydd utan 
bygglov i Alvhem och Grönnäs

NÖDINGE. Sommaren på Mötesplats 
Ungdom Ofta har varit en minnesrik 
historia med många roliga sommar-
aktiviteter och mer är att vänta.

Redan nu på fredag går en gladia-
torkamp av stapeln i gymnasiets 
lokaler.

Efter två veckors uppehåll råder återigen full 
aktivitet på Mötesplats Ungdom Ofta som 
leds av bland andra Jonas Bergqvist, Rami, 
Jennifer Zetterman och Oliver Axelsson.

– Det blev ungefär som vi hade tänkt oss 
och många har hittat hit. Övervägande har 
det varit ungdomar från Nödinge och det är 
synd att vi inte lyckades nå ut till fler på de 
andra orterna. Det är något vi behöver jobba 
mer med, säger Jonas Bergqvist. 

Ledarna har bland annat ordnat sumo-
brottning med inhyrda dräkter, ridning på 
mekanisk tjur, vattenkrig och mysiga film-
kvällar. Att budgeten var större i år jämfört 
med i fjol märktes, även om den största succén 
blev pantgömme i mörker som omkring 40 
ungdomar deltog i. 

”Zorbing” planeras
Förutom gladiatorkampen som går av stapeln 
nu på fredag planerar man även att ordna så 
kallad ”zorbing”, som innebär att man rullar 
nedför en slutning fastspänd i en gigantisk 
uppblåsbar boll.

– Det blir förmodligen på onsdagen eller 
fredagen sista veckan och tanken är att vi ska 
vara i skidbacken i Alafors. Det tror vi kan bli 
en jätterolig grej, säger Jonas. 

Hittills har det inte handlat så mycket om 
musik i sommar, men även det utlovas längre 
fram i augusti i form av en hårdrocksfestival.

Från sumobrottning till filmkväll
– Mötesplats Ungdom 
Ofta blev en fullträff

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Kreativa ledare. Jennifer Zetterman och Jonas Bergqvist är två av ar-
rangörerna för Mötesplats Ungdom Ofta.
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NU KÖR VI IGEN…
Den 13/8 kl 18.30 har vi 

S-grupp
Den 24-25/8 är det 

förtroendemanna- 
utbildning i Nol 
Den 7-9/9 har S i Västsverige 

upptakt på 
Knarrholmen.
Alla medlemmar är

Välkomna!

i ryggen, meddelar Signe 
Wirdby som bekräftar att det 
saknas bygglov för buller-
skydden i såväl Alvhem som 
Grönnäs.

Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande Jan A Press-

feldt är inte nådig i sin kritik.
– Det kommer att få kon-

sekvenser. De är hänsynslösa 
mot våra demokratiska regler 
och hånar alvhemsborna. 
Ingen vill väl bo bakom ett 
träplank? För ortens närings-

idkare är det också förödande. 
Det är deras intressen vi har 
försökt försvara, men Tra-
fikverket tror tydligen att de 
har en egen lagbok. Att de 
skulle vinna gehör hos Läns-
styrelsen är ju löjligt. Där 

har vi vunnit tidigare och 
det kommer vi att göra igen, 
säger Pressfeldt.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Gömmer Alvhem. Trafikverket har startat bygget av ett bullerskydd av trä utan tillstånd från Ale kommun. Samhällsbygg-
nadsnämnden har varit noga med att Ales tätorter inte får gömmas och har därför betonat vikten av glasade bullerskydd. 
Inte minst anses det viktigt för näringslivet på orten, vad som finns på andra sidan träplanket lär få känna till i framtiden.
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NÖDINGE. Brady Con-
verting stänger pro-
duktionen i Nödinge 
och 40 anställda för-
lorar jobbet.

Den amerikanska 
koncernledningen 
motiverar beslutet 
med bland annat dålig 
lönsamhet.

– Beskedet kom 
som en blixt från klar 
himmel dagarna före 
semestern. Jag är 
fruktansvärt besviken 
och förvånad, säger 
platschef Niclas Ema-
nuelsson.

Sommaren 2011 flyttade 
Brady Converting in i ny-
renoverade lokaler på Röd-
jans väg i Nödinge. Då hade 
företaget 70 anställda och 
stark framtidstro med till-
växtplaner för de komman-
de fem till tio åren. Mycket 
har förverkligats, men det 
har kostat. Resultatet i bok-
slutet 2011 var minus 30 
miljoner kronor, att jämfö-
ra med de två tidigare åren 
då företaget redovisade re-
sultat om totalt 90 miljoner. 
Omsättningen har gått från 
161 Mkr till 71 Mkr (2011).

– Mycket av det vi tidi-
gare tillverkade har flyttats 
till Asien och vi har fått jaga 
nya marknader. Det har vi 
också gjort med stor fram-
gång. Siffrorna för april, maj 
och juni är svarta och visar 
äntligen att sajten är lönsam. 
Vi var på rätt väg och därför 
var jag övertygad om att vi 
skulle få fortsätta utveck-
la verksamheten. Dessut-
om bantade vi personal-
styrkan med 15 anställda så 
sent som i mars, berättar en 
nedstämd platschef, Niclas 
Emanuelsson.

Strategiskt beslut
Beslutet om att stänga pro-
duktionen i Nödinge drab-
bar alla anställda förutom 12 
personer som jobbar globalt 
för koncernen med utveck-

ling och försäljning.
– Vi har ett hyresavtal 

som sträcker sig ytterliga-
re fyra år framåt så fram 
till dess får de säkert sitta 
kvar i Nödinge. Beslutet är 
främst strategiskt. Styrel-
sen anser att vår produk-
tion inte längre passar in i 
den Europeiska delen. Det 
är beklagligt och min egen 
analys säger att så här illa 
kan det gå när besluten tas 
för långt bort. De har ingen 
känsla för vad som sker här 

och hur potentialen ser ut. 
Det är djupt beklagligt för 
alla drabbade och det var 
mycket känslomässigt att 
behöva lämna detta besked, 
säger Niclas Emanuelsson 
som också tillhör de som 
får söka sig om efter en ny 
arbetsgivare.

– Jag tror det kommer gå 
bra för de flesta. Kompeten-
sen är stor bland personalen 
på Brady och vi har jobbat 
hårt med Lean och organi-
sationsutveckling. De bör 

vara eftertraktade på arbets-
marknaden.

30 september upphör 
all tillverkning i Nödinge. 
Företaget tillverkar bland 
annat komponenter till mo-
biltelefoner och medicin-
teknisk utrustning.

För att tillgodose Brady 
Convertings kravspecifika-
tion lät Alebyggen inte bara 
renovera lokalerna, utan det 

skedde också en tillbyggnad 
om 700 kvm.

– Vi såg en styrka och 
stabilitet hos Brady och jag 

hyser fortfarande stort för-
troende för bolagets plats-
chef Niclas Emanuelsson. 
Det här är ett beslut som är 
taget över hans huvud och 
som tyvärr drabbar väldigt 
många, menar Lars-Ove 
Hellman.

Hur drabbas Alebyggen 
som fastighetsägare?

– Som sagt vi har ett 
längre hyresavtal, jag vill 
inte bekräfta avtalstiden, 
men vi investerar ju inte i 
en fastighet utan garantier. 
På lång sikt blir det däre-

mot kännbart, därför måste 
vi naturligtvis inleda jakten 
på en ny hyresgäst snarast. 
Dessutom tror jag att Brady 
Converting också är intres-
serade av att komma ur kon-
traktet och det är faktiskt 
ganska vanligt att företa-
gen själva anlitar mäklare 
för att hjälpa till att finna 
en efterträdare till lokaler-
na. Det skulle inte förvåna 
mig om det blir så även i det 
här fallet. I dagsläget och ett 
antal år framåt är det ett öm-
sesidigt intresse att hitta en 

ny hyresgäst, berättar Hell-
man som dock inser svårig-
heten.

– Det är stora lokaler och 
antalet potentiella hyresgäs-
ter blir färre ju större loka-
lerna är.

Kommunstyrelsens ord-
förande i Ale, Mikael Berg-
lund (M), gladde sig oer-
hört åt etableringen för ett 
drygt år sedan. Idag är han 
mer dämpad.

– Lika glada som vi var för 
ett år sedan när Brady eta-
blerade lika ledsna är vi idag. 

Tråkigt att det drabbar ett 
kompetensföretag. Det här 
är inte vad näringslivet i Ale 
behöver. Jag kan inte annat 
än beklaga beskedet. Det är 
som jag har förstått tagit ut-
ifrån affärsmässiga grunder, 
vilket inte är något som Ale 
kommun kan påverka, kon-
staterar Berglund.

– Brady Converting stänger produktionen i Nödinge

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Niclas Emanuelsson, vd, är både besviken och förvånad 
över koncernledningens beslut.

Jakten på en ny hyresgäst ett ömsesidigt intresse

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

NÖDINGE. Alebyggen renoverade och byggde till 
lokalerna inför Brady Convertings etablering.

Ett år senare säger företaget upp hyresavta-
let som enligt uppgift till tidningen sträcker sig 
ytterligare fyra år framåt.

– Typiskt amerikanare, flyttar in och investerar 
ena dagen, för att sedan flytta ut nästa morgon. 
På kort sikt drabbas vi inte som fastighetsägare, 
men självklart måste vi hitta en ny hyresgäst, 
säger Alebyggens vd Lars-Ove Hellman.

40 anställda får gå

Brady Converting flyttade in i tillbyggda lokaler på Rödjans väg i Nödinge förra sommaren. 
30 september, ett drygt år senare, stänger koncernen ned produktionen. Endast tolv an-
ställda får behålla jobbet. 40 får gå.
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ALE. I december invigs 
Alependeln.

Med pendeltåg från 
fem stationer i Ale ska 
kollektivtrafiken bli att-
raktivare för fler.

Nu avslöjar Trafikver-
ket att det inte finns 
utrymme på Göteborgs 
central och att trafiken 
måste halveras innan 
den ens börjat gå.

Målet var kvartstrafik 
under rusningstimmarna på 
morgon och eftermiddag. 
Det är också det buskapet 
som Västtrafik har givit alla 
alebor på ortsutvecklingsmö-
ten, där framtidens kollek-
tivtrafik ofta har varit uppe 
för diskussion. Nu kommer 
plötsligt nya besked.

– Trafikverket har infor-
merat oss om att Göteborgs 
central är överbelastad och 
att trafiken från Ale och 
Kungsbacka måste halveras. 
Det är enligt oss helt oac-
ceptabelt och Västtrafik har 
agerat mycket kraftfullt. Vi 
har investerat otroligt stora 
summor pengar i tåg, pen-
delstationer och planering 
för att möjliggöra Alepen-
deln. Det är ett sanslöst 
kapitalfördärv att inte kunna 
utnyttja pendeltåget fullt ut, 
säger Stefan Krafft, trafik-
utvecklare på Västtrafik som 
har full respekt för alla reak-

tioner.
– Nu väntar viktiga möten, 

där det gäller att tänka krea-
tivt. Jag är optimist och tror 
att vi hittar en lösning, men 
det krävs någon form av 
åtgärd på centralen i Göte-
borg och tiden är knapp.

Att eventuellt komplettera 
pendeltågen med express-
bussar är inte optimalt. Ale-
pendeln kommer att ha en 
kapacitet för cirka 200 per-
soner, en buss tar 45-50 sit-
tande.

– Sedan är körtiden för 
bussarna betydligt längre 
och det vore ju katastrofalt 
om vi har investerat i nya tåg 
som sedan inte kan användas.

Hur kommer det sig att 
ni får beskedet fem i tolv? 
Centralens kapacitet är väl 
ingen nyhet?

– Jag vet faktiskt inte. Jag 
är lika förvånad som alla 
andra, svarar Stefan Krafft.

Väntat tålmodigt
Med halverat antal pendel-
tåg står Ale plötsligt inför 
en verklighet med försäm-
rad kollektivtrafik och vid 
årsskiftet införs biltullar till 
Göteborg. Lägg därtill att 
taxan för kollektivtrafiken 
nyligen höjdes med 6-8%. 
Motivet var bland annat att 
täcka kostnaderna för en rad 
satsningar som görs inom 
kollektivtrafiken. Det blir 

svårt att motivera för ale-
borna som får halverad pen-
deltrafik innan första tåget 
ens har lämnat stationen.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), reagerade häftigt på 
chockbeskedet från Tra-
fikverket.

– Som du säkert förstår 
kommer vi aldrig att accep-
tera det här. Vi har lidit i fem 
år och tålmodigt väntat på 
att pendeltågen ska börja gå. 

Ale kommun har investerat 
många miljoner i framtidens 
kollektivtrafik. Alependeln 
har varit en viktig faktor i 
hela vår samhällsplanering 
och det är ju ofattbart att 
Trafikverket som byggt dub-
belspåret mellan Göteborg 
och Trollhättan plötsligt 
upptäcker att det inte finns 
plats i ena ändan. Vi är lovade 
kvartstrafik och det är det 
som gäller. Punkt slut, säger 
han bestämt.

Även oppositionsrådet 
Paula Örn (S) är rejält upp-
rörd i frågan.

– Det är sällan jag blir så 
arg, men när det här kom 
fram blev jag riktigt förban-
nad. Det är ju helt orimligt 
att samhället gör en jättein-
vestering för att sedan inte 
använda den. I vårt gemen-
samma mål om att öka anta-
let kollektivresande är Ale-
pendeln en viktig åtgärd. Att 
begränsa trafiken innan den 

ens börjat gå finns inte på 
världskartan. Jag utgår själv-
fallet från att alla inblandade 
nu gör allt för att hitta en lös-
ning, säger hon.

Inga definitiva beslut är 
tagna i ärendet och i veckan 
träffar kommunledningen 
både Trafikverket och Väst-
trafik.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Det är trångt på Göteborgs central, så trångt att Alependeln knappt får plats. Ett tåg i halvtimmen föreslår Trafikverket. En 
halvering jämfört med vad som har utlovats med kvartstrafik under rusningstimmar. Kommunledningen har reagerat häftigt 
tänker inte ge sig utan strid i frågan. 

Alependeln halveras innan den börjat gå
– Kvartstrafik ett minne blott?
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ALE. I december invigs 
Alependeln.

Med pendeltåg från 
fem stationer i Ale ska 
kollektivtrafiken bli att-
raktivare för fler.

Nu avslöjar Trafikver-
ket att det inte finns 
utrymme på Göteborgs 
central och att trafiken 
måste halveras innan 
den ens börjat gå.

Målet var kvartstrafik 
under rusningstimmarna på 
morgon och eftermiddag. 
Det är också det buskapet 
som Västtrafik har givit alla 
alebor på ortsutvecklingsmö-
ten, där framtidens kollek-
tivtrafik ofta har varit uppe 
för diskussion. Nu kommer 
plötsligt nya besked.

– Trafikverket har infor-
merat oss om att Göteborgs 
central är överbelastad och 
att trafiken från Ale och 
Kungsbacka måste halveras. 
Det är enligt oss helt oac-
ceptabelt och Västtrafik har 
agerat mycket kraftfullt. Vi 
har investerat otroligt stora 
summor pengar i tåg, pen-
delstationer och planering 
för att möjliggöra Alepen-
deln. Det är ett sanslöst 
kapitalfördärv att inte kunna 
utnyttja pendeltåget fullt ut, 
säger Stefan Krafft, trafik-
utvecklare på Västtrafik som 
har full respekt för alla reak-

tioner.
– Nu väntar viktiga möten, 

där det gäller att tänka krea-
tivt. Jag är optimist och tror 
att vi hittar en lösning, men 
det krävs någon form av 
åtgärd på centralen i Göte-
borg och tiden är knapp.

Att eventuellt komplettera 
pendeltågen med express-
bussar är inte optimalt. Ale-
pendeln kommer att ha en 
kapacitet för cirka 200 per-
soner, en buss tar 45-50 sit-
tande.

– Sedan är körtiden för 
bussarna betydligt längre 
och det vore ju katastrofalt 
om vi har investerat i nya tåg 
som sedan inte kan användas.

Hur kommer det sig att 
ni får beskedet fem i tolv? 
Centralens kapacitet är väl 
ingen nyhet?

– Jag vet faktiskt inte. Jag 
är lika förvånad som alla 
andra, svarar Stefan Krafft.

Väntat tålmodigt
Med halverat antal pendel-
tåg står Ale plötsligt inför 
en verklighet med försäm-
rad kollektivtrafik och vid 
årsskiftet införs biltullar till 
Göteborg. Lägg därtill att 
taxan för kollektivtrafiken 
nyligen höjdes med 6-8%. 
Motivet var bland annat att 
täcka kostnaderna för en rad 
satsningar som görs inom 
kollektivtrafiken. Det blir 

svårt att motivera för ale-
borna som får halverad pen-
deltrafik innan första tåget 
ens har lämnat stationen.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), reagerade häftigt på 
chockbeskedet från Tra-
fikverket.

– Som du säkert förstår 
kommer vi aldrig att accep-
tera det här. Vi har lidit i fem 
år och tålmodigt väntat på 
att pendeltågen ska börja gå. 

Ale kommun har investerat 
många miljoner i framtidens 
kollektivtrafik. Alependeln 
har varit en viktig faktor i 
hela vår samhällsplanering 
och det är ju ofattbart att 
Trafikverket som byggt dub-
belspåret mellan Göteborg 
och Trollhättan plötsligt 
upptäcker att det inte finns 
plats i ena ändan. Vi är lovade 
kvartstrafik och det är det 
som gäller. Punkt slut, säger 
han bestämt.

Även oppositionsrådet 
Paula Örn (S) är rejält upp-
rörd i frågan.

– Det är sällan jag blir så 
arg, men när det här kom 
fram blev jag riktigt förban-
nad. Det är ju helt orimligt 
att samhället gör en jättein-
vestering för att sedan inte 
använda den. I vårt gemen-
samma mål om att öka anta-
let kollektivresande är Ale-
pendeln en viktig åtgärd. Att 
begränsa trafiken innan den 

ens börjat gå finns inte på 
världskartan. Jag utgår själv-
fallet från att alla inblandade 
nu gör allt för att hitta en lös-
ning, säger hon.

Inga definitiva beslut är 
tagna i ärendet och i veckan 
träffar kommunledningen 
både Trafikverket och Väst-
trafik.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Det är trångt på Göteborgs central, så trångt att Alependeln knappt får plats. Ett tåg i halvtimmen föreslår Trafikverket. En 
halvering jämfört med vad som har utlovats med kvartstrafik under rusningstimmar. Kommunledningen har reagerat häftigt 
tänker inte ge sig utan strid i frågan. 

Alependeln halveras innan den börjat gå
– Kvartstrafik ett minne blott? SEX MYTER 

OM HEMSIDOR

Maila web@alekuriren.se eller ring 0303-333 736 så berättar vi mer

Det är dyrt
Löpande månadskostnad
Det är krångligt
Man fastnar i avtal
Det är onödigt
Det tar tid

Telefonkatalogernas tid är sedan 
länge förbi. Idag söker vi all 
information om det vi undrar via 
nätet. Det är hög tid att som företag 
skaffa sig en hemsida eller att förbättra 
den man har.
Syns du inte på nätet – finns du inte.

Hur gör du själv när du vill ha tag i en lokal rörmokare eller hitta en mysig restaurang?
Tar du fram telefonkatalogen eller ”googlar” du?
Just därför är det viktigt att du finns på internet – det är på internet folk letar!

Din hemsida kan bli din bästa säljare – en säljare som jobbar dygnet runt, 365 dagar om 
året. Vi hjälper dig att utforma den med bästa tänkbara innehåll.

Presentera din verksamhet på ett snyggt och professionellt sätt. 
Vi tar fram ett kostnadsfritt upplägg och designförslag.

Och du, det kostar inte skjortan att skaffa en hemsida!

FEL!
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BOHUS. När chansen 
dök upp klippte han till.

Suget att återigen 
ha en egen frisersalong 
blev för stort.

– Det är detta jag 
vill syssla med, säger 
Larzo Baker på DKB 
Salong i Bohus cen-
trum.

Larzo Baker, 40 år, kom till 
Sverige från Irak 1996. Ti-
digare hade han arbetat som 
frisör i Rawanduz, men att 
återuppta den yrkesbanan 
direkt i sitt nya hemland visade 
sig inte vara så enkelt. Larzo 
började med att läsa svenska 
för invandrare, arbetade inom 
skogsindustrin, var verksam 
inom hotell- och restaurang-
branschen och tjänstgjorde 
därefter som lärare för en för-
beredelseklass.

– Jag samlade på mig massor 

av erfarenhet vilket jag är glad 
för idag. 

Gesällbrevet, som förkun-
nar avklarad frisörutbildning i 
Sverige, fick Larzo i maj 2003. 
Året därpå öppnade han egen 
salong i Fräntorp.

– Fast jag blev tvungen att 
sälja rörelsen 2007/08. Jag 
skadade mig i handen och fick 
opereras. Samtidigt utbildade 
jag mig till taxichaufför, men 
det visade sig inte vara min 
grej. Jag återupptog istället 
arbetet som hemspråkslärare, 
berättar Larzo.

Attraktivt centrum
Längtan att få jobba som frisör 
växte sig emellertid allt star-
kare. Larzo tog anställning på 
en salong i hemstaden Kung-
älv och när tillfället uppenba-
rade sig att få driva eget igen 
tog han chansen.

– Jag behöver bara rulla 

över bron så är jag här. Bohus 
börjar öppnas upp allt mer 
efter vägutbyggnaden och på 
sikt tror jag det är ett centrum 
som kommer att bli väldigt att-
raktivt, säger Larzo till lokal-
tidningen.

Vilken är målgruppen?
– Det är folk i alla åldrar, 

män, kvinnor och barn. Det är 
både tidsbokning och drop in 
som gäller.

Vad gör frisöryrket så 
roligt?

– Det är att få skapa något 
av håret och göra kunderna 
nöjda.

Hur ser du på konkur-
renssituationen?

– Konkurrensen är tuff, 
men för mig handlar det om 
att ge kunden en helhetsupple-
velse och kvalitet rakt igenom.

Lokalen, som ligger granne 
med apoteket i Bohus cen-
trum, fick Larzo Baker till-

gång till den förste juli. Där-
efter har han renoverat salong-
en grundligt och i förra veckan 
var det dags för den efterläng-

tade premiären.
– Det känns jätteroligt och 

kunderna har redan hittat hit, 
avslutar Larzo Baker.

Tillbaka med saxen i handen
– Larzo Baker har öppnat salong i Bohus

I BOHUS CENTRUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Larzo Baker har öppnat egen frisersalong i Bohus centrum. I förra veckan var det premiär 
för DKB Salong.

Trygghet med anslutet inbrotts- & 
brandlarm från 219 kronor/månad. 
Som kund hos oss äger du ditt larmpaket 
direkt, fri support, materialgaranti och två 
fria utryckningar. Blir du dessutom Guldkund 
får du 1 500 kronor rabatt på startavgiften 
(ord.pris 1 995 kr).  
Har du vår boendeförsäkring samt tecknar 
larm med treårsavtal hos oss, sänker vi din 
premie för boendet med upp till 15 %. Ring 
oss redan idag på 020-20 79 00 eller gå in på 
LFlarmcentral.se

ÄLVÄNGEN. Trots 
sin unga ålder driver 
nödingekillarna Dardan 
Hoxha, 24 och Yassin 
Largo, 21 redan sin 
egen bilfirma. 

De har arbetat hårt 
sedan starten i januari, 
vilket gjort att Bileliten 
i Göteborg AB rullat på 
bättre än vad de hade 
vågat hoppas på. 

Redan i 13-årsåldern hjälp-
te Dardan Hoxha sin pappa 
att reparera bilar och till-
sammans med kompisen 
och numera kollegan Yassin 
Largo har han valt att göra 
karriär av sitt stora intresse. 

Även Yassin fick tidigt upp 
ögonen för bilar, men tanken 
på att arbeta med det kom 
först på gymnasiet. 

– Jag köpte en bil när jag 

var 18 som jag fixade i ord-
ning och sålde med lite vinst 
och sedan har det bara fort-
satt.

Båda har haft enskilda 
firmor innan de bestämde sig 
för att gå samman och starta 
Bileliten i Göteborg AB för 
ett halvår sedan.

Namnet till trots har de 
sina lokaler i Älvängens södra 
industriområde. 

– Eftersom vi har kunder 
från hela Sverige och även i 
utlandet tänker vi att det är 
fler som känner till Göteborg 
än Ale, förklarar Dardan.

Fullt upp
Nästan all vaken tid spende-
rar de på bilfirman och inte 
sällan handlar det om tolv-
timmarspass. Det är mycket 
som ska skötas och eftersom 
de ännu inte har någon an-
ställd gör de allt själva. Därför 

gäller det att snabbt kunna 
svida om från kontorsskjor-
tan till mekaroverallen. 

– En vanlig dag kan börja 
med att vi åker och hämtar en 
bil i Stockholm. Sedan kanske 
det är rekonditionering som 
behöver göras, det vill säga 
tvätt och dammsugning av 
bilar eller lämna in på servi-
ce. Därefter är det in på kon-
toret igen och jaga nya bilar, 
säger Yassin. 

På bara ett halvår har de 
fått rejäl rullians på affärer-
na och det börjar så smått bli 
trångt ute i bilhallen. 

– Tanken är att vi ska bygga 
eget så småningom, men vi 
blir nog kvar här ett tag till. 
Först ska vi hitta en lämplig 
mark och helst vill vi stanna 
kvar i Ale, säger Dardan.

Medan många av deras 
jämnåriga kompisar plug-
gar eller är anställda, satsar 

de fullt ut på sin egen firma, 
något som kräver både mod 
och disciplin. 

– Vi känner oss trygga med 
det vi gör och det kommer 
man långt på, säger Yassin. 

– Bilintresset blev nyckeln till karriären

Unga företagare. Nödingekillarna Dardan Hoxha, 24 och Yassin Largo, 21 driver Bileliten i 
Göteborg AB i Älvängen.

Vågade starta eget

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Salong i Bohus cen-
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för idag. 
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nar avklarad frisörutbildning i 
Sverige, fick Larzo i maj 2003. 
Året därpå öppnade han egen 
salong i Fräntorp.

– Fast jag blev tvungen att 
sälja rörelsen 2007/08. Jag 
skadade mig i handen och fick 
opereras. Samtidigt utbildade 
jag mig till taxichaufför, men 
det visade sig inte vara min 
grej. Jag återupptog istället 
arbetet som hemspråkslärare, 
berättar Larzo.

Attraktivt centrum
Längtan att få jobba som frisör 
växte sig emellertid allt star-
kare. Larzo tog anställning på 
en salong i hemstaden Kung-
älv och när tillfället uppenba-
rade sig att få driva eget igen 
tog han chansen.

– Jag behöver bara rulla 

över bron så är jag här. Bohus 
börjar öppnas upp allt mer 
efter vägutbyggnaden och på 
sikt tror jag det är ett centrum 
som kommer att bli väldigt att-
raktivt, säger Larzo till lokal-
tidningen.

Vilken är målgruppen?
– Det är folk i alla åldrar, 

män, kvinnor och barn. Det är 
både tidsbokning och drop in 
som gäller.

Vad gör frisöryrket så 
roligt?

– Det är att få skapa något 
av håret och göra kunderna 
nöjda.

Hur ser du på konkur-
renssituationen?

– Konkurrensen är tuff, 
men för mig handlar det om 
att ge kunden en helhetsupple-
velse och kvalitet rakt igenom.

Lokalen, som ligger granne 
med apoteket i Bohus cen-
trum, fick Larzo Baker till-

gång till den förste juli. Där-
efter har han renoverat salong-
en grundligt och i förra veckan 
var det dags för den efterläng-

tade premiären.
– Det känns jätteroligt och 

kunderna har redan hittat hit, 
avslutar Larzo Baker.

Tillbaka med saxen i handen
– Larzo Baker har öppnat salong i Bohus

I BOHUS CENTRUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Larzo Baker har öppnat egen frisersalong i Bohus centrum. I förra veckan var det premiär 
för DKB Salong.
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bättre än vad de hade 
vågat hoppas på. 

Redan i 13-årsåldern hjälp-
te Dardan Hoxha sin pappa 
att reparera bilar och till-
sammans med kompisen 
och numera kollegan Yassin 
Largo har han valt att göra 
karriär av sitt stora intresse. 

Även Yassin fick tidigt upp 
ögonen för bilar, men tanken 
på att arbeta med det kom 
först på gymnasiet. 

– Jag köpte en bil när jag 

var 18 som jag fixade i ord-
ning och sålde med lite vinst 
och sedan har det bara fort-
satt.

Båda har haft enskilda 
firmor innan de bestämde sig 
för att gå samman och starta 
Bileliten i Göteborg AB för 
ett halvår sedan.

Namnet till trots har de 
sina lokaler i Älvängens södra 
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– Eftersom vi har kunder 
från hela Sverige och även i 
utlandet tänker vi att det är 
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än Ale, förklarar Dardan.
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rar de på bilfirman och inte 
sällan handlar det om tolv-
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som ska skötas och eftersom 
de ännu inte har någon an-
ställd gör de allt själva. Därför 

gäller det att snabbt kunna 
svida om från kontorsskjor-
tan till mekaroverallen. 

– En vanlig dag kan börja 
med att vi åker och hämtar en 
bil i Stockholm. Sedan kanske 
det är rekonditionering som 
behöver göras, det vill säga 
tvätt och dammsugning av 
bilar eller lämna in på servi-
ce. Därefter är det in på kon-
toret igen och jaga nya bilar, 
säger Yassin. 

På bara ett halvår har de 
fått rejäl rullians på affärer-
na och det börjar så smått bli 
trångt ute i bilhallen. 

– Tanken är att vi ska bygga 
eget så småningom, men vi 
blir nog kvar här ett tag till. 
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Unga företagare. Nödingekillarna Dardan Hoxha, 24 och Yassin Largo, 21 driver Bileliten i 
Göteborg AB i Älvängen.

Vågade starta eget

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Gedigen och rymlig villa längst in på vägen. Perfekt för 
den som gillar att meka och att ha en egen verkstad. 
Huset är i behov av renovering och har genomgående 
äldre standard men för den händige finns möjligheterna.

ADRESS GRIMSÄNG LERDALA 320 BOYTA 168 KVM/ 
6 ROK BIYTA 94 KVM TOMTYTA 9 870 KVM
PRIS 1 500 000 VISAS TOR 9/8 KL 17:00-18:00
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 
0303-331642

HÅLANDA - HUS MED MÖJLIGHETER

SANDSJÖDAL. Ales 
egen äppelsort Jen-
nifier har börjat sprida 
sig på riktigt.

Numera växer tio 
av Jennifier Tans små 
trädplantor på flera av 
kommunens förskolor. 

I den praktfulla träd-
gården i Sandsjödal har 
hon ständigt nya pro-
jekt på gång och hösten 
är den gyllene tiden.

Nästan precis ett år har gått 
sedan lokaltidningen besökte 
Jennifer Tan och hennes all-
deles unika äppelträd i Sand-
sjödal. 

Med ett strålande leende 
hälsar hon åter välkommen 
ute i trädgården som spirar 
i full grönska under den 
ljumma augustisolen. 

Vinbärsbuskarna lyser 
röda, blomkrukorna likaså 
och kring en träställning 
slingrar sig vindruvsplan-
tor som bär på täta klasar av 
minimala gröna druvor. Inte 
långt från det fortfarande 
nakna äppelträdet växer 
en meterhög planta upp ur 
jorden, skyddad av ett tunt 
nät. 

– Titta här, utbrister hon.
– Det är en liten Jennifier.
Genom den lilla sköra 

plantan har det hundraåriga 
moderträdet fått evigt liv och 
så också Aleäpplet. 

Skänkt till förskolor
Hittills har sammanlagt 20 
plantor lämnat Sandsjödal 

och fått nya ägare. Tio av 
dem har Jennifier skänkt till 
förskolor runt om i kommu-
nen och nästa år är tanken att 
ännu fler ska få ett Aleträd. 

– Det ger barnen chans 
att lära sig mer om ekolo-
gisk odling och det finns 
mycket roligt man kan göra 
med äpplen. Det kommer att 
dröja några år innan träden 
ger frukt och fram till dess 
ska jag ha ordnat en liten 
samling med äppelrecept till 
förskolorna. Det som är så 
kul är att det finns en historia 
bakom äppelsorten härifrån 
trakten. 

Längre fram hoppas hon 
på att förskoleklasserna vill 
komma och hälsa på henne 
och titta på det gamla trädet 
där allting startade. 

Ympar själv
En sensommardag 2008 
bestämde hon sig för att för-
söka göra vin på äpplena som 
annars bara låg och skräpade 
på tomten. Resultatet blev 
över förväntan och när en 
grupp vinentusiaster genast 
berömde den ovanligt friska 
smaken blev hon nyfiken på 
vilken sort det kunder vara. 

Många turer senare stod 
det klart att det var en helt 
ny äppelsort som hon kunde 
registrera som ”Jennifier”. 

Förra året ympades 50 
Aleträd på en odling i Fjärås, 
men i år har Jennifier bestämt 
sig för att ympa (se faktaruta) 
ett 70-tal grenar själv hemma 
i ladugårdskällaren. 

– Man får räkna med att 
bara hälften klarar sig och till 
nästa sommar satsar jag på att 
ha runt 30 plantor. 

Jennifier Tan är en mäs-
tare på att ta vara på naturens 
gåvor och förutom syrliga 
äpplen innehåller hennes 
egentillverkade viner även 
röda och svarta vinbär samt 
krusbär från trädgården. 
Nästa år hoppas hon även 
på att vindruvorna ska ha 
vuxit till sig så att de går att 
använda.

– Jag tycker det är roligt 
att experimentera, men 
eftersom jag inte dricker vin 
själv är jag tacksam för all 
respons jag kan få. 

Gyllene svamptider
Det har snart blivit dags att 
skövla äpplen, men fram till 
dess är det svampplockning 
som gäller och även skogens 
guld har Jennifier koll på. 

– Jag kan en del om svamp, 
men nu för tiden plockar jag 
bara kantareller och tratt-
kantareller. Jag är verkligen 
ingen ”GPS-svampplock-
are”, utan går på känsla. Det 
gäller att vara uppmärksam 
och gå långsamt som en 
sköldpadda i skogen för att 
inte missa någon. Ibland kan 
jag inte låta bli att skratta 

högt åt mig själv där man 
står i alla möjliga konstiga 
positioner för att nå den där 
perfekta kantarellen.

Hon tycker det är viktigt 
att våga lämna de små svam-
parna för att inte utrota bra 
ställen, men risken finns 
alltid att någon annan sniker 
åt sig dem. 

– Det finns inget som är 
så hemligt som svampställen, 
men jag har inget speciellt 
utan går bara och letar.

Hösten är den gyllene 
tiden hos Jennifier Tan i 
Sandsjödal och är det inte 
äppelmos eller vin som är på 
gång, så är det en kantarellsås 
som puttrar på spisen. 

Nu ser hon med spänning 
fram emot att själv ympa sina 
älskade Aleträd, men det 
gäller att ha tålamod.

– Det tar tid när naturen 
växer och allteftersom trädet 
sprider sig vill jag skapa ett 
nätverk kring Aleäpplet så att 
historien lever vidare. 

– Trädplantorna växer nu på tio 
förskolor i kommunen

I SANDSJÖDAL

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Aleäpplets moder Jennifier Tan visar stolt upp de små gre-
narna som ska växa till ett helt nytt äppelträd.

Jennifier Tan håller på att ta fram tre olika sortes vin. 

Rutinerad svampplockare.

Vinbär – en viktig ingrediens 
i Jennifiers egna rödvin.

Aleäpplet har slagit rot

YMPA ÄPPELTRÄD
När man ympar tar man en gren 
från äppelträdet, helst på vintern 
när det sover. Den sätter man sedan 
i en annan gren, en rot som enbart 
används som vattenförsörjning. Man 
skär också i båda kvistarna, trycker 
dem mot varandra och klistrar ihop 

dem med vax. 
Ett ympat träd känns igen på knölen 
längst nere vi roten. Ett så kallat 
moderträd, som Jennifier Tans 
äppelträd i Sandsjödal, saknar 
denna eftersom det vuxit upp ur 
jorden av sig själv från ett frö. 
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Områdes-

visning

Söndag 12 aug

12.00–14.00

Nu erbjuder vi 20 bostadsrättslägenheter med genomgående hög standard och ett fantastiskt läge 
vid Backa Säteri i direkt anslutning till Nödinge Golfbana. Naturnära men ändå med all service och 
snabba kommunikationer till Göteborg.

Lägenheterna är på 74 kvm med 2 alt 3 rum på markplan med uteplats eller en trappa upp med 
balkong. Det fi nns också vindsvåningar på 63 kvm med öppen planlösning, högt i tak och loft.
Priser mellan 995.000 – 1.555.000 kr och månadsavgift från 3.800 kr.

Vägbeskrivning: Kör av infart mot Ale Torg och följ golfskyltar till Backa Säteri.

NYA BOSTÄDER FR. 995.000 KR I NÖDINGE

För mer information kontakta 
Anders Östlund.  BoSkaparna.

Tel:  0730-96 08 55

www.boskaparna.se

0703-44 40 74

Sommararrangör med entusiasm
Sommarens arbete med Mötesplats Ungdom Ofta har inte bara varit 

givande för deltagarna. 
Fritidsassistenten Jonas Bergqvist har funnit sig tillrätta i sin roll 

som ungdomsledare. 
När han inte arrangerar sommaraktiviteter sträckläser han gärna 

faktaböcker eller spenderar kvällen i biomörkret.

Vad har du jobbat med 
tidigare?
– Jag jobbade som rörmock-
are innan jag sökte in till fri-
tidsledarlinjen på Viskada-
lens folkhögskola. Under 
tiden jag pluggade jobbade 
jag dels extra på ett äldre-
boende i Älvängen och dels 
på en avlastningsverksam-
het för ungdomar med olika 
funktionshinder. Det gör jag 
fortfarande och nu i sommar 
har jag varit med som läger-
ledare på Krokholmen. 

Varför valde du att läsa 
till fritidsledare?
– Jag var trött på att jobba 
som rörmockare och sedan 
såg jag att det var mycket 
psykologi med i utbild-
ningen och det tycker jag 
är intressant. Jag vill arbeta 
med samhällsförändring och 
mitt mål som fritidsledare är 
att jobba ut mig själv så att 

jag inte längre behövs. Det 
ska istället vara ungdomarna 
själva som kommer med 
idéer och arrangerar. 

Vad krävs för att bli en 
bra fritidsledare?
– Som med allting annat 
så måste man gilla det man 
gör. Sedan är det bra om 
man är en omvärldsbeva-
kare och man ska även ha 
en viss självdistans. En av 
de viktigaste uppgifterna är 
att hjälpa ungdomarna att se 
möjligheter i tillvaron. 

Vad tycker du om att 
göra på din egen fritid?
– Jag har typiskt nördiga 
intressen. Jag läser mycket 
och har perioder då jag full-
ständigt snöar in på ett 
ämne. Tidigare var det kost. 
Jag läste alla dietisternas 
kursböcker och nu är jag 
inne på ekonomi. Jag tycker 

det är roligt att hänga med i 
vad som händer med världs-
ekonomin och har Dagens 
Industri som app på tele-
fonen. Förutom att läsa 
umgås jag med min flickvän 
Matilda och eftersom jag är 
filmintresserad går jag gärna 
på bio.

Vad har sommarens 
arbete med Mötesplats 
Ungdom Ofta betytt för 
dig?
– Vanligtvis när man är ny 
på ett ställe lägger man sig 
under någon annan, men 
här går man själv in som 
ledare på en gång och det 
är lite speciellt. Jag har fått 
plocka fram mina kunska-
per från utbildningen och 
känner att jag fått använd-
ning av dem. Det är givande 
när man blir ledare på rik-
tigt. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Jonas Bergqvist
Ålder: 24
Bor: Skepplanda
Gör: Fritidsassistent på fri-
tidsgården Arken i Bohus, i 
sommar arrangör för Mötesplats 
Ungdom Ofta i Nödinge.
Familj: Pappa Håkan, mamma 
Maria, lillebror Oskar och store-
bror Per. Flickvännen Matilda. 
Intressen: Klättring, läsa och 
film
Stjärntecken: Kräfta
Gör i sommar: Har bland annat 
varit på flickvännens familjs 
sommarställe i Hunnebostrand.
Favoritmusik: Psykedelisk trans
Drömresmål: Gå i djungeln i 
Borneo
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ALAFORS. Det som 
länge varit en dröm har 
nu blivit verklighet.

På fredag invigs 
konstgräsplanen på 
Sjövallen.

– En ny milstolpe i 
föreningens snart 100-
åriga historia, förklarar 
Ahlafors IF:s ordfö-
rande Claes Berglund.

Under flera års tid har Ahla-
fors IF prövat möjligheter-
na för att kunna anlägga en 
konstgräsplan. Efter löften om 
bidrag på 3,7 miljoner kronor 
från Ale kommun gjordes slag 
i saken och den 9 januari på-
börjades arbetet på Sjövallen. 
Som ansvarig att leda projek-
tet utnämndes hedersledamo-
ten Nils-Åke Johansson, ti-
digare ordförande i förening-
en under tolv års tid; 1976-81 
och 1988-95.

– Jag var med och iord-
ningställde grusplanen för 
35 år sedan. Det var ett stort 
ögonblick när det arbetet var 
i hamn, minns Nils-Åke som 
också var delaktig i uppföran-
det av Ahlafors IF:s nya klubb-
hus i början av 90-talet.

Vad fick dig att anta ut-
maningen att leda konst-

gräsprojektet?
– Utan att skryta så berod-

de det på att jag hade en kun-
skap om den befintliga planen 
och rådande markförhållan-
den, plus att jag visste vad 
som behövdes göras för att få 
en konstgräsmatta till stånd, 
säger Nils-Åke som själv har 
lagt ungefär 800 ideella ar-
betstimmar på Sjövallen.

– Vi har varit en kommitté 
som har lett arbetet, men där-
utöver är det många medlem-
mar som har hjälpt till med 
olika saker. Ingen nämnd, 
ingen glömd. Vi har också 
haft ett fantastiskt bra sam-
arbete med Svenska Stenhus 
i olika delar av projektet och 
Ahlafors IF:s arenaansvarig 
Ronnie Bengtsson bör också 
framhållas, säger Nils-Åke. 

Under veckan ska planen 
förses med stängsel och på 
fredag väntar invigningsfest 
då kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) ska klippa 
bandet.

– Naturligtvis känner man 
både stolthet och lycka. Det 
känns extra roligt att planen 
ligger klar inför förening-
ens 100-årsjubileum nästa år, 
säger Nils-Åke.

Claes Berglund menar att 

anläggandet av en konstgräs-
plan var direkt nödvändigt för 
klubbens fortsatta utveckling.

– Jag är full av beundran 
över konstgräskommitténs 
arbete med Nils-Åke i spet-
sen. Nu förfogar Ahlafors IF 
över en toppmodern anlägg-
ning och vi kan erbjuda ung-
domarna de bästa tänkbara 
förutsättningarna för fotboll 
året runt. Vi har dessutom en 
arena som möjliggör division 
3-spel på Sjövallen tidigt på 
våren och sent på hösten då 

vädret inte sällan ställer till 
problem för oss.

Noteras ska också att Cup 
Sjövallen spelas nu till helgen, 
11-12 augusti. Knappt 50 lag 
är anmälda till årets turnering.

– Det blir matcher på 
såväl natur- som konstgräs. 
En nyhet är att den äldsta ål-
dersklassen, F12 och P12, 
spelar 9-mannafotboll. Värt 
att nämna är också samarbe-
tet med Vakna som innebär att 
arrangemanget förgylls med 
musikunderhållning på sön-

dagen. Ett antal lokala ung-
domsband kommer att fram-
träda, avslöjar cupgeneral 
Louise Olofsson.

Drömmen blev till verklighet
– Nu invigs Ahlafors 
IF:s konstgräsplan

PÅ SJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ahlafors IF:s hedersledamot Nils-Åke Johansson har ansvarat för konstgräsprojektet på Sjövallen. På fredag kväll är det 
dags för invigningsfest.
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet
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Erbjudandet gäller tom den 30 maj 2012. *Gäller endast manuell växellåda. **Gäller lån av en Kia cee’d under två valfria veckor i Sverige under juni-augusti 2012. Försäkring ingår, men vinnaren står för självrisk vid eventuell skada. Priset innefattar bränslepengar från Statoil för 2.000 kr samt hotellövernattningar på 
Scandic för 7.000 kr. Bränsle utöver vinsten, biltullar, parkeringsavgifter/böter samt vinstskatt får vinnaren stå för. Bilen hämtas hos din närmaste Kia-återförsäljare. Den 7-åriga nybilsgarantin är Sveriges längsta fabriksgaranti och gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin följer bilen och upphör 
7 år efter första registreringsdatum eller efter 15.000 körda mil, det som först uppnås. För att nybilsgarantin ska gälla måste all service utföras av auktoriserade Kia-verkstäder under hela garantitiden. I annat fall gäller 3 års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka, förutsatt att service utförts fackmannamässigt enligt Kias 
serviceprogram. Bränsleförbrukning blandad körning 4,1 – 6,1 l/100 km. CO2-utsläpp 109 – 145 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 5. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel. 
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Bränsledeklaration 8,5l/100 km. CO2-utsläpp 224g/km. Finansiering enl Mitsubishi Motors Finans: Rörlig ränta per 2012-02-01 6,50%. Avbet. 36 mån, kontant 30%, restvärde 45%, effektiv ränta 7,03% Samtliga priser är cirkapriser. Bilen på bilden är extrautrustad. *Förmånsvärde enl Skatteverket med 50% marginalskatt.
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Områdes-

visning

Söndag 12 aug

12.00–14.00

Nu erbjuder vi 20 bostadsrättslägenheter med genomgående hög standard och ett fantastiskt läge 
vid Backa Säteri i direkt anslutning till Nödinge Golfbana. Naturnära men ändå med all service och 
snabba kommunikationer till Göteborg.

Lägenheterna är på 74 kvm med 2 alt 3 rum på markplan med uteplats eller en trappa upp med 
balkong. Det fi nns också vindsvåningar på 63 kvm med öppen planlösning, högt i tak och loft.
Priser mellan 995.000 – 1.555.000 kr och månadsavgift från 3.800 kr.

Vägbeskrivning: Kör av infart mot Ale Torg och följ golfskyltar till Backa Säteri.

NYA BOSTÄDER FR. 995.000 KR I NÖDINGE

För mer information kontakta 
Anders Östlund.  BoSkaparna.

Tel:  0730-96 08 55

www.boskaparna.se

0703-44 40 74

Sommararrangör med entusiasm
Sommarens arbete med Mötesplats Ungdom Ofta har inte bara varit 

givande för deltagarna. 
Fritidsassistenten Jonas Bergqvist har funnit sig tillrätta i sin roll 

som ungdomsledare. 
När han inte arrangerar sommaraktiviteter sträckläser han gärna 

faktaböcker eller spenderar kvällen i biomörkret.

Vad har du jobbat med 
tidigare?
– Jag jobbade som rörmock-
are innan jag sökte in till fri-
tidsledarlinjen på Viskada-
lens folkhögskola. Under 
tiden jag pluggade jobbade 
jag dels extra på ett äldre-
boende i Älvängen och dels 
på en avlastningsverksam-
het för ungdomar med olika 
funktionshinder. Det gör jag 
fortfarande och nu i sommar 
har jag varit med som läger-
ledare på Krokholmen. 

Varför valde du att läsa 
till fritidsledare?
– Jag var trött på att jobba 
som rörmockare och sedan 
såg jag att det var mycket 
psykologi med i utbild-
ningen och det tycker jag 
är intressant. Jag vill arbeta 
med samhällsförändring och 
mitt mål som fritidsledare är 
att jobba ut mig själv så att 

jag inte längre behövs. Det 
ska istället vara ungdomarna 
själva som kommer med 
idéer och arrangerar. 

Vad krävs för att bli en 
bra fritidsledare?
– Som med allting annat 
så måste man gilla det man 
gör. Sedan är det bra om 
man är en omvärldsbeva-
kare och man ska även ha 
en viss självdistans. En av 
de viktigaste uppgifterna är 
att hjälpa ungdomarna att se 
möjligheter i tillvaron. 

Vad tycker du om att 
göra på din egen fritid?
– Jag har typiskt nördiga 
intressen. Jag läser mycket 
och har perioder då jag full-
ständigt snöar in på ett 
ämne. Tidigare var det kost. 
Jag läste alla dietisternas 
kursböcker och nu är jag 
inne på ekonomi. Jag tycker 

det är roligt att hänga med i 
vad som händer med världs-
ekonomin och har Dagens 
Industri som app på tele-
fonen. Förutom att läsa 
umgås jag med min flickvän 
Matilda och eftersom jag är 
filmintresserad går jag gärna 
på bio.

Vad har sommarens 
arbete med Mötesplats 
Ungdom Ofta betytt för 
dig?
– Vanligtvis när man är ny 
på ett ställe lägger man sig 
under någon annan, men 
här går man själv in som 
ledare på en gång och det 
är lite speciellt. Jag har fått 
plocka fram mina kunska-
per från utbildningen och 
känner att jag fått använd-
ning av dem. Det är givande 
när man blir ledare på rik-
tigt. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Jonas Bergqvist
Ålder: 24
Bor: Skepplanda
Gör: Fritidsassistent på fri-
tidsgården Arken i Bohus, i 
sommar arrangör för Mötesplats 
Ungdom Ofta i Nödinge.
Familj: Pappa Håkan, mamma 
Maria, lillebror Oskar och store-
bror Per. Flickvännen Matilda. 
Intressen: Klättring, läsa och 
film
Stjärntecken: Kräfta
Gör i sommar: Har bland annat 
varit på flickvännens familjs 
sommarställe i Hunnebostrand.
Favoritmusik: Psykedelisk trans
Drömresmål: Gå i djungeln i 
Borneo
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ALAFORS. Det som 
länge varit en dröm har 
nu blivit verklighet.

På fredag invigs 
konstgräsplanen på 
Sjövallen.

– En ny milstolpe i 
föreningens snart 100-
åriga historia, förklarar 
Ahlafors IF:s ordfö-
rande Claes Berglund.

Under flera års tid har Ahla-
fors IF prövat möjligheter-
na för att kunna anlägga en 
konstgräsplan. Efter löften om 
bidrag på 3,7 miljoner kronor 
från Ale kommun gjordes slag 
i saken och den 9 januari på-
börjades arbetet på Sjövallen. 
Som ansvarig att leda projek-
tet utnämndes hedersledamo-
ten Nils-Åke Johansson, ti-
digare ordförande i förening-
en under tolv års tid; 1976-81 
och 1988-95.

– Jag var med och iord-
ningställde grusplanen för 
35 år sedan. Det var ett stort 
ögonblick när det arbetet var 
i hamn, minns Nils-Åke som 
också var delaktig i uppföran-
det av Ahlafors IF:s nya klubb-
hus i början av 90-talet.

Vad fick dig att anta ut-
maningen att leda konst-

gräsprojektet?
– Utan att skryta så berod-

de det på att jag hade en kun-
skap om den befintliga planen 
och rådande markförhållan-
den, plus att jag visste vad 
som behövdes göras för att få 
en konstgräsmatta till stånd, 
säger Nils-Åke som själv har 
lagt ungefär 800 ideella ar-
betstimmar på Sjövallen.

– Vi har varit en kommitté 
som har lett arbetet, men där-
utöver är det många medlem-
mar som har hjälpt till med 
olika saker. Ingen nämnd, 
ingen glömd. Vi har också 
haft ett fantastiskt bra sam-
arbete med Svenska Stenhus 
i olika delar av projektet och 
Ahlafors IF:s arenaansvarig 
Ronnie Bengtsson bör också 
framhållas, säger Nils-Åke. 

Under veckan ska planen 
förses med stängsel och på 
fredag väntar invigningsfest 
då kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) ska klippa 
bandet.

– Naturligtvis känner man 
både stolthet och lycka. Det 
känns extra roligt att planen 
ligger klar inför förening-
ens 100-årsjubileum nästa år, 
säger Nils-Åke.

Claes Berglund menar att 

anläggandet av en konstgräs-
plan var direkt nödvändigt för 
klubbens fortsatta utveckling.

– Jag är full av beundran 
över konstgräskommitténs 
arbete med Nils-Åke i spet-
sen. Nu förfogar Ahlafors IF 
över en toppmodern anlägg-
ning och vi kan erbjuda ung-
domarna de bästa tänkbara 
förutsättningarna för fotboll 
året runt. Vi har dessutom en 
arena som möjliggör division 
3-spel på Sjövallen tidigt på 
våren och sent på hösten då 

vädret inte sällan ställer till 
problem för oss.

Noteras ska också att Cup 
Sjövallen spelas nu till helgen, 
11-12 augusti. Knappt 50 lag 
är anmälda till årets turnering.

– Det blir matcher på 
såväl natur- som konstgräs. 
En nyhet är att den äldsta ål-
dersklassen, F12 och P12, 
spelar 9-mannafotboll. Värt 
att nämna är också samarbe-
tet med Vakna som innebär att 
arrangemanget förgylls med 
musikunderhållning på sön-

dagen. Ett antal lokala ung-
domsband kommer att fram-
träda, avslöjar cupgeneral 
Louise Olofsson.

Drömmen blev till verklighet
– Nu invigs Ahlafors 
IF:s konstgräsplan

PÅ SJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ahlafors IF:s hedersledamot Nils-Åke Johansson har ansvarat för konstgräsprojektet på Sjövallen. På fredag kväll är det 
dags för invigningsfest.
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet
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Erbjudandet gäller tom den 30 maj 2012. *Gäller endast manuell växellåda. **Gäller lån av en Kia cee’d under två valfria veckor i Sverige under juni-augusti 2012. Försäkring ingår, men vinnaren står för självrisk vid eventuell skada. Priset innefattar bränslepengar från Statoil för 2.000 kr samt hotellövernattningar på 
Scandic för 7.000 kr. Bränsle utöver vinsten, biltullar, parkeringsavgifter/böter samt vinstskatt får vinnaren stå för. Bilen hämtas hos din närmaste Kia-återförsäljare. Den 7-åriga nybilsgarantin är Sveriges längsta fabriksgaranti och gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin följer bilen och upphör 
7 år efter första registreringsdatum eller efter 15.000 körda mil, det som först uppnås. För att nybilsgarantin ska gälla måste all service utföras av auktoriserade Kia-verkstäder under hela garantitiden. I annat fall gäller 3 års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka, förutsatt att service utförts fackmannamässigt enligt Kias 
serviceprogram. Bränsleförbrukning blandad körning 4,1 – 6,1 l/100 km. CO2-utsläpp 109 – 145 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 5. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel. 
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Bränsledeklaration 8,5l/100 km. CO2-utsläpp 224g/km. Finansiering enl Mitsubishi Motors Finans: Rörlig ränta per 2012-02-01 6,50%. Avbet. 36 mån, kontant 30%, restvärde 45%, effektiv ränta 7,03% Samtliga priser är cirkapriser. Bilen på bilden är extrautrustad. *Förmånsvärde enl Skatteverket med 50% marginalskatt.
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Ta tag i din framtid!

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

Inga-Lena Lindenau
Rektor, Komvux Ale

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

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

Särvux
För mer information ring 0303-33 01 39 

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

Sfi- Svenska för invandrare

Gymnasiala yrkesutbildningar
För mer information www.grvux.se

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

Aktuellt kursutbud www.ale.se/komvux

InformationStudie och yrkesvägledning
 

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

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

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

Besöksadress: Ale Gymnasium,  Vitklövergatan 1, 
Nödinge

Postadress: Ale Kommun, Komvux
449 80 Alafors 

Webadress: www.ale.se/komvux
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Ta tag i din framtid!

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

Inga-Lena Lindenau
Rektor, Komvux Ale

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

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

Särvux
För mer information ring 0303-33 01 39 

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

Sfi- Svenska för invandrare

Gymnasiala yrkesutbildningar
För mer information www.grvux.se

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

Aktuellt kursutbud www.ale.se/komvux

InformationStudie och yrkesvägledning
 

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

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

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

Besöksadress: Ale Gymnasium,  Vitklövergatan 1, 
Nödinge

Postadress: Ale Kommun, Komvux
449 80 Alafors 

Webadress: www.ale.se/komvux



tias Holmströms vänstra 
kryss och fullträffen får nog 
betraktas som årets mål på 

Forsvallen så 
här långt.

Den andra 
halvleken 
spelades utan 
nerv och slut-

resultatet fastställdes av 
Gheorghe Zlotea i den 62:a 
minuten. Skepplanda hade 

därefter bud på ett reduce-
ringsmål, men lyckades inte 
spräcka nollan. Inhopparen 
Daniel Larson hade två bra 
lägen utan att få bollen i nät.

– Klasskillnad! De är 
enormt bollskickliga och vi 
var aldrig riktigt nära, sum-
merade SBTK-forwarden 

Christian Rönkkö, som 
tvingades kliva av matchen i 
den andra halvleken med ett 
ömmande knä.
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SKEPPLANDA. Skepp-
landa BTK:s cupdröm-
mar krossades redan i 
den första omgången.

Division 3-laget 
Lärje/Angered blev en 
allt för svår nöt att 
knäcka.

– Vi krigade tappert, 
men föll mot ett bättre 
lag, konstaterade 
SBTK-tränaren, Derny 
Harman, efter matchen.

Fjolårets lyckosamma DM-
spel kvalificerade Skepplan-
da BTK till årets upplaga av 
Svenska Cupen. En synner-
ligen stark bedrift av ett di-
vision 5-lag, som inte brukar 
husera i dessa sammanhang.

Motståndet i den första 
omgången skulle visa sig bli 
tuffast tänkbara. Lärje/Ange-
reds IF leder division 3 mel-
lersta Götaland i suverän stil 
och var givetvis skyhöga favo-
riter då de kom till Skepplan-
da i tisdags kväll.

– Det gäller att jobba hårt 
och inte bjuda på något i 
onödan, sade Derny Harman 
innan domare Niklas Nyberg 
från Torslanda blåste igång 
cupmötet på Forsvallens ut-
märkta gräsmatta.

Inledningen på matchen 
blev tvärtemot vad Harman 
och hemmaspelarna hade 

önskat sig. Redan efter två 
minuter satt gästerna i förar-
sätet sedan Prince Ehioro-
bo ostört fått skalla in en vän-
sterhörna och 0-1.

Kalldusch
Kallduschen till trots lycka-
des hemmalaget samla kraft 
och lyfta upp spelet. Vid ett 
par tillfällen blev det farligt 
i gästernas straffområde och 
målvakten Ahmed Adam 
fick visa sig på styva linan. 

Uppförsbacken blev desto 

jobbigare när hemmala-
get bjöd bort bollen på egen 
planhalva i den 38:e minuten. 
Lärje/Ange-
red utnyttja-
de misstaget 
med klinisk 
precision 
och Nedim 
Dzafic satte elegant 0-2.

Luften gick definitivt ur 
matchen när Ferhat Shamar 
pricksköt 0-3 från distans, 
fem minuter före pausvilan. 
Bollen satt otagbart i Mat-

Skepplanda BTK:s cupdröm krossad
– Lärje/Angered numret större på Forsvallen

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Skepplanda BTK:s burväktare, Mattias Holmström, hade mycket att bestyra i cupmötet med 
Lärje/Angered. Här lägger han vantarna på bollen, men trots bra målvaktsspel av ”Holken” 
kunde gästerna vinna med klara 4-0.

Hemmalagets Emil Frii svarade för en utmärkt insats på sin 
högerbackplats. De många ruscherna resulterade i kramp, 
men som tur var fanns hjälpen på nära håll i motståndarnas 
Vladimir Majdanzic.

FOTBOLL
Svenska Cupen
Skepplanda BTK – Lärje/Angereds IF 0-4 (0-3)
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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16��
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TROLLHÄTTAN. Skof-
tebyn, ett av topp-
lagen i division tre 
nordvästra Götaland, 
lyckades inte besegra 
Ahlafors IF.

Gulsvarta AIF var 
ordentligt tillbakapres-
sade under matchen, 
men försvarsspelet höll 
högsta klass.

– Vi får nog erkänna 
att vi stal en pinne, 
säger Lars-Gunnar 
Hermansson.

AIF-tränaren var trots allt 
nöjd med inledningen på 
höstsäsongen. Den mållösa 
kampen med Skoftebyn be-
kräftade att Ahlafors IF har 
lyckats konservera sitt kom-
promisslösa försvarsarbete.

– Vår backlinje hade 
mycket att göra, men agerade 
med både hjärta och pondus. 
Kul att se Pontus Otter till-
baka igen efter skada och 
nye Shkar Nawzad fungera-
de utmärkt som mittlås med 
Henrik Andersson, beröm-
de Lars-Gunnar Hermans-
son.

Skoftebyn ägde mycket 
boll, men de riktigt heta mål-
chanserna uteblev. Det blev 
värre efter paus.

– De är enormt skickliga 
när de får kontroll på bollen 
på den sista tredjedelen av 
planen. Före paus lyckades vi 
störa dem tidigare, men föll 
tillbaka i andra. Det är själv-
klart jobbigt att ständigt jaga 
fast vi löste det och ska inte be 

om ursäkt för poängen, kon-
staterar Hermansson som 
också fick se Niklas Ahlbom 
träffa stolpen i slutsekunden.

Redan på 
torsdag går 
Ahlafors i 
elden igen. 
Stenung-
sund väntar 
på Sjövallen, Svenska Sten-
hus Arena. Hemmalaget har 
revansch att utkräva efter 
vårens förlust (0-2).

– De har en bra förstaupp-
ställning, men hemma på vårt 
fina naturgräs ska vi kunna 
ställa till bekymmer. Vi fick 
ingen ärlig chans i första 
mötet eftersom vi åkte på en 
tidig utvisning, menar Her-
mansson.

Under hösten får AIF klara 
sig utan kantlöparen Martin 
Johansson som flyttar till 

Örebro för studier. Alexan-
der Andersson blir borta 
resten av säsongen med ett 
skadat ledband. Däremot 

har nämnde 
Pontus Otter 
gjort come-
back och 
även Anders 
Lundsten är 

på väg tillbaka. Ny i försvaret 
är också Shkar Nawzad som 
har tränat en tid med laget.

– Jag har fått en del ange-
näma bekymmer. Våra de-
fensiva kvalitéer är numera 
många, avslutar Lars-Gun-
nar Hermansson och syftar på 
att två ordinarie försvarsspe-
lare, Gustav Vegelius och 
Anders Andersson var av-
stängda mot Skoftebyn.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ahlafors IF stal en poäng
– Har tagit fyra av sex möjliga mot serieledarna

Niklas Ahlbom var en stolpträff från att bli matchhjälte, men 
mötet med Skoftebyn blev mållöst.  Arkivbild: Allan Karlsson

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Skoftebyn – Ahlafors IF 0-0



tias Holmströms vänstra 
kryss och fullträffen får nog 
betraktas som årets mål på 

Forsvallen så 
här långt.

Den andra 
halvleken 
spelades utan 
nerv och slut-

resultatet fastställdes av 
Gheorghe Zlotea i den 62:a 
minuten. Skepplanda hade 

därefter bud på ett reduce-
ringsmål, men lyckades inte 
spräcka nollan. Inhopparen 
Daniel Larson hade två bra 
lägen utan att få bollen i nät.

– Klasskillnad! De är 
enormt bollskickliga och vi 
var aldrig riktigt nära, sum-
merade SBTK-forwarden 

Christian Rönkkö, som 
tvingades kliva av matchen i 
den andra halvleken med ett 
ömmande knä.
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SKEPPLANDA. Skepp-
landa BTK:s cupdröm-
mar krossades redan i 
den första omgången.

Division 3-laget 
Lärje/Angered blev en 
allt för svår nöt att 
knäcka.

– Vi krigade tappert, 
men föll mot ett bättre 
lag, konstaterade 
SBTK-tränaren, Derny 
Harman, efter matchen.

Fjolårets lyckosamma DM-
spel kvalificerade Skepplan-
da BTK till årets upplaga av 
Svenska Cupen. En synner-
ligen stark bedrift av ett di-
vision 5-lag, som inte brukar 
husera i dessa sammanhang.

Motståndet i den första 
omgången skulle visa sig bli 
tuffast tänkbara. Lärje/Ange-
reds IF leder division 3 mel-
lersta Götaland i suverän stil 
och var givetvis skyhöga favo-
riter då de kom till Skepplan-
da i tisdags kväll.

– Det gäller att jobba hårt 
och inte bjuda på något i 
onödan, sade Derny Harman 
innan domare Niklas Nyberg 
från Torslanda blåste igång 
cupmötet på Forsvallens ut-
märkta gräsmatta.

Inledningen på matchen 
blev tvärtemot vad Harman 
och hemmaspelarna hade 

önskat sig. Redan efter två 
minuter satt gästerna i förar-
sätet sedan Prince Ehioro-
bo ostört fått skalla in en vän-
sterhörna och 0-1.

Kalldusch
Kallduschen till trots lycka-
des hemmalaget samla kraft 
och lyfta upp spelet. Vid ett 
par tillfällen blev det farligt 
i gästernas straffområde och 
målvakten Ahmed Adam 
fick visa sig på styva linan. 

Uppförsbacken blev desto 

jobbigare när hemmala-
get bjöd bort bollen på egen 
planhalva i den 38:e minuten. 
Lärje/Ange-
red utnyttja-
de misstaget 
med klinisk 
precision 
och Nedim 
Dzafic satte elegant 0-2.

Luften gick definitivt ur 
matchen när Ferhat Shamar 
pricksköt 0-3 från distans, 
fem minuter före pausvilan. 
Bollen satt otagbart i Mat-

Skepplanda BTK:s cupdröm krossad
– Lärje/Angered numret större på Forsvallen

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Skepplanda BTK:s burväktare, Mattias Holmström, hade mycket att bestyra i cupmötet med 
Lärje/Angered. Här lägger han vantarna på bollen, men trots bra målvaktsspel av ”Holken” 
kunde gästerna vinna med klara 4-0.

Hemmalagets Emil Frii svarade för en utmärkt insats på sin 
högerbackplats. De många ruscherna resulterade i kramp, 
men som tur var fanns hjälpen på nära håll i motståndarnas 
Vladimir Majdanzic.

FOTBOLL
Svenska Cupen
Skepplanda BTK – Lärje/Angereds IF 0-4 (0-3)
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TROLLHÄTTAN. Skof-
tebyn, ett av topp-
lagen i division tre 
nordvästra Götaland, 
lyckades inte besegra 
Ahlafors IF.

Gulsvarta AIF var 
ordentligt tillbakapres-
sade under matchen, 
men försvarsspelet höll 
högsta klass.

– Vi får nog erkänna 
att vi stal en pinne, 
säger Lars-Gunnar 
Hermansson.

AIF-tränaren var trots allt 
nöjd med inledningen på 
höstsäsongen. Den mållösa 
kampen med Skoftebyn be-
kräftade att Ahlafors IF har 
lyckats konservera sitt kom-
promisslösa försvarsarbete.

– Vår backlinje hade 
mycket att göra, men agerade 
med både hjärta och pondus. 
Kul att se Pontus Otter till-
baka igen efter skada och 
nye Shkar Nawzad fungera-
de utmärkt som mittlås med 
Henrik Andersson, beröm-
de Lars-Gunnar Hermans-
son.

Skoftebyn ägde mycket 
boll, men de riktigt heta mål-
chanserna uteblev. Det blev 
värre efter paus.

– De är enormt skickliga 
när de får kontroll på bollen 
på den sista tredjedelen av 
planen. Före paus lyckades vi 
störa dem tidigare, men föll 
tillbaka i andra. Det är själv-
klart jobbigt att ständigt jaga 
fast vi löste det och ska inte be 

om ursäkt för poängen, kon-
staterar Hermansson som 
också fick se Niklas Ahlbom 
träffa stolpen i slutsekunden.

Redan på 
torsdag går 
Ahlafors i 
elden igen. 
Stenung-
sund väntar 
på Sjövallen, Svenska Sten-
hus Arena. Hemmalaget har 
revansch att utkräva efter 
vårens förlust (0-2).

– De har en bra förstaupp-
ställning, men hemma på vårt 
fina naturgräs ska vi kunna 
ställa till bekymmer. Vi fick 
ingen ärlig chans i första 
mötet eftersom vi åkte på en 
tidig utvisning, menar Her-
mansson.

Under hösten får AIF klara 
sig utan kantlöparen Martin 
Johansson som flyttar till 

Örebro för studier. Alexan-
der Andersson blir borta 
resten av säsongen med ett 
skadat ledband. Däremot 

har nämnde 
Pontus Otter 
gjort come-
back och 
även Anders 
Lundsten är 

på väg tillbaka. Ny i försvaret 
är också Shkar Nawzad som 
har tränat en tid med laget.

– Jag har fått en del ange-
näma bekymmer. Våra de-
fensiva kvalitéer är numera 
många, avslutar Lars-Gun-
nar Hermansson och syftar på 
att två ordinarie försvarsspe-
lare, Gustav Vegelius och 
Anders Andersson var av-
stängda mot Skoftebyn.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Ahlafors IF stal en poäng
– Har tagit fyra av sex möjliga mot serieledarna

Niklas Ahlbom var en stolpträff från att bli matchhjälte, men 
mötet med Skoftebyn blev mållöst.  Arkivbild: Allan Karlsson

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Skoftebyn – Ahlafors IF 0-0
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Lokaltidningen träffar 
Gunilla Wallengren på 
Mjörnvallens idrottsplats, en 
månad före det att Paralym-
pics drar igång för Ales stora 
medaljhopp. Nu är det trä-
ning, träning och åter träning 
som gäller för den 33-åriga 
hålandatjejen.

– Det är revanschlusten 
efter det som hände i Peking 
som har drivit mig att göra 
den här satsningen. Nu är 
det högkvalitativ träning 
som gäller, varje pass är väl 
genomtänkt. Jag följer en 
plan som förhoppningsvis 
ska generera bra prestationer 

när allvaret stundar, säger 
Gunilla.

Efter 17 års tävlande på 
elitnivå har Gunilla Wallen-
gren lärt känna sin kropp. 
Hon vet vad som krävs 
för att formtoppen 
ska infinna sig på 
ett stort mäster-
skap.

– Jag har 
samlat på mig 
massor av rutin 
som jag natur-
ligtvis kommer 
att ha nytta av nu 
i London. Allting 
känns jättebra. Jag har ett 
otroligt bra samarbete med 
min personliga tränare, en ny 
massör och därtill en dietist 
från Handikappidrottsför-

bundet. Jag har försökt att 
dra i alla trådar.

Att Gunilla förlägger fler 
träningspass på Mjörnvallen 
än på hemmabanan Edsborg 

i Trollhättan är av tids-
mässiga och ekono-

miska skäl.
– Det är 

närmare till 
Alingsås och 
därför kör jag 
flest pass här. 
Alingsås IF, som 

sköter anlägg-
ningen, tar emot 

mig med öppna armar 
och det är jag naturligtvis 
tacksam för.

Gunilla Wallengren 
kommer att tävla på tre dis-
tanser i London; 400, 800 

och 1 500 meter. Det är på 
de två sistnämnda sträckorna 
som hon anser sig ha störst 
medaljchans.

– Ska jag välja någon 
favoritdistans så blir det 800 
meter.

Självförtroendet är på 
topp efter EM som avgjor-
des för en dryg månad sedan 
där Gunilla knep ett guld 
på 1 500 meter, silver på 
400 meter och brons på 800 
meter.

– Ändå slår jag lite grann 
ur underläge och jag gillar 
den positionen. Jag nämns 
inte bland förhandsfavori-
terna. Konkurrenterna vet 
inte riktigt var de har mig och 
det passar mig perfekt.

För att det ska bli medalj 

krävs det att Gunilla Wal-
lengren maxpresterar och 
noterar tider under sina per-
sonliga rekord.

– Såvida det inte blir skit-
väder, då förändras förutsätt-
ningarna. Det återstår att se. 
Hur som helst gäller det att 
allt klaffar när startskottet 
går.

OS följer hon från tv-sof-
fan när tillfälle ges, ett skönt 
avbräck vid sidan om trä-
ningen.

– Jag har sett en del sim-
ning, cykel och rodd. Det 
ska bli extra roligt nu när 
friidrotten kommer igång på 
allvar.

Invigningen av Paralym-
pics äger rum den 29 augusti, 
men Gunilla anländer den 
brittiska huvudstaden några 
dagar innan. Som en sista 
uppladdning inför mäster-
skapet deltar Wallengren på 
SM som avgörs i Varberg 
18-19 augusti.

Hittills i karriären har 
Gunilla Wallengren erövrat 
66 SM-guld, men hon skulle 
säkert byta ut alla dem mot en 
Paralympicspeng av ädlaste 
valör.

Wallengren laddar för Paralympics
– Siktet är inställt på medalj för Hålandas världsstjärna

PÅ MJÖRNVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Kaffe – Vatten
Mjörnvallen – Edsborg

Hålanda – London
Sommar – Vinter

Paralympicsguld – Miljonvinst

Nedräkningen har börjat. Om några veckor beger sig Gunilla Wallengren till London för att delta på sitt andra Paralympics. Gunilla är ute efter revansch efter motgången som hon tvinga-
des uppleva i Peking för fyra år sedan.

ALINGSÅS. I Peking för fyra år sedan föll Gunilla 
Wallengren olyckligt på den första tävlingsdagen, 
lyckades mot alla odds komma tillbaka och sva-
rade för en bragdartad insats när hon mörbultad 
rullade in som sexa på 800 meter.

Den här gången, när Paralympics avgörs i 
London, ska Hålandas världsstjärna skapa rubri-
ker av en helt annan orsak.

– Jag är ute efter revansch och siktet är inställt 
på medalj, säger Gunilla med tydlig röst och mål-
medveten blick.

GUNILLA
WALLENGREN
Ålder: 33
Bor: Hålanda
Klubb: IK Drivringen
Stjärntecken: Oxe
Meriter: 66 SM-guld, 2 EM-guld, 2 
EM-silver, 7 EM-brons, 5 VM-silver, 
3 VM-brons samt en sjätteplats på 
Paralympics i Peking 2008.

FAKTA

Ett av många träningspass på Mjörnvallen i Alingsås. Gunilla Wallengren. Mamma Iris är med och stöttar Gunilla på träningen.
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ÄLVÄNGEN. Folkligt och 
fartfyllt.

Folkracet på Paradis-
banan blev som vanligt 
en fullträff för både 
publik och arrangör.

– Vi hade vädrets 
makter på vår sida. 
Regnet kom precis 
efter sista finalen, 
jublade en nöjd täv-
lingsledare i Pia Win-
berg.

Älvbygdens MK hade sin 
årliga folkracetävling i lör-
dags. Drygt 80 förare kom till 
start i sensommarsolen. Här 
fanns såväl debutanter som 

veteraner, killar som tjejer, 
damer som herrar. Här fanns 
de som rullade i första kurvan 
och de som körde full gas från 
start till mål. Giftigast av dem 
alla var hemmaföraren Roger 
Larsson som till sist vann se-
niorernas A-final i sin klas-
siska bubbla. Tvåa i samma 
final blev Mikael Larsson 
från Alingsås MK. Även Kim 
Wilhelmsson från Älvbyg-
dens MK gjorde bra ifrån sig 
och slutade fyra i A-finalen. 
Damerna tävlade i veteran-
klassen, där hemmaföraren 
Julia Carlsson segrade före 
Bosse Åström. Bland junio-
rerna skördade hemmaklub-

ben också framgångar. Felix 
Lundell slutade tvåa i A-fi-
nalen. Han skuggade seg-
rande Rikard Berndtsson, 
Tjörns MF.

– Det blev en bra tävling 
med mycket publik under 
hela dagen. Jag har inte hört 
någon siffra än, men det var 
många och det är vi väldigt 
glada för, mös Pia Winberg 
dagen efter tävlingen.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se
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CUP SJÖVALLEN
Lördag-Söndag 11-12 augusti
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Roger Larsson, Älvbygdens MK, visade mästartakter när årets folkracetävling avgjordes på 
en välbesökt Paradisbana i Älvängen. Roger Larsson segrade i A-finalen.

Julia Carlsson (73), ÄMK, vann veteran-
klassen. Här passerar hon klubbkompisen 
Jill Eriksson (75) som tog en sväng ut i det 
gröna.

Junior kan också köra folkrace. Hemmaföra-
ren Oscar Wiklund fick sig en vända i junior-
heatet när Anton Mäsak, Stenungsunds MS 
och klubbkompisen Felix Lundell passerade.

Johan Klasson, ÄMK, fick sig en rejäl flygtur i kampen med Tim Swahn, Alingsås MK, och 
Mikael Hägg, Fjärås MK.

Inte överens om vägen? Vesa Olilla, ÄMK, tar inte samma väg som Lasse Gustavsson från 
Mölnlycke. Jo, samma väg, men åt olika håll. Så kan det bli i folkrace…

Ett riktigt ÄMK-heat med 
Björn Olofsson i täten före 
Rickard Klasson, Ronny An-
dreasson och Henrik Klass-
son.

Framgångsrikt folkrace för ÄMK
– Roger Larsson vann tyngsta klassen

Tor 9 aug kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – 
Stenungsund

Lör 11 aug kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – Trollh. FK

Mån 13 aug kl 19.00
Gläntevi

Alvhem – 
Stora Mellby

Tis 14 aug kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Lödöse/Nygård

FOTBOLL I ALE



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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

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

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-459 000

Ale Taxi Ditt lokala 
taxibolag

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

trakten som sitter i bilen.

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

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

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage AB

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-
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Fotvård, hudvård & Friskvård
i Bohus Centrum

���
	�������������� 295 :-

495 :-

ÄLVGODIS

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

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

Söndag stängt

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag 
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

Högtryckstvätt
Målning
Blästring
Sanering

Klottersanering

0303-77 55 69 / 070-666 06 76

VÄLKOMMEN TILLBAKS 
- NU BÖRJAR VI IGEN

Pojke eller flicka, ung eller gammal

Vill du
Spela fotboll eller heja fram våra lag?

Bli en av våra duktiga ledare eller en hjälpande hand?

KOM UPP TILL OSS - ALLA BEHÖVS
Vi finns på Vimmervi IP vid Vimmersjön. 

Tider och kontaktpersoner hittar du på våra lags hemsidor

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

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

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

Lösgodis 
250 sorter

Även sockerfritt

Slush-ice
Tobak
Läsk
Glass

Energidryck

 

 

0707-53 51 13

Göteborgsvägen 94 
Älvängen 

www.fotalvan.se 

Medicinsk fotvård * Spa-fotvård 
Pedikyr * Presentkort * Försäljning 

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

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com

Nödinge SK Fotboll     Kansli: 0303-22 98 83
 E-post: nskfotboll@telia.com   Hemsida: www.laget.se/nskfotboll
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ALVHEM. Rikard Karl-
berg svarade för årets 
hittills bästa insats.

Alegolfaren slog till 
och blev fyra på Euro-
patourtävlingen i Öst-
errike, som avgjordes 
sista helgen i juli.

– Det var längese-
dan som jag var med 
och slogs om segern 
inför slutvarvet, så 
det kändes jätteroligt, 
säger Rikard till Ale-
kuiren.

Rikard Karlberg från Ale, 
som numera representerar 

thailändska Black Moutain 
GC, har inte fått till det rik-
tigt på touren, men när Ly-
oness Open avgjordes visade 
han vilka otroliga egenskaper 
han besitter. Rikard gick ut i 
ledarboll tillsammans med 
dansken Thorbjörn Olesen 
inför den fjärde och avslutan-
de rundan. Det blev emeller-
tid ingen av dessa skandinaver 
som stod överst på prispallen 
när tävlingen var avslutad, is-
tället gick segern till hemma-
spelaren Bernd Wiesberger.

Rikard Karlberg spela-
de på inget sätt dåligt under 
den sista rundan, men någon 
segerchans hade han aldrig. 

Det blev en 70-rond vilket 
räckte till en ensam fjärde-
plats. För den prestationen 
kunde Karlberg kvittera ut 
50 000 euro.

– Lite synd att det inte 
räckte hela vägen, men det 
var en bra erfarenhet att få gå 
ut i ledarboll och bevisa att 
man kan vara med i den abso-
luta toppen, förklarar Rikard 
Karlberg.

Vad var du mest nöjd 
med under dagarna i Öst-
errike?

– Framförallt puttningen, 
som fungerade utmärkt hela 
tiden. Generellt tycker jag 
att spelet har känts bättre och 
bättre den senaste tiden. Jag 
har fått hjälp av en ny sving-
tränare och det börjar ge re-
sultat.

Hur har sommaren varit?
– Jag har varit hemma på 

semester i Sverige, fått träffa 
familj, släkt och vänner. Jag 
har naturligtvis spelat en hel 
del golf, men däremellan har 
jag haft några lediga dagar.

Vad väntar härnäst?
– Nu ska jag spela en 

mindre tävling i Norge och 
därefter väntar två Europa-
tourtävlingar, i Skottland res-
pektive Schweiz.

Vad har du för tankar 
inför Europatourtävling-
arna?

– Självklart vill jag vara 
med där uppe i toppen. Det 
är kul att spela dessa tävling-
ar, det är mycket publik och 
ett stort medialt intresse, av-
slutar Rikard Karlberg.

Fin framgång för Rikard Karlberg
– Blev fyra på Europatourtävling i Österrike

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alegolfaren Rikard Karlberg visade gryende form när han 
slutade fyra på Europatourtävlingen Lyoness Open i Öster-
rike. Division 3 NV Götaland

VS

STENUNGSUNDS IF
TORSDAG 9 AUGUSTI

KL 19.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärd

Ale GK fanns representerade på Lag-SM som avgjordes i Barsebäck i slutet av juli. Av 18 
lag placerade sig Ale på en elfte plats vilket innebär att man är kvalificerade till nästa 
års slutspel. Laget bestod av, från vänster: Rikard Karlberg, Niklas Abrahamsson, Jonas 
Andersson, Johan Jönsson, Jejj Karlsson och Henning Lundström.

Segrade i herrklassen gjorde hemmalaget Barsebäck med åtta slags marginal före Vasa-
torp. På damsidan blev det en lika överlägsen seger för Saltsjöbaden.

Text: Jonas Andersson   Foto: Tommy Abrahamsson

Ale GK slutade elva i Barsebäck

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Skoftebyn – Ahlafors IF 0-0
Matchens kurrar AIF: Shkar Nawzad 
3, Pontus Otter 2, Henrik Anders-
son 1.

Svenska Cupen, omg 1
Skepplanda – Lärje/Angered 0-4 
(0-3)
Matchens kurrar SBTK: Emil Frii 
3, Mattias Johansson 2, Mattias 
Holmström 1.
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Östaden Ratzeburg
4 dagar i Nordtyskland

Der Seehof ★★★★

Idyllisk östad mitt i naturparken Lauenburgische Seen – här bor 
ni vid vattnet på landtungan med fantastisk utsikt. 
Upplev bl.a. Lübeck och Schwerin! 

Ankomst:  Valfri 2/9-21/12 2012.

Pris per person i dubbelrum

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

2 barn
3-14 år 

½ priset 

Nynäshamn skärgård
3 dagar söder om Stockholm

Här bor ni med en utsikt över skärgården och på ett hotell med en 
alldeles unik maritim atmosfär. Promenera längs hamnen med små 
handelsbodar eller besök Nynäshamn centrum eller Stockholm. 

Ankomst: Tors-lör t.o.m. 16/8-15/12 samt valfri 11-20/10 och 
25/10-3/11 2012. 

Pris per person i dubbelrum

1.049:-
Pris utan reskod 1.199:-

1 barn
6-14 år 

½ priset 

Småstadsliv 
i Nordtyskland

 

4 dagar i Greves mühlen
★★★

Strax utanför Grevesmühlens 
centrum beläget precis vid sjön 
Vielbecker See ligger ert hotell, 
en röd, vacker byggnad som 
är behagligt och komfortabelt 
inrett inuti. Grevesmühlen stam-
mar ända från 1226, vilket gör 
staden till en av Mecklenburg-
Vorpommerns äldsta städer. 
Staden är även full av gamla byg-
gnader och kyrkor. Härifrån har 
ni en utomordentlig utgångs-
punkt för upplevelser av alla 
sorter, men framför allt är ni 
placerade mitt bland de största 
sevärdheterna i Nordtyskland.

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

Ankomst: Valfri 1/10-20/12 
2012 samt 3/1-10/5 2013. 

1 barn
6-14 år 

½ priset 

www.happydays.nu
BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

ALE. Inga Alemusiker 
gick vidare till finalen 
i GP Scen, men pop/
rocktrion Few hänger 
inte läpp.

De har fullt upp med 
att färdigställa en låt 
som stiftelsen Great 
Vision ska använda 
i sitt arbete med att 
hjälpa gatubarn i Tan-
zania. 

När Alekuriren träffade 
Alaforssonen och till-
lika frontmannen Niclas 
Bergstrand och trummisen 
Elias Lundin från Örgryte 
i replokalen i Göteborg var 
förväntningarna höga inför 
Göteborgs-Postens årliga 
musiktävling. 

Tillsammans med 74 
andra artister tävlade de om 
att bli en av de 16 finalisterna 
som får uppträda på Järntor-
get den 11 augusti, men det 
gick inte hela vägen. 

– Det var väl lite tråkigt, 

men vi har ett annat spän-
nande projekt på gång under 
hösten, berättar Niclas 
Bergstrand.

Hjälpande musik
Han arbetar sedan nio år 
tillbaka med att sälja fairtra-
deprodukter och genom en 
före detta kollega kom han i 
kontakt med stiftelsen Great 

Vision som hjälper barn och 
ungdomar i utvecklingslän-
der. Ett av projekten syftar 
till att skapa en bättre fram-
tid för gatubarn i Tanzania. 

– Vi blev tillfrågade att 
skriva en låt som de kan 
använda i sitt arbete, till 
exempel vid presentatio-
ner av olika projekt och till 
marknadsföring. Det är vårt 

sätt att hjälpa till och vi satsar 
på att göra en stor produk-
tion där vi även kommer 
att väva in cello och stråkar, 
säger Niclas. 

Låten, som ännu inte har 
något namn, kommer för-
hoppningsvis att vara färdig 
innan årsskiftet eller tidigt 
nästa år.

JOHANNA ROOS

– Pop/rocktrion 
Few skriver låt 
till välgörenhet

Värdefullt bidrag. Niclas Bergstrand, Lars Andersen och Elias Lundin i Few håller på att 
skriva en låt som stiftelsen Great Vision ska använda i sitt hjälparbete.
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ALE. Även i år ställde alg-
blomningen till det för 
badsugna och kommunen 
avrådde under en period från 
bad i Vimmersjön och Hål-
sjön, men nu är det återigen 
riskfritt att ta sig ett dopp. 

– Vi tar regelbundet prover 
på badvattnet och skulle alg-
blomningen komma tillbaka 
sätter vi upp nya skyltar vid 
badplatserna, säger Marie 

Lindström, miljö- och häl-
soskyddsinspektör. 

Algblomning hänger ofta 
ihop med att det varit varmt 
en längre period och troligt-
vis kommer man att kunna 
bada i alla sjöarna under sen-
sommaren. 

I Ale har det i år bara varit 
Vimmersjön och Hålsjön som 
man avråtts från att bada i.

JOHANNA ROOS

Fritt fram att bada i sjöarna

Badvänligt igen. Algblomningen, som under en period i 
sommar satte stopp för svalkande dopp, är nu över. 

Nu till helgen kommer det 
att anordnas en Livsstils- 
och hälsomässa på Backa-
mo lägerplats mellan Ljung-
skile och Lilla Edet. Det är 
Gunilla Funke, diplomerad 
livscoach, som med sitt före-
tag Andhämtning välkomnar 
till en helg fylld med aktivi-
teter. Det blir försäljning av 
hudvårds- och hälsoproduk-
ter, te, smycken, kläder, ljus-
hantverk, rökelse, böcker, 
cd, med mera.

Föreläsningar om bland 
annat andlighet, vedic art, 
raw food och detox. På ut-
ställningslokalens övervå-
ning finns prova-på-behand-
lingar såsom klassisk massa-
ge, estetisk akupunktur, zon-
terapi, kraniosakral terapi, 
olika former av healing. Du 

kan vara med på workshops 
bland annat Access Consci-
ousness – BARS.

Ute på grönområdet 
kan du prova på Qi Gong, 
Yoga eller testa slagruta och 
pekare med Svenska slag-
ruteförbundet. Traditionell 
afrikansk hårflätning, båda 
dagarna.

Mässcaféet erbjuder mat 
och fika, ekologiskt och när-
producerat för den som blir 
hungrig. Ekologiska och 
närodlade grönsaker står 
också uppdukat till försälj-
ning.

Lördag kväll bjuder på 
dans, tonhealing och avslu-
tas med en trummeditation 
i eldens sprakande sken. Så 
missa inte detta!

❐❐❐

Livsstilsmässa på Backamo

Gunilla Funke på Andhämtning står som arrangör till den 
Livsstilsmässa som arrangeras på Backamo lägerplats till 
helgen.

Hemslöjden fyller 100 år. Det firas med att förening-
en Ale Slöjdare står för museets sommarutställning ”Då 
och Nu”. Föreningens medlemmar arbetar med hantverk 
i många olika tekniker och material. Vi får se skickligt 
gjorda hantverk såsom träarbeten, lappteknik, vävda tex-
tilier, stickat, keramik, smycken, smide med mera.

Repslagarmuseets sommarutställning pågår till den 19 
augusti.            Text: Jonas Andersson

Sommarutställning 
på Repslagarmuseet

Gör musik med hjärtat
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Torggatan 1, Älvängen • Tel. 0303-74 92 30

TREVLIG 
SOMMAR
VI ÄR TILLBAKA 13 AUGUSTI

VÄLKOMNA!

ALVHEM. En golfkrog 
har blivit två för famil-
jen Merstrand.

Först Backa Säteri 
i Nödinge och sedan 
några veckor tillbaka 
ansvarar de också 
för restaurangen på 
Kungsgården i Alvhem.

– Ett sätt att ytterli-
gare utveckla vår verk-
samhet, konstaterar 
Kaj Merstrand.

När den tidigare krögaren 
på Kungsgården blev tvung-
en att sluta på grund av sjuk-
dom var goda råd dyra för Ale 
Golfklubb. En kontakt togs 
med Kaj Merstrand, som till-
sammans med sin familj tog 
över Restaurang Backa Säteri 
förra våren.

– Det var en snabb process 
minst sagt. Golfklubben ville 
ha in en efterträdare så fort 
som möjligt och efter ett par 
dagars funderande antog vi 
erbjudandet, säger Kaj Mer-
strand som inte har hunnit 
med någon semester den här 
sommaren.

– Det får vänta till janu-
ari. Den 14 juli var vi igång 
här i Alvhem och sedan dess 
har det varit full fart hela 
tiden. Alla pusselbitar är 
inte på plats ännu, men sakta 
men säkert börjar vi sätta vår 

prägel på restaurangen.
Precis som i Nödinge 

kommer lunchgästerna att 
få njuta av traditionell hus-
manskost. Halvfabrikat är 
bannlyst hos de nya krögar-
na, som istället väljer att till-

laga allt från grunden. Det är 
i första hand sonen Dennis 
som kommer att agera kock 
i Alvhem.

– Kött, fisk och pasta 
samt ett vegetariskt alterna-
tiv kommer alltid att finnas 

på menyn. Ett rikt sallads-
bord är också en självklarhet. 
Luncherna i Nödinge och 
Alvhem kommer att ha vissa 
likheter, däremot kommer 
det att skilja en del när det 
gäller vår à la carte. Vår 

numera berömda hambur-
gertallrik ska vi dock imple-
mentera även här på Kungs-
gården, lovar Kaj Merstrand.

Personalstyrkan kommer 
att utökas vad det lider, först 
vill de nya ägarna känna av 

marknaden och se vilka behov 
som finns.

– Det första intrycket är 
odelat positivt. Miljön är 
storslagen och vi har fått en 
underbar respons från gäster-
na så här långt.

Kaj Merstrand betonar att 
övertagandet av Ale GK:s 
restaurang inte är ett led i att 
försöka avveckla Restaurang 
Backa Säteri – tvärtom.

– Vi överger inte Nödinge 
för att istället göra en sats-
ning i Alvhem. Vi tror det 
är två verksamheter som kan 
komplettera varandra på ett 
utmärkt sätt. Vi har byggt 
upp något bra i Nödinge och 
tänker bibehålla samma kva-
litet även i fortsättningen.

Vad har Kungsgården 
som Nödinge saknar?

– Framförallt så sväljer den 
här anläggningen betydligt 
mer folk och vi ges nu möj-
lighet att arrangera större 
konferenser. Vi får dessut-
om tillgång till ett större kök 
och av den anledningen kan 
vi också utveckla vår cate-
ringverksamhet, avslutar Kaj 
Merstrand.

Dubbla golfkrogar för Merstrand
– Nu har de tagit över verksamheten på Kungsgården

LUNCHGÄST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Familjen Merstrand, pappa Kaj tillsammans med Dennis och Moa, har tagit över ansvaret för golfrestaurangen på Kungsgår-
den i Alvhem. Sedan tidigare driver familjen också Restaurang Backa Säteri.

SPF Alebygdens fredags-
vandrare har inte haft semes-
ter. Vi har fortsatt utanför 
programmet och har avverkat 
följande promenader: Besök 
på Hålanda hembygdsgård, 
vandring i Alafors-Älvängen 
samt promenad till Gödde-
röds gård, Rödbo.

Hålanda hembygdsför-
enings ordförande Christer 
Damm guidade 22 med-
lemmar i trakterna av Mau-
ritzberg. Här besökte vi 
först kvarnen där familjen 
Dahlbäck har sina beramade 
konserter. Vi gick sedan via 
Drottninggärdet upp till 
Lilla Verleberg. Här fikade 
vi samtidigt som vi njöt av en 
vidsträckt utsikt. Vi konsta-
terade också att det kommer 

att bli ett fint svampår. Vi 
följde sedan leden ner till 
Grönån och hembygdsgår-
den i Skaggata. Här infor-
merade Christer om ram-
sågen som hembygdsfören-
ingen har restaurerat och 
som senast var i bruk för ett 
år sedan. Vi tackade för en 
mycket intressant vandring. 
Därefter var det lagom att ta 
bussen hem. Många som steg 
på efter vägen såg förvånade 
ut och undrade nog om det 
hade brunnit på äldreboen-
det. 

Tio medlemmar tog 
bussen till Alafors och gick 
spåret till Älvängen. Vi 
besteg Ranneberget och njöt 
av utsikten. En Göta Kanal-
båt passerade lämpligt. Efter 

fika tog vi oss till båthamnen. 
Vi följde järnvägen till Rep-
slagarmuseet och bevittnade 
hantverksutställningen. 

Tolv personer tog sig till 
Eriksdal och gick till Gödde-
röds gård i Rödbo. Här hade 
vi turen att träffa på Leif 
Samuelsson som brukar 
släktgården. Den ligger fan-
tastiskt fint med utsikt mot 
Kungälv. Han tog sig tid att 
guida oss runt och berätta 
om verksamheten. Flera i 
gruppen hade hört Leif när 
han framfört sitt fina bildspår 
om livet på en bondgård.

De spontana fredagsvand-
ringarna fortsätter hela som-
maren. Kontakta Lennart 
Mattsson om tider.

Lennart Mattsson

Sommarvandringar med SPF
Ordföranden i Hålanda hembygdsförening, Christer Damm, guidade SPF:s fredagsvandrare.



alekuriren  |   nummer 27  |   vecka 32  |   201224

Betraktelse

Nådens gåvor
Jag tittar på OS från London i mån av 

tid. Det är djupt fascinerande att se hur 
många människor som är deltagare i dessa 

tävlingar och lägger man sedan till alla funk-
tionärer så blir folkmängden enorm. Vilket 
pådrag! Och vilket engagemang! En verklig 
hängivenhet för saken. 

Detta kan också vara en bild för försam-
lingen. Alla har inte samma uppdrag. En 
del har framträdande roller, ungefär som de 
tävlande i OS. De syns och märks. (Någon 
kanske borde ta sig en funderare om de inte 
syns och märks alltför mycket ibland.) Andra 
har mer av funktionärens roll. Den som är 
ovärderlig, men inte märks lika mycket utåt. 
Om inte det praktiska fungerar så brakar allt 
ihop ganska snart som ett korthus. (Någon av 
dessa kan säkert ta ett steg fram i rampljuset). 
Ofta ger vi oss själva eller varandra roller som 
blir permanenta. Jag tror det ligger en hel del 
bekvämlighet och diverse rädslor i att våga 
ompröva saker och ting. 

”Kroppen består inte av en enda del 
utan av många.” skriver Paulus och tänker 
på församlingen. Församlingen, som är en 
enda kropp, men givetvis består av alla döpta 
med-lemmar. Gud har lagt ner nådens gåvor 
i var och en och vi har därför alla något att 
bidra med till helheten i församlingen. För att 
detta ska fungera måste vi förstås ställa oss till 
Guds förfogande. Paulus berättar att vi alla 
fått dricka av en och samme Ande, men att 
sedan utflödet av denne helige Ande ser olika 
ut beroende på vilken gåva vi har fått. Om 
du har fått gåvan att trösta är det ju synner-
ligen obegåvat om du försöker tvinga dig till 
att göra något annat istället. Om du har fått 
sångröst och kan sjunga till Guds ära så ska du 
göra det. 

Det krävs ett visst mod att låta Gud visa dig 
vilken/vilka gåva/gåvor just du har fått, men 
det är det värt. Att få vara ett Guds redskap 
är att göra det som är rätt och gott. Om det 
sedan är en uppgift som märks eller om det 
sker i det lilla formatet har absolut ingen bety-
delse. Huvudsaken är att du är med på banan. 
Du har ju själv fått ta emot den största nådens 
gåva av dem alla: Guds kärlek i Jesus Kristus. 

”Enhetens Gud, vi tackar dig för vår försam-
ling och för människors olika gåvor. 

Hjälp oss att leva förenade med Jesus Kristus, 
vända mot världen och öppna för varandra. 

I Jesu namn. Amen.” 
Björn Nilsson 

Präst i Starrkärr-
Kilanda församling

Nyligen samlades ett 70-tal 
medlemmar från SPF Göta Älv-
dalsbygden till årets sillsexa i 
Västerlanda Bygdegård. Elsie 
Sundberg hälsade välkommen till 
de med sommarblommor vack-
ert dekorerade borden. 13-åriga 
Johanna Svensson från Trollhät-
tan underhöll med skönsång. Blir 
hon en framtida melodifestivaldel-
tagare? Lägg namnet på minnet!  

Föreningens egen kör 
bjöd på ett knippe välkända sånger 
som deltagarna gärna sjöng med i. 
Ordförande Kerstin Andersson 
tackade de duktiga arrangörerna för 
den goda maten och en trevlig träff. 
Hon informerade också om höstens 
träffar, studiecirklar och resor. Efter 
kaffet och jordgubbstårtorna skedde 
dragning på lotteriet.

❐❐❐

Sillsexa i Västerlanda bygdegård

Ett 70-tal medlemmar från SPF Göta Älvdalsbygden hade 
hörsammat inbjudan om sillsexa i Västerlanda bygdegård.

Johanna Svensson underhöll 
med vacker sång.

Lilly Setterdahl föddes i 
Dalsland, men har bott i USA 
i många år. Lilly har intresse-
rat sig mycket för den svenska 
emigranttiden. Hon är en av 
de flitigaste svenskamerikan-
ska författarna och har totalt 
skrivit 16 böcker.

I ”Not My Time to Die” 
får läsaren möta de drama-
tiska vittnesbörden om döds-
skeppets 123 svenska passa-
gerare, varav 34 överlevande 
för all sin framtid bar med sig 
de fasansfulla upplevelserna. 
Berättelsen om de överle-
vande svenskarna upptar mer 
än en tredjedel av boken och 
innehåller mycket som hittills 

varit fördolt eller gömt.
– Det finns alltid något 

nytt att upptäcka när det 
gäller Titanic. Jag vill dock 
noga poängtera att jag rap-
porterar från katastrofen, inte 
dömer, säger Lilly Setterdahl.

Setterdahl har gått igenom 
brev, intervjuer, levnadsberät-
telser och tidningsartiklar om 
svenskarna jämte den närmast 
oöverskådliga litteraturen om 
fartygskatastrofen som aldrig 
upphör att fascinera.

Boken innehåller mycket 
information om tragedin och 
om hur katastrofen skildrades 
i samtidens tidningar – ame-
rikanska, svenska och den 

svensk-amerikanska pressen. 
Författaren skildrar också 
den sociala bakgrunden i Sve-
rige, och varför folk valde att 
emigrera.

Vid sitt besök i Lödösehus 
signerade Lilly Setterdahl 
böcker och berättade om 
”Not my Time to Die” för 
en liten men ack så intres-
serad skara besökare. Esther 
O’Hara, som har produce-
rat utställningen ”Trollhät-
tan och Titanic”, redogjorde 
också om västsvenska kopp-
lingar till Titanic.

JONAS ANDERSSON

– Fick besök av författaren Lilly Setterdahl

I förra veckan hade Lödösehus besök av författaren Lilly Setterdahl som skrivit boken ”Not 
My Time to Die”. Citatet kommer från Anna Nysten, en ung svenska som överlevde Titanics 
förlisning.

Titanic åter i fokus på Lödösehus
LÖDÖSE. I onsdags hade Lödösehus besök av för-
fattaren Lilly Setterdahl.

Hennes bok ”Not My Time to Die” kom ut på 
100-årsdagen av Titanics förlisning.

I samband med besöket i Lödöse passade Lilly 
Setterdahl på att ta del av utställningen ”Troll-
hättan och Titanic”.

 
Musik
& Picknick

i Västergården, Alvhem
sön 12 augusti kl 15-17.30

Lättsamma, svängiga 
populärlåtar från förr 

med Refräng & Co
Programvärd: Lennart Thorstensson

Ta med stol och picknickkorg

Vägbeskrivning: Söderifrån; Ta höger 
efter Svenssons Livs. Följ skyltar!

Vid regn flyttar arrangemanget 
inomhus till Tifelts fräscha ridhus.

Entré: 100 kronor (betalas på plats)

VÄLKOMNA!
www.svenskakyrkan.se/skepplanda

SOMMARKVÄLLAR 
INFÖR ORDET

Skepplanda 
församlingshem kl 19.00

Tisdag 14 augusti 
Hans Weichbrodt inspiratör 

inom OAS-rörelsen. 
Guds ord hade framgång 

och spreds alltmer.

Onsdag 15 augusti Syster Inger
från Klaradals kloster. 

Bibeln eller bönen - Bäst med båda?

Torsdag 16 augusti 
Claes Josefsson, präst i 

Furulundskyrkan.
Faderns hjärta - min identitet

Varje kväll: Lovsång, bön och kaffe.

VÄLKOMNA!

Döda

Vår kära Mamma 
Mormor och Farmor

Lillvor 
Israelsson

* 30 september 1938

har i dag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad.

Skepplanda 
2 augusti 2012

GÖRAN 
STEFAN 

MARIANNE 
LENA 

FREDRIK 
med respektive 

Barnbarn

Stor var Din kärlek, 
god var Din själ

Käraste Mamma, 
tack och farväl

Vila i ro

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 
31 augusti kl. 11.00 

i Skepplanda kyrka. 
Efter akten inbjudes 

till minnesstund 
i församlingshemmet.

Till minne 

Till minne av
vår innerligt älskade

Jan Eriksson
f. 10/5 1949

d. 19/7 2009

SOLVEIG
Pär-Axel

Elin

Tre år av saknad

Vi finns så länge
någon minns

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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Till Er alla som på
olika sätt hedrade
minnet av vår käre

Rolf Lansenheim
vid hans bortgång,
för blommor, brev, 

telefonsamtal, alla vackra 
blommor i kyrkan och 
minnesgåvorna, vill vi 
framföra vårt varma 
tack. Tack också till 
Hemtjänsten och till 

Vikadamm för allt stöd 
och fin omvårdnad. 
Ett särskilt tack till 

komminister Per-Martin 
Andersson, organist och 
solist Maria Edén samt 
Ale Begravningsbyrå, 

som tillsammans gjorde 
begravningen till ett ljust 

och vackert minne.

SOLVEIG
Angela, Thomas, Christer

med familjer

Tack

Till Er alla som på olika 
sätt hedrat minnet av 

vår kära

Gurli Sahlén
vid hennes bortgång,  

för alla vackra blommor,  
minnesgåvor samt  

närvaro vid  
begravningen framför  

vi vårt varma tack.

Göte
Barnen med familjer

Till Er alla
som visade omtanke när 

vår älskade Mamma

Kerstin Olsson
lämnade oss. Ett särskilt 
tack till släkt, vänner och 
arbetskamrater för stöd 

och omtanke.

Predikoturer
Surte Missionskyrka
Sönd 12/8 kl 11, Guds-
tjänst. Per Kjellberg. Natt-
vard. Enkelt kyrkfi ka. Månd 
13/8 kl 19, Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Onsd 15/8 kl 
18, Fika och sommarak-
tiviteter vid bouleplanen. 
Välkommen!
www.surtemissionskyrka.se

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

Åsbräcka kyrka
Sönd kl 18, Gudstjänst, 
Kristensson, Vilsamma 
sånger med Carin Sandberg 
och Rubert Granberg.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 12/8 kl 
10, Gudstjänst Broman. 
Sommarkvällar i försam-
lingshemmet kl 19, tisd 
14/8. Hans Weichbrodt, 
inspiratör inom OAS-rörel-
sen. Onsd 15/8 Syster Inger 
från Klaradals kloster torsd 
16/8 Claes Josefsson, präst i 
Furulundskyrkan. Hålanda 
sönd 12/8 kl 12, Mässa 
Broman. S.t Peder sönd 
12/8, se övriga. Ale-Skövde 
sönd 12/8 kl 17, Gudstjänst 
Broman. Tunge sönd 12/8, 
se övriga.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Sönd 12/8 kl 10, Guds-
tjänst, predikan av Patrik 
Strand som även informe-
rar om bibelutdelningssäll-

skapet Gideoniterna. Tisd 
14/8 kl 8-9, Bön.

Filadelfi aförsamlingen,
Bohus pingstkyrkan
Onsd 8/8 kl 19, sång, bi-
belläsning och bön. Sönd 
12/8 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson och sång. Onsdag 
15/8 kl 19, sång bibelläs-
ning och bön.

Starrkärr-Kilanda för-
samling
Sönd 12/8 Starrkärrs kyr-
ka kl 10, Mässa, Nord-
blom. Älvängens kyrka 
kl 19, Mässa med musik-
café. Emelie, Karin och 
Linn sjunger soul pop gos-
pel mm. Nordblom. Ons-
dag 15/8 Starrkärrs kyrka kl 
20, Musik i sommarkvällen. 
Tradjazz med Peoria Jazz-
band. Ett samspelat göte-
borgsband med anor som 
spelar olika typer av glad-
jazz i New Orleansk tapp-
ning. Fri entré!

Guntorps missionskyrka
Sönd 12/8 kl 18, SOM-
MARKVÄLL i Guntorp 
Ida-Maria Brengesjö talar 
och Gabriella Anjou & San-
na Johansson sjunger. Ons-
dag 15/8 kl 18.30, Tonår & 
ÄventyrarScout  Termins-
start.

Nödinge församling
Sönd 12/8 kl 11, Mässa 
Surte Kyrka. Kl 15, Guds-
tjänst Bohus Servicehus.

Kerstin Larsson, Alafors 
har avlidit. Född 1934 och 
efterlämnar maken Kennert 
samt barnen Annelie med 
familj och Torbjörn som 
närmast sörjande.

Kjell Andersson, Nödinge 
har avlidit. Född 1938 och 
efterlämnar makan Maj samt 
barnen Jan-Erik och Pia med 
familj som närmast sörjande.

Bengt Andreasson, Nö-
dinge har avlidit. Född 1927 
och efterlämnar sonen Tho-
mas med familj som närmast 
sörjande.

Anker Marthinsen, Nol 
har avlidit. Född 1923 och 
efterlämnar makan Ulla 
samt svägerska som närmast 
sörjande.

Roger Olsson, Nödinge 
har avlidit. Född 1931 och 
efterlämnar makan Ingela 
samt söner med familjer som 
närmast sörjande.

Elsa Engdahl, Bohus har 
avlidit. Född 1918 och efter-
lämnar barnbarnet Åsa med 
familj samt svärsonen Lars 
som närmast sörjande. 

Dödsfall

Jordfästningar
Inger Kjellberg. I Surte 
kyrka hölls onsdagen 4 juli 
begravningsgudstjänst för 
Inger Kjellberg, Lödöse. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Kerstin Olsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 6 juli 
begravningsgudstjänst för 
Kerstin Olsson, Nödinge. 
Offi ciant var komminister 
Per-Martin Andersson. 

Märta Carlsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 11 juli 
begravningsgudstjänst för 
Märta Carlsson, Alafors. Of-
fi ciant var kyrkoherde Björn 
Nilsson.

Kjell Andersson. I Nödinge 
kyrka hölls onsdagen 11 juli 
begravningsgudstjänst för 
Kjell Andersson, Nödinge. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Kerstin Larsson. I Starr-
kärrs kapell hölls torsdagen 
12 juli begravningsgudstjänst 
för Kerstin Larsson, Alafors. 
Offi ciant var komminister 
Per-Martin Andersson.

Anker Marthinsen. I Nö-
dinge kyrka hölls torsdagen 
12 juli begravningsgudstjänst 
för Anker Marthinsen, Nol. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Gunnar Andersson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 13 
juli begravningsgudstjänst för 
Gunnar Andersson, Alafors. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Björn Nilsson.

Vår Far 
Bror och Svåger

Torild 
Johansson

* 28 oktober 1947

har i dag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad.

Nödinge 
28 juli 2012

ANGELA 
MATHIAS 
MARTIN 

med familjer 
Robin och Ella

Minns mig som jag var 
en gång

Då allting sjöng 
en livets sång

Minns de tankar 
jag då tänkte

Minns den kärlek 
jag Er skänkte

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen 
16 augusti kl. 11.00 
i Starrkärrs kapell. 

Akten avslutas i kapellet.

Roger Olsson. I Nödinge 
kyrka hölls onsdagen 18 juli 
begravningsgudstjänst för 
Roger Olsson, Nödinge. 
Offi ciant var kyrkoherde e.m 
Renny Olausson.

Elsa Engdahl. I Surte kapell 
hölls onsdagen 25 juli be-
gravningsgudstjänst för Elsa 
Engdahl, Bohus. Offi ciant 
var kyrkoherde e.m Renny 
Olausson.

Werner Pompe. I Sjö-
manskyrkan Göteborg hölls 
fredagen 27 juli begrav-
ningsgudstjänst för Werner 
Pompe, Lödöse. Offi ciant 
var Lars van der Heeg.

Karl Svensson. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 3 au-
gusti begravningsgudstjänst 
för Karl Svensson, Nödinge. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Vår Älskade

Rigmor Karlsson
*27/12 1941

har idag stilla lämnat oss 
i sorg och saknad

Surte
31 juli 2012

LEIF
KARIN, HÅKAN

Barnbarn
Weine, Lasse 
med familjer

  Hand i hand genom livet
     vi vandrat
  Sida vid sida har vi
     alltid stått
  I med och motgång vi 
      styrkte varandra
  Vår kärlek från ungdomens
      år har bestått
  Nu Din varma hand jag ej 
      mer får trycka
   Vår kärlek, våra barn och 
      barnbarn är min lycka

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen den 17/8 

kl. 11.00 i Surte kyrka.

Lillie Attesjö, Bohus har 
avlidit. Född 1926 och ef-
terlämnar barn med familjer 
som närmast sörjande. 

Werner Pompe, Lödöse har 
avlidit. Född 1943 och efter-
lämnar makan Airi samt barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Karl Svensson, Nödinge 
har avlidit. Född 1920 och 
efterlämnar makan Greta 
samt döttrarna Eva och Siv 
med familjer som närmast 
sörjande.

Torild Johansson, Nödinge 
har avlidit. Född 1947 och 
efterlämnar barn med famil-
jer samt broder med familj 
som närmast sörjande.

Lillvor Israelsson, Skepp-
landa har avlidit. Född 1938 
och efterlämnar barn med 
respektive samt barnbarn 
som närmast sörjande.

Rigmor Karlsson, Surte har 
avlidit. Född 1941 och efter-
lämnar maken Leif barnen 
Karin och Håkan, barnbar-
nen och syskonen Weine 
och Lasse med familjer som 
närmast sörjande.
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Betraktelse

Nådens gåvor
Jag tittar på OS från London i mån av 

tid. Det är djupt fascinerande att se hur 
många människor som är deltagare i dessa 

tävlingar och lägger man sedan till alla funk-
tionärer så blir folkmängden enorm. Vilket 
pådrag! Och vilket engagemang! En verklig 
hängivenhet för saken. 

Detta kan också vara en bild för försam-
lingen. Alla har inte samma uppdrag. En 
del har framträdande roller, ungefär som de 
tävlande i OS. De syns och märks. (Någon 
kanske borde ta sig en funderare om de inte 
syns och märks alltför mycket ibland.) Andra 
har mer av funktionärens roll. Den som är 
ovärderlig, men inte märks lika mycket utåt. 
Om inte det praktiska fungerar så brakar allt 
ihop ganska snart som ett korthus. (Någon av 
dessa kan säkert ta ett steg fram i rampljuset). 
Ofta ger vi oss själva eller varandra roller som 
blir permanenta. Jag tror det ligger en hel del 
bekvämlighet och diverse rädslor i att våga 
ompröva saker och ting. 

”Kroppen består inte av en enda del 
utan av många.” skriver Paulus och tänker 
på församlingen. Församlingen, som är en 
enda kropp, men givetvis består av alla döpta 
med-lemmar. Gud har lagt ner nådens gåvor 
i var och en och vi har därför alla något att 
bidra med till helheten i församlingen. För att 
detta ska fungera måste vi förstås ställa oss till 
Guds förfogande. Paulus berättar att vi alla 
fått dricka av en och samme Ande, men att 
sedan utflödet av denne helige Ande ser olika 
ut beroende på vilken gåva vi har fått. Om 
du har fått gåvan att trösta är det ju synner-
ligen obegåvat om du försöker tvinga dig till 
att göra något annat istället. Om du har fått 
sångröst och kan sjunga till Guds ära så ska du 
göra det. 

Det krävs ett visst mod att låta Gud visa dig 
vilken/vilka gåva/gåvor just du har fått, men 
det är det värt. Att få vara ett Guds redskap 
är att göra det som är rätt och gott. Om det 
sedan är en uppgift som märks eller om det 
sker i det lilla formatet har absolut ingen bety-
delse. Huvudsaken är att du är med på banan. 
Du har ju själv fått ta emot den största nådens 
gåva av dem alla: Guds kärlek i Jesus Kristus. 

”Enhetens Gud, vi tackar dig för vår försam-
ling och för människors olika gåvor. 

Hjälp oss att leva förenade med Jesus Kristus, 
vända mot världen och öppna för varandra. 

I Jesu namn. Amen.” 
Björn Nilsson 

Präst i Starrkärr-
Kilanda församling

Nyligen samlades ett 70-tal 
medlemmar från SPF Göta Älv-
dalsbygden till årets sillsexa i 
Västerlanda Bygdegård. Elsie 
Sundberg hälsade välkommen till 
de med sommarblommor vack-
ert dekorerade borden. 13-åriga 
Johanna Svensson från Trollhät-
tan underhöll med skönsång. Blir 
hon en framtida melodifestivaldel-
tagare? Lägg namnet på minnet!  

Föreningens egen kör 
bjöd på ett knippe välkända sånger 
som deltagarna gärna sjöng med i. 
Ordförande Kerstin Andersson 
tackade de duktiga arrangörerna för 
den goda maten och en trevlig träff. 
Hon informerade också om höstens 
träffar, studiecirklar och resor. Efter 
kaffet och jordgubbstårtorna skedde 
dragning på lotteriet.

❐❐❐

Sillsexa i Västerlanda bygdegård

Ett 70-tal medlemmar från SPF Göta Älvdalsbygden hade 
hörsammat inbjudan om sillsexa i Västerlanda bygdegård.

Johanna Svensson underhöll 
med vacker sång.

Lilly Setterdahl föddes i 
Dalsland, men har bott i USA 
i många år. Lilly har intresse-
rat sig mycket för den svenska 
emigranttiden. Hon är en av 
de flitigaste svenskamerikan-
ska författarna och har totalt 
skrivit 16 böcker.

I ”Not My Time to Die” 
får läsaren möta de drama-
tiska vittnesbörden om döds-
skeppets 123 svenska passa-
gerare, varav 34 överlevande 
för all sin framtid bar med sig 
de fasansfulla upplevelserna. 
Berättelsen om de överle-
vande svenskarna upptar mer 
än en tredjedel av boken och 
innehåller mycket som hittills 

varit fördolt eller gömt.
– Det finns alltid något 

nytt att upptäcka när det 
gäller Titanic. Jag vill dock 
noga poängtera att jag rap-
porterar från katastrofen, inte 
dömer, säger Lilly Setterdahl.

Setterdahl har gått igenom 
brev, intervjuer, levnadsberät-
telser och tidningsartiklar om 
svenskarna jämte den närmast 
oöverskådliga litteraturen om 
fartygskatastrofen som aldrig 
upphör att fascinera.

Boken innehåller mycket 
information om tragedin och 
om hur katastrofen skildrades 
i samtidens tidningar – ame-
rikanska, svenska och den 

svensk-amerikanska pressen. 
Författaren skildrar också 
den sociala bakgrunden i Sve-
rige, och varför folk valde att 
emigrera.

Vid sitt besök i Lödösehus 
signerade Lilly Setterdahl 
böcker och berättade om 
”Not my Time to Die” för 
en liten men ack så intres-
serad skara besökare. Esther 
O’Hara, som har produce-
rat utställningen ”Trollhät-
tan och Titanic”, redogjorde 
också om västsvenska kopp-
lingar till Titanic.

JONAS ANDERSSON

– Fick besök av författaren Lilly Setterdahl

I förra veckan hade Lödösehus besök av författaren Lilly Setterdahl som skrivit boken ”Not 
My Time to Die”. Citatet kommer från Anna Nysten, en ung svenska som överlevde Titanics 
förlisning.

Titanic åter i fokus på Lödösehus
LÖDÖSE. I onsdags hade Lödösehus besök av för-
fattaren Lilly Setterdahl.

Hennes bok ”Not My Time to Die” kom ut på 
100-årsdagen av Titanics förlisning.

I samband med besöket i Lödöse passade Lilly 
Setterdahl på att ta del av utställningen ”Troll-
hättan och Titanic”.

 
Musik
& Picknick

i Västergården, Alvhem
sön 12 augusti kl 15-17.30

Lättsamma, svängiga 
populärlåtar från förr 

med Refräng & Co
Programvärd: Lennart Thorstensson

Ta med stol och picknickkorg

Vägbeskrivning: Söderifrån; Ta höger 
efter Svenssons Livs. Följ skyltar!

Vid regn flyttar arrangemanget 
inomhus till Tifelts fräscha ridhus.

Entré: 100 kronor (betalas på plats)

VÄLKOMNA!
www.svenskakyrkan.se/skepplanda

SOMMARKVÄLLAR 
INFÖR ORDET

Skepplanda 
församlingshem kl 19.00

Tisdag 14 augusti 
Hans Weichbrodt inspiratör 

inom OAS-rörelsen. 
Guds ord hade framgång 

och spreds alltmer.

Onsdag 15 augusti Syster Inger
från Klaradals kloster. 

Bibeln eller bönen - Bäst med båda?

Torsdag 16 augusti 
Claes Josefsson, präst i 

Furulundskyrkan.
Faderns hjärta - min identitet

Varje kväll: Lovsång, bön och kaffe.

VÄLKOMNA!

Döda

Vår kära Mamma 
Mormor och Farmor

Lillvor 
Israelsson

* 30 september 1938

har i dag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad.

Skepplanda 
2 augusti 2012

GÖRAN 
STEFAN 

MARIANNE 
LENA 

FREDRIK 
med respektive 

Barnbarn

Stor var Din kärlek, 
god var Din själ

Käraste Mamma, 
tack och farväl

Vila i ro

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 
31 augusti kl. 11.00 

i Skepplanda kyrka. 
Efter akten inbjudes 

till minnesstund 
i församlingshemmet.

Till minne 

Till minne av
vår innerligt älskade

Jan Eriksson
f. 10/5 1949

d. 19/7 2009

SOLVEIG
Pär-Axel

Elin

Tre år av saknad

Vi finns så länge
någon minns

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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Till Er alla som på
olika sätt hedrade
minnet av vår käre

Rolf Lansenheim
vid hans bortgång,
för blommor, brev, 

telefonsamtal, alla vackra 
blommor i kyrkan och 
minnesgåvorna, vill vi 
framföra vårt varma 
tack. Tack också till 
Hemtjänsten och till 

Vikadamm för allt stöd 
och fin omvårdnad. 
Ett särskilt tack till 

komminister Per-Martin 
Andersson, organist och 
solist Maria Edén samt 
Ale Begravningsbyrå, 

som tillsammans gjorde 
begravningen till ett ljust 

och vackert minne.

SOLVEIG
Angela, Thomas, Christer

med familjer

Tack

Till Er alla som på olika 
sätt hedrat minnet av 

vår kära

Gurli Sahlén
vid hennes bortgång,  

för alla vackra blommor,  
minnesgåvor samt  

närvaro vid  
begravningen framför  

vi vårt varma tack.

Göte
Barnen med familjer

Till Er alla
som visade omtanke när 

vår älskade Mamma

Kerstin Olsson
lämnade oss. Ett särskilt 
tack till släkt, vänner och 
arbetskamrater för stöd 

och omtanke.

Predikoturer
Surte Missionskyrka
Sönd 12/8 kl 11, Guds-
tjänst. Per Kjellberg. Natt-
vard. Enkelt kyrkfi ka. Månd 
13/8 kl 19, Musikkåren, 
Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Onsd 15/8 kl 
18, Fika och sommarak-
tiviteter vid bouleplanen. 
Välkommen!
www.surtemissionskyrka.se

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

Åsbräcka kyrka
Sönd kl 18, Gudstjänst, 
Kristensson, Vilsamma 
sånger med Carin Sandberg 
och Rubert Granberg.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 12/8 kl 
10, Gudstjänst Broman. 
Sommarkvällar i försam-
lingshemmet kl 19, tisd 
14/8. Hans Weichbrodt, 
inspiratör inom OAS-rörel-
sen. Onsd 15/8 Syster Inger 
från Klaradals kloster torsd 
16/8 Claes Josefsson, präst i 
Furulundskyrkan. Hålanda 
sönd 12/8 kl 12, Mässa 
Broman. S.t Peder sönd 
12/8, se övriga. Ale-Skövde 
sönd 12/8 kl 17, Gudstjänst 
Broman. Tunge sönd 12/8, 
se övriga.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Sönd 12/8 kl 10, Guds-
tjänst, predikan av Patrik 
Strand som även informe-
rar om bibelutdelningssäll-

skapet Gideoniterna. Tisd 
14/8 kl 8-9, Bön.

Filadelfi aförsamlingen,
Bohus pingstkyrkan
Onsd 8/8 kl 19, sång, bi-
belläsning och bön. Sönd 
12/8 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson och sång. Onsdag 
15/8 kl 19, sång bibelläs-
ning och bön.

Starrkärr-Kilanda för-
samling
Sönd 12/8 Starrkärrs kyr-
ka kl 10, Mässa, Nord-
blom. Älvängens kyrka 
kl 19, Mässa med musik-
café. Emelie, Karin och 
Linn sjunger soul pop gos-
pel mm. Nordblom. Ons-
dag 15/8 Starrkärrs kyrka kl 
20, Musik i sommarkvällen. 
Tradjazz med Peoria Jazz-
band. Ett samspelat göte-
borgsband med anor som 
spelar olika typer av glad-
jazz i New Orleansk tapp-
ning. Fri entré!

Guntorps missionskyrka
Sönd 12/8 kl 18, SOM-
MARKVÄLL i Guntorp 
Ida-Maria Brengesjö talar 
och Gabriella Anjou & San-
na Johansson sjunger. Ons-
dag 15/8 kl 18.30, Tonår & 
ÄventyrarScout  Termins-
start.

Nödinge församling
Sönd 12/8 kl 11, Mässa 
Surte Kyrka. Kl 15, Guds-
tjänst Bohus Servicehus.

Kerstin Larsson, Alafors 
har avlidit. Född 1934 och 
efterlämnar maken Kennert 
samt barnen Annelie med 
familj och Torbjörn som 
närmast sörjande.

Kjell Andersson, Nödinge 
har avlidit. Född 1938 och 
efterlämnar makan Maj samt 
barnen Jan-Erik och Pia med 
familj som närmast sörjande.

Bengt Andreasson, Nö-
dinge har avlidit. Född 1927 
och efterlämnar sonen Tho-
mas med familj som närmast 
sörjande.

Anker Marthinsen, Nol 
har avlidit. Född 1923 och 
efterlämnar makan Ulla 
samt svägerska som närmast 
sörjande.

Roger Olsson, Nödinge 
har avlidit. Född 1931 och 
efterlämnar makan Ingela 
samt söner med familjer som 
närmast sörjande.

Elsa Engdahl, Bohus har 
avlidit. Född 1918 och efter-
lämnar barnbarnet Åsa med 
familj samt svärsonen Lars 
som närmast sörjande. 

Dödsfall

Jordfästningar
Inger Kjellberg. I Surte 
kyrka hölls onsdagen 4 juli 
begravningsgudstjänst för 
Inger Kjellberg, Lödöse. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Kerstin Olsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 6 juli 
begravningsgudstjänst för 
Kerstin Olsson, Nödinge. 
Offi ciant var komminister 
Per-Martin Andersson. 

Märta Carlsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls onsdagen 11 juli 
begravningsgudstjänst för 
Märta Carlsson, Alafors. Of-
fi ciant var kyrkoherde Björn 
Nilsson.

Kjell Andersson. I Nödinge 
kyrka hölls onsdagen 11 juli 
begravningsgudstjänst för 
Kjell Andersson, Nödinge. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Kerstin Larsson. I Starr-
kärrs kapell hölls torsdagen 
12 juli begravningsgudstjänst 
för Kerstin Larsson, Alafors. 
Offi ciant var komminister 
Per-Martin Andersson.

Anker Marthinsen. I Nö-
dinge kyrka hölls torsdagen 
12 juli begravningsgudstjänst 
för Anker Marthinsen, Nol. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Gunnar Andersson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 13 
juli begravningsgudstjänst för 
Gunnar Andersson, Alafors. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Björn Nilsson.

Vår Far 
Bror och Svåger

Torild 
Johansson

* 28 oktober 1947

har i dag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad.

Nödinge 
28 juli 2012

ANGELA 
MATHIAS 
MARTIN 

med familjer 
Robin och Ella

Minns mig som jag var 
en gång

Då allting sjöng 
en livets sång

Minns de tankar 
jag då tänkte

Minns den kärlek 
jag Er skänkte

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen 
16 augusti kl. 11.00 
i Starrkärrs kapell. 

Akten avslutas i kapellet.

Roger Olsson. I Nödinge 
kyrka hölls onsdagen 18 juli 
begravningsgudstjänst för 
Roger Olsson, Nödinge. 
Offi ciant var kyrkoherde e.m 
Renny Olausson.

Elsa Engdahl. I Surte kapell 
hölls onsdagen 25 juli be-
gravningsgudstjänst för Elsa 
Engdahl, Bohus. Offi ciant 
var kyrkoherde e.m Renny 
Olausson.

Werner Pompe. I Sjö-
manskyrkan Göteborg hölls 
fredagen 27 juli begrav-
ningsgudstjänst för Werner 
Pompe, Lödöse. Offi ciant 
var Lars van der Heeg.

Karl Svensson. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 3 au-
gusti begravningsgudstjänst 
för Karl Svensson, Nödinge. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Vår Älskade

Rigmor Karlsson
*27/12 1941

har idag stilla lämnat oss 
i sorg och saknad

Surte
31 juli 2012

LEIF
KARIN, HÅKAN

Barnbarn
Weine, Lasse 
med familjer

  Hand i hand genom livet
     vi vandrat
  Sida vid sida har vi
     alltid stått
  I med och motgång vi 
      styrkte varandra
  Vår kärlek från ungdomens
      år har bestått
  Nu Din varma hand jag ej 
      mer får trycka
   Vår kärlek, våra barn och 
      barnbarn är min lycka

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen den 17/8 

kl. 11.00 i Surte kyrka.

Lillie Attesjö, Bohus har 
avlidit. Född 1926 och ef-
terlämnar barn med familjer 
som närmast sörjande. 

Werner Pompe, Lödöse har 
avlidit. Född 1943 och efter-
lämnar makan Airi samt barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Karl Svensson, Nödinge 
har avlidit. Född 1920 och 
efterlämnar makan Greta 
samt döttrarna Eva och Siv 
med familjer som närmast 
sörjande.

Torild Johansson, Nödinge 
har avlidit. Född 1947 och 
efterlämnar barn med famil-
jer samt broder med familj 
som närmast sörjande.

Lillvor Israelsson, Skepp-
landa har avlidit. Född 1938 
och efterlämnar barn med 
respektive samt barnbarn 
som närmast sörjande.

Rigmor Karlsson, Surte har 
avlidit. Född 1941 och efter-
lämnar maken Leif barnen 
Karin och Håkan, barnbar-
nen och syskonen Weine 
och Lasse med familjer som 
närmast sörjande.
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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

Damcykel önskas köpas.
tel. 0762-29 76 54

Bilar köpes fr. 500-50000 kon-
tant. Allt av intresse, även hus-
vagn. Hämtas. 
tel. 0303-127 62
el. 0737-42 90 92
el. 0732-49 85 16

SÄLJES

Kamin. Scanspis 30. Lite använd. 
Stål och täljsten, 5000:-.
tel. 0736-46 06 42

Trädgårdsmöbel 4st Höga stolar 
+ 1 bord med inläggskiva i trä, 
3000:-. Vevgrammofon + 12st 
stenkakor, 500:-
tel. 0704-53 21 28

Små blandrasvalpar. L.k vecka 
36. Mer info ring,
tel. 0704-19 15 62

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

Hus mellan Starrkärr och 
Kilanda uthyres, 3  1/2 rum och 
kök.
tel. 0703-32 27 44

Ö HYRA

Studentrum/lägenhet till lugn 
och skötsam rökfri 16-årig flicka. 
0530-91070 eller 070-33 27 046 
Mvh Janne Möller

32-årig sjuksköterska i stort 
behov av boende pga nytt 
arbete i Gbg. Allt av intresse, 
helst max 5000 kr/månad. Sköt-
sam, inga husdjur, rökfri / Maria 
tel. 070-4138385

SÖKES

En ordentlig hittelön! till den 
person som hittar min guldring 
med en blå sten. Som jag tap-
pade på sjövallens bangolf den 
18 juli. Ett kärt minne som bety-
der mycket för mig. Om du hittar 
den skulle jag vara så tacksam 
om du kan ringa mig på mobil: 
0703-43 96 63, hem: 0303-961 24 
eller lämna in den i klubbhuset 
tillsammans med ditt namn och 
telnr så att jag kan komma i kon-
takt med dig.
// marie

ÖVRIGT

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

Loppisprylar (ej möbler) till 
Dammekärrs marknad mottages 
tacksamt torsd 23/8 på Damme-

kärr mellan kl 17-20 el. e.ök på:
tel. 0730-35 33 94
el. 0303-22 99 90

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30. 2/8, 31/8, 
30/9, 29/10, 28/11, 28/12. 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

Ale brukshundsklubb erbjuder 
kurser i höst: Valpkurs startar i 
Augusti, anmälan till Linda 0722-
020607. Allmänlydnadskurs för 
unga och äldre hundar startar 
i september, anmälan till Anna-
Lena 0702-291236. Mer info på 
vår hemsida:
www.alebk.se

Borttappat! Vi har tappat 8 st 
nya spotlight och en liten låda 
märkt smycken från ett flyttlass. 
Trol mellan Älvängen och Lilla-
Edet. Hittelön.
tel. 0725-09 38 28

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 Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
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 kostnads-
fri konsultation av Er träd-
gård. Enstaka jobb eller hela 
säsongen. Fast pris eller 
löpande.
CJ ENTREPENAD
tel. 0768-81 60 10

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

Företagare. Vill ni få hjälp med 
att städa ert kontor eller trapp-
hus? Från 2 kronor/m2. Vi hjäl-
per er även med städning av 
kök/matsal, omklädningsrum/
duschar, tvättstugor mm. Begär 
offert. Vi har kollektivavtal. 
Besök gärna vår hemsida,
www.aleshemstad.com
Godkänd för F-skatt
ALEs Hemstäd
tel. 0735- 57 77 50

GELNAGLAR I SKEPPLANDA
Nytt set Gelnaglar 395 kr.
Pedikyr 295 kr.
Manikyr 250 kr.
Boka på 0735-98 91 98
Välkomna

Behöver du sköta om din 
hund lite efter semestern? 
Jag har min trim i Lödöse och 
hjälper dig! Jag badar, klipper, 
trimmar och hjälper till med det 
som behövs för att få din hund 
riktigt fin!
Ring till Eva för tidsbokning! 
tel. 0761-88 44 12

Vi köper allt i silver utom 
nysilver. Bestick, pokaler, mynt, 
medaljer, tackor mm. 
Pengarna på kontot inom 24 
timmar. Ring och boka tid för 
besök på vårt kontor 
eller besök vår hemsida:
www.silverklubben.se
tel. 031-55 09 00

Önskar du städhjälp?
Det är vi som utför städ, flytt-
städ, fönsterputs mm. i Ale med 
omnejd. Ansvarsförsäkring 
samt kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

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

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.

tjänster
övriga 

tjännnssstttteeerrrrrr
iii

Vem känner du 
   som snart fyller?

Vi vill tacka Michael och 
Malin för allt som ni ord-
nade runt ert bröllop i 
Skövde. Helt fantastiskt.

Vi som fick äran att närvara

TackVeckans ros 
Många rosor till Rosa huset 
som ordnade det så bra för 
oss när vi firade våra 
födelsedagar.

Eva och Gun

Veckans vackraste rosor vill 
vi ge all personal på Vika-
damm, avd Häljebo för det 
underbara bemötande och 
omhändertagande av vår 
mamma Inga-Britt. Även vi 
anhöriga får del av ert goda 
hjärta.

Den 12 juli fyllde
Elsa Vidal 6 år. 

Det har vi firat med
många pussar och kramar.

Mamma, Pappa, 
Lillasyster, Farmor, Faster 
med fam, Mormor, Morfar, 
Moster med fam, Morbror

Grattis våran lilla solstråle
Emma

som har fyllt 2 år 14 juli. 
Grattiskramar

Mamma & Pappa, Joel, 
Mormor & Morfar

Lisa Öhrn
20 år!

Stort grattis önskar
Mamma, Pappa

och Niklas
Vi älskar dig!

Födda

Välkommen vår älskade 
Ebba!

Född 28/6
Susanne Jonasson 

och Daniel Samuelsson
Syskonen Marcus och Oliver

Hugo Engström
Född 120416

Lyckliga föräldrar
Sandra & Fredrik.
Välkommen till 

världen Hugo önskar 
Farmor och Farfar
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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

Damcykel önskas köpas.
tel. 0762-29 76 54

Bilar köpes fr. 500-50000 kon-
tant. Allt av intresse, även hus-
vagn. Hämtas. 
tel. 0303-127 62
el. 0737-42 90 92
el. 0732-49 85 16

SÄLJES

Kamin. Scanspis 30. Lite använd. 
Stål och täljsten, 5000:-.
tel. 0736-46 06 42

Trädgårdsmöbel 4st Höga stolar 
+ 1 bord med inläggskiva i trä, 
3000:-. Vevgrammofon + 12st 
stenkakor, 500:-
tel. 0704-53 21 28

Små blandrasvalpar. L.k vecka 
36. Mer info ring,
tel. 0704-19 15 62

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

Hus mellan Starrkärr och 
Kilanda uthyres, 3  1/2 rum och 
kök.
tel. 0703-32 27 44

Ö HYRA

Studentrum/lägenhet till lugn 
och skötsam rökfri 16-årig flicka. 
0530-91070 eller 070-33 27 046 
Mvh Janne Möller

32-årig sjuksköterska i stort 
behov av boende pga nytt 
arbete i Gbg. Allt av intresse, 
helst max 5000 kr/månad. Sköt-
sam, inga husdjur, rökfri / Maria 
tel. 070-4138385

SÖKES

En ordentlig hittelön! till den 
person som hittar min guldring 
med en blå sten. Som jag tap-
pade på sjövallens bangolf den 
18 juli. Ett kärt minne som bety-
der mycket för mig. Om du hittar 
den skulle jag vara så tacksam 
om du kan ringa mig på mobil: 
0703-43 96 63, hem: 0303-961 24 
eller lämna in den i klubbhuset 
tillsammans med ditt namn och 
telnr så att jag kan komma i kon-
takt med dig.
// marie

ÖVRIGT

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

Loppisprylar (ej möbler) till 
Dammekärrs marknad mottages 
tacksamt torsd 23/8 på Damme-

kärr mellan kl 17-20 el. e.ök på:
tel. 0730-35 33 94
el. 0303-22 99 90

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30. 2/8, 31/8, 
30/9, 29/10, 28/11, 28/12. 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

Ale brukshundsklubb erbjuder 
kurser i höst: Valpkurs startar i 
Augusti, anmälan till Linda 0722-
020607. Allmänlydnadskurs för 
unga och äldre hundar startar 
i september, anmälan till Anna-
Lena 0702-291236. Mer info på 
vår hemsida:
www.alebk.se

Borttappat! Vi har tappat 8 st 
nya spotlight och en liten låda 
märkt smycken från ett flyttlass. 
Trol mellan Älvängen och Lilla-
Edet. Hittelön.
tel. 0725-09 38 28

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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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 Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
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 kostnads-
fri konsultation av Er träd-
gård. Enstaka jobb eller hela 
säsongen. Fast pris eller 
löpande.
CJ ENTREPENAD
tel. 0768-81 60 10

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

Företagare. Vill ni få hjälp med 
att städa ert kontor eller trapp-
hus? Från 2 kronor/m2. Vi hjäl-
per er även med städning av 
kök/matsal, omklädningsrum/
duschar, tvättstugor mm. Begär 
offert. Vi har kollektivavtal. 
Besök gärna vår hemsida,
www.aleshemstad.com
Godkänd för F-skatt
ALEs Hemstäd
tel. 0735- 57 77 50

GELNAGLAR I SKEPPLANDA
Nytt set Gelnaglar 395 kr.
Pedikyr 295 kr.
Manikyr 250 kr.
Boka på 0735-98 91 98
Välkomna

Behöver du sköta om din 
hund lite efter semestern? 
Jag har min trim i Lödöse och 
hjälper dig! Jag badar, klipper, 
trimmar och hjälper till med det 
som behövs för att få din hund 
riktigt fin!
Ring till Eva för tidsbokning! 
tel. 0761-88 44 12

Vi köper allt i silver utom 
nysilver. Bestick, pokaler, mynt, 
medaljer, tackor mm. 
Pengarna på kontot inom 24 
timmar. Ring och boka tid för 
besök på vårt kontor 
eller besök vår hemsida:
www.silverklubben.se
tel. 031-55 09 00

Önskar du städhjälp?
Det är vi som utför städ, flytt-
städ, fönsterputs mm. i Ale med 
omnejd. Ansvarsförsäkring 
samt kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

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

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.

tjänster
övriga 

tjännnssstttteeerrrrrr
iii

Vem känner du 
   som snart fyller?

Vi vill tacka Michael och 
Malin för allt som ni ord-
nade runt ert bröllop i 
Skövde. Helt fantastiskt.

Vi som fick äran att närvara

TackVeckans ros 
Många rosor till Rosa huset 
som ordnade det så bra för 
oss när vi firade våra 
födelsedagar.

Eva och Gun

Veckans vackraste rosor vill 
vi ge all personal på Vika-
damm, avd Häljebo för det 
underbara bemötande och 
omhändertagande av vår 
mamma Inga-Britt. Även vi 
anhöriga får del av ert goda 
hjärta.

Den 12 juli fyllde
Elsa Vidal 6 år. 

Det har vi firat med
många pussar och kramar.

Mamma, Pappa, 
Lillasyster, Farmor, Faster 
med fam, Mormor, Morfar, 
Moster med fam, Morbror

Grattis våran lilla solstråle
Emma

som har fyllt 2 år 14 juli. 
Grattiskramar

Mamma & Pappa, Joel, 
Mormor & Morfar

Lisa Öhrn
20 år!

Stort grattis önskar
Mamma, Pappa

och Niklas
Vi älskar dig!

Födda

Välkommen vår älskade 
Ebba!

Född 28/6
Susanne Jonasson 

och Daniel Samuelsson
Syskonen Marcus och Oliver

Hugo Engström
Född 120416

Lyckliga föräldrar
Sandra & Fredrik.
Välkommen till 

världen Hugo önskar 
Farmor och Farfar
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HÄLGEKRYSSET
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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 IN DITT BARN PÅ VÅRA DANSKLASSER REDAN NU! PASSA PÅ!

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

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

Nol, start v.36
2-3 år           Söndag 13.00
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

Träna alla aktiviteter på samtliga klubbar i Ale  

ALESPECIALEN

KR
12 MÅN AG

ÄLVÄNGEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60  |  NÖDINGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00  |  NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, TEL: 0303-74 16 50  |  KUNGÄLV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303 - 938 21  |  KUNGÄLV CENTRUM VÄSTRA GATAN 71, 
TEL 0303-199 40  |  LILLA EDET BADHUSET MAJORSGATAN 11, TEL 0520-65 11 34  |  LILLA EDET VÄRDSHUSET SKANSENVÄGEN 34, 463 39 LILLA EDET, TEL 0520-65 16 16 | SNART 100 KLUBBAR I SVERIGE  |  WWW.SPORTLIFE.SE


