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Älvängen

Olle Skoglund.

Skoglund har 
planer för Surte
SURTE. Samhällsbygga-
ren Olle Skoglund pre-
senterar i veckan sitt 
eget bostadsprogram för 
Surte.

Olle Skoglund ser stora expansions-
möjligheter för Surte. Pendelns till-
komst gör orten attraktiv för alla, 
inte minst Göteborgs studenter. Nu 
gäller det att sätta fart på byggandet 
menar han.

Läs sid 6

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

Nr 29  |  vecka 34  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

Ridskolan för vuxna och ungdomar 
med höga krav på kvalitet

��RIDCENTER

Info och vägbeskrivning på www.K-RIDCENTER.se

Vi finns på Hamnens Gård, Älvängen 

Lena Karlsson
0705-181777

Öppet Hus 25/8 kl 11-15
Byta upp dig eller börja rida igen? 

Prova-på-lektion i hoppning och dressyr 
för nybörjare respektive rutinerade ryttare (föranmälan krävs).

Under dagen bjuder vi på fika och visning av anläggningen.
Anmäl dig på plats och ta del av våra erbjudanden. 

DENNA VECKA FIRAR VI

Ale Torg 7, NÖDINGE • Gäller v34 • www.ica.se/ale

Bananza 
6 bitars

129:-

NAMNSDAGAR I AUGUSTI

22 Ons

23 Tor

24 Fre

25 Lör 

26 Sön

27 Mån

28 Tis

Henrietta, Henrika

Signe, Signhild

Bartolomeus 

Lovisa, Louise 

Östen 

Rolf, Raoul 

Fatima, Leila

Mums! Banan
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www.axums.se

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

Bitssats Tengtools 
10 delar (ord. pris 150 kr)

Hylsnyckelsats Tengtools 
24 delar 1/4 (ord. pris 595 kr)

99:- 324:-

Populärt besök
– Bosse Bildoktorn var med och invigde Ales nya biltvätt

Bosse Andersson, mer känd som Bosse Bildoktorn, pratade 
bilvård i Nödinge när Bättre Bils Gör-Det-Själv-tvätt 
invigdes inför ögonen på drygt 150 personer.
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Lödöse 0520-66 00 10
/kg

Sveciaost
28% mellanlagrad
ca667g/bit

Gäller t o m 26/8-12 Ord.pris 102:-/kg

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

ANTON HYSÉN

Gilla Team Sportia Ale 
Torg på facebook.

Kom och träffa  
fotbollsspelaren/

dansaren & tv-profi len 

Anton Hysén
hos oss 

Lördag 25/8
13:00-15:00

Välkomna!
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Samhällsbyggaren Olle 
Skoglund har inte slut 
på idéer. I veckan får 

Kommunstyrelsen ett bo-
stadsprogram som Skog-
lund tagit fram exklusivt för 
Surte. 235 nya lägenheter i 
totalt 28 olika byggprojekt 
kan förverkligas om Olle får 
regissera. Nu är säkert allt 
inte genomförbart, då det 
utgår från att alla berörda 
markägare är positiva vilket 
inte alltid 
är fallet. Jag 
hoppas att 
Kommun-
styrelsen åt-
minsto-
ne ser ma-
terialet som 
bra inspira-
tion och att 
man plock-
ar ut ett par 
russin. Surte har precis som 
Olle säger en jättechans att 
expandera när tågen börjar 
gå. Fler bostäder innebär 
fler konsumenter och det 
är vad Surte behöver för att 
kunna bibehålla sin handel 
och servicenivå. Att för-
täta i centrum på gångav-
stånd till pendelstationen 
har varit en självklarhet när 
Olle Skoglund har ritat det 
framtida Surte. Det ska bli 
intressant att följa utveck-
lingen när marknadskrafter-
na på allvar får upp ögonen 
för vilka effekter Alependeln 
kan komma att få – då utgår 

jag från att tåget har kommit 
för att stanna varje kvart i 
rusningstrafik.

Ale kommun ingår i 
SOLTAK, ett samarbete 
mellan Stenungsund, Orust, 
Lilla Edet, Tjörn, Ale och 
Kungälv. De har nu bestämt 
sig för att utveckla sin sam-
verkan ytterligare. Ett ge-
mensamt bolag ska bildas 
och ge handlingskraft. Bland 

anant ska 
man utreda 
möjlighe-
terna till ge-
mensamt lö-
nekontor, 
växel och 
IT-drift. Det 
skulle på sikt 
kunna ge 
ekonomiska 
besparingar 

som gör att mer pengar kan 
frigöras till kärnverksamhe-
ten inom skola och omsorg. 
Jag gillar tanken. Tror dess-
utom att det är ett måste om 
vi ska kunna behålla väl-
färden. Behoven ökar 
i och med en åldran-
de befolkning som 
kommer fortsätta 
att bli äldre. Att 
då hitta sam-
arbetsmöjlig-
heter med li-
kasinna-
de kommu-
ner skapar 
möjlighe-

ter på många plan. Varför 
ska alla ha varsin organisa-
tion när vi kan ha en gemen-
sam? Därmed inte sagt att vi 
ska slå samman alla mindre 
kommuner, det vore förö-
dande, men att samarbeta i 
gemensamma och övergri-
pande frågor känns självklart 
med dagens teknik.

Vi fick inte plats med allt 
i veckans tidning. Det blir 
så ibland. Rapporten om in-
samlingen till Europas fatti-
gaste barn i  Moldavien får 
därför vänta en vecka.

Skoglund inspirerar

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Ansvarig utgivare
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Chefredaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Emil Lindén
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Redaktör
0707-71 29 45
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

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

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

LEDARE2

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

Mer än bara tidning

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

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

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

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

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

vill vara med och räkna på uppdragen. 
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DAMKLÄDER • SMYCKEN • PRESENTER

0520-66 00 41 • 0521-22 00 14
Rättaregårdsvägen 22, Lödöse

Fredag 10-18 • Lörd 10-14
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Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
GARDINSTÄNGER fr. 99:- 

ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2p

ÖLJETTKAPPMETERVARA 50:-/m

BARNTRIKÅ 120:-/m
600 m2 gardintyg, modetyg, inredning & kläder

ALE TORG

GGGGRRRRÖÖÖÖÖTTTTFFFFRRRRUUUUKKKKOOOOSSSSTTTT

Gäller kl 08-11
 kr

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

Varför ska alla ha varsin 
organisation när vi kan 

ha en gemensam?
Däremed inte sagt att 
vi ska slå samman alla 
mindre kommuner, det 

vore förödande.

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

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

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

DocMorris Apotek i Bohus
”Veckans vara” alltid 40% rabatt

Vecka 34 (20 - 26/8) Vecka 35 (27/8 - 2/9)
Eucerin pH5 Lotion
Parf & oparf. 400 ml.

Hansaplast Universal
Strips Plåster. 40 st.

Öppettider
Vardagar 08-19 Lördagar 10-16

59 kr 17 kr
Ord pris 99:- Ord pris 29:-

SURTE-BOHUS 
SPORTSKYTTEGILLE
Höstens verksamhet pågår

1 augusti – 6 oktober. 
Öppettider: Onsdagar 17.00-20.00 

Lördagar 12.00-15.00

Älgbanan är öppen fredagar 
fr.o.m 3 augusti t.o.m 5 oktober 

mellan 10.00-12.00

www.surtebohussportskyttegille.se
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Samhällsbyggaren Olle 
Skoglund har inte slut 
på idéer. I veckan får 

Kommunstyrelsen ett bo-
stadsprogram som Skog-
lund tagit fram exklusivt för 
Surte. 235 nya lägenheter i 
totalt 28 olika byggprojekt 
kan förverkligas om Olle får 
regissera. Nu är säkert allt 
inte genomförbart, då det 
utgår från att alla berörda 
markägare är positiva vilket 
inte alltid 
är fallet. Jag 
hoppas att 
Kommun-
styrelsen åt-
minsto-
ne ser ma-
terialet som 
bra inspira-
tion och att 
man plock-
ar ut ett par 
russin. Surte har precis som 
Olle säger en jättechans att 
expandera när tågen börjar 
gå. Fler bostäder innebär 
fler konsumenter och det 
är vad Surte behöver för att 
kunna bibehålla sin handel 
och servicenivå. Att för-
täta i centrum på gångav-
stånd till pendelstationen 
har varit en självklarhet när 
Olle Skoglund har ritat det 
framtida Surte. Det ska bli 
intressant att följa utveck-
lingen när marknadskrafter-
na på allvar får upp ögonen 
för vilka effekter Alependeln 
kan komma att få – då utgår 

jag från att tåget har kommit 
för att stanna varje kvart i 
rusningstrafik.

Ale kommun ingår i 
SOLTAK, ett samarbete 
mellan Stenungsund, Orust, 
Lilla Edet, Tjörn, Ale och 
Kungälv. De har nu bestämt 
sig för att utveckla sin sam-
verkan ytterligare. Ett ge-
mensamt bolag ska bildas 
och ge handlingskraft. Bland 

anant ska 
man utreda 
möjlighe-
terna till ge-
mensamt lö-
nekontor, 
växel och 
IT-drift. Det 
skulle på sikt 
kunna ge 
ekonomiska 
besparingar 

som gör att mer pengar kan 
frigöras till kärnverksamhe-
ten inom skola och omsorg. 
Jag gillar tanken. Tror dess-
utom att det är ett måste om 
vi ska kunna behålla väl-
färden. Behoven ökar 
i och med en åldran-
de befolkning som 
kommer fortsätta 
att bli äldre. Att 
då hitta sam-
arbetsmöjlig-
heter med li-
kasinna-
de kommu-
ner skapar 
möjlighe-

ter på många plan. Varför 
ska alla ha varsin organisa-
tion när vi kan ha en gemen-
sam? Därmed inte sagt att vi 
ska slå samman alla mindre 
kommuner, det vore förö-
dande, men att samarbeta i 
gemensamma och övergri-
pande frågor känns självklart 
med dagens teknik.

Vi fick inte plats med allt 
i veckans tidning. Det blir 
så ibland. Rapporten om in-
samlingen till Europas fatti-
gaste barn i  Moldavien får 
därför vänta en vecka.

Skoglund inspirerar

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Ansvarig utgivare
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Chefredaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Emil Lindén
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Redaktör
0707-71 29 45
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

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

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

LEDARE2

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

Mer än bara tidning

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

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

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

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

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

vill vara med och räkna på uppdragen. 
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DAMKLÄDER • SMYCKEN • PRESENTER

0520-66 00 41 • 0521-22 00 14
Rättaregårdsvägen 22, Lödöse

Fredag 10-18 • Lörd 10-14
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Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
GARDINSTÄNGER fr. 99:- 

ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2p

ÖLJETTKAPPMETERVARA 50:-/m

BARNTRIKÅ 120:-/m
600 m2 gardintyg, modetyg, inredning & kläder

ALE TORG

GGGGRRRRÖÖÖÖÖTTTTFFFFRRRRUUUUKKKKOOOOSSSSTTTT

Gäller kl 08-11
 kr

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

Varför ska alla ha varsin 
organisation när vi kan 

ha en gemensam?
Däremed inte sagt att 
vi ska slå samman alla 
mindre kommuner, det 

vore förödande.

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

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

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

DocMorris Apotek i Bohus
”Veckans vara” alltid 40% rabatt

Vecka 34 (20 - 26/8) Vecka 35 (27/8 - 2/9)
Eucerin pH5 Lotion
Parf & oparf. 400 ml.

Hansaplast Universal
Strips Plåster. 40 st.

Öppettider
Vardagar 08-19 Lördagar 10-16

59 kr 17 kr
Ord pris 99:- Ord pris 29:-

SURTE-BOHUS 
SPORTSKYTTEGILLE
Höstens verksamhet pågår

1 augusti – 6 oktober. 
Öppettider: Onsdagar 17.00-20.00 

Lördagar 12.00-15.00

Älgbanan är öppen fredagar 
fr.o.m 3 augusti t.o.m 5 oktober 

mellan 10.00-12.00

www.surtebohussportskyttegille.se

I sommar har en ny mätteknik te-
stats i BanaVäg i Väst. Förarlösa 
miniatyrfl ygplan har använts för 
att dokumentera en sju kilometer 
lång vägsträcka mellan Tingberg 
och Kärra i Lilla Edets kommun, 
en fl ygning som tog cirka tio tim-
mar. Med hjälp av informationen 
som samlas in skapas tredimen-
sionella modeller.

– För att få fram underlag 
med motsvarande information 
genom traditionell mätning 
hade två personer behövt 
hålla på i två till tre månader, 
konstaterar Roger Smedberg, 
mätansvarig på BanaVäg i Väst.

Sedan 13 augusti kör tågen 
genom den nya Kattleberg s-
tunneln. Byggarbetet fortsätter 
dock under hösten. Under det 
kommande halvåret återstår 
bland annat rivning av gamla 
järnvägen, bortschaktande av 
gammal banvall, plantering av 
träd, rivning av arbetsvägar, 
dikning och fi nputsning av 
slänter.  

Trafi kverket tar fram en kom-
pletterande arbetsplan för 
ny sträckning av gång- och 
cykelbana längs E45 i Lilla 
Viken. Synpunkter på förslaget 
ska lämnas senast den 1 sep-
tember. Material och kontakt-
information fi nns på www.
banavag.se, välj Deletapper, 
Bohus-Nödinge.

Miljöarbetet inom projekt 
BanaVäg i Väst bottnar i de spe-
ciella förhållanden som råder 
i Göta älvdalen. Dessa kart-
lades redan i det tidiga plan-
eringsskedet, och genom hela 
projektet har en särskild grupp 
med miljöspecialister arbetat 
med att kontrollera och följa 
hur miljön har påverkats under 
arbetets gång. 

Rent under väg och järnväg
Signifi kant för utbyggnaden 
genom Göta älvdalen är att 
den på fl era håll har skett på 
gammal industrimark som är 
kraftigt förorenad av bland 
annat bly, koppar, arsenik och 
olja. Som en del i projektet har 
dessa förorenade massor tagits 
omhand, för att antingen renas 
eller skickas till förvaring.

– Vi har hittat något mer 
förorenade massor än vad vi 
trodde innan vi började bygga, 
men vi är väldigt nöjda med 
hur saneringen har fungerat. 
När den nya vägen och järn-
vägen börjar trafi keras i decem-
ber kör både bilar och tåg på 
ren mark, konstaterar Jesper 
Mårtensson, projekt ledare och 
HMSQ-ansvarig. 

Kompenserar för intrång i 
naturen
I Göta älvdalen fi nns ett rikt 
djur- och naturliv. Under pro-
jektets gång har ingrepp ibland 
behövt göras i känsliga miljöer. 
För att kompensera för detta 
har nya områden, med liknande 
eller förbättrade livsvillkor, 
skapats i närheten av där in-
greppen gjorts. Ett exempel på 
dessa kompensationsåtgärder 
är arbetet med strandängarna 
längs Göta älv. De hyser ett rikt 
fågelliv, och till exempel fi nns 
där en del rödlistade vadar-
fåglar så som rödbenan. Genom 
olika åtgärder för att hålla un-
dan vassen på strandängarna, 
skapas bättre förhållanden för 
dessa arter.

– Tillsammans med djurhål-
larna har vi fått till ett ökat 
betestryck, vilket innebär att 
fl er djur betar på strandän-
garna och håller undan vas-
sen. Förutom mer gynnsamma 
förhållanden för vadarna, kan 
det mer öppna landskapet ner 
mot älven även skapa värde 
för allmänheten, säger Jesper 
Mårtensson.

Om allt går som planerat 
ska arbetet med strandängarna 

avslutas vid årsskiftet genom 
att det överlämnas till Väst-
kuststiftelsen för fortsatt 
förvaltning. 

Jesper Mårtensson kan 
konstatera att miljöåtgärderna 
inom projektet har gett resultat, 
men i vilken utsträckning är 
svårare att avgöra redan nu.

– Vi följer upp arbetet och 
från inventeringen av fåglar 
kan vi se att vi har bibehållit 
samma arter, samma antal och 
samma antal häckande par 
som innan utbyggnaden påbör-
jades. Preliminärt ser det alltså 
positivt ut, men det här är långa 
processer och det riktiga re-
sultatet ser man först efter fem 
år eller så, avslutar han.

Eff ektiv mätning med 
miniatyrfl ygplan

Premiärtåg genom 
Kattlebergstunneln

Arbetsplan för gc-väg 
i Lilla Viken

På gång Hallå där...

Ansvarig utgivare: Sara Distner

BanaVäg i Väst
Projektaktuellt augusti 2012  

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

Foto: Kasper D
udzik

Foto: Jesper M
årtensson

– Ja, det har gått mycket bra 
och vi har kunnat lägga viktiga 
pusselbitar på plats inför den 9 
december, när det nya dubbel-
spåret beräknas invigas längs 
hela sträckan. Nu är nära sex mil 
dubbelspår i bruk, sista etappen 
mellan Velanda och Prässebo 
blir klar lagom till invigningen. 
Detsamma gäller pendeltågs-
stationen i Gamlestaden. 

Och hur går det med E45?
– Bra även där. Under hösten 
kommer vi successivt att öppna 
upp fl er och fl er sträckor för 
trafi k, och vi räknar med att det 
kommer att minska körtiden 
för trafi kanterna redan under 
hösten, framför allt söder om 
Älvängen. 

Vad kommer att hända in-
vigningshelgen 7-9 december? 
– Flera evenemang planeras i 
samverkan mellan Trafi kverket, 
kommunerna och Västtrafi k. 
Utöver invigningsceremonier i 
Gamlestaden, Älvängen, Lödöse 
och Trollhättan planeras en 
näringslivsdag och ett mo-
tionslopp på en del av nya E45. 
Innan dess kommer vi i oktober, 
tillsammans med bland annat 
Bergslagernas Järnvägssällskap, 
återplantera Granen Fredrik* i 
närheten av Upphärad. 

*Granen Fredrik planterades 
ursprungligen av en rallare när järn-
vägen byggdes 1873. Sedan dess har 
generationer av lokförare hälsat på 
honom för att få lycka på färden. 

... Sara 
Distner
projektchef BanaVäg i 
Väst. Har arbetet gått 
som planerat under 
trafi kavbrottet? 

Att ett stort byggprojekt som utbyggnaden av E45 och Norge/
Väner banan påverkar miljön är ofrånkomligt. Men att värna om 
 miljön både under och efter byggtiden är viktiga delar av arbetet. 
I takt med att projektet närmar sig slutet kan vi också börja se 
 resultatet av de åtgärder som har gjorts.

Den mindre strandpiparen trivs på 
Höganäsområdet i Stora Viken.

Miljöfokus 
har gett resultat

Foto: Kasper D
udzik

Jesper Mårtensson, projektledare 
och HMSQ-ansvarig (HMSQ=Hälsa, 
miljö, säkerhet och kvalitet). 

Foto: Kasper D
udzik
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Välkommen till vår jubileumsfest 
på Folkets Hus i Mölndal den 22/9 kl 11 - 16

Jägarexamen
Anmäl dig till höstens

Start oktober

För anmälan och information. 
Studiefrämjandet 
0303-19696, susanne.werder@studieframjandet.se

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

ALE. Mellan juni och juli skrevs sex 
ungdomar mellan 18 och 24 år ut 
från Arbetsförmedlingen. 

Därmed sjönk ungdomsarbetslös-
heten i kommunen med 0,4 procent-
enheter, en tendens som är ovanlig 
för den tidpunkten på året.
– Ungdomsarbetslösheten brukar generellt 
sett öka i mitten av sommaren eftersom många 
som precis tagit studenten först då anmäler sig 
på Arbetsförmedlingen. Att den istället mins-
kat i Ale känns som ett bra tecken, säger An-
dreas Witt, verksamhetschef på Arbetsmark-
nadsenheten – AME.

Han menar att arbetslösheten brukar sjunka 
i augusti/september då ungdomar börjar på 
högskolor och andra utbildningar och därmed 
inte längre räknas som arbetslösa. 

Mellan juni och juli minskade antalet arbets-
lösa ungdomar mellan 18 och 24 i Ale från 203 
till 197 personer, vilket är en minskning med 
sex personer vilket innebär att man gått från 
14,1 % till 13,7. 

I Lilla Edet står man still på 16,2 % arbets-
lösa av personer i samma ålder. 

JOHANNA ROOS

Fler unga i arbete
– Ungdomsarbetslösheten
i Ale minskar

FAKTA

Arbetslösa ungdomar (18-24 år) 
i juli 2012 i % (juni månad inom 
parantes)
Kungälv: 7,2 (7,0) 
Lerum: 10,8 (10,0)
Ale: 13,7 (14,1)
Lilla Edet: 16,2 (16,2)
Alingsås: 17,2 (16,7)
Göteborg: 15,7 (15,4)
Hela riket: 17,2 (17,1)

Arbetslösa (16-64 år) i juli 2012 i 
% (juni månad inom parantes)
Kungälv: 3,6 (3,5) 
Lerum: 3,8 (3,7)
Ale: 5,6 (5,5)
Lilla Edet: 7,5 (7,7)
Alingsås: 7,2 (7,2)
Göteborg: 9,3 (9,2)
Hela riket: 8,1 (8,0)

Efter årsskiftet ändrade man sättet 
att räkna ut arbetslösheten på, 
vilket innebär att man nu utgår från 
den samlade arbetskraften istället 
för hela befolkningen. 

Christina Oskarsson har 
frågat mig vilka åtgär-
der jag planerar att vidta 

för att Ale-pendeln ska gå som 
planerat den 1 januari 2013.

Jag delar Christina Oskars-
sons uppfattning att det är 
viktigt att resenärerna erbjuds 
ett bra utbud av tågtrafik. Den 
regionaltågstrafik som organi-
seras av de regionala kollektiv-
trafikmyndigheterna har under 
de senaste decennierna ökat 
kraftigt och resenärerna har 
strömmat till i stor omfattning. 
Denna trafik har bland annat 
underlättat många människors 
arbetspendling.

Jag har fått glädjande infor-

mation av Trafikverket om 
att antalet tåglägen till och 
från Göteborgs centralstation 
kommer att öka kraftigt till 
2013. Det ställer emellertid 
frågan på sin spets om behovet 
av att öka kapaciteten på vissa 
avsnitt av järnvägsnätet.

Christina Oskarssons fråga 
berör den kapacitetstilldel-
ningsprocess som det enligt 
lag är Trafikverkets uppgift att 
omhänderta i deras egenskap av 
förvaltare av den statligt ägda 
järnvägsinfrastrukturen. Infra-
strukturförvaltare ska enligt 
järnvägslagen tilldela kapacitet 
på järnvägsnätet på ett sätt som 
medför ett samhällsekonomiskt 

nyttjande av spåren. Den som 
ansökt om kapacitet kan, ifall 
det har uppstått en tvist, låta 
tillsynsmyndigheten Trans-
portstyrelsen pröva om tilldel-
ningen står i överensstämmelse 
med lagen. Regeringen är dock 
förhindrad att ha åsikter om 
den årliga kapacitetstilldel-
ningen.

Det är emellertid min och 
regeringens viktiga uppgift att 
verka för att de kapacitetsbrister 
som finns i järnvägsnätet, och 
som på uppdrag av regeringen 
kartlagts av Trafikverket, på sikt 
bör tas bort. Regeringen avser i 
höst att överlämna en proposi-
tion till riksdagen med förslag 

på en ekonomisk ram för 
transportinfrastruktur för pla-
neringsperioden 2014 till 2025. 
Regeringen kommer därefter 
att, baserat på Trafikverkets för-
slag, fastställa en nationell plan 
för transportinfrastrukturens 
utveckling för åren till 2025.

Jag kommer alltså att under 
den närmaste tiden arbeta 
intensivt med att skapa förut-
sättningar för att kvaliteten och 
kapaciteten i transportinfra-
strukturen förbättras. Däremot 
kommer jag inte att lägga mig 
i den nu aktuella kapacitets-
tilldelningsprocessen som ska 
resultera i 2013 års tågplan.

Catharina Elmsäter-Svärd

Svar till Christina Oskarsson (S) Ale-pendeln

Kaféstaden
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enheter, en tendens som är ovanlig 
för den tidpunkten på året.
– Ungdomsarbetslösheten brukar generellt 
sett öka i mitten av sommaren eftersom många 
som precis tagit studenten först då anmäler sig 
på Arbetsförmedlingen. Att den istället mins-
kat i Ale känns som ett bra tecken, säger An-
dreas Witt, verksamhetschef på Arbetsmark-
nadsenheten – AME.

Han menar att arbetslösheten brukar sjunka 
i augusti/september då ungdomar börjar på 
högskolor och andra utbildningar och därmed 
inte längre räknas som arbetslösa. 

Mellan juni och juli minskade antalet arbets-
lösa ungdomar mellan 18 och 24 i Ale från 203 
till 197 personer, vilket är en minskning med 
sex personer vilket innebär att man gått från 
14,1 % till 13,7. 

I Lilla Edet står man still på 16,2 % arbets-
lösa av personer i samma ålder. 
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Fler unga i arbete
– Ungdomsarbetslösheten
i Ale minskar
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Arbetslösa ungdomar (18-24 år) 
i juli 2012 i % (juni månad inom 
parantes)
Kungälv: 7,2 (7,0) 
Lerum: 10,8 (10,0)
Ale: 13,7 (14,1)
Lilla Edet: 16,2 (16,2)
Alingsås: 17,2 (16,7)
Göteborg: 15,7 (15,4)
Hela riket: 17,2 (17,1)

Arbetslösa (16-64 år) i juli 2012 i 
% (juni månad inom parantes)
Kungälv: 3,6 (3,5) 
Lerum: 3,8 (3,7)
Ale: 5,6 (5,5)
Lilla Edet: 7,5 (7,7)
Alingsås: 7,2 (7,2)
Göteborg: 9,3 (9,2)
Hela riket: 8,1 (8,0)

Efter årsskiftet ändrade man sättet 
att räkna ut arbetslösheten på, 
vilket innebär att man nu utgår från 
den samlade arbetskraften istället 
för hela befolkningen. 

Christina Oskarsson har 
frågat mig vilka åtgär-
der jag planerar att vidta 

för att Ale-pendeln ska gå som 
planerat den 1 januari 2013.

Jag delar Christina Oskars-
sons uppfattning att det är 
viktigt att resenärerna erbjuds 
ett bra utbud av tågtrafik. Den 
regionaltågstrafik som organi-
seras av de regionala kollektiv-
trafikmyndigheterna har under 
de senaste decennierna ökat 
kraftigt och resenärerna har 
strömmat till i stor omfattning. 
Denna trafik har bland annat 
underlättat många människors 
arbetspendling.

Jag har fått glädjande infor-

mation av Trafikverket om 
att antalet tåglägen till och 
från Göteborgs centralstation 
kommer att öka kraftigt till 
2013. Det ställer emellertid 
frågan på sin spets om behovet 
av att öka kapaciteten på vissa 
avsnitt av järnvägsnätet.

Christina Oskarssons fråga 
berör den kapacitetstilldel-
ningsprocess som det enligt 
lag är Trafikverkets uppgift att 
omhänderta i deras egenskap av 
förvaltare av den statligt ägda 
järnvägsinfrastrukturen. Infra-
strukturförvaltare ska enligt 
järnvägslagen tilldela kapacitet 
på järnvägsnätet på ett sätt som 
medför ett samhällsekonomiskt 

nyttjande av spåren. Den som 
ansökt om kapacitet kan, ifall 
det har uppstått en tvist, låta 
tillsynsmyndigheten Trans-
portstyrelsen pröva om tilldel-
ningen står i överensstämmelse 
med lagen. Regeringen är dock 
förhindrad att ha åsikter om 
den årliga kapacitetstilldel-
ningen.

Det är emellertid min och 
regeringens viktiga uppgift att 
verka för att de kapacitetsbrister 
som finns i järnvägsnätet, och 
som på uppdrag av regeringen 
kartlagts av Trafikverket, på sikt 
bör tas bort. Regeringen avser i 
höst att överlämna en proposi-
tion till riksdagen med förslag 

på en ekonomisk ram för 
transportinfrastruktur för pla-
neringsperioden 2014 till 2025. 
Regeringen kommer därefter 
att, baserat på Trafikverkets för-
slag, fastställa en nationell plan 
för transportinfrastrukturens 
utveckling för åren till 2025.

Jag kommer alltså att under 
den närmaste tiden arbeta 
intensivt med att skapa förut-
sättningar för att kvaliteten och 
kapaciteten i transportinfra-
strukturen förbättras. Däremot 
kommer jag inte att lägga mig 
i den nu aktuella kapacitets-
tilldelningsprocessen som ska 
resultera i 2013 års tågplan.
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ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00 www.ale.se

Augusti

BABYMASSAGE
Ett sätt att med medveten och 
kärleksfull beröring fördjupa och
Stärka kontakten mellan dig och ditt 
barn. Träna lyhördheten för varandra 
samt medverka till att ge ditt barn 
en bra start i livet. Kursen har både 
praktiska och teoretiska moment.

Kurs 1: Start torsdag 6 september 
kl 12.00-13.30

Kurs 2: Start torsdag 25 oktober 
kl 12.00-13.30

Plats: Älvängens Missionskyrka. Avgift: 350 kronor

Kurserna har sex träffar och genomförs i samverkan mellan Rådet för Hälsa 
och Trygghet och bildningsförbundet BILDA. 
Anmälan till Birgitta Liljeqvist, sjuksköterska och instruktör för 
babymassage, 0704-61 08 41.

Kalkning av sjöar 
och våtmarker
Ale kommun kommer under hösten att kalka sjöar och 
våtmarker med båt och helikopter.

AKTUELLA OBJEKT:
•  Forsåns, Söråns, Hållsdammsbäckens, Sköldsåns, Valåns och 

Rämne ås vattensystem
•  St Iglekärr, Holmesjön, Holmevattnet och Stavsjön.

Ytterligare information ges av Göran Fransson, tel. 0303-33 07 37

Guidade bussresor 
på Kulturarvsdagen 
I Ale kommun håller fyra hembygdsgårdar  
öppet hus mellan kl 10-13.30 på Kulturarvsdagen 
den 9 september. För dem som vill göra Kulturarvs-
dagen till en heldagsutflykt finns två chartrade 
bussar som åker mellan hembygdsgårdarna!

Temat för Kulturarvsdagen 
2012 är ”Under ytan”. Det ges 
möjlighet att uppleva historiska 
miljöer som vanligtvis inte visas 
upp. Hur bodde, levde och 
arbetade man förr? 
Den ena bussen guidas av 
Inga-Britt Karlbom och den 
går från Surte via Bohus till 
Nödinge hembygdsgård och 
sedan vidare till Prästalund för 
kaffeservering och avslutar med 
sopplunch på Hemvärnsmu-
seet. Den andra bussen guidas 
av Christer Damm och går från 
Nödinge via Älvängen och 
Skepplanda på en guidad tur 
genom kommunens norra delar 

och förbi Livereds säteri för 
att sedan besöka Skepplanda 
hembygdsgård och avsluta 
med soppa på Hemvärns- 
museet. För mer detaljer se  
www.ale.se

Bussresan kostar 50 kr kontant 
för vuxna och gratis för dem 
under 18 år. Obligatorisk föran-
mälan till bussen senast den 
3 september till 
sofie.rittfeldt@ale.se eller 
0704-320209. Uppge telefon-
nummer, hur många ni är och 
var ni vill stiga på. 

Välkomna! 

Namntävlingen är nu avgjord. Backaviks 
äldreboende blir namnet på det nya 
äldreboendet i Nödinge som öppnar i 
september.  Det vinnande förslaget som 
valdes ut bland 50 namnförslag skickades 
in av Sven-Olof Karlsson i Nol. 

NAMNTÄVLING I ALEKURIREN
Idén till att anordna en namntävling fick 
enhetschefen för det nya boendet, Eva Lans 
Samuelsson när hon funderade över vad det 
nya boendet ska heta.  
– Det kändes kul att anordna en tävling och 
att de som bor i Alekurirens upptagningsom-
råde fick vara med och rösta, säger Eva Lans 
Samuelsson. Det kändes också viktigt att 
namnet får en förankring hos allmänheten.   
Totalt 50 olika namn skickades in via mejl och 
brev varav nio stycken valdes ut för sluten 
omröstning. 
– Det är fantastiskt kul med så stor respons 
och att många engagerat sig och skickat in 
förslag, säger Eva Lans Samuelsson. Detta visar 
också på ett stort intresse för det nya äldrebo-
endet.

TYCKER OM ATT LEKA MED ORD
Sven-Olof Karlsson i Nol tänkte att det kunde 
vara kul att delta i tävlingen och började 

spåna tillsammans med sin fru, Monika. 
– Jag visste att Trolleviks äldreboende skulle 
flytta och ville ha med det på något sätt. Fru-
gan kom på Alevik men jag ville ha med Backa 
som är mer lokalt, säger Sven-Olof Karlsson. 
Därför blev det Backavik och jag tycker att de 
två namnen gifter sig på något sätt.
Det tog inte lång tid för Sven-Olof Karlsson att 
komma på namnet. 
– Jag tycker om att leka med ord och gör rebu-
sar ihop med frugan, säger Sven-Olof Karlsson. 
I det här fallet tänkte jag olika namnkombina-
tioner i huvudet och använde inte papper och 
penna.

OMRÖSTNINGEN
Själva omröstningen sköttes av boende, 
vårdpersonal och administrativ personal 
från Trolleviks äldreboende, anled-
ningen är att flertalet av dessa kommer 
att flytta med till nya äldreboendet. 
Juryn bestod av Ann-Sofie Borg, verk-
samhetschef, Nina Rantanen Larsson, 
administratör och Eva Lans Samuelsson, 
enhetschef för nya boendet. 
Förslaget Backaviks äldreboende fick 
flest röster och vann. 
– Jag blev väldigt glad när jag fick be-

sked att jag hade vunnit, säger Sven-Olof 
Karlsson. Eftersom jag bor i kommunen 
kändes det också väldigt bra.  

– Namnet Backavik passar till verksamheten 
och är inte för likt något annat, säger Eva Lans 
Samuelsson

ÖPPET HUS
- Den officiella invigningen av det nya boen-
det är inte klar ännu, enligt Eva Lans Samuels-
son men ett Öppet hus för allmänheten plane-
ras till den 15 september, eftersom vi tror att 
många är intresserade av att se hur lokalerna 
ser ut. Mer information om utformningen av 
den dagen kommer lite längre fram. 

Arr: Ale kommun, Studieförbundet Vuxenskolan samt hembygdsgårdarna i Nödinge, Skepplanda, Starrkärr/
Kilanda och Hemvärnsmuseet i Skepplanda.

Backaviks äldreboende är namnet 
på nya äldreboendet i Nödinge

FAKTA ÄLDREBOENDET 
I NÖDINGE
• Särskilt boende för äldre enligt 

socialtjänstlagen.

• 40 lägenheter, fördelade på fyra grupp-
bostäder i två våningsplan. 

• Varje lägenhet är på cirka 34 kvadratmeter 
och innehåller rum med pentry, toalett 
med kombinerad tvättmaskin och tork-
tumlare samt mindre torkskåp. 

• Rymliga balkonger och uteplatser. 

• Solrum med ”sandstrand” som de boende 
kommer kunna använda efter önskemål.

• Träningsutrymme med möjlighet till 
enklare träning. 

• Trädgård med en mindre vinterträdgård 
och en sinnenas trädgård med bärbuskar, 
vattenspegel och flera sittplatser.

DESSA NAMNFÖRSLAG VALDES 
UT FÖR OMRÖSTNING

• Ängahemmet
• Vimmertorp
• Vimmerhagen
• Alebo
• Backaviks äldreboende
• Aleviks äldreboende
• Lyckebo
• Lyckogården
• Klövergården

Vinnaren Sven-Olof Karlsson får rundvandring på nya 
boendet av Ann-Sofie Borg, verksamhetschef och Eva 
Lans Samuelsson, enhetschef.



SURTE. 2800 kan bli 
4000 invånare.

Det är bara att följa 
samhällsbyggaren Olle 
Skoglunds utbyggnads-
planer för Surte.

Gemensamt för de 
nya lägenheterna är 
närhet till pendelsta-
tionen.

I Ale kommuns bostadsför-
sörjningsprogram som gäller 
fram till 2016 anges 184 nya 
lägenheter. I veckan delger 
Olle Skoglund Kommun-
styrelsen idéer som kan möj-
liggöra ytterligare 235 bo-
enden. Med de kraftigt för-
bättrade kommunikationer-
na med Göteborg förväntas 
Surtes attraktionsvärde öka 
väsentligt.

– Att bo här i framtiden blir 
som att bo innanför vallgra-
ven i Göteborg. Nu gäller det 
att vi tar vara på den här möj-
ligheten och bygger nya till-
talande bostäder med närhet 
till pendeln, säger Olle Skog-

lund och visar sedan upp skis-
ser för 21 tänkbara projekt.

Det är som vanligt ett ge-
diget material med illustra-
tioner och tydliga ritningar. 
Visionen för hur Skoglund 
tänker sig framtidens Surte 
blir tydlig. Mycket är idéer 
för vad som kan göras på mark 
som han inte själv äger, men 
han ser det som ett bidrag till 
samhällsutvecklingen.

– Jag är inte heller främ-
mande för att köpa tomter 
eller att ingå partnerskap för 
att förverkliga en del av idé-
erna. Det som är viktigast 
just nu är att vi lyfter upp 
frågan om byggnation i Surte 
och skapar ett resultatinrik-
tat samarbete med berör-
da markägare, politiker och 
tjänstemän, menar Skoglund.

Bakom Konsum finns en 
intressant tomt, där planen 
måste ändras från handel till 
bostäder. 

– Ungdoms- och student-
lägenheter skulle vara moti-
verat att bygga här. Min idé 

innehåller 32 nya lägenheter 
på cirka 45 kvm. Med tanke 
på närheten till pendelstatio-
nen har jag valt att kalla pro-
jektet för ”Perrongen”, be-
rättar Skoglund.

Annars brinner han mest 
för tanken att bygga fem 
stadsradhus i nyfunkisstil 
med en morgonterrass i Vätt-
lefjäll och en unik utsikt över 
Götaälvdalen. Ett exklusivt 
boende, där pendeln är lätt att 
nå tack vare närhet till matar-
trafiken på Egnahemsvägen.

– Jag ser också stora möj-

ligheter i att bygga åtta 
parhus eller 20 radhus i Keil-
lers skog. Där pågår en utred-
ning för att inleda ett planar-
bete, säger Skoglund.

Sina 74 år till trots har han 
inga planer på att ägna sig åt 
normalt pensionärsliv. När 
han närmar sig 80 ska han 
fundera på att trappa ner, 
men inte innan dess. Enga-
gemanget är för stort för Ale 
i allmänhet och Surte i syn-
nerhet.

– Fler bostäder och invå-
nare säkerställer också att 

det lokala handels- och ser-
viceutbudet kan överleva på 
orten. Jag blir frustrerad när 
jag hör diskussioner om mer 
handelsyta, det är inte vad 
Surte behöver. Vi behöver 
fler konsumenter och skat-
tebetalare för att rädda det 
som finns här idag. Samma 
sak gäller för samhällen som 
Nol och Bohus. I Surte finns 
det dessutom redan tomma 
affärslägen.

Olle Skoglund håller med 
om att pendeltåget ger Ale 
helt nya förutsättningar, men 

han varnar samtidigt för att 
många tror att handeln plöts-
ligt ska explodera.

– Pendeln i sig ger inte af-
färsidkarna några nya pengar, 
men det gör däremot mitt bo-
stadsprogram – om det tas på 
allvar och förverkligas, avslu-
tar Olle Skoglund och lämnar 
över 44 skisser med tillhöran-
de beskrivningar.
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Pendeln nyckeln för Surtes expansion

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Radhus i Keillers skog. Olle Skoglund har ritat alternativ för det attraktiva läget. Radhus eller parhus är frågan.

Eget bostadsprogram för Surte. Samhällsbyggaren Olle Skoglund överlämnar i veckan idéer och skisser för 186 nya lägenhe-
ter, alla med närhet till pendelstationen.

SKOGLUNDS BOSTADSPROGRAM FÖR SURTE 2013-2016

Utdrag: 
Gräddhyllan; terrasshus mitt i cen-
trum vid Fridhem, 12 lägenheter
Keillers skog; 8 parhus alt 20 
radhus,
Gamla Konsum; utbyggnad i öster, 
24 lägenheter
Solrosvägen; 8 lägenheter
TGS-hem i centrum; 26 lägenheter
Perrongen; bakom nuvarande Coop, 

32 lägenheter
Rosengården; två styck stadsradhus
Regnbågen
Shellstationen; 16 lägenheter
Nytt centrumhus; vid gamla infar-
ten, 16 lägenheter.
Totalt innehåller Skoglunds bostads-
program 235 nya lägenheter.
Ale kommuns bostadsprogram till 
2016 innehåller 184.

– Olle Skoglund har planer för 186 nya lägenheter



SURTE. 2800 kan bli 
4000 invånare.

Det är bara att följa 
samhällsbyggaren Olle 
Skoglunds utbyggnads-
planer för Surte.

Gemensamt för de 
nya lägenheterna är 
närhet till pendelsta-
tionen.

I Ale kommuns bostadsför-
sörjningsprogram som gäller 
fram till 2016 anges 184 nya 
lägenheter. I veckan delger 
Olle Skoglund Kommun-
styrelsen idéer som kan möj-
liggöra ytterligare 235 bo-
enden. Med de kraftigt för-
bättrade kommunikationer-
na med Göteborg förväntas 
Surtes attraktionsvärde öka 
väsentligt.

– Att bo här i framtiden blir 
som att bo innanför vallgra-
ven i Göteborg. Nu gäller det 
att vi tar vara på den här möj-
ligheten och bygger nya till-
talande bostäder med närhet 
till pendeln, säger Olle Skog-

lund och visar sedan upp skis-
ser för 21 tänkbara projekt.

Det är som vanligt ett ge-
diget material med illustra-
tioner och tydliga ritningar. 
Visionen för hur Skoglund 
tänker sig framtidens Surte 
blir tydlig. Mycket är idéer 
för vad som kan göras på mark 
som han inte själv äger, men 
han ser det som ett bidrag till 
samhällsutvecklingen.

– Jag är inte heller främ-
mande för att köpa tomter 
eller att ingå partnerskap för 
att förverkliga en del av idé-
erna. Det som är viktigast 
just nu är att vi lyfter upp 
frågan om byggnation i Surte 
och skapar ett resultatinrik-
tat samarbete med berör-
da markägare, politiker och 
tjänstemän, menar Skoglund.

Bakom Konsum finns en 
intressant tomt, där planen 
måste ändras från handel till 
bostäder. 

– Ungdoms- och student-
lägenheter skulle vara moti-
verat att bygga här. Min idé 

innehåller 32 nya lägenheter 
på cirka 45 kvm. Med tanke 
på närheten till pendelstatio-
nen har jag valt att kalla pro-
jektet för ”Perrongen”, be-
rättar Skoglund.

Annars brinner han mest 
för tanken att bygga fem 
stadsradhus i nyfunkisstil 
med en morgonterrass i Vätt-
lefjäll och en unik utsikt över 
Götaälvdalen. Ett exklusivt 
boende, där pendeln är lätt att 
nå tack vare närhet till matar-
trafiken på Egnahemsvägen.

– Jag ser också stora möj-

ligheter i att bygga åtta 
parhus eller 20 radhus i Keil-
lers skog. Där pågår en utred-
ning för att inleda ett planar-
bete, säger Skoglund.

Sina 74 år till trots har han 
inga planer på att ägna sig åt 
normalt pensionärsliv. När 
han närmar sig 80 ska han 
fundera på att trappa ner, 
men inte innan dess. Enga-
gemanget är för stort för Ale 
i allmänhet och Surte i syn-
nerhet.

– Fler bostäder och invå-
nare säkerställer också att 

det lokala handels- och ser-
viceutbudet kan överleva på 
orten. Jag blir frustrerad när 
jag hör diskussioner om mer 
handelsyta, det är inte vad 
Surte behöver. Vi behöver 
fler konsumenter och skat-
tebetalare för att rädda det 
som finns här idag. Samma 
sak gäller för samhällen som 
Nol och Bohus. I Surte finns 
det dessutom redan tomma 
affärslägen.

Olle Skoglund håller med 
om att pendeltåget ger Ale 
helt nya förutsättningar, men 

han varnar samtidigt för att 
många tror att handeln plöts-
ligt ska explodera.

– Pendeln i sig ger inte af-
färsidkarna några nya pengar, 
men det gör däremot mitt bo-
stadsprogram – om det tas på 
allvar och förverkligas, avslu-
tar Olle Skoglund och lämnar 
över 44 skisser med tillhöran-
de beskrivningar.

alekuriren  |   nummer 29  |   vecka 34  |   20126

Pendeln nyckeln för Surtes expansion

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Radhus i Keillers skog. Olle Skoglund har ritat alternativ för det attraktiva läget. Radhus eller parhus är frågan.

Eget bostadsprogram för Surte. Samhällsbyggaren Olle Skoglund överlämnar i veckan idéer och skisser för 186 nya lägenhe-
ter, alla med närhet till pendelstationen.

SKOGLUNDS BOSTADSPROGRAM FÖR SURTE 2013-2016

Utdrag: 
Gräddhyllan; terrasshus mitt i cen-
trum vid Fridhem, 12 lägenheter
Keillers skog; 8 parhus alt 20 
radhus,
Gamla Konsum; utbyggnad i öster, 
24 lägenheter
Solrosvägen; 8 lägenheter
TGS-hem i centrum; 26 lägenheter
Perrongen; bakom nuvarande Coop, 

32 lägenheter
Rosengården; två styck stadsradhus
Regnbågen
Shellstationen; 16 lägenheter
Nytt centrumhus; vid gamla infar-
ten, 16 lägenheter.
Totalt innehåller Skoglunds bostads-
program 235 nya lägenheter.
Ale kommuns bostadsprogram till 
2016 innehåller 184.

– Olle Skoglund har planer för 186 nya lägenheter

2012  |   vecka 34  |   nummer 29  |   alekuriren 7

��������������������������

www.lansfast.se 

Länsdeklarerad betyder att 
bostaden är besiktad innan 
försäljning

Ett arkitektritat hus för dig som söker 
en villa med skönt/ostört naturläge. 
Huset erbjuder en spännande 
planlösning och i vardagsrummet finns 
en stor mysig braskamin. Vacker utsikt 
över ängsmark garanteras. Utöver detta 
finns också ett välskött stall med  
2 boxar samt garage.

ADRESS BJÖRBÄCK EKEKULLEN 150  BOYTA 139 KVM/ 4 ROK  BIYTA 27 KVM  
TOMTYTA 2 412 KVM  PRIS 2 375 000  VISAS TIS 28/8 RING/MEJLA FÖR VISNING  
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG  TELEFON 0303-33 16 42  LÄNSDEKLARERAT: NEJ

NOL-VACKERT LÄGE

Sommaren lider mot 
sitt slut och som van-
ligt har det gått allde-

les för fort. Vädret tänker jag 
inte säga något om, för är det 
något som diskuterats denna 
sommar så är det vädret.

Det kan ändå kännas lite 
skönt att hösten närmar sig 
och man börjar komma in i 
vanliga rutiner igen.

När skola, dagis och 
arbete drar igång igen så 
brukar ju också höstförkyl-
ningarna komma som ett 
brev på posten. Ibland kan 
det bli riktigt jobbigt med 
virus och bakterier som 
vandrar runt hos familjen i 
omgångar.

Kan man göra något för 
att klara sig lite lindrigare? 
Helt går det nog inte att 
klara sig undan, men genom 
att se till att man äter mycket 
antioxidanter bygger man 
upp motståndskraften bättre.

Vad är då antioxidanter? 
Vi kan kalla dem för krop-
pens livvakter som skyddar 
oss mot fria radikaler som 
förstör våra celler. Fria 
radikaler är det svårt att und-
vika, vi får i oss dem som en 
biprodukt från omsättningen 
av syret vi andas in. Andra 
faktorer som ger upphov till 
fria radikaler är miljögifter, 
solstrålning, rökning och 
inflammationer i vår kropp. 

Då finns alltså dessa 

fantastiska antioxidanter 
som oskadliggör den fria 
radikalen, men den förstörs 
samtidigt själv. Kroppen kan 
till viss del bilda antioxidan-
ter men med tanke på hur 
mycket fria radikaler vi får i 
oss räcker inte det. 

Nivåerna av fria radikaler 
kan vi inte nämnvärt påverka 
med vad vi äter, men nivå-
erna av antioxidanter kan vi 
påverka i högsta grad efter-
som de kommer från maten 
till stor del.

Vad skall jag då äta? Bär, 
frukt och grönsaker är den 
största antioxidantkällan. 
Antioxidanterna sitter ofta 
i färgämnet. En bra regel är 
att ju mer och djupare färg 
en grönsak, frukt eller bär 
har desto mer antioxidanter 
innehåller den. Blåbär är ju 
ett känt exempel, men även 
hallon, mörk choklad och 
rött vin hör dit. 

Det finns oändligt många 
antioxidanter 
som är spe-
cialiserade 
på olika 
radikaler. För 
att få största 
möjliga 
effekt bör 
man se till 
att få i sig så 
många olika 
sorter som 
möjligt och 

det gör man bäst genom att 
välja färgstarka frukter, grön-
saker och bär. Några exempel 
är citrusfrukter lök, broccoli, 
körsbär, jordgubbar, äpplen, 
päron, oliver, grapefrukt, 
tomater, spenat, rädisor, 
oliver och persikor. Ja, detta 
var bra några exempel. Du 
kan finna mycket mer i frukt 
och grönsaksdisken. Våga 
också pröva nya saker!

Visste du att när du delar 
ett äpple och det blir brunt 
är det de fria radikalerna som 
varit framme. 
Droppar du 
lite citron 
på äpplet 
innebär det 
antioxidanter 
som skyddar 
och äpplet 
behåller sin 
vanliga färg.

Annika Gustafson
Sjuksköterska och kostrådgivare    

HälsoVärdet Väst

Annikas Hälsoruta 

Bygg upp motståndskraften 
med frukt och grönsaker
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Passa på och 
vintersäkra 
ditt elpris!

Fast elpris 6 månader 
1 oktober 2012 – 31 mars 2013

92,63 öre/kWh + fast avgift 25:-/månad

Rörligt elpris 
58,93 öre/kWh + fast avgift 25:-/månad

Vi uppdaterar Fast elpris dagligen, priset ovan är från den 
19 augusti 2012.

Årsförbrukning 2 000 kWh 5 000 kWh 20 000 kWh

Årskostnad  2 153:- 4 932:- 18 826:-

Årsförbrukning 2 000 kWh 5 000 kWh 20 000 kWh

Årskostnad  1 479:- 3 247:- 12 086:-

Rörligt elpris fastställs efter varje månadsskifte, priset 
ovan avser juli månad 2012.

Priserna ovan inkluderar elcertifi kat, 
skatt och moms. 

Kontakta oss på telefon 0303-332400 
eller besök vår hemsida www.aleel.se 
för mer information!
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ÖLANDA. Trots att det 
redan fanns ett bygglov 
på tomten, dessutom 
med outnyttjade kost-
nader, blev Niklas Gab-
rielsson som ny ägare 
tvungen att betala fullt 
arvode eftersom det 
behandlas som ett helt 
nytt bygglovsärende.

– Man känner sig 
motarbetad av kommu-
nen, menar han.

I november förra året köpte 
Niklas Gabrielsson och hans 
sambo en tomt i Ölanda för 
att påbörja bygget av sitt hus.  

Eftersom det redan fanns 
ett bygglov med outnyttjade 
kostnader, avsedda för utstak-
ning och tekniskt samråd som 
aldrig blev aktuellt, räknade 
paret med att kunna dra av 
dessa summor på sitt bygglov. 

När fakturan på samman-
lagt närmare 50 000 kronor 
damp ner i brevlådan fick de 
en smärre chock. Trots att 
kommunen tidigare under-
sökt tomten och beviljat ett 
bygglov så sent som 2008, 
räknas det nu som ett helt 
nytt ärende som man faktu-
rerat fullt arvode för. 

Dubbla kostnader
När Niklas kontaktade kom-
munens samhällsbyggnads-

sektor via mejl och ifrågasat-
te kostnaden fick han först 
svaret att det inte fanns något 
bygglov alls. En vecka senare 
ändrade de sig och medgav att 
det fanns ett bygglov utfärdat 
på tomten.

– Det känns som att de 
jobbar emot folk som vill 
bygga. Vi har fått betala för 
saker som kommunen redan 
fått betalt för, som till ex-
empel kostnaden för utstak-
ning på 5115 kronor. Den 
summan kan den förra ägaren 
ansöka om att få tillbaka, men 
den kan inte dras av på vårt 
ärende. 

Den tidigare ägaren har 
inte vetat att det var möjligt 
ansöka om pengarna tillbaka 
och även om hon helt släpper 
kostnaden kan den ändå inte 
komma till nytta för Niklas 
utan stannar hos kommunen, 
såvida hon inte efterskänker 
summan själv. 

– Jag vill betala för det 
arbete som de lagt ner och 
inte för saker som de redan 
fått betalt för. Självklart för-
står jag att taxorna har höjts 
sedan 2008 så att det blir 
en mellanskillnad, men det 
känns inte rätt att få betala 
fullt arvode utan ett enda 
avdrag. Jag är också väldigt 
upprörd över att kommu-
nen ljög mig rakt upp i an-

siktet från första början och 
sa att det inte ens fanns något 
bygglov. Då börjar man ju 
undra hur de jobbar, menar 
Niklas.

Följer taxan
När man ansöker om bygglov 
hos kommunen behandlas det 
alltid som ett helt nytt ärende, 
såvida det inte ser identiskt ut 
som ett som tidigare beviljats. 

Då kan man eventuellt 
skriva ett avtal mellan parter-
na, men så fort man kommer 
med nya ritningar får man 
börja om helt från början.   

Det förklarar Erik Wik-
ström, tf. stadsarkitekt i Ale 
kommun, som hänvisar till 
den fastställda bygglovstaxan. 

– Det är tråkigt om han 
känner sig motarbetad, det 
är inte den bilden jag har. 
Vi försöker alltid att bemöta 
personer med största res-
pekt och enligt min uppfatt-
ning har det gått till som det 
brukar i det här ärendet. Jag 
har själv byggt så jag vet hur 
tråkiga sådana här saker kan 
kännas. Det klart att kommu-
nen får vara lite flexibel i vissa 
gränsfall. Om exempelvis en 
nybyggnationskarta, som får 
vara max två år gammal, är två 
år och sju månader, kanske 
man kan acceptera den ändå. 
Vi måste följa våra bestäm-

melser och kan inte göra un-
dantag i vissa fall men inte i 
andra.

Får medhåll
Niklas Gabrielsson tycker att 
kommunen har ett fyrkan-
tigt tänk när det gäller hans 
bygglov och han får medhåll 
av Lennart Olsson, fastig-
hetsmäklare och franchiseta-
gare på Fastighetsbyrån Ale 
i Älvängen, som förmedlade 
tomten i Ölanda.

– Det finns kostnader som 
man inte utnyttjat i det här 
bygglovet, utsättningskost-
nad och samrådskostnad, och 
det tycker jag att man kunde 
ha fått tillgodose sig. Jag har 
byggt mycket i Ale kommun 
och så här kantigt har jag 
aldrig varit med om. Spon-
tant kan jag känna att det är 
tråkigt att kommunen hante-
rar det på det här viset. 

Han tipsade paret redan 
vid tomtköpet om att det 
fanns outnyttjade kostnader 
som de kunde försöka tillgo-
dose sig.

Förra måndagen kom 
huset på plats och Niklas och 
hans familj ser fram emot 
att flytta in i sin nya bostad 
under hösten, men fakturan 
från kommunen svider fort-
farande. 

– De kör ett fult spel och 

jag skulle aldrig rekommen-
dera någon att bygga i Ale, 
säger han.

”Man känner sig motarbetad”
– Kommunen kritiseras för fyrkantigt tänk i bygglovsärende

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

”Kommunen gör inte avdrag för någonting”. Niklas Gabriels-
son tycker att det är orimligt att han ska behöva betala fullt 
arvode för sitt bygglov när det redan innan fanns ett från 
2008 där inte alla kostnader utnyttjats.
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ÖLANDA. Trots att det 
redan fanns ett bygglov 
på tomten, dessutom 
med outnyttjade kost-
nader, blev Niklas Gab-
rielsson som ny ägare 
tvungen att betala fullt 
arvode eftersom det 
behandlas som ett helt 
nytt bygglovsärende.

– Man känner sig 
motarbetad av kommu-
nen, menar han.

I november förra året köpte 
Niklas Gabrielsson och hans 
sambo en tomt i Ölanda för 
att påbörja bygget av sitt hus.  

Eftersom det redan fanns 
ett bygglov med outnyttjade 
kostnader, avsedda för utstak-
ning och tekniskt samråd som 
aldrig blev aktuellt, räknade 
paret med att kunna dra av 
dessa summor på sitt bygglov. 

När fakturan på samman-
lagt närmare 50 000 kronor 
damp ner i brevlådan fick de 
en smärre chock. Trots att 
kommunen tidigare under-
sökt tomten och beviljat ett 
bygglov så sent som 2008, 
räknas det nu som ett helt 
nytt ärende som man faktu-
rerat fullt arvode för. 

Dubbla kostnader
När Niklas kontaktade kom-
munens samhällsbyggnads-

sektor via mejl och ifrågasat-
te kostnaden fick han först 
svaret att det inte fanns något 
bygglov alls. En vecka senare 
ändrade de sig och medgav att 
det fanns ett bygglov utfärdat 
på tomten.

– Det känns som att de 
jobbar emot folk som vill 
bygga. Vi har fått betala för 
saker som kommunen redan 
fått betalt för, som till ex-
empel kostnaden för utstak-
ning på 5115 kronor. Den 
summan kan den förra ägaren 
ansöka om att få tillbaka, men 
den kan inte dras av på vårt 
ärende. 

Den tidigare ägaren har 
inte vetat att det var möjligt 
ansöka om pengarna tillbaka 
och även om hon helt släpper 
kostnaden kan den ändå inte 
komma till nytta för Niklas 
utan stannar hos kommunen, 
såvida hon inte efterskänker 
summan själv. 

– Jag vill betala för det 
arbete som de lagt ner och 
inte för saker som de redan 
fått betalt för. Självklart för-
står jag att taxorna har höjts 
sedan 2008 så att det blir 
en mellanskillnad, men det 
känns inte rätt att få betala 
fullt arvode utan ett enda 
avdrag. Jag är också väldigt 
upprörd över att kommu-
nen ljög mig rakt upp i an-

siktet från första början och 
sa att det inte ens fanns något 
bygglov. Då börjar man ju 
undra hur de jobbar, menar 
Niklas.

Följer taxan
När man ansöker om bygglov 
hos kommunen behandlas det 
alltid som ett helt nytt ärende, 
såvida det inte ser identiskt ut 
som ett som tidigare beviljats. 

Då kan man eventuellt 
skriva ett avtal mellan parter-
na, men så fort man kommer 
med nya ritningar får man 
börja om helt från början.   

Det förklarar Erik Wik-
ström, tf. stadsarkitekt i Ale 
kommun, som hänvisar till 
den fastställda bygglovstaxan. 

– Det är tråkigt om han 
känner sig motarbetad, det 
är inte den bilden jag har. 
Vi försöker alltid att bemöta 
personer med största res-
pekt och enligt min uppfatt-
ning har det gått till som det 
brukar i det här ärendet. Jag 
har själv byggt så jag vet hur 
tråkiga sådana här saker kan 
kännas. Det klart att kommu-
nen får vara lite flexibel i vissa 
gränsfall. Om exempelvis en 
nybyggnationskarta, som får 
vara max två år gammal, är två 
år och sju månader, kanske 
man kan acceptera den ändå. 
Vi måste följa våra bestäm-

melser och kan inte göra un-
dantag i vissa fall men inte i 
andra.

Får medhåll
Niklas Gabrielsson tycker att 
kommunen har ett fyrkan-
tigt tänk när det gäller hans 
bygglov och han får medhåll 
av Lennart Olsson, fastig-
hetsmäklare och franchiseta-
gare på Fastighetsbyrån Ale 
i Älvängen, som förmedlade 
tomten i Ölanda.

– Det finns kostnader som 
man inte utnyttjat i det här 
bygglovet, utsättningskost-
nad och samrådskostnad, och 
det tycker jag att man kunde 
ha fått tillgodose sig. Jag har 
byggt mycket i Ale kommun 
och så här kantigt har jag 
aldrig varit med om. Spon-
tant kan jag känna att det är 
tråkigt att kommunen hante-
rar det på det här viset. 

Han tipsade paret redan 
vid tomtköpet om att det 
fanns outnyttjade kostnader 
som de kunde försöka tillgo-
dose sig.

Förra måndagen kom 
huset på plats och Niklas och 
hans familj ser fram emot 
att flytta in i sin nya bostad 
under hösten, men fakturan 
från kommunen svider fort-
farande. 

– De kör ett fult spel och 

jag skulle aldrig rekommen-
dera någon att bygga i Ale, 
säger han.

”Man känner sig motarbetad”
– Kommunen kritiseras för fyrkantigt tänk i bygglovsärende

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

”Kommunen gör inte avdrag för någonting”. Niklas Gabriels-
son tycker att det är orimligt att han ska behöva betala fullt 
arvode för sitt bygglov när det redan innan fanns ett från 
2008 där inte alla kostnader utnyttjats.
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Vi bygger nyttvaruhus i Stora Viken, Bohus vid E45Premiär 27/2 2013

2 delar • Pojk & fl ick

279:-

79
Gummistövlar, barn

Storlekar från 92 till 164

T-shirts: 5990 Top: 8990

Shorts: 5990

Idrottskläder, barn

Storlekar från 98/104 till 158/164

4000 kvm varuhus
Dam-, herr-, barnkläder • Underkläder • Skor
Mattor, tyger, hemtextil • Heminredning
Glas & Porslin • Kosmetika & Accessoarer
Leksaker

Eget café

Storlekar från 110/116 till 158/164
Storlekar från 122/128 till 158/164

Storlekar från 22 till 35

Tights: 8990

Pojkjeans 99:-

90

Fodrade regnkläder

2 del 149:-Vanliga regnkläder, 

JUST NU!

Jumpsuit
barn

195:-
JUST NU!

Storlekar från 100 till 170
T-shirts, fl era färger

Nedmonterade. Trafikverkets förslag till bullerskydd i Alvhem är nu borta. Ale kommun såg 
rött när det statliga verket dessutom satte upp dem utan bygglov.

Trafikverket monterade 
ned bullerskydden
ALVHEM. Kravet på 
omedelbar nedmonte-
ring och hotet om böter 
om 100 000 kronor om 
dagen fick effekt.

Trafikverket har 
avlägsnat bullerskyd-
den som har upprört 
såväl alvhemsbor som 
kommunledning.

– Nu hoppas vi snart 
vara överens om en 
lösning, säger Sam-
hällsbyggnadsnämn-
dens ordförande Jan A 
Pressfeldt (AD).

Trafikverket och Ale kommun 
är fortfarande oense om bul-
lerskydden längs nya E45 i 
Grönnäs och Alvhem. Ale 
kommun kräver att det ska 
vara glasade bullerskydd förbi 
samtliga tätorter, men Tra-
fikverket tycker att Alvhem 
är av landsbygdskaraktär och 
vill därför sätta upp ett billi-
gare alternativ av trä. När de 
fick avslag på bygglovsansökan 
gick de händelserna i förväg 
och satte upp bullerplanket 
utan tillstånd. Samhällsbygg-
nadsnämnden agerade skynd-
samt och krävde omedelbar 

nedmontering, om inte skulle 
ett vite om 100 000 kronor om 
dagen så länge planken sitter 
uppe krävas in. I veckan mon-
terades bullerskydden ned i 
Alvhem.

– Nu ska vi ha ett möte 
inom kort och reda ut situatio-
nen. Jag ser egentligen ingen 
annan lösning än att Trafikver-
ket får sätta upp samma gla-
sade bullerskydd som i övriga 
Ale, men självklart ska vi lyssna 
på vad de har att säga, säger Jan 
A Pressfeldt. TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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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. Klar sedan 
länge, men nu också 
formellt invigd.

Bättre Bils Gör-Det-
Själv-Tvätt fick också 
mycket beröm av själv-
aste Bosse Bildoktorn.

– Vilken modern 
anläggning och dess-
utom väldigt snygg!

Söndagens invigningscere-
moni inleddes med några 
varma ord från Samhälls-
byggnadsnämndens ord-
förande Jan A Pressfeldt 
(AD).

– Med vår omedelbara 
närhet till Göta älv är den 
här typen av anläggning-
ar ett måste. Vi får inte låta 
gifter och föroreningar spolas 
ner i dagvattensystemet. Våra 
miljöinspektörer har godkänt 
den här tvättanläggningen 
och det är ett högt betyg åt 
Dominik och hans företag, sa 
Pressfeldt.

Dagens huvudattraktion 
var annars Bosse Anders-
son, mer känd som Bildok-
torn, som talade om bilar i 
allmänhet och bilvård i syn-
nerhet.

– Det är på avsedda tvätt-
platser som denna vi ska 

tvätta våra bilar, inte på ga-
rageuppfarten. Det är stygga 
gifter som riskerar att rinna 
ner i brunnarna och till sist 
hamna i våra vattendrag, 
menade Bosse.

Kåserade
Han kåserade i vanlig ord-
ning kring allt som hör bilen 
till och gav många kloka råd.

– Vintern närmar sig snart 
och då är låsspray en viktig 
tillgång. Se till att använda 

den innan kylan slår till så 
spar ni mycket bekymmer.

Intresset för Bildoktorns 
besök var som vanligt stort. 
150 personer räknades in 
under dagen och huvudper-
sonen var nöjd efteråt.

– Ett väldigt trevligt ar-
rangemang med många in-
tressanta frågor. Jag fick med 
mig en bild på en teknisk ap-
parat som ingen vet vad den 
ska användas till. Den frågan 
tänker jag gå till botten med, 
avslöjade Bosse Bildoktorn.

Hur ofta bör vi tvätta 

bilen?
– Det är en filosofisk fråga. 

Ur miljösynpunkt är svaret 
aldrig, men till slut är ju bilen 
så smutsig att vi måste. Vi 
kommer inte ifrån det, men 
det är väderlek och det sunda 
förnuftet som får avgöra. Det 
finns inget rakt svar på den 
frågan, svarade Bildoktorn.

Mannen bakom tvättsta-
tionen, Dominik Szacinski, 
var också nöjd efter dagen.

– Man kan alltid önska sig 
mer, men vi hade tur med 
vädret och de som var här 

fick nog en trevlig upplevelse. 
Bosse är både kunnig och väl-
digt rolig att lyssna på, kon-
staterade Dominik som själv-
klart passade på att demon-
strera den miljövänliga tvät-
ten för så många som möjligt.
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDEN
Onsdag 15 augusti

Båttjuv
En båttjuv grips av polis. Båten 
har tillgripits i Surte och gär-
ningsmannen åker fram och 
tillbaka på Nordre älv i hopp 
om att vilseleda ordningsmak-
ten, men utan att lyckas.

Verktyg tillgrips på en 
arbetsplatsform i Surte tillhö-
rande Sjöfartsverket.
Räddningstjänsten kallas till 
gamla tennishallen i Nödinge 
där en stulen motorcykel står 
i lågor.

En kvinna i 70-årsåldern, 
hemmahörande i Nol, svarar 
på en annons i GP där en 
man säger sig vilja köpa guld 
och diverse andra värdefulla 
föremål. Kvinnan får besök av 
mannen. Målsägande erhål-
ler inte det belopp som är 
överenskommet och mannen 
försvinner från platsen utan att 
göra rätt för sig.

Fredag 17 augusti

Inbrott
Inbrott i en båt i Surte hamn. 
Diverse verktyg tillgrips och 
instrumentpanelen utsätts för 
skadegörelse.

Lördag 18 augusti

Äggkastning
En fastighetsägare i Älvängen 
utsätts för skadegörelse i form 
av äggkastning.

Söndag 19 augusti

Villainbrott
Villainbrott i Starrkärr. Tju-
varna krossar altandörren och 
tar sig in i fastigheten. Diverse 
gods tillgrips.

Tryggt sparande med 
fasträntekonto 2,75%*
Tre månaders bindningstid. Valfritt belopp, lägst 
20 000 kronor. Omfattas av insättningsgarantin. 

Ring mig på 0520-49 49 75
Madelene Nilsson, Privatrådgivare Bank

lansforsakringar.se/alvsborg

*räntesats 120801 

Intresserad av aktier?
Swedbank Ale hälsar dig som är intresserad av aktier välkommen på en träff 
där vi berättar mer om ETF börshandlade fonder – en kombination av aktiens 
fördel och fondens riskspridning. Ett spännade sätt att spekulera i börsens 
upp- eller nedgång.

Tisdag den 4 september klockan 18.30 på  
Backa Säteri i Nödinge. Vi bjuder på enklare förtäring.

Anmäl dig  senast 31 augusti till  
lena.frossling@swedbank.se   0303-334887    
helen.olsson@swedbank.se  031-7397425
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Dominik Szacinski kunde glädja sig åt en välbesökt invigning.

Bildoktorn klippte bandet

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Bandklippning. Bosse Bildoktorn, Dominik Szancinski och Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD) 
hjälptes åt med att klippa det blågula bandet.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Frågestund med Bosse Bildoktorn.

– Bättre Bils Gör-Det-Själv-Tvätt invigd



NÖDINGE. Klar sedan 
länge, men nu också 
formellt invigd.

Bättre Bils Gör-Det-
Själv-Tvätt fick också 
mycket beröm av själv-
aste Bosse Bildoktorn.

– Vilken modern 
anläggning och dess-
utom väldigt snygg!

Söndagens invigningscere-
moni inleddes med några 
varma ord från Samhälls-
byggnadsnämndens ord-
förande Jan A Pressfeldt 
(AD).
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här typen av anläggning-
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den här tvättanläggningen 
och det är ett högt betyg åt 
Dominik och hans företag, sa 
Pressfeldt.

Dagens huvudattraktion 
var annars Bosse Anders-
son, mer känd som Bildok-
torn, som talade om bilar i 
allmänhet och bilvård i syn-
nerhet.

– Det är på avsedda tvätt-
platser som denna vi ska 

tvätta våra bilar, inte på ga-
rageuppfarten. Det är stygga 
gifter som riskerar att rinna 
ner i brunnarna och till sist 
hamna i våra vattendrag, 
menade Bosse.

Kåserade
Han kåserade i vanlig ord-
ning kring allt som hör bilen 
till och gav många kloka råd.

– Vintern närmar sig snart 
och då är låsspray en viktig 
tillgång. Se till att använda 

den innan kylan slår till så 
spar ni mycket bekymmer.

Intresset för Bildoktorns 
besök var som vanligt stort. 
150 personer räknades in 
under dagen och huvudper-
sonen var nöjd efteråt.

– Ett väldigt trevligt ar-
rangemang med många in-
tressanta frågor. Jag fick med 
mig en bild på en teknisk ap-
parat som ingen vet vad den 
ska användas till. Den frågan 
tänker jag gå till botten med, 
avslöjade Bosse Bildoktorn.

Hur ofta bör vi tvätta 

bilen?
– Det är en filosofisk fråga. 

Ur miljösynpunkt är svaret 
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kommer inte ifrån det, men 
det är väderlek och det sunda 
förnuftet som får avgöra. Det 
finns inget rakt svar på den 
frågan, svarade Bildoktorn.

Mannen bakom tvättsta-
tionen, Dominik Szacinski, 
var också nöjd efter dagen.

– Man kan alltid önska sig 
mer, men vi hade tur med 
vädret och de som var här 

fick nog en trevlig upplevelse. 
Bosse är både kunnig och väl-
digt rolig att lyssna på, kon-
staterade Dominik som själv-
klart passade på att demon-
strera den miljövänliga tvät-
ten för så många som möjligt.
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Dominik Szacinski kunde glädja sig åt en välbesökt invigning.

Bildoktorn klippte bandet
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Bandklippning. Bosse Bildoktorn, Dominik Szancinski och Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD) 
hjälptes åt med att klippa det blågula bandet.
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Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Frågestund med Bosse Bildoktorn.

– Bättre Bils Gör-Det-Själv-Tvätt invigd NÖDINGE. En är 20 år 
och från Skepplanda, 
den andre är 48 och 
från Kuba.

Duon Stefan Lind-
ström och Daniel 
Perez är annorlunda på 
många sätt.

Sättningen fiol och en 
unik basgitarr gör det 
särskilt spännande.

De träffades i våras i samband 
med en fest, där båda fram-
trädde. De fascinerade varan-
dra och det föll sig naturligt 
att börja spela ihop. Duon är 
så färsk att den inte ens har 
hunnit få något namn. Nu 
jagar de spelningar och upp-
drag. I onsdags fick publik på 
Mötesplats Ungdom se och 
framför allt höra vad de kan. 
Öppningen med Alexander 
Rybaks schlagerdänga Fairy-
tale är magisk. Sen rullar det 
på med allt från klassiska folk-
visor till aktuella radiohits.

Otroligt roligt
– Vi har otroligt roligt ihop 
och det stämmer bra på alla 

sätt. Att få med fiolen ger mu-
siken en ny dimension, det 
är riktigt kul, säger Daniel 
Perez och visar sedan upp 
vad som är minst lika exklu-
sivt för duon.

Perez har en sexsträng-
ad bas, men tre av strängar-
na är gitarr.

– Jag har byggt den själv 
och precis börjat använda 
den. Det är spännande och 
lite häftigt att ha bas och 
gitarr i ett och samma in-
strument.

Två musikprofiler
Det är två musikprofiler som 
är uppväxta med sina respek-
tive instrument. Daniel spelar 
även med ett salsaband inne i 
Göteborg och där tänker han 
presentera Stefan.

– Att kunna spela fiol som 
han gör är inte vanligt, menar 
Perez.

Stefan är just nu arbets-
sökande till vardags. Daniel 
jobbar som habiliteringsper-
sonl på Solhaga by i Lödöse. 
Att båda brinner för musiken 
och gärna skulle vilja ägna sig 

helt åt den råder det ingen 
tvekan om.

– Jag skriver mycket egen 
musik nu när jag har tid och 
sen bloggar jag en del. Det 
är möjligt att följa allt som 
händer i min karriär, berättar 
Stefan Lindström som redan 
har en diger meritlista.

Han har bland annat 
spelat ihop med en av Sveri-
ges främsta gitarrister, Janne 
Schaffer, och har också synts 
i teverutan tillsammans med 
Carola Häggqvist. Stefan 
Lindström har spelat i or-
kestern Scandinavian String.

Nu är det däremot upp-
drag på lokal nivå som efter-
lyses.

– Jag tror vårt koncept gör 
sig bra i alla sammanhang, 
till vardags och fest, avslutar 
Stefan Lindström.
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– Tack bra! Det har börjat 
samla på sig i vårt för-
rådshus med diverse olika 
prylar. Vi vet också att det 
är ännu fler saker på väg in.

Intresset för loppisen 
verkar stort med andra 
ord?

– Ja, det tycks så. Tidigare 
loppmarknader har arrang-
erats vid konferenscentret, 
nu blir det på gårdsplanen 
hemma hos oss. Förhopp-
ningsvis kommer det lika 
mycket folk som det har 
gjort förut.

Kan du avslöja något 
udda loppisfynd som kan 
intressera besökarna?

– Förutom traditionella 
ting som porslin, husgeråd 
med mera så kommer det 
att finnas två manskapstält 
till försäljning. Det är nog 
allt lite udda.

Ni kommer att ordna 
med lotterier också, 
berätta?

– Det stämmer! Vi har 
kontakt med ett antal spon-
sorer som lovat att skänka 
priser till våra lotterier, 

vilket vi är väldigt tack-
samma för. En originell 
vinst jag kan berätta om 
är en säck med 1,5 kubik 
björkved.

Vad ska ni använda 
pengarna till?

– De går oavkortat till 
behövande människor i 
Indien. De två tidigare 
loppmarknaderna har givit 
ett överskott på cirka 30 
000 vardera, så det får bli 
målsättningen den här 
gången också.

JONAS ANDERSSON

…Kurt Jannesson, en av arrangörerna till den loppmarknad som plane-
ras i Uspastorp lördagen den 25 augusti.

Hur går insamlingen?

Hallå där...

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Stefan Lindström och Daniel Perez är en duo med tre instru-
ment. Stefans fiol kompletteras med Daniel bas/gitarr.

Daniel Perez med sitt eget 
hemmabygge, en basgitarr.

Sex strängar, tre för bas och tre för gitarr.

En annorlunda duo med unik sättning
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ÄLVÄNGENS CYKEL  

CRESCENT 24” DIRT
Alu ram, skivbroms, fjädrande framgaffel. 
Vit eller orange. Rek pris 3.795:-

Se fl er erbjudanden på www.alvangenscykel.se

SCOTT VOLTAGE 26” YZ30 -12
21-vxl shimano acera. Alu ram, skivbroms, 
fjädrande framgaffel. Storlekar S-M-L.
Rek pris 5.295:-

LAZER O2 HJÄLM
Storlek 53-61. Olika färger. Rek pris 995:-
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NÖDINGE. På stranden, 
tåget, balkongen eller i 
parken. 

Boken följer gärna 
med på semestern och 
på Ale bibliotek är det 
framför allt deckare 
och fotbollsbiogra-
fier som lånats ut på 
löpande band i sommar. 

Sommaren är deckarnas stor-
hetstid och även i år har det 
varit flest besökare till just 
den hyllan på Ale bibliotek. 

– I Zlatans fotspår kommer 
nu andra biografier av fot-
bollsprofiler och den som 
gått bäst i sommar är målvak-
ten Magnus Hedmans bok 
”När ljuset släcks”. Tidiga-
re har det inte varit så vanligt 
med den typen av biografier 
i Sverige, säger bibliotekarien 
Eva Albrechtsson. 

Även Cecilia Gyllenham-
mars bok ”Stäpplöperskan”, 

som är en fortsättning på ”En 
spricka i fasaden”, ligger högt 
upp på sommarens lånelista. 

Bland deckarna har det 
varit Mari Jungstedts ”Den 
sista akten” som varit popu-
lärast, tätt följd av ”Två sol-
dater” av Roslund och Hell-
ström. 

Semestern innebär inte 
sällan arbete i trädgården, 
vilket har märks på biblio-
teket. 

– Vi lånar ut mycket träd-
gårdsböcker på sommaren 
och i år har det av någon 
anledning varit extra popu-
lärt med böcker om hur man 
gjuter i cement. 

Populära 
ungdomsböcker

Något som verkligen fått sig 
ett rejält uppsving är e-böck-
er och Ale bibliotek lånade 
ut så många som 600 under 
sommaren. 

– Det finns ett stort in-
tresse kring att ladda ner e-
böcker till smartphones och 
surfplattor. Många har också 

använt vår nya mobilapp där 
man kan söka och reserve-
ra i mobilen, säger Eva Al-
brechtsson.

På barn- och ungdoms-
avdelningen har det varit 
mycket förfrågningar om 
”Hungerspelen”, en fram-
tidsskildring om ungdomar 
som tävlar på liv och död 
samtidigt som det direktsänds 
som tv-underhållning. 

– Det blir allt vanligare med 
böcker som riktar sig till både 
ungdomar och vuxna och den 
är ett sådant exempel, liksom 
”Cirkeln” och ”Eld” som är 
de två första fantasyböcker-
na i Engelsfors-triologin av 

Mats Strandberg och Sara 
Bergmark Elfgren.

Hur många sommarbe-
sökare biblioteket får beror 
mycket på vädret. Denna 
sommarens regniga dagar 
har lockat till läsning, men 
Eva vill att ännu fler barn och 
ungdomar ska hitta till bib-
lioteket.

– De kommer tillbaka nu 
när skolan börjar och det ska 
bli roligt. 

Sval sommar – heta boklån
– Fotbollsbiografier och 
deckare populärast

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Eva Albrechtsson, bibliotekarie på Ale bibliotek, vill att fler barn och ungdomar ska hitta till biblioteket.

KOMMANDE BÖCKER
•  Dandy – Jan Guillou (andra delen i serien 

Det stora århundradet)

•  Kärleken – Jonas Gardell (första boken i
serien Torka aldrig tårar utan handskar)

• Fallet Thomas Quick – Hannes Råstam

• Femtio nyanser av honom – E.L James

• Vattenänglar – Mons Kallentoft

• Styckerskan från Lilla Burma – Håkan Nesser

HETASTE SOMMARLÅNEN

• När ljuset släcks – Magnus Hedman

•  Stäpplöperskan – 
Cecilia Gyllenhammar

• Till offer åt Molok – Åsa Larsson

• Den sista akten – Mari Jungstedt

• Mercurium – Ann Rosman

BARN OCH UNGDOM
•  Hungerspelen – Suzanne 

Collins

• Gregs bravader – Jeff Kinney

•  Cirkeln och Eld – Mats 
Strandberg och Sara 
Bergmark Elfgren

Drive-in butik
Industrivägen 39b

Sävedalen
031-26 50 88

Göteborgsvägen 74
Sävedalen

031-26 50 23

Allum
Partille

031-26 50 61

Friggagatan 16c
Göteborg

031-80 20 12

Brahegatan 7
Göteborg

031-21 72 33

Ale Torg 7
Nödinge
0303-966 77

Torggatan 2
Älvängen
0303-74 99 99

PÅ GÅNG I SEPTEMBER!

Knallemarknad 
på Ale Torg 

Fredag 14 september
www.cederleufssvenheimers.se

När årets sommar-
plåga redan väcker 
nostalgi och glass-

kiosken ute vid stranden 
bara har två äckliga glassor-
ter kvar.

När sommarkläder-
na börjar kännas obekvämt 
färgglada och bokmärket 
fastnat halvvägs in i den bil-
liga pocketdeckaren. 

Då vet man att sommaren 
snart är slut.

Redan innan vinden blivit 
kall och träden mist sina 
blad känns det i luften att 
hösten väntar bakom vit-
blommande buskar. 

Jag brukar tycka om den 
knappt märkbara svalkan i 
vinden och laddningen som 

bara uppstår precis innan en 
årstid blir till en annan. 

Man känner bara för att 
gå ut på stan och spendera 
en månadslön på lågprisked-
jornas snygga höstkollektio-
ner och inreda sitt vardags-
rum precis som i en myspy-
sig designtidning. Sörpla te 
under filten i soffan och be-
undra sin nya fotovägg där 
sommarens minnen blivit 
svartvita.  

Det är just det, i år har 
jag ingen lust att bli svart-
vit. Min sommar är fortfa-
rande i fyrfärg. Jag har inte 
gjort tillräckligt djupa fot-
spår i strandkanten och inte 
dansat klart till musiken som 
jag bara tycker är bra på Ty-

lösand. Inte tittat färdigt 
på den glödande solen som 
stumt smyger sig ner i hori-
sonten och inte tillräckligt 
många gånger missat när 
natten blev till dag.  

I ett land där alla lägger sin 
tro hos vädergudar, som 
man i sitt stilla sinne till-
ber inför minsta futtiga le-
dighet, kan sommaren inte 
bli annat än för kort. Det är 
egentligen idiotiskt att ens 
hoppas på den där perfek-
ta sommaren, eftersom den 
ändå bara kommer när man 
minst anar det. Hur många 
perfekta sommardagar med 
gassande sol, guldskimrande 
solnedgångar i ett stilla hav 

och ljumma nätter blir det 
på en semester? Förmodli-
gen är det därför man minns 
de få stunderna så tydligt, i 
tanken, i musiken som fort-
farande spelas och på foto-
väggen i svarta ramar från 
Ikea. 

Ibland får man känslan av 
att allt bara var på låtsas, 
som i en filmstudio. Det 
klarblå havet var en kuliss, 
glasskiosken ett pappershus 
och alla uppsluppna solbrän-
da människor statister. För 
en kort period lever man 
sig in i scenen, stämningen, 
handlingen och börjar känna 
sig som en del av den. 

Men plötsligt, PANG, 

så kommer det en vinröd 
mönsterstickad kofta ner-
ramlandes från hyllan inne 
på H&M. Den 15 augusti. 

Där tog filmen slut kan 
man säga och ”verklighe-
ten”, som många refererar 
till i sina statusuppdatering-
ar på Facebook efter semes-
tern, har gjort sig påmind. 

Tillbaka på andra sidan, 
med bara två isiga botten-
skrapsglassar kvar i frysbox-
en och ett oläst deckarslut, 
känns det inte så uppslup-
pet längre. 

Det är nu man letar fe-
brilt efter hemnycklarna 
som lagt sig tillrätta i en sko, 
öppnar kylskåpet och glöm-
mer i samma ögonblick vad 

man skulle ha och försöker 
stämpla med gymkortet på 
bussen. Helt enkelt eftersom 
man har så fullt upp med att 
längta till nästa semester.

Det är nu man bestäm-
mer sig för att grilla varje 
kväll fram tills första snön 
lagt sig och fortfarande ha 
en lite ”strandväska” packad 
i hallen. Man vet ju aldrig…

JOHANNA ROOS

Krönika

När sommaren blev svartvit

Välkommen till en riktig mataffär
SKOLSTART

Bra och goda mellanmål

En bra dag börjar med bra frukost

Öppet alla dagar 8-22

Pizza

65:-/st
Billys 1360g. 8-pack.

Djupfryst Jfr pris 47,79/kg 

Smörgåsmat

1790/st
Scan 180-240g. Stora Bordsasken

Jfr pris 99,44-74,58/kg

Vardagsmiddagen som är både enkel, nyttig & snabb

Och fredagsmyset

Kalles kaviar

2490/st
250-300g.

Jfr pris 99,60-83,00/kg

Gouda ost 30% 

4990/kg
ICA, ca 700g

Havre Flakes

2290/st
Axa 500g. Jfr pris 45,80/kg

Juice

2490/st
Brämhults, 0,75-1liter,

Jfr pris 33,20-24,90/liter

Toast, Fiber-, Originalrost

1990/st
Skogaholms, 700-1000g.

Jfr pris 28,43-19,90/kg

Risifrutti

5 för 35:-
165-175g. 

Jfr pris 42,42-40,-/kg

Minipizza

4 för 49:-
Grandiosa, 165g. Djupfryst.

Jfr pris 74,24/kg

Piroger

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

Djupfryst Jfr pris 49,17/kg

Finns laddat på ditt ICA-kort!

Falukorv

2 för 45:-
Scan 800g. Jfr pris 28,13/kund

Max i förp per kund
Finns laddat på ditt ICA-kort!

Kylda köttbullar

3890/st
Scan 1kg

Chokladkaka 

2 för 28:-
Marabou 200g.

Jfr pris 75,68-70,-/kg

Gräddglass

2 för 20:-
Sia Glass. 0,5liter. Gäller ej 

Sorbet. Jfr pris 20,-/liter

Kotlett

3990/kg
ICA, ursprung Sverige. I skivor.

Med ben. Storpack Av gris

Max 2 förp per kund

Stora ägg

1990/st
ICA Kronägg, 798g. 12-pack.

Jfr pris 1,66/st

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. Priserna gäller t o m v.34 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

Bananza 
6 bit

129:-

Veckans tårta!

����������
På torsdag och fredag 

har vi provsmak 

på mellanmål!

Risifrutti & Minipizza!

Chips

2 för 32:-
Estrella 180-300g.

Jfr pris 88,89-53,33/kg

Kycklingfi lé 

139:-/st
Guldfågeln, 2kg. Djupfryst.

Jfr pris 69,50/kg
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NÖDINGE. På stranden, 
tåget, balkongen eller i 
parken. 

Boken följer gärna 
med på semestern och 
på Ale bibliotek är det 
framför allt deckare 
och fotbollsbiogra-
fier som lånats ut på 
löpande band i sommar. 

Sommaren är deckarnas stor-
hetstid och även i år har det 
varit flest besökare till just 
den hyllan på Ale bibliotek. 

– I Zlatans fotspår kommer 
nu andra biografier av fot-
bollsprofiler och den som 
gått bäst i sommar är målvak-
ten Magnus Hedmans bok 
”När ljuset släcks”. Tidiga-
re har det inte varit så vanligt 
med den typen av biografier 
i Sverige, säger bibliotekarien 
Eva Albrechtsson. 

Även Cecilia Gyllenham-
mars bok ”Stäpplöperskan”, 

som är en fortsättning på ”En 
spricka i fasaden”, ligger högt 
upp på sommarens lånelista. 

Bland deckarna har det 
varit Mari Jungstedts ”Den 
sista akten” som varit popu-
lärast, tätt följd av ”Två sol-
dater” av Roslund och Hell-
ström. 

Semestern innebär inte 
sällan arbete i trädgården, 
vilket har märks på biblio-
teket. 

– Vi lånar ut mycket träd-
gårdsböcker på sommaren 
och i år har det av någon 
anledning varit extra popu-
lärt med böcker om hur man 
gjuter i cement. 

Populära 
ungdomsböcker

Något som verkligen fått sig 
ett rejält uppsving är e-böck-
er och Ale bibliotek lånade 
ut så många som 600 under 
sommaren. 

– Det finns ett stort in-
tresse kring att ladda ner e-
böcker till smartphones och 
surfplattor. Många har också 

använt vår nya mobilapp där 
man kan söka och reserve-
ra i mobilen, säger Eva Al-
brechtsson.

På barn- och ungdoms-
avdelningen har det varit 
mycket förfrågningar om 
”Hungerspelen”, en fram-
tidsskildring om ungdomar 
som tävlar på liv och död 
samtidigt som det direktsänds 
som tv-underhållning. 

– Det blir allt vanligare med 
böcker som riktar sig till både 
ungdomar och vuxna och den 
är ett sådant exempel, liksom 
”Cirkeln” och ”Eld” som är 
de två första fantasyböcker-
na i Engelsfors-triologin av 

Mats Strandberg och Sara 
Bergmark Elfgren.

Hur många sommarbe-
sökare biblioteket får beror 
mycket på vädret. Denna 
sommarens regniga dagar 
har lockat till läsning, men 
Eva vill att ännu fler barn och 
ungdomar ska hitta till bib-
lioteket.

– De kommer tillbaka nu 
när skolan börjar och det ska 
bli roligt. 

Sval sommar – heta boklån
– Fotbollsbiografier och 
deckare populärast

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Eva Albrechtsson, bibliotekarie på Ale bibliotek, vill att fler barn och ungdomar ska hitta till biblioteket.

KOMMANDE BÖCKER
•  Dandy – Jan Guillou (andra delen i serien 

Det stora århundradet)

•  Kärleken – Jonas Gardell (första boken i
serien Torka aldrig tårar utan handskar)

• Fallet Thomas Quick – Hannes Råstam

• Femtio nyanser av honom – E.L James

• Vattenänglar – Mons Kallentoft

• Styckerskan från Lilla Burma – Håkan Nesser

HETASTE SOMMARLÅNEN

• När ljuset släcks – Magnus Hedman

•  Stäpplöperskan – 
Cecilia Gyllenhammar

• Till offer åt Molok – Åsa Larsson

• Den sista akten – Mari Jungstedt

• Mercurium – Ann Rosman

BARN OCH UNGDOM
•  Hungerspelen – Suzanne 

Collins

• Gregs bravader – Jeff Kinney

•  Cirkeln och Eld – Mats 
Strandberg och Sara 
Bergmark Elfgren

Drive-in butik
Industrivägen 39b

Sävedalen
031-26 50 88

Göteborgsvägen 74
Sävedalen

031-26 50 23

Allum
Partille

031-26 50 61

Friggagatan 16c
Göteborg

031-80 20 12

Brahegatan 7
Göteborg

031-21 72 33

Ale Torg 7
Nödinge
0303-966 77

Torggatan 2
Älvängen
0303-74 99 99

PÅ GÅNG I SEPTEMBER!

Knallemarknad 
på Ale Torg 

Fredag 14 september
www.cederleufssvenheimers.se

När årets sommar-
plåga redan väcker 
nostalgi och glass-

kiosken ute vid stranden 
bara har två äckliga glassor-
ter kvar.

När sommarkläder-
na börjar kännas obekvämt 
färgglada och bokmärket 
fastnat halvvägs in i den bil-
liga pocketdeckaren. 

Då vet man att sommaren 
snart är slut.

Redan innan vinden blivit 
kall och träden mist sina 
blad känns det i luften att 
hösten väntar bakom vit-
blommande buskar. 

Jag brukar tycka om den 
knappt märkbara svalkan i 
vinden och laddningen som 

bara uppstår precis innan en 
årstid blir till en annan. 

Man känner bara för att 
gå ut på stan och spendera 
en månadslön på lågprisked-
jornas snygga höstkollektio-
ner och inreda sitt vardags-
rum precis som i en myspy-
sig designtidning. Sörpla te 
under filten i soffan och be-
undra sin nya fotovägg där 
sommarens minnen blivit 
svartvita.  

Det är just det, i år har 
jag ingen lust att bli svart-
vit. Min sommar är fortfa-
rande i fyrfärg. Jag har inte 
gjort tillräckligt djupa fot-
spår i strandkanten och inte 
dansat klart till musiken som 
jag bara tycker är bra på Ty-

lösand. Inte tittat färdigt 
på den glödande solen som 
stumt smyger sig ner i hori-
sonten och inte tillräckligt 
många gånger missat när 
natten blev till dag.  

I ett land där alla lägger sin 
tro hos vädergudar, som 
man i sitt stilla sinne till-
ber inför minsta futtiga le-
dighet, kan sommaren inte 
bli annat än för kort. Det är 
egentligen idiotiskt att ens 
hoppas på den där perfek-
ta sommaren, eftersom den 
ändå bara kommer när man 
minst anar det. Hur många 
perfekta sommardagar med 
gassande sol, guldskimrande 
solnedgångar i ett stilla hav 

och ljumma nätter blir det 
på en semester? Förmodli-
gen är det därför man minns 
de få stunderna så tydligt, i 
tanken, i musiken som fort-
farande spelas och på foto-
väggen i svarta ramar från 
Ikea. 

Ibland får man känslan av 
att allt bara var på låtsas, 
som i en filmstudio. Det 
klarblå havet var en kuliss, 
glasskiosken ett pappershus 
och alla uppsluppna solbrän-
da människor statister. För 
en kort period lever man 
sig in i scenen, stämningen, 
handlingen och börjar känna 
sig som en del av den. 

Men plötsligt, PANG, 

så kommer det en vinröd 
mönsterstickad kofta ner-
ramlandes från hyllan inne 
på H&M. Den 15 augusti. 

Där tog filmen slut kan 
man säga och ”verklighe-
ten”, som många refererar 
till i sina statusuppdatering-
ar på Facebook efter semes-
tern, har gjort sig påmind. 

Tillbaka på andra sidan, 
med bara två isiga botten-
skrapsglassar kvar i frysbox-
en och ett oläst deckarslut, 
känns det inte så uppslup-
pet längre. 

Det är nu man letar fe-
brilt efter hemnycklarna 
som lagt sig tillrätta i en sko, 
öppnar kylskåpet och glöm-
mer i samma ögonblick vad 

man skulle ha och försöker 
stämpla med gymkortet på 
bussen. Helt enkelt eftersom 
man har så fullt upp med att 
längta till nästa semester.

Det är nu man bestäm-
mer sig för att grilla varje 
kväll fram tills första snön 
lagt sig och fortfarande ha 
en lite ”strandväska” packad 
i hallen. Man vet ju aldrig…

JOHANNA ROOS

Krönika

När sommaren blev svartvit

Välkommen till en riktig mataffär
SKOLSTART

Bra och goda mellanmål

En bra dag börjar med bra frukost

Öppet alla dagar 8-22

Pizza

65:-/st
Billys 1360g. 8-pack.

Djupfryst Jfr pris 47,79/kg 

Smörgåsmat

1790/st
Scan 180-240g. Stora Bordsasken

Jfr pris 99,44-74,58/kg

Vardagsmiddagen som är både enkel, nyttig & snabb

Och fredagsmyset

Kalles kaviar

2490/st
250-300g.

Jfr pris 99,60-83,00/kg

Gouda ost 30% 

4990/kg
ICA, ca 700g

Havre Flakes

2290/st
Axa 500g. Jfr pris 45,80/kg

Juice

2490/st
Brämhults, 0,75-1liter,

Jfr pris 33,20-24,90/liter

Toast, Fiber-, Originalrost

1990/st
Skogaholms, 700-1000g.

Jfr pris 28,43-19,90/kg

Risifrutti

5 för 35:-
165-175g. 

Jfr pris 42,42-40,-/kg

Minipizza

4 för 49:-
Grandiosa, 165g. Djupfryst.

Jfr pris 74,24/kg

Piroger

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

Djupfryst Jfr pris 49,17/kg

Finns laddat på ditt ICA-kort!

Falukorv

2 för 45:-
Scan 800g. Jfr pris 28,13/kund

Max i förp per kund
Finns laddat på ditt ICA-kort!

Kylda köttbullar

3890/st
Scan 1kg

Chokladkaka 

2 för 28:-
Marabou 200g.

Jfr pris 75,68-70,-/kg

Gräddglass

2 för 20:-
Sia Glass. 0,5liter. Gäller ej 

Sorbet. Jfr pris 20,-/liter

Kotlett

3990/kg
ICA, ursprung Sverige. I skivor.

Med ben. Storpack Av gris

Max 2 förp per kund

Stora ägg

1990/st
ICA Kronägg, 798g. 12-pack.

Jfr pris 1,66/st

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. Priserna gäller t o m v.34 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale
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Veckans tårta!
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På torsdag och fredag 

har vi provsmak 

på mellanmål!

Risifrutti & Minipizza!

Chips

2 för 32:-
Estrella 180-300g.

Jfr pris 88,89-53,33/kg

Kycklingfi lé 

139:-/st
Guldfågeln, 2kg. Djupfryst.

Jfr pris 69,50/kg
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HALVA 
REAPRISET

REAFINAL

TORSDAG, FREDAG, LÖRDAG
HERR • DAM

UNGDOMSKLÄDER

Älvängen • Tel. 0303-74 60 12

NÖDINGE. I fint sen-
sommarväder arrang-
erades Hembygdsdag i 
Nödinge.

Som värd stod 
Nödinge Sockens Hem-
bygdsförening.

På programmet fanns 
aktiviteter för både 
stora och små.

Efter nattens regn sprack 
himmelen upp och det blev 
solsken när Nödinge Sockens 
Hembygdsförening, i samar-
bete med Studieförbundet 

Vuxenskolan, genomförde 
sin traditionella Hembygds-
dag på Backa Säteri.

Slöjd- och konsthantverk-
salster fanns att fynda liksom 
nybakat bröd, böcker och 
kort. Barnen stod i kö till 
fiskdammen där det var ga-
ranterad fångst. Några hade 

också turen att gå hem med 
fina priser från de lotterier 
som anordnades.

Serveringen var öppen och 
den hade många godsaker att 
bjuda på. Besökarna såg verk-
ligen ut att trivas och konstigt 
vore annars denna sköna au-
gustilördag.GRATIS

Prova-på-
vecka! v.35

Enligt schema på 
hemsidan

För anmälan ring

Helena Urdal
0733-81 49 64

Torggatan, Älvängen

KURSSTART V.36

Gå in på www.andrum.in 
och skriv ut vårens schema.

Meditation • Afrodans 
Nyhet! Yoga för män

Yoga
Träning för kropp & själ!

Eddie Rosendahl 
demonstrerade 
sina färdigheter 
inne i smedjan.

Barnen Axel och Olivia Lök-
holm gillade fiskdammen. De 
kom till Backa Säteri med 
mamma och mormor, Karin 
och Inga Söderhäll.

Familjen Anna och Sören Kohlström med barnen Isabelle och Bianca provade på att göra 
halsband av naturens material.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hembygdsdag lockade stora och små

ALE. Alla som söker 
förskoleplats i Ale 
kommun får plats 
inom fyra månader, 
men barngrupperna är 
fortfarande för stora.

Nästa år satsas 
närmare 30 miljoner 
kronor mer på skolan 
och ett av målen är att 
öka personaltätheten 
inom förskolan.

Antalet förskoleplatser va-
rierar under hela året. I 
början av höstterminen 
finns det som mest lediga 
platser och därefter fylls det 
på efter hand, men i Ale har 
man inga problem med att 
ge alla plats.

– Just nu är det fullast i 

Alafors även om det växlar 
lite och i Bohus har varit 
fullt länge. I Nödinge dä-
remot finns det fler platser 
lediga, säger Lena-Maria 
Vinberg, verksamhetschef 
för förskolan. 

Stora barngrupper
Ett av den borgliga allian-
sens vallöften 2010 var att 
minska barngrupperna i 
förskolan. Målet är att inga 
grupper ska överstiga 18 
barn och för yngregrupper 
går gränsen vid 12. 

På en del förskolor har 
man fortfarande grupper 
på över 20 barn, något som 
Utbildningsnämndens ord-
förande Elena Fridfelt (C) 

vill ändra på. I budgeten som 
antogs innan sommaren fast-
slogs att skolan får 30 miljo-
ner mer nästa år, vilket även 
inkluderar förskolan. 

– Det primära är att 
minska barngrupperna, 
men eftersom det innebär 
nybyggnationer kommer 
det nog bli svårt att hinna 
nå dit under mandatperi-
oden. Första steget blir att 
öka personaltätheten i för-
skolan, något som vi jobbar 
med redan nu. Jag är otro-
ligt nöjd med budgeten som 
innehåller en sensationell 
satsning på skolan och jag ser 
fram emot att göra nämnd-
plan och nämndbudget. 

JOHANNA ROOS

Förskoleplats åt alla
– Men barngrupperna är för stora

Älvängenbon Matti Päättönen, som har sina döttrar Stella 4 och Tilde 2 på Båtsmans för-
skola, upplever inte att barngrupperna är för stora.  – Det har jag inte märkt av faktiskt, 
men jag och min sambo försöker pussla så gott det går för att inte barnen ska behöva 
vara så länge på förskolan. 
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En sopbil från Renova fattade eld på E45 i höjd med Älvängen på onsdagseftermiddagen 
vid 17.30-tiden. Det började brinna i hytten under färden. Föraren lyckades själv ta sig ut 
ur fordonet och klarade sig utan skador. Hytten blev totalt utbränd. Räddningstjänsten 
från Nol befann sig på olycksplatsen.    Text: Jonas Andersson

Sopbil fattade eld

Familjedag vid Hulans skola

Förra lördagen arrangerades en familjedag i Uspastorp, vid Hulans skola. Bakom arrange-
manget stod Hulans Byggnadsförening och en inbjudan hade gått ut till alla invånare i när-
området. Det blev en solig och fin förmiddag. På programmet stod bland annat poängprome-
nad, fiskdamm och femkamp. Traktorgänget gav dessutom ett litet smakprov på det kom-
mande stubbracet. Närmare 70 personer tog del av aktiviteterna. 

Text: Jonas Andersson   Bild: Lotta Karlsson

SATSA PÅ 
BERGVÄRME!

I samarbete med Återförsäljare av

Gör framtiden enkel, billig och miljövänlig

Telefon 0733-91 90 14 • www.greenpeak.se

Boka tid för kostnadsfri offert!

iPad på 
köpet!

Kampanj 

pågår t o m 

31 okt 2012

TRYGGHETS-

FÖRSÄKRING

UPP TILL 10 ÅR! 

74.000:- rabatt!

�������������������
Bränsleförbrukning: 8,6 l/100 km. Koldioxidvärde: 195 g/km

Din Honda återförsäljare i Göteborg sedan 1983

Göteborgsvägen 98, Surte • Tel. 031-98 30 10
Mån–Fre 9–18. Lör stängt.

www.magnussonsbil.se

Köp även till Nordic Paket:
•  Dragkrok fast
•  Vinterdäck 17” Alufälgar
•  Spoiler  •  Elmotorvärmare
•  Gummimattor kupé + bagage

Ord.pris 41.900:- NU: 5.900:-
Spara 36.000:-

HONDA CR-V 2.0i 
Ordinarie: 307.900:-

NU: 269.900:-
Spara 38.000:-  •  Metallic + 5.900:-

Köp till Navi Paket  25.000:-
•  GPS  •  Bluetooth •  Backkamera  
Köp till Navi Paket  25.000:-
•  GPS  •  Bluetooth •  Backkamera  
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NÖDINGE. I fint sen-
sommarväder arrang-
erades Hembygdsdag i 
Nödinge.

Som värd stod 
Nödinge Sockens Hem-
bygdsförening.

På programmet fanns 
aktiviteter för både 
stora och små.

Efter nattens regn sprack 
himmelen upp och det blev 
solsken när Nödinge Sockens 
Hembygdsförening, i samar-
bete med Studieförbundet 

Vuxenskolan, genomförde 
sin traditionella Hembygds-
dag på Backa Säteri.

Slöjd- och konsthantverk-
salster fanns att fynda liksom 
nybakat bröd, böcker och 
kort. Barnen stod i kö till 
fiskdammen där det var ga-
ranterad fångst. Några hade 

också turen att gå hem med 
fina priser från de lotterier 
som anordnades.

Serveringen var öppen och 
den hade många godsaker att 
bjuda på. Besökarna såg verk-
ligen ut att trivas och konstigt 
vore annars denna sköna au-
gustilördag.GRATIS

Prova-på-
vecka! v.35

Enligt schema på 
hemsidan

För anmälan ring

Helena Urdal
0733-81 49 64

Torggatan, Älvängen

KURSSTART V.36

Gå in på www.andrum.in 
och skriv ut vårens schema.

Meditation • Afrodans 
Nyhet! Yoga för män

Yoga
Träning för kropp & själ!

Eddie Rosendahl 
demonstrerade 
sina färdigheter 
inne i smedjan.

Barnen Axel och Olivia Lök-
holm gillade fiskdammen. De 
kom till Backa Säteri med 
mamma och mormor, Karin 
och Inga Söderhäll.

Familjen Anna och Sören Kohlström med barnen Isabelle och Bianca provade på att göra 
halsband av naturens material.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hembygdsdag lockade stora och små

ALE. Alla som söker 
förskoleplats i Ale 
kommun får plats 
inom fyra månader, 
men barngrupperna är 
fortfarande för stora.

Nästa år satsas 
närmare 30 miljoner 
kronor mer på skolan 
och ett av målen är att 
öka personaltätheten 
inom förskolan.

Antalet förskoleplatser va-
rierar under hela året. I 
början av höstterminen 
finns det som mest lediga 
platser och därefter fylls det 
på efter hand, men i Ale har 
man inga problem med att 
ge alla plats.

– Just nu är det fullast i 

Alafors även om det växlar 
lite och i Bohus har varit 
fullt länge. I Nödinge dä-
remot finns det fler platser 
lediga, säger Lena-Maria 
Vinberg, verksamhetschef 
för förskolan. 

Stora barngrupper
Ett av den borgliga allian-
sens vallöften 2010 var att 
minska barngrupperna i 
förskolan. Målet är att inga 
grupper ska överstiga 18 
barn och för yngregrupper 
går gränsen vid 12. 

På en del förskolor har 
man fortfarande grupper 
på över 20 barn, något som 
Utbildningsnämndens ord-
förande Elena Fridfelt (C) 

vill ändra på. I budgeten som 
antogs innan sommaren fast-
slogs att skolan får 30 miljo-
ner mer nästa år, vilket även 
inkluderar förskolan. 

– Det primära är att 
minska barngrupperna, 
men eftersom det innebär 
nybyggnationer kommer 
det nog bli svårt att hinna 
nå dit under mandatperi-
oden. Första steget blir att 
öka personaltätheten i för-
skolan, något som vi jobbar 
med redan nu. Jag är otro-
ligt nöjd med budgeten som 
innehåller en sensationell 
satsning på skolan och jag ser 
fram emot att göra nämnd-
plan och nämndbudget. 

JOHANNA ROOS

Förskoleplats åt alla
– Men barngrupperna är för stora

Älvängenbon Matti Päättönen, som har sina döttrar Stella 4 och Tilde 2 på Båtsmans för-
skola, upplever inte att barngrupperna är för stora.  – Det har jag inte märkt av faktiskt, 
men jag och min sambo försöker pussla så gott det går för att inte barnen ska behöva 
vara så länge på förskolan. 
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En sopbil från Renova fattade eld på E45 i höjd med Älvängen på onsdagseftermiddagen 
vid 17.30-tiden. Det började brinna i hytten under färden. Föraren lyckades själv ta sig ut 
ur fordonet och klarade sig utan skador. Hytten blev totalt utbränd. Räddningstjänsten 
från Nol befann sig på olycksplatsen.    Text: Jonas Andersson

Sopbil fattade eld

Familjedag vid Hulans skola

Förra lördagen arrangerades en familjedag i Uspastorp, vid Hulans skola. Bakom arrange-
manget stod Hulans Byggnadsförening och en inbjudan hade gått ut till alla invånare i när-
området. Det blev en solig och fin förmiddag. På programmet stod bland annat poängprome-
nad, fiskdamm och femkamp. Traktorgänget gav dessutom ett litet smakprov på det kom-
mande stubbracet. Närmare 70 personer tog del av aktiviteterna. 

Text: Jonas Andersson   Bild: Lotta Karlsson

SATSA PÅ 
BERGVÄRME!

I samarbete med Återförsäljare av

Gör framtiden enkel, billig och miljövänlig

Telefon 0733-91 90 14 • www.greenpeak.se

Boka tid för kostnadsfri offert!

iPad på 
köpet!

Kampanj 

pågår t o m 

31 okt 2012

TRYGGHETS-

FÖRSÄKRING

UPP TILL 10 ÅR! 

74.000:- rabatt!
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Bränsleförbrukning: 8,6 l/100 km. Koldioxidvärde: 195 g/km

Din Honda återförsäljare i Göteborg sedan 1983

Göteborgsvägen 98, Surte • Tel. 031-98 30 10
Mån–Fre 9–18. Lör stängt.

www.magnussonsbil.se

Köp även till Nordic Paket:
•  Dragkrok fast
•  Vinterdäck 17” Alufälgar
•  Spoiler  •  Elmotorvärmare
•  Gummimattor kupé + bagage

Ord.pris 41.900:- NU: 5.900:-
Spara 36.000:-

HONDA CR-V 2.0i 
Ordinarie: 307.900:-

NU: 269.900:-
Spara 38.000:-  •  Metallic + 5.900:-

Köp till Navi Paket  25.000:-
•  GPS  •  Bluetooth •  Backkamera  
Köp till Navi Paket  25.000:-
•  GPS  •  Bluetooth •  Backkamera  



ALAFORS. Manusförfat-
tarna har satt punkt.

I torsdags sam-
lade Teatervinden sin 
ensemble.

Repetitionerna för 
nästa stora utomhus-
spel kan börja.

2013 firar Ahlafors IF 100 
år och som ett led i detta 
har Teatervindens rutinera-
de manusförfattare Chris-
tel Olsson Lindstrand och 
Kent Carlsson skrivit ett 
manus om klubbens dans-
park.

– Vi har haft stor hjälp av 
föreningens mångåriga eld-
själ, Gunnar Andersson, 
som tyvärr gick bort för en 
tid sedan. Han hade faktiskt 
en dröm om att själv skriva 
en pjäs om Furulundsparken 

och hade en stor mängd an-
teckningar sparat. Hans be-
rättelser väger därför ganska 
tungt i vår föreställning, be-
rättar Christel.

Författarna har också haft 
så kallade berättarkvällar, där 
ortsbor kunnat delge sina his-
torier.

Lust och nöd
– Det blir en pjäs om lust och 
nöd, från de första dansstegen 
på bron vid Ahlafors Fabriker 
till dagens välskötta rotunda, 
berättar Kent och fortsätter:

– Som sig bör när en dans-
park ska stå i centrum blir det 
mycket sång och musik. Vi 
har skrivit om cirka 40 låtar.

I torsdags samlades Tea-
tervinden i Furulundsparken 
för en första träff och genom-
gång. Åke Johansson från 

Ahlafors IF var på plats och 
demonstrerade faciliteterna. 
Ett 30-tal medlemmar visade 
intresse för att antingen stå på 
scen eller hjälpa till runt själva 
föreställningen.

– Det är en härlig miljö 
att vistas i och för vår del blir 
det perfekt att få spela utom-
hus, men ändå utan att vara 
väderberoende. Att såväl 
scenen som den publika läk-
taren är under tak underlät-
tar enormt. Vi hoppas få plats 
med 150 platser på dansba-
nan, säger Christel.

Premiären är spikad till 18 
maj och totalt blir det 18 fö-
reställningar.
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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16��
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Manusförfattare. Christel Olsson Lindstrand och Kent Carlsson har skrivit klart manuset 
för föreställningen Dansen på Furulund som har premiär 18 maj 2013. Initiativet är ett led i 
Ahlafors IF:s 100-årsjubileum.

Nu kan repetitionerna 
börja – manuset klart
– Dansen på Furulund har premiär i maj

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Vem 
känner du 
som snart 

fyller?

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!

HÄLJERED. Enligt barn-
konventionen har alla 
barn rätt till fritid och 
kultur.

Därför har Ale Fritid 
genom Rädda barnens 
projekt Kulturplane-
terna ordnat sommar-
lovsaktiviteter för barn 
i kommunen.

Bland annat gästade 
konstnären Susanne 
Beyer Ale vikingagård.

Som en del av Ale Fritids 
sommarlovssatsning har sex 
barn mellan 9 och 12 år fått 
möjlighet att uppleva äventyr 
på Ale vikingagård. Under 
de tre dagarna förra veckan 
har de även varit ute och 
badat, friskat krabbor och 
tillbringat en dag i Nödinges 
skejtpark. 

Syftet med Rädda barnens 
projekt Kulturplaneterna är 
att stötta och inspirera kom-
muner i Västra Götalands-
regionen att starta och driva 
projekt till fördel för barnen. 

Genom att delta i Kul-
turplaneterna fick Ale 7000 
kronor, som man bland annat 
använde till att bjuda in trä- 
och stenkonstnären Susanne 
Beyer till Ale vikingagård. 

– Det finns ett behov av 
att göra spännande saker på 
sommarlovet och vi har haft 
tre riktigt roliga dagar, säger 
Christina Magnusson-
Wallöe, Ale Fritid. 

Susanne Beyer har bott i 
Skepplanda sedan i novem-
ber förra året. Hon arbetar 
med hantverk och skulptur, 
huvudsakligen i trä och sten. 
Hon är även pedagog och har 
arbetat mycket med barn och 
ungdomar i olika kommuner. 
Bland annat har hon medver-
kat på kollo för asylsökande 
barn i Lysekil, ett samarbete 
mellan kommunen och Mig-
rationsverket. 

– Barn idag får så mycket 
intryck hela tiden från dato-
rer och mobiltelefoner. 
Därför tror jag att det är bra 
att gå tillbaka till rötterna 

ibland och hitta glädjen i 
det enkla, som att tälja eller 
jobba med stenar. 

Under fredagen höll hon 
en täljskola för barnen på 
Ale vikingagård. De tillver-
kade pilbågar, fiskespön och 
påbörjade ett kubbspel till-
sammans. De har även fått 
baka pinnbröd och provat 
på att tillaga fisk i kokgrop 
på heta stenar, precis som på 
stenåldern. 

– Man märker att barnen 
uppskattar det, det blir något 
annorlunda, säger Susanne 
Beyer. 

JOHANNA ROOS

Sommarlov á vikingatid
– Ale Fritid ordnade spännande lovaktiviteter 

Bland pilbågar och täljhästar. Trä- och stenkonstnären Su-
sanne Beyer höll bland annat en täljskola för barnen på Ale 
vikingagård. Christina Magnusson-Wallöe från Ale fritid var 
som vanligt med och höll i trådarna.



ALAFORS. Manusförfat-
tarna har satt punkt.

I torsdags sam-
lade Teatervinden sin 
ensemble.

Repetitionerna för 
nästa stora utomhus-
spel kan börja.

2013 firar Ahlafors IF 100 
år och som ett led i detta 
har Teatervindens rutinera-
de manusförfattare Chris-
tel Olsson Lindstrand och 
Kent Carlsson skrivit ett 
manus om klubbens dans-
park.

– Vi har haft stor hjälp av 
föreningens mångåriga eld-
själ, Gunnar Andersson, 
som tyvärr gick bort för en 
tid sedan. Han hade faktiskt 
en dröm om att själv skriva 
en pjäs om Furulundsparken 

och hade en stor mängd an-
teckningar sparat. Hans be-
rättelser väger därför ganska 
tungt i vår föreställning, be-
rättar Christel.

Författarna har också haft 
så kallade berättarkvällar, där 
ortsbor kunnat delge sina his-
torier.

Lust och nöd
– Det blir en pjäs om lust och 
nöd, från de första dansstegen 
på bron vid Ahlafors Fabriker 
till dagens välskötta rotunda, 
berättar Kent och fortsätter:

– Som sig bör när en dans-
park ska stå i centrum blir det 
mycket sång och musik. Vi 
har skrivit om cirka 40 låtar.

I torsdags samlades Tea-
tervinden i Furulundsparken 
för en första träff och genom-
gång. Åke Johansson från 

Ahlafors IF var på plats och 
demonstrerade faciliteterna. 
Ett 30-tal medlemmar visade 
intresse för att antingen stå på 
scen eller hjälpa till runt själva 
föreställningen.

– Det är en härlig miljö 
att vistas i och för vår del blir 
det perfekt att få spela utom-
hus, men ändå utan att vara 
väderberoende. Att såväl 
scenen som den publika läk-
taren är under tak underlät-
tar enormt. Vi hoppas få plats 
med 150 platser på dansba-
nan, säger Christel.

Premiären är spikad till 18 
maj och totalt blir det 18 fö-
reställningar.
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Manusförfattare. Christel Olsson Lindstrand och Kent Carlsson har skrivit klart manuset 
för föreställningen Dansen på Furulund som har premiär 18 maj 2013. Initiativet är ett led i 
Ahlafors IF:s 100-årsjubileum.

Nu kan repetitionerna 
börja – manuset klart
– Dansen på Furulund har premiär i maj

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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LÄSVÄRDE!

HÄLJERED. Enligt barn-
konventionen har alla 
barn rätt till fritid och 
kultur.

Därför har Ale Fritid 
genom Rädda barnens 
projekt Kulturplane-
terna ordnat sommar-
lovsaktiviteter för barn 
i kommunen.

Bland annat gästade 
konstnären Susanne 
Beyer Ale vikingagård.

Som en del av Ale Fritids 
sommarlovssatsning har sex 
barn mellan 9 och 12 år fått 
möjlighet att uppleva äventyr 
på Ale vikingagård. Under 
de tre dagarna förra veckan 
har de även varit ute och 
badat, friskat krabbor och 
tillbringat en dag i Nödinges 
skejtpark. 

Syftet med Rädda barnens 
projekt Kulturplaneterna är 
att stötta och inspirera kom-
muner i Västra Götalands-
regionen att starta och driva 
projekt till fördel för barnen. 

Genom att delta i Kul-
turplaneterna fick Ale 7000 
kronor, som man bland annat 
använde till att bjuda in trä- 
och stenkonstnären Susanne 
Beyer till Ale vikingagård. 

– Det finns ett behov av 
att göra spännande saker på 
sommarlovet och vi har haft 
tre riktigt roliga dagar, säger 
Christina Magnusson-
Wallöe, Ale Fritid. 

Susanne Beyer har bott i 
Skepplanda sedan i novem-
ber förra året. Hon arbetar 
med hantverk och skulptur, 
huvudsakligen i trä och sten. 
Hon är även pedagog och har 
arbetat mycket med barn och 
ungdomar i olika kommuner. 
Bland annat har hon medver-
kat på kollo för asylsökande 
barn i Lysekil, ett samarbete 
mellan kommunen och Mig-
rationsverket. 

– Barn idag får så mycket 
intryck hela tiden från dato-
rer och mobiltelefoner. 
Därför tror jag att det är bra 
att gå tillbaka till rötterna 

ibland och hitta glädjen i 
det enkla, som att tälja eller 
jobba med stenar. 

Under fredagen höll hon 
en täljskola för barnen på 
Ale vikingagård. De tillver-
kade pilbågar, fiskespön och 
påbörjade ett kubbspel till-
sammans. De har även fått 
baka pinnbröd och provat 
på att tillaga fisk i kokgrop 
på heta stenar, precis som på 
stenåldern. 

– Man märker att barnen 
uppskattar det, det blir något 
annorlunda, säger Susanne 
Beyer. 

JOHANNA ROOS

Sommarlov á vikingatid
– Ale Fritid ordnade spännande lovaktiviteter 

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

Lördagen bjöd på en 
fartfest utöver det van-
liga.

Mycket publik kom 
för att se när den 
svenska rallyeliten drog 
in i de norra delarna av 
kommunen.

Det är inte varje dag som 
Sveriges bästa rallyförare 
visar upp sig i Ale. Av den 
anledningen var intresset 
stort när ÄMK stod som värd 
för två specialsträckor när 
den fjärde SM-deltävlingen 
avgjordes i helgen.

– Det är naturligtvis en 
stor ära, samtidigt som det 
ligger många arbetstimmar 
bakom ett sådant här arrang-
emang. Med facit i hand är 
vi väldigt nöjda med hur 
lördagens gestaltade sig och 
vägarna höll för samtliga 
deltagare, drygt 130 förare, 
säger Leif Kärnede som 
agerade sträckchef vid Hol-
mevattnet.

Den andra specialsträckan 
gick på grusvägen vid 
Sålanda, Billingsdal och bort 
mot Anten. På detta avsnitt 
fanns merparten av publiken.

– Man vet inte när det 
bjuds på en liknande rallyfest 

nästa gång i Ale.
Segrade bland elitförarna 

gjorde Pontus Tidemand i 
sin Skoda. Pontus tävlar för 
SMK Eda.

– Det är en ung, lovande 
förare som kommer att höra 
talas om sig i större sam-
manhang vad det lider. Var 
så säkra, säger Leif Kärnede.

Leifs son, Anders Kär-
nede och dennes kartläsare 
Marcus Börjesson, vann 
Mega Rallycup. Ett annat 
lokalt ekipage var Cerry 
Olsson/Tommy Anders-
son som blev fyra i E-cupen.

Körde så att gruset yrde

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Mycket publik kom för att bevittna rallyfesten som drog in i norra Ale i lördags.

Pontus Tidemand, SMK Eda, var snabbast av alla i sin Skoda.

Mattias Adielsson och kartläsaren Christoffer Bäck flyger 
fram på grusvägen i närheten av Sålanda.

Gasen i botten! Mats Thorszelius/Tomas Thorszelius från 
SMK Uppsala gjorde sitt yttersta, men hade inget med tät-
striden att göra.

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

– Svenska rallyeliten drog in i Ale
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Inklusive syntest 
Båge • Fodral

Svennes 
Ur & Optik
G L A S Ö G O N H U S E T

Västra gatan 68, Kungälv 
Tel 0303-101 58

Enkelslipade   400:-

Fr 800:-Dubbelslipade

Fr 1.800:-Progressiva
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Gymnastikpåse

på köpet!

www.rekobarn.se - Här kan du se fl er skolväskor

Nytorget  •  0303-21 11 51 
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Heta sommartips! - Alltid bra priser - 

PANASONIC 
LUMIX DMC-TZ30

BÄST I TEST 

Bild & ljud Hemma

3.090:- 5.095:- 1695:-

Optimal resekamera, 
bra bilder, 20x zoom, 
GPS.

14,2 megapixlar
Lättanvänd
TAMRON
18-200mm

Otroligt fi n bild-
kvalitet och är 
enkel att använda

NIKON D3100 VATTENTÄT KIKARE
FOKUS OUTDOOR 8X42

1998:-3390:-

2.960:- 5.090
3.090:-
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Ur & Optik
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Enkelslipade   400:-

Fr 800:-Dubbelslipade

Fr 1.800:-Progressiva

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

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

�������������������

Vi har fått in jackor & overaller 
från Reima och Didrikssons

Skol-
dax0-16 år

www.rekobarn.se
Här kan du se fl er skolkläder
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Blir det ert gäng som tar hem titeln

Alla kan vara med såväl nybörjare 
som proffs! Bowling är friskvård!

VIKINGAMÄSTARE 
2012-2013
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St. 36-41 | 1495:-
Södra Gränden 1, Telefon 100 34

Välkommen 
         in!  
 Lena med 
      personal

SVART, BORDEAUX 
eller GUL
st.35-41  749:-

Ytterbyvägen 17, Tel: 0303-124 48 
ÖPPET: Mån-fre: 10-18 (lunch13-14) Lör: 10-14
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Butiken upphör! 

ALLT I BUTIKEN

50-80% 

TOTAL
UTFÖRSÄLJNING

För mer information, 
gå in på www.brudobal.se
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LILLA EDET. Sälen 
lockar inte bara skidå-
kare.

I slutet av september 
samlas landets alla 
countryälskare på Hög-
fjällshotellet.

Jeanette Petters-
son finns med som en 
av finalisterna när SM 
avgörs.
Jeanette Pettersson från Lilla 
Edet har släppt två album 
varav det senaste kom ut i de-
cember 2011. 

– Skivan har fått en jättebra 
respons och folk som har hört 
den tycker plattan är kanon. 
Problemet är att få ut skivan 
på bred front. Det säljs inte 
alls skivor på samma sätt som 
det gjorde förr, förklarar Jea-
nette.

– Min förhoppning är att få 

komma ut och spela på olika 
festivaler och liknande, så att 
man gör sig ett namn och på 
så sätt kan sprida sin musik.

Country-SM blir natur-
ligtvis ett utmärkt skyltföns-
ter för Jeanette Pettersson. 
För cirka en månad sedan 
kom beskedet att hon blivit 
uttagen som en av tre fina-
lister i kategorin alterna-
tiv country. De övriga kate-
gorierna som det tävlas i är 
rock, bluegrass, rockabilly 
och pure.

– Jag blev naturligtvis jät-
teglad när jag fick beskedet, 
men samtidigt hade jag inte 
hört med bandet om de var 
villiga att ställa upp. Något 
arvode utgår inte, bara 
boende och mat. Resan får 
man finansiera på egen hand. 
När jag ringde till grabbarna i 
bandet och till mina två kör-

tjejer var det ingen som sade 
nej utan alla är på. Det är en 
sorts bekräftelse på att de tror 
på min musik, annars hade 
de inte ställt upp. Så snäll är 
ingen, säger Jeanette.

Skithäftigt
Tävlingsmomentet äger rum 
på fredagen. Jeanette och 
hennes band kommer att få 
framföra fem låtar varav tre 
covers. På lördagens bankett 
avslöjas sedan vinnarna i res-
pektive kategori, som då får 
möjligheten att uppträda en 
halvtimme var under kväl-
lens fest.

– Det vore naturligtvis 
skithäftigt! Det kommer att 
vara massor av musikintres-
serade personer på plats och 
dessutom branschfolk som är 
i Sälen just den här helgen. 
Har jag tur leder det någon 

vart, men det är inget som jag 
förväntar mig. Chanserna att 
karriären ska ta fart ökar dock 
med 600 procent om alterna-
tivet är att sitta hemma i var-
dagsrummet och spela, skrat-
tar Jeanette.

Nyligen fick Jeanette hem 
sina specialbeställda boats 
från USA. Skulle hon nå sina 
drömmars mål i Sälen gäller 
det att leva upp till epitetet 
countrydrottning.

– Dyrt var det med frakt 
och allt, men det får det vara 
värt. Jag har inte gått i boats 
tidigare fast måste erkän-
na att det känns riktigt bra. 
Förhoppningsvis för de tur 
med sig.

Sveriges nya countrydrottning?
– Jeanette är en av finalisterna på SM

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jeanette Pettersson från Lilla Edet är en av tre finalister i 
kategorin alternativ country när Country-SM avgörs på Hög-
fjällshotellet i Sälen 28-29 september.

LILLA EDET. Det rustas 
för festival i Lilla Edet.

Den här gången 
kommer arrang-
emanget att äga rum 
på parkeringsplatsen 
framför kommunhuset.

– Det bästa alternati-
vet då vi vill vara i cen-
trum, säger Bengt-Arne 
Westerlind, president i 
Lions Club Lilla Edet.

1999 utökades Lions mark-

nad med festivaltält och 
artister, det som blivit Edet-
festivalen. Konceptet har 
utvecklats under åren och är 
numera en given succé, som 
lockar både gammal och ung. 
Edetfestivalen arrangeras 
alltid sista helgen i augusti, 
i år infaller den 31 augusti-1 
september.

– Festivalen har blivit en 
angelägenhet för hela kom-
munen och folk går verkligen 
man ur huse. En förklaring 

till det är säkerligen att det 
inte händer så mycket i Lilla 
Edet övrig tid på året och en 
annan framgångsfaktor är att 
pengarna som kommer in 
går till välgörande ändamål. 
Festivalen föder sig själv på 
något vis, förklarar Bengt-
Arne Westerlind och fortsät-
ter:

– Vad vi också har kunnat 
konstatera är att festivalen 
utgör något av en återvän-
darhelg för folk som flyt-
tat ifrån kommunen. Man 
kommer hit för att träffa 
gamla kompisar och umgås.

2011 blev ett rekordår 
för Lions Club Lilla Edet. 
Föreningen fick in hela 
648 000 kronor och festiva-
len är naturligtvis en viktig 
inkomstkälla.

– Dessa insamlade medel 
går till olika samhällsprojekt 
och till att hjälpa människor 
som har det svårt. Insam-

lade medel går oavkortat till 
hjälpverksamheten, betonar 
Bengt-Arne.

Årets festival tar sin början 
på fredagseftermiddagen då 
restaurangtältet öppnar. Det 
blir lotterier och utställning, 
EdetGruppen visar bilder 
och filmer innan den musi-
kaliska underhållningen tar 
över. G.O Rock Along Band 

värmer upp publiken och 
sedan är det dags för dans-
bandskungarna i Streaplers 
att inta scenen.

Festivalen återupptas på 
lördag morgon med diverse 
aktiviteter för barn, bland 
annat ansiktsmålning, godis-
regn och cirkus. Dessutom 
kan besökarna se fram emot 
en modevisning och så blir 

det utdelning av årets ung-
domsstipendium. På kvällen 
fortsätter festen med massor 
av musik signerat Hotshot’s 
med stöd av Combo Abzint 
och Pankbanken.

Räkna med ett hejdund-
rande festivalröj i dagarna 
två!

JONAS ANDERSSON

Rustar för Edetfestival
– Lions koncept är en given succé

Nästa helg, fredag och lördag 31 augusti-1 september, arrangeras Edetfestivalen. Sin vana 
trogen bjuder Streaplers upp till dans på fredagskvällen.               Arkivbild: Jonas Andersson

Hjärtum Västerlanda 
PRO-förening hade den 8 
augusti sitt sedvanliga ”Kul 
i Parken”.  Närliggande 
pensionärsföreningar var 
inbjudna att vara med. Ett 
70-tal medlemmar mötte 
upp i Strömsparken. Vår 
ordförande Berth Anders-
son hälsade välkommen och 
presenterade programmet.
Först talade Ulf Wetter-
lund om gjorda och kom-
mande satsningar i Parken. 
Därefter underhöll Utby 
ukulelegäng. Under tiden 
som deltagarna gick rondan 

i tipspromenaden startade 
Birgitta Örsberg och 
Anne-Marie Marmebro 
grillen och bjöd samtliga 
på välsmakande korv med 
bröd.

Vår egen sång och musik-
grupp äntrade scenen och 
underhöll medan vi andra 
tog kaffepaus. Det lyckade 
och uppskattade evene-
manget avslutades med 
prisutdelning för poäng-
promenaden som vanns av 
Birgitta Johansson. 

Hjärtum Västerlanda PRO
Lennart Eriksson

Pensionärsfest i Strömsparken

Utby ukulelegäng stod för musikunderhållningen i 
Strömsparken.

SPORTLIFE BADHUSET MAJORSGATAN 11, TEL 0520-65 11 34  |  SPORTLIFE EDETS VÄRDSHUS 
& HOTELL SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-651 616  |  WWW.SPORTLIFE.SE
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Nyligen fick Jeanette hem 
sina specialbeställda boats 
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och allt, men det får det vara 
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med sig.
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blir lotterier och utställning, 
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INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN  AUGUSTI – SEPTEMBER 2012

Fler nyheter och mer 

information hittar 

du på lillaedet.se

Evenemang och aktiviteter i kommunen.

Maria är ny bildningschef i kommunen

gEvenemang och aktiviteter i kommunen

EDET RUNT

1 september 2012, kl 8.00
Ekaråsen, Lilla Edet 

IK Bergaström bjuder in till Edet 
runt, ett gatlopp i Lilla Edets 
centrum med omnejd. 

LÖDÖSE SÖDRA 
”PÅ VÄG ÅT RÄTT HÅLL…”

22 september 2012

Vi inviger stationsområdet med 
familjedag och underhållning. 
Passa också på att höra mer 
om kollektivtrafi ken när tågen 
börjar rulla i december.  
Programmet hittar du på 
www.lillaedet.se

Månadens energitips
Passa på att se över tätningslisterna 

i fönster och dörrar. Byt de som 
är hårda och trasiga. 

Edetfestivalen – ett populärt evenemang
En av höjdpunkterna i slutet av sommaren är den så populära 
Edetfestivalen. 

Även i år står Lions Club Lilla Edet för arrangemanget. 

Under två dagar, fredagen den 31 augusti och lördagen 

den 1 september, erbjuds aktiviteter och underhållning 

för både gammal och ung i centrala Lilla Edet. Mer 

om själva arrangemanget, tider och uppträdanden med 

mera, hittar ni på www.lillaedet.se och Lions webb-

plats: www.e-clubhouse.org/sites/lillaedet.

Plats: Centrala Lilla Edet

Tid: Fredag 31/8–lördag 1/9

Maria har lång erfarenhet av arbete inom förskola 

och skola. Med egenskaper som tydligt ledarskap, 

entusiasm och målfokusering ska Maria bidra till 

att skapa en attraktiv skola med goda resultat. 

 – Jag ser verkligen fram emot att få bli delaktig i ut-

vecklingen av verksamheterna inom utbildning och 

kultur och fritid i Lilla Edet, säger Maria Andersson.

UTVECKLINGSPROCESSEN I SKOLAN

Sedan något år tillbaka pågår en utvecklingsprocess 

inom skolan. Här gjordes bland annat en kartläggning av 

kommunens skolor. Med kartläggningen och Skol-

inspektionens tillsynsrapporter från 2011 som utgångs-

punkt ska Maria tillsammans med förskolechefer och 

rektorer formulera mål för arbetet, på kort och lång sikt.

KULTUR OCH FRITID

Även verksamheter inom kultur och fritid faller

 under Marias vingar. 

 – Kultur och fritid är viktigt för människors välbe-

fi nnande. Det bidrar till det livslånga lärandet på fl era 

olika sätt och har många olika målgrupper, menar Maria.

MEDARBETARES DELAKTIGHET

Arbetet som bildningschef inleddes med att 

Maria, tillsammans med nämndordförande Leif 

Håkansson, träffade alla medarbetare inom utbild-

ningsverksamheten. Ett liknande tillfälle planeras 

även för medarbetare inom kultur och fritid.  

 –Viktiga möten då alla medarbetares delaktighet 

är nödvändig för att nå framgång, säger Maria.
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Linné i Göteborgs Stad och tjänsten som områdeschef inom skolan. 

SNABBFAKTA

Ålder: 42

Familj: Man och två 

barn, 12 och 13 år

Bor: Björlanda

Intressen: Jag vistas gärna 

i naturen, i skogen eller på 

�������������������������������

med familj och vänner. 

�����������������������

Läs hos oss på Lärcentrum i Lilla Edet.
Du har fortfarande möjlighet att söka våra 
kurser inför hösten! För mer info ring: 
0520-65 97 05/65 97 04

Läs mer om kursutbudet 
på lillaedet.se

Besök lillaedet.se för fl er 
evenemang och aktiviteter

�����������
Lilla Edets kommun riktar ett varmt tack till 
alla semestervikarier som hjälpt till under 
sommaren. Vi vill även tacka Lilla Edets 
Taxi för hjälp med transporter till och från 
sommarlägret på Solgården. 

������������������������
�������������������
För att undvika p-böter vill vi göra 

alla uppmärksamma på att den tolv-

timmars parkering som fanns framför Lilla 

Edets kommunhus är ändrad till tre timmar. 

Det krävs också p-skiva för att stå där. P-

skiva hämtar du inne i kommunhusets med-

borgarservice, på biblioteket eller Gobiten. 

Pendelparkeringar hittar du på lillaedet.se

Ordinarie öppettider 
��������������
Biblioteken återgår till ordinarie tider:

Lilla Edets bibliotek från och med 20/8 

måndag –torsdag klockan 11-19,

fredag klockan 11-16. Från och med 

1/9 även lördagar klockan 11-14.

Lödösefi lialen tisdag, torsdag

klockan 11-19.

 Missa inte att tävla i bibliotekets 

skrivartävling för barn och ung-

domar 7-19 år. Lämna in din text 

senast 31 augusti. Läs mer på; 

www.lillaedet.se/upplevagora/bibliotek



RESOR ATT 
SE FRAM 

EMOT I HÖST

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 Buss 0520-65 75 00 
Ring för info & reseprogram • www.lillaedetsbuss.se

Lilla Edets Buss

Läs mer info om våra resor 
på hemsidan eller ring för program

Torsdag 8 november 
Lorensbergsteatern

Buss & entré 710:-

26-28 oktober
Bremen

Pris per person i dubbelrum 2.895:-

14-15 november
Burg

Pris per person i dubbelrum 1.395:-
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Din ICA handlare i Lilla Edet…

Laxfi lé
Färsk.

99k /kg 

Plocka som 
du vill av:
Paprikamix ICA. Holland. 400 g. Klass 1.  

Champinjoner i ask ICA. Polen. 250 g. Klass 1. 

Finbladiga sallader ICA. 65 g. Flera sorter.

Nyskördade morötter ICA. Sverige. 1 kg. Klass 1. 

Körsbärstomater i ask ICA. Holland. 250 g. Klass 1. 

Du får den billigaste utan extra kostnad.

ta 3
betala
för 2

 Margarin fl ytande 
 Milda Culinesse.   500 ml.    
 Jfr pris 20:00/liter.   Max 1 erbj/kund.  

 2 för 

 20k     

 Kotlett 
 ICA. Ursprung Sverige.     Storpack. 
Med ben. Skivad.     Av gris.
Max 2 förp/kund.  
Gäller även dig som ansöker om ICA Kort idag.

  

 39  90  /kg 

  

5 9  90  /st 

 Laxfi lé 
 ICA.   560 g.   4-pack. Fryst.  
 Jfr pris 106:96/kg.     

  Superklipp!

Barkis
Från vårt eget bageri.

Från fiskbilen!

 B A G E R I  &  C A F É

  

 9  95  /st 

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

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 26/8 2012. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

15.000 KR RABATT PÅ KÖK!

ÖPPET VARDAGAR  07.00-17.30 • LÖRDAGAR 09.00-13.00

Erbjudandet kan ej kombineras och gäller
vid köp av kökssnickerier från Ballingslöv
för minst 70.000 kr. Vid köp över 70.000 kr
fortsätter prisavdraget.

Gilla oss 
på Facebook
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LÖDÖSE. Betydligt 
bättre väder än förra 
året.

Därmed också betyd-
ligt fler besökare.

Motornostalgisk dag 
på Lödösehus har blivit 
en tradition som lockar 
entusiaster från när 
och fjärran.

I konkurrens med bland annat 
Kulturkalaset i Göteborg 
arrangerades Motornostalgisk 
dag för fjärde året i rad.

– Med tanke på det måste vi 
vara nöjda med lördagens eve-
nemang. Besöksantalet var klart 
bättre än i fjol då vi hade otur 
med vädret, förklarar Nicklas 
Foresti på Lödösehus.

Bandet Buddies från Lilla 
Edet, som spelar svängig 
Rockabillymusik, lockar alltid 
en trogen supporterskara. Så 
även denna gång. De underhöll 
publiken och belönades med 
rikliga applåder.

Presentationen av veteran-
fordonsparken leddes av Kåre 
Lindén. Det blev en variations-
rik utställning där det var stor 
spännvidd mellan bilarnas stil 
och ålder.

De besökare som ville göra 
annat än att bara kolla in vackra 
bilar kunde roa sig med bakluck-
eloppis, gå tipspromenad eller 
njuta av en fika på museets café. 
För den yngre generationen 
arrangerades barnbingo.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Dåliga stu-
dieresultat har präglat 
skoldebatten i Lilla 
Edets kommun under 
flera års tid.

Maria Andersson är 
bildningschefen som 
ska vända den negativa 
trenden.

Uppdraget är tydligt: 
Att skapa en attraktiv 
skola med goda resultat.

Maria Andersson har varit 
skolan trogen hela sitt yrkes-
verksamma liv. Efter tre år på 
tekniskt gymnasium utbildade 
hon sig på lärarhögskolan i 
Göteborg, som grundskollärare 
i matematik/NO 1-7.

Vid juletid 1991 var Maria 
färdig med sin utbildning och 
efter årsskiftet väntade hennes 
första uppdrag som klasslärare.

– En mycket speciell och 
härlig känsla. Det var en 3-4:a 
i Borås kommun.

Friskolereformen i mitten 
av 90-talet öppnade nya dörrar 
och Maria Andersson sökte sig 
till Böskolans friskola i Örgryte 
1994, som mellanstadielä-
rare. Några år senare blev hon 
befordrad till utvecklingsledare 
för det högstadium som skulle 
byggas upp på Böskolan.

– Det är nog det roligaste 
arbete som jag har haft. Det 
var otroligt stimulerande att 
få bygga upp en helt ny verk-
samhet och faktum är att vi 
hade 1000 elever som stod i kö, 
berättar Maria.

Starka sidor
Efter att ha varit mammaledig 
under ett antal år återvände 
Maria Andersson till Böskolan 
2001, men bara temporärt. 

– Jag var nyfiken på hur en 
skolledare jobbade i en kom-
munal verksamhet. Pedagogik 
och ledarskap har alltid varit 
mina starka sidor i förhål-
lande till ekonomi och rättsliga 
frågor.

2003 påbörjade Maria 
Andersson en tjänst som biträ-
dande rektor på Backaskolan, 
året därpå blev hon rektor och 
sedermera områdeschef i Tors-
landa. Efter Göteborgs Stads 
omorganisation 2010 fick hon 
tjänsten som områdeschef för 
den största stadsdelen av dem 
alla, Majorna-Linné.

– Jag kände att det blev lite 
rörigt efter omorganisationen, 
många samverkanspartner och 
att området blev väldigt stort. 
Jag kände att jag ville arbeta 
med en avgränsad helhet och 

därför lockade det här uppdra-
get i Lilla Edets kommun.

Varför har du blivit kvar 
inom skolans värld?

– Jag tycker det är roligt att 
kunna påverka barn och ungdo-
mars framtid. Att få finnas med 
i spelet tillsammans med peda-
goger och övriga skolledare är 
attraherande. Det ger mig en 
kick. 

Vad ser du för utmaning i 
din nya tjänst?

– Det finns en utvecklings-
potential och det triggar mig. 
Jag är ingen förvaltare och det 
ser man om man läser mitt CV. 
Jag vill att det ska hända grejer.

Beskriv dig själv som 
ledare?

– Jag har en människosyn 
som innebär att alla är viktiga. 
Jag har inte svaren utan det har 
rektorerna, förskolecheferna 
och pedagogerna. Det gäller 
att lyssna in deras tankar och 
koka ihop det till en helhet och 
linje. Målstyrning är viktig, att 
vi följer upp och utvärderar det 
vi gör. Jag förespråkar ett syste-
matiskt och strategiskt arbets-
sätt.

Vad är prioriterade arbets-
uppgifter just nu?

– Först och främst gäller det 
att träffa all personal, höra hur 
de upplever situationen, fram-
gångar och svårigheter. Jag för 
också många samtal med mina 
chefer för att se var vi befinner 
oss.

Väntar det några organisa-
tionsförändringar?

– Vi ska åtminstone göra en 
organisationsanalys. Som fallet 
är nu så har vi många tillför-

ordande chefer och där har vi 
några frågetecken som måste 
rätas ut. Antingen får tjänsterna 
bli permanenta eller så får vi 
arbeta på ett annat sätt.

Vad är ditt första intryck 
av din nya arbetsplats?

– Att det faktiskt inte är så 
illa som det låter. Jag har mött 
en lärmiljö, engagerade peda-
goger och chefer, samt positiva 
elever som gör mig ännu mer 
förundrad att resultatet faktiskt 
ser ut som det gör.

Hur skapar man en bra 
skola?

– Tydlighet i alla led och 
genom att ha höga förvänt-
ningar. Forskning visar också 
att det är viktigt att synlig-
göra lärprocessen för eleverna. 
Barnet har rätt att veta, det kan 
jag och dit ska jag.

Vad kände du till om Lilla 
Edet som ort innan du bör-
jade arbeta här?

– Inte mycket. Jag har pas-
serat Lilla Edet på väg till Karl-
stad och sett bruket från vägen. 
För mig var inte det väsentligt 
när jag sökte tjänsten.

JONAS ANDERSSON

LENK FRUKOSTTRÄFF

Plats: Boströms Café, Lilla Edet, kl. 8-10

Fredag 31 augusti 

Fredag 28 september

Fredag 26 oktober

Fredag 30 november

OBS! Tisdag 11 september kl. 18.30 – 21.00

Kickoff med grillning i Ströms slottspark

FÖRETAGSCENTRUM

Plats: Edets Värdshus, Lilla Edet, lunchmöte kl. 12.00

Tisdag 11 september (Skatteverket informerar  

om trängselskatt)

Tisdag 2 oktober (Handels Consulting)

Tisdag 13 november (tema ej klart)

Tisdag 4 december (tema ej klart)

STARTA EGET-INFORMATION

Plats: Kommunhuset, Lilla Edet, kl. 18.00

Tisdag 18 september  (Starta eget)

Onsdag 24 oktober (Starta eget - enskild eller AB?)

Tisdag 13 november (Starta eget)

HANDELSUTVECKLING

Plats: Kommunhuset, Lilla Edet

Onsdag 19 september kl. 18.30 (Stormöte)

! Tisdag 25 september kl. 8.00 (Handlar- 

frukost på Folkets Hus)

Tisdag 6 november kl. 7.00 (Studieresa till Arvika)

VILL DU UTVECKLA DIN BUTIK OCH ÖKA DIN LÖNSAMHET?

Nu kan du som är butiksägare, tillsammans med 
din personal, delta i en seminarieserie med äm-
nen som; kundbemötande, skötsel av butik,
lönsamhet i butik, mm.

Plats: Kommunhuset, Lilla Edet, kl 18.30

Tisdag 11 september 

Tisdag 2 oktober 

Tisdag 23 oktober 

Tisdag 13 november

GRUNDLÄGGANDE ARBETSGIVARINFORMATION

Plats: Kommunhuset, Lilla Edet

Torsdag 22 november, kl. 18.00
Skatteverkets information riktar sig till dig som har  
eget AB och betalar ut lön till dig själv, är ny arbetsgivare, 
börjat redovisa något nytt som arbetsgivare t.ex. förmåner 
eller är ny inom löner och ekonomi på ett redan  
retablerat företag.

Handelsutveckling
STORMÖTE OM HANDELSUTVECKLING

19 september kl 18.30, Kommunhuset

Du som är företagare i Lilla Edets kom-
���������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
Edets kommun.Vad är pågång under 
��������������������������������������
Anmäl dej till kajsa.jernqvist@lillaedet.se.
Sista anmälan 14 september.

Turistutveckling

Till dig som är eller planerar att bli företagare.
Vi har fyllt hösten med aktiviteter riktat till dig som driver eller planerar att starta företag i Lilla Edets kommun. Här presenteras ett 

urval av föreläsningar, nätverksträffar och utvecklingsmöten. Se gärna lillaedet.se för mer och uppdaterad information.

MEDLEMSMÖTE TURISTORGANISATIONEN

12 september kl 18.30, Kommunhuset

Vill du vara med och utveckla turismen i 
Ale och Lilla Edet, och därmed ditt eget 
företag? Tveka inte att komma på vårt 
medlemsmöte i kommunhuset, Lilla Edet. 
Anmäl dig till turism@gotaalv.com.
Sista anmälan 7 september.

Tydligt ledarskap och höga förväntningar
– Ny bildningschef ska vända trenden

Maria Andersson är ny bild-
ningschef i Lilla Edets 
kommun.

MARIA ANDERSSON

Ålder: 42.
Bor: Björlanda.
Familj: Man och två barn, 14 och 
12 år.
Intressen: Åka ut med båten, 
vara ute i naturen och samla kraft, 
plockar gärna svamp.
Årets sommarminne: Alla härliga 
möten med vänner och att jag har 
lyckats måla vår sommarstuga röd. 
Stugan ligger vid Östersjön i Land-
vetter.
Stjärntecken: Oxe.
Äter helst: God mat.
Motto i livet: ”Håll i och håll ut”.

Motornostalgi på Lödösehus
Fina veteranfordon som lockade besökarnas intresse.

Olle Witt, Askim, var i flyt-
tagen och sålde både bil och 
prylar. Staffan Maoureau 
från Onsala var en av spe-
kulanterna.
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Söndag 9 sept kl. 15.00
Grusplan Nödinge (vid Nödingeskolan)

Pris 70 kr/person (ord pris 260-270 kr/person)
Biljetter säljs hos Allans Bokhandel i Älvängen 

och på ICA Kvantum i Nödinge.
Överblivna biljetter säljes i entrén/kassan 1 timme 

innan föreställningen börjar. 

Det går också att beställa biljetter per 
telefon: 0303-74 21 13

PÅ SJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

ALAFORS. Strålande 
solsken och sann fot-
bollsglädje.

Så skulle man enkelt 
kunna sammanfatta 
årets upplaga av Cup 
Sjövallen, som avgjor-
des 11-12 augusti.

– Ett oerhört lyckat 
arrangemang och till-
sammans med delta-
gare och funktionärer 
lyckades vi skapa en 
härlig fotbollsatmosfär, 
förklarar cupgeneral 
Louise Olofsson. 

46 deltagande lag räkna-
des in och totalt spelades 
97 matcher under dagarna 
två. Det fina vädret gjorde 
inramningen magnifik. Som 
komplement till fotbollen 
ordnades också musikunder-
hållning under söndagen, 
lokala band som fick möj-
ligheten att visa upp sig för 
publik tack vare Ahlafors IF:s 
samarbete med Vakna.

– Cupen bjöd på många 
bra matcher, snygga mål och 
spektakulära målvaktsrädd-
ningar. Det var många leen-
den och extra roligt var det 
att vi kunde nyttja vår nya 
konstgräsplan, som invig-
des på fredagskvällen, säger 
Louise Olofsson.

Nio-, sju- och femman-
naspel tillämpades beroende 
på åldersklass, från åtta år 
upp till tolv år. Den mest 
dramatiska finalen utspelade 
sig i F11 mellan Nol och 
Vallen då det efter full tid var 
kryssläge. Efter fem straffar 
var det fortfarande oavgjort 
och förlängningsstraffar 
fick skilja lagen åt. Det blev 
Nol IK som drog det längsta 
strået och tog hem guldet.

– Slutligen vill jag tacka 
alla funktionärer som möjlig-
gör denna fotbollsfest, ingen 
nämnd och ingen glömd, 
säger Louise Olofsson.

Turnering med sann fotbollsglädje
– Cup Sjövallen 
bjöd på magnifik 
inramning

RESULTAT
F12: 1. Älvängens IK, 2. Eriksbergs IF, 3. Nödinge/Ahlafors.
P12: 1. Mölnlycke IF, 2. Älvängen/Ahlafors vit, 3. Kode/Kareby, 4. Ytterby IS.
F11: 1. Nol IK, 2. Vallens IF, 3. Skepplanda BTK, 4. Kareby IS.
F10: 1. Nol IK, 2. Ahlafors IF, 3. Skepplanda BTK, 4. Romelanda UF.
P10: 1. IFK Fjärås vit, 2. Partille IF 2, 3. IFK Fjärås röd, 4. Ahlafors/Nol gul.
P9: Grupp 1: Partille IF, Skepplanda BTK, Ahlafors IF, Älvängens IK. Grupp 2: 
Älvängens IK, Partille IF, Nol IK, Lekstorps IF. Dessa två grupper gjorde tillsam-
mans 61 mål.
P8: Två lag från Skepplanda BTK och två lag från Ahlafors IF. Totalt 32 mål.
F8-9: Två lag från Älvängens IK samt Ahlafors IF, Skepplanda BTK och 
Nödinge SK. Totalt 62 mål.

Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180

ÖPPNAR
25 AUGUSTI

Vi öppnar för nya säsongen
 lördagen den 25 Augusti kl 10-13

 
Dagens försäljning går till inköp 

av getter och utsäde till 
flyktingfamiljer i Kongo.

 
Inlämning av varor 
tisdagar kl 18-20

 

VÄLKOMMEN ATT FYNDA!

I den yngsta klassen, F8-9, räknades inga poäng. Här är det 
derbymatch mellan Älvängens IK och Ahlafors IF.

www.alekuriren.se
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LÖDÖSE. Betydligt 
bättre väder än förra 
året.

Därmed också betyd-
ligt fler besökare.

Motornostalgisk dag 
på Lödösehus har blivit 
en tradition som lockar 
entusiaster från när 
och fjärran.

I konkurrens med bland annat 
Kulturkalaset i Göteborg 
arrangerades Motornostalgisk 
dag för fjärde året i rad.

– Med tanke på det måste vi 
vara nöjda med lördagens eve-
nemang. Besöksantalet var klart 
bättre än i fjol då vi hade otur 
med vädret, förklarar Nicklas 
Foresti på Lödösehus.

Bandet Buddies från Lilla 
Edet, som spelar svängig 
Rockabillymusik, lockar alltid 
en trogen supporterskara. Så 
även denna gång. De underhöll 
publiken och belönades med 
rikliga applåder.

Presentationen av veteran-
fordonsparken leddes av Kåre 
Lindén. Det blev en variations-
rik utställning där det var stor 
spännvidd mellan bilarnas stil 
och ålder.

De besökare som ville göra 
annat än att bara kolla in vackra 
bilar kunde roa sig med bakluck-
eloppis, gå tipspromenad eller 
njuta av en fika på museets café. 
För den yngre generationen 
arrangerades barnbingo.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Dåliga stu-
dieresultat har präglat 
skoldebatten i Lilla 
Edets kommun under 
flera års tid.

Maria Andersson är 
bildningschefen som 
ska vända den negativa 
trenden.

Uppdraget är tydligt: 
Att skapa en attraktiv 
skola med goda resultat.

Maria Andersson har varit 
skolan trogen hela sitt yrkes-
verksamma liv. Efter tre år på 
tekniskt gymnasium utbildade 
hon sig på lärarhögskolan i 
Göteborg, som grundskollärare 
i matematik/NO 1-7.

Vid juletid 1991 var Maria 
färdig med sin utbildning och 
efter årsskiftet väntade hennes 
första uppdrag som klasslärare.

– En mycket speciell och 
härlig känsla. Det var en 3-4:a 
i Borås kommun.

Friskolereformen i mitten 
av 90-talet öppnade nya dörrar 
och Maria Andersson sökte sig 
till Böskolans friskola i Örgryte 
1994, som mellanstadielä-
rare. Några år senare blev hon 
befordrad till utvecklingsledare 
för det högstadium som skulle 
byggas upp på Böskolan.

– Det är nog det roligaste 
arbete som jag har haft. Det 
var otroligt stimulerande att 
få bygga upp en helt ny verk-
samhet och faktum är att vi 
hade 1000 elever som stod i kö, 
berättar Maria.

Starka sidor
Efter att ha varit mammaledig 
under ett antal år återvände 
Maria Andersson till Böskolan 
2001, men bara temporärt. 

– Jag var nyfiken på hur en 
skolledare jobbade i en kom-
munal verksamhet. Pedagogik 
och ledarskap har alltid varit 
mina starka sidor i förhål-
lande till ekonomi och rättsliga 
frågor.

2003 påbörjade Maria 
Andersson en tjänst som biträ-
dande rektor på Backaskolan, 
året därpå blev hon rektor och 
sedermera områdeschef i Tors-
landa. Efter Göteborgs Stads 
omorganisation 2010 fick hon 
tjänsten som områdeschef för 
den största stadsdelen av dem 
alla, Majorna-Linné.

– Jag kände att det blev lite 
rörigt efter omorganisationen, 
många samverkanspartner och 
att området blev väldigt stort. 
Jag kände att jag ville arbeta 
med en avgränsad helhet och 

därför lockade det här uppdra-
get i Lilla Edets kommun.

Varför har du blivit kvar 
inom skolans värld?

– Jag tycker det är roligt att 
kunna påverka barn och ungdo-
mars framtid. Att få finnas med 
i spelet tillsammans med peda-
goger och övriga skolledare är 
attraherande. Det ger mig en 
kick. 

Vad ser du för utmaning i 
din nya tjänst?

– Det finns en utvecklings-
potential och det triggar mig. 
Jag är ingen förvaltare och det 
ser man om man läser mitt CV. 
Jag vill att det ska hända grejer.

Beskriv dig själv som 
ledare?

– Jag har en människosyn 
som innebär att alla är viktiga. 
Jag har inte svaren utan det har 
rektorerna, förskolecheferna 
och pedagogerna. Det gäller 
att lyssna in deras tankar och 
koka ihop det till en helhet och 
linje. Målstyrning är viktig, att 
vi följer upp och utvärderar det 
vi gör. Jag förespråkar ett syste-
matiskt och strategiskt arbets-
sätt.

Vad är prioriterade arbets-
uppgifter just nu?

– Först och främst gäller det 
att träffa all personal, höra hur 
de upplever situationen, fram-
gångar och svårigheter. Jag för 
också många samtal med mina 
chefer för att se var vi befinner 
oss.

Väntar det några organisa-
tionsförändringar?

– Vi ska åtminstone göra en 
organisationsanalys. Som fallet 
är nu så har vi många tillför-

ordande chefer och där har vi 
några frågetecken som måste 
rätas ut. Antingen får tjänsterna 
bli permanenta eller så får vi 
arbeta på ett annat sätt.

Vad är ditt första intryck 
av din nya arbetsplats?

– Att det faktiskt inte är så 
illa som det låter. Jag har mött 
en lärmiljö, engagerade peda-
goger och chefer, samt positiva 
elever som gör mig ännu mer 
förundrad att resultatet faktiskt 
ser ut som det gör.

Hur skapar man en bra 
skola?

– Tydlighet i alla led och 
genom att ha höga förvänt-
ningar. Forskning visar också 
att det är viktigt att synlig-
göra lärprocessen för eleverna. 
Barnet har rätt att veta, det kan 
jag och dit ska jag.

Vad kände du till om Lilla 
Edet som ort innan du bör-
jade arbeta här?

– Inte mycket. Jag har pas-
serat Lilla Edet på väg till Karl-
stad och sett bruket från vägen. 
För mig var inte det väsentligt 
när jag sökte tjänsten.

JONAS ANDERSSON

LENK FRUKOSTTRÄFF

Plats: Boströms Café, Lilla Edet, kl. 8-10

Fredag 31 augusti 

Fredag 28 september

Fredag 26 oktober

Fredag 30 november

OBS! Tisdag 11 september kl. 18.30 – 21.00

Kickoff med grillning i Ströms slottspark

FÖRETAGSCENTRUM

Plats: Edets Värdshus, Lilla Edet, lunchmöte kl. 12.00

Tisdag 11 september (Skatteverket informerar  

om trängselskatt)

Tisdag 2 oktober (Handels Consulting)

Tisdag 13 november (tema ej klart)

Tisdag 4 december (tema ej klart)

STARTA EGET-INFORMATION

Plats: Kommunhuset, Lilla Edet, kl. 18.00

Tisdag 18 september  (Starta eget)

Onsdag 24 oktober (Starta eget - enskild eller AB?)

Tisdag 13 november (Starta eget)

HANDELSUTVECKLING

Plats: Kommunhuset, Lilla Edet

Onsdag 19 september kl. 18.30 (Stormöte)

! Tisdag 25 september kl. 8.00 (Handlar- 

frukost på Folkets Hus)

Tisdag 6 november kl. 7.00 (Studieresa till Arvika)

VILL DU UTVECKLA DIN BUTIK OCH ÖKA DIN LÖNSAMHET?

Nu kan du som är butiksägare, tillsammans med 
din personal, delta i en seminarieserie med äm-
nen som; kundbemötande, skötsel av butik,
lönsamhet i butik, mm.

Plats: Kommunhuset, Lilla Edet, kl 18.30

Tisdag 11 september 

Tisdag 2 oktober 

Tisdag 23 oktober 

Tisdag 13 november

GRUNDLÄGGANDE ARBETSGIVARINFORMATION

Plats: Kommunhuset, Lilla Edet

Torsdag 22 november, kl. 18.00
Skatteverkets information riktar sig till dig som har  
eget AB och betalar ut lön till dig själv, är ny arbetsgivare, 
börjat redovisa något nytt som arbetsgivare t.ex. förmåner 
eller är ny inom löner och ekonomi på ett redan  
retablerat företag.

Handelsutveckling
STORMÖTE OM HANDELSUTVECKLING

19 september kl 18.30, Kommunhuset

Du som är företagare i Lilla Edets kom-
���������������������������������������
�������������������������������������
�������������������������������������
Edets kommun.Vad är pågång under 
��������������������������������������
Anmäl dej till kajsa.jernqvist@lillaedet.se.
Sista anmälan 14 september.

Turistutveckling

Till dig som är eller planerar att bli företagare.
Vi har fyllt hösten med aktiviteter riktat till dig som driver eller planerar att starta företag i Lilla Edets kommun. Här presenteras ett 

urval av föreläsningar, nätverksträffar och utvecklingsmöten. Se gärna lillaedet.se för mer och uppdaterad information.

MEDLEMSMÖTE TURISTORGANISATIONEN

12 september kl 18.30, Kommunhuset

Vill du vara med och utveckla turismen i 
Ale och Lilla Edet, och därmed ditt eget 
företag? Tveka inte att komma på vårt 
medlemsmöte i kommunhuset, Lilla Edet. 
Anmäl dig till turism@gotaalv.com.
Sista anmälan 7 september.

Tydligt ledarskap och höga förväntningar
– Ny bildningschef ska vända trenden

Maria Andersson är ny bild-
ningschef i Lilla Edets 
kommun.

MARIA ANDERSSON

Ålder: 42.
Bor: Björlanda.
Familj: Man och två barn, 14 och 
12 år.
Intressen: Åka ut med båten, 
vara ute i naturen och samla kraft, 
plockar gärna svamp.
Årets sommarminne: Alla härliga 
möten med vänner och att jag har 
lyckats måla vår sommarstuga röd. 
Stugan ligger vid Östersjön i Land-
vetter.
Stjärntecken: Oxe.
Äter helst: God mat.
Motto i livet: ”Håll i och håll ut”.

Motornostalgi på Lödösehus
Fina veteranfordon som lockade besökarnas intresse.

Olle Witt, Askim, var i flyt-
tagen och sålde både bil och 
prylar. Staffan Maoureau 
från Onsala var en av spe-
kulanterna.
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Söndag 9 sept kl. 15.00
Grusplan Nödinge (vid Nödingeskolan)

Pris 70 kr/person (ord pris 260-270 kr/person)
Biljetter säljs hos Allans Bokhandel i Älvängen 

och på ICA Kvantum i Nödinge.
Överblivna biljetter säljes i entrén/kassan 1 timme 

innan föreställningen börjar. 

Det går också att beställa biljetter per 
telefon: 0303-74 21 13

PÅ SJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

ALAFORS. Strålande 
solsken och sann fot-
bollsglädje.

Så skulle man enkelt 
kunna sammanfatta 
årets upplaga av Cup 
Sjövallen, som avgjor-
des 11-12 augusti.

– Ett oerhört lyckat 
arrangemang och till-
sammans med delta-
gare och funktionärer 
lyckades vi skapa en 
härlig fotbollsatmosfär, 
förklarar cupgeneral 
Louise Olofsson. 

46 deltagande lag räkna-
des in och totalt spelades 
97 matcher under dagarna 
två. Det fina vädret gjorde 
inramningen magnifik. Som 
komplement till fotbollen 
ordnades också musikunder-
hållning under söndagen, 
lokala band som fick möj-
ligheten att visa upp sig för 
publik tack vare Ahlafors IF:s 
samarbete med Vakna.

– Cupen bjöd på många 
bra matcher, snygga mål och 
spektakulära målvaktsrädd-
ningar. Det var många leen-
den och extra roligt var det 
att vi kunde nyttja vår nya 
konstgräsplan, som invig-
des på fredagskvällen, säger 
Louise Olofsson.

Nio-, sju- och femman-
naspel tillämpades beroende 
på åldersklass, från åtta år 
upp till tolv år. Den mest 
dramatiska finalen utspelade 
sig i F11 mellan Nol och 
Vallen då det efter full tid var 
kryssläge. Efter fem straffar 
var det fortfarande oavgjort 
och förlängningsstraffar 
fick skilja lagen åt. Det blev 
Nol IK som drog det längsta 
strået och tog hem guldet.

– Slutligen vill jag tacka 
alla funktionärer som möjlig-
gör denna fotbollsfest, ingen 
nämnd och ingen glömd, 
säger Louise Olofsson.

Turnering med sann fotbollsglädje
– Cup Sjövallen 
bjöd på magnifik 
inramning

RESULTAT
F12: 1. Älvängens IK, 2. Eriksbergs IF, 3. Nödinge/Ahlafors.
P12: 1. Mölnlycke IF, 2. Älvängen/Ahlafors vit, 3. Kode/Kareby, 4. Ytterby IS.
F11: 1. Nol IK, 2. Vallens IF, 3. Skepplanda BTK, 4. Kareby IS.
F10: 1. Nol IK, 2. Ahlafors IF, 3. Skepplanda BTK, 4. Romelanda UF.
P10: 1. IFK Fjärås vit, 2. Partille IF 2, 3. IFK Fjärås röd, 4. Ahlafors/Nol gul.
P9: Grupp 1: Partille IF, Skepplanda BTK, Ahlafors IF, Älvängens IK. Grupp 2: 
Älvängens IK, Partille IF, Nol IK, Lekstorps IF. Dessa två grupper gjorde tillsam-
mans 61 mål.
P8: Två lag från Skepplanda BTK och två lag från Ahlafors IF. Totalt 32 mål.
F8-9: Två lag från Älvängens IK samt Ahlafors IF, Skepplanda BTK och 
Nödinge SK. Totalt 62 mål.

Göteborgsv. 95, Älvängen • Tel 0303-746180

ÖPPNAR
25 AUGUSTI

Vi öppnar för nya säsongen
 lördagen den 25 Augusti kl 10-13

 
Dagens försäljning går till inköp 

av getter och utsäde till 
flyktingfamiljer i Kongo.

 
Inlämning av varor 
tisdagar kl 18-20

 

VÄLKOMMEN ATT FYNDA!

I den yngsta klassen, F8-9, räknades inga poäng. Här är det 
derbymatch mellan Älvängens IK och Ahlafors IF.

www.alekuriren.se
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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

������� �����

���������
��������� �����

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 VARA MED OCH 
STARTA UP VÅRAT DAMLAG

Vi tränar måndagar och onsdagar mellan 19:00 – 20:30

KOM UPP TILL VIMMERVI
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

DIV 6D
Söndag 26 augusti kl 18:00

Nödinge SK – IK Zenith
Välkommen till Vimmervi Cafeterian är öppen
www.laget.se/nskfotboll Tel: 0303-229883
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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 VARA MED OCH 
STARTA UP VÅRAT DAMLAG

Vi tränar måndagar och onsdagar mellan 19:00 – 20:30

KOM UPP TILL VIMMERVI
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

DIV 6D
Söndag 26 augusti kl 18:00

Nödinge SK – IK Zenith
Välkommen till Vimmervi Cafeterian är öppen
www.laget.se/nskfotboll Tel: 0303-229883
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Motionsdans
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Barndans - Torsdagar
Startar 13 september  2012 - 10 ggr

2-4 år kl 17-17.30 5-7 år kl 17.30-18.15
Information/anmälan  0303-74 85 87

Motionsdans
��������������

Torsdagar 
Medborgarhuset i Alafors

Startar 13 september 2012
10 torsdagar 

Bugg för nybörjare
Kl. 18.30 - 19.45

Bugg fortsättning
Kl. 19.30 – 21.00

400:-/10 kvällar eller 50:-/kväll

Anmälan: Margareta 0303-74 85 87
www.dfkorkskruven.com

I samarbete med:

Söndagar kl. 17-20
Bygdegården i Skepplanda
Startar 9 september 2012
13 söndagar  – 50:-/kväll

Måndagar kl 19-22
Folkets hus i Älvängen

Startar 10 september 2012
12 måndagar – 50:-/kväll

Grunddanser fr kl 19
Även nybörjare - Anmälan

Mera varianter - Gillesdanser fr kl 20

Information: Margareta  0303-74 85 87
www.dfkorkskruven.com

 I samarbete med:

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

16/9 Programridning
Preliminärt

23/9 Prova-på-dag
Kl 12-15

20/10 Russinhoppet
Kl 16 med lite

annat kul

21/10 Pay & Jump
+ KM hopp

Lektionsryttare, 
eventuellt även KM 

för privatryttare

Vecka 44 
Höstlovsläger

9/12 Lussehoppet
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Varmt välkomna!

Det finns lediga platser
att vara med på lektion. 

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

ridlärare med många års erfarenhet.

DET HÄNDER
PÅ JENNYLUND
�����������

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
IFK Trollhättan – Edet FK 0-2 (0-0)
Mål EFK: Jonathan Gustafsson 2.
Tölö IF – Ahlafors IF 1-2 (0-0)
Mål AIF: Peter Antonsson, Johan 
Elving. Matchens kurrar: Andreas 
Skånberg 3, Henrik Andersson 2, 
Johan Elving 1.

Division 5 Västergötland V
Sjuntorp – Skepplanda 3-1 (2-0)
Mål SBTK: Mattias Johansson.
Matchens kurrar: Tobias Johansson 
3, Edwin Modin 2, Niklas Antonsson 1.
Skepplanda – Lödöse/Nygård 9-0 (4-0)
Mål SBTK: Christian Rönkkö 3, 
Ricardo Nascimento 2, Mattias 
Johansson 2, Christofer Küchler, 
Tobias Johansson. Matchens kurrar: 
Edwin Modin 3, Christian Rönkkö 2, 
Ricardo Nascimento 1.
Göta – Östadkulle 5-6 (0-3)
Mål GBK: Niclas Graff 3, Emil Lund-
blad, Felix Wulff.
Lödöse/Nygård – Upphärad 2-5 (2-3)
Mål LN: Mattias Mabrouk, Niklas 
Rydin.

Division 6D Göteborg
Surte – Komarken 1-8 (0-3)
Mål SIS: Peter Slak.
Färjenäs – Nol 2-12 (1-4)
Mål NIK: Boban Ilic 4, Jesper Peder-
sen 2, Victor Snow 2, Hadi Namro 2, 
Marcus Hansson, Michael Hintze.

Division 6 Alingsås
Hjärtum – Alvhem 2-3 (0-1)
Mål HIS: Marcus Johansson, Fredrik 
Johansson. Mål AIK: Tomas Nilsson, 
Daniel Östlund, Linus Tornell.

SJUNTORP. Sjuntorps 
IF har blivit något av 
en mardrömsmotstån-
dare för Skepplanda 
BTK.

Fredagens match på 
Sjuntorpsvallen vanns 
av hemmalaget.

Det blev en grinig till-
ställning där gästerna 
drabbades av två utvis-
ningar samt flera gula 
kort.

Mötena mellan Sjuntorp och 
Skepplanda andas derbyka-
raktär. Det brukar bli tuffa 
och jämna drabbningar. Fre-
dagens uppgörelse utgjorde 
inget undantag.

– Vi vet att Sjuntorp spelar 
snålt och lever på ett tajt för-

svarsspel. Tyvärr kom vi inte 
upp i nivå och gjorde miss-
tag som hemmalaget kunde 
utnyttja, förklarar SBTK:s 
assisterande tränare, Jimmy 
Johansson.

Tidigare i veckan hade 
Skepplanda besegrat tabel-
ljumbon Lödöse/Nygård 
med 9-0. Anfallslusten som 
visades upp i den matchen 
var som bortblåst och istäl-
let blev det frustration i det 
gulsvarta lägret. Efter paus-
vilan fick Mattias Johans-
son lämna banan efter två 
gula kort. Samma öde drab-
bade lagkapten Oscar Frii. 
Därutöver delade Christer 
Johansson från Alingsås ut 
fem varningar till gästerna 
och tre till SIF.

Sjuntorp hade ledningen 
med 2-0 i paus, men nytt 
hopp tändes när Mattias 
”Munken” Johansson skick-
ade in 2-1 i den 52:a minu-
ten. Kort därefter fick hem-
malaget en till synes billig 
straff och 3-1. Däremot 
valde domare 
Johansson att 
fria när en 
Sjuntorpspe-
lare använde 
armen i eget straffområde 
vilket föranledde stor ilska i 
SBTK-lägret.

På fredag väntar ny match 
för Skepplanda då Trollhät-
tans BoIS gästar Forsvallen.

Mardrömsmotståndare fällde SBTK
– Sjuntorp vann grinig tillställning

Skepplanda BTK hade lekstuga hemma mot Lödöse/Nygård 
och vann med hela 9-0. Tobias Johansson, Niclas Hylander 
och Christian Rönkkö lyckades emellertid inte lika väl i fre-
dagens bortamatch mot Sjuntorp där det blev förlust med 
3-1.           Foto: Per-Anders Klöversjö

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Sjuntorps IF – Skepplanda BTK 3-1 (2-0)

NOL. Heino Poutiainen, 
81 från Nol, tog tre guld 
och ett silver i Veteran-
SM i friidrott som gick 
i Kil, Värmland förra 
helgen. Han tävlar för 
Ale 90 IK och tog guld i 
grenarna: vikt, slägga och 
spjut samt silver i kula.

❐❐❐

Tre SM-guld till Heino

Heino Poutiainen.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I onsdags startade 32 bilar 
från Skepplanda bygdegård 
på en hemlig 7,2 mil lång 
biltur. Under färden hittades 
tolv kluriga frågor. Det var 
viktigt att uppmärksamhe-
ten var på topp hos både 
förare och passagerare. Vi 
fick även utföra praktiska 
övningar under vägens gång.

Vart åkte vi? Det var svårt 
att orientera sig var vi var. 
Vi körde på både små och 

stora krokiga vägar, både 
asfalt och grus och genom 
stora skogar. Att vi körde i 
Vättlefjällsområdet visste vi. 
Vid Bergums kyrka fanns en 
skylt med namnet, så då var 
vi säkra var vi var.

En timmas fikarast hade 
vi på Stannums golfbana, 
det är nog det närmsta de 
flesta av oss kommer golfen. 
En praktisk övning bestod 
i att backa så nära en pinne 

som möjligt, det var inte lätt. 
Dagen avslutades i bygde-
gården med varm korv samt 
prisutdelning.

Inbjudna från grann-
föreningarna och vi andra 
deltagare riktar ett stort tack 
till Rallykommittén för en 
lyckad dag.                     ❐❐❐

SPF Skepplanda-Hålandas biltipsrally lockade 32 ekipage till 
startlinjen.     Foto: Olle Magnusson

Biltipsrally i Vättlefjäll

- Älska handboll

ÄNTLIGEN STARTAR 
HANDBOLLEN!

www.klubben/alehf

Nu drar vi igång igen, 
kolla på hemsidan eller 
kontakta era ledare om 
höstens träningstider.

FOTBOLL
Division 3 Västergötland S, dam
Borås GIF – Skepplanda 3-3 (1-1)
Mål SBTK: Sandra Augustsson 2, 
Amanda Errind.
Sophia Axelsson 3, Amanda Errind 2, 
Sandra Alvenby 1.

Division 4A Göteborg
Älvängen – Häcken 4-2 (1-1)
Mål ÄIK: Moa Samuelsson, Linnea 
Rautio, Maja Henriksson, Evelina 
Lidman.
Matchens kurrar: Ulrika Saaranen 3, 
Ylva Fritzon 2, Ronja Henriksson 1.
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  Resa + karibiska rytmer 

99:-*fr

Boka på stenaline.se eller ring 031-704 00 00. 
Bokningsavgift vid personlig service. 

Vi kickstartar säsongens 
temadagar med en karibisk 
vecka där du får uppleva 
musiken, smakerna och 
rytmerna. Tävla om en resa 
för två personer till det 
karibiska äventyret The Reef!

Så mycket för så lite! 
Läs mer om veckans program på 
stenaline.se/danmarkoverdagen.

*Gäller Stena Danica avg. kl 09.00 
helgfri måndag–fredag i perioden 
20/8–28/12 2012. Karibisk vecka avser v 35.

G Ö T E B O R G –  F R E D E R I K S H AV N

TÖLÖ. Ahlafors tränare 
Lars-Gunnar Hermans-
son gillar inte ordet 
”måstematcher”.

– Men den här 
matchen var väl så 
nära det begreppet man 
kan komma.

Försprånget till Tölö 
växte nu till fyra poäng.

Fram till Ahlafors IF:s led-
ningsmål i 75:e spelminuten 
påminde allt om en typisk 
0-0-match. Efter att Peter 
Antonsson fått forcera in en 
hörna förändrades matchbil-
den totalt. Hemmalaget flyt-
tade upp allt i jakten på en 
pinne. Det gav gästande AIF 
flera fina lägen att dryga ut 
sin ledning. En frispark strax 
utanför straffområdet förval-

tades till sist på bästa sätt av 
Johan Elving. 2-0 och po-
ängen kändes säkra med bara 
tilläggsminuter kvar att spela. 
I den andra övertidsminuten 
fick Peter An-
tonsson ett 
friläge från 
halva plan, 
men avslut-
ningen som 
kunde punkterat matchen 
ville inte in i mål. Tölö hade 
dock inte givit upp slaget. I 
94:e minuten bombades 1-2 
in från 30 meter.

– Ja, det är inte klokt att 
vi aldrig får någon ro. Det 
ska alltid bli dramatik känns 
det som, men nu återstod det 
bara 50 sekunder och de lyck-
ades aldrig skapa något mer, 
säger Lars-Gunnar Her-

mansson.
Trepoängaren gör att 

Ahlafors distanserar Tölö 
och kan i händelse av seger 
även över Mellerud på fredag 

få riktigt fast 
mark under 
fötterna.

– Killarna 
har visat att 
de är bäst när 

det gäller, vilket känns bra nu 
när serien går in i ett avgöran-
de skede. Inom kort möter vi 
också Velebit och IFK Troll-
hättan som vi gärna vill be-
hålla bakom oss, summe-
rar Lars-Gunnar Hermans-
son som särskilt framhöll sin 
målvakt Andreas Skånberg, 
mittbacken Henrik Anders-
son och spelmotorn Johan 
Elving.

– Andreas gör en fantastisk 
parad i första halvlek, då han 
räddar ett närskott. Underlä-
ge där och vi hade kanske fått 
en helt annan matchbild. Så 
små är marginalerna.

Ahlafors vann måstematch
– Bortabesegrade Tölö IF

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BARNGYMNASTIK
Måndagar - start 3/9

Hopp- och lekgympa, 4-5 år 18.15-19.00
Hålanda Bygdegård.

Torsdagar - start 6/9
Gympa med mycket lek, 6-8 år 18.00-18.45

Hålanda Bygdegård.

Torsdagar - start 6/9
Gympa för lite äldre barn, 9-11 år 19.00-19.45

Hålanda Bygdegård.

Under v 36 och 37 kan du prova våra pass utan kostnad.  
Avgift: Vuxna och ungdomar 475 kr, barn 200 kr för 12 veckor.

Ingen föranmälan!
Mer info på vår hemsida, www.halandasimtrim.se

Hålanda 
Sim & Trim

Hösten 2012

VUXNA och UNGDOMAR
Måndagar - start 3/9

Vattengympa 19.45-20.45
Skepplanda Simhall.

Tisdagar - start 4/9
Afropass 19.00-20.00 

Garnvindeskolan Skepplanda. 

Torsdagar - start 6/9
Medelpass 19.00-20.00

Höjdpunkten i Nygård.

Lördagar - start 8/9
Medelpass  10.00-11.00

Garnvindeskolan Skepplanda. 

Söndagar - start 9/9
Medelpass  19.00-20.00

Hålanda Bygdegård.

NYHET!

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Tölö IF – Ahlafors IF 1-2 (0-0)

Tis 24 aug kl 18.45
Gläntevi

Alvhem – Spark 

Fre 24 aug kl 18.30
Forsvallen

SBTK – Trollh. BoIS

Fre 24 aug kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Mellerud

Lör 25 aug kl 14.00
Nolängen

Nol – Komarken

Sön 26 aug kl 17.00
Forsvallen

SBTK dam – Hus FF

Sön 26 aug kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Zenith

FOTBOLL I ALE

Division 3 NV Götaland

VS

MELLERUDS IF
FREDAG 24 AUGUSTI

KL 19.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärd

Gårdsfest
Hos Birgitta i Lilla Paradiset,

Danska vägen 44, Lödöse

Loppis • Auktion • Fika
Varenda krona går till Drottning 

Silvias Mödrashem i Rio de Janeiro

Arrangemang: Lödöse församling
& Birgitta Persson

Varmt välkomna!

Sön 26 aug
kl 1330-1700

Andreas Skånberg storspelade när Ahlafors IF tog tre viktiga poäng genom att bortabesegra Tölö IF med 2-1 i fredags.
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Välutbildad personal
Vi har välutbildade Svenska Halvblod,

Spanska PRE:er och ponnyer

Nytt ridhus
För mer info se: www.stallalfhem.se • Vi fi nns även på Facebook

Bathine Levin • Tel: 0705-91 85 18

Vi satsar på individen genom enskild 
träning eller i grupp på max 3

Vi fi nns mellan E45 och Skepplanda

������������
En lite annorlunda ridskola
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Bordsbeställning, 0303-109 70   
 Torget 2, 442 31 Kungälv   

info@farshatt.se  www.farshatt.se

Grand fi nale!

På scen: NO TJAFS
Dj Tompa & Pierre

Dags för sommarens sista trubadurkväll på Kastanje-
bryggan. Fredagen den 31 augusti. Passa på att njuta av mat 
och dryck. Och glöm inte boka bord för att försäkra dig om 
de bästa platserna vid älvkanten!

BUGGA I ALAFORS
    Medborgarhuset

Startar Torsdag 
13 september
Nybörjare 18.30-19.45

 Fortsättn. 19.30-21.00

Torsdagar, 10 ggr - 50:-/kväll. Alternativt 400:-/termin              

SE ÄVEN ANNONS LÄNGRE BAK I TIDNINGEN!

www.magnusuggla.nu     www.livenation.se     www.nojet.se

Fredag 24/8 Stenungsund
Stenungsbaden Concert Arena

Biljetter: Ticnet.se 077-170 70 70, via ATG- och Ticnetombud 
samt Stenungsunds Turistbyrå 0303-83327

SUPPORT: 

GÖTEBORG. När Repsla-
garmuseet fick inbjudan till 
Kulturkalaset var det ganska 
naturligt att vi tackade ja. 
Det är en tradition som vi 
vill bevara och som påbör-
jades i mitten av 90-talet. 
Under den här tiden har vi 
mött tusentals människor av 
olika slag som visat ett stort 
intresse för vårt hantverk. 
Vi har även försökt att vara 
goda ambassadörer för Ale 
kommun, Göteborg och 
regionen.

Under åren har vi varit på 
ett flertal platser i Göteborg. 
Den sista tiden har återfun-
nits vid Stenpiren tillsam-
mans med Ostindiefararen 
Götheborg. Det känns bra 
att visa hennes rigg och 
berätta att det är tillverkat på 
Repslagarbanan i Älvängen 
samt visa hur det tillverkades 
under 1700-talet.

Det här hade vi inte 
kunnat göra om inte frivil-
liga och folk som är knutna 
till vårt museum ställt upp. 
Vi är mycket tacksamma för 
att Lilian och Ola ställer 
upp och hjälper oss. De bor 
i Hälsingland, cirka hundra 
mil härifrån.

Under Kulturkalaset har 
knutits flera nya kontak-
ter och vi har träffat många 
intressanta människor. Det 
finns mycket att berätta, men 
vi hoppas att våra bilder säger 
mer.

Kurt Flodin

ALAFORS. Nu på lördag 
den 25 augusti slås 
portarna upp för ännu 
en festkväll i Furulund-
sparken. 

Denna gång står 
Mange Makers och DJ-
duon Nordin & Weglin 
för dansmusiken.
Som arrangörer står Ahlafors 
IF:s herrlag och förutsatt att 
inte regnet öser ner vågar de 
hoppas på åtminstone 500 be-
sökare.

Om man i våras riktade sig 
till en mer mogen publik då 
Streaplers fick klackarna att 
slå i taket vänder man sig nu 
till den yngre publiken, även 
om alla är välkomna. 

Josefin Nordin från 
Älvängen och Vicktoria 
Weglin från Ryd kommer 
att ge järnet bakom mixer-
bordet. Dessutom kommer 
Stockholmsgruppen Mange 
Makers att finnas på plats för 
att lyfta partyt med sin popu-
lära electrohouse.  

Gruppen som bildades 
2011 gjorde rejäl succé med 
sommarplågan ”Fest hos 
Mange” och därefter ”Mange 
bjuder”, som båda sålt dubbel 
platina. 

JOHANNA ROOS

Mange Makers gästar Ale
– Fullt ös utlovas i Furulundsparken på lördag

Stockholmsgruppen Mange Makers består av Peter Balazs (Bacall), Max Christensson, Max 
Henriksson och Didde Rastbäck.

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

Repslagarmuseet 
fanns med på 
Kulturkalaset

Framtidens repslagare? Josef och Arvid visar sina färdigheter.

Många nyfikna besökare 
kom till Repslagarmuseets 
monter.

KYOKUSHIN KARATE 
KNOCK DOWN

NYbörjarstart
Aug/sept 2012

För dig som vill träna kondition, styrka 
och smidighet i kombination med 
respekt, disciplin och ödmjukhet

INTAGNING HELA SEPTEMBER
Plats: Nolskolans gymnastiksal
Vuxna (från 13 år) nybörjare
21 aug 19:15. Intagning tisdag
och torsdag (hela terminen)

Barn och ungdom (8-12 år)
nybörjare 28 aug 18:00. Intagning
tisdag och onsdag september ut
Klädsel: träningsbyxor och t-shirt
Frågor: fredrik@alekarate.com

w w w . a l e k a r a t e . c o m
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Alsace för finsmakare
6 dagar i Guebwiller, Frankrike
Hotel de l’ange ★★★

Här bor ni mitt i den klassiska, 
franska byidyllen Guebwiller, 
där ni kan besöka den tradi-
tionella marknaden tisdag och 
fredag i stadens centrum. Ert 
hotell, som ägs av ett franskt-
italienskt par, ligger endast 
500 m från stadskärnan och har 
utsikt över vinmarkerna, som 
Alsace är speciellet känt för.  
Den blandade nationaliteten 
skiner bland annat igenom i 
hotellets restauranger, där den 
typiska Alsace-maten influeras 
av det italienska köket. Förutom 
gourmerestaurangen har hotell-
et en tapasrestaurang, där det 
spelas livemusik varje torsdag. 

Pris per person i dubbelrum

2.799:-
Pris utan reskod 3.099:-

Domaine Materne Haegelin

Du Vieil Armand 

Ankomst: Söndagar t.o.m. 
21/10 2012. 
OBS: Turistskat 1 EUR per person/dygn. 

      Hotel de l’ange

Paradis vid skärgården
3 dagar i Grebbes tad, Bohuslän

Tanum Strand ★★★★

Semesterorten är ett av landets mest pop-
ulära och samtidigt mest familjevänliga med 
en mängd med aktiviteter: Spaavdelning, 
inom- och utomhuspool, After Beach-club 
och aktiviteter för barnen i vecka 42. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-

 
endast 1.799:- 
Ankomst:  Valfri 
10/9-18/12 2012. 
Endast slutstädning.

Barnklubben Krabbklubben 

2 barn 
4-12 år 

½ priset 

Sagoomspunna Barth
3 dagar i Nordtyskland

Pommernhotel Barth ★★★ 
Hotellet ligger i utkanten av den lilla staden Barth vid Östersjöns kust 
med ett välbevarat centrum från medeltiden och havspromenad.

Ankomst: Valfri 8-11/9, 20-24/9, 1/10, 6-8/10, 14/10-27/11 och 
1-19/12 2012. 
 

Pris per person i dubbelrum

899:-

Museum 
 

endast 1.199:- 

endast 1.549:- 

www.happydays.nu
eller ring  

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren ���������
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samt båda ställena 1 tim innan konsert
Konsertinfo: www.roaddust.se

Östen Med Resten
gillar 
Hootenanny Singers

 Glädje
Skratt
 Galet
   Vemod
TEATERN 
KUNGSBACKA
Lördagen 22 sept kl 18.00 
Bilj: Turistbyrån 0300-834595 
+ övr bilj.förs samt 
Ticnet.se  0771-170 70 70

MIMERS HUS 
KUNGÄLV
Söndagen 23 sept kl 18.00
Bilj: Ticnet.se 0771-1707070

Roaddust Management & HPM

www.kungalvsparken.se

Bugga loss!

NYBÖRJAR-
KURS I BUGG
7 onsdagar med

start 19 sept.  
kl. 18–19.30

525:-
Utmarksv. 8 (Sysport)

Anmälan och info 
tel. 0702-08 76 34

eller via mail
pac@telia.com

SURTE. Nu på måndag den 27 
augusti gästas Surte glasbruksmu-
seum av jazzbandet Morabeza som 
kommer att spela live i hyttan. Kväl-
len arrangeras av Museets vänner 
och i pausen blir det fikaservering. 
Biljetter finns på museet och Surte 
bibliotek.

Höstens program innehåller även 
flera olika konstutställningar och 

först ut är Anette Kilden-Berglund, 
som ställer ut tavlor i olja mellan den 
19 augusti och 16 september. 

Surte kyrkas 100-årsjubileum firas 
med en utställning mellan den 23 
september till 21 oktober. Mellan 
den 4 och 25 november visar fören-
ingen Lapphexorna upp lappteknik 
och kviltning. 

JOHANNA ROOS

Jazz och konst i Surte
Konstnären Anette Kilden-Berglund visar vackra tavlor på Glasbruksmuse-
et i Surte.

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                    
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Alsace för finsmakare
6 dagar i Guebwiller, Frankrike
Hotel de l’ange ★★★

Här bor ni mitt i den klassiska, 
franska byidyllen Guebwiller, 
där ni kan besöka den tradi-
tionella marknaden tisdag och 
fredag i stadens centrum. Ert 
hotell, som ägs av ett franskt-
italienskt par, ligger endast 
500 m från stadskärnan och har 
utsikt över vinmarkerna, som 
Alsace är speciellet känt för.  
Den blandade nationaliteten 
skiner bland annat igenom i 
hotellets restauranger, där den 
typiska Alsace-maten influeras 
av det italienska köket. Förutom 
gourmerestaurangen har hotell-
et en tapasrestaurang, där det 
spelas livemusik varje torsdag. 

Pris per person i dubbelrum

2.799:-
Pris utan reskod 3.099:-

Domaine Materne Haegelin

Du Vieil Armand 

Ankomst: Söndagar t.o.m. 
21/10 2012. 
OBS: Turistskat 1 EUR per person/dygn. 

      Hotel de l’ange

Paradis vid skärgården
3 dagar i Grebbes tad, Bohuslän

Tanum Strand ★★★★

Semesterorten är ett av landets mest pop-
ulära och samtidigt mest familjevänliga med 
en mängd med aktiviteter: Spaavdelning, 
inom- och utomhuspool, After Beach-club 
och aktiviteter för barnen i vecka 42. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-

 
endast 1.799:- 
Ankomst:  Valfri 
10/9-18/12 2012. 
Endast slutstädning.

Barnklubben Krabbklubben 

2 barn 
4-12 år 

½ priset 

Sagoomspunna Barth
3 dagar i Nordtyskland

Pommernhotel Barth ★★★ 
Hotellet ligger i utkanten av den lilla staden Barth vid Östersjöns kust 
med ett välbevarat centrum från medeltiden och havspromenad.

Ankomst: Valfri 8-11/9, 20-24/9, 1/10, 6-8/10, 14/10-27/11 och 
1-19/12 2012. 
 

Pris per person i dubbelrum

899:-

Museum 
 

endast 1.199:- 

endast 1.549:- 

www.happydays.nu
eller ring  

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:
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samt båda ställena 1 tim innan konsert
Konsertinfo: www.roaddust.se

Östen Med Resten
gillar 
Hootenanny Singers

 Glädje
Skratt
 Galet
   Vemod
TEATERN 
KUNGSBACKA
Lördagen 22 sept kl 18.00 
Bilj: Turistbyrån 0300-834595 
+ övr bilj.förs samt 
Ticnet.se  0771-170 70 70

MIMERS HUS 
KUNGÄLV
Söndagen 23 sept kl 18.00
Bilj: Ticnet.se 0771-1707070

Roaddust Management & HPM

www.kungalvsparken.se

Bugga loss!

NYBÖRJAR-
KURS I BUGG
7 onsdagar med

start 19 sept.  
kl. 18–19.30

525:-
Utmarksv. 8 (Sysport)

Anmälan och info 
tel. 0702-08 76 34

eller via mail
pac@telia.com

SURTE. Nu på måndag den 27 
augusti gästas Surte glasbruksmu-
seum av jazzbandet Morabeza som 
kommer att spela live i hyttan. Kväl-
len arrangeras av Museets vänner 
och i pausen blir det fikaservering. 
Biljetter finns på museet och Surte 
bibliotek.

Höstens program innehåller även 
flera olika konstutställningar och 

först ut är Anette Kilden-Berglund, 
som ställer ut tavlor i olja mellan den 
19 augusti och 16 september. 

Surte kyrkas 100-årsjubileum firas 
med en utställning mellan den 23 
september till 21 oktober. Mellan 
den 4 och 25 november visar fören-
ingen Lapphexorna upp lappteknik 
och kviltning. 

JOHANNA ROOS

Jazz och konst i Surte
Konstnären Anette Kilden-Berglund visar vackra tavlor på Glasbruksmuse-
et i Surte.

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                    
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ALVHEM. Musik & Pick-
nick är numera ett nytt 
begrepp.

Förra söndagen var 
det premiär för kon-
ceptet som vännerna 
Lennart Thorstensson 
och Peter Tifelt skapat 
tillsammans.

För underhållningen 
svarade Refräng & Co 
som lovade att åter-
vända till idylliska Väs-
tergården även nästa år.

besökte kompisen Peter 
Tifelt på hans vackra gård i 
Alvhem första gången blev 
han lyrisk. Samtidigt slog 
det honom att här borde 
det ske ett musikarrang-
emang.

– Jag fick en idé om att 
förena denna fantastiska 
plats med ett musikaliskt 
inslag. Jag pratade med 
Peter som tyckte det lät kul, 
berättar Lennart Thorstens-

värd vid premiärfesten.
Naturligtvis hade Len-

nart också dragspelet med 
sig och innan Refräng & Co, 
bestående av Kent Jonas-
son och Gunilla Hansen, 
intog scenen så bjöds det på 
allsång. Det inleddes med 
”En gång jag segla i hamn” 
och publiken var minsann 
med på noterna direkt.

Med tanke på att OS-
finalen i handboll mellan 
Sverige och Frankrike spela-

som Musik & Picknick ägde 
rum får publiksiffran, drygt 
60 personer, anses som klart 
godkänd. Besökarna njöt i 
den underbara augustisolen 
och av underhållningen som 
serverades i Tifelts som-
maridyll.

Låtarna som framfördes 
var stycken som en gång i 
tiden kunde höras i Melodi-
radion. Örhängen från förr 
som inte längre platsar i Sve-
riges Radios programutbud.

och därför har vi tagit upp 
den här tråden. Detta är 
musik för en vuxen publik, 
säger Kent som på arrang-
örens vädjan lovade att 
komma tillbaka nästa år för 
en favorit i repris.

– Gärna! Ett väldigt spe-
ciellt framträdande i en unik 
miljö. Vi kommer tillbaka, 
var så säkra.

Om vädret blir lika stor-
slaget nästa gång det stundar 
Musik & Picknick återstår 

att se, men å andra sidan 
finns ett ridhus att ta till 
om regnet skulle göra sig 
påmint.

– Berätta nu för era 
vänner om denna härliga 
söndagskväll som ni har 
upplevt, så blir vi ännu fler 
nästa sommar, avslutade 
Lennart Thorstensson och 
tackade samtidigt Peter och 
Kerstin Tifelt för lånet av 
trädgården.

JONAS ANDERSSON

ALVHEMALVHEM M ik & Pi kM ik & Pi k å d idå d id

Ljuvlig musikstund i Alvhem

Publiken njöt i den sköna augustisolen.
Arrangören Peter Tifelt i samspråk med Kent Jo-
nasson och Gunilla Hansen.

Programvärden Lennart Thor-
stensson.

WWW.AHLAFORSIF.SE

ARRANGÖR: AIF HERRLAG
i samarbete med AIF och Ahlafors Bryggerier

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

��������
��������������

����
����������������
������������

�������������

�������������
	���

��
�	��
����

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

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

������������������������������������������+�����������
�����������������������

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

�����������

Vard 12-18, Lörd 10-14 • www.aleridsport.nu
Starrkärr 103 Älvängen • 0303-742830
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Frihet i Kristus
Det är många män-

niskor som idag inte 
vet vad frihet är. En 

del sitter i fängelse därför att 
de har gjort något som verk-
ligen berättar att de mist 
sin frihet, men tyvärr är det 
många som är helt oskyldiga. 
En del har en åsikt som inte 
stämmer med de som rege-
rar, några därför att de tror 
på Gud som inte de styrande 
tycker om.

Paulus skriver i 2 brevet 
i det tredje kapitlet och vers 
17: Och herren är Anden 

där Herrens Ande är, det 
är frihet. Och i brevet till 
Galaterna i kap 5:1: För att vi 
skola vara fria har Kristus fri-
gjort oss. Hur har detta gått 
till? Jo, vi människor, hur 
präktiga vi än känner oss, så 
är vi syndar inför Gud.

Profeten Jesaja skriver i 
kapitel 64 och vers 6, att vår 
rättfärdighet var såsom en 
fläckad klädnad, och det blir 
säkert så för oss alla när vi 
kommer i närheten av Guds 
helighet.

Men för att vi skall få del 

av friheten i Kristus måste vi 
tro på Bibelns väg. Vi måste 
tro på Jesus. Enligt Bibeln 
var det Jesus som frivilligt 
gick i döden på korset på 
Golgata för oss. Det står 
till och med att han svet-
tades blod i sin ångest och 
sedan korsfästas och dö och 
begravas. Men Gud vare lov 
Jesus förblev inte i graven 
utan på påskdagens morgon 
så stod han upp från döden 
och visade sig för sina lär-
jungar. Paulus som själv hade 
mött den uppstånde skriver 

mycket tydligt om Jesu upp-
ståndelse i Korinterbrevet, 
kapitel 15. Läs gärna detta 
kapitel.

Efter 40 dagar så lämnade 
han jorden och for upp till 
sin far i himmelen. Tänk att 
vi får ha en levande frälsare 
och det står att han manar 
gott för sina efterföljare. Nu 
finns det en del som inte 
tror på Bibelns ord. Konung 
David till och med säger 
i psalm 14:1 och 53:2 att: 
”Dårarna säga i sina hjärtan. 
Det finnes ingen Gud.” Men 

det är ofta så att när en män-
niska kommer i nöd duger 
det att åkalla honom.

En gång skall vi uppleva 
den verkliga friheten. När 
Jesus for upp till himmelen 
står det i Apostlagärning-
arna 2 och 11 att han skall 
komma tillbaka till jorden 
och då skall alla de som tror 
på honom få flytta med Jesus 
till himlens sköna land. Läs 
gärna i Tessanolonikerbrevet 
kapitel 4:13 till och med 
kapitel 5 vers två.  Vägen kan 
vi läsa om i Markusevang-

eliet 16:16 och Joh 3:16-18. 
Då har vi nått den verkliga 
friheten hemma hos vår 
Jesus. Och vi kan stämma in 
i sången:

Klockornas klang och 
aftonsolens strålar följa mig 
till porten av kristall. Slut 
är striden och jag salig vilar, 
ingen längtan mer jag känna 
skall. Låt oss alla mötas där.

Välkommen till någon 
gudstjänst när det passar dig.

Olle Hansson
Filadelfiaförsamlingen i Bohus

 

 

 

 

Lödösehus hittar du på
Museivägen 1, Lödöse. Välkommen hit!
010-441 43 83  www.lodosemuseum.se

Lödöse - Göteborgs medeltida föregångare.

 

9 juni 2012 - 27 januari 2013
ARN, BLANKA & SALADIN
Medeltida dräkt från teater och film.  

17 juni - 16 september 2012
OGRÄS & BETONG - årets örtagårdsutställning.

14 april 2012 - 13 januari 2013
TROLLHÄTTAN OCH TITANIC
I april 1912 sjönk Titanic. Flera västsvenskar var ombord.  
Några blev räddade tack vare livbåtsdävertar från Trollhättan.

Söndag 9 september kl. 11-16
KULTURARVSDAGEN Tema: “Under ytan” 
Föredrag av C-G Wetterholm om Trollhättan och Titanic.

Lördag 22 september kl. 12-15
MATTISMÄSSOMARKNAD
Skördemarknad med hantverk, närproducerad mat,  
djur och “prova på” aktiviteter. Årets “Mattis” utses. 

Söndag 26 augusti kl. 14
ARKEOLOGIDAGEN 
“Den dolda staden” Stadsvandring i Lödöse med Sonia Jeffery.

ÄLVÄNGEN. Under året 
har Repslagarmuseet upp-
märksammat hemslöjdens 
100-årsjubileum. Ett tema 
man fortsätter på. Hemslöjd 
står ju för fint hantverk som 
tidigare var en vardagsvara 
med hög kvalitet. Förr hade 
man inte så mycket kläder, 
men de höll i evighet. Idag 
köps kläder som aldrig förr. 
Vi använder plaggen en kort 
tid och ofta slängs dem, även 
om de fortfarande är fullt 
användbara. Men det har 
börjat komma motreaktio-
ner. Loppis och secondhand-
affärer har blivit poppis. Det 
är inne att ta till vara!

Nu kan vi i Lisa Wire-
hags utställning ”Att Åter 
Bruka”, som invigs söndagen 

"Att Åter Bruka" på Repslagarmuseet

Hemslöjd är ett tema som 
fortsätter på Repslagarmu-
seet.

den 26 augusti, få inspiration 
hur dukarna och lakanen kan 
få ett nytt liv. Lisa förvandlar 
gamla broderade dukar till 
fina klänningar. Linnelakan 
och linnedukar blir till spän-
nande kuddar eller nya som-
markläder. 

I dokumentet Mitt Liv 
som återvinnare berättar 
Lisa Wirehag att hon växte 
upp på 50-talet på en gård 
vid Vättern. Där levde tre 
generationer tillsammans 
på djurhållning, odling 
och hantverk. Mamma och 
mormor vävde och sydde allt 
som behövdes, såsom kläder, 
lakan, dukar och sedan åter-
använde man alla textiler till 
något nytt, bland annat till 
trasmattor. Lisa fick tidigt 
lära sig att sy sina egna kläder. 

När Lisa bildade familj, 
sydde hon nästan alla kläder 
till sina barn. Hon började 
också utveckla mönster som 

hon tryckte på kläderna. 
Efter ett tag märkte hon att 
det var befriande att inte 
behöva konsumera så mycket 
i vanliga affärer. Hon började 
alltmer handla på second 
hand och marknader. Hon 
hittade många gamla fina 
tyger från 50-talet, brode-
rade dukar, lakan, gamla 
knappar etcetera och började 
fundera på hur hon kunde 
använda dem. På till exem-
pel en kaffefläck på en vacker 
duk tryckte hon ett möns-
ter eller broderade på med 
utgångspunkt från fläckens 
färg och form.

Lisa hade länge funderat 
över den kulturskatt som hon 
ärvt och våndats över. Skulle 
hon våga sätta saxen i och 
klippa sönder en hemvävd 
duk? Vändingen kom när 
hon i julklapp sydde kuddar 
till sin mamma av några av 
hennes hemvävda dukar som 

hade kaffefläckar. Lisa förde 
över foton av sin mor som 
barn med hjälp av textiltryck. 
På så sätt doldes fläckarna. 
Lisas mor blev mycket glad 
över kuddarna. Då bestämde 
sig Lisa att det bästa hon 
kunde göra för att föra detta 
fantastiska arv vidare, var 
att använda det. Hon kunde 
skapa nya kläder och produk-
ter som hon behövde.

I samband med vernissa-
gen av Att Åter Bruka sönda-
gen den 26 augusti kommer 
även Pirjo från PK Second 
Hand i Älvängen närvara 
med en monter. PK Second 
Hand är en loppmarknad 
som startades för två år sedan 
av Pirjo och Karin. Både Pirjo 
och Karin drömde om att 
starta en egen loppmarknad, 
där man förutom kläder och 
småprylar även kunde köpa 
och lämna möbler. Tack vare 
starta eget-bidrag vågade de 

förverkliga sin dröm. Idag 
kämpar Pirjo ensam i affä-
ren då Karin tyvärr har blivit 
svårt sjuk. 

För dig som under utställ-
ningen får mersmak anord-
nas en modevisning på Rep-
slagardagen lördagen den 
15 september. Då visar Lisa 
Wirehag ännu fler nydesig-
nade modeplagg, tillverkade 
av gamla kläder, dukar med 
mera från loppisar, vindar 
och mormors byrålådor. 

Ni som vill lära er mer, 
kan delta i workshop om 
smyckestillverkning lörda-
gen den 22 september. Av 
gamla knappar, spetsar, lin-
tråd, pärlor och tygbitar får 
du inspiration att skapa dina 
unika återvinningssmycken. 
Det kan bli ringar, armband 
eller örhängen.

❐❐❐

Betraktelse
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Frihet i Kristus
Det är många män-

niskor som idag inte 
vet vad frihet är. En 

del sitter i fängelse därför att 
de har gjort något som verk-
ligen berättar att de mist 
sin frihet, men tyvärr är det 
många som är helt oskyldiga. 
En del har en åsikt som inte 
stämmer med de som rege-
rar, några därför att de tror 
på Gud som inte de styrande 
tycker om.

Paulus skriver i 2 brevet 
i det tredje kapitlet och vers 
17: Och herren är Anden 

där Herrens Ande är, det 
är frihet. Och i brevet till 
Galaterna i kap 5:1: För att vi 
skola vara fria har Kristus fri-
gjort oss. Hur har detta gått 
till? Jo, vi människor, hur 
präktiga vi än känner oss, så 
är vi syndar inför Gud.

Profeten Jesaja skriver i 
kapitel 64 och vers 6, att vår 
rättfärdighet var såsom en 
fläckad klädnad, och det blir 
säkert så för oss alla när vi 
kommer i närheten av Guds 
helighet.

Men för att vi skall få del 

av friheten i Kristus måste vi 
tro på Bibelns väg. Vi måste 
tro på Jesus. Enligt Bibeln 
var det Jesus som frivilligt 
gick i döden på korset på 
Golgata för oss. Det står 
till och med att han svet-
tades blod i sin ångest och 
sedan korsfästas och dö och 
begravas. Men Gud vare lov 
Jesus förblev inte i graven 
utan på påskdagens morgon 
så stod han upp från döden 
och visade sig för sina lär-
jungar. Paulus som själv hade 
mött den uppstånde skriver 

mycket tydligt om Jesu upp-
ståndelse i Korinterbrevet, 
kapitel 15. Läs gärna detta 
kapitel.

Efter 40 dagar så lämnade 
han jorden och for upp till 
sin far i himmelen. Tänk att 
vi får ha en levande frälsare 
och det står att han manar 
gott för sina efterföljare. Nu 
finns det en del som inte 
tror på Bibelns ord. Konung 
David till och med säger 
i psalm 14:1 och 53:2 att: 
”Dårarna säga i sina hjärtan. 
Det finnes ingen Gud.” Men 

det är ofta så att när en män-
niska kommer i nöd duger 
det att åkalla honom.

En gång skall vi uppleva 
den verkliga friheten. När 
Jesus for upp till himmelen 
står det i Apostlagärning-
arna 2 och 11 att han skall 
komma tillbaka till jorden 
och då skall alla de som tror 
på honom få flytta med Jesus 
till himlens sköna land. Läs 
gärna i Tessanolonikerbrevet 
kapitel 4:13 till och med 
kapitel 5 vers två.  Vägen kan 
vi läsa om i Markusevang-

eliet 16:16 och Joh 3:16-18. 
Då har vi nått den verkliga 
friheten hemma hos vår 
Jesus. Och vi kan stämma in 
i sången:

Klockornas klang och 
aftonsolens strålar följa mig 
till porten av kristall. Slut 
är striden och jag salig vilar, 
ingen längtan mer jag känna 
skall. Låt oss alla mötas där.

Välkommen till någon 
gudstjänst när det passar dig.

Olle Hansson
Filadelfiaförsamlingen i Bohus

 

 

 

 

Lödösehus hittar du på
Museivägen 1, Lödöse. Välkommen hit!
010-441 43 83  www.lodosemuseum.se

Lödöse - Göteborgs medeltida föregångare.

 

9 juni 2012 - 27 januari 2013
ARN, BLANKA & SALADIN
Medeltida dräkt från teater och film.  

17 juni - 16 september 2012
OGRÄS & BETONG - årets örtagårdsutställning.

14 april 2012 - 13 januari 2013
TROLLHÄTTAN OCH TITANIC
I april 1912 sjönk Titanic. Flera västsvenskar var ombord.  
Några blev räddade tack vare livbåtsdävertar från Trollhättan.

Söndag 9 september kl. 11-16
KULTURARVSDAGEN Tema: “Under ytan” 
Föredrag av C-G Wetterholm om Trollhättan och Titanic.

Lördag 22 september kl. 12-15
MATTISMÄSSOMARKNAD
Skördemarknad med hantverk, närproducerad mat,  
djur och “prova på” aktiviteter. Årets “Mattis” utses. 

Söndag 26 augusti kl. 14
ARKEOLOGIDAGEN 
“Den dolda staden” Stadsvandring i Lödöse med Sonia Jeffery.

ÄLVÄNGEN. Under året 
har Repslagarmuseet upp-
märksammat hemslöjdens 
100-årsjubileum. Ett tema 
man fortsätter på. Hemslöjd 
står ju för fint hantverk som 
tidigare var en vardagsvara 
med hög kvalitet. Förr hade 
man inte så mycket kläder, 
men de höll i evighet. Idag 
köps kläder som aldrig förr. 
Vi använder plaggen en kort 
tid och ofta slängs dem, även 
om de fortfarande är fullt 
användbara. Men det har 
börjat komma motreaktio-
ner. Loppis och secondhand-
affärer har blivit poppis. Det 
är inne att ta till vara!

Nu kan vi i Lisa Wire-
hags utställning ”Att Åter 
Bruka”, som invigs söndagen 

"Att Åter Bruka" på Repslagarmuseet

Hemslöjd är ett tema som 
fortsätter på Repslagarmu-
seet.

den 26 augusti, få inspiration 
hur dukarna och lakanen kan 
få ett nytt liv. Lisa förvandlar 
gamla broderade dukar till 
fina klänningar. Linnelakan 
och linnedukar blir till spän-
nande kuddar eller nya som-
markläder. 

I dokumentet Mitt Liv 
som återvinnare berättar 
Lisa Wirehag att hon växte 
upp på 50-talet på en gård 
vid Vättern. Där levde tre 
generationer tillsammans 
på djurhållning, odling 
och hantverk. Mamma och 
mormor vävde och sydde allt 
som behövdes, såsom kläder, 
lakan, dukar och sedan åter-
använde man alla textiler till 
något nytt, bland annat till 
trasmattor. Lisa fick tidigt 
lära sig att sy sina egna kläder. 

När Lisa bildade familj, 
sydde hon nästan alla kläder 
till sina barn. Hon började 
också utveckla mönster som 

hon tryckte på kläderna. 
Efter ett tag märkte hon att 
det var befriande att inte 
behöva konsumera så mycket 
i vanliga affärer. Hon började 
alltmer handla på second 
hand och marknader. Hon 
hittade många gamla fina 
tyger från 50-talet, brode-
rade dukar, lakan, gamla 
knappar etcetera och började 
fundera på hur hon kunde 
använda dem. På till exem-
pel en kaffefläck på en vacker 
duk tryckte hon ett möns-
ter eller broderade på med 
utgångspunkt från fläckens 
färg och form.

Lisa hade länge funderat 
över den kulturskatt som hon 
ärvt och våndats över. Skulle 
hon våga sätta saxen i och 
klippa sönder en hemvävd 
duk? Vändingen kom när 
hon i julklapp sydde kuddar 
till sin mamma av några av 
hennes hemvävda dukar som 

hade kaffefläckar. Lisa förde 
över foton av sin mor som 
barn med hjälp av textiltryck. 
På så sätt doldes fläckarna. 
Lisas mor blev mycket glad 
över kuddarna. Då bestämde 
sig Lisa att det bästa hon 
kunde göra för att föra detta 
fantastiska arv vidare, var 
att använda det. Hon kunde 
skapa nya kläder och produk-
ter som hon behövde.

I samband med vernissa-
gen av Att Åter Bruka sönda-
gen den 26 augusti kommer 
även Pirjo från PK Second 
Hand i Älvängen närvara 
med en monter. PK Second 
Hand är en loppmarknad 
som startades för två år sedan 
av Pirjo och Karin. Både Pirjo 
och Karin drömde om att 
starta en egen loppmarknad, 
där man förutom kläder och 
småprylar även kunde köpa 
och lämna möbler. Tack vare 
starta eget-bidrag vågade de 

förverkliga sin dröm. Idag 
kämpar Pirjo ensam i affä-
ren då Karin tyvärr har blivit 
svårt sjuk. 

För dig som under utställ-
ningen får mersmak anord-
nas en modevisning på Rep-
slagardagen lördagen den 
15 september. Då visar Lisa 
Wirehag ännu fler nydesig-
nade modeplagg, tillverkade 
av gamla kläder, dukar med 
mera från loppisar, vindar 
och mormors byrålådor. 

Ni som vill lära er mer, 
kan delta i workshop om 
smyckestillverkning lörda-
gen den 22 september. Av 
gamla knappar, spetsar, lin-
tråd, pärlor och tygbitar får 
du inspiration att skapa dina 
unika återvinningssmycken. 
Det kan bli ringar, armband 
eller örhängen.

❐❐❐

Betraktelse

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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BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

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

mot hungern i världen.

Predikoturer
Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 26/8 kl 10, 
Gudstjänst Broman. Hålan-
da sönd 26/8 kl 12, Mäss-
sa Broman. S:t Peder sönd 
26/8 kl 10, Mässa Skreds-
vik. Ale-Skövde sönd 26/8 
kl 12, Gudstjänst Skredsvik. 
Tunge sönd 26/8, se övriga.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmäs-
sa, Westergaard. Tisd kl 9, 
Mässa i församlinshemmet, 
Isacson. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Norberg.

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

Nödinge församling
Surte kyrka Gudstjänst kl. 
11, R Bäck. Bohus Service-
hus Gudstjänst kl. 15.30, R 
Bäck.

Starrkärr-Kilanda
församling 
Sönd 26/8, Älvängens kyr-
ka kl 11, Mässa, Andersson. 
Nols kyrka kl 11, Mäss-
sa, Nordblom. Starrkärrs 
kyrka kl 18, Mässa, Nils-
son. Månd 27/8, Starrkärrs 
församlingshem. Nu bör-
jar våra syföreningsträf-
far igen! Välkommen till en 
god gemenskap oavsett om 
du handarbetar eller inte. 
Vi träffas måndagar i udda 
veckor kl 10.00-12.00  i 
Starrkärrs församlingshem 
hela hösten förutom vid 2 
tillfällen då vi är på Björkli-
den! Kontakt: Josefi n Bran-
der, diakon tel. 0303-444 
022.

Surte missionskyrka
Onsd 22/8 kl 18, Fika och 
sommaraktiviteter vid bou-
leplanen. Välkommen! Sön-
dag 26/8 kl 11, Gudstjänst. 
Henrik Fransson. Sång av 
Lisa Hylén. Enkelt kyrkfi ka. 
Månd 27/8 kl 19, Musikkå-
ren, Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar. Onsd 29/8 
kl 18, Fika och sommarak-
tiviteter vid bouleplanen. 

Välkommen! Onsd 29/8 
18:30. Tonår.
www.surtemissionskyrka.se

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 21/8 kl 8-9, Bön. Kl 
19, Planering för Äventyret. 
Onsd 22/8 kl 18-19, Bön. 
Kl 19, Planering för Green-
house. Lörd 25/8 kl 10-13, 
Second Hand & Café. Sönd 
26/8 kl 11, Gudstjänst, pre-
dikan Per Lagerqvist. Natt-
vard. Kyrkkaffe. Tisd 28/8 
kl 8-9, Bön. Kl 19, Styrel-
semöte.

Älvängens missionskyrka
Torsd 23/8 kl 19.30, Köröv-
ning. Sönd 26/8 kl 11, 
Gudstjänst AnneMarie 
Svenninghed. Tisd 28/8 kl 
18.30, Ungdomsstyrelsen. 
Onsd 29/8 kl 19, Styrelsen. 
Torsd 30/8 kl 15, Andakt på 
Vikadamm. AM Svenning-
hed. Nattvard. Kl 19.30, 
Körövning.

Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus Pingstkyrka
Onsd 22/8 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön. Sönd 
26/8 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson och sång. Onsd 
29/8 kl 19, Sång bibelläs-
ning och bön.

Vår lilla mor

Ingrid Wångblad
* 15 april 1917

har lämnat oss

Älvängen
17 juli 2012

BARNEN
med familjer

Sov i ro

Begravningsakten har 
skett i stillhet

Döda

Försvunnen 
Försvunnen katt. Helt svart 
hankatt, försvuunnen från 
Starrkärr, 1 Augusti.
Har du sett honom? Ring
0303-746023

Vi vill med denna insändare 
tacka Sara D för bullerskyd-
den i trä så vi slipper se 
vägen och slippa sabotage-
kostnader av bullerskydd 
i glas. Vi ifrågasätter sam-
hällsbyggarnämndens avslag 
och hoppas överklagan 
snabbt får gehör.

2 boende i området

Hjärtligt tack för uppvakt-
ningen på min 90-årsdag.

Karlaxel Kummander

Tack

Undanbedes 

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.              Ulla Henricson

All ev uppvaktning i sam-
band med min 40-årsdag 
undanbedes vänligen.

Per-Anders Klöversjö

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.           Anitha Andersson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Margareta Antonsson

Eventuell uppvaktning på 
min födelsedag undanbedes.

Lisen Carlsson

Födda

Vi har fått en liten son. Natalia och Matteus har blivit stolt 
storasyster och stolt storebror. Välkommen älskade lille

Johannes
Spec östra 25/4 - 12

Stort tack till alla som hjälpt och stöttat oss på vägen.
Lyckliga föräldrar Stefan & Gunvor Kraft

Vår kära Vän 
och Klubbmedlem

Anita Jarlid
Har lämnat oss i

stor sorg och saknad.

Ale Rotary

Jordfästningar
Rigmor Karlsson. I Surte 
kyrka hölls fredagen den 17 
augusti begravningsguds-
tjänst för Rigmor Karlsson. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Torild Johansson. I Starr-
kärrs kapell hölls torsdagen 
den 16 augusti begravnings-
gudstjänst för Torild Johans-
son. Offi ciant var komminis-
ter Mikael Nordblom.

Ingrid Wångblad. I Starr-
kärrs kapell hölls onsdagen 
den 15 augusti begrav-
ningsceremoni för Ingrid 
Wångblad.

Ann-Marie Johansson, 
Alafors har avlidit. Förr 
1917 och efterlämnar bar-
nen Eva och Jan med famil-
jer som närmast sörjande.

Dödsfall

Veckans ris 
Veckans ris till dig som stjäl 
blommor på Nödinge kyr-
kogård. Hur kan man stjäla 
något som är planterat för 
att hedra en älskad familje-
medlem? Sluta med detta!

2012  |   vecka 34  |   nummer 29  |   alekuriren 33FAMILJ



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

SÄLJES

Biltakbox, 600:-. Bastuaggregat 
- Tylö Sport, 400:-.
tel. 0760-34 58 63

Vit spegelbyrå, 150:-. Brunt litet 
matbord, 100:-. 2 soffbord, 150:-/
st. Chiffonje, 100:-
tel. 0707-13 79 71

Däck med fälgar säljes, 1500:-
tel. 0701-40 80 93

UTHYRES

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

Ledig Lägenhet i Älvängen
Stor lägenhet i villa, centralt i 
Älvängen (150 m från pendel-
stationen). Ledig fr o m 1 okto-
ber 2012. Lägenhet i 2 våningar 

ca 180 kvm, 5 rum och kök. 1-2 
p-platser ingår. Grundhyran är 
6.500  kr/månad, El, va och sop-
hämtning tillkommer med 3.500 
kr/månad (fast pris).
Tel. 0707-97 10 32 (kvällstid)

Ö HYRA

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

Lägenhet önskas hyra av lugn, 
rökfri kille. Helst möblerad.
tel. 0704-59 10 63

ÖVRIGT

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

Bakluckeloppis vid Starrkärrs 
bygdegård. Lörd 8/9 kl 10-13, 

100:-/p-plats.
Anmäl er till starrkarrsbygde-
gard@hotmail.com eller
tel. 0707-35 03 01

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

Svartvit honkatt, steriliserad. 
Ca 11 år. Bortskänkes pga ändra 
förhållanden.
Tel. 0760-91 42 90
Gert

BAKLUCKE-LOPPIS-FINAL !
Sommarens sista ! Söndag 26/8 
kL 12-16. Sälj själv eller fynda 
bland tusentals roliga, fina, 
udda "bra ha saker" saker !
Välkomna till Jennylund/Bohus
www.vastkustloppis.se
tel. 0737-66 86 22
Lisa/Janne :)

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
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Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Hyr65plus.se - Använd rotav-
draget - 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

Brodyr till bra priser
Vi broderar på bl.a. kläder, jackor, 
handdukar, kepsar, schabrak, häst-
täcken m.m. Innehar F-skatt sedel. 
Ring Håkan.
tel. 0709-48 49 46

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 rotavdra-
get. Vi utför allt inom branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Vi utför service / 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, nytill-
verkning 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/Nyponro-
sen erbjuder små och medel-
stora företag hjälp med ekono-
min. Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

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

Massage, klassisk.
tel. 0704-59 30 54

Välkomna till Hundfixarn
Vi tar emot hundar på dagis, 
även pensionat. Passa på att 
klippa/trimma er hund samtidigt 
då hunden är hos oss. Vi har trim 
med utbildad personal. Alltid bra 
priser och bra service.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

Juristfirman Madsen Law 
erbjuder både privatpersoner 
som företagare juridisk rådgiv-
ning. Vi arbetar med bland annat 
familjerätt, affärsjuridik och fast-
ighetsrätt. För mer information 
besök: www.madsenlaw.se eller
tel. 031-79 96 159
Vi erbjuder alltid en timmes 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon /e-post.

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 
tjännnssstttteeeerrrrrrr
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Grattis! 
Tänk vad tiden går,

Claes
fyller 37 år 20 augusti. 

Många kramar till dig önskar
Mamma, Fredrik, Angelica, 

Vally, Harry, Mormor & 
Morfar uppe i Bollnäs

Grattis
Malva

5 år, önskar
Mormor & Morfar

Grattis
Ida Larson

på 5-årsdagen den 22/8
 Önskar familjen

Stort och hjärtligt grattis 
Annika Johansson

som fyllde X0 år 
den 14 augusti...

Vi ser fram emot den 25/8

Grattis
Sara

10 år önskar
 Mamma & Pappa, Daniel, 

Mormor & Morfar

Veckans ros 
Ett stort fång rosor till 
personalen på Tempo i Nol, 
ni är toppen!

”Tacksam kund”

Vigda 

Vi har gift oss!
Tyrone Hansson 
& Ina Näsmark

Oasen, Kullens väg, 
Nödinge

5 augusti 2012
Vigselförrättare
Thor Eliasson
Ett stort tack till 

alla som har uppvaktat oss.
 Ett särskilt tack till alla er 

som gjorde festen i Uspastorp 
till ett oförglömligt minne.
Tomas & David inklusive 

Martin – ni är fantastiska!

Fem generationer
Margot Adolfsson, Asta 

Johansson, Anita Röhdin, 
Zandra Håkansson, 
Leopold Håkansson
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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

SÄLJES

Biltakbox, 600:-. Bastuaggregat 
- Tylö Sport, 400:-.
tel. 0760-34 58 63

Vit spegelbyrå, 150:-. Brunt litet 
matbord, 100:-. 2 soffbord, 150:-/
st. Chiffonje, 100:-
tel. 0707-13 79 71

Däck med fälgar säljes, 1500:-
tel. 0701-40 80 93

UTHYRES

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

Ledig Lägenhet i Älvängen
Stor lägenhet i villa, centralt i 
Älvängen (150 m från pendel-
stationen). Ledig fr o m 1 okto-
ber 2012. Lägenhet i 2 våningar 

ca 180 kvm, 5 rum och kök. 1-2 
p-platser ingår. Grundhyran är 
6.500  kr/månad, El, va och sop-
hämtning tillkommer med 3.500 
kr/månad (fast pris).
Tel. 0707-97 10 32 (kvällstid)

Ö HYRA

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

Lägenhet önskas hyra av lugn, 
rökfri kille. Helst möblerad.
tel. 0704-59 10 63

ÖVRIGT

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

Bakluckeloppis vid Starrkärrs 
bygdegård. Lörd 8/9 kl 10-13, 

100:-/p-plats.
Anmäl er till starrkarrsbygde-
gard@hotmail.com eller
tel. 0707-35 03 01

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

Svartvit honkatt, steriliserad. 
Ca 11 år. Bortskänkes pga ändra 
förhållanden.
Tel. 0760-91 42 90
Gert

BAKLUCKE-LOPPIS-FINAL !
Sommarens sista ! Söndag 26/8 
kL 12-16. Sälj själv eller fynda 
bland tusentals roliga, fina, 
udda "bra ha saker" saker !
Välkomna till Jennylund/Bohus
www.vastkustloppis.se
tel. 0737-66 86 22
Lisa/Janne :)

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!

prylprylpryl 
börsenrsensenbbbbböööööörrrrrsssseeeennnnn

llllllryllllllllllyllllllllllllllllll
bör

p yprylprylpryl
b
y

bbb
yy

börö
y

bbbbbbörööööörrbbbööööörrrrs

 

Hyr65plus.se - Använd rotav-
draget - 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

Brodyr till bra priser
Vi broderar på bl.a. kläder, jackor, 
handdukar, kepsar, schabrak, häst-
täcken m.m. Innehar F-skatt sedel. 
Ring Håkan.
tel. 0709-48 49 46

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 rotavdra-
get. Vi utför allt inom branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Vi utför service / 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, nytill-
verkning 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/Nyponro-
sen erbjuder små och medel-
stora företag hjälp med ekono-
min. Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

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

Massage, klassisk.
tel. 0704-59 30 54

Välkomna till Hundfixarn
Vi tar emot hundar på dagis, 
även pensionat. Passa på att 
klippa/trimma er hund samtidigt 
då hunden är hos oss. Vi har trim 
med utbildad personal. Alltid bra 
priser och bra service.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

Juristfirman Madsen Law 
erbjuder både privatpersoner 
som företagare juridisk rådgiv-
ning. Vi arbetar med bland annat 
familjerätt, affärsjuridik och fast-
ighetsrätt. För mer information 
besök: www.madsenlaw.se eller
tel. 031-79 96 159
Vi erbjuder alltid en timmes 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon /e-post.

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 
tjännnssstttteeeerrrrrrr
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Grattis! 
Tänk vad tiden går,

Claes
fyller 37 år 20 augusti. 

Många kramar till dig önskar
Mamma, Fredrik, Angelica, 

Vally, Harry, Mormor & 
Morfar uppe i Bollnäs

Grattis
Malva

5 år, önskar
Mormor & Morfar

Grattis
Ida Larson

på 5-årsdagen den 22/8
 Önskar familjen

Stort och hjärtligt grattis 
Annika Johansson

som fyllde X0 år 
den 14 augusti...

Vi ser fram emot den 25/8

Grattis
Sara

10 år önskar
 Mamma & Pappa, Daniel, 

Mormor & Morfar

Veckans ros 
Ett stort fång rosor till 
personalen på Tempo i Nol, 
ni är toppen!

”Tacksam kund”

Vigda 

Vi har gift oss!
Tyrone Hansson 
& Ina Näsmark

Oasen, Kullens väg, 
Nödinge

5 augusti 2012
Vigselförrättare
Thor Eliasson
Ett stort tack till 

alla som har uppvaktat oss.
 Ett särskilt tack till alla er 

som gjorde festen i Uspastorp 
till ett oförglömligt minne.
Tomas & David inklusive 

Martin – ni är fantastiska!

Fem generationer
Margot Adolfsson, Asta 

Johansson, Anita Röhdin, 
Zandra Håkansson, 
Leopold Håkansson

alekuriren  |   nummer 29  |   vecka 34  |   2012GRATTIS34

HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT

��

p
y

SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

4 2 7
7 6 3 8
1 4 7 6 3

2 8 6
6 8 4 7 9 3 1
2 8 9 7

5 9 3 4
5 2 9

1 2

8 7 5
5 6 4 3

1 2 3

3 4 2
9 3 6

4 8 2 7

4 5 3 1
2 3
1 4 6 5

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!

PROVA PÅ DAG I NOL 
LÖRDAGEN DEN 25 AUGUSTI

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!

Abs SHOW Kidz är en helhetslösning för dansundervisning 
för barn 4-12 år och är framtaget genom ett samarbete 

mellan professionella danspedagoger, dansare,
musikproducenter och marknadsförare.

Kom och prova på vårt nya danskoncept Abs show kidz!

Abs SHOW Kidz:
4-5 år       kl 10.10
9-12  år      kl 10.40
2-3       kl 11.30
6-8       kl 12.10


