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Älvängen

YEE - uppskattad utbildning.

Hyllad upplaga 
av YEE
KROKHOLMEN. I förra 
veckan arrangerades 
YEE för tolfte gången.

YEE - unga entreprenörer i nya 
Europa, är ett utbildningskoncept 
som Ale kommun utvecklat under tolv 
år. I år deltog 22 ungdomar från sex 
länder. Under en vecka utbildas de i 
kreativt tänkande med fokus på entre-
prenörskap.

Läs sid 10-11

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

Nr 28  |  vecka 33  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

Öppet alla dagar 8-22

KORG TILL FÖRETAGET!

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

För att beställa ring: 
0303-975 07 eller prata 
med oss i butiken
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Hemstädning
   ger dig tid över!
Kontakta oss så lämnar vi ett prisförslag

Vi är ett kvalitetsinriktat städbolag som arbetat 
22 år i branschen och fl era av våra
kunder har varit med oss 
under hela  den tiden.

0709-40 21 95
offi ce@teamstadservice.se

� �

Lödöse 0520-66 00 10
En film för
Gäller mot kupong,
 t o m 19/8-12

Hyra film:

Ord.pris 29:-

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15
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Se även bifogad folder.

NORTH BEND STORMRIDER OVERALL 
+ VIKING GTX KÄNGA

999KR

Overall i vind- och vattentätt rct-material 
som andas. Heltejpade plagg med 
förstärkningar och refl exer. Miniorstorlekar.

Vinterkänga med GORE-TEX®  för 
vattentäthet och andning. Ullforad för 
värmeisolering. Gummisula för bättre 
grepp. Miniorstorlekar.

ORD. PRIS Overall 799 KR

ORD. PRIS Viking känga 749 KR

www.axums.se

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

Kombitång
TengTools (ord. pris 253 kr)

149:-
Brytbladskniv

20:-
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Konstgräset invigt i Alafors

Invigningsceremoni på Sjövallen. Ahlafors IF:s ordförande 
Claes Berglund (mitten) klippte bandet tillsammans med 
Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M), och 
klubbens projektledare Nils-Åke Johansson.      Läs sid 14
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Ales internationel-
la arbete har präg-
lat veckan som gick. 

Först och främst genom-
fördes den tolfte upplagan 
av entreprenörsutbildning-
en YEE, Unga entreprenö-
rer i Nya Europa. 22 delta-
gare från sex länder stråla-
de samman på Krokholmen. 
Jag har inte haft möjlighet 
att följa gruppen från start 
till mål, men har åtminsto-
ne under ett antal dagar fått 
chansen att ta del av utbild-
ningen. Det är fascineran-
de att se hur ungdomar på så 
kort tid som en vecka både 
hinner lära känna varandra, 
utveckla språkkunskaper, 
skapa affärsidéer och vinna 
så pass mycket självförtroen-
de att de utan besvär gör en 
muntlig framställan på eng-
elska inför ögonen på poli-
tiska och kommunala topp-
tjänstemän från tre europe-
iska länder.

I år gästades utbildning-
en av helt nya ansikten. Från 
distriktet Ghanzi i Botswana 
kom en hel ledningsgrupp. 
De har blivit så intressera-
de av Ales entreprenörsut-
bildning att den 20 timmar 
långa resan inte längre ut-
gjorde något hinder. De var 
inte mindre intresserade 
när de åkte hem fyra dagar 
senare... Ale har och har haft 
vänorter i Finland, Tysk-
land och Italien. Det finns 
också ett utbyte med Budes-

ti kommun i Moldavien. Nu 
är något betydligt större på 
gång. Ett utbyte med Bot-
swana som gränsar till Syd-
afrika, Namibia, Angola, 
Zambia och Zimbawe är en 
mer exotisk partner. Deras 
inställning var tveklöst fylld 
av nyfikenhet och framtids-
tro. De imponerades av allt 
de såg i Ale och till sist kom 
frågan; "Hur finansierar ni 
allt?"

En kommunalskatt om 
21.84 och därtill regionskatt, 
i vissa fall även statlig skatt 
var nyheter. I Botswana be-
talar du en skatt, till staten, 
om 12%.Det vill till att vara 
kreativ för att få pengarna 
att räcka till mer än skola, 
vård och omsorg. Landet är 
idag i princip fritt från kor-
ruption och det råder full 
demokrati. Ju mer man pra-
tade med dem ju mer för-
stod man att vi har gemen-
samt. Att utveckla ett utbyte 
med ett land på en helt 
annan kontinent kan säkert 
ge otroligt mycket tillba-
ka. Det ska bli spännande att 
följa vad de inledande sam-
talen kan leda till. Förbe-
redelsefasen som nu ge-
nomförs bekostas helt 
av Sidapengar och 
ligger således inte 
skattebetalarna till 
last, vilket är vik-
tigt att komma 
ihåg. Däre-
mot kan det 
bli ett mer-

värde för skolor och kanske 
även för företag i kom-
munen på sikt. Jag gillar 
tanken. Tänk att ta emot 
deltagare till YEE från Bot-
swana eller tänk om Ale 
kommun har möjlighet att 
skicka ungdomar till Bot-
swana för framtida utbild-
ningar?

Även Budesti kommun, 
Moldavien, var på besök i 
veckan. Borgmästaren Nina 
Costiuc framförde flera 
gånger sitt största tack till 
alla alebor som har bidra-
git till insamlingen för Eu-
ropas fattigaste barn. I nästa 
vecka ska vi återkomma mer 
till hur pengarna användes 
i år, men att de gjorde stor 
nytta även denna gång kan 
jag redan avslöja.

Spännande utbyte

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
0303-33 37 30
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

LEDARE2

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

Mer än bara tidning

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

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

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

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

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

vill vara med och räkna på uppdragen. 
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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

Hembygdsdag
Backa Säteri, Nödinge

Lördag 18 augusti kl 11-15

Välkomna!

• Brödbak
• Slöjd- och hantverk
• Lotterier
• Fiskdamm
• Försäljning av böcker & kort
• Servering mm.

tillsammans med
Studieförbundet vuxenskolan

Gratis ”Prova-på-fi ske”
Lilla Edet

Lördag den 18e aug
Kl 11.00-15.00

www.sfklaxen.com

LAXENS DAG!

ALE TORG

Alla dagar

Gäller kl 08-11
 kr

Alla daga dagAAllaa dadagag

Gäll kl 0Gä 0Gäller kl 08 11Gä 08 11
Mån-fre: 8-19 Lör-sön: 10-16 • Tel: 0303-22 90 90

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

ALE BOXNING & ATLET CLUB 

Bohus Centrum

Onsdag 15 augusti 
från kl 16.00 startar vi med 

en ny säsong
Inskrivning av nya samt gamla medlemmar

VILL DU BÖRJA 

TRÄNA
BOXNING

bottenplan (gamla 
bingohallen)

031-98 24 00, 070 310 86 87

BLÅBÄR – LINGON & SYLT
Färska hjortron. Nyplockade rensade bär. Litervis eller 
hela lådor. Nykokt hjortron- lingon- blåbärs- hallon- 

drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt). Endast svenska 
bär. Enbärsdricka. Kantareller. Allt i mån av tillgång. 

Säljes från lastbil VARJE LÖRDAG fr o m 18/8 t o m 15/9 
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen vid vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. (ingen förbeställning)

 070-298 39 40, 0708-26 61 34

Granåsvägen 1A, 449 36 NÖDINGE 
tel: 073-569 39 41 • E-post abrosta@yahoo.se 

Vecka 35 startar 

ridskolan 
på ridanläggningen 

i Nödinge

Vi hälsar alla 

välkomna!
��������������

F.d Älvängens Ponnyranch

Vi tar emot nya elever. 
Intresseanmälan via mail,

ingen åldersgräns. 

Boxplatser 
finns att hyra.

Nytt & Begagnat i Nygård
Lågpris nära dig

Takplåt 2 sortering , markrör, 
dräneringsrör, samt slang, 
vvs-material, hygienartiklar, 
hushållspapper samt toalettpapper, 
el- material, hund och kattfoder, 
rengöringsmedel, grillkol, mm.

Vi har även begagnat inom vitvaror 
samt wc-stolar, handfat med mm.

PS. vi köper in beg vitvaror.

Vägbeskrivning: kör till Lödöse ta av 
mot Nygård ca 4 km vid skylten ”Nytt & 
Begagnat” ta höger. tel: 0520-662041
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Ales internationel-
la arbete har präg-
lat veckan som gick. 

Först och främst genom-
fördes den tolfte upplagan 
av entreprenörsutbildning-
en YEE, Unga entreprenö-
rer i Nya Europa. 22 delta-
gare från sex länder stråla-
de samman på Krokholmen. 
Jag har inte haft möjlighet 
att följa gruppen från start 
till mål, men har åtminsto-
ne under ett antal dagar fått 
chansen att ta del av utbild-
ningen. Det är fascineran-
de att se hur ungdomar på så 
kort tid som en vecka både 
hinner lära känna varandra, 
utveckla språkkunskaper, 
skapa affärsidéer och vinna 
så pass mycket självförtroen-
de att de utan besvär gör en 
muntlig framställan på eng-
elska inför ögonen på poli-
tiska och kommunala topp-
tjänstemän från tre europe-
iska länder.

I år gästades utbildning-
en av helt nya ansikten. Från 
distriktet Ghanzi i Botswana 
kom en hel ledningsgrupp. 
De har blivit så intressera-
de av Ales entreprenörsut-
bildning att den 20 timmar 
långa resan inte längre ut-
gjorde något hinder. De var 
inte mindre intresserade 
när de åkte hem fyra dagar 
senare... Ale har och har haft 
vänorter i Finland, Tysk-
land och Italien. Det finns 
också ett utbyte med Budes-

ti kommun i Moldavien. Nu 
är något betydligt större på 
gång. Ett utbyte med Bot-
swana som gränsar till Syd-
afrika, Namibia, Angola, 
Zambia och Zimbawe är en 
mer exotisk partner. Deras 
inställning var tveklöst fylld 
av nyfikenhet och framtids-
tro. De imponerades av allt 
de såg i Ale och till sist kom 
frågan; "Hur finansierar ni 
allt?"

En kommunalskatt om 
21.84 och därtill regionskatt, 
i vissa fall även statlig skatt 
var nyheter. I Botswana be-
talar du en skatt, till staten, 
om 12%.Det vill till att vara 
kreativ för att få pengarna 
att räcka till mer än skola, 
vård och omsorg. Landet är 
idag i princip fritt från kor-
ruption och det råder full 
demokrati. Ju mer man pra-
tade med dem ju mer för-
stod man att vi har gemen-
samt. Att utveckla ett utbyte 
med ett land på en helt 
annan kontinent kan säkert 
ge otroligt mycket tillba-
ka. Det ska bli spännande att 
följa vad de inledande sam-
talen kan leda till. Förbe-
redelsefasen som nu ge-
nomförs bekostas helt 
av Sidapengar och 
ligger således inte 
skattebetalarna till 
last, vilket är vik-
tigt att komma 
ihåg. Däre-
mot kan det 
bli ett mer-

värde för skolor och kanske 
även för företag i kom-
munen på sikt. Jag gillar 
tanken. Tänk att ta emot 
deltagare till YEE från Bot-
swana eller tänk om Ale 
kommun har möjlighet att 
skicka ungdomar till Bot-
swana för framtida utbild-
ningar?

Även Budesti kommun, 
Moldavien, var på besök i 
veckan. Borgmästaren Nina 
Costiuc framförde flera 
gånger sitt största tack till 
alla alebor som har bidra-
git till insamlingen för Eu-
ropas fattigaste barn. I nästa 
vecka ska vi återkomma mer 
till hur pengarna användes 
i år, men att de gjorde stor 
nytta även denna gång kan 
jag redan avslöja.

Spännande utbyte

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
0303-33 37 30
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

LEDARE2

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

Mer än bara tidning

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

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

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

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

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

vill vara med och räkna på uppdragen. 
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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

Hembygdsdag
Backa Säteri, Nödinge

Lördag 18 augusti kl 11-15

Välkomna!

• Brödbak
• Slöjd- och hantverk
• Lotterier
• Fiskdamm
• Försäljning av böcker & kort
• Servering mm.

tillsammans med
Studieförbundet vuxenskolan

Gratis ”Prova-på-fi ske”
Lilla Edet

Lördag den 18e aug
Kl 11.00-15.00

www.sfklaxen.com

LAXENS DAG!

ALE TORG

Alla dagar

Gäller kl 08-11
 kr

Alla daga dagAAllaa dadagag

Gäll kl 0Gä 0Gäller kl 08 11Gä 08 11
Mån-fre: 8-19 Lör-sön: 10-16 • Tel: 0303-22 90 90

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

ALE BOXNING & ATLET CLUB 

Bohus Centrum

Onsdag 15 augusti 
från kl 16.00 startar vi med 

en ny säsong
Inskrivning av nya samt gamla medlemmar

VILL DU BÖRJA 

TRÄNA
BOXNING

bottenplan (gamla 
bingohallen)

031-98 24 00, 070 310 86 87

BLÅBÄR – LINGON & SYLT
Färska hjortron. Nyplockade rensade bär. Litervis eller 
hela lådor. Nykokt hjortron- lingon- blåbärs- hallon- 

drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt). Endast svenska 
bär. Enbärsdricka. Kantareller. Allt i mån av tillgång. 

Säljes från lastbil VARJE LÖRDAG fr o m 18/8 t o m 15/9 
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen vid vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. (ingen förbeställning)

 070-298 39 40, 0708-26 61 34

Granåsvägen 1A, 449 36 NÖDINGE 
tel: 073-569 39 41 • E-post abrosta@yahoo.se 

Vecka 35 startar 

ridskolan 
på ridanläggningen 

i Nödinge

Vi hälsar alla 

välkomna!
��������������

F.d Älvängens Ponnyranch

Vi tar emot nya elever. 
Intresseanmälan via mail,

ingen åldersgräns. 

Boxplatser 
finns att hyra.

Nytt & Begagnat i Nygård
Lågpris nära dig

Takplåt 2 sortering , markrör, 
dräneringsrör, samt slang, 
vvs-material, hygienartiklar, 
hushållspapper samt toalettpapper, 
el- material, hund och kattfoder, 
rengöringsmedel, grillkol, mm.

Vi har även begagnat inom vitvaror 
samt wc-stolar, handfat med mm.

PS. vi köper in beg vitvaror.

Vägbeskrivning: kör till Lödöse ta av 
mot Nygård ca 4 km vid skylten ”Nytt & 
Begagnat” ta höger. tel: 0520-662041
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Älvängen

Kooperativa 
hyresrättsföreningen

Bli
medlem
Registrera dig på

www.alebyggen.se.
Din kötid börjar gälla
när medlemsavgiften

är betald.

Tidsbokad akutmottagning vid Psykiatriska kliniken,  
Kungälvs sjukhus

Psykiatriska akutmottagningens uppdrag är att hjälpa patienter  
till rätt vårdnivå vid psykisk ohälsa.
Från och med den 3 september kommer vi att erbjuda  
tidsbokade akutbesök.
Kontakt tas med den psykiatriska akutmottagningen  
mellan kl 08:00 – 20:00 dagligen på telefon 0303 989 58
Vid telefonkontakten lämnas en besökstid inom 24 timmar.  
Här finns även möjlighet till stöd och rådgivning.

KUNGÄLVS SJUKHUS

ALVHEM. Initiativet att 
utan bygglov sätta upp 
ett bullerskydd av trä i 
Alvhem kan bli dyrt.

Ale kommun kräver 
omedelbar nedmon-
tering eller 100 000 
kronor om dagen så 
länge de står kvar.

– Det är det enda 
språket de förstår, 
säger Samhällsbygg-
nadsnämndens ordfö-
rande Jan A Pressfeldt 
(AD).

Föreläggandet delgavs Tra-
fikverket i fredags och redan 
på måndagen kunde Bana 
Väg i Västs projektchef Sara 
Distner meddela att de röd-
målade bullerskydden av trä 
kommer att monteras ner 
inom kort.

– Vi får sätta oss med Ale 
kommun och diskutera vad 
som har hänt och vad som 
kan göras för att hitta en lös-
ning som alla är nöjda med. 
Det kom till min kännedom 
under semestern att vi byggt 
bullerskydd utan bygglov 
och varför vi agerat så vill jag 
få återkomma till. Först vill 
jag ha ett möte med kommu-
nen, säger Sara Distner.

Bakgrunden är att Sam-
hällsbyggnadsnämnden i 
Ale avslagit två bygglovsan-
sökningar från Trafikverket 
avseende bullerskydd av 
trä i Grönnäs och Alvhem. 

Ale kommun hänvisar till 
gestaltningsprogrammet för 
utbyggnaden av E45, där det 
tydligt framgår att tätorterna 
ska ha glasade bullerskydd 
för att inte skärmas av från 
vägen. Trafikverket valde av 
praktiska och ekonomiska 
skäl att sätta upp buller-
skydd av trä förbi Grönnäs 
och Alvhem. Detta trots att 
bygglovsansökningarna hade 
avslagits. Istället hoppas Tra-
fikverket vinna gehör för sin 
överklagan till Länsstyrelsen.

– Att de har överklagat är 
en sak, att de bygger utan 

bygglov och startbesked är 
ändå ett lagbrott. Därför har 
vi delgivit Trafikverket ett 
föreläggande om att inom sju 
veckor ta bort bullerskyddet. 
Om detta inte sker kommer 
vi att kräva 100 000 kronor 
om dagen så länge de står 
kvar, hälsar Samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande 
Jan A Pressfeldt  med skarp 
ton.

Montera ner eller betala!
– Kommunen kräver 100 000 kronor om dagen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Uppmärksammat ”svartbygge”. Alekuriren vecka 32, 2012.

ALE. Trafikverkets 
besked om att Göte-
borgs central inte har 
kapacitet för Alepen-
delns planerade kvarts-
trafik rörde upp käns-
lorna.

Inte bara hos politi-
ker.

– Nej, det har varit 
den stora snackisen och 
telefonen har gått varm, 
säger kommunalråd 
Mikael Berglund (M).

Han vill dock lunga aleborna 
med att kommunen gör allt 
för att ändra på förhandsbe-
skedet att Alependeln bara 
ska gå med halvtimmestrafik 
under rusningstimmarna.

– Vi agerar gemensamt, 
blocköverskridande, på alla 
nivåer. Vi kommer aldrig att 
ge oss på den här punkten. 
Det är en fråga som har stor 

betydelse för hela regionens 
utveckling. Ska vi växa så 
måste det ske i områden där 
kollektivtrafiken är attraktiv 
och har staten nu investerat 
miljarder i ett pendeltåg så är 
det väldigt tydligt att Ale är 
en av de platser som defintivt 
ska expandera, menar Mikael 
Berglund.

Ale kommun har fått till 

ett möte med Trafikverkets 
regionchef, Håkan Wenn-
ström, tisdag 21 augusti. På 
mötet närvarar kommunal-
råden Mikael Berglund och 
Paula Örn (S) samt kom-
munchef Erik Lidberg och 
Annika Friberg, ansvarig 
för planeringen av kollektiv-
trafiken i Ale.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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

Från sumobrottning till filmkväll
– Mötesplats Ungdom 
Ofta blev en fullträff
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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.

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-

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 

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

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 

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 

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-

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 

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?

Trafikverkets besked om Alependeln rörde upp känslorna

Faksimil Alekuriren vecka 32, 2012.
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Välkommen 
till skolstart!
Årskurs 1 börjar 23/8 kl 10.00

Årskurs 2-3 börjar 24/8 kl 10.00
För dig som är ny hos oss så hittar du oss 

på Hålstensvägen 6 i Älvängen!

0768-712027 eller 0768-712670

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

LEDIGA TJÄNSTER

FÖLJANDE PERSONER HAR SKICKAT IN KORREKT LÖSNING I 

”SEMESTERKRYSSET” OCH DRAGITS SOM VINNARE 

AV VARSIN TRISSLOTT. VINNARNA FÅR LOTTEN PÅ POSTEN.

Anita Lintala, LILLA EDET

Gerd Olsson, LÖDÖSE

Ann-Marie Svensson, NÖDINGE

Sara Angervall, ÄLVÄNGEN

Anna-Lisa Nilsson, NYGÅRD

Helena Riihiaho, UPPSALA

Sonja Larsson, NOL

Seija Fransson, MÖLNDAL

Lena Petersson, ÄLVÄNGEN

Inga-May Ödlund, NOL

FÖLJANDE PERSONER HAR SKICKAT IN KORREKT LÖSNING I 

”SOMMARKRYSSET” OCH DRAGITS SOM VINNARE 

AV VARSIN TRISSLOTT. VINNARNA FÅR LOTTEN PÅ POSTEN.

Siv Antonsson, ALHEM

Marie Sjöberg, SKEPPLANDA

Uno Peterson, NOL

Thomas Nijland, SKEPPLANDA

Inger Olausson, NÖDINGE

Helena Riihiaho, UPPSALA

Birgitta Bengtsson, SKEPPLANDA

Nina Lundstöm, BOHUS

Sven Bildberg, HÅLANDA

Karin Björk-Johansson, LILLA 

EDET

Ale Torg tel. 0303-971 10
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Nyligen kom beske-
det att Ale-pendeln 
inte får utlovad tra-

fiktäthet med tåg till och 
från Göteborg. Detta är gi-
vetvis ett stort avbräck för 
de boende i Ale och för hel-
heten i trafiksituationen i 
området. Dras därmed också 
busslinjen in som planerat 
kommer alltså läget för Ale-

borna att ha försämrats istäl-
let för tvärtom.

 Västtrafik har investe-
rat miljontals kronor i nya 
stationer för den nya Ale-
pendeln.

Regeringen har via 
Trafikverket mycket aktivt 
medverkat i planeringen och 
också investerat flera miljar-
der kronor i nya järnvägs-

spår mellan Göteborg och 
Trollhättan. Därigenom har 
man skapat förutsättningar 
för en kraftig utökning av 
trafiken med regiontågen. 
Staten har via trafikverket 
ansvar för att regiontågen 
ska få plats på spåren.

Jag vill därför fråga stats-
rådet Catarina Elmsäter 
Svärd om vilka åtgärder 

statsrådet planerar vidta för 
att Alependeln ska gå som 
planerat den 1 januari 2013?

Christina Oscarsson (S)

Fråga till statsrådet Catharina Elmsäter Svärd (M):

Vilka åtgärder planeras för att Alependeln 
ska gå som planerat?

ALE LUCIA 
SÖKER TIDIGARE 
LUCIAKANDIDATER 
som vill vara med och köra 
på årets två kyrkokonserter, 
12 och 13 december
Kontakta: alelucia@live.se

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

SMSa LUNCH till 72 950 så ger  
du 50 kronor i kampen mot  

hungern i världen.
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ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00 www.ale.se

Augusti

DATAKURSER FÖR 
NYBÖRJARE
Passar dig som aldrig tidigare 
använt dator. Varje kurs är 4x2 
timmar, onsdagar kl. 10.00 – 
12.00. Startdatum: 5 september, 3 
oktober, 7 november. Kursledare: 
Lena Wingbro. Kurserna är gratis. 
Fyra deltagare per kursomgång. 
För mer information samt anmälan, 
kontakta Studieförbundet 
Vuxenskolan i Ale:
telefon 0303-74 85 02,
epost: ale@sv.se
 
LÄSA SJUNGA GUNGA
Nyhet på Ale bibliotek i höst. För 
barn 1 - 2 år. Vi läser, ramsar och 
sjunger. Fem tisdagar klockan 
11.00. Start 11 september.
Anmäl dig till sofie.nenonen@ale.
se eller på telefon 0303-33 02 16 
senast 7/9. Anmälan gäller samtliga 
tillfällen.

SAGOSTUNDER 
på biblioteken i Skepplanda och 
Älvängen
Skepplanda: måndagar kl. 11.00. 
Start 3 september. För barn 3 - 5 år
Älvängen: onsdagar kl. 10.00. Start 
5 september. För barn från 3 år.
 
SAGOKLUBB 
för alla barn på Surte bibliotek
Nu startar Sagoklubben 
Drakonsdag för alla barn mellan 2 
och 7 år. Vi läser sagor och pysslar 
tillsammans med draken Albin. 
Start 24 augusti kl. 14.30, därefter 
varannan onsdag. Yngre syskon får 
gärna följa med! Anmäl dig och ditt 
barn på biblioteket, e-post sara.
dahl@ale.se eller
telefon 0303-33 01 71.

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. 

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.

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

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 0303-33 04 97
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 GYNASIUM
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

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.

Aktuellt kursutbud www.ale.se/komvux

����������

Grundskolorna, gymnasieskolan och obligatoriska 
särskolan  startar tisdag den 21 augusti. Eleverna 
har hel skoldag och serveras lunch i skolan. Even-
tuella undantag framgår av respektive skolas infor-
mation nedan. Eventuell inflyttning eller utflyttning 
ska anmälas snarast till respektive rektorsexpedi-
tion. 
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NÖDINGE. På tisdag 
hälsas Kyrkbyskolans 
elever välkomna till-
baka av en ny rektor. 

Sten-Åke Domeij tar 
över efter Joakim Öst-
ling som istället blir 
verksamhetschef.

Den första utma-
ningen består i att ta 
emot skolinspektionen, 
något han ser som ett 
bra tillfälle att stanna 
upp och starta om.

Ännu står skolgården öde, 
men när några förbipasse-
rande elever får syn på Joakim 
Östling genom rektorsexpedi-
tionens fönsterruta kommer 
de genast fram och vill prata. 

”Varför måste du sluta”, 
undrar en av dem.

– Det klart att det känns 
konstigt och lite vemodigt att 
sluta. Att jobba som rektor är 
förbaskat roligt och man får 
en otrolig närhet till eleverna, 
men det är viktigt att utvecklas 
och gå vidare. Det jag framför 
allt ser fram emot som verk-

samhetschef är att kunna jobba 
mer långsiktigt och påverka på 
ett annat sätt utan att fastna i 
detaljplanen. Det är en chans 
att kunna påverka mer.

Han blir nu verksamhets-
chef för årskurs sex/sju till nio 
samt gymnasiet och vuxenut-
bildningen. 

Tydligare kriterier
Bredvid honom på kontoret 
sitter hans efterträdare Sten-
Åke Domeij, som ser fram 
emot att ta över rodret på 
Kyrkbyskolan. Med en lång 
bakgrund som rektor, framför 
allt i Gnesta kommun och nu 
senast på en högstadieskola 
i Alingsås, vet han vad det 
handlar om. 

– Jag har alltid tyckt om att 
jobba med ungdomar och det 
ska bli roligt att jobba i en lite 
större kommun jämfört med 
tidigare. 

Enligt den nya läroplanen 
som kom i fjol ska man inom 
undervisningen bli tydligare 
med vilka kriterier som eleven 
betygssätts utefter, så kallad 
formativ bedömning. För det 
finns ett antal strategier, men 
grunden är att alla elever ska få 

– Östling lämnar över rektorstjänsten 
och blir verksamhetschef

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

JOAKIM ÖSTLING

Ålder:39
Bor: Sävedalen
Familj: Fru och två små söner
Gjort tidigare: Rektor på Kyrk-
byskolan
Nytt uppdrag: Blir verksamhets-
chef för skolan i Ale kommun
Gör på fritiden: Umgås med 
familjen och är en riktig orga-
nisationsnörd som kan snöa in 
på forskningsrapporter om det 
mesta inom ämnet. Har även en 
idrottsbakgrund.
Om nystarten: ”Lite läskigt, 
spännande, roligt och utma-
nande. ”

STEN-ÅKE DOMEIJ

Ålder:68
Bor: Gnesta (under veckorna i 
Nödinge)
Familj: Fru och två döttrar
Gjort tidigare: Rektor på Altorp-
skolan i Alingsås
Nytt uppdrag: Blir Kyrkbyskolans 
nya rektor
Gör på fritiden: Idrottar, springer 
i princip varje dag. Intresserad av 
allt möjligt inom teknik.
Om nystarten: ”Det är alltid 
spännande att komma till en ny 
arbetsplats och ett nytt uppdrag.”
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NU ÄR VI 
TILLBAKA

ALLA HÄLSAS VARMT

VÄLKOMNA
Buffé med tre olika rätter:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00

NÖDINGE. Efter 40 års 
arbete i Ale kommun 
har det blivit dags för 
Lennart Bergius att gå 
i pension. 

Tjänsten som verk-
samhetschef för 
Arbetsmarknadsenhe-
ten (AME) tar Andreas 
Witt över med väskan 
full av erfarenheter 
från Vårgårda kommun.

Innan Lennart Bergius bör-
jade på AME 1995 hade han 
jobbat som både lärare och 
rektor i Ale kommun. 

Han arbetar nu sina sista 
dagar innan det blivit dags för 
ett nytt kapitel: Pension. 

– Jag har älskat mitt arbete. 
Det senaste året sedan verk-
samheten flyttades från KS 
(Kommunstyrelsen) till ATO 
(sektor arbete, trygghet och 
omsorg) har jag nog jobbat 
tio timmar per dygn, inte för 
att jag varit tvungen utan för 
att jag känt mig så engagerad. 

Många likheter
På AME:s kontor i Nödinge 
håller nu Andreas Witt på att 
göra sig hemmastad för att ta 
över som verksamhetschef, 
en utmaning som känns spän-
nande, men inte direkt främ-
mande. 

Han befann sig tidigare 
på samma position i Vårgår-
da kommun, där han dessut-
om var chef för flyktingav-
delningen. Sitt nya uppdrag 
liknar han vid att köra bil i en 
ny stad.

– Man känner igen det 
mesta men frågan är om man 
ska vrida åt höger eller vän-
ster. Frågeställningarna är 
samma på många sätt, men 
sedan skiljer det sig självklart 
på sina ställen. Ale är ju till ex-
empel tre gånger så stort som 
Vårgårda, vilket ger fler bru-
kare och större variation. 

Numera ligger även folk-
hälsan under AME och blir 
därmed ett av Andreas Witts 
ansvarsområden, något han 
ser som en fördel. 

– Det finns många kopp-
lingar mellan arbetslöshet 
och ohälsa och därför känns 
det klokt att lägga folkhälsan 
under AME. 

Måste prioritera
Under året har man gjort 
flera särskilda satsningar för 
arbetslösa ungdomar. Bland 
annat pågår EU-projektet 
”IT-piloterna” som ägs av 
GR och syftar till att få fler 
unga att närma sig äldre-
omsorgen.

– Få äldre är intressera-
de av IT-teknik som spel och 
annat. Genom att låta ungdo-
mar dela med sig av sina tek-
nikkunskaper gynnar det de 
äldre samtidigt som fler unga 
lockas till att vilja jobba inom 
äldreomsorgen, säger Andre-
as Witt och Lennart Bergius 
tillägger: 

– Om vi inte lyckas få fler 
ungdomar till äldreomsorgen 
kommer vi att ha problem om 
fem år. 

Inom de särskilda sats-

ningarna ingår även entre-
prenörsutbildningen YEA 
(Young entrepreneurs in Ale), 
ungdomsjobb, feriearbeten, 
”Vägen vidare”, som riktar 
sig till de som inte har god-
kända gymnasiebetyg samt 
flera andra projekt.

Nästa år kommer AME att 
få 2 miljoner kronor till sär-
skilda satsningar, vilket är en 
halvering jämfört med 4 mil-
joner 2012. 

– Man får prioritera vad 
som är mest effektivt, men 
samtidigt komma ihåg att det 
finns andra värden som är så 
mycket större än ett plus på 
pappret. Sparar man in på 
ett ställe kanske kostnaden 
blir det dubbla på ett annat. 
Jag måste först sätta mig in 
i verksamheten och självklart 
hoppas jag på nya projekt och 
uppdrag säger Andreas Witt. 

För Lennart Bergius åter-
står inte så mycket mer än 
att sätta punkt för ett långt 
och givande arbetsliv i Ale 
kommun. Att han står inför 
en stor omställning är helt 
klart, men engagemang-
et lever vidare, inte minst 
genom kyrkan. 

– Jag kommer att arbeta 
i Fiskebäcks missionskyrka 
och eftersom min fru jobbar 
ett tag till blir det nog också 
en del marktjänst hemma. 
Dessutom kommer jag att 
ägna tid åt barn och barn-
barn. Jag ser även fram emot 
att vila och läsa mycket, så det 
känns hur bra som helst att 
gå i pension. Jag är helt trygg 
med att lämna över till An-
dreas och han får ringa mig 
när som helst.

JOHANNA ROOS

Ny verksamhetschef för AME
– Andreas Witt blir ny verksamhetschef för AME

Lämnar över. Lennart Bergius sätter punkt för sitt 40-åriga 
arbetsliv i Ale kommun och känner sig trygg med att Andre-
as Witt tar över som verksamhetschef för AME.

veta vad som förväntas, var de 
ligger någonstans och hur de 
ska ta sig dit. Detta arbetar alla 
skolor i Ale med på liknande 
sätt. 

– Syftet är att öka elevernas 
delaktighet och vi är helt över-
rens om att det är en viktig del 
att jobba med, säger Sten-Åke. 

Naturligt steg
När den tidigare verksamhets-
chefen Hans Enckell skulle 
återgå till arbetet på skolin-
spektionen öppnades dörren 
där Joakim Östling nu kliver 
in, ett steg som känns natur-
ligt.

– Det var faktiskt när en 
annan kommun ville head-
hunta mig till en liknande 
tjänst som tanken började 
gro. Jag tackade nej till erbju-
dandet, men la märke till att 
jag ofta hamnade i den sor-
tens diskussioner. Jag kanske 
inte är den som själv kommer 
med så många idéer, men jag 
är desto vassare på att se och 
förvalta andras, något jag tror 
är värdefullt i jobbet som chef. 

I höst ska Ales skolor läggas 
under skolinspektionens lupp, 
en granskning som återkom-
mer var fjärde år. Resultaten 
väntas vara klara mot slutet av 
terminen.

– Det ger en nystartskänsla 

och även om det kommer att 
bli mycket arbete så är det bra 
att redan från början få svart 
på vitt inom vilka områden 
vi behöver utvecklas. Även 
om det kan kännas torrt med 
statistik så säger det faktiskt 

något om den enskilda eleven, 
säger Joakim.

Mot nya perspektiv

Där en dörr stängs öppnas en annan. När Joakim Östling lämnar kyrkbyskolan och istället 
blir verksamhetschef tar Sten-Åke Domeij över som rektor.
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NÖDINGE. På tisdag 
hälsas Kyrkbyskolans 
elever välkomna till-
baka av en ny rektor. 

Sten-Åke Domeij tar 
över efter Joakim Öst-
ling som istället blir 
verksamhetschef.

Den första utma-
ningen består i att ta 
emot skolinspektionen, 
något han ser som ett 
bra tillfälle att stanna 
upp och starta om.

Ännu står skolgården öde, 
men när några förbipasse-
rande elever får syn på Joakim 
Östling genom rektorsexpedi-
tionens fönsterruta kommer 
de genast fram och vill prata. 

”Varför måste du sluta”, 
undrar en av dem.

– Det klart att det känns 
konstigt och lite vemodigt att 
sluta. Att jobba som rektor är 
förbaskat roligt och man får 
en otrolig närhet till eleverna, 
men det är viktigt att utvecklas 
och gå vidare. Det jag framför 
allt ser fram emot som verk-

samhetschef är att kunna jobba 
mer långsiktigt och påverka på 
ett annat sätt utan att fastna i 
detaljplanen. Det är en chans 
att kunna påverka mer.

Han blir nu verksamhets-
chef för årskurs sex/sju till nio 
samt gymnasiet och vuxenut-
bildningen. 

Tydligare kriterier
Bredvid honom på kontoret 
sitter hans efterträdare Sten-
Åke Domeij, som ser fram 
emot att ta över rodret på 
Kyrkbyskolan. Med en lång 
bakgrund som rektor, framför 
allt i Gnesta kommun och nu 
senast på en högstadieskola 
i Alingsås, vet han vad det 
handlar om. 

– Jag har alltid tyckt om att 
jobba med ungdomar och det 
ska bli roligt att jobba i en lite 
större kommun jämfört med 
tidigare. 

Enligt den nya läroplanen 
som kom i fjol ska man inom 
undervisningen bli tydligare 
med vilka kriterier som eleven 
betygssätts utefter, så kallad 
formativ bedömning. För det 
finns ett antal strategier, men 
grunden är att alla elever ska få 

– Östling lämnar över rektorstjänsten 
och blir verksamhetschef

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

JOAKIM ÖSTLING

Ålder:39
Bor: Sävedalen
Familj: Fru och två små söner
Gjort tidigare: Rektor på Kyrk-
byskolan
Nytt uppdrag: Blir verksamhets-
chef för skolan i Ale kommun
Gör på fritiden: Umgås med 
familjen och är en riktig orga-
nisationsnörd som kan snöa in 
på forskningsrapporter om det 
mesta inom ämnet. Har även en 
idrottsbakgrund.
Om nystarten: ”Lite läskigt, 
spännande, roligt och utma-
nande. ”

STEN-ÅKE DOMEIJ

Ålder:68
Bor: Gnesta (under veckorna i 
Nödinge)
Familj: Fru och två döttrar
Gjort tidigare: Rektor på Altorp-
skolan i Alingsås
Nytt uppdrag: Blir Kyrkbyskolans 
nya rektor
Gör på fritiden: Idrottar, springer 
i princip varje dag. Intresserad av 
allt möjligt inom teknik.
Om nystarten: ”Det är alltid 
spännande att komma till en ny 
arbetsplats och ett nytt uppdrag.”
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NU ÄR VI 
TILLBAKA

ALLA HÄLSAS VARMT

VÄLKOMNA
Buffé med tre olika rätter:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00

NÖDINGE. Efter 40 års 
arbete i Ale kommun 
har det blivit dags för 
Lennart Bergius att gå 
i pension. 

Tjänsten som verk-
samhetschef för 
Arbetsmarknadsenhe-
ten (AME) tar Andreas 
Witt över med väskan 
full av erfarenheter 
från Vårgårda kommun.

Innan Lennart Bergius bör-
jade på AME 1995 hade han 
jobbat som både lärare och 
rektor i Ale kommun. 

Han arbetar nu sina sista 
dagar innan det blivit dags för 
ett nytt kapitel: Pension. 

– Jag har älskat mitt arbete. 
Det senaste året sedan verk-
samheten flyttades från KS 
(Kommunstyrelsen) till ATO 
(sektor arbete, trygghet och 
omsorg) har jag nog jobbat 
tio timmar per dygn, inte för 
att jag varit tvungen utan för 
att jag känt mig så engagerad. 

Många likheter
På AME:s kontor i Nödinge 
håller nu Andreas Witt på att 
göra sig hemmastad för att ta 
över som verksamhetschef, 
en utmaning som känns spän-
nande, men inte direkt främ-
mande. 

Han befann sig tidigare 
på samma position i Vårgår-
da kommun, där han dessut-
om var chef för flyktingav-
delningen. Sitt nya uppdrag 
liknar han vid att köra bil i en 
ny stad.

– Man känner igen det 
mesta men frågan är om man 
ska vrida åt höger eller vän-
ster. Frågeställningarna är 
samma på många sätt, men 
sedan skiljer det sig självklart 
på sina ställen. Ale är ju till ex-
empel tre gånger så stort som 
Vårgårda, vilket ger fler bru-
kare och större variation. 

Numera ligger även folk-
hälsan under AME och blir 
därmed ett av Andreas Witts 
ansvarsområden, något han 
ser som en fördel. 

– Det finns många kopp-
lingar mellan arbetslöshet 
och ohälsa och därför känns 
det klokt att lägga folkhälsan 
under AME. 

Måste prioritera
Under året har man gjort 
flera särskilda satsningar för 
arbetslösa ungdomar. Bland 
annat pågår EU-projektet 
”IT-piloterna” som ägs av 
GR och syftar till att få fler 
unga att närma sig äldre-
omsorgen.

– Få äldre är intressera-
de av IT-teknik som spel och 
annat. Genom att låta ungdo-
mar dela med sig av sina tek-
nikkunskaper gynnar det de 
äldre samtidigt som fler unga 
lockas till att vilja jobba inom 
äldreomsorgen, säger Andre-
as Witt och Lennart Bergius 
tillägger: 

– Om vi inte lyckas få fler 
ungdomar till äldreomsorgen 
kommer vi att ha problem om 
fem år. 

Inom de särskilda sats-

ningarna ingår även entre-
prenörsutbildningen YEA 
(Young entrepreneurs in Ale), 
ungdomsjobb, feriearbeten, 
”Vägen vidare”, som riktar 
sig till de som inte har god-
kända gymnasiebetyg samt 
flera andra projekt.

Nästa år kommer AME att 
få 2 miljoner kronor till sär-
skilda satsningar, vilket är en 
halvering jämfört med 4 mil-
joner 2012. 

– Man får prioritera vad 
som är mest effektivt, men 
samtidigt komma ihåg att det 
finns andra värden som är så 
mycket större än ett plus på 
pappret. Sparar man in på 
ett ställe kanske kostnaden 
blir det dubbla på ett annat. 
Jag måste först sätta mig in 
i verksamheten och självklart 
hoppas jag på nya projekt och 
uppdrag säger Andreas Witt. 

För Lennart Bergius åter-
står inte så mycket mer än 
att sätta punkt för ett långt 
och givande arbetsliv i Ale 
kommun. Att han står inför 
en stor omställning är helt 
klart, men engagemang-
et lever vidare, inte minst 
genom kyrkan. 

– Jag kommer att arbeta 
i Fiskebäcks missionskyrka 
och eftersom min fru jobbar 
ett tag till blir det nog också 
en del marktjänst hemma. 
Dessutom kommer jag att 
ägna tid åt barn och barn-
barn. Jag ser även fram emot 
att vila och läsa mycket, så det 
känns hur bra som helst att 
gå i pension. Jag är helt trygg 
med att lämna över till An-
dreas och han får ringa mig 
när som helst.

JOHANNA ROOS

Ny verksamhetschef för AME
– Andreas Witt blir ny verksamhetschef för AME

Lämnar över. Lennart Bergius sätter punkt för sitt 40-åriga 
arbetsliv i Ale kommun och känner sig trygg med att Andre-
as Witt tar över som verksamhetschef för AME.

veta vad som förväntas, var de 
ligger någonstans och hur de 
ska ta sig dit. Detta arbetar alla 
skolor i Ale med på liknande 
sätt. 

– Syftet är att öka elevernas 
delaktighet och vi är helt över-
rens om att det är en viktig del 
att jobba med, säger Sten-Åke. 

Naturligt steg
När den tidigare verksamhets-
chefen Hans Enckell skulle 
återgå till arbetet på skolin-
spektionen öppnades dörren 
där Joakim Östling nu kliver 
in, ett steg som känns natur-
ligt.

– Det var faktiskt när en 
annan kommun ville head-
hunta mig till en liknande 
tjänst som tanken började 
gro. Jag tackade nej till erbju-
dandet, men la märke till att 
jag ofta hamnade i den sor-
tens diskussioner. Jag kanske 
inte är den som själv kommer 
med så många idéer, men jag 
är desto vassare på att se och 
förvalta andras, något jag tror 
är värdefullt i jobbet som chef. 

I höst ska Ales skolor läggas 
under skolinspektionens lupp, 
en granskning som återkom-
mer var fjärde år. Resultaten 
väntas vara klara mot slutet av 
terminen.

– Det ger en nystartskänsla 

och även om det kommer att 
bli mycket arbete så är det bra 
att redan från början få svart 
på vitt inom vilka områden 
vi behöver utvecklas. Även 
om det kan kännas torrt med 
statistik så säger det faktiskt 

något om den enskilda eleven, 
säger Joakim.

Mot nya perspektiv

Där en dörr stängs öppnas en annan. När Joakim Östling lämnar kyrkbyskolan och istället 
blir verksamhetschef tar Sten-Åke Domeij över som rektor.
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Bildoktorn som aldrig tröttnar
Bosse "Bildoktorn" Andersson ser det som sin livsuppgift att laga bilar.

Hemma i garaget utanför Vetlanda bygger han på sin drömbil, men på söndag 
tar han en paus och styr kosan mot Nödinge.

När Ales nya biltvätt i 
Nödinge invigs söndagen 
den 19 augusti kommer 
du att vara på plats och 
prata bilvård. Har du 
någon koppling till Ale 
kommun?
– Min dotter bor i Göteborg 
och jobbar i Ale kommun, 
så jag passar på att hälsa på 
dem när jag ska till västkus-
ten till helgen. 

Mer specifikt, vad 
kommer du att berätta 
om på invigningen?
– Det säger jag inte, det får 
ni se på söndag!

Du har mekat med bilar 
i över 40 år, tröttnar du 
aldrig?
– Nej, tvärtom. Det blir 
bara värre och värre, det är 
märkligt egentligen. 

Varför tror du att det du 
gör är så uppskattat?
– Man blir lätt villrådig som 
konsument och kan behöva 
en ”second opinion”. Jag 

är en ambulerande bildok-
tor och ser det som min livs-
uppgift att hjälpa människor 
med deras bilar. Man kan 
säga att jag är en missionär 
på det viset.

Vilken är den vanligaste 
frågan du får?
– Just den frågan du ställde 
nu. Annars är det vanligast 
att man undrar över fel som 
kommer och går. Man har 
varit på verkstan fem gånger 
och precis då försvinner 
oljudet eller röken för att 
sedan återkomma. 

Vilken typ av frågor är 
svårast att svara på?
– Mycket hänger på hur 
mycket kunden vet om sin 
bil. Det viktigaste är att man 
hittar en kompassriktning 
ihop med bilens ägare. Ett 
tips är att anteckna under 
vilka omständigheter felen 
uppkommer. 

Vilket bilmärke tycker du 
bäst om?

– En bil med så lite delar 
som möjligt blir det minst 
problem med. Därför ligger 
det engelska bilmärket 
Morgan mig varmt om hjär-
tat. 

Vad för bil skulle du aldrig 
köpa?
– En 60 Amphicar amfibie-
fordon, som är en blandning 
av bil och båt. Det är en lika 
värdelös bil som båt. 

Vad ska man tänka på 
när man köper en begag-
nad bil?
– Att välja rätt verkstad. 
Välj verkstad först och när 
du fått förtroende för dem 
väljer du det märke som de 
tycker är roligast att jobba 
med. Därefter tittar du efter 
en modell som passar dig. 
Alla bilar går sönder, även 
de som enligt statistiken är 
minst problem med. 

VECKANS 

PROFIL

Namn: Bosse Andersson
Ålder: 59
Bor: Hus i skogen utanför Vet-
landa 
Gör: Sänder ”Fråga bildoktorn” i 
Sveriges Radio sedan 1996. Jobbar 
också som konferencier, före-
dragshållare och ”klok gubbe” 
och är ofta på resande fot. Skriver 
även artiklar och böcker, fotogra-
ferar och mekar med bilar såklart.
Familj: Hustrun Monica, två dött-
rar och fyra barnbarn
Tycker om: Att koppla av med en 
god bok och kanske en whiskey. 
Whiskey är ett stort intresse. 
Ogillar: Att gå till tandläkaren
Kör: Bland annat Volvo V50 diesel 
och Rover 25. Har fem bilar totalt. 
Bästa billåten: ”Mustang Sally”
Minnesvärd bilsemester: ”Köra 
vilse på Scottlands landsbygd och 
upptäcka saker man inte hade en 
aning om. ”
Drömbil: ”Sportvagnen jag håller 
på att bygga har jag drömt om 
sedan tidiga tonåren.”
Motto: ”Det går att göra sina 
drömmar till verklighet om man 
planerar sitt liv på rätt sätt.” 
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

I måndags började tågen 
mellan Göteborg och Troll-
hättan gå igen efter somma-
rens fem veckor långa av-
stängning. 

I samband med detta invigs 
även en 1,8 kilometer lång 
tunnel genom Kattleberg i 
Ale kommun.

– Arbetet under somma-
rens trafikavbrott har gått 
mycket bra. Vi har kunnat 
lägga viktiga pusselbitar på 
plats inför den 9 december, 

när det nya dubbelspåret 
beräknas invigas längs hela 
sträckan, säger Sara Distner, 
projektchef BanaVäg i Väst.

Hon berättar att arbetet 
har flutit på väl och att allt 
som planerades att genom-
föra också blev klart.

– Någon tidsvinst kommer 
resenärerna inte att märka av 
efter sommarens arbeten. 
Det blir först när dubbelspå-
ret är helt klart i december, 
säger Sara Distner.

Avstängningen har inne-
burit att resenärerna har fått 
åka buss och att godstrafi-
ken har gått på andra banor. 
Under sommaren har delar av 
den gamla anläggningen rivits 
och ersatts med nya spår och 
kontaktledningar. När trafi-
ken nu släpps på igen börjar 
tågen även gå genom den 1,8 
kilometer långa Kattlebergs-
tunneln i Ale kommun.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Tågtrafiken igång igen
Tågtrafiken igång igen mellan Göteborg och Trollhättan.             Foto: Allan Karlsson
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Försäkra ditt boende 
hos oss och få sänkt 
personbilspremie!
Ring mig så berättar jag mer.
Anna Turäng, 0520-49 49 64 
Säljare Privat Försäkring 

lansforsakringar.se/alvsborg

NÖDINGE. Kommunen 
vill förtäta området 
mellan Norra Klöver-
stigen och Fyrklöver-
gatan.

Hyresgäster och 
fastighetsägare i det 
berörda området mot-
sätter sig dock försla-
get.

– Det finns inte 
utrymme för bygg-
nation här, fastslår 
Thomas Eliasson, ord-
förande i Överstegår-
dens samfällighetsför-
ening.

Ett par veckor före midsom-
mar fick berörda sakägare 
information om kommu-
nens planer på förtätning 
i Nödinge. Några veckor 
senare var det dags för sam-
rådsmöte.

– Väldigt kort varsel. Tid-
punkten var den sämsta tänk-
bara, mitt under brinnande 
semester då många är bort-
resta. Det var flera personer 
som inte hade möjlighet att 
närvara på mötet, berättar 
Thomas Eliasson.

Kommunen har planer att 
anlägga tre, elva meter höga, 
huskroppar mellan Norra 
Klöverstigen och Fyrklöver-
gatan, totalt rör det sig om 

24-28 lägenheter. Huskrop-
parna är tänkta att vara pla-
cerade enbart några meter 
från radhusen i området. 
Sista dagen att lämna in syn-
punkter för sakägarna var i 
fredags.

– Det är åtminstone ett 
20-tal boende som har skickat 
in synpunkter till kommun-
kontoret. Alla är negativt 
inställda, säger Eliasson.

Boende i området hävdar 
att luftigheten försvinner, 
att ytor som idag används 
för spontanidrott och lek tas 
bort. En känsla av instängd-
het och ökad insyn lyfts också 
fram som ett argument i sam-
manhanget. 

– Vi vet även av erfarenhet 
från andra områden att när 
byggnationen blir för tät ökar 
risken för att konflikter upp-
står och att trivseln minskar, 
säger Eliasson.

– Kommunen hänvisar till 
den framtagna strukturstu-
dien där man har ritat in en 
massa hus på olika platser i 
centrala Nödinge. Men det 
lustiga är att det i studien inte 
finns något förslag alls på att 
bygga på den här tomten. 
Projektet känns inte genom-
tänkt för fem öre, säger 
Johnny Sallander boende på 
Fyrklövergatan och som ris-

kerar att bli närmaste granne 
med en av de tre huskrop-
parna.

– Vi var i kontakt med en 
mäklare för ett tag sedan och 
hans uppmaning var att vi 
skulle sälja så fort som möj-
ligt. En värdeminskning på 
vårt hus är ofrånkomlig om 
projektet sätts i verket. Det 
känns inte alls bra, säger 
Johnny.

För att uttrycka sitt miss-
nöje och få politikerna att 
inse vad det är man fattar 
beslut om har Överstegår-
dens samfällighetsförening 
bjudit in till ett möte, tisda-

NOL. Under sommarlo-
vet har det arrangerats en 
tävling innehållande sex 
olika grenar på Nolskolan 
fritids. Följande grenar var 
representerade: Balansgång 
med vattenhink, frisbeegolf, 
armstarker (hänga längst i 
klätterställningen), sparka 

stövel i kinagungan, pre-
cisionsskytte i fotbollsmål 
samt lilla cykelloppet.

De barn som var på 
Nolskolans fritids den här 
dagen deltog med lust och 
glädje och visade en otrolig 
kämpaglöd. Tävlingsgene-
ral Åse Hagborg-Aleberg 

organiserade arrange-
manget med härlig inspira-
tion och drog igång både 
stora och små.

Deltagare och publik 
avslutade den aktiva och 
soliga dagen med saft, bulle 
och glasspinne.

JONAS ANDERSSON

Lustfylld tävling på Nolskolans fritids
Olympiska spel i miniformat genomfördes på Nolskolans fritids. Tävlingsgeneral var Åse 
Hagborg-Aleberg.

Thomas Eliasson och Johnny Sallander är upprörda över kommunens förslag på att förtäta området mellan Norra Klöversti-
gen och Fyrklövergatan.

gen den 21 augusti.
– En inbjudan har gått ut 

till samtliga ordinarie leda-
möter i Samhällsbyggnads-
nämnden. Tyrone Hansson 
(S) är den enda vi har fått 

svar ifrån så här långt och han 
har lovat att komma, säger 
Thomas Eliasson.

Vad är syftet med mötet?
– Att visa på det orimliga 

i att förtäta det här området. 

Det gäller att ansvariga poli-
tiker ser till helheten och inte 
bara tänker ekonomiskt.

Motsätter sig förslaget om förtätning
– Upprörd stämning bland 
invånare i Nödinge

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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BILLIGT OCH BRA BOENDE I LÖDÖSE

FÖR YTTERLIGARE INFO BESÖK: hemnet.se ELLER alefast.se

 0705-44 80 55      0705-41 41 86

LÖDÖSE: NYRENOVERAT RADHUS I LUGNT O BARNVÄNLIGT OMRÅDE! NÄRA ALLT!

Nyrenoverat radhus i mycket gott skick. 5 rum o kök i 2 våningar. Ny inredning i bad/dusch/WC. Allt 
nymålat eller utbytt. Balkong o uteplats mot trädgården. Eget garage i länga + p-plats. Lekplats utanför 
entrén. Daghem i området. 1 km till nya motorvägen E45. Nära buss o regiontåg mot Gbg och Thn. Billigt 
o bra boende, nära allt!

• Begärt pris: 1.385.000 kr / bud
• Visning lördag 18 augusti kl 12 - 13 (eller ring 0705-448055 för personlig visning)
• Adress: S:ta Marias Väg 34, LÖDÖSE
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BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

PRIS 2 225 000 kr/bud. TOMT 1 340 kvm .
VISAS Sö 19/8 10.30-11.30. Båtsmansliden 5. ALE
Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE BOHUS 4 rok, 108 + 47 kvm
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PRIS 645 000 kr/bud. AVGIFT 3 557 kr/månad..
VISAS Lö 18/8 11.00-12.00. Sö 19/8 15.00-15.45.
Byvägen 22 A. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 3 rok, 65 kvm
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PRIS 840 000 kr/bud. AVGIFT 2 750 kr/månad. .
ENERGIPREST. D. VISAS Sö 19/8 13.00-14.00.
Egnahemsvägen 13. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE NOL 3 rok, 68 kvm
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PRIS 2 090 000 kr/bud. TOMT 681 kvm . VISAS Sö 19/8
13.30-14.15. Åsbacken 15. ALE Daniel Eriksson
0303-74 90 06.

ALE BOHUS 5 rok, 104+40 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 1 550 000 kr/bud. TOMT 223 kvm. VISAS Sö 19/8
12.00-12.45. Ti 21/8 17.30-18.15. Skolvägen 25. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE BOHUS 3 rok, 85+40kvm

S
M
S
:A

8
4
1
4
7

T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

PRIS 2 895 000 kr/bud. TOMT 275 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Westmarks Gränd 19. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 5-6 rok, 134 kvm
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PRIS 2 490 000 kr/bud. TOMT 385 kvm . VISAS Sö 19/8
15.00-15.45. Ti 21/8 18.30-19.15. Videgårdsvägen 82. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

SURTE 5 rok, 124 kvm
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PRIS 1 800 000 kr/bud. TOMT 1 530 kvm. VISAS Sö 19/8
14.00-14.30. Skår 212. ALE Sebastian Krigholm
0303-74 90 01.

ALE SKEPPLANDA 6 rok, 150 kvm
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VILLOR  ALE

BOSTADSRÄTTER  ALE

OMRÅDE ADRESS KVM PRIS KR/BUD VISAS SMSKOD

BOSTADSRÄTTER
BOHUS 3 rok Byvägen 22 A 65 645 000 Lö 18/8 11:00-12:00. Sö 19/8 15:00-15:45 86197
BOHUS 3 rok  Alkalievägen 13b 65 695 000 Lö 18/8 12:30-13:30. Sö 19/8 11:00-11:45 86829
BOHUS 2 rok  Alkalievägen 11b  54 495 000  88513
BOHUS 4 rok  Byvägen 19c 89,5 825 000 Lö 18/8 14:00-14:30 78651
NOL 3 rok Egnahemsvägen 13 68 840 000 Sö 19/8 13:00-14:00  88347

VILLOR
ALVHEM 6 rok Ramstorp 380 139 1 695 000 Sö 19/8 12:00-12:30  81037
ALVHEM 5 rok Västergård 115 164  1 850 000 Sö 19/8 11:00-11:30  21208
HÅLANDA 4 rok Viesbacke 395 100 1 495 000 Sö 19/8 16:00-16:30 75160
HÅLANDA 4 rok Sandåker 355  98 1 395 000 Sö 19/8 16:30-17:00  82178
SKEPPLANDA 6 rok Skår 212 150 1 800 000 Sö 19/8 14:00-14:30  85616
STARRKÄRR 4 rok Sandsjödal 280  104 1 680 000 Sö 19/8 14:30-15:15  53900
ALAFORS 5 rok Sjövallavägen 32 94  1 495 000 Sö 19/8 13:00-13:30  84053
NOL 2 rok Björsjödal 490  54 1 225 000  71555
NOL 5 rok  Bäckvägen 3a  139 2 985 000 Sö 19/8 14:00-14:30  69504
NOL 5 rok Enekullevägen 7  145 2 300 000 Sö 19/8 12:00-12:30  85076
NÖDINGE 5 rok Häroldsvägen 18 170  2 585 000 Sö 19/8 13:00-13:30  72644
NÖDINGE 5 rok  Westmarks Gränd 19 134 2 895 000 Sö 19/8 Ring för visning  86228
BOHUS 4 rok Båtsmansliden 5 108  2 225 000 Sö 19/8 10:30-11:30  87826
BOHUS 3 rok Skolvägen 25 85  1 550 000  Sö 19/8 12:00-12:45  84147
BOHUS 5 rok  Åsbacken 15  104  2 090 000  Sö 19/8 13:30-14:15  83335
SURTE 5 rok  Keillers Väg 8  163  2 100 000 Sö 19/8 16:15-16:45  82933
SURTE 5 rok  Videgårdsvägen 82  124  2 490 000  Sö 19/8 15:00-15:45  88389

Sveriges största 

visningshelg!
18-19 augustiPRIS 695 000 kr/bud. AVGIFT 3 585 kr/månad. .

VISAS Lö 18/8 12.30-13.30. Sö 19/8 11.00-11.45.
Alkalievägen 13b. ALE Marie Aronsson 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 3 rok, 65 kvm

S
M
S
:A

8
6
8
2
9

T
IL
L
7
1
1
2
2



alekuriren  |   nummer 28  |   vecka 33  |   201210

KROKHOLMEN. Ale 
kommun arrangerade 
för tolfte året i rad 
entreprenörsutbild-
ningen YEE.

Ungdomar från sex 
olika länder har inspi-
rerats och utbildats 
i kreativt tänkande, 
resultatet blev sex 
genomtänkta affärs-
idéer.

– Det är en magisk 
vecka att se hur del-
tagarna går från främ-
mande individer till 
vänner för livet. Att de 
samtidigt utför ett pro-
jektarbete är en annan 
sak, det är processen 
dit som gör utbild-
ningen unik, säger 
ansvarig pedagog David 
Cartwright.

Det som en gång startade 
som ett internationellt pro-
jekt för ungdomar med stora 
ambitioner har utvecklats 
till en hyllad entreprenörs-
utbildning, där inte bara Ale 
och Sverige är skådeplatsen. 
Redan 2010 gick YEE på 
export för första gången. I 
Moldavien kommer utbild-
ningen nu att arrangeras för 
andra gången i september.

– I grunden handlar det 
om att lära ungdomar att 
tänka i nya banor, att se lös-
ningar istället för problem, 
att våga vara kreativ och se 
ett misstag som en möjlighet 
att lära sig något nytt. Det 
tror vi kan göra stor nytta 
inte minst i länder utanför 
västvärlden, säger profes-
sor Roger Mumby Croft 
som tillsammans med Kjell 
Lundgren, Ale kommun, har 
utvecklat konceptet.

22 deltagare från sex euro-
peiska länder tillbringade sex 

dagar på Krokholmen. Teori, 
projektarbete och teambil-
dande aktiviteter varvas med  
god mat signerad Christina 
Magnusson-Wallöe som 
i år hade hjälp av fyra kom-
munala sommarjobbare. 
Utbildningen fokuserade 
i år på de utmaningar som 
väntar Europa. Huvudupp-
giften blev att formulera en 
affärsidé med tillhörande 
affärsplan och budget som 
kan bidra till ett bättre liv. 
Arbetet sker i mixade grup-
per med minst en deltagare 

från varje land. Att nätverka 
och skapa nya kontakter är 
ett av målen med utbild-
ningen. Kortare seminarium 
hålls under ledning av David 
Cartwright och Nicolette 
Michels, båda med rötter 
i Oxford 
B r o o k e s 
U n i v e r -
sity, samt 
av Dennis 
Larsen som 
var en av 
de l t aga rna 
under premi-
äråret 2001 
och som nu 
är pedagog 
i ämnet. Under veckan gäs-
tades Krokholmen av entre-
prenören Christian Kjell-
berg, Nordisk rörmärkning 
AB, som berättade om sin 
verksamhet. Deltagarna fick 
då möjlighet att ställa frågor 
om och söka stöd för sina 
nykläckta affärsidéer.

– Det är en förmån att få 
vara en del av det här projek-
tet. Ungdomarna ger mycket 
tillbaka, ställer bra frågor 
och presenterar sedan egna 
affärsidéer som minst sagt 
inspirerar, anser Christian 
Kjellberg.

Redovisningen av pro-
jektarbetena ägde rum i 
Ale gymnasium i fredags 
eftermiddag. På plats fanns 
ledande politiker och tjäns-
temän i Ale, kommunled-
ningen i Budesti, Moldavien 
och ledande befattningsha-
vare i Ghanzi från Botswana.

– Det var enormt impo-
nerande. Vilken energi dessa 
ungdomar har visat, inte bara 
idag, utan under hela veckan. 
De har jobbat till midnatt 
och förberett sig minutiöst, 
menar Thomas Sundsmyr, 

årets projektledare.
Affärsidéerna hade en klar 

tonvikt på hälsa och välbefin-
nande. Det handlade bland 
annat om tidiga åtgärder för 
överviktiga barn, aktiviteter 
för sysslolösa pensionärer 

och jobb för 
h e m l ö s a . 
Deltagarna 
var inte sena 
att berömma 
u t b i l d -
ningen.

– En 
u n d e r b a r 
vecka, där vi 
har jobbat 
hårt men 

har samtidigt fått lära oss så 
mycket nytt. Engelskan är 
kanske den färdighet som 
har utvecklats mest, men 
mest minnesvärt blir nog de 
glada italienarna, reflekterar 
Ekaterina Novoselova, en 
av fyra ryska deltagare.

Jake Parnell från Oxford i 
England var också nöjd med 
utbildningen.

– Det har varit annor-
lunda. Kul med så många 
olika människor och Sverige 
med Västkusten har impone-
rat på mig. Dessutom visste 
jag inte att svenskar var så 
trevliga och välkomnande.

Nicolette Michels var full 
av beundran efter fredagens 
presentationer.

– Det var precis som van-
ligt, den här gruppen var 
bättre än någonsin! Jag tror 
också att utbildningen har 
blivit bättre och nu är vi en 
väldigt bra mix av lärare som 
börjar bli varma i kläderna…

Vissa saker blir bara bättre med åren
– 12:e upplagan av YEE, den bästa någonsin!

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

22 ungdomar från sex olika europeiska länder har under förra veckan genomgått YEE – en 
internationell entreprenörsutbildning på Krokholmen. Kursen leds av pedagoger från bland 
annat Oxford Brookes University.

Christian Kjellberg, Nordisk rörmärkning AB, berättade om 
att vara företagare och driva näringsverksamhet i Sverige.

Nicolette Michels, Oxford Brookes University, har varit med 
i projektet från tidernas begynnelse och tycker fortfarande 
att det utvecklas trots tolv år på nacken.

David Cartwright, en av tre pedagoger, som har entrepre-
nörskap som specialitet.
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ÄLVÄNGENS CYKEL  

Se fl er erbjudanden på 
www.alvangenscykel.se

PEAK 24” ELLER 26”
3-vxl med fotbroms, 
färg: röd. Rek pris 2.995:-

CRESCENT
Modell Åkulla(dam) 
eller Starren(herr)
         24-vxl shimano, 
            alu ram, fjädrande 
             framgaffel med 
            låsbar funktion.
          Rek pris 5.995:-
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Det var enormt
imponerande. Vilken 

energi dessa ungdomar 
har visat, inte bara 

idag, utan under hela 
veckan. De har jobbat 

till midnatt och förberett 
sig minutiöst.

Thomas Sundsmyr, projektledare
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Magnusson-Wallöe som 
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giften blev att formulera en 
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affärsplan och budget som 
kan bidra till ett bättre liv. 
Arbetet sker i mixade grup-
per med minst en deltagare 
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ett av målen med utbild-
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Cartwright och Nicolette 
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nykläckta affärsidéer.

– Det är en förmån att få 
vara en del av det här projek-
tet. Ungdomarna ger mycket 
tillbaka, ställer bra frågor 
och presenterar sedan egna 
affärsidéer som minst sagt 
inspirerar, anser Christian 
Kjellberg.

Redovisningen av pro-
jektarbetena ägde rum i 
Ale gymnasium i fredags 
eftermiddag. På plats fanns 
ledande politiker och tjäns-
temän i Ale, kommunled-
ningen i Budesti, Moldavien 
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vare i Ghanzi från Botswana.

– Det var enormt impo-
nerande. Vilken energi dessa 
ungdomar har visat, inte bara 
idag, utan under hela veckan. 
De har jobbat till midnatt 
och förberett sig minutiöst, 
menar Thomas Sundsmyr, 

årets projektledare.
Affärsidéerna hade en klar 
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annat om tidiga åtgärder för 
överviktiga barn, aktiviteter 
för sysslolösa pensionärer 

och jobb för 
h e m l ö s a . 
Deltagarna 
var inte sena 
att berömma 
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har jobbat 
hårt men 

har samtidigt fått lära oss så 
mycket nytt. Engelskan är 
kanske den färdighet som 
har utvecklats mest, men 
mest minnesvärt blir nog de 
glada italienarna, reflekterar 
Ekaterina Novoselova, en 
av fyra ryska deltagare.

Jake Parnell från Oxford i 
England var också nöjd med 
utbildningen.

– Det har varit annor-
lunda. Kul med så många 
olika människor och Sverige 
med Västkusten har impone-
rat på mig. Dessutom visste 
jag inte att svenskar var så 
trevliga och välkomnande.

Nicolette Michels var full 
av beundran efter fredagens 
presentationer.

– Det var precis som van-
ligt, den här gruppen var 
bättre än någonsin! Jag tror 
också att utbildningen har 
blivit bättre och nu är vi en 
väldigt bra mix av lärare som 
börjar bli varma i kläderna…
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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!
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NÖDINGE. Ale har haft 
många utbyten med 
europeiska länder, nu är 
något nytt på gång.

I veckan som gick 
gästades kommunen av 
företrädare för Ghanzi 
district i Botswana.

– Utbildningen YEE är 
något som vi definitivt 
skulle kunna arrang-
era där, säger Joachim 
Wever, utvecklingsstra-
teg i Ale.

Ale kommun är just nu i för-

beredelsedelen i ett even-
tuellt kommande interna-
tionellt utbyte med Ghanzi 
i Botswana. Finansieringen 
sker med hjälp av Sida som 
under ICLD:s flagga (Inter-
nationellt centrum för lokal 
demokrati) arbetar för att 
främja en demokratisk 
utveckling i olika u-länder. 
Sida har tidigare stöttat 
exporten av entreprenörsut-
bildningen YEE till Molda-
vien och vände sig nu till Ale 
för att se om det var möj-
ligt att skapa ett samarbete 
mellan Ale och Botswana.

– Vi går in i det här med 
öppna ögon. Det här är vårt 
första möte med Botswana 
och under dessa dagar ska 
vi se vilka gemensamma 
beröringspunkter som finns. 
Kring vilka frågor kan vi 
samarbeta? Det är viktigt att 
det blir ett utbyte, där även 
vi känner att det ger något 
tillbaka. YEE är definitivt ett 
projekt som vi skulle kunna 
göra något runt, berättar 
Joachim Wever som lät Bot-
swanas representanter få se 
hur utbildningen genomför-
des på Krokholmen.

Det gjordes också studie-

besök hos ETC i Nol, BS 
Elcontrol och Alevira. Under 
lördagen träffades kom-
munledningarna för Ale och 
Ghanzi. Här medverkade 
också borgmästaren och vice 
borgmästaren för Budesti 
kommun i Moldavien. Samt-
liga kommuner presenterade 
sig detaljerat för varandra.

– Det kan finnas projekt 
där tre parter med fördel 
kan ingå. Vad vi förstod av 
Botswana så har de ett stort 
intresse för solenergi och hur 
denna kan lagras. Därför var 
besöket hos ETC (Energi-
teknikcentrum i Nol) väldigt 

uppskattat. Det här är också 
ett ämne som intresserar 
Moldvaien, säger Joachim 
Wever.

Brinner av lust
Som en andra fas i utred-
ningen kring ett eventuellt 
utbyte mellan Ale och Bot-
swana kommer ett nytt möte 
att arrangeras i oktober, då i 
Ghanzi.

– Det var ett mycket posi-
tivt första möte. De brinner 
av lust att utveckla sin region 
och deras framtidstro smit-
tar av sig. Det ska bli intres-
sant att få se hur långt de har 

kommit, hur deras offentliga 
verksamheter fungerar. Av 
de handlingar de hade med 
sig kändes det helt klart som 
att även vi har en del att lära 
av dem. Deras intresse för 
näringslivet kan förhopp-
ningsvis leda till många 
andra spännande utbyten. 
Förutom att skapa ett utbyte 
inom utbildning som alltid 
är värdefullt vill jag gärna se 
att vi skapar mervärden för 
näringslivet. Det ska också 
vara tydligt vilken nytta vårt 
eventuella utbyte med Bot-
swana ger aleborna, säger 
Kommunstyrelsens ordfö-

rande Mikael Berglund 
(M).

Det var nöjda gäster som 
påbörjade den drygt 20 
timmar långa resan hem i 
söndags.

– Det är väldigt rent och 
fint i Sverige, men vi har 
bättre väder! Jag ser verkli-
gen fram mot att få visa upp 
Botswana och hoppas på ett 
långvarigt utbyte med Ale, 
summerade borgmästare 
Douglas D. Tlharese.

BOTSWANA
Botswana är ett av Afrikas mest 
välmående länder. Engelska är offi-
ciellt språk och landet blev själv-
ständigt 1966. Läskunnigheten är 
hög. Landet exporterar mycket nöt-
kött och har stora naturtillgångar i 
form av koppar och silver. Diaman-
ter är en annan värdefull tillgång. 
Medellivslängden är än så länge 
ganska låg, 58 år, vilket främst 
beror på att antalet HIV-positiva 
är 24%. På senare år har turismen 
ökat kraftigt. Den offentliga servi-
cen byggs sakta ut, men är långt 
från västvärldens. 

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ghanzi, en region i Botswana, diskuterar utbyte med Ale kommun. Att få ta del av entreprenörsutbildningen YEE står högt 
upp på agendan. Dennis Larsen, pedagog på Krokholmen, förklarade magin i konceptet.

– Ale diskuterar samarbete 
med det sydafrikanska landet

YEE på export 
till Botswana?
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NÖDINGE. Förra lör-
dagen arrangerade Ale 
Brukshundklubb en ral-
lylydnadstävling med 60 
deltagare. Det är en rätt ny 
sport i Sverige, godkänd 
som officiell tävlingsgren 
inom Svenska Brukshund-
klubben så sent som 1 juli 
2011. Innan dess fanns det 
tävlingar, men de var inof-
ficiella. 

Det här var Ale BK:s 
tredje officiella rallylyd-
nadstävling, den senaste 
hölls den 28 april och hade 
över 120 deltagare.

– Det hade vi kunnat ha 
nu också, vi hade dubbelt 
så många anmälda som 
deltagare, men på grund av 
att det bara var en domare 
kunde inte fler än 60 få 
tävla. Deltagarna lottas då 
det är fler anmälda än plat-
ser, säger Birgitta Elgh, 
domare under hela dagen.

Att rallylydnad har blivit 
en så populär sport på så 
kort tid är inte så konstigt, 
det är en tränings- och 
tävlingsform som passar 
de flesta hundar och 
hundägare. Rallylydnadens 
grundtanke är att alla ska 
kunna träna rally. Det är 
en sport som bygger på 
glädje, kommunikation 
och samarbete, vilket också 
premieras.

Man tävlar mot varandra 
oavsett kön, storlek och 
ålder både på hundar och 
ägare, och det behöver 
inte vara renrasiga hundar, 
alla är välkomna. Sporten 
bygger på att hund och 
förare genomför en bana 
med 12-20 moment bero-
ende på svårighetsgrad. 
Varje moment illustreras av 

en skylt som med text och 
bild beskriver hur övningen 
ska utföras. Totalt finns 
det cirka 70 moment i fyra 
klasser: Nybörjare, Fort-
sättning, Avancerad och 
Mästare.

Tävlingsbanan bestäms 
av domaren, och den är 
olika för varje klass och täv-
ling. Innan tävlingen börjar 
får deltagarna göra en ban-
vandring utan sina hundar. 
Domaren bedömer varje 
ekipage medan de genom-
för banan, man börjar med 
100 poäng från vilka avdrag 
görs. Man får gärna prata 
och uppmuntra hunden 
under tävlingen, men man 
får inte röra vid hunden. I 
rallylydnad krävs inte ett 
perfekt fotgående, men det 
ställer höga krav på samar-
bete och kontakt. 

Rallylydnad är en perfekt 
aktivitet för den vanliga 
familjehunden och bygger 
på glädje och samarbete – 
dessutom är det en under-
hållande hundsport att titta 
på. Via träningen ger rally-
lydnaden dig och din hund 
en bättre kontakt och du 
får en hund som är lydig, 
följsam och samarbetsvillig. 
Det är inte så fysiskt krä-
vande, så det passar också 
för äldre hundar och förare. 

Den 15-16 september 
hålls SM i rallylydnad på 
Tånga Hed i Vårgårda. Då 
är Ale BK arrangörsklubb 
för mästarklassen.

Anna Frisk

RYK. Ett hotell har 
öppnat i Ryk.

Människor är dock 
inte välkomna – bara 
hundar.

– En satsning som 
jag tror stenhårt på, 
förklarar Hundfixarns 
ägare Sivana Lind-
ström.

Det var för ett år sedan som 
Sivana Lindström förverk-
ligade sin dröm och starta-
de Hundfixarn. Här finns 
ett hunddagis där husse eller 
matte kan lämna sin jycke på 
morgonen och hämta den-
samma på kvällen. Sivana er-
bjuder också klippning och 
trimning av hundar.

Nu har Sivana Lindström 
tagit nästa steg och utvecklat 
sin rörelse till att även omfat-
ta ett hundhotell.

– Det finns nio rum på 
hotellet och ett allrum där 
hundar som trivs bra tillsam-
mans kan umgås. Storleken 
på rummen varierar. Alla rum 
har sängar plus att jag har sytt 
dynor med tvättbara över-
drag. Mysfaktorn är hög, för-
klarar Sivana Lindström som 
verkligen har hittat rätt i livet.

– Jag älskar djur i allmän-
het och hundar i synnerhet. 
Hundar är så roliga och ingen 
är den andra lik, säger Sivana.

Alla hundar, oavsett ras 
och storlek, är välkomna till 
hundhotellet i Ryk. Sivana 

Lindström välkomnar de fyr-
benta vännerna med öppna 
armar.

– Hundarna som kommer 
hit trivs väldigt bra, det syns 
på dem. Vi har bra prome-
nadstråk och stora gräsom-
råden där vi kan leka med 
hundarna. Under somma-
rens hetaste dagar har vi haft 
en bassäng där hundarna har 
kunnat svalka sig, berättar 
Sivana som också poängte-
rar att hundhotellet är för-
sett med air condition.

När infaller högsäsong-
en?

– Självklart kommer en 
hel del hundar sommartid, 
men runt jul och nyår är det 
också många som väljer att 
resa bort. Vintertid har vi 
tillgång till vårt ridhus där vi 
kan släppa in hundarna om 
det är busväder ute.

Vad är viktigast i din roll 
som nybliven hotellägare?

– Att hundarna mår bra 
och är i harmoni. Säkerhe-
ten är en annan viktig aspekt. 
Hundägarna ska känna sig 
trygga när de lämnar sin hund 
till mig oavsett om det gäller 
övernattning, dagis eller 
klippning och trimning, av-
slutar Sivana Lindström.

Nyöppnat hotell i Ryk
– Fast bara hundar är välkomna

I RYK

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sivana Lindström på Hundfixarn i Ryk har utvecklat sin verksamhet och byggt ett hundho-
tell med nio rum.

Lantlig idyll som lämpar sig utmärkt för spontan lek med 
hundarna.

Rallytävling på Ale Brukshundklubb

Överst på prispallen i mästarklassen var från vänster: 
Tvåa Caroline Gustafsson, Borås BK, med Guns & Roses 
Walk The Line ”Mille” (Shetland sheepdog) 94 p. Etta 
Britt Ohlsson, Stenungsunds BK, med Niehkos Menja 
”Menja” (Finsk lapphund) 97p. Trea Catherine Andersson, 
Österåkers BK, med Easy Lover Of Mine, ”Xanto” (Austra-
lian Shepheard) 96p.

Catherine Andersson, Öst-
eråkers BK, visade fin kon-
takt med sin hund i mästar-
klassen, vilket resulterade i 
en tredjeplats.

RALLYLYDNAD
Ursprungligen kommer rallylydnaden 
från USA. Agilityns grundare, Charles 
Kramer, är även grundare till rally-
lydnaden. Charles Kramer tyckte att 
steget mellan allmänlydnaden och 
tävlingslydnaden var så stort vilket 
bidrog till att folk slutade träna med 
sina hundar efter allmänlydnadskur-
serna. Han började fundera på hur 
man kunde få folk att fortsätta vara 
aktiva med sina hundar. Han satte 
ihop den nya sporten rallylydnad 

genom att mixa freestyleövningar 
med agility och lydnad. Sporten 
kom till Sverige ungefär runt 2005, 
genom Danmark till Skåne och något 
senare genom Norge till Dalsland och 
Värmland. Norge och Danmark hade 
två olika regelverk som har arbe-
tats samman till ett svenskt regel-
verk, regelverket blev officiellt 1 juli 
2011. I skrivande stund ska snart en 
ny regelrevidering göras och de nya 
reglerna ska träda i kraft 2013.
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Utgångspris: 3 050 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 145 kvm, biarea: 8 kvm
Tomt: 936 kvm Plan

Byggt: 1982
Adress: Trädgårdsvägen 10
Visas sön 19/8 14.00-15.00 och tis 21/8 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2881 till 72456 för beskrivning

Ett tillfälle i Älvängen ! Pedantskött 1½-plansvilla med garage. Lugnt och skyddat läge längst in på
återvändsgata gränsande till naturen. Fin trädgårdstomt. Gångavstånd skola, förskola, affär/ centrum /
pendelstation. Bergvärme och kakelugn = låg driftskostnad. Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-2881.
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Områdes-

visning

Söndag 19 aug

11.00–13.00

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

RYD/ÄLVÄNGEN. Med 
400 CD-skivor i väskan 
intar Nordin & Weglin 
mixerbordet.

På bara ett år har 
den unga duon från Ale 
gjort sig ett namn som 
DJ:s och efter studen-
ten drömmer de om att 
satsa fullt ut på sin 
stora passion: Att få 
folk att älska dansgol-
vet.

Josefin Nordin, 18 från 
Älvängen och Vicktoria 
Weglin, snart 18 från Ryd 
har redan spelat på flera av 
Göteborgs populäraste natt-
klubbar, som Berså, Parken, 
Valand och Hard Rock Café. 
De har deltagit i ”DJ-battle” 
i Småland och på ”100 % 
Partys” kryssningar från 
Stockholm till Tallin och 
Riga har de fått Östersjön att 
gunga. I våras drog de igång 
festen på det drogfria skolav-
slutningsfirandet ”Sommar-
start” i Kungälvs Folkets park 
och lördagen den 25 augusti 
är det Furulundsparken som 
gäller.

Det har med andra ord inte 
varit en lugn stund sedan de 
gick kursen på Svenska DJ-
skolan förra året. De jobbar 
nu för bolaget Ebba DJ:s, som 
har hand om utbildningarna.  

– Det är skönt att vara 
kvar inom Svenska DJ-skolan 
eftersom det är lätt att bli 
utnyttjad i den här branschen. 
Vi har själva varit med om 
att inte få den betalning som 
vi blivit lovade så det känns 
tryggt att de sköter bokning-
arna, säger Josefin.

Egen nisch
När Nordin & Weglin får 
ratta fritt vid mixerbordet är 
det house som gäller.

– Det ska vara riktigt tung 
”blöshouse”, med mycket bas 
och sjuka ljud. Det är svårt 
att förklara, man måste lyssna 
på musiken för att förstå. Jag 
älskar känslan man får när 
publikens glädje på dansgol-
vet smittar av sig på oss, säger 
Vicktoria och Josefin tilläg-
ger:

– Det är jätteviktigt att vi 
kan lämna våra bekymmer 
hemma. Det märks direkt om 
ens fokus är någon annan-
stans.  

Arbetet bakom skivspela-
ren handlar om mycket mer 
än att vända skivor. På många 
nattklubbar har DJ-båset en 
central plats i lokalen och 
många kommer fram och tar 
kontakt, kanske önskar en låt. 

– Vårt mål är egentligen 
att ingen ska behöva önska. 
Vi vill ha spridning på musi-

ken så att det ska finnas något 
för alla, men samtidigt göra 
våran grej. Det är viktigt att 
kunna nischa sig så att de som 
bokar oss vet precis vad vi gör 
och att det passar för just det 
stället, säger Josefin. 

Stora framtidsplaner
En viktig del som måste ingå 
i jobbet som DJ är att hålla 
sig uppdaterad på den senaste 
musiken.

– Vi följer house-bloggar 
och letar ny musik hela tiden, 
men bara för att något är nytt 
så behöver det inte betyda att 
det är bra. Sedan är det vik-
tigt att ha koll på vilken musik 
som spelas på ställena innan 
man kommer dit. Vi improvi-
serar mycket, men ibland kan 
vi ha bestämt lite innan vad vi 
ska spela, säger Vicktoria.

Till våren tar de studenten 
och därmed öppnas en helt 
ny dörr, en dörr till framtiden 
som garanterat kommer att 
präglas av tung house, even-
tuellt också med inslag av 
hiphop.

Planen är att hitta en ännu 
tydligare nisch och försöka 
etablera sig även utomlands. 
Drömmen hade varit att få 
spela på den Belgiska festi-
valen Tomorrowland eller på 
Ibiza. Att längre fram göra 
egen musik och eventuellt 

öppna ett eget DJ-bolag finns 
också med i DJ-drottningar-
nas många visioner. 

– Det här är det roligaste 
man kan göra och vi tänker 
satsa stort, säger Josefin. 

JOHANNA ROOS

Lycka bakom mixerbordet
– Ales DJ-drottningar går hem hos publiken

Koll på plattorna. DJ-duon Nordin & Weglin från Ale dröm-
mer om att få satsa fullt ut på musiken efter studenten. 
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet
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NÖDINGE. Förra lör-
dagen arrangerade Ale 
Brukshundklubb en ral-
lylydnadstävling med 60 
deltagare. Det är en rätt ny 
sport i Sverige, godkänd 
som officiell tävlingsgren 
inom Svenska Brukshund-
klubben så sent som 1 juli 
2011. Innan dess fanns det 
tävlingar, men de var inof-
ficiella. 

Det här var Ale BK:s 
tredje officiella rallylyd-
nadstävling, den senaste 
hölls den 28 april och hade 
över 120 deltagare.

– Det hade vi kunnat ha 
nu också, vi hade dubbelt 
så många anmälda som 
deltagare, men på grund av 
att det bara var en domare 
kunde inte fler än 60 få 
tävla. Deltagarna lottas då 
det är fler anmälda än plat-
ser, säger Birgitta Elgh, 
domare under hela dagen.

Att rallylydnad har blivit 
en så populär sport på så 
kort tid är inte så konstigt, 
det är en tränings- och 
tävlingsform som passar 
de flesta hundar och 
hundägare. Rallylydnadens 
grundtanke är att alla ska 
kunna träna rally. Det är 
en sport som bygger på 
glädje, kommunikation 
och samarbete, vilket också 
premieras.

Man tävlar mot varandra 
oavsett kön, storlek och 
ålder både på hundar och 
ägare, och det behöver 
inte vara renrasiga hundar, 
alla är välkomna. Sporten 
bygger på att hund och 
förare genomför en bana 
med 12-20 moment bero-
ende på svårighetsgrad. 
Varje moment illustreras av 

en skylt som med text och 
bild beskriver hur övningen 
ska utföras. Totalt finns 
det cirka 70 moment i fyra 
klasser: Nybörjare, Fort-
sättning, Avancerad och 
Mästare.

Tävlingsbanan bestäms 
av domaren, och den är 
olika för varje klass och täv-
ling. Innan tävlingen börjar 
får deltagarna göra en ban-
vandring utan sina hundar. 
Domaren bedömer varje 
ekipage medan de genom-
för banan, man börjar med 
100 poäng från vilka avdrag 
görs. Man får gärna prata 
och uppmuntra hunden 
under tävlingen, men man 
får inte röra vid hunden. I 
rallylydnad krävs inte ett 
perfekt fotgående, men det 
ställer höga krav på samar-
bete och kontakt. 

Rallylydnad är en perfekt 
aktivitet för den vanliga 
familjehunden och bygger 
på glädje och samarbete – 
dessutom är det en under-
hållande hundsport att titta 
på. Via träningen ger rally-
lydnaden dig och din hund 
en bättre kontakt och du 
får en hund som är lydig, 
följsam och samarbetsvillig. 
Det är inte så fysiskt krä-
vande, så det passar också 
för äldre hundar och förare. 

Den 15-16 september 
hålls SM i rallylydnad på 
Tånga Hed i Vårgårda. Då 
är Ale BK arrangörsklubb 
för mästarklassen.

Anna Frisk

RYK. Ett hotell har 
öppnat i Ryk.

Människor är dock 
inte välkomna – bara 
hundar.

– En satsning som 
jag tror stenhårt på, 
förklarar Hundfixarns 
ägare Sivana Lind-
ström.

Det var för ett år sedan som 
Sivana Lindström förverk-
ligade sin dröm och starta-
de Hundfixarn. Här finns 
ett hunddagis där husse eller 
matte kan lämna sin jycke på 
morgonen och hämta den-
samma på kvällen. Sivana er-
bjuder också klippning och 
trimning av hundar.

Nu har Sivana Lindström 
tagit nästa steg och utvecklat 
sin rörelse till att även omfat-
ta ett hundhotell.

– Det finns nio rum på 
hotellet och ett allrum där 
hundar som trivs bra tillsam-
mans kan umgås. Storleken 
på rummen varierar. Alla rum 
har sängar plus att jag har sytt 
dynor med tvättbara över-
drag. Mysfaktorn är hög, för-
klarar Sivana Lindström som 
verkligen har hittat rätt i livet.

– Jag älskar djur i allmän-
het och hundar i synnerhet. 
Hundar är så roliga och ingen 
är den andra lik, säger Sivana.

Alla hundar, oavsett ras 
och storlek, är välkomna till 
hundhotellet i Ryk. Sivana 

Lindström välkomnar de fyr-
benta vännerna med öppna 
armar.

– Hundarna som kommer 
hit trivs väldigt bra, det syns 
på dem. Vi har bra prome-
nadstråk och stora gräsom-
råden där vi kan leka med 
hundarna. Under somma-
rens hetaste dagar har vi haft 
en bassäng där hundarna har 
kunnat svalka sig, berättar 
Sivana som också poängte-
rar att hundhotellet är för-
sett med air condition.

När infaller högsäsong-
en?

– Självklart kommer en 
hel del hundar sommartid, 
men runt jul och nyår är det 
också många som väljer att 
resa bort. Vintertid har vi 
tillgång till vårt ridhus där vi 
kan släppa in hundarna om 
det är busväder ute.

Vad är viktigast i din roll 
som nybliven hotellägare?

– Att hundarna mår bra 
och är i harmoni. Säkerhe-
ten är en annan viktig aspekt. 
Hundägarna ska känna sig 
trygga när de lämnar sin hund 
till mig oavsett om det gäller 
övernattning, dagis eller 
klippning och trimning, av-
slutar Sivana Lindström.

Nyöppnat hotell i Ryk
– Fast bara hundar är välkomna

I RYK

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sivana Lindström på Hundfixarn i Ryk har utvecklat sin verksamhet och byggt ett hundho-
tell med nio rum.

Lantlig idyll som lämpar sig utmärkt för spontan lek med 
hundarna.

Rallytävling på Ale Brukshundklubb

Överst på prispallen i mästarklassen var från vänster: 
Tvåa Caroline Gustafsson, Borås BK, med Guns & Roses 
Walk The Line ”Mille” (Shetland sheepdog) 94 p. Etta 
Britt Ohlsson, Stenungsunds BK, med Niehkos Menja 
”Menja” (Finsk lapphund) 97p. Trea Catherine Andersson, 
Österåkers BK, med Easy Lover Of Mine, ”Xanto” (Austra-
lian Shepheard) 96p.

Catherine Andersson, Öst-
eråkers BK, visade fin kon-
takt med sin hund i mästar-
klassen, vilket resulterade i 
en tredjeplats.

RALLYLYDNAD
Ursprungligen kommer rallylydnaden 
från USA. Agilityns grundare, Charles 
Kramer, är även grundare till rally-
lydnaden. Charles Kramer tyckte att 
steget mellan allmänlydnaden och 
tävlingslydnaden var så stort vilket 
bidrog till att folk slutade träna med 
sina hundar efter allmänlydnadskur-
serna. Han började fundera på hur 
man kunde få folk att fortsätta vara 
aktiva med sina hundar. Han satte 
ihop den nya sporten rallylydnad 

genom att mixa freestyleövningar 
med agility och lydnad. Sporten 
kom till Sverige ungefär runt 2005, 
genom Danmark till Skåne och något 
senare genom Norge till Dalsland och 
Värmland. Norge och Danmark hade 
två olika regelverk som har arbe-
tats samman till ett svenskt regel-
verk, regelverket blev officiellt 1 juli 
2011. I skrivande stund ska snart en 
ny regelrevidering göras och de nya 
reglerna ska träda i kraft 2013.
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Utgångspris: 3 050 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 145 kvm, biarea: 8 kvm
Tomt: 936 kvm Plan

Byggt: 1982
Adress: Trädgårdsvägen 10
Visas sön 19/8 14.00-15.00 och tis 21/8 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2881 till 72456 för beskrivning

Ett tillfälle i Älvängen ! Pedantskött 1½-plansvilla med garage. Lugnt och skyddat läge längst in på
återvändsgata gränsande till naturen. Fin trädgårdstomt. Gångavstånd skola, förskola, affär/ centrum /
pendelstation. Bergvärme och kakelugn = låg driftskostnad. Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-2881.
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Områdes-

visning

Söndag 19 aug

11.00–13.00

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

RYD/ÄLVÄNGEN. Med 
400 CD-skivor i väskan 
intar Nordin & Weglin 
mixerbordet.

På bara ett år har 
den unga duon från Ale 
gjort sig ett namn som 
DJ:s och efter studen-
ten drömmer de om att 
satsa fullt ut på sin 
stora passion: Att få 
folk att älska dansgol-
vet.

Josefin Nordin, 18 från 
Älvängen och Vicktoria 
Weglin, snart 18 från Ryd 
har redan spelat på flera av 
Göteborgs populäraste natt-
klubbar, som Berså, Parken, 
Valand och Hard Rock Café. 
De har deltagit i ”DJ-battle” 
i Småland och på ”100 % 
Partys” kryssningar från 
Stockholm till Tallin och 
Riga har de fått Östersjön att 
gunga. I våras drog de igång 
festen på det drogfria skolav-
slutningsfirandet ”Sommar-
start” i Kungälvs Folkets park 
och lördagen den 25 augusti 
är det Furulundsparken som 
gäller.

Det har med andra ord inte 
varit en lugn stund sedan de 
gick kursen på Svenska DJ-
skolan förra året. De jobbar 
nu för bolaget Ebba DJ:s, som 
har hand om utbildningarna.  

– Det är skönt att vara 
kvar inom Svenska DJ-skolan 
eftersom det är lätt att bli 
utnyttjad i den här branschen. 
Vi har själva varit med om 
att inte få den betalning som 
vi blivit lovade så det känns 
tryggt att de sköter bokning-
arna, säger Josefin.

Egen nisch
När Nordin & Weglin får 
ratta fritt vid mixerbordet är 
det house som gäller.

– Det ska vara riktigt tung 
”blöshouse”, med mycket bas 
och sjuka ljud. Det är svårt 
att förklara, man måste lyssna 
på musiken för att förstå. Jag 
älskar känslan man får när 
publikens glädje på dansgol-
vet smittar av sig på oss, säger 
Vicktoria och Josefin tilläg-
ger:

– Det är jätteviktigt att vi 
kan lämna våra bekymmer 
hemma. Det märks direkt om 
ens fokus är någon annan-
stans.  

Arbetet bakom skivspela-
ren handlar om mycket mer 
än att vända skivor. På många 
nattklubbar har DJ-båset en 
central plats i lokalen och 
många kommer fram och tar 
kontakt, kanske önskar en låt. 

– Vårt mål är egentligen 
att ingen ska behöva önska. 
Vi vill ha spridning på musi-

ken så att det ska finnas något 
för alla, men samtidigt göra 
våran grej. Det är viktigt att 
kunna nischa sig så att de som 
bokar oss vet precis vad vi gör 
och att det passar för just det 
stället, säger Josefin. 

Stora framtidsplaner
En viktig del som måste ingå 
i jobbet som DJ är att hålla 
sig uppdaterad på den senaste 
musiken.

– Vi följer house-bloggar 
och letar ny musik hela tiden, 
men bara för att något är nytt 
så behöver det inte betyda att 
det är bra. Sedan är det vik-
tigt att ha koll på vilken musik 
som spelas på ställena innan 
man kommer dit. Vi improvi-
serar mycket, men ibland kan 
vi ha bestämt lite innan vad vi 
ska spela, säger Vicktoria.

Till våren tar de studenten 
och därmed öppnas en helt 
ny dörr, en dörr till framtiden 
som garanterat kommer att 
präglas av tung house, even-
tuellt också med inslag av 
hiphop.

Planen är att hitta en ännu 
tydligare nisch och försöka 
etablera sig även utomlands. 
Drömmen hade varit att få 
spela på den Belgiska festi-
valen Tomorrowland eller på 
Ibiza. Att längre fram göra 
egen musik och eventuellt 

öppna ett eget DJ-bolag finns 
också med i DJ-drottningar-
nas många visioner. 

– Det här är det roligaste 
man kan göra och vi tänker 
satsa stort, säger Josefin. 

JOHANNA ROOS

Lycka bakom mixerbordet
– Ales DJ-drottningar går hem hos publiken

Koll på plattorna. DJ-duon Nordin & Weglin från Ale dröm-
mer om att få satsa fullt ut på musiken efter studenten. 
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet



ALAFORS. Ahlafors 
IF och Ale kommun 
invigde den första 
konstgräsplanen i fre-
dags.

Sjövallen har försetts 
med ett fantastiskt till-
skott.

Tack vare en bred 
samverkan.

Hyllningstalen var många och 
långa när Ahlafors IF bjöd in 
till invigning av Sjövallens 
nya konstgräsplan. Sedan en 
tid tillbaka är även Älvevis 
grusplan i Älvängen förvand-
lad till konstgräs, men någon 
invigning har ännu inte ägt 
rum.

AIF tog tillfället i akt att 
tacka alla inblandade parter, 
kommunala tjänstemän, po-
litiker, eldsjälar och medlem-
mar.

– Hade inte Emris Olsson 
puttat igång oss i januari tror 
jag inte vi hade haft något 
konstgräs idag. Att sedan 
Nils-Åke Johansson antog 
utmaningen att leda projek-
tet var bättre än en lottovinst. 
Vidare är hela förfarandet ett 
skolexempel på demokra-
ti. Alliansen gick till val med 

konstgräs på agendan och 
vann säkert en hel del röster 
på det. Senare togs ett poli-
tiskt beslut som tjänstemän 
följt upp och tillsammans 
med föreningslivet hittat sätt 
att förverkliga konstgräspla-
ner på. Nu finns det åtminsto-
ne två som är färdiga, konsta-
terar AIF:s ordförande Claes 
Berglund.

Kommunstyrelsens ord-
förnade, Mikael Berglund 
(M), vars parti lovade fyra nya 
konstgräsplaner i valrörelsen 
2010, var mycket nöjd i fre-
dags kväll.

– Framför allt är jag impo-
nerad. Ale kommun kan inte 
bygga fyra konstgräsplaner 
och det kan inte förenings-
livet göra själv heller, men 
tillsammans har vi skapat ett 

koncept som nu ger önsk-
värt resultat. Vi fixade fram 
nödvändiga pengar och AIF 
i detta fall har svarat för en 
enorm arbetsinsats. Utan 
föreningarnas eldsjälar hade 
detta aldrig kunnat förverkli-
gas. Det är också stimuleran-
de att höra hur hela orten gått 
samman och hur lokala före-
tagare har bidragit, sa Berg-
lund.

För Ahlafors IF:s repre-
sentationslag är fortfarande 
A-plan huvudarenan. Konst-
gräset är framför allt avsett 
för att ge bra träningsförhål-
landen under vinter, vår och 
höst.

– Nu slipper vi hyra in oss 
hos andra och vi kan återi-

gen spela träningsmatcher på 
hemmaplan. Vår anläggning 
är nu så attraktiv att vi också 
hoppas att våra ungdomar vill 
fortsätta utvecklas i förening-
en. Idag är det inte ovanligt 
att de som är riktigt bra söker 
sig tidigt till Göteborgsklub-
bar bland annat för att få 
bra förutsättningar att träna 
året runt. Där är vi med och 
konkurrerar nu, säger Claes 
Berglund.

Förutom Älvevi planerar 
också Skepplanda BTK att 
starta sitt konstgräsprojekt till 
hösten. Var den fjärde planen 
kommer att placeras är inte 
bestämt ännu.

alekuriren  |   nummer 28  |   vecka 33  |   2012SPORT14

��������������������������

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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Vädret kanske inte var det 
optimala, men Skepplanda 
BTK kunde ändå genom-
föra sin årliga fotbollsskola 

på traditionsenligt sätt på 
Forsvallen. Gräsplanerna var 
i utmärkt skick när de unga 
fotbollsspelande tjejerna 
och killarna gjorde sin entré 
på måndagsmorgonen. Fot-
bollsskolan pågick måndag-
onsdag.

De yngsta deltagarna, års-
kurs 1-3, var i elden på för-
middagen och efter lunch 
kom tjejer och killar från års-
kurs 4-6.

– Vi är jättenöjda med 
arrangemanget och jag tror 
att alla barn haft kul.

Efter respektive tränings-
pass serverades mellanmål. 
På avslutningsdagen blev det 
korv med bröd vilket upp-
skattades av barnen.

JONAS ANDERSSON

Tis 14 aug kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Lödöse/Nygård

Tor 16 aug kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Häcken

Lör 18 aug kl 13.00
Surte IP 

Surte – Komarken

Lör 18 aug kl 15.00
Älvevi

ÄIK dam – Häcken

Tis 21 aug kl 18.45
Gläntevi

Alvhem – Spark

FOTBOLL I ALE

Fotbollsglädje på Forsvallen
I förra veckan arrangerades fotbollsskola på Forsvallen i 
Skepplanda. 52 barn i olika åldrar deltog i aktiviteterna.

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

ÄLVÄNGEN. Till helgen 
körs den fjärde SM-
deltävlingen i rally.

Två specialsträckor 
avverkas i norra Ale 
med Älvbygdens MK 
som arrangör.

140 deltagare, förde-
lade i tre olika klasser, 
förväntas komma till 
start.

Rallyintresserade alebor har 
något att se fram emot på 
lördag. På eftermiddagen blir 
det åka av på grusvägarna vid 
Sålanda, Billingsdal och bort 
mot Anten. Specialsträckan 
mäter 17 kilometer. Knappt 
hälften så lång är den andra 
specialsträckan som går förbi 
Holmevattnet och bort mot 
skjutbanan.

– En rallyfest som för-
hoppningsvis ska locka 
många åskådare. De som vill 
följa tävlingen gör klokt i att 
köpa ett program på Sta-

toil i Älvängen eller Statoil i 
Lödöse. Där står all informa-
tion man behöver veta. Detta 
är ett utmärkt tillfälle att få 
se Sveriges bästa rallyåkare på 
nära håll, säger Leif Kärnede 
i ÄMK:s arrangörskommitté.

Ungefär hälften av de star-
tande tävlar i SM. Övriga 70 
deltagare är fördelade i Mega 
Rallycup, en västsvensk rally-
serie, och Grupp E, som är ny 
för i år och där det handlar om 
otrimmade bilar.

– I E-cupen har vi ett lokalt 
inslag i Cerry Olsson och 
hans kartläsare Tommy An-
dersson som kör en Volvo 
940. I Mega Rallycup tävlar 
Anders Kärnede/Marcus 
Börjesson i en Mitsubishi.

Helgens SM-deltävling 
omfattar totalt tio special-
sträckor och knutpunkt för 
arrangemanget är Trollhät-
tan.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. Under dagarna tre arrangerades 
fotbollsskola på Forsvallen.

Drygt 50 barn kom för att delta i aktiviteterna 
på Forsvallen.

– Vi har haft tappra deltagare som uthärdat en 
hel del regn, förklarar Ida Hansson, en av ledarna.

Rallyfest stundar i Ale

På lördag eftermiddag ska det köras rally i trakterna kring 
Sålanda och Holmevattnet. ÄMK står som arrangör för två 
av SM-deltävlingens totalt tio specialsträckor.
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– Första 
konstgräset 
invigt

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nöjda. Ronnie Bengtsson, eldsjäl hos AIF, Klas Arvidsson, fritidsintendent i Ale, och projekt-
ledaren Nils-Åke Johansson konstaterar att konstgräset blir en tillgång på Sjövallen.
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ALAFORS. Ahlafors 
IF och Ale kommun 
invigde den första 
konstgräsplanen i fre-
dags.

Sjövallen har försetts 
med ett fantastiskt till-
skott.

Tack vare en bred 
samverkan.

Hyllningstalen var många och 
långa när Ahlafors IF bjöd in 
till invigning av Sjövallens 
nya konstgräsplan. Sedan en 
tid tillbaka är även Älvevis 
grusplan i Älvängen förvand-
lad till konstgräs, men någon 
invigning har ännu inte ägt 
rum.

AIF tog tillfället i akt att 
tacka alla inblandade parter, 
kommunala tjänstemän, po-
litiker, eldsjälar och medlem-
mar.

– Hade inte Emris Olsson 
puttat igång oss i januari tror 
jag inte vi hade haft något 
konstgräs idag. Att sedan 
Nils-Åke Johansson antog 
utmaningen att leda projek-
tet var bättre än en lottovinst. 
Vidare är hela förfarandet ett 
skolexempel på demokra-
ti. Alliansen gick till val med 

konstgräs på agendan och 
vann säkert en hel del röster 
på det. Senare togs ett poli-
tiskt beslut som tjänstemän 
följt upp och tillsammans 
med föreningslivet hittat sätt 
att förverkliga konstgräspla-
ner på. Nu finns det åtminsto-
ne två som är färdiga, konsta-
terar AIF:s ordförande Claes 
Berglund.

Kommunstyrelsens ord-
förnade, Mikael Berglund 
(M), vars parti lovade fyra nya 
konstgräsplaner i valrörelsen 
2010, var mycket nöjd i fre-
dags kväll.

– Framför allt är jag impo-
nerad. Ale kommun kan inte 
bygga fyra konstgräsplaner 
och det kan inte förenings-
livet göra själv heller, men 
tillsammans har vi skapat ett 

koncept som nu ger önsk-
värt resultat. Vi fixade fram 
nödvändiga pengar och AIF 
i detta fall har svarat för en 
enorm arbetsinsats. Utan 
föreningarnas eldsjälar hade 
detta aldrig kunnat förverkli-
gas. Det är också stimuleran-
de att höra hur hela orten gått 
samman och hur lokala före-
tagare har bidragit, sa Berg-
lund.

För Ahlafors IF:s repre-
sentationslag är fortfarande 
A-plan huvudarenan. Konst-
gräset är framför allt avsett 
för att ge bra träningsförhål-
landen under vinter, vår och 
höst.

– Nu slipper vi hyra in oss 
hos andra och vi kan återi-

gen spela träningsmatcher på 
hemmaplan. Vår anläggning 
är nu så attraktiv att vi också 
hoppas att våra ungdomar vill 
fortsätta utvecklas i förening-
en. Idag är det inte ovanligt 
att de som är riktigt bra söker 
sig tidigt till Göteborgsklub-
bar bland annat för att få 
bra förutsättningar att träna 
året runt. Där är vi med och 
konkurrerar nu, säger Claes 
Berglund.

Förutom Älvevi planerar 
också Skepplanda BTK att 
starta sitt konstgräsprojekt till 
hösten. Var den fjärde planen 
kommer att placeras är inte 
bestämt ännu.
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Vädret kanske inte var det 
optimala, men Skepplanda 
BTK kunde ändå genom-
föra sin årliga fotbollsskola 

på traditionsenligt sätt på 
Forsvallen. Gräsplanerna var 
i utmärkt skick när de unga 
fotbollsspelande tjejerna 
och killarna gjorde sin entré 
på måndagsmorgonen. Fot-
bollsskolan pågick måndag-
onsdag.

De yngsta deltagarna, års-
kurs 1-3, var i elden på för-
middagen och efter lunch 
kom tjejer och killar från års-
kurs 4-6.

– Vi är jättenöjda med 
arrangemanget och jag tror 
att alla barn haft kul.

Efter respektive tränings-
pass serverades mellanmål. 
På avslutningsdagen blev det 
korv med bröd vilket upp-
skattades av barnen.

JONAS ANDERSSON

Tis 14 aug kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Lödöse/Nygård

Tor 16 aug kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Häcken

Lör 18 aug kl 13.00
Surte IP 

Surte – Komarken

Lör 18 aug kl 15.00
Älvevi

ÄIK dam – Häcken

Tis 21 aug kl 18.45
Gläntevi

Alvhem – Spark

FOTBOLL I ALE

Fotbollsglädje på Forsvallen
I förra veckan arrangerades fotbollsskola på Forsvallen i 
Skepplanda. 52 barn i olika åldrar deltog i aktiviteterna.

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

ÄLVÄNGEN. Till helgen 
körs den fjärde SM-
deltävlingen i rally.

Två specialsträckor 
avverkas i norra Ale 
med Älvbygdens MK 
som arrangör.

140 deltagare, förde-
lade i tre olika klasser, 
förväntas komma till 
start.

Rallyintresserade alebor har 
något att se fram emot på 
lördag. På eftermiddagen blir 
det åka av på grusvägarna vid 
Sålanda, Billingsdal och bort 
mot Anten. Specialsträckan 
mäter 17 kilometer. Knappt 
hälften så lång är den andra 
specialsträckan som går förbi 
Holmevattnet och bort mot 
skjutbanan.

– En rallyfest som för-
hoppningsvis ska locka 
många åskådare. De som vill 
följa tävlingen gör klokt i att 
köpa ett program på Sta-

toil i Älvängen eller Statoil i 
Lödöse. Där står all informa-
tion man behöver veta. Detta 
är ett utmärkt tillfälle att få 
se Sveriges bästa rallyåkare på 
nära håll, säger Leif Kärnede 
i ÄMK:s arrangörskommitté.

Ungefär hälften av de star-
tande tävlar i SM. Övriga 70 
deltagare är fördelade i Mega 
Rallycup, en västsvensk rally-
serie, och Grupp E, som är ny 
för i år och där det handlar om 
otrimmade bilar.

– I E-cupen har vi ett lokalt 
inslag i Cerry Olsson och 
hans kartläsare Tommy An-
dersson som kör en Volvo 
940. I Mega Rallycup tävlar 
Anders Kärnede/Marcus 
Börjesson i en Mitsubishi.

Helgens SM-deltävling 
omfattar totalt tio special-
sträckor och knutpunkt för 
arrangemanget är Trollhät-
tan.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. Under dagarna tre arrangerades 
fotbollsskola på Forsvallen.

Drygt 50 barn kom för att delta i aktiviteterna 
på Forsvallen.

– Vi har haft tappra deltagare som uthärdat en 
hel del regn, förklarar Ida Hansson, en av ledarna.

Rallyfest stundar i Ale

På lördag eftermiddag ska det köras rally i trakterna kring 
Sålanda och Holmevattnet. ÄMK står som arrangör för två 
av SM-deltävlingens totalt tio specialsträckor.
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invigt

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nöjda. Ronnie Bengtsson, eldsjäl hos AIF, Klas Arvidsson, fritidsintendent i Ale, och projekt-
ledaren Nils-Åke Johansson konstaterar att konstgräset blir en tillgång på Sjövallen.
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Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen
Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

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

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-459 000

Ale Taxi Ditt lokala 
taxibolag

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

trakten som sitter i bilen.

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

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

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage AB

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-
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Friskvård, Fotvård, 
Hudvård & Nagelvård

i Bohus Centrum
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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

Vill du bli en av oss?
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

NÖDINGE- SÅ KLART

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

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

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

ÄLVGODIS

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

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

Söndag stängt

Lösgodis 
250 sorter

Även sockerfritt

Slush-ice
Tobak
Läsk
Glass

Energidryck

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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Bohus IF Bordtennis

Tränare sökes!
Bohus IF söker dig som vill träna barn 
och ungdomar i bordtennis. Bohus IF 
har sedan förra hösten startat upp sin 
bordtennisverksamhet. Under förra  
säsongen fick vi hjälp  av Göteborgs 
bortennisförbund med tränare, men nu 
måste vi få in folk som kan ta över och driva 
verksamheten vidare. Vi har ett 20-tal barn på 
låg och mellanstadienivå som tränar flitigt.

Känner du att du kan bidra och vill hjälpa till att 
träna barn och ungdomar en dag i veckan är det 
bara att höra av sig till vårt kansli på 031-98 14 11 för 
ytterligare information.  

Veteran-SM arrangerades 
under tre dagar i värmländ-
ska Kil. Det blev deltagarre-
kord med 516 deltagare och 
1530 starter under helgen. 
Peter Johansson, som tävlar 
i klassen M40, började helgen 
med 800 m. Han öppnade i 
ett hårt tempo och drog hela 
fältet fram till passeringen 
vid 500 m. Då ökade Peter 
och det var ingen som orkade 
med det tuffa tempot. Seger-
tiden blev 2.06.23. Tvåa blev 
Jens Persson från Ystad med 
2.09.54.

Andra dagen var det 1500 
m på schemat. Peter öppnade 
tufft första varvet, för att 
sedan ta det lite lugnare inför 
sista varvet som gick riktigt 
snabbt. Han hann dock inte 
ikapp Jens Persson som tog 
silver, en halv sekund före 
Peter som fick sluttiden 
4.26.94 och tog hem ett 
brons. Segrade gjorde Fred-
rik Karlsson från Nässjö 
med tiden 2.17.60.

Den mest kända delta-
garen som var med under 
lördagen var Stefan Holm 
från hemmaklubben Kil. Han 
vann höjdhoppet med 2.08m 
i klassen M35. Tvåa blev Ola 
Karlsson från Örgryte med 
1.94 m.

Cecilia Heine som tävlar 
i klassen K35 började med 
att stöta kula. Hon slutade 
femma med en stöt på 8.33 
m. Vann gjorde Anna Ek 
från Husqvarna med 10.34 
m. På eftermiddagen var det 
höjdhopp som gällde. Cecilia 
segrade på 1.36. På andra 
plats kom Jessica Costello 
från Uddevalla med 1.30 m. 
Det var ett härligt väder med 
inslag av någon enstaka skur 

som svalkade skönt.  
Förra helgen avgjordes 

Friidrotts-DM för Väster-
götland i Trollhättan. Sara 
Kuutti, 16 år, vann klassen 
F17 spjut med ett kast som 
mätte 29.33 m. Kommande 
helg bär det av till Ungdoms-
SM i Upplands Väsby för 
Sara.

Emma Kuutti, 14 år, vann 
800 m i klassen F15 med nya 
personbästa 2.28.94. Ett väl-
disponerat lopp med ett jämt 
och hårt tempo. Efter loppet 
var det dags för kula. Även 
där blev det personbästa med 
8.64 m och ett brons.

Anna Kuutti, 13 år, 
sprang 200mh i klassen F13. 
Hon tog klubbrekord med 
37.30 och ett brons. Peter 
Johansson sprang 800 m i 
seniorklassen. Det blev en 
seger med tiden 2.07.12. 
Andreas Sjöberg, även han 
Tingbergs AIS, tog hem silv-
ret med 2.24.24.

❐❐❐

Lyckade resultat för Tingbergs AIS
Peter Johansson, Tingbergs AIS, tog hem guldet på 800 
meter när Veteran-SM avgjordes i värmländska Kil.

Emma Kuutti vann 800 
meter och knep ett brons 
i kula då Friidrotts-DM för 
Västergötland arrangerades 
i Trollhättan förra helgen.

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

- Älska handboll

ÄNTLIGEN STARTAR 
HANDBOLLEN!

www.klubben/alehf

Nu drar vi igång igen, 
kolla på hemsidan eller 
kontakta era ledare om 
höstens träningstider.
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Underkänt, AIF!
ALAFORS. Ahlafors inställ-
ning har imponerat under hela 
säsongen.

Fram till i torsdags.
Insatsen i förlustmatchen 

mot Stenungsund får inte 
godkänt.

Det blev noll poäng 
även i årets andra 
match mot Stenung-
sunds IF. Gästerna 
gjorde dessutom samt-
liga mål i andra halv-
lek. Dessvärre verkade 
blott 43-årige exallsvenske Magnus 
Källander både mer motiverad och 
bättre tränad än sina gulsvarta mot-
ståndare.

Det tog 60 minuter innan Ahlafors 
IF vaskade fram en målchans. Peter 
Antonsson nickade ner bollen till 
Moa Abdulrazek som i ett bra läge 
avslutade mitt på målvakten. Tre mi-
nuter senare gjorde Stenungsund 0-1 
efter ett klapp-klapp-anfall. Drygt 
tio minuter senare svarade Andre-
as Skånberg för en frilägesparad 
som borde fungerat som en energi-
kick, men inte den här kvällen. Istället 
gjorde gästerna både 0-2 och 0-3 inom 

loppet av ett par minuter. Snabba om-
ställningar och det normalt så säkra 
försvaret stod på vid gavel.

Det blir till att glömma snabbt och 
istället komma med förnyade krafter 
till det viktiga fredagsmötet med Tölö 
IF som jagar AIF, en poäng bakom. 
Vårens möte slutade med seger för 

Tölö (0-1). Med tanke 
på tabellsituationen är 
revansch nästan ett 
måste för Ahlafors.
Matchens kurrar AIF: Johan 
Elving 3, Henrik Andersson 2, 
Andreas Skånberg 1.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Jagade förgäves. Peter Antonsson och hans gulsvarta kollegor hade ingen 
framgång mot Stenungsunds IF.

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

– Stenungsund vann klart

Division 3 nordvästra Götaland
IFK Åmål 14 24 28
Skoftebyns IF 14 13 28
Kållered SK 14 2 26
IFK Fjärås 14 1 23
Stenungsunds IF 14 10 21
Edet FK 14 -3 20
Melleruds IF 14 0 18
Ahlafors IF 14 -6 17
Tölö IF 14 -5 16
IFK Trollhättan 14 -9 15
KF Velebit 14 -13 13
Göteborgs FF 14 -14 8
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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

SKEPPLANDA. Hem-
bygdsdag på Grönköp 
brukar innebära vack-
ert väder.

Så även i år.
Lördagens arrang-

emang lockade många 
besökare, som kunde 
ta tillfället i akt att 
flanera runt bland 
försäljningsstånd och 
utställare.
Det var ett ljuvligt sensom-
marväder som välkomna-
de besökarna till den tradi-
tionella hembygdsdagen på 
Grönköp. Göran Johans-
son i Skepplanda Hembygds-
förening sken ikapp med au-

gustisolen.
– Det är roligt att vi kan 

skapa den här folkfesten. En 
bidragande orsak är natur-
ligtvis väderleken, förklara-
de Göran.

Hembygdsföreningen har 
cirka 350 medlemmar och 
Grönköp håller öppet varje 
torsdagskväll då allmänheten 
hälsas välkomna.

Ett nytt inslag på årets 
hembygdsdag var besöket av 
Göta älvdalens motorhisto-
riska förening som ställde ut 
en rap, en 25-hästars motor 
som tillverkats i Oslo och som 
tidigare suttit på en norsk fis-
kebåt.

Diverse hantverkare visade 

upp sina alster, det ordnades 
med lotterier, loppmarknad 
och brödbakning. I en av stu-
gorna satt representanter från 
Ale Släktforskarförening för 
att visa upp sin verksamhet.

Brödbakningen utgör 

något av en specialitet för 
Skepplanda Hembygdsför-
ening och kakorna hann 
knappt lämna ugnen och 
stoppas i påse innan hugade 
spekulanter höll sig framme.

JONAS ANDERSSON

ALE/LILLA EDET. Ale & 
Lilla Edet Turistorgani-
sation bjuder in till en 
studieresa med båt på 
Göta älv.

Välkomna att följa 
med på resan är de 
personer som är intres-
serade av att utveckla 
turismen i de berörda 
kommunerna.

– Torsdagen den 23 
augusti åker vi med 
Strömkarlen från Troll-
hättan till Kungälv, 
berättar projektledare 
Susanna Hammar.
Medlemmar i Ale & Lilla 
Edet Turistorganisation åker 
med utan kostnad, övriga får 
betala 600 kronor. Syftet med 
resan är att främja samarbe-
te och utbyta erfarenheter 
mellan olika företag, fören-
ingar och kommunerna.

– Deltagarna ges också 
möjlighet att se de båda 
kommunerna från älvsidan 
och upptäcka potentialen i 
Ale och Lilla Edet, från älv 
till vildmark. På resan ska vi 
också få lärdom om områ-
dets historia, säger Susanna 
Hammar.

JONAS ANDERSSON

Studieresa för att utveckla turismen

Ale & Lilla Edet Turistorga-
nisation inbjuder till en stu-
dieresa med Strömkarlen, 
torsdagen den 23 augusti.

Gammaldansens höstpremiär i Furulundsparken locka-
de ett knappt 100-tal besökare där de musikaliska toner-
na serverades från Tonix orkester. Ytterligare fyra tisdags-
kvällar arrangeras det gammaldans i Ahlafors IF:s vackra 
folkpark, innan säsongen är över. Ikväll (läs tisdag) är det 
Rent Drag som spelar upp till dans.

Text och bild: Jonas Andersson

Höstpremiär i Furulundsparken

Folkfest på Grönköp

Brödkakorna gick åt som smör i solsken.

Mycket folk kom till Grönköp i lördags där det skedde för-
säljning av diverse olika produkter.
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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

SKEPPLANDA. Hem-
bygdsdag på Grönköp 
brukar innebära vack-
ert väder.

Så även i år.
Lördagens arrang-

emang lockade många 
besökare, som kunde 
ta tillfället i akt att 
flanera runt bland 
försäljningsstånd och 
utställare.
Det var ett ljuvligt sensom-
marväder som välkomna-
de besökarna till den tradi-
tionella hembygdsdagen på 
Grönköp. Göran Johans-
son i Skepplanda Hembygds-
förening sken ikapp med au-

gustisolen.
– Det är roligt att vi kan 

skapa den här folkfesten. En 
bidragande orsak är natur-
ligtvis väderleken, förklara-
de Göran.

Hembygdsföreningen har 
cirka 350 medlemmar och 
Grönköp håller öppet varje 
torsdagskväll då allmänheten 
hälsas välkomna.

Ett nytt inslag på årets 
hembygdsdag var besöket av 
Göta älvdalens motorhisto-
riska förening som ställde ut 
en rap, en 25-hästars motor 
som tillverkats i Oslo och som 
tidigare suttit på en norsk fis-
kebåt.

Diverse hantverkare visade 

upp sina alster, det ordnades 
med lotterier, loppmarknad 
och brödbakning. I en av stu-
gorna satt representanter från 
Ale Släktforskarförening för 
att visa upp sin verksamhet.

Brödbakningen utgör 

något av en specialitet för 
Skepplanda Hembygdsför-
ening och kakorna hann 
knappt lämna ugnen och 
stoppas i påse innan hugade 
spekulanter höll sig framme.

JONAS ANDERSSON

ALE/LILLA EDET. Ale & 
Lilla Edet Turistorgani-
sation bjuder in till en 
studieresa med båt på 
Göta älv.

Välkomna att följa 
med på resan är de 
personer som är intres-
serade av att utveckla 
turismen i de berörda 
kommunerna.

– Torsdagen den 23 
augusti åker vi med 
Strömkarlen från Troll-
hättan till Kungälv, 
berättar projektledare 
Susanna Hammar.
Medlemmar i Ale & Lilla 
Edet Turistorganisation åker 
med utan kostnad, övriga får 
betala 600 kronor. Syftet med 
resan är att främja samarbe-
te och utbyta erfarenheter 
mellan olika företag, fören-
ingar och kommunerna.

– Deltagarna ges också 
möjlighet att se de båda 
kommunerna från älvsidan 
och upptäcka potentialen i 
Ale och Lilla Edet, från älv 
till vildmark. På resan ska vi 
också få lärdom om områ-
dets historia, säger Susanna 
Hammar.

JONAS ANDERSSON

Studieresa för att utveckla turismen

Ale & Lilla Edet Turistorga-
nisation inbjuder till en stu-
dieresa med Strömkarlen, 
torsdagen den 23 augusti.

Gammaldansens höstpremiär i Furulundsparken locka-
de ett knappt 100-tal besökare där de musikaliska toner-
na serverades från Tonix orkester. Ytterligare fyra tisdags-
kvällar arrangeras det gammaldans i Ahlafors IF:s vackra 
folkpark, innan säsongen är över. Ikväll (läs tisdag) är det 
Rent Drag som spelar upp till dans.

Text och bild: Jonas Andersson

Höstpremiär i Furulundsparken

Folkfest på Grönköp

Brödkakorna gick åt som smör i solsken.

Mycket folk kom till Grönköp i lördags där det skedde för-
säljning av diverse olika produkter.

������������������������������

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

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

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

2012  |   vecka 33  |   nummer 28  |   alekuriren 19NÖJE

LÖDÖSE. Sommarens 
teaterhändelse har den 
kallats.

På onsdag kommer 
”Gästabud på borgen 
Gälakvist” till Lödöse-
hus.

– Ett trevligt och 
lättsamt sätt för den 
som vill lära sig mer 
om Sveriges historia, 
säger producent Lena 
Pettersson.

Under dagarna fem, onsdag-
söndag, bjuder Teater Tidlös 
in till teaterunderhållning på 
Lödösehus. Det sker i sam-

arbete med Studieförbundet 
Vuxenskolan, ABF och Lilla 
Edets kommun. Gästabud 
på borgen Gälakvist hade 
urpremiär i Skara den 2 
augusti och har även visats i 
Forsvik.

– Att få komma hit till 
Lödöse känns otroligt roligt. 
Förr i tiden var detta porten 
västerut och Lödöse var en 
betydelsefull handelsplats, 
förklarar Lena Pettersson.

Teatern kommer att visas 
i ett tält på gräsytan bakom 
Lödösehus. Varje föreställ-
ning har plats för 150 perso-
ner.

– Vi hoppas naturligtvis på 
mycket folk. Tältet gör att 
vi inte är så väderberoende, 
men vi avstår gärna smatt-
rande regn som kan påverka 
helhetsupplevelsen i negativ 
bemärkelse, säger Lena Pet-
tersson.

Borgen Gälakvist i cen-
trala Skara var under medel-
tiden skådeplats för några av 
de mest dramatiska händel-
serna i slutet på 1200-talet. 
Här har saker hänt av riks-
politisk betydelse men också 
skandaler, romanser och till 
och med ett brudrov. Särskilt 
en person av betydelse har 

vistats på Gälakvist – kung 
Magnus Ladulås.

– Det är en roande före-
ställning i två akter med 
möjlighet till fika i paus. En 
gnutta historiekunskap sett 
genom musik och skådespe-
leri baserat på en medeltida 
verklighet, förklarar Lena 
Pettersson.

För manus och regi svarar 
Anders Järleby, Skara.

Sommarteater anländer Lödösehus
– Historisk föreställning med mycket musik

Onsdag-söndag visas sommarteater på gräsytan bakom 
Lödösehus. Birger Jarl finns med, som spöke. Det sägs att 
han inte velat lämna jordelivet. Här med änkedrottning Me-
chthild.      Foto: Stig Dahlstrand

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!

Hemsida
utan löpande 

avgifter
www.alekuriren.se/hemsida

WWW.AHLAFORSIF.SE

ARRANGÖR: AIF HERRLAG
i samarbete med AIF och Ahlafors Bryggerier
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De 25 första rätta svaren vinner två biljetter till Cirkus Skratt 
söndag 9 september kl 15.00 på Grusplan i Nödinge.

Så här gör du:
���������������������������������������������������������
���������	����
���������������
������������������
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��	�Ange namn och adress�Vi måste ha svaren 
senast den 25 augusti	������������� ��������� 	�����������������������������������������	

FINN FEM FEL!

Annonsen oss tillhanda  
senast 25 augusti
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TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Låt oss ta det hela i rätt ordning och börja i Kilanda. En ny lag 
om tillgänglighetsanpassning, som trädde i kraft 2010, föran-
ledde ett helhetsgrepp för Kilanda kyrka.

– Vi var i kontakt med en arkitekt som arbetat mycket i 
Skara stift. När vi såg trappan med tillhörande ramp på Vår-
gårda kyrka bestämde vi oss för att det var en sådan vi skulle 

ha, berättar Tony Karlsson och visar samti-
digt upp grusgången som numera harmoni-
serar med den befintliga på nya kyrkogården.

Kyrkan i övrigt har försetts med ny plåt på 
tornet och nya tornluckor, plus att ommål-
ning har skett.

– Den röda plåten som vi hade tidigare har 
bytts ut mot zinkplåt. Vidare så har vi förgyllt 
korset, förklarar Tony.

Invändigt har det dragits ny el och det har 
skapats sittutrymme för funktionshindrade.

– Personligen tycker jag att Kilanda kyrka 
är fantastiskt fin, fler borde upptäcka dess 
charm. Det är en liten men familjär kyrka med 
plats för 80 personer. Den passar utmärkt för 
dop och vigsel, säger Tony.

Starrkärrs kyrka har fått en utvändig total-
renovering. Kyrkan är nyputsad och nymå-
lad, korset förgyllt, viss plåt har bytts ut 
liksom samtliga stuprännor. Dessutom har 
tornluckorna, som tidigare var av masonit, 
försetts med plåt. 

– Sedan är taket helt nylagt. Det är ett spe-
cialtegel som ska stå emot stormar och annat 
oväder, säger Tony Karlsson.

Kostnaden för de båda projekten, i Kilanda 
och Starrkärr, beräknas till cirka 5 miljoner 
kronor. 80 procent av totalkostnaden får 
emellertid församlingen tillbaka i form av 
stiftbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning.

– Det är staten som tar sitt ansvar för att 
bevara den här typen av byggnader, säger 
Tony.

Anni Bergström, antikvarie från Västar-
vet, var i förra veckan på besök för att ta del 
av slutresultatet och kontrollera att arbetet 
utförts enligt överrenskommelse.

– Jag kontrollerar så att de insatser som 
gjorts är förenligt med kyrkans kulturhisto-
riska värde. Jag kan bara konstatera att jag är 
nöjd med vad jag har sett, säger Annie Berg-
ström.

Noteras bör också att Nols kyrka, inför 
25-årsjubileet i juni, målades om och fick till-
baka sin ursprungliga rosa färg.

– Nu får vi hämta andan ett tag och glädja 
oss åt den uppfräschning som skett på olika 
platser, avslutar Tony Karlsson.

Vill du bli 
Ale Lucia?

•  Du skall vara född senast 1996 
och vara bosatt i Ale kommun 
samt tycka om att sjunga

• Sista ansökningsdag: 13/9

•    Vill du boka Ale Lucia?
Kontakta Gunilla eller Majlis 
via e-post: alelucia@live.se 
Telefon: 0708-94 14 51

Mejla in ansökan redan idag till 
alelucia@alekuriren.se
eller fyll i nedanstående talong och skicka till 
Alekuriren, ”Ale Lucia”, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen. 

Malin Haarala, Ale Lucia 2011

Namn    

Personnr  

Adress                

Ort       

Telefon                     

Mail                    

Kyrkor har renoverats och fräschats upp
– Rejäl ansiktslyftning i Kilanda, Starrkärr och Nol

Starrkärrs kyrka har genomgått en utvändig renovering. 
Kyrkan har målats om och försetts med nytt tegel.

Tony Karlsson från Starrkärr-Kilanda församling i samspråk 
med Anni Bergström, antikvarie Västarvet.
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KILANDA. Tre kyrkor inom Starrkärr-Kilanda för-
samling har fått sig ett rejält ansiktslyft under 
våren och sommaren.

Kyrkorna i Nol, Starrkärr och Kilanda har samt-
liga målats om.

– Vi är glada och stolta över de arbeten som 
utförts och vi hoppas att församlingsborna ska 
uppskatta de olika projekten, säger församlingens 
administrative chef Tony Karlsson.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Vi kommer att ha informations-
möten två kvällar då du som är 
född 1998 och dina föräldrar är 
välkomna!

Tid och plats för dessa möten är:
Folkets hus i Älvängen 
 onsdag 22 augusti kl. 19.00
eller
Medborgarhuset i Alafors 
 torsdag 23 augusti kl. 19.00

Ni får höra mer om vad 
konfirmationstiden innebär och 
om de olika alternativ som 
församlingen erbjuder. 
Dessutom får ni träffa både oss 
som är ledare i grupperna och 
ungdomar som är med som 
konfirmandfaddrar.
Vi bjuder på fika.

Har du frågor? 
Ring gärna församlingsassistent 
Lennart Johansson 
0303-444 025.

Varmt välkomna hälsar 
alla konfirmandledare i 
Starrkärr-Kilanda församling.

i Starrkärr-Kilanda församling?

Är du nyfi ken på att bli

Konfi rmand
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Låt oss ta det hela i rätt ordning och börja i Kilanda. En ny lag 
om tillgänglighetsanpassning, som trädde i kraft 2010, föran-
ledde ett helhetsgrepp för Kilanda kyrka.

– Vi var i kontakt med en arkitekt som arbetat mycket i 
Skara stift. När vi såg trappan med tillhörande ramp på Vår-
gårda kyrka bestämde vi oss för att det var en sådan vi skulle 

ha, berättar Tony Karlsson och visar samti-
digt upp grusgången som numera harmoni-
serar med den befintliga på nya kyrkogården.

Kyrkan i övrigt har försetts med ny plåt på 
tornet och nya tornluckor, plus att ommål-
ning har skett.

– Den röda plåten som vi hade tidigare har 
bytts ut mot zinkplåt. Vidare så har vi förgyllt 
korset, förklarar Tony.

Invändigt har det dragits ny el och det har 
skapats sittutrymme för funktionshindrade.

– Personligen tycker jag att Kilanda kyrka 
är fantastiskt fin, fler borde upptäcka dess 
charm. Det är en liten men familjär kyrka med 
plats för 80 personer. Den passar utmärkt för 
dop och vigsel, säger Tony.

Starrkärrs kyrka har fått en utvändig total-
renovering. Kyrkan är nyputsad och nymå-
lad, korset förgyllt, viss plåt har bytts ut 
liksom samtliga stuprännor. Dessutom har 
tornluckorna, som tidigare var av masonit, 
försetts med plåt. 

– Sedan är taket helt nylagt. Det är ett spe-
cialtegel som ska stå emot stormar och annat 
oväder, säger Tony Karlsson.

Kostnaden för de båda projekten, i Kilanda 
och Starrkärr, beräknas till cirka 5 miljoner 
kronor. 80 procent av totalkostnaden får 
emellertid församlingen tillbaka i form av 
stiftbidrag och kyrkoantikvarisk ersättning.

– Det är staten som tar sitt ansvar för att 
bevara den här typen av byggnader, säger 
Tony.

Anni Bergström, antikvarie från Västar-
vet, var i förra veckan på besök för att ta del 
av slutresultatet och kontrollera att arbetet 
utförts enligt överrenskommelse.

– Jag kontrollerar så att de insatser som 
gjorts är förenligt med kyrkans kulturhisto-
riska värde. Jag kan bara konstatera att jag är 
nöjd med vad jag har sett, säger Annie Berg-
ström.

Noteras bör också att Nols kyrka, inför 
25-årsjubileet i juni, målades om och fick till-
baka sin ursprungliga rosa färg.

– Nu får vi hämta andan ett tag och glädja 
oss åt den uppfräschning som skett på olika 
platser, avslutar Tony Karlsson.

Vill du bli 
Ale Lucia?

•  Du skall vara född senast 1996 
och vara bosatt i Ale kommun 
samt tycka om att sjunga

• Sista ansökningsdag: 13/9

•    Vill du boka Ale Lucia?
Kontakta Gunilla eller Majlis 
via e-post: alelucia@live.se 
Telefon: 0708-94 14 51

Mejla in ansökan redan idag till 
alelucia@alekuriren.se
eller fyll i nedanstående talong och skicka till 
Alekuriren, ”Ale Lucia”, Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen. 

Malin Haarala, Ale Lucia 2011

Namn    

Personnr  

Adress                

Ort       

Telefon                     

Mail                    

Kyrkor har renoverats och fräschats upp
– Rejäl ansiktslyftning i Kilanda, Starrkärr och Nol

Starrkärrs kyrka har genomgått en utvändig renovering. 
Kyrkan har målats om och försetts med nytt tegel.

Tony Karlsson från Starrkärr-Kilanda församling i samspråk 
med Anni Bergström, antikvarie Västarvet.
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KILANDA. Tre kyrkor inom Starrkärr-Kilanda för-
samling har fått sig ett rejält ansiktslyft under 
våren och sommaren.

Kyrkorna i Nol, Starrkärr och Kilanda har samt-
liga målats om.

– Vi är glada och stolta över de arbeten som 
utförts och vi hoppas att församlingsborna ska 
uppskatta de olika projekten, säger församlingens 
administrative chef Tony Karlsson.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Vi kommer att ha informations-
möten två kvällar då du som är 
född 1998 och dina föräldrar är 
välkomna!

Tid och plats för dessa möten är:
Folkets hus i Älvängen 
 onsdag 22 augusti kl. 19.00
eller
Medborgarhuset i Alafors 
 torsdag 23 augusti kl. 19.00

Ni får höra mer om vad 
konfirmationstiden innebär och 
om de olika alternativ som 
församlingen erbjuder. 
Dessutom får ni träffa både oss 
som är ledare i grupperna och 
ungdomar som är med som 
konfirmandfaddrar.
Vi bjuder på fika.

Har du frågor? 
Ring gärna församlingsassistent 
Lennart Johansson 
0303-444 025.

Varmt välkomna hälsar 
alla konfirmandledare i 
Starrkärr-Kilanda församling.

i Starrkärr-Kilanda församling?

Är du nyfi ken på att bli

Konfi rmand

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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Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

SMSa LUNCH till 72 950 
så ger du 50 kronor i kampen 

mot hungern i världen.

Tänk på 
Cancerfonden!

020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
pg. 90 1986-0

Predikoturer
Elimförsamlingen Alafors
Torsd 23/8 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 26/8 
kl 11, Gudstjänst, Ohlins.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Tisd kl 8:30, 
Mässa i församlingshem-
met, Isacson. Onsd 18:30 
Mässa, Nordblom.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 19/8 kl 10, 
Mässa Skredsvik. Hålan-
da sönd 19/8, se övriga. S:t 
Peder sönd 19/8 kl 18, Fri-
luftsgudstjänst, Valla Marias 
stuga Skredsvik. Ale-Sköv-
de sönd 19/8 kl 12, Mässa 
Skredsvik. Tunge sönd 19/8 
se övriga.

Surte missionskyrka
Onsd 15/8 kl 18, Fika och 
sommaraktiviteter vid bou-
leplanen. Välkommen! Sön-
dag 19/8 kl 11, Gudstjänst. 
Per Kjellberg. Enkelt kyrk-
fi ka. Månd 20/8 kl 19, Mu-
sikkåren, Lerum Sur-
te Symphonic Band, övar. 
Onsd 22/8 kl 18, Fika och 
sommaraktiviteter vid bou-

leplanen. Välkommen!
www.surtemissionskyrka.se

Filadelfi aförsamlingen,
Bohus Pingstkyrka
Onsd 15/8 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön. Sönd 
19/8 kl 11, Gudstjänst Hel-
ge Olson. Onsd 28/8 kl 19, 
Sång bibelläsning och bön.

Nödinge församling
Söndag 19/8 kl 11, Mässa 
Nödinge kyrka.

Starrkärr-Kilanda
församling
Onsd 15/8 Starrkärrs kyr-
ka kl 20, Musik i sommar-
kvällen. Tradjazz med Peo-
ria Jazzband. Ett samspelat 
göteborgsband med anor 
som spelar olika typer av 
gladjazz i New Orleansk 
tappning. Fri entré! Lörd 
18/8 Starrkärrs kyrka kl 
14, Dopgudstjänst, Nord-
blom. Söndag 19/8 Starr-
kärrs kyrka kl 11, Mässa, 
Nilsson. Älvängens kyrka kl 
11, Gudstjänst, Nordblom. 
Nols kyrka kl 17, Lovsångs-
gudstjänst, Nordblom.

Vår älskade Pappa,
Svärfar och Morfar

Olle Martinsson

* 24 december 1920

har i dag lämnat oss

Vadstena-Älvängen
den 4 augusti 2012

Laila och Anders
Elsy och Magnus

Lina, Axel

Vi minns dej med glädje.

Begravningen äger rum i
Ljusets kapell, Vadstena
fredagen den 31 augusti

 kl 10.30.
Efter akten inbjudes till
minnesstund. Svar om

deltagande önskas senast
den 23 augusti till 

Casells Begravningsbyrå,
tel 0143-128 42.

John Johansson, Alafors, 
har avlidit. Född 1924 och 
efterlämnar makan Kerstin 
och barnen Sune och Leif  
med familjer som närmast 
sörjande. 

Rolf Westling, Surte, har 
avlidit. Född 1941 och ef-
terlämnar sonen Göran med 
familj, och dottern Lena 
som närmast sörjande.

Ann-Britt Karlsson, 
Bohus, har avlidit. Född 
1954 och efterlämnar maken 
Jerry och barnen Christian, 
Jane, Ulf, Leif och Angela 
med familjer, samt systrar 
med familjer som närmast 
sörjande.

Sigrid Larsson, Bohus, har 
avlidit 7/7-2012. Född 1925 
och efterlämnar barnen 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Lillie Attesjö. I Nödinge 
kyrka hölls tisdagen 7 au-
gusti begravningsgudstjänst 
för Lillie Attesjö, Bohus. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Sigrid Larsson. I Bohous 
pingstkyrka hölls fredag 
27/7 begravningsgudstjänst 
för Sigrid Larsson, Bohus. 
Pastor Leif Karlsson.

Min älskade Make 
Vår käre Pappa 
Svärfar, Farfar 

och Gammelfarfar

John Johansson
* 5 december 1924

har i dag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad.

Alafors 
5 augusti 2012

KERSTIN
SUNE och IRJA

LEIF och GUNILLA
Barnbarn

Barnbarnsbarn

Aldrig en suck, 
aldrig en klagan

Alltid förnöjd på jorden 
Du gått

Tåligt Du bar Dina 
sjukdomsdagar

Så nöjd som Du levat, 
så nöjd gick Du bort

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen 
22 augusti kl. 11.00  
i Starrkärrs kyrka. 

Akten avslutas i kyrkan. 
Lika välkommet som en 
blomma är en gåva till 

Hjärt-Lungfonden 
tel. 0200-88 24 00. 

Valfri klädsel.

Döda

Vår kära Vän 
och Klubbmedlem

Anita Jarlio
Har lämnat oss i

stor sorg och saknad.

Ale Rotary
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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

Bilar köpes fr. 500-50000 
kontant. Allt av intresse, även 
husvagn. Hämtas. 
tel. 0303-127 62

el. 0737-42 90 92
el. 0732-49 85 16

Traktorflak, trepunktsupp-
hängt. Köpes.
tel. 031-22 73 27

SÄLJES

Furugarderob 200:-. DVD spe-
lare ny 150:-. Skivspelare 
60-talet 100:-. Kompressor 200:-. 
Div verktyg för bilar.
tel. 0722-46 209

Bilsläp/kärra ÅTM galvad. 
Besiktigad maj 2012, 3000:-
tel. 0303-74 21 14
el. 0739-92 40 59

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

Rum med egen ingång samt 
egen toalett uthyres omgående. 
Tillgång till kök, dusch och träd-
gård om så önskas. Du kan hyra 
rummet på heltid, alt på läsårs 
basis (dvs ej under sommaren) 
el hyra rymmet som en möj-
lighet att vara nära landet och 
odla om du vill. 
tel. 0708-99 06 86

Ö HYRA

Större villa alt. lägenhet 
önskas hyra i Ale kommun av en 
skötsam familj.  // Kristian
tel. 0704-81 94 72

Lägenhet sökes alt. ett rum i 
Ale, Kungälv. Allt av intresse.
tel. 0709-39 51 89

Större villa alt. lägenhet 
önskas hyra i Ale kommun av en 
skötsam familj. Kristian
tel. 0704-81 94 72

Vi är två medelålders kvin-
nor med fast anställning som 
vill hyra ett hus på landet till-
sammans gärna i Alafors med 
omnjed. Alternativt hyra två 
lägenheter i samma hus. Katt 
finnes. Inflyttning omkring 
november.
tel. 0761-71 09 94

ÖVRIGT

UPPHITTAT. En damcykel med 
tillhörande barnstol är upphit-
tad på Alingsåsvägen i Alafors.
tel. 0761-46 59 00

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

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

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. Kon-
tant betalning.
tel. 0738-01 35 20
el. 0768-07 42 42

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

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

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

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

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

Äntligen är våren här!

Vi utför alla förekommande Träd-
gårdsarbeten. Ni kan njuta av 
grillen och kaffet i lugn o ro. Boka 
en tid för kostnadsfri konsulta-
tion av Er trädgård. Enstaka jobb 
eller hela säsongen. Fast pris 
eller löpande.
CJ ENTREPENAD
tel. 0768-81 60 10

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom bran-
schen.
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

Vi köper allt i silver utom nysil-
ver. Bestick, pokaler, mynt, med-
aljer, 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-skat-
tesedel.
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

Valpkurs med start i augusti
Vi håller till 3 minuter från Ale 
torg, inom ett inhägnat område. 
Vi tränar på grundläggande 
övningar som tex inkallning, 
sitt och ligg kvar. Som grund 
för dressyren ligger relations-
övningar. Vi kommer också att 
prova på att spåra samt att träna 
agility. Kursen omfattar 6ggr och 
är på 2 timmar varje tillfälle. Ring 
för mer info. Utbildad instruktör 
sedan 1990 talet, utbildad i hun-
dars mentalitet och högskolepo-
äng i läran om hundars beteende.
tel. 0735-00 70 78
Monica Henriksson

Kooperativet Alevira kommer 
nu att utöka sitt sortiment med 
second hand och tar därför tack-
samt emot barnkläder, skor och 
leksaker för åldrar 0-6 år. Öppet: 
Tisd-Fred 13-18, Lörd 10-14.
Göteborgsv. 74, Älvängen
tel. 0303-74 84 20

NAGELFÖRLÄNGNING MED 
GELE I SKEPPLANDA.
Endast 350 kr. tom. 31 Augusti -12 
Boka på:
te. 0735-98 91 98
www.happynails@hotmail.se

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeerrrrrrr
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Leah Ottosson is 4
Happy birthday sweetheart.

Lots of love from
Mammy, Daddy, 

Eloise and Kristian
xxx

Grattis
Nathalie

på 2-årsdagen
önskar

Mamma, Pappa & Emilia

Pontus Svensson
Gratuleras på 15-årsdagen

med många grattiskramar av 
Farmor & Farfar

Många grattiskramar till 
Emelie

på 2-årsdagen!
Mormor och Morfar

Grattis lilla
Nora

på 1-årsdagen 
den 17 augusti 2012.

Grattas av Farfar, faster 
Mona, farbror Urban,

Eva med familj

Välkommen till världen
Milton!
Född på 

midsommarafton 22/6
Mikael Staaf &
Marie Bergqvist

Födda

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Vidar Andersson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Ryde Zackrisson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes!

Christer Damm
Hålanda

Veckans ris 
Fy ridhästförare i Alafors. 
Tre stora hästbajs högar 
på gång o cykelbanan till 
Sjövallen. Tips till er: sparka 
ned i diket eller tag med 
påsar som hundägarna gör. 
Tag erat ansvar.

Hästälskare

Veckans ros 
Tack alla ledare och enga-
gerade i Ahlafors IF för den 
fina fotbollsskolan som ni 
anordnade första veckan på 
sommarlovet.

”Tacksam förälder”

Veckans ros vill vi ge till 
Lasse på X-Way för snabb 
och professionell hjälp när 
vi fick blixtnedslag. 4 st st 
datorer, Nätverk och Inter-
net slutade att fungera. Men 
det fixade Lasse snabbt och 
smidigt. Många tack från 
gänget på

Nordisk Rörmärkning ABÄldreomsorgen på Vika-
damm vill tacka alla sina 
duktiga sommarvikarier!
Varma hälsningar

Häljebo, Jutabo, Valbo
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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

Bilar köpes fr. 500-50000 
kontant. Allt av intresse, även 
husvagn. Hämtas. 
tel. 0303-127 62

el. 0737-42 90 92
el. 0732-49 85 16

Traktorflak, trepunktsupp-
hängt. Köpes.
tel. 031-22 73 27

SÄLJES

Furugarderob 200:-. DVD spe-
lare ny 150:-. Skivspelare 
60-talet 100:-. Kompressor 200:-. 
Div verktyg för bilar.
tel. 0722-46 209

Bilsläp/kärra ÅTM galvad. 
Besiktigad maj 2012, 3000:-
tel. 0303-74 21 14
el. 0739-92 40 59

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

Rum med egen ingång samt 
egen toalett uthyres omgående. 
Tillgång till kök, dusch och träd-
gård om så önskas. Du kan hyra 
rummet på heltid, alt på läsårs 
basis (dvs ej under sommaren) 
el hyra rymmet som en möj-
lighet att vara nära landet och 
odla om du vill. 
tel. 0708-99 06 86

Ö HYRA

Större villa alt. lägenhet 
önskas hyra i Ale kommun av en 
skötsam familj.  // Kristian
tel. 0704-81 94 72

Lägenhet sökes alt. ett rum i 
Ale, Kungälv. Allt av intresse.
tel. 0709-39 51 89

Större villa alt. lägenhet 
önskas hyra i Ale kommun av en 
skötsam familj. Kristian
tel. 0704-81 94 72

Vi är två medelålders kvin-
nor med fast anställning som 
vill hyra ett hus på landet till-
sammans gärna i Alafors med 
omnjed. Alternativt hyra två 
lägenheter i samma hus. Katt 
finnes. Inflyttning omkring 
november.
tel. 0761-71 09 94

ÖVRIGT

UPPHITTAT. En damcykel med 
tillhörande barnstol är upphit-
tad på Alingsåsvägen i Alafors.
tel. 0761-46 59 00

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

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

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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Sökes
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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. Kon-
tant betalning.
tel. 0738-01 35 20
el. 0768-07 42 42

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

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

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

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

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

Äntligen är våren här!

Vi utför alla förekommande Träd-
gårdsarbeten. Ni kan njuta av 
grillen och kaffet i lugn o ro. Boka 
en tid för kostnadsfri konsulta-
tion av Er trädgård. Enstaka jobb 
eller hela säsongen. Fast pris 
eller löpande.
CJ ENTREPENAD
tel. 0768-81 60 10

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom bran-
schen.
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

Vi köper allt i silver utom nysil-
ver. Bestick, pokaler, mynt, med-
aljer, 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-skat-
tesedel.
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

Valpkurs med start i augusti
Vi håller till 3 minuter från Ale 
torg, inom ett inhägnat område. 
Vi tränar på grundläggande 
övningar som tex inkallning, 
sitt och ligg kvar. Som grund 
för dressyren ligger relations-
övningar. Vi kommer också att 
prova på att spåra samt att träna 
agility. Kursen omfattar 6ggr och 
är på 2 timmar varje tillfälle. Ring 
för mer info. Utbildad instruktör 
sedan 1990 talet, utbildad i hun-
dars mentalitet och högskolepo-
äng i läran om hundars beteende.
tel. 0735-00 70 78
Monica Henriksson

Kooperativet Alevira kommer 
nu att utöka sitt sortiment med 
second hand och tar därför tack-
samt emot barnkläder, skor och 
leksaker för åldrar 0-6 år. Öppet: 
Tisd-Fred 13-18, Lörd 10-14.
Göteborgsv. 74, Älvängen
tel. 0303-74 84 20

NAGELFÖRLÄNGNING MED 
GELE I SKEPPLANDA.
Endast 350 kr. tom. 31 Augusti -12 
Boka på:
te. 0735-98 91 98
www.happynails@hotmail.se

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeerrrrrrr
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Leah Ottosson is 4
Happy birthday sweetheart.

Lots of love from
Mammy, Daddy, 

Eloise and Kristian
xxx

Grattis
Nathalie

på 2-årsdagen
önskar

Mamma, Pappa & Emilia

Pontus Svensson
Gratuleras på 15-årsdagen

med många grattiskramar av 
Farmor & Farfar

Många grattiskramar till 
Emelie

på 2-årsdagen!
Mormor och Morfar

Grattis lilla
Nora

på 1-årsdagen 
den 17 augusti 2012.

Grattas av Farfar, faster 
Mona, farbror Urban,

Eva med familj

Välkommen till världen
Milton!
Född på 

midsommarafton 22/6
Mikael Staaf &
Marie Bergqvist

Födda

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Vidar Andersson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Ryde Zackrisson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes!

Christer Damm
Hålanda

Veckans ris 
Fy ridhästförare i Alafors. 
Tre stora hästbajs högar 
på gång o cykelbanan till 
Sjövallen. Tips till er: sparka 
ned i diket eller tag med 
påsar som hundägarna gör. 
Tag erat ansvar.

Hästälskare

Veckans ros 
Tack alla ledare och enga-
gerade i Ahlafors IF för den 
fina fotbollsskolan som ni 
anordnade första veckan på 
sommarlovet.

”Tacksam förälder”

Veckans ros vill vi ge till 
Lasse på X-Way för snabb 
och professionell hjälp när 
vi fick blixtnedslag. 4 st st 
datorer, Nätverk och Inter-
net slutade att fungera. Men 
det fixade Lasse snabbt och 
smidigt. Många tack från 
gänget på

Nordisk Rörmärkning ABÄldreomsorgen på Vika-
damm vill tacka alla sina 
duktiga sommarvikarier!
Varma hälsningar

Häljebo, Jutabo, Valbo
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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

BONUSPAKET INGÅR
Väska, vattenfl aska, 5 give away card, handduk, 
solkort, respass värde 2306 kr.

BEGRÄNSAT
ANTAL BONUSPAKET!

Provträna på valfri Sportlife i Västsverige Gäller 1 gång per person och år under bemannade öppettider. 18 år och leg. Varmt välkomna!

MEDTAG ANNONS!

Filadelfi aförsamlingen - 
Bohus pingstkyrkan
Onsd 17/8 kl 19, tillsam-
mans med sång och bön. 
Sönd 21/8 kl 11, gudstjänst 
Helge Olson. Onsd 24/8 kl 
19, tillsammans med sång 
och bön.

Guntorps missionskyrka
Onsd 17/8 kl 18.30, Även-
tyrarScout & UtmanarS-
cout. Torsd 18/8 kl 19.15, 
Programråd. Sönd 21/8 kl 
14, Ledarträff för SpårarS-
cout & UpptäckarScout. Kl 
18, SommarCafé  AnneMa-
rie Svenninghed, Sång Eva 
Och Sofi a. Onsd 24/8 kl 
18.30, SpårarScout & Upp-
täckarScout Terminsstart. 
Torsd 25/8 kl 19, Träff för 
ledare och faddrar - Konfa-
gruppen.

Elimförsamlingen,
Alafors pingstkyrka
Torsd 25/8 kl 18, Musikca-
fé, Ohlins. Sönd 28/8 kl 11, 
Gudstjänst, P-O Kindbom.

Surte missionskyrka
Sönd 21/8 kl 11, Guds-
tjänst. Per Kjellberg. Sång 
av Lisa Hylén.
www.surtemissionskyrka.se

Nödinge församling
Sönd 21/8 Nödinge kyrka 
Mässa kl 11, R Bäck. Månd 
22/8 Nödinge församlings-
hem Mässa i kl 18.30, H 
Hultén.

Starrkärr-Kilanda
församling
Onsd 17/8 Starrkärrs kyrka 
kl 20, Sommarmusik, Jazz 
med Peoria Jazzband Gö-
teborgsbandet fi rade förra 
året 50-års jubileum och 
de spelar många olika typer 
av gladjazz i New Orleansk 

tappning De har turnerat 
runt om i 14 länder och 
spelat in fl era cd-skivor FRI 
ENTRÉ! Sönd 21/8 Kilan-
da kyrka kl 9.30, Gudstjänst 
Nilsson. Starrkärrs kyrka kl 
11, Mässa Nilsson. Älväng-
ens kyrka kl 11, Gudstjänst 
Nordblom. Nols kyrka kl 
17, Mässa Nordblom.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 16/8 kl 8-9, Bön. Sönd 
21/8 kl 10, Gudstjänst, Mo-
nica Werner. Kyrkkaffe.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 21/8 kl 
10, Mässa L Ingvarsson. 
Hålanda sönd 21/8 kl 12, 
Gudstjänst L Ingvars-
son. S:t Peder sönd 21/8 
kl 10, Mässa Skredsvik. 
Ale-Skövde sönd 21/8 kl 
12, Gudstjänst Skredsvik. 
Tunge sönd 21/8 kl 17, 
Mässa Skredsvik.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Tisd kl 8:30, 
Mässa i församlingshem-
met, Westergaard. Onsd kl 
18:30, Mässa, Nordblom.

Stöd
Astma- och 
Allergiförbundets
Barnallergifond
Pg 90 09 06-9

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Predikoturer

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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Saknad kan inte 
beskrivas i ord.

Postgiro: 90 20 90-0

RÖDA KORSET
KAN HJÄLPA.
MED DIN HJÄLP.
Ring 020 - 213 213

Döda

Ett stort och varmt tack till 
er som hedrat minnet av

Gunnil Jönsson
med blommor och vänliga 

ord. Ett särskilt tack till
Bo och Britt Glennbrant,
Ejvind och Gun Jepsen,

Peter och Mia Glennbrant
och Elvy Börjesson.

Ingmar

Tack

Signhild Lindström, 
Skepplanda har avlidit. Född 
1912 och efterlämnar sonen 
Sten-Åke med familj som 
närmast sörjande.

Nancy Olsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1921 och 
efterlämnar barnen Eva 
och Sonny med familjer 
samt systrar som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Ruth Lundgren. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 1 
juli begravningsgudstjänst 
för Ruth Lundgren, Nol. 
Offi ciant var komminister 
Mikael Nordblom. 

Ruth Samuelsson. I Surte 
kyrka hölls fredagen 12 au-
gusti begravningsgudstjänst 
för Ruth Samuelsson, Surte. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Lilian Borggren. I Surte 
kapell hölls onsdagen 10 au-
gusti begravningsgudstjänst 
för Lilian Borggren, Surte. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén

Till alla Er som hedrat
minnet av vår älskade

Gerda
Thorstensson
vid hennes bortgång,

för alla vackra blommor
vid hennes bår samt för

minnesgåvor framföra vi
vårt varma tack.

SVEN-HUGO
och SONJA

SIW och LEIF
ANN-KRISTIN
och PHILIPPE

Barnbarn med familjer

Vår kära lilla Mamma
Svärmor, Mormor

och Farmor

Nancy Olsson
* 25/12 1921

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Älvängen
7 augusti 2011

EVA och JERRY
Marcus och Lisa

Jerker
SONNY

Linda och Gereon
Elisabeth och Andreas

Systrar
Övrig släkt och vänner

Vi alla som känt Dig 
och vet hur Du var

önskar så att Du bland 
oss fanns kvar

Men nu när Du gått dit 
vi alla ska gå

med glädje vi minns allt 
det fina ändå

Vila i ro

Begravningsgudstjänsten
äger rum i Starrkärrs

kapell torsdagen
18 augusti kl. 11.00.

Akten avslutas i kapellet.

Ett varmt tack till all
personal på Vikadamm

för kärleksfull vård.

Ett varmt och innerligt
tack till Er alla som

hedrat minnet av vår
älskade

Sölvi Skånberg
vid hennes bortgång

genom omtanke, brev,
blommor, besök och

telefonsamtal till våra
hem, minnesgåvor till
Cancerfonden, för alla
vackra blommor vid

hennes bår och till alla
Er som deltog vid

begravningsgudstjänsten
till kyrkoherde Lars

Nordh, organist Sabina
Nilsson och solisterna
Stina Johansson och

Johan Ekstedt.
Tillsammans gjorde ni

avskedet till ett ljust och
vackert minne för oss.

THORE
Robert, Linda. Matthias

och Andreas
med familjer

Eivor
Gullvi med familj
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Tänk på 
Cancerfonden!

020-78 11 79 (öppet dygnet runt)

www.cancerfonden.se
pg. 90 1986-0

Vår vän

Sivert Gustavsson
Vi saknar dig

Vännerna på
Solhaga by


