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Älvängen

Peter Antonsson.

Jubel åt gul-
svarta poäng
ALAFORS. Det blev en 
gulsvart fullpoäng-
are även i Ahlafors IF:s 
andra "måstematch". 
Seger hemma över Melle-
ruds IF med 1-0.

Vinstmålet kom sent, men var både 
välkommet och välförtjänt. Ahlafors 
dominerade inte, men var totalt sett 
något vassare än Melleruds IF.
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
      till fast pris!
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www.axums.se

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

Digital timer
            I olika färger. Ord pris 79:-

55:-

höstens hetaste!

Svart, dam, 
stl. 36-41

1100:- 950:-

950:-

Svart, dam, stl. 36-41

Mörkbrun, herr, 
stl. 40-45
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HAR NI FÖR MYCKET ÄPPLEN?
Vi mustar gärna åt er eller 

sälj era äpplen till oss

Ring oss gärna!

Ales Äppelgård, Skönningared
0704-56 00 85
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DENNA VECKA FIRAR VI

Ale Torg 7, NÖDINGE • Gäller v35 • www.ica.se/ale

Italiensk 
hallonmaräng

119:-

NAMNSDAGAR I AUG-SEPT

29 Ons

30 Tor

31 Fre

1 Lör 

2 Sön

3 Mån

4 Tis

Hans, Hampus

Albert, Albertina

Arvid, Vidar

Samuel, Sam

Justus, Justina

Alfhild, Alva

Gisela

Bravissimo! 
Den skall vi ha.

� �

Lödöse 0520-66 00 10
+ pant

LOKA
0,5L

Gäller t o m 2/9-12
Ord.pris 9.90:-/st + pant

2 för

683 namnunderskrifter
– I Alefjäll är vindkraften inte välkommen!

Alefjälls Naturskyddsförening lämnade i måndags in 683 namnunderskrifter till Ale kommuns politiska led-
ning. Protesten avser en eventuell byggnation av vindkraftverk i den östra delen av kommunen.     Läs sid 7
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Det kom inga löften 
om kvartstrafik för 
Alependeln efter 

Ale kommuns krismöte med 
Trafikverket, men det som 
sades efteråt pekade dock 
med hela handen i en posi-
tiv riktning. Det hade själv-
klart också varit minst sagt 
anmärkningsvärt om Tra-
fikverket helt plötsligt bara 
svängde om. Den upp-
komna situationen är inte 
heller bara tagen ur luften, 
det finns ett praktiskt pro-
blem. Göteborgs central är 
en säckstation och säcken är 
i princip full. Alependeln är 
emellertid ingen nyhet. In-
frastrukturprojektet, Sveri-
ges just nu största pågåen-
de satsning, inleddes i maj 
2007 och att färdigställan-
det av en dubbelspårig järn-
väg skulle vara klart i de-
cember 2012 är ingen has-
tigt påkommen idé. Det är 
en realitet och har så varit 
allt sedan projektet på allvar 
började planeras för cirka 15 
år sedan. Således måste det 
ha funnits en plan för var 
och hur Alependeln skulle 
angöra Göteborg, frågan 
är vart den planen har tagit 
vägen. En starkare kraft – 
eller flera – måste ha för-
ändrat villkoren och plöts-
ligt stod Trafikverket inför 
faktum. Säcken är full och 
här kommer Alependeln 
varje kvart, Kungsbackapen-
deln varje kvart samt fler re-
giontåg från Trollhättan/
Vänersborg. Kanske tog 

Trafikverkets ansvariga en 
chansning och kollade om 
de små landsortskommu-
nerna hade någon stridsför-
måga? Samtidigt som kom-
munerna samlade kraft och 
höjde rösterna uppmärksam-
mades i princip hela landet, 
inklusive regeringen, om 
den problematik som finns 
kring en utbyggd kollektiv-
trafik i och runt Göteborg. 
Det kanske till sist kommer 
att visa sig vara ett genidrag 
för att få ytterligare resur-
ser till infrastruktursatsning-
ar i Göteborgsregionen. Jag 
tror hur som helst återigen 
att vi kommer att få uppleva 
den utlovade kvartstrafiken 
till och från Göteborg under 
rusningstimmarna.

Alefjälls Naturskyddsfören-
ing överlämnade i måndags-
kväll 683 namnunderskrifter 
för att bekräfta missnöjet 
och rädslan för en vind-
kraftsutbyggnad i området. 
Det är det klassiska sättet att 
utöva demokratisk påverkan. 
683 personer, varav de flesta 
boende i området, visar 
uttryckligen sin tydliga 
ståndpunkt. Deras 
åsikt ställs mot kom-
mersiella krafter 
och övergripande 
politiska mål om 
att bygga ut 
vindkraften i 
hela Sverige. 
När de slut-
liga besluten 
ska tas bör 

proteströrelsen ändå känna 
en viss trygghet i den vision 
som Ale kommunfullmäk-
tige nyligen slagit fast. Kom-
munens uppdrag är enligt 
följande:

” Vi jobbar med glädje 
och engagemang för våra 
invånare. Tillsammans 
ska vi förädla våra tjänster 
och förenkla människors 
vardag. Med mod, samar-
bete och energi skapar vi en 
levande kommun för både 
invånare och företagare. Vi 
ger aleborna livskvalitet och 
inspiration att förverkliga 
sina drömmar!”

I de raderna ska beslutet 
om vindkraften förankras 
och då finns det väl knappast 
möjlighet att säga ja?

Närmare kvartstrafik!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Johanna Roos
Redaktör
0707-71 29 45
0303-33 37 30
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

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

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

LEDARE2

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

Mer än bara tidning

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

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

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

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

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

vill vara med och räkna på uppdragen. 
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Stort Tack
till alla som på vilket sätt det vara må, 
bidrog till en lyckad hembygdsdag på 
Backa säteri 18 augusti.

Ej utlämnade vinster:
Rödprickig serie C, nr 12, 81, 163, 195.
Kontakta Siv
0303-229288

ALE SCHACKKLUBB
NU STARTAR VI UPP HÖSTSÄSONGEN!

Onsdag 29/8 kl 18.30
i Älvängens Folkets Hus

Både nybörjare & proffs, 
gamla eller unga, alla är välkomna! 

Carl Tuvskog tel 0303-74 08 14.
(Mobil 0736-102 754)

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.
ale_schack@excite.com

www.ale.schack.se

Varmt välkomna!

���������Välkomna!
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ALVHEMS
VILTVÅRDSOMRÅDE
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ALE TORG

Morgonkaffe

Gäller kl 08-11
 kr

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

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

Våra öppettider mån-tis: endast tidsbokning 
onsd-lör: 10.00-20.00

Vi fi nns i Älvängen Centrum 
på Göteborgsvägen 86, tel: 0766-28 64 25 

www.phuket-orchidthaimassage.se

PHUKET ORCHID THAIMASSAGE

Vi tar emot:

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

PREMIÄR!
Ny salong i Bohus Centrum
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PREMIÄR!
Ny salong i Bohus Centrum

Mån-fre 10-18. Lörd tidsbeställning 
Tel: 031-98 03 02, 0736-32 61 49

Bohus Centrum

DROP IN & 
TIDSBESTÄLLNING
*Var 7:e klippning gratis

* Max 500 kort
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Det kom inga löften 
om kvartstrafik för 
Alependeln efter 

Ale kommuns krismöte med 
Trafikverket, men det som 
sades efteråt pekade dock 
med hela handen i en posi-
tiv riktning. Det hade själv-
klart också varit minst sagt 
anmärkningsvärt om Tra-
fikverket helt plötsligt bara 
svängde om. Den upp-
komna situationen är inte 
heller bara tagen ur luften, 
det finns ett praktiskt pro-
blem. Göteborgs central är 
en säckstation och säcken är 
i princip full. Alependeln är 
emellertid ingen nyhet. In-
frastrukturprojektet, Sveri-
ges just nu största pågåen-
de satsning, inleddes i maj 
2007 och att färdigställan-
det av en dubbelspårig järn-
väg skulle vara klart i de-
cember 2012 är ingen has-
tigt påkommen idé. Det är 
en realitet och har så varit 
allt sedan projektet på allvar 
började planeras för cirka 15 
år sedan. Således måste det 
ha funnits en plan för var 
och hur Alependeln skulle 
angöra Göteborg, frågan 
är vart den planen har tagit 
vägen. En starkare kraft – 
eller flera – måste ha för-
ändrat villkoren och plöts-
ligt stod Trafikverket inför 
faktum. Säcken är full och 
här kommer Alependeln 
varje kvart, Kungsbackapen-
deln varje kvart samt fler re-
giontåg från Trollhättan/
Vänersborg. Kanske tog 

Trafikverkets ansvariga en 
chansning och kollade om 
de små landsortskommu-
nerna hade någon stridsför-
måga? Samtidigt som kom-
munerna samlade kraft och 
höjde rösterna uppmärksam-
mades i princip hela landet, 
inklusive regeringen, om 
den problematik som finns 
kring en utbyggd kollektiv-
trafik i och runt Göteborg. 
Det kanske till sist kommer 
att visa sig vara ett genidrag 
för att få ytterligare resur-
ser till infrastruktursatsning-
ar i Göteborgsregionen. Jag 
tror hur som helst återigen 
att vi kommer att få uppleva 
den utlovade kvartstrafiken 
till och från Göteborg under 
rusningstimmarna.

Alefjälls Naturskyddsfören-
ing överlämnade i måndags-
kväll 683 namnunderskrifter 
för att bekräfta missnöjet 
och rädslan för en vind-
kraftsutbyggnad i området. 
Det är det klassiska sättet att 
utöva demokratisk påverkan. 
683 personer, varav de flesta 
boende i området, visar 
uttryckligen sin tydliga 
ståndpunkt. Deras 
åsikt ställs mot kom-
mersiella krafter 
och övergripande 
politiska mål om 
att bygga ut 
vindkraften i 
hela Sverige. 
När de slut-
liga besluten 
ska tas bör 

proteströrelsen ändå känna 
en viss trygghet i den vision 
som Ale kommunfullmäk-
tige nyligen slagit fast. Kom-
munens uppdrag är enligt 
följande:

” Vi jobbar med glädje 
och engagemang för våra 
invånare. Tillsammans 
ska vi förädla våra tjänster 
och förenkla människors 
vardag. Med mod, samar-
bete och energi skapar vi en 
levande kommun för både 
invånare och företagare. Vi 
ger aleborna livskvalitet och 
inspiration att förverkliga 
sina drömmar!”

I de raderna ska beslutet 
om vindkraften förankras 
och då finns det väl knappast 
möjlighet att säga ja?

Närmare kvartstrafik!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Johanna Roos
Redaktör
0707-71 29 45
0303-33 37 30
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

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

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

LEDARE2

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

Mer än bara tidning

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

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

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

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

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

vill vara med och räkna på uppdragen. 
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Stort Tack
till alla som på vilket sätt det vara må, 
bidrog till en lyckad hembygdsdag på 
Backa säteri 18 augusti.

Ej utlämnade vinster:
Rödprickig serie C, nr 12, 81, 163, 195.
Kontakta Siv
0303-229288

ALE SCHACKKLUBB
NU STARTAR VI UPP HÖSTSÄSONGEN!

Onsdag 29/8 kl 18.30
i Älvängens Folkets Hus

Både nybörjare & proffs, 
gamla eller unga, alla är välkomna! 

Carl Tuvskog tel 0303-74 08 14.
(Mobil 0736-102 754)

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.
ale_schack@excite.com

www.ale.schack.se

Varmt välkomna!

���������Välkomna!
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ALVHEMS
VILTVÅRDSOMRÅDE
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ALE TORG

Morgonkaffe

Gäller kl 08-11
 kr

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

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

Våra öppettider mån-tis: endast tidsbokning 
onsd-lör: 10.00-20.00

Vi fi nns i Älvängen Centrum 
på Göteborgsvägen 86, tel: 0766-28 64 25 

www.phuket-orchidthaimassage.se

PHUKET ORCHID THAIMASSAGE

Vi tar emot:

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

PREMIÄR!
Ny salong i Bohus Centrum
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PREMIÄR!
Ny salong i Bohus Centrum

Mån-fre 10-18. Lörd tidsbeställning 
Tel: 031-98 03 02, 0736-32 61 49

Bohus Centrum

DROP IN & 
TIDSBESTÄLLNING
*Var 7:e klippning gratis

* Max 500 kort

Workshop
Stickning/Virkning
Lördagen den 1 september kl 11-16
Prova på att: Sticka, Virka, Stickor fi nns att låna, garn att köpa. 
Pris: 300 kr. Trolledalens Hantverk, Hålanda 

Workshop
TOVA med NÅL
Lördagen den 8 september  kl 11-16
Prova på nåltovning, material och fi ka ingår.
Pris: 300 kr. Trolledalens Hantverk, Hålanda 

Amigurumi-virka fi gurer
3 träff ar 
Pris 650 kr ex material. Ledare: Ingela Berndtsson
Plats: Trolledalens Hantverk, Hålanda
 

Spinn ditt garn
-på lätt sätt med slända och spinnrock.
Start: tisdag 2 okt kl 18-20:30, 5 träff ar
Pris: 750 kr ink material. Ledare: Ingela Berndtsson
Plats: Trolledalens Hantverk, Hålanda
 

Stickning nybörjare
Start: onsdag 12 sept kl 18-20:30, 3 träff ar
Pris: 650 kr ex material. Ledare: Ingela Berndtsson
Plats: Trolledalens Hantverk, Hålanda

Stickning fortsättning
Vantar/strumpstickning,
Start: onsdag kl 18-20:30, 3 träff ar
Pris: 650 kr ex material. Ledare: Ingela Berndtsson
Plats: Trolledalens Hantverk, Hålanda

Virkning-nybörjare
Start: måndag 10 september 18-20:30, 3 träff ar
Pris: 650 kr ex material. Ledare: Ingela Berndtsson
Plats: Trolledalens Hantverk, Hålanda

Kamratcirkel i akvarell, akryl och olja
Vi målar tillsammans i Nol
Start: 10 september kl 10:00-12:00
Pris: 100 kr. Plats: Folkets Hus i Nol

Mindfulness 
-förmågan att vara närvarande i nuet.
Ett sätt att förhålla sig till livet som motverkar oro och stress.
Mindfulness eller medveten närvaro är österländsk kunskap 
kombinerad med ett västerländskt synsätt. Genom träning kan vi 
inta en accepterade och icke dömande hållning till oss själva och 
livet. Vi blir stegvis mer lyhörda för andra och mer närvarande i 
relationer.
Start: tisdag 11 sept 18:00-19:30 6 träff ar, därefter varannan vecka
Pris: 430 kr. Lokal: SV:s exp. Göteborgsv.94, Älvängen
Ledare: Nonni Bjorgvinsson 

Mindfulness-fortsättning 
Vi fördjupar oss i praktiska övningar inom mindfulness.
Start: tisdag 18 sept 18:00-19:30 5 träff ar, därefter varannan vecka
Pris: 390 kr. Lokal: SV:s exp. Göteborgsv.94, Älvängen
Ledare: Ann Franzen

Höns i trädgård- hur gör man?
En grundkurs om höns.
Start: 4 oktober kl 18:00 3 träff ar
Pris: 200 kr. Lokal. SV:s exp. Göteborgsvägen 94, Älvängen
Ledare: Hanna Nyqvist
 

Godman förvaltare eller förmyndare 
Redovisning, förteckning och årsräkning  mm 
Litt : ”God man eller förvaltare” av K Fälldin
start: tisdagen 9 okt. lokal: Ale gymnasium, Nödinge
start: onsdagen den 24 okt lokal: SV Rådmansgatan 30, Kungälv
Pris: 800 kr 4 ggr (inkl material). ledare: Boel Holgersson

Starrkärrsdialekten
Start mitten oktober kl 10:00
Plats: Prästalund Starrkärr. Ledare: Inga-Britt Karlbom

Styrelseutbildning
Vad gör man i en styrelse och hur gör man det lättast?
Start: efter överenskommelse.
Plats: efter överenskommelse. Ledare: Hanna Nyqvist 

DATA för nybörjare -Digidel
- höstens kurser är fulltecknade

Opera!
Visste du att det fi nns möjlighet att uppleva direktsända 
föreställningar från 
Metropolitan / New York i Ale, Lilla Edet m fl  platser i Västra 
Götalandsregionen??
Är du intresserad av att samtala kring höstens föreställningar och 
ditt operaintresse
ta kontakt med Carina 0768-170170, mail: pikas@telia.com
så bildar vi en kamratcirkel (dagtid) och kommer att vara 
förberedda för föreställningarna.  Kolla gärna på sidan: 
http://www.fhp.nu/metropolitan

Föreläsningar om Social medier 
och internet
Lena Wingbro guidar dig genom den digitala djungeln av 
facebook, ramminnen, google, SVT play, bloggar, Spotify, 
webbläsare och annat obegripligt. Föreläsningen avslutas med 
information om internetbank.
Plats: Ale Bibliotek i Nödinge 
26/9  kl 13:30 -16:30
24/10 kl 13:30 -16:30
28/11 kl 13:30 -16:30
Obs begränsat antal platser, anmälan till  0708-553038  ale@sv.se
Ett samarbete med Ale bibliotek i projektet Digidel

TITT – IN Måndagsgemenskap
Lösa korsord, handarbeta
Tillsammans fångar vi stunden!!! 
Var: Skepplanda församlingshem, Albotorget
kl 09.30-11.30 jämna veckor med start 
måndag 27 augusti – 3 december 2012

Författar frukost 
Författarbesök Elin Boardy
Möt den unga göteborgsförfattaren som vunnit ett fl ertal litterära 
priser för sina verk, Allt som återstår och Mot ljuset. Verksam som 
bibliotekarie och med ett fl ertal skrivarcirklar. Hennes böcker har 
kallats otidsenligt traditionella och har starka personporträtt.
Lördag 24 okt kl 10.00, Ale bibliotek, Nödinge entre:80 kr
Arr: Ale Kommun, SV

Författarbesök Erik Andersson   
Kulturskribent, hemmansägare, sakkunnig i frågorna 
azerbajdzjansk musik och irländsk litteratur, vän av hembygden, 
alla hembygder, korrespondent i utländska områden, forskare i 
små ämnen, författare av angelägna böcker kommer och berättar 
om nyöversättningen av James Joyce ”Ulysses”.
Lördag 15 december 10.00, Ale bibliotek, Nödinge entre:80 kr
Arr: Ale Kommun, SV

Föreläsning:
Dick Harrison om vikingatiden
Lördag 20 oktober kl 14
Dick Harrison är Sveriges mest inspirerande historiker! Han är 
författare till ett stort antal böcker och artiklar samt mannen 
bakom TV4s TV-serie Dick Harrison om vikingatiden.
Entré: 100 kr inkl kaff e och kaka.
Teatern, Ale gymnasium.
Arr: Ale Kommun, SV

Kulturarvsdagen 9 september
Bussresan kostar 50 kr kontant för vuxna och gratis för dem under 
18 år. Obligatorisk föranmälan till bussen mellan 20 augusti-3 
september till sofi e.rittfeldt@ale.se eller 0704-320209. Uppge 
telefonnummer, hur många ni är och var ni vill stiga på. Välkomna! 
För mer info se: www.ale.se

Starta egen bokcirkel
15 oktober kl 15 & 18
Läsintresserade passa på att passas ihop med andra. Använd 
biblioteket som mötesplats och inspiration!
Läsesalen, Ale bibliotek, Nödinge.
Arr: biblioteket i Ale, SV

Gräv med en arkeolog 
Lördag 22 september kl 14
Andreas Antelid visar hur en arkeolog arbetar och du får pröva att 
gräva. Vi kommer gräva på en speciell plats i Furulundsparken där 
vi tror att det kan fi nnas mycket spännande att hitta. Kläder efter 
väder. Vi träff as vid entrén. Biljett skall köpas innan.  Avgift: 50 kr.
Furulundsparken, Alafors 
Arr: Ale Kommun, SV

Prova på geocaching  
Geocaching  kan kanske också kallas skattjakt  för vuxna. En 
hobby som miljoner människor världen över ägnar sig åt. Man får 
chansen att se nya platser och upptäcka nya saker där du trodde 
du visste allt. Detta föredrag passar även dig som har prövat lite 
men vill lära dig lite mer. Kläder efter väder.
Lördag 15 september. Barn kl 10.00, vuxna kl 13.00. Avgift: 50 kr. 
Läsesalen Ale bibliotek, Nödinge.
Arr: Ale Kommun, SV

Föreläsning: Coola Pappor
”Who´s Your Daddy?” med Martin Melin och Peter Karyd   
En föreläsning om pappors tankar som rör allt från hur en pappa 
ser på förlossningen till hur det är att vara pappa eller att leva 
som styvpappa. De lindar inte in det utan uttrycker sig med en 
stor portion humor och självironi om hur en pappa ser på sin 
verklighet som ibland skiljer sig mycket från en kvinnas perspektiv.
Martin Melin: Världens första Robinson-vinnare, till vardags 
polis och författare. Har gått igenom skilsmässa men är idag gift. 
Peter Karyd: Egen företagare. Gift och lever tillsammans med två 
styvbarn samt en gemensam dotter med sin bra, Väntar andra 
barnet i sommar.
19 september kl 18:30, Musiksalen, Ale gymnasium.
Arr folkhälsan i Ale, SV

Mat för äldre
18 oktober kl 14:00
Vad ska man äta egentligen? Bra tips och inspiration i vardagen av 
kommunens dietist.
Läsesalen, Ale bibliotek, Nödinge.
Arr: Folkhälsan i Ale, SV

Koll på din ekonomi, budget mm
Blomsterbindning
Biodling
Vävning
Tovning

Telefon 0303-74 85 02
Göteborgsvägen 94, Älvängen

E-post: ale@sv.se

��������������������������

SV Väst, Ale www.sv.se/vast
ale@sv.se • Göteborgsvägen 94, Älvängen • 0303-74 85 02 telefontid måndag-torsdag 09.00-16.00, Kontoret är bemannat efter överenskommelse 

Svamputställning 
9 september 11-15 
Skepplanda Bibliotek
Ta gärna med egen svamp 
för artbestämning.
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Tidsbokad akutmottagning vid Psykiatriska kliniken,  
Kungälvs sjukhus

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

KUNGÄLVS SJUKHUS

Nu måste det bli 
ett slut på alla 
dessa strömav-

brott som hela tiden sker 
i Älvängen. Efter att jag 
pratat med Ale El så har 
jag förstått att det är väg-
bygget och även cen-
trumbygget runt Älväng-
en som medför att det 
grävs av kablar hela 
tiden. Ale El undrar 
varför ingen ringer dem 
innan det grävs. Ale El 
kommer mer än gärna 
och markerar vart deras 
kablar är.
Som ägare till en villa 
så har jag ringt till det 
lokala elbolaget respekti-
ve Telia för att få dem att 
kostnadsfritt komma och 
märka ut vart deras led-
ningar går. Som ansva-
rig platschef/arbetsleda-
re kan det väl inte vara 
så svårt att lyfta luren 
och begära att få detta 
utfört? Finns detta inte i 
era tankar innan ni sätter 
skopan i backen? Uppen-
bart är att chansa inte är 
en lyckad strategi för oss 
strömlösa. Man får kon-
stant ställa om klockor, 
timers och även motta 
samtal från sitt larmbolag 
för att det saknas extern 
ström till larmet. Antar 
att exempelvis trygghets-
larm för äldre kan påver-
kas av detta.  
Kan man få ett vettigt 
svar från ansvariga plats-
chefer som är inblan-
dade i ombyggnaderna 
i Älvängen hur de skall 
eliminera detta slarv så 
länge detta pågår?

Strömlös och rådlös
med jämna mellanrum

Det är mycket olyck-
ligt att vårt arbete för 
med sig sådana här stör-
ningar.

Vi ska naturligtvis för-
söka lösa problemet sna-
rast, och vi ska ta tag 
i det tillsammans med 
vår entreprenör. En liten 
tröst är att de flesta av 
de svårare kabeljobben 
nu är klara, och då mins-
kar risken för störning-
ar avsevärt. Förhopp-
ningsvis ska det inte 
behöva hända igen.

Om det trots allt 
skulle bli problem igen 
– kontakta gärna oss på 
projektet.
Tack för ditt tålamod!

Bana Väg i Väst
genom

Mona Huovinen

I förra veckans nr av Ale-
kuriren kritiserar privat-
personen Niklas Gab-

rielsson, som fått bygglov 
för en villa i Ölanda, kom-
munen för ”fyrkantigt tänk 
i bygglovsärende” och att 
han känner sig motarbetad, 

att ”de (kommunen) kör ett 
fult spel och att han aldrig 
skulle rekommendera någon 
att bygga i Ale”. Det är i och 
för sig tråkigt eftersom det 
är oerhört mycket lättare att 
få bygglov i Ale kommun än 
i våra grannkommuner till 

exempel Lerum och Kung-
älv, men det är mer bekläm-
mande att konstatera att en 
ung oerfaren person vilse-
letts av en etablerad fastig-
hetsmäklare.

Bakgrunden är att det på 
den tomt som Niklas köpte 
tidigare mycket riktigt fun-
nits ett bygglov från år 2008 
men det bygglovet gick ut 
år 2010 och måste enligt 
Plan- och Bygglagen sökas 
på nytt, det är ingenting 
Ale kommun råder över. 
Detta bygglov innefattade 
mycket riktigt kostnader på 
kr 5 115 för sådant som den 
tidigare tomtägaren/säljaren 
inte utnyttjade och som den 
tidigare tomtägaren/säljaren 
har rätt att kräva tillbaka. 
Vederbörande har dock hit-
tills inte gjort det, men hon/
han har 10 år på sig att göra 
det. Självklart kan inte kom-
munens Samhällsbyggnads-

nämnd skänka och kvitta 
annans fordran till annan, 
tredje person, i detta fall 
Niklas och hans sambo!

På fyra år händer dess-
utom mycket i lagstift-
ningen. Vi fick till exempel 
en ny Plan- och Bygglag den 
2 maj 2011 med nya krav på 
byggherrar, fastighetsägare, 
kommuner med flera aktö-
rer. Det som gällde 2008 
gäller inte 2012. 

Kostnaden för bygglovet 
är 39 430 kronor (och inte 
kr 50 000, som felaktigt 
anges i artikeln). Det kan/
borde heller inte ha varit 
någon överraskning då 
summan meddelas redan 
vid bygglovsskedet. Ingen 
ansvarig vare sig politiker 
eller tjänsteman har heller 
utlovat någon kvittning av 
annans fordran mot Ale 
kommuns samhällsbygg-
nadsnämnd. Att ”räkna med 
att kunna dra av delar av 
tidigare bygglovskostnader 
för utsättning och samråd” 
som Niklas uppenbarligen 

fått mäklarens besked om 
är helt enkelt felaktigt och 
med denna typ av felaktiga 
uttalanden av ansvarige fast-
ighetsmäklare i samma arti-
kel borde nog Niklas ta ett 
allvarligt samtal med denne 
och rikta krav på ekonomisk 
kompensation. Speciellt som 
denne skall känna till regel-
verket.

Jan A. Pressfeldt
Ordförande Samhälls-

byggnadsnämnden

Irriterande 
strömavbrott

Bana Väg i 
Väst svarar:

Konditor sökes
deltid

Bagare sökes
vikariat, med chans till egen 
tjänstgöring.

Tillträde snarast.

Lennartssons Bageri
Ansökan till:
anette.j@lennartssonsbageri.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

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

LEDIGA TJÄNSTER

Lättare få bygglov i Ale än i grannkommuner
– Stora överord för 5 115 kronor i ett byggprojekt om 2 500 000 kr!

Välkomna, Styrelsen

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Torsdag 13/9 kl 19.00

Skepplanda Hemvärnsgård

Ärenden enligt stadgarna

SKEPPLANDA ÖSTRA 
Viltvårdsområde

ÄLVÄNGENORTENS  
VILTVÅRDSOMRÅDE

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Tisdag 11/9 kl 19.00

Starrkärrs Bygdegård

Ärenden enligt stadgarna.

Välkomna!
Styrelsen

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.

M ä b äkl tjä t

Faksimil Alekuriren, vecka 34 2012.

Alla får  
JOBB!

Bö j 0705-23 19 54

Ditt värdföretag finns i Din hemkommun

www.lärlingsgymnasiet.se

Janne 0768-71 20 17    Börje 0705-23 19 54
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Mer än bara lokaltidning
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Tidsbokad akutmottagning vid Psykiatriska kliniken,  
Kungälvs sjukhus

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

KUNGÄLVS SJUKHUS

Nu måste det bli 
ett slut på alla 
dessa strömav-

brott som hela tiden sker 
i Älvängen. Efter att jag 
pratat med Ale El så har 
jag förstått att det är väg-
bygget och även cen-
trumbygget runt Älväng-
en som medför att det 
grävs av kablar hela 
tiden. Ale El undrar 
varför ingen ringer dem 
innan det grävs. Ale El 
kommer mer än gärna 
och markerar vart deras 
kablar är.
Som ägare till en villa 
så har jag ringt till det 
lokala elbolaget respekti-
ve Telia för att få dem att 
kostnadsfritt komma och 
märka ut vart deras led-
ningar går. Som ansva-
rig platschef/arbetsleda-
re kan det väl inte vara 
så svårt att lyfta luren 
och begära att få detta 
utfört? Finns detta inte i 
era tankar innan ni sätter 
skopan i backen? Uppen-
bart är att chansa inte är 
en lyckad strategi för oss 
strömlösa. Man får kon-
stant ställa om klockor, 
timers och även motta 
samtal från sitt larmbolag 
för att det saknas extern 
ström till larmet. Antar 
att exempelvis trygghets-
larm för äldre kan påver-
kas av detta.  
Kan man få ett vettigt 
svar från ansvariga plats-
chefer som är inblan-
dade i ombyggnaderna 
i Älvängen hur de skall 
eliminera detta slarv så 
länge detta pågår?

Strömlös och rådlös
med jämna mellanrum

Det är mycket olyck-
ligt att vårt arbete för 
med sig sådana här stör-
ningar.

Vi ska naturligtvis för-
söka lösa problemet sna-
rast, och vi ska ta tag 
i det tillsammans med 
vår entreprenör. En liten 
tröst är att de flesta av 
de svårare kabeljobben 
nu är klara, och då mins-
kar risken för störning-
ar avsevärt. Förhopp-
ningsvis ska det inte 
behöva hända igen.

Om det trots allt 
skulle bli problem igen 
– kontakta gärna oss på 
projektet.
Tack för ditt tålamod!

Bana Väg i Väst
genom

Mona Huovinen

I förra veckans nr av Ale-
kuriren kritiserar privat-
personen Niklas Gab-

rielsson, som fått bygglov 
för en villa i Ölanda, kom-
munen för ”fyrkantigt tänk 
i bygglovsärende” och att 
han känner sig motarbetad, 

att ”de (kommunen) kör ett 
fult spel och att han aldrig 
skulle rekommendera någon 
att bygga i Ale”. Det är i och 
för sig tråkigt eftersom det 
är oerhört mycket lättare att 
få bygglov i Ale kommun än 
i våra grannkommuner till 

exempel Lerum och Kung-
älv, men det är mer bekläm-
mande att konstatera att en 
ung oerfaren person vilse-
letts av en etablerad fastig-
hetsmäklare.

Bakgrunden är att det på 
den tomt som Niklas köpte 
tidigare mycket riktigt fun-
nits ett bygglov från år 2008 
men det bygglovet gick ut 
år 2010 och måste enligt 
Plan- och Bygglagen sökas 
på nytt, det är ingenting 
Ale kommun råder över. 
Detta bygglov innefattade 
mycket riktigt kostnader på 
kr 5 115 för sådant som den 
tidigare tomtägaren/säljaren 
inte utnyttjade och som den 
tidigare tomtägaren/säljaren 
har rätt att kräva tillbaka. 
Vederbörande har dock hit-
tills inte gjort det, men hon/
han har 10 år på sig att göra 
det. Självklart kan inte kom-
munens Samhällsbyggnads-

nämnd skänka och kvitta 
annans fordran till annan, 
tredje person, i detta fall 
Niklas och hans sambo!

På fyra år händer dess-
utom mycket i lagstift-
ningen. Vi fick till exempel 
en ny Plan- och Bygglag den 
2 maj 2011 med nya krav på 
byggherrar, fastighetsägare, 
kommuner med flera aktö-
rer. Det som gällde 2008 
gäller inte 2012. 

Kostnaden för bygglovet 
är 39 430 kronor (och inte 
kr 50 000, som felaktigt 
anges i artikeln). Det kan/
borde heller inte ha varit 
någon överraskning då 
summan meddelas redan 
vid bygglovsskedet. Ingen 
ansvarig vare sig politiker 
eller tjänsteman har heller 
utlovat någon kvittning av 
annans fordran mot Ale 
kommuns samhällsbygg-
nadsnämnd. Att ”räkna med 
att kunna dra av delar av 
tidigare bygglovskostnader 
för utsättning och samråd” 
som Niklas uppenbarligen 

fått mäklarens besked om 
är helt enkelt felaktigt och 
med denna typ av felaktiga 
uttalanden av ansvarige fast-
ighetsmäklare i samma arti-
kel borde nog Niklas ta ett 
allvarligt samtal med denne 
och rikta krav på ekonomisk 
kompensation. Speciellt som 
denne skall känna till regel-
verket.

Jan A. Pressfeldt
Ordförande Samhälls-

byggnadsnämnden

Irriterande 
strömavbrott

Bana Väg i 
Väst svarar:

Konditor sökes
deltid

Bagare sökes
vikariat, med chans till egen 
tjänstgöring.

Tillträde snarast.

Lennartssons Bageri
Ansökan till:
anette.j@lennartssonsbageri.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

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

LEDIGA TJÄNSTER

Lättare få bygglov i Ale än i grannkommuner
– Stora överord för 5 115 kronor i ett byggprojekt om 2 500 000 kr!

Välkomna, Styrelsen

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Torsdag 13/9 kl 19.00

Skepplanda Hemvärnsgård

Ärenden enligt stadgarna

SKEPPLANDA ÖSTRA 
Viltvårdsområde

ÄLVÄNGENORTENS  
VILTVÅRDSOMRÅDE

kallar till ordinarie

ÅRSMÖTE
Tisdag 11/9 kl 19.00

Starrkärrs Bygdegård

Ärenden enligt stadgarna.

Välkomna!
Styrelsen

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.

M ä b äkl tjä t

Faksimil Alekuriren, vecka 34 2012.

Alla får  
JOBB!

Bö j 0705-23 19 54

Ditt värdföretag finns i Din hemkommun

www.lärlingsgymnasiet.se

Janne 0768-71 20 17    Börje 0705-23 19 54
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Ale kommun i krismöte med 
Trafikverket om kvartstrafiken
ALE. Ett steg närmare 
kvartstrafik för Ale-
pendeln.

Kommunstyrelsens 
ordförande, Mikael 
Berglund (M), var mer 
positiv efter än innan 
tisdagens krismöte 
med Trafikverket.

– Vi fick inga löften, 
men samtalen som förs 
med berörda parter 
utgår från att hitta en 
lösning, sa han efter 
tisdagens överlägg-
ningar.

Trafikverket meddelade i 
början av augusti att Göte-
borgs central är överbelas-
tad och inte kan ta emot den 
utlovade kvartstrafiken från 
Kungsbacka och Ale. Beske-
det var en chock för kom-
munledningen i Ale.

– Hela vår samhällsplane-
ring har ett fokus på det kom-
mande pendeltåget. Det fick 
vi ett bra tillfälle att infor-
mera Trafikverket om idag. 
Vi lyfte också fram det regi-
onala perspektivet där Ale är 
tänkt som ett framtida expan-

sionsområde, vilket är av stor 
betydelse för Göteborgs ut-
veckling. Jag känner att vi fick 
gehör för vårt resonemang, 
menade Mikael Berglund 
som hade sällskap på mötet av 
oppositionsrådet Paula Örn 
(S), kommunchef Erik Lid-
berg och Annika Friberg, 
ansvarig för planeringen av 
kollektivtrafiken i Ale.

– Jag är glad åt att vi är så 
rörande överens om den här 
frågans betydelse, underströk 
han.

Tisdagens möte med Tra-
fikverkets regionchef, Håkan 
Wennerström och vice regi-
onchef Bengt Rydhed, gav 
inga klara besked – däremot 
en fingervisning.

– Målsättningen för alla 
inblandade parter är att hitta 
en lösning som möjliggör 
kvartstrafik. Samtalen förs i 
en positiv anda och det ser 
ljusare ut idag, men lättad 
blir jag först när regionchefen 
skriver under den definitiva 
tågplanen den 14 september, 
avslutade Mikael Berglund.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

”Det ser ljusare ut idag!”

Striden om kvartstrafik för Ale- och Kungsbackapendeln går vidare. I veckan som gick träffade Ales kommunledning Tra-
fikverkets regionchef för att tydliggöra sitt ställningstagande. Problemet är att Göteborgs central redan är överbelastad och 
en utökning av pendeltågstrafiken i samma utsträckning som Västtrafik önskar är inte möjlig i liggande förslag, men plane-
ringen ses nu över ytterligare en gång efter kraftiga påtryckningar. Besked väntas i mitten på september.

Foto: Allan Karlsson

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

September

Kulturarvsdag med 
öppet hus och bussturer
Hembygdsgårdarna i Nödinge, Skepplanda, Starrkärr/Kilanda och 
Hemvärnsmuseet utanför Skepplanda håller öppet hus på  
Kulturarvsdagen söndagen den 9 september mellan kl 10-13.30. 
För dem som vill göra Kulturarvsdagen till en heldagsutflykt finns 
två chartrade bussar som åker mellan hembygdsgårdarna! Sista 
anmälningsdag till bussarna är den 3 september. 
För mer info se www.ale.se (under Uppleva och göra-fliken) eller 
kontakta sofie.rittfeldt@ale.se, 0704-320209. 

PÅ GÅNG I ALE

VAD GÖR EN 
ARKEOLOG?

Gräver de bara? Nej, en arkeolog 
kan också leta efter och dokumen-
tera var det finns gamla lämm-
ningar ( fornlämningar). Det kallas 
inventering och det innebär att vi 
kan skydda vår historia om någon 
vill bygga något eller göra något 
på precis den platsen där det finns 
något som är värdefull för vår 
gemensamma historia.
Sen finns det även arkeologer som 
arbetar på universitetet och på 
museum.

Om man är arkeolog kan man vara 
expert på en viss tidsålder, på att 
gräva på ett speciellt sätt, eller på 
en viss typ av fynd. Man kan tro att 
arkeologer bara vill hitta spännan-
de fynd som guld eller skatter. Men 
en liten bit ben eller en krukskärva 
kan berätta mer än en guldring. 
Sopor kan säga mer om människor 
som bodde på ett ställe och på det 
liv som de levde.
Arkeologen Andreas Antelid gräver 
tillsammans med er och sen fikar vi 
och pratar om de fynd vi hittat!

>> Lördag den 8 september 14:00, 
Skepplanda bibliotek. 
Passar från 8 år. Biljett 50kr.

AFTER WORK 
– för kvinnor mitt i livet

Friskvård  för själen

”Vårt dagliga bröd”
Låt dig inspireras till brödbakning 
med surdeg och annat av Mat-
konsulten Elinore Schutt känd bl a 
från Radio Göteborgs matlagnings-
program. Avgift 50 :-
>> 3 september kl. 18.30
Starrkärrs Församlingshem

Stort tack!
Vi vill tacka Gunvor Hult, besöksverksamheten, samt övriga fan-
tastiska engagerade frivilligarbetare för den väl  genomförda och 
uppskattade utflykten med Klockareängens boende till Gräfsnäs 
slottsruiner lördagen den 18/8.
/Alla vi på Klockareängen

Till alla våra semestervikarier på Klockareängen, vill vi ge ett stort 
tack för denna sommaren. Detta har möjliggjort att vi kunnat få 
ut vår ledighet.
/Personalen på Klockareängen
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GRÖNNÄS. En service-
butik som har framti-
den för sig.

Precis som dess nya 
ägare.

Belinda Henriksson, 
blott 16 år gammal, är 
ny optimistisk ägare 
till OA:s Kiosk & Livs 
i Grönnäs som snart 
byter namn. 

Belindas Kiosk & Livs. Så 
blir det nya namnet på ser-
vicebutiken i Grönnäs, som 
för två veckor sedan övergick 
i ny regi.

– Jag sade till pappa Jan att 
det här stället skulle vi kunna 
ta över. Det kostar säkert en 
hel del pengar blev svaret, 
men efter några veckor var 
köpet klart, berättar Belinda 
för lokaltidningen.

Efter ett långt och skönt 
sommarlov har Belinda 
precis påbörjat sina gymna-
siestudier i Nödinge, Barn- 
och fritidsprogrammet med 
hästar som specialsport.

– Hästar är mitt stora 
intresse, jag rider och tävlar 
för Lilla Edets Ridklubb. 
Ridning blir det i stort sett 
alla dagar i veckan, förklarar 

Belinda.
Hur ska 

du hinna med livet som 
näringsidkare?

– Det blir till att åka 
hit efter skolan, innan jag 
ska till stallet. Sedan är väl 
tanken att jag ska jobba en 
del helger. På vardagarna får 
mamma och pappa ta hand 
om verksamheten.

För tillfället är Grönnäs 
en enda stor byggarbetsplats 
med den pågående väg- och 
järnvägsutbyggnaden. I 
framtiden kommer läget att 
vara perfekt anser Belinda.

– Det blir en avfart från 
motorvägen alldeles intill 
och på något sätt kan detta 
bli en knutpunkt. Vi ser posi-
tivt på framtiden, säger hon.

Utbudet består av tid-
ningar, dricka, godis och så 
vidare. Servicebutiken erbju-
der också mat i form av korv 
med bröd, köttbullar och 
baguetter.

– Just nu har vi många 
byggarbetare som kunder, 
berättar Belinda som också 
har tankar på att utveckla 
verksamheten.

– Först och främst ska vi 
göra om lite grann i lokalen 
och sedan ska vi se hur sor-
timentet ska kunna breddas, 
avslutar Belinda Henriksson.

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

Ny ägare till servicebutiken i Grönnäs
– Belinda får ta hjälp för att hinna med

I GRÖNNÄS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se Belinda Henriksson är ny ägare till servicebutiken i Grönnäs.

Jägarexamen
Anmäl dig till höstens

Start oktober

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

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

ÄLVÄNGEN. Irani Feredon 
och hans butik Hemia kom 
i kläm när Handelsplats 
Älvängen skulle förverk-
ligas.

Nu öppnar han bara ett 
stenkast från den tidigare 
lokalen en ny lampbutik.

– Allt är bättre här. 
Större, fräschare och vårt 
utbud har nu ett stort 
fokus på miljö, säger en 
nöjd butiksägare.

Sedan 2002 har Irani Feredon 
drivit lampaffär i Ale kommun. 
Resan började på Ale Torg som 

han lämnade efter drygt fyra 
år när hyresnivån blev för hög. 
Han mellanlandade i en tillfäl-
lig lokal nere vid Repslagarba-
nan i Älvängen för att ett halvår 
senare flytta upp till Ställverksvä-
gen jämte Willys. Där blev han 
kvar tills grävmaskinerna börja-
de mullra på utsidan. Förverkli-
gandet av visionen Handelsplats 
Älvängen tvingade bort Irani Fe-
redon som dock tipsades om en 
lokal i fastigheten på Göteborgs-
vägen 94, intill Statoil i Älvängen.

– Det har varit en kostsam 
flytt och självklart dyrt när för-
säljningen upphör. Nu har jag 

smygöppnat, men 
butiken är inte klar 
än. Jag väntar på ett 
antal sektioner och 
den stora premiä-
ren dröjer ytterliga-
re någon vecka eller 
två, hälsar Feredon.

Branschen utveck-
las i takt med kunder-
nas krav på energi-
snål belysning. Mil-
jömedvetenheten har 
även Feredon tagit 
vara på.

– Vi erbjuder mycket inom 
LED-belysning, såväl för inom-
hus- som utomhusbruk. Till stora 
delar är det svenska leverantörer 
som gäller för min del. På en liten 
ort är kvalitén nummer ett. Mina 
kunder kommer tillbaka och 
då vill jag att de ska vara nöjda, 
annars blir det inte lika roligt, 
menar Feredon som också satsar 

mycket på design.
– Jag kan inte ha alla modeller 

hemma, men det går snabbt att få 
hit dem från mina leverantörer.

Med andra ord går Feredon 
Irani äntligen mot ljusare tider.

Ny butik i gammal regi
– Alelampan har smygöppnat 
i Älvängen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Feredon Irani har grävt ner Hemia och öppnar nu Alelampan, en ny 
belysningsbutik i Älvängen. Lokalen hittade han under självaste lo-
kaltidningsredaktionen.
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Alla intresserade alebor är 
välkomna på 

ÖPPET MÖTE 
på Folkets hus i Nol 

torsdag 6 september kl 18.00

Socialdemokraternas  
talesperson i utbildningsfrågor 

Ibrahim Baylan 
är på besök i Ale

Varmt 
välkomna!
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GRÖNNÄS. En service-
butik som har framti-
den för sig.

Precis som dess nya 
ägare.

Belinda Henriksson, 
blott 16 år gammal, är 
ny optimistisk ägare 
till OA:s Kiosk & Livs 
i Grönnäs som snart 
byter namn. 

Belindas Kiosk & Livs. Så 
blir det nya namnet på ser-
vicebutiken i Grönnäs, som 
för två veckor sedan övergick 
i ny regi.

– Jag sade till pappa Jan att 
det här stället skulle vi kunna 
ta över. Det kostar säkert en 
hel del pengar blev svaret, 
men efter några veckor var 
köpet klart, berättar Belinda 
för lokaltidningen.

Efter ett långt och skönt 
sommarlov har Belinda 
precis påbörjat sina gymna-
siestudier i Nödinge, Barn- 
och fritidsprogrammet med 
hästar som specialsport.

– Hästar är mitt stora 
intresse, jag rider och tävlar 
för Lilla Edets Ridklubb. 
Ridning blir det i stort sett 
alla dagar i veckan, förklarar 

Belinda.
Hur ska 

du hinna med livet som 
näringsidkare?

– Det blir till att åka 
hit efter skolan, innan jag 
ska till stallet. Sedan är väl 
tanken att jag ska jobba en 
del helger. På vardagarna får 
mamma och pappa ta hand 
om verksamheten.

För tillfället är Grönnäs 
en enda stor byggarbetsplats 
med den pågående väg- och 
järnvägsutbyggnaden. I 
framtiden kommer läget att 
vara perfekt anser Belinda.

– Det blir en avfart från 
motorvägen alldeles intill 
och på något sätt kan detta 
bli en knutpunkt. Vi ser posi-
tivt på framtiden, säger hon.

Utbudet består av tid-
ningar, dricka, godis och så 
vidare. Servicebutiken erbju-
der också mat i form av korv 
med bröd, köttbullar och 
baguetter.

– Just nu har vi många 
byggarbetare som kunder, 
berättar Belinda som också 
har tankar på att utveckla 
verksamheten.

– Först och främst ska vi 
göra om lite grann i lokalen 
och sedan ska vi se hur sor-
timentet ska kunna breddas, 
avslutar Belinda Henriksson.

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

Ny ägare till servicebutiken i Grönnäs
– Belinda får ta hjälp för att hinna med

I GRÖNNÄS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se Belinda Henriksson är ny ägare till servicebutiken i Grönnäs.

Jägarexamen
Anmäl dig till höstens

Start oktober

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

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

ÄLVÄNGEN. Irani Feredon 
och hans butik Hemia kom 
i kläm när Handelsplats 
Älvängen skulle förverk-
ligas.

Nu öppnar han bara ett 
stenkast från den tidigare 
lokalen en ny lampbutik.

– Allt är bättre här. 
Större, fräschare och vårt 
utbud har nu ett stort 
fokus på miljö, säger en 
nöjd butiksägare.

Sedan 2002 har Irani Feredon 
drivit lampaffär i Ale kommun. 
Resan började på Ale Torg som 

han lämnade efter drygt fyra 
år när hyresnivån blev för hög. 
Han mellanlandade i en tillfäl-
lig lokal nere vid Repslagarba-
nan i Älvängen för att ett halvår 
senare flytta upp till Ställverksvä-
gen jämte Willys. Där blev han 
kvar tills grävmaskinerna börja-
de mullra på utsidan. Förverkli-
gandet av visionen Handelsplats 
Älvängen tvingade bort Irani Fe-
redon som dock tipsades om en 
lokal i fastigheten på Göteborgs-
vägen 94, intill Statoil i Älvängen.

– Det har varit en kostsam 
flytt och självklart dyrt när för-
säljningen upphör. Nu har jag 

smygöppnat, men 
butiken är inte klar 
än. Jag väntar på ett 
antal sektioner och 
den stora premiä-
ren dröjer ytterliga-
re någon vecka eller 
två, hälsar Feredon.
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las i takt med kunder-
nas krav på energi-
snål belysning. Mil-
jömedvetenheten har 
även Feredon tagit 
vara på.
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LED-belysning, såväl för inom-
hus- som utomhusbruk. Till stora 
delar är det svenska leverantörer 
som gäller för min del. På en liten 
ort är kvalitén nummer ett. Mina 
kunder kommer tillbaka och 
då vill jag att de ska vara nöjda, 
annars blir det inte lika roligt, 
menar Feredon som också satsar 

mycket på design.
– Jag kan inte ha alla modeller 

hemma, men det går snabbt att få 
hit dem från mina leverantörer.

Med andra ord går Feredon 
Irani äntligen mot ljusare tider.

Ny butik i gammal regi
– Alelampan har smygöppnat 
i Älvängen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Feredon Irani har grävt ner Hemia och öppnar nu Alelampan, en ny 
belysningsbutik i Älvängen. Lokalen hittade han under självaste lo-
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Områdes-

visning

Söndag 2 sept

12.00–14.00

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

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

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

NYA BOSTÄDER FR. 995.000 KR I NÖDINGE

För mer information kontakta 
Anders Östlund.  BoSkaparna.

Tel:  0730-96 08 55

www.boskaparna.se

0703-44 40 74

ALAFORS. Protesterna 
mot en eventuell vind-
kraftsutbyggnad i Ale-
fjäll fortsatte i veckan.

Kommunfullmäktiges 
presidie och Ales båda 
kommunalråd mötte 
delar av motståndsrö-
relsen innan månda-
gens sammanträde.

Alefjälls Natur-
skyddsförening över-
lämnade då 683 namn-
underskrifter som mot-
sätter sig idéerna.

Målsättningen från Alefjälls 
Naturskyddsförening var att 
få en kortare skrivelse upp-
läst för fullmäktiges ledamö-
ter innan måndagens sam-
manträde.

– Det tillåter tyvärr inte re-
gelverket, men vi noterar det 
som ett medborgarförslag och 
era papper kommer att bifo-
gas handlingarna i ärendet om 
vindkraft i Alefjäll, sa ordfö-
rande Klas Nordh (FP).

Det var ett väntat besked 
och inga sura miner från för-
eningen, tvärtom.

– Vi har en bra dialog med 
Ale kommuns politiker, den 
är snudd på lättsam, berätta-
de föreningens ordförande, 
Bruno Nordenborg och till-
lade:

– Jag upplever att båda sidor 
lyssnar på oss. De har respekt 
för vår kunskap och vet att vi 
inte bara svamlar. Vi har fog 
för det vi säger.

Alefjälls Naturskyddsför-
ening bildades i februari i år 
och i april började medlem-
marna att samla in namnun-
derskrifter i området. I mån-
dags lämnades 683 enskilda 
namn in, 86% av dem boende 
i Ale och de allra flesta i det 
som kallas Alefjäll.

– Vi vill också göra politi-
kerna uppmärksamma på att 
det i princip när som helst 
kan komma en ansökan om 
vindkraftsbyggnation. Frågan 
ställs till Länsstyrelsen som 
sedan ger kommunen tre till 
fyra veckor på sig att kommen-
tera ärendet. Något bygglov 
krävs inte om vindkraftverket 
är högre än 150 meter. Det är 
absurt. Vi vill att Ale kommun 
utnyttjar sitt veto och om inte 
tar bort hela vindbruksplanen 
åtminstone slår fast att vind-
kraftverk högre än 150 meter 
samt med en ljudnivå högre än 
35 db inte är tillåtet, förtydli-
gade Bruno Nordenborg.

En tuffare kravspecifika-
tion för de som vill satsa på 
vindkraftverk är enligt fören-
ingen ett lättare sätt att kunna 
gå vidare.

– Med lägre vindkraftverk 
blir det långt ifrån lika kom-
mersiellt gångbart. Att bygga 
längs E6 och påstå att dessa 
inte stör bebyggelsen är en 
annan sak. Där dämpas allt av 
ljudnivån från trafiken, i en 
skog som för övrigt är tämli-
gen tyst blir vindkraftverkens 
etablering förödande, avsluta-

de Roy Jansson, kassör i Ale-
fjälls Naturskyddsförening.

I samband med överläm-
nandet av namnlistorna fram-
förde föreningen två krav:
• Att Ale Kommun använder 
sin vetorätt och stoppar Ale-
trion Vinds planerade vind-

kraftsetablering på Alefjäll.
• Att Ale Kommun stryker 
område C, D och E i vind-
bruksplanen.

Fortsatta protester mot vindkraft i Ale

ALEFJÄLLS NATURSKYDDSFÖRENING
Bildad: 1 februari 2012
Antal medlemmar: 509 medlemmar
Ordförande: Bruno Nordenborg
Målsättning: ”Alefjälls Naturskydds-
förening skall verka för att ta till-
vara natur- och livsmiljöintressen 
av skilda slag på Alefjäll. Föreningen 
skall aktivt arbeta för att förhindra 
etableringar som negativt påverkar 

livsmiljöer för människor och djur 
samt landskapets särart och vårt 
svenska kulturarv. Föreningen skall 
sträva efter att genom en bred för-
ankring bland medlemmarna vara en 
trovärdig remissinstans för myndig-
heter i aktuella frågor som rör Ale-
fjälls natur och livsmiljö.”TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Alefjälls Naturskyddsförenings ordförande Bruno Norden-
borg överlämnade 683 namnunderskrifter till Ales politiska 
ledning, här representerad av Klas Nordh (FP), Mikael Berg-
lund (M), Paula Örn (S) och Inga-Lill Andersson (S).
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NÖDINGE. Denise Har-
kild, 21 drömmer om 
att öppna ett eget café, 
men det stora målet 
just nu är att få ett 
jobb. 

Efter att varit arbets-
lös i nästan två år 
väcker ungdomsjobbet 
som köksbiträde på 
Äppelgårdens förskola 
hopp om framtiden. 

Ost, skinka, smör, paprika 
och gurka ligger inplastat på 
små tallrikar. Brödet är upp-
skivat i korgar och mjölk-
paketen står uppradade på 
bänken där Denise Harkild 
fixar i ordning det sista inför 
mellanmålet. 

I köket på Äppelgårdens 
förskola har hon arbetat i 
tre månader och lika lång tid 
återstår innan avtalet för det 
kommunala ungdomsjobbet 
löper ut. 

Hon är en av sex arbets-
lösa ungdomar i Ale som 
genom Arbetsmarknadsen-
heten (AME) fått chansen att 
under ett halvår arbeta inom 
kommunal verksamhet mot 
en lön.

Ungdomsjobben är en 
del av kommunens särskilda 
satsningar för att minska 
ungdomsarbetslösheten och 

i år satsas 4 miljoner kronor 
extra på olika projekt.

Utnyttjar praktikanter
För Denise betyder jobbet 
på Äppelgårdens förskola 
mycket. 

Efter studenten jobbade 
hon ett kort tag som tele-
fonförsäljare innan hon blev 
arbetslös. Det har snart gått 
två år och ännu har inte 
hennes enträgna jobbsö-
kande resulterat i en anställ-
ning. 

När hon på AME i Ale 
blev tillfrågad om hon inte 
ville söka ett kommunalt 
ungdomsjobb nappade hon 
direkt. 

– Jag har alltid tyckt om 
att laga mat och redan från 
första dagen har jag trivts 
jättebra här. Här känns all-
ting rätt och jag känner mig 
verkligen behövd. Det är stor 
skillnad från att ha praktik 
eftersom man får lön. Det 
skapar en helt annan motiva-
tion. 

Denise har haft många 
praktikplatser. En del har 
gett henne nyttiga erfaren-
heter, men på flera restau-
ranger och caféer har hon 
känt sig utnyttjad som gratis 
arbetskraft. 

– Jag hade en riktigt bra 

praktik i en butik då jag gick 
på Mirois serviceutbildning. 
Den gick till på rätt sätt så 
att jag fick ut något av den, 
till skillnad från på många 
andra ställen. På ett café 
fick jag aldrig veta när jag 
slutade och ingen informa-
tion alls om vad som gällde. 
Som praktikant ska man inte 
ta någon annans plats, men 
det har hänt flera gånger att 
jag jobbat istället för någon 
anställd. 

Bra merit
Genom jobbet på Äppelgår-
dens förskola har hon hittat 
tillbaka till sina rutiner och 
tycker att det känns kul att 
ha fått något att göra igen. 
Dessutom har hon snabbt 
funnit sig tillrätta bland kol-
legorna i köket.

– Även om det skiljer 20 år 
mellan oss har vi alltid roligt 
tillsammans och pratar och 
skojar mellan varven.  

Sara Mellbin, ungdoms-
handläggare på AME som 
förmedlat jobbet, ser mycket 
positivt på satsningen som 
funnits länge i Ale kommun. 

– Det är en bra möjlighet 
att prova på ett jobb och se 
vad man tycker samtidigt 
som arbetsgivaren får upp-
lärningsperioden betald. För 

vissa personer tar det tid att 
komma in i ett jobb, man 
kanske har varit borta från 
arbetslivet ett tag och behö-
ver en längre startsträcka. 
Oavsett om det leder till en 
anställning eller inte så får 
man en bra merit med sig 

och kanske en referens.  
Tjugoettåriga Denise 

Harkild håller tummarna för 
att det ska finnas möjlighet 
till fortsatt arbete på Äppel-
gårdens förskola efter att 
ungdomsjobbet löpt ut.

– Annars har jag fått en 

bra erfarenhet som förhopp-
ningsvis kan leda till att jag 
får ett annat arbete.

En chans till jobb
– Denise Harkild hittade snabbt sin plats i köket

Hoppas på anställning. Denise Harkild är mycket nöjd med sitt ungdomsjobb i köket på Äp-
pelgårdens förskola och hoppas på att få stanna kvar.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Kaféstaden

ALLA BARN 
MELLAN

0-100 ÅR 
ÄR HJÄRTLIGT
VÄLKOMMNA!!
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TOBBE TROLLKARL

KALASPROGRAM

Hoppborgar  Ballonguppsläpp  Godisregn
Clowner  Fiskdamm  Ansiktsmålning  Hinderbana

Ponnyridning  Pysselverkstad  Bondgårdsdjur
och mycket mycket mer!

Hela programmet hittar du hos Alingsås Turistbyrå 0322-616200 
och på www.kafestaden.se och facebook.com/kafestaden

NÄR: Lördag 1 september kl. 08 – 18.

VAR:  Stadskärnan, Nolhaga, Savannen och Mjörnvallen bl a.
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GALEN
SHOW!

Nu firar vi 1 år som 
elhandelsbolag! 

Välkommen på kalas!

Fredag 31 augusti kl 10-14

Besöksadress: 

Lunnavägen 2 Alafors
Telefon 0303- 33 24 00 
www.aleel.se

Vi bjuder på kaffe och tårta samt en liten 
present till de 100 första gästerna!
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och mycket mycket mer!

Hela programmet hittar du hos Alingsås Turistbyrå 0322-616200 
och på www.kafestaden.se och facebook.com/kafestaden

NÄR: Lördag 1 september kl. 08 – 18.

VAR:  Stadskärnan, Nolhaga, Savannen och Mjörnvallen bl a.

EN
GALEN
SHOW!

Nu firar vi 1 år som 
elhandelsbolag! 

Välkommen på kalas!

Fredag 31 augusti kl 10-14

Besöksadress: 

Lunnavägen 2 Alafors
Telefon 0303- 33 24 00 
www.aleel.se

Vi bjuder på kaffe och tårta samt en liten 
present till de 100 första gästerna!
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Bli återförsäljare
Kan du tänka dig 
att sälja kläder?

 
Vi söker återförsäljare 
just nu i ditt område.

  
Ring oss på 011 - 12 27 00

Besök vår hemsida 
Friendtex.se

FRIENDTEX Hospitalsgatan 16, 602 27 Norrköping

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

Ballonglördag Älvängen
Lördag 29 september

www.cederleufssvenheimers.se

NÖDINGE. I fredags 
hade både Ale och Lilla 
Edet all anledning att 
fira.

Efter tre års hårt 
arbete har kommu-
nerna utsetts till lokalt 
certifierade Vård- och 
omsorgscollege, som 
innebär ett förbätt-
rat samarbete mellan 
utbildning och arbete.

Stämningen var minst sagt 
högtidlig när Joakim Öst-
ling, verksamhetschef för 
utbildning i Ale kommun, 
mottog diplomet av Lena 
Hansson från Nationella 
rådet. 

På plats i Ale gymnasiums 
musiksal fanns många repre-
sentanter från sektor arbete, 
trygghet och omsorg. Alla 
har de arbetat hårt för att 

bemöta kvalitetskraven, ett 
arbete som resulterat i att Ale 
och Lilla Edet nu utsetts till 
lokalt certifierade Vård- och 
omsorgscollege. 

Bland åhörarna fanns även 
politiker, lärare och elever 
från Vård- och omsorgspro-
grammet. Dessutom höjde 
musikelever stämningen 
ytterligare med egenskrivna 
akustiska låtar. 

För tre år sedan blev 
Göteborgsregionens kom-
munalförbund – GR certifie-
rade som VO-regioncollege 
och därefter har kommu-
nerna kunnat ansöka om att 
bli lokalt certifierade. Ale 
och Lilla Edet ansökte och 
arbetade tillsammans och i 
fredags gick de i mål. 

Behovet växer
Bakgrunden är att behovet 
av mer personal inom vården 
ökar ständigt. Inom sektorn 
står man inför ett genera-
tionsbyte där en tredjedel av 
arbetskraften är på väg att 
lämna arbetslivet med värde-
fulla kunskaper. 

Utbyggnaden av infra-
strukturen bidrar till befolk-
ningsökning och därmed är 
man direkt beroende av att 
fler ska välja att arbeta inom 
vården. 

Sirpa Niemi, verksam-
hetschef för funktionshinder 
i Ale kommun, har ingått i 
den lokala styrgruppen. Hon 
betonade vikten av certifie-
ringen. 

– Det är en kvalitetssäk-
ring som ses som mycket 
meriterande hos arbetsgi-
vare. Kanske har vi i kommu-
nen varit dåliga på att mark-
nadsföra jobben inom vård 
och omsorg tidigare, men 
det ska vi ändra på. Syftet 
med Vård- och omsorgscol-
lege är också att skapa kar-
riärvägar och möjligheter till 
kompetensutveckling.

Vinst för vårdyrken
– Ale certifierat till Vård- och omsorgscollege

Joakim Östling mottog dip-
lomet från Lena Hansson.

Natalie Andersson och 
Amilia Häger spelade några 
egenskrivna låtar för den 
fullsatta musiksalen. 

Sirpa Niemi, verksamhetschef för funktionshinder.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Vem 
känner du 
som snart 

fyller?

Boel Holgersson (C), ordförande i Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden, Elena Fridfelt (C), ordförande för Utbildnings-
nämnden och Kommunstyrelsens ordförande Mikael Berglund (M) deltog när Ale och Lilla Edet kommuner utsågs till lokalt 
cerifierade Vård- och omsorgscollege – ett förbättrat samarbete mellan arbete och utbildning.
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NÖDINGE. I tisdags 
hade berörda hyresgäs-
ter och fastighetsägare 
från Norra Klöverstigen 
och Fyrklövergatan 
bjudit in ledamöterna 
i Samhällsbyggnads-
nämnden för att dis-
kutera kommunens 
förslag om förtätning i 
området.

Bara en kom – oppo-
sitionens Tyrone Hans-
son (S).

– Det är bra att få 
se området med egna 
ögon, få en visuell 
känsla och som politi-
ker är det också viktigt 
att ta del av invånarnas 
argument, förklarade 
Tyrone när han mötte 
representanter från 
Överstegårdens sam-
fällighetsförening.

Samhällsbyggnadssektorn 
har fått in, om inte rekord-
många, så i alla fall en diger 
hög av synpunkter gällande 
förslaget om förtätning av 
Norra Klöverstigen och 
Fyrklövergatan. Samtliga är 
negativt inställda. I hopp om 
att få träffa beslutsfattarna 
hade Överstegårdens samfäl-
lighetsförening och dess ord-
förande, Thomas Eliasson, 
skickat ut en inbjudan till ett 
möte på det aktuella områ-
det. Tyrone Hansson, förste 
vice ordförande i Samhälls-
byggnadsnämnden, kom i 
ensamt majestät.

Angeläget möte
– De övriga partierna får 
svara för sig varför de inte 
är här, det är deras ensak. 
För egen del tycker jag det 
är angeläget att kunna samla 
på sig så mycket information 
som möjligt, inte minst för 

att förslaget har väckt starka 
reaktioner. Det är värt att 
lägga ned lite extra energi i 
detta ärende, sade Tyrone 
som emellertid valde att hålla 
en neutral inställning då han 
mötte de boende i området.

– Det vore fel av mig att 
säga att det inte blir några 
kåkar här. Det jag kan säga är 
att vi gärna vill förtäta sam-
hället, men det får inte ske 
på boendemiljöns bekostnad. 
Det som sker nu är att kom-
munens tjänstemän, med sin 
sakkunskap inom olika delar, 
ska säga sitt. Det handlar om 
tillfartsvägar, miljö, rädd-
ningstjänst och så vidare. Jag 
skulle kunna tro att frågan 
kommer upp på vårt nämnd-
möte i oktober, informerade 
Tyrone.

Förslaget är att anlägga 
tre, elva meter höga, hus-
kroppar. Totalt rör det sig 
om 24-28 lägenheter. Hus-
kropparna är tänkta att vara 
placerade i närheten av rad-
husen i området.

– Jag har varit med om 
många konstigheter i den här 
kommunen, men det här tar 
priset. Förslaget är ett hån 
mot oss som bor här, dundrar 
Jan Henriksson.

– Det är oerhört provo-
cerande. Folk har bott här 

i över 30 år och nu riskerar 
de att få ett stort hus mitt 
framför ögonen. Det är för 
jäkligt, säger Jan.

Thomas Eliasson tyckte 
det var beklagligt att inte fler 
än Tyrone Hansson beha-
gade dyka upp på mötet, men 
konstaterade samtidigt:

– Våra argument är starka 
och vi tänker kämpa in i det 
sista. Vi ger oss aldrig!

Samhällsbyggnads ord-
förande Jan A Pressfeldt 
(AD) förklarar varför majo-
riteten inte fanns på plats i 
Nödinge.

– Vi är inne i ett samråds-
skede nu där vi följer boken 
till punkt och pricka. Vi vill 
inte på något sätt gå händel-
serna i förväg. Vi har besökt 
det aktuella området tidigare 
och vet mycket väl hur det 
ser ut. Det som är viktigt i 
sammanhanget är att ären-
det har gått från ett enkelt 
planförfarande till ett nor-
malt planförfarande. Det var 
mitt förslag att det skulle bli 
så. Det innebär att alla kom-
muninvånare har möjlighe-
ten att få sin röst hörd och 
sina synpunkter protokoll-
förda.

– Tyrone 
Hansson (S) 
blev ensam 
på mötet

Boende i området tog tillfället i akt att framföra sina synpunkter till Tyrone Hansson.

Berörda fastighetsägare och hyresgäster ville visualise-
ra vad en eventuell nybyggnation mellan Norra Klöversti-
gen och Fyrklövergatan kan få för konsekvenser för boende-
miljön.

Hopp om en 
god skogsaffär?

V

i

 

h

j

ä

l

p

e

r

 

d

i

g

Älvängen 0303-33 48 50 Göteborgsvägen 70, Älvängen E-post: alvangen@handelsbanken.se

med investeringar i skog och lantbruk
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TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Majoriteten svek 
boende i Nödinge
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NÖDINGE. I tisdags 
hade berörda hyresgäs-
ter och fastighetsägare 
från Norra Klöverstigen 
och Fyrklövergatan 
bjudit in ledamöterna 
i Samhällsbyggnads-
nämnden för att dis-
kutera kommunens 
förslag om förtätning i 
området.

Bara en kom – oppo-
sitionens Tyrone Hans-
son (S).

– Det är bra att få 
se området med egna 
ögon, få en visuell 
känsla och som politi-
ker är det också viktigt 
att ta del av invånarnas 
argument, förklarade 
Tyrone när han mötte 
representanter från 
Överstegårdens sam-
fällighetsförening.

Samhällsbyggnadssektorn 
har fått in, om inte rekord-
många, så i alla fall en diger 
hög av synpunkter gällande 
förslaget om förtätning av 
Norra Klöverstigen och 
Fyrklövergatan. Samtliga är 
negativt inställda. I hopp om 
att få träffa beslutsfattarna 
hade Överstegårdens samfäl-
lighetsförening och dess ord-
förande, Thomas Eliasson, 
skickat ut en inbjudan till ett 
möte på det aktuella områ-
det. Tyrone Hansson, förste 
vice ordförande i Samhälls-
byggnadsnämnden, kom i 
ensamt majestät.

Angeläget möte
– De övriga partierna får 
svara för sig varför de inte 
är här, det är deras ensak. 
För egen del tycker jag det 
är angeläget att kunna samla 
på sig så mycket information 
som möjligt, inte minst för 

att förslaget har väckt starka 
reaktioner. Det är värt att 
lägga ned lite extra energi i 
detta ärende, sade Tyrone 
som emellertid valde att hålla 
en neutral inställning då han 
mötte de boende i området.

– Det vore fel av mig att 
säga att det inte blir några 
kåkar här. Det jag kan säga är 
att vi gärna vill förtäta sam-
hället, men det får inte ske 
på boendemiljöns bekostnad. 
Det som sker nu är att kom-
munens tjänstemän, med sin 
sakkunskap inom olika delar, 
ska säga sitt. Det handlar om 
tillfartsvägar, miljö, rädd-
ningstjänst och så vidare. Jag 
skulle kunna tro att frågan 
kommer upp på vårt nämnd-
möte i oktober, informerade 
Tyrone.

Förslaget är att anlägga 
tre, elva meter höga, hus-
kroppar. Totalt rör det sig 
om 24-28 lägenheter. Hus-
kropparna är tänkta att vara 
placerade i närheten av rad-
husen i området.

– Jag har varit med om 
många konstigheter i den här 
kommunen, men det här tar 
priset. Förslaget är ett hån 
mot oss som bor här, dundrar 
Jan Henriksson.

– Det är oerhört provo-
cerande. Folk har bott här 

i över 30 år och nu riskerar 
de att få ett stort hus mitt 
framför ögonen. Det är för 
jäkligt, säger Jan.

Thomas Eliasson tyckte 
det var beklagligt att inte fler 
än Tyrone Hansson beha-
gade dyka upp på mötet, men 
konstaterade samtidigt:

– Våra argument är starka 
och vi tänker kämpa in i det 
sista. Vi ger oss aldrig!

Samhällsbyggnads ord-
förande Jan A Pressfeldt 
(AD) förklarar varför majo-
riteten inte fanns på plats i 
Nödinge.

– Vi är inne i ett samråds-
skede nu där vi följer boken 
till punkt och pricka. Vi vill 
inte på något sätt gå händel-
serna i förväg. Vi har besökt 
det aktuella området tidigare 
och vet mycket väl hur det 
ser ut. Det som är viktigt i 
sammanhanget är att ären-
det har gått från ett enkelt 
planförfarande till ett nor-
malt planförfarande. Det var 
mitt förslag att det skulle bli 
så. Det innebär att alla kom-
muninvånare har möjlighe-
ten att få sin röst hörd och 
sina synpunkter protokoll-
förda.

– Tyrone 
Hansson (S) 
blev ensam 
på mötet

Boende i området tog tillfället i akt att framföra sina synpunkter till Tyrone Hansson.

Berörda fastighetsägare och hyresgäster ville visualise-
ra vad en eventuell nybyggnation mellan Norra Klöversti-
gen och Fyrklövergatan kan få för konsekvenser för boende-
miljön.

Hopp om en 
god skogsaffär?
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Älvängen 0303-33 48 50 Göteborgsvägen 70, Älvängen E-post: alvangen@handelsbanken.se

med investeringar i skog och lantbruk
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TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Majoriteten svek 
boende i Nödinge
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KUNGÄLVSMÄSSAN 2012

• Fri entré
• 150 utställare
• Mässerbjudanden 
 från alla utställare
• Mat och dryck
• Musikcafé
• Underhållning
• Fotoutställning
• Tipspromenad
• Tävlingar
• Lotterier
• Fiskdamm 
• Tivoli
•  Räddningstjänsten  
• Årets Kungälvsbo

Öppet: Torsdag 12-19 • Fredag 12-19 • Lördag 10-16 • www.kungalvsmassan.se

13-14-15 September
Mimershallen

ÄLVÄNGEN. En omfattande skadegö-
relse upptäcktes på Aroseniusskolan 
tidigt på onsdagsmorgonen.

Inte mindre än 86 rutor hade kros-
sats.

– Fruktansvärt tråkigt för eleverna 
och för oss som arbetar här, säger 
rektor Carina Olsson.

Larmet gick strax efter klockan fyra och kort 
därefter var Securitas på plats. Personal från 
Ale kommun kom vid sex-tiden och kunde 
städa undan allt glassplitter innan eleverna 
anlände. 

– Det kändes ändå bra så att eleverna slapp 

se allt glassplitter, säger Carina Olsson.
Vem eller vilka personer som har begått 

skadegörelsen är ännu okänt. Skolans över-
vakningsfilm har överlämnats till polisen. 
Blodspår kunde också säkras på brottsplatsen.

– Eleverna är bestörta över det som har 
hänt. De ser sambandet mellan sådan här me-
ningslös skadegörelse och ekonomiska resur-
ser som gör bättre nytta i verksamheten, säger 
Carina Olsson till Alekuriren.

Exakt hur stor kostnaden blir för den natt-
liga skadegörelsen återstår att se, men det kan 
röra sig om ett par hundra tusen kronor.

JONAS ANDERSSON

/meter
från
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Vi bygger nyttvaruhus i Stora Viken, Bohus vid E45Premiär 27/2 2013

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

Eget café

99:-
Bordslampa
tre färger 52 cm

195:-
Från

Stort urval
sängöverkast

15:-/st
Handdukar
Flera färger, olika storlekar

Ex. 50x70

JUST NU!

25:-

Stort urval

tygmetervaror

Omfattande skadegörelse 
på Aroseniusskolan
– 86 rutor krossades
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86 rutor krossades på Aroseniusskolan tidigt på onsdagsmorgonen.        Foto: Allan Karlsson

ALE/KUNGÄLV. Målet är att förändra 
sitt beteende och sluta vara våld-
sam.

På Krismottagningen för män i 
Kungälv startar nu en icke-vålds-
grupp med fokus på våld i nära rela-
tioner. 

Här möts män med liknande erfa-
renheter för att lära sig att hantera 
sin ilska.

”Brott i nära relationer är ett allvarligt sam-
hällsproblem. Dessa brott orsakar stort 
mänskligt lidande och innebär genomgri-
pande inskränkningar i de drabbades frihet. 
Varje år utsätts tiotusentals personer i Sverige 
för våld, hot och trakasserier av någon som 
de har eller har haft en nära relation med. 
Främst handlar det om kvinnor som utsätts 
av en man de har eller har haft ett partnerför-
hållande med.”

Detta finns att läsa i ett regeringsbeslut 
från den 26 april i år, där Brottsförebyggande 
rådet – BRÅ fått i uppdrag att genomföra en 
nationell kartläggning av brott i nära relatio-
ner.

Bo Jonsson, familjerådgivare och utbildad 
socionom, startar nu tillsammans med kolle-
gan Kent Nylén en icke-våldsgrupp på Kris-
mottagningen för män. Mottagningen ligger 
i Kungälv, men svarar även för Ale kommun. 

Beprövad metod
I en grupp om minst tre deltagare träffas man 
en gång i veckan vid 24 tillfällen och samtalar 
kring våld. 

– I fokus står våld i nära relationer, vilket 
förutsätter att man ska ha haft en relation. 
Allt pekar på att man uppnår bättre resultat 
av att prata i grupp än enskilt. Man får olika 
perspektiv och vinklar på problemet och det 
blir en nyttig dynamik. Vågar en berätta 
något så hänger de andra på. Det viktigaste 
är att man tagit ansvar för våldet och insett att 
det är bara är man själv som kan ändra på det, 
berättar Bo Jonsson.

Metoden som används är utvecklad av stif-
telsen Alternativ til vold (ATV) i Oslo och 
genomförs i samarbete med Utväg Göteborg 
och Södra Älvsborg. 

Förhoppningen är att komma igång i 
mitten eller slutet av september och att inta-
gen sedan kan ske löpande. 

Vägen från våldet
– Icke-våldsgrupp för 
män startar i Kungälv

Bo Jonsson, familjerådgivare på Krismot-
tagningen för män i Kungälv, håller i grupp-
samtalen där man fokuserar på våld i nära 
relationer.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se



ÄLVÄNGEN. Kommunfullmäktige klubbade i mån-
dags köpet av La Plaza-fastigheten i Älvängen.

Planen är att inom tre år riva huset för att fort-
sätta utveckla centrumområdet.

Hyresgästerna kan också komma att behöva 
kompenseras ekonomiskt när uppsägning blir 
aktuellt.
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Såld! Ale kommun 
löser in fastigheten 
där La Plaza och 
Cederleufs Svenhei-
mers konditori hu-
serar. Prislappen; 
6,5 Mkr.

Strategiskt köp av kommunen

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

PRIS 825 000 kr/bud. AVGIFT 4 915 kr/månad. . VISAS
Ring för tidsbokning. Byvägen 19c. ALE Marie Engström
0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 4 rok, 89,5 kvm
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PRIS 750 000 kr/bud. AVGIFT 3 586 kr/månad. . VISAS
Ring för tidsbokning. Byvägen 16b. ALE Marie Engström
0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 3 rok, 65 kvm
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PRIS 840 000 kr/bud. AVGIFT 2 750 kr/månad. .
ENERGIPREST. D. VISAS Ring för tidsbokning.
Egnahemsvägen 13. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE NOL 3 rok, 68 kvm
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PRIS 645 000 kr/bud. AVGIFT 3 557 kr/månad. . VISAS
Ring för tidsbokning. Byvägen 22 A. ALE Marie Engström
0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 3 rok, 65 kvm
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PRIS 1 600 000 kr/bud. TOMT 1 254 kvm . VISAS Sö 2/9.
Ring för tidsbokning. Boet 505. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE HÅLANDASJÖN 6 rok, 115 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 3 050 000 kr/bud. TOMT 276 kvm.
ENERGIPREST. C. VISAS Ring för tidsbokning. Malm
Erikssons Gränd 11. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE NÖDINGE 6 rok, 127,5 kvm
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PRIS 1 100 000 kr/bud. TOMT 1 384 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Ranneberg 250. ALE
Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE KILANDA 4 rok, 120 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 1 995 000 kr/bud. TOMT 812 kvm .
ENERGIPREST. B. VISAS Sö 2/9. Ring för tidsbokning.
Skepplandavägen 7. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE SKEPPLANDA 6 rok, 138 kvm
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PRIS 2 750 000 kr/bud. TOMT 107 836 kvm .
VISAS Sö 2/9 11.30-12.00. Ring för tidsbokning. Svenstorp
150. ALE Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE ÄLVÄNGEN 93 kvm
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PRIS 1 995 000 kr/bud. TOMT 603 kvm . VISAS On 29/8.
Ring för tidsbokning. Tallstigen 13. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE NOL 6 rok, 156 kvm
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PRIS 2 490 000 kr/bud. TOMT 957 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Trädgårdsvägen 32c. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE SURTE 7 rok, 148+89 kvm

S
M
S
:A

6
0
6
6
5

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 2 995 000 kr/bud. TOMT 427 kvm.
ENERGIPREST. C. VISAS Ring för tidsbokning.
Westmarks Gränd 5. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE NÖDINGE 3 rok, 115 kvm
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BOSTADSRÄTTER ALE

VILLOR ALE

Motivet för att förvärva af-
färsfastigheten granne med 
blivande resecentrum anses 
strategiskt. Beslutet vilar på 
strukturstudien för Älväng-
en som kommunfullmäkti-
ge antog i maj 2008. Tanken 
är att de centrala delarna av 
Älvängen bör ges en mer 
stadslik karaktär. När nu pen-
delstationen snart står klar 
finns det läge att fortsätta ut-
veckla området.

Ale kommun tar över fast-
igheten 1 oktober i år och 
blir samtidigt ny hyresvärd 
för de tre hyresgästerna. Hur 
deras framtid ser ut är nästa 
huvudvärk, men att det kan 
bli tal om ytterligare ekono-
miska ersättningar råder det 
inga tvivel om. Jordabalken 
är tydlig och kan inte hyres-
värden erbjuda en jämförbar 
ersättningslokal återstår bara 
en ekonomisk förhandling. 
Å andra sidan är byggnatio-
nen av nya affärslokaler redan 
igång i Älvängen.

Prislappen 6,5 miljoner 
kronor vilar på en oberoen-
de värdering som kommunen 
låtit göra.

Ale kommunfullmäktige 
tog beslutet enhälligt.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ladda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.seLadda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.se

Dina egna bilder i en professionell fotobok

fotoklok  i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  

Det är bara din fantasi som sätter gränserna!

Tips! Läs vår
a 

kundomdömen
 på 

hemsidan!

Skapa enkelt din egen fotobok med dina egna bilder och texter. Resultatet blir precis som en riktig
bok som du köper i bokhandeln. En fotobok kan handla om vad som helst.  Möhippan, bröllopet, 

svensexan, födelsedagen, babyns första år, resor, din hobby, favoritdrinkar m.m.

LÄ
SV

ÄRDE!

Din bok skicka
s 

inom 4 arbetsda
gar!

Snabbast i Sver
ige!?

<- <-

RABATT PÅ ALLA PRODUKTER!20%
i samarbete med
fotoklok.se ger dig 

Ange koden: “alekuriren”när du betalar.

& ONLINE
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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!
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SKEPPLANDA. Skepp-
landa vårdcentral blir 
kvar tills vidare, men 
hur framtiden ter sig är 
ännu ovisst.

Problemet är att 
Älvängen-Skepplanda 
vårdcentral tappar lis-
tade patienter, 60-70 
personer i månaden.

– Personalsituationen 
börjar dock se bättre 
ut för vår del och 
rekryteringsprocessen 
av läkare pågår hela 
tiden. Det är genom att 
erbjuda en bra verk-
samhet för våra patien-
ter som vi kan få fler 
att lista sig hos oss. 
Det är vårt mål att hela 
tiden bli bättre, säger 
verksamhetschef Eva 
Herlenius.

Arbetsgruppen för vård-
centralens överlevnad fick 
i förra veckan besök av Pri-
märvårdsstyrelsens ordfö-
rande, Gunilla Josefsson 
(S), samt verksamhetschefen 
för Älvängen-Skepplanda 
vårdcentral, Eva Herlenius. 
På ett möte i Skepplanda 
församlingshem diskutera-
des rådande situation och ett 
framtida scenario.

– Min uppgift är att leda 
styrelsen. I grund och botten 
är vi väldigt styrda, vi lyder 
under krav- och kvalitetsbo-
ken och ersättningsmodellen 
ligger fast. Det finns inga 
extra pengar centralt utan 

det är listningen som finan-
sierar respektive verksamhet, 
betonade Gunilla Josefsson.

– Utförarstyrelsen har 
inget politiskt handlingsut-
rymme. Vad vi kan göra är 
att backa upp verksamhets-
ledningen i olika ställnings-
taganden, hjälpa till i pro-
fileringsarbetet och stötta 
när det gäller rekryteringen 
av nya läkare. Läkarrekry-
teringen är ju trots allt det 
som är den springande punk-
ten i sammanhanget. Vad 
avser kritiken som offentliga 
vårdcentraler har fått om 
bemötande, så är det själv-
klart också en viktig fråga 
att komma till rätta med. 
Det ska inte behöva vara 
ett bekymmer för oss, säger 
Gunilla Josefsson.

Oroliga
Invånarna i Skepplanda med 
omnejd, som är ett geogra-
fiskt stort område, är oro-
liga att vårdcentralen ska gå 
samma bittra öde till mötes 
som folktandvården – det vill 
säga läggas ned.

– Det jag kan säga är att 
det inte finns några sådana 
planer för tillfället. List-
ningen minskar och proble-
met för oss är att kunna driva 
två kompletta vårdcentraler, 
säger Eva Herlenius och 
berättar att det idag finns 
10 400 listade för Älvängen-
Skepplanda vårdcentral.

Förra måndagen öpp-
nade Skepplanda vårdcentral 

igen efter att ha varit stängd 
under semesterperioden. 

– Vi kommer att ha läkare 
i Skepplanda två dagar i 
veckan och övriga dagar 
erbjuds distriktssköters-
kemottagning. BVC finns 
måndag-onsdag, berättar 
Eva Herlenius och tillägger:

– Övrig tid hänvisar vi 
våra kunder till Älvängens 
vårdcentral.

Den nya infrastrukturen, 
med ny motorväg och fem 
pendlingsstationer i kommu-
nen, hoppas Primärvårds-
styrelsen och verksamhets-

ledningen ska öka attrak-
tionskraften i samband med 
anställningsförfarandet av 
nya läkare.

– Vi tror och hoppas det. 
Jag är mycket glad över att 
vi har kunnat anställa en ny 
läkare i vår organisation, 
Malgorzata Krôl, som 
är specialist inom allmän- 
och invärtesmedicin. Hon 
kommer närmast från Vär-
namo och börjar sin tjänst-
göring hos oss 1 september, 
säger Eva Herlenius.

– Jag hoppas också kunna 
anställa ytterligare ST-läkare 

under den närmaste framti-
den.

Diskussionerna i Skepp-
landa församlingshem 
skedde i kreativ anda och 
samtliga var överens om att 
det är patienterna som sitter 
på makten – listningen avgör 
vart pengarna hamnar.

– Jag hoppas precis som 
alla andra på en rejäl befolk-
ningsökning i Ale under 
de närmaste åren och det 
kan innebära att underlaget 
växer, säger Eva Herlenius.

Arbetsgruppen för vård-
centralens överlevnad 

kommer under hösten att 
besöka de berörda samhäl-
lenas ortsutvecklingsmöten 
och där förhöra sig om all-
mänhetens funderingar.

– Vill ortsborna att vi ska 
finnas kvar och i så fall vilka 
frågor är det vi ska driva? Det 
är viktigt att vi har en förank-
ring hos medborgarna, säger 
Gunilla Wallengren som 
är aktiv i arbetsgruppen och 
dessutom ordförande i Ale 
DHR.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Primärvårdsstyrelsens ordförande, Gunilla Josefsson (S), träffade representanter ur arbetsgruppen för Skepplanda vårdcen-
trals överlevnad. Till vänster ses verksamhetschefen för Älvängen-Skepplanda vårdcentral, Eva Herlenius och Kent Carls-
son, PRO Ale Norra.

Skepplanda vårdcentral uppe till diskussion



ÄLVÄNGEN. Kommunfullmäktige klubbade i mån-
dags köpet av La Plaza-fastigheten i Älvängen.

Planen är att inom tre år riva huset för att fort-
sätta utveckla centrumområdet.

Hyresgästerna kan också komma att behöva 
kompenseras ekonomiskt när uppsägning blir 
aktuellt.
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Såld! Ale kommun 
löser in fastigheten 
där La Plaza och 
Cederleufs Svenhei-
mers konditori hu-
serar. Prislappen; 
6,5 Mkr.

Strategiskt köp av kommunen

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

PRIS 825 000 kr/bud. AVGIFT 4 915 kr/månad. . VISAS
Ring för tidsbokning. Byvägen 19c. ALE Marie Engström
0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 4 rok, 89,5 kvm
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PRIS 750 000 kr/bud. AVGIFT 3 586 kr/månad. . VISAS
Ring för tidsbokning. Byvägen 16b. ALE Marie Engström
0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 3 rok, 65 kvm
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PRIS 840 000 kr/bud. AVGIFT 2 750 kr/månad. .
ENERGIPREST. D. VISAS Ring för tidsbokning.
Egnahemsvägen 13. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE NOL 3 rok, 68 kvm
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PRIS 645 000 kr/bud. AVGIFT 3 557 kr/månad. . VISAS
Ring för tidsbokning. Byvägen 22 A. ALE Marie Engström
0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 3 rok, 65 kvm
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PRIS 1 600 000 kr/bud. TOMT 1 254 kvm . VISAS Sö 2/9.
Ring för tidsbokning. Boet 505. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE HÅLANDASJÖN 6 rok, 115 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 3 050 000 kr/bud. TOMT 276 kvm.
ENERGIPREST. C. VISAS Ring för tidsbokning. Malm
Erikssons Gränd 11. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE NÖDINGE 6 rok, 127,5 kvm
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PRIS 1 100 000 kr/bud. TOMT 1 384 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Ranneberg 250. ALE
Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE KILANDA 4 rok, 120 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 1 995 000 kr/bud. TOMT 812 kvm .
ENERGIPREST. B. VISAS Sö 2/9. Ring för tidsbokning.
Skepplandavägen 7. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE SKEPPLANDA 6 rok, 138 kvm
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PRIS 2 750 000 kr/bud. TOMT 107 836 kvm .
VISAS Sö 2/9 11.30-12.00. Ring för tidsbokning. Svenstorp
150. ALE Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE ÄLVÄNGEN 93 kvm
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PRIS 1 995 000 kr/bud. TOMT 603 kvm . VISAS On 29/8.
Ring för tidsbokning. Tallstigen 13. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE NOL 6 rok, 156 kvm
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PRIS 2 490 000 kr/bud. TOMT 957 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Trädgårdsvägen 32c. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE SURTE 7 rok, 148+89 kvm
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PRIS 2 995 000 kr/bud. TOMT 427 kvm.
ENERGIPREST. C. VISAS Ring för tidsbokning.
Westmarks Gränd 5. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE NÖDINGE 3 rok, 115 kvm
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BOSTADSRÄTTER ALE

VILLOR ALE

Motivet för att förvärva af-
färsfastigheten granne med 
blivande resecentrum anses 
strategiskt. Beslutet vilar på 
strukturstudien för Älväng-
en som kommunfullmäkti-
ge antog i maj 2008. Tanken 
är att de centrala delarna av 
Älvängen bör ges en mer 
stadslik karaktär. När nu pen-
delstationen snart står klar 
finns det läge att fortsätta ut-
veckla området.

Ale kommun tar över fast-
igheten 1 oktober i år och 
blir samtidigt ny hyresvärd 
för de tre hyresgästerna. Hur 
deras framtid ser ut är nästa 
huvudvärk, men att det kan 
bli tal om ytterligare ekono-
miska ersättningar råder det 
inga tvivel om. Jordabalken 
är tydlig och kan inte hyres-
värden erbjuda en jämförbar 
ersättningslokal återstår bara 
en ekonomisk förhandling. 
Å andra sidan är byggnatio-
nen av nya affärslokaler redan 
igång i Älvängen.

Prislappen 6,5 miljoner 
kronor vilar på en oberoen-
de värdering som kommunen 
låtit göra.

Ale kommunfullmäktige 
tog beslutet enhälligt.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ladda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.seLadda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.se

Dina egna bilder i en professionell fotobok

fotoklok  i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  

Det är bara din fantasi som sätter gränserna!

Tips! Läs vår
a 

kundomdömen
 på 

hemsidan!

Skapa enkelt din egen fotobok med dina egna bilder och texter. Resultatet blir precis som en riktig
bok som du köper i bokhandeln. En fotobok kan handla om vad som helst.  Möhippan, bröllopet, 

svensexan, födelsedagen, babyns första år, resor, din hobby, favoritdrinkar m.m.
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Din bok skicka
s 

inom 4 arbetsda
gar!

Snabbast i Sver
ige!?

<- <-

RABATT PÅ ALLA PRODUKTER!20%
i samarbete med
fotoklok.se ger dig 

Ange koden: “alekuriren”när du betalar.
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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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SKEPPLANDA. Skepp-
landa vårdcentral blir 
kvar tills vidare, men 
hur framtiden ter sig är 
ännu ovisst.

Problemet är att 
Älvängen-Skepplanda 
vårdcentral tappar lis-
tade patienter, 60-70 
personer i månaden.

– Personalsituationen 
börjar dock se bättre 
ut för vår del och 
rekryteringsprocessen 
av läkare pågår hela 
tiden. Det är genom att 
erbjuda en bra verk-
samhet för våra patien-
ter som vi kan få fler 
att lista sig hos oss. 
Det är vårt mål att hela 
tiden bli bättre, säger 
verksamhetschef Eva 
Herlenius.

Arbetsgruppen för vård-
centralens överlevnad fick 
i förra veckan besök av Pri-
märvårdsstyrelsens ordfö-
rande, Gunilla Josefsson 
(S), samt verksamhetschefen 
för Älvängen-Skepplanda 
vårdcentral, Eva Herlenius. 
På ett möte i Skepplanda 
församlingshem diskutera-
des rådande situation och ett 
framtida scenario.

– Min uppgift är att leda 
styrelsen. I grund och botten 
är vi väldigt styrda, vi lyder 
under krav- och kvalitetsbo-
ken och ersättningsmodellen 
ligger fast. Det finns inga 
extra pengar centralt utan 

det är listningen som finan-
sierar respektive verksamhet, 
betonade Gunilla Josefsson.

– Utförarstyrelsen har 
inget politiskt handlingsut-
rymme. Vad vi kan göra är 
att backa upp verksamhets-
ledningen i olika ställnings-
taganden, hjälpa till i pro-
fileringsarbetet och stötta 
när det gäller rekryteringen 
av nya läkare. Läkarrekry-
teringen är ju trots allt det 
som är den springande punk-
ten i sammanhanget. Vad 
avser kritiken som offentliga 
vårdcentraler har fått om 
bemötande, så är det själv-
klart också en viktig fråga 
att komma till rätta med. 
Det ska inte behöva vara 
ett bekymmer för oss, säger 
Gunilla Josefsson.

Oroliga
Invånarna i Skepplanda med 
omnejd, som är ett geogra-
fiskt stort område, är oro-
liga att vårdcentralen ska gå 
samma bittra öde till mötes 
som folktandvården – det vill 
säga läggas ned.

– Det jag kan säga är att 
det inte finns några sådana 
planer för tillfället. List-
ningen minskar och proble-
met för oss är att kunna driva 
två kompletta vårdcentraler, 
säger Eva Herlenius och 
berättar att det idag finns 
10 400 listade för Älvängen-
Skepplanda vårdcentral.

Förra måndagen öpp-
nade Skepplanda vårdcentral 

igen efter att ha varit stängd 
under semesterperioden. 

– Vi kommer att ha läkare 
i Skepplanda två dagar i 
veckan och övriga dagar 
erbjuds distriktssköters-
kemottagning. BVC finns 
måndag-onsdag, berättar 
Eva Herlenius och tillägger:

– Övrig tid hänvisar vi 
våra kunder till Älvängens 
vårdcentral.

Den nya infrastrukturen, 
med ny motorväg och fem 
pendlingsstationer i kommu-
nen, hoppas Primärvårds-
styrelsen och verksamhets-

ledningen ska öka attrak-
tionskraften i samband med 
anställningsförfarandet av 
nya läkare.

– Vi tror och hoppas det. 
Jag är mycket glad över att 
vi har kunnat anställa en ny 
läkare i vår organisation, 
Malgorzata Krôl, som 
är specialist inom allmän- 
och invärtesmedicin. Hon 
kommer närmast från Vär-
namo och börjar sin tjänst-
göring hos oss 1 september, 
säger Eva Herlenius.

– Jag hoppas också kunna 
anställa ytterligare ST-läkare 

under den närmaste framti-
den.

Diskussionerna i Skepp-
landa församlingshem 
skedde i kreativ anda och 
samtliga var överens om att 
det är patienterna som sitter 
på makten – listningen avgör 
vart pengarna hamnar.

– Jag hoppas precis som 
alla andra på en rejäl befolk-
ningsökning i Ale under 
de närmaste åren och det 
kan innebära att underlaget 
växer, säger Eva Herlenius.

Arbetsgruppen för vård-
centralens överlevnad 

kommer under hösten att 
besöka de berörda samhäl-
lenas ortsutvecklingsmöten 
och där förhöra sig om all-
mänhetens funderingar.

– Vill ortsborna att vi ska 
finnas kvar och i så fall vilka 
frågor är det vi ska driva? Det 
är viktigt att vi har en förank-
ring hos medborgarna, säger 
Gunilla Wallengren som 
är aktiv i arbetsgruppen och 
dessutom ordförande i Ale 
DHR.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Primärvårdsstyrelsens ordförande, Gunilla Josefsson (S), träffade representanter ur arbetsgruppen för Skepplanda vårdcen-
trals överlevnad. Till vänster ses verksamhetschefen för Älvängen-Skepplanda vårdcentral, Eva Herlenius och Kent Carls-
son, PRO Ale Norra.

Skepplanda vårdcentral uppe till diskussion
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ALAFORS. Ett år har 
gått sedan Ale El star-
tade sitt elhandelsbo-
lag.

Tillströmningen av 
kunder har varit över 
förväntan.

– Vi är jättenöjda och 
hoppas att våra kunder 
är det också. Visst 
märkte vi av lite växt-
värk förra hösten, men 
nu ligger vi i fas, säger 
Malin Flysjö, mark-
nadschef på Ale El.

På fredag bjuds det på kaffe 
och tårta på Ale Els kontor 
på Lunnavägen i Alafors. 
Det lokala elhandelsbolaget 
vill fira sitt 1-årsjubileum till-
sammans med aleborna.

– Ett bra tillfälle att bjuda 
in allmänheten. Samtidigt 
kan besökarna få svar på sina 
frågor som rör vår verksam-
het, förklarar Malin Flysjö.

Ale El planerar dessut-
om för en kundträff likt den 
man arrangerade i slutet av 
förra året. Datumet den här 
gången är satt till tisdagen 
den 2 oktober.

– Då hoppas vi på samma 
goda uppslutning som 
senast. Ett av de ämnen som 
vi kommer att lyfta den här 
kvällen är den misstro som 
finns mot elbranschen av den 
enkla orsaken att det finns el-
bolag på marknaden som för-
söker vilseleda konsumenter-
na med diverse olika locker-
bjudanden, säger vd Stefan 
Brandt.

Med anledning av det har 

Ale El också bjudit in Ener-
gimarknadsinspektionen till 
ett diskussionsmöte. Under 
semestern tackade ledningen 
för Energimarknadsinspek-
tionen ja och 
en sittning är 
planerad till 
den 9 oktober.

– Var tog 
konsument-
perspektivet 
vägen? Hur 
ser Energi-
marknadsin-
spektionen på 
oseriösa jäm-
förelsesajter, vilseledande te-
lefonförsäljning, dörrknack-
ning med mera? Det är några 
av de punkter som jag vill föra 
fram på mötet, säger Stefan 
Brandt.

Schyssta elbolaget
Ale El vill själva marknadsfö-
ra sig som det schyssta elbo-
laget med en garanterad hög 
servicenivå. Malin Flysjö 
framhäver ärlighet som en 
överlevnadsstrategi.

– Vi kommer inte alltid 
att kunna erbjuda det lägsta 
priset, men över tid ska 
kunden känna att hon eller 
han får bästa tänkbara vill-
kor. Som en parantes vill jag 
nämna de två senaste mät-
ningarna av Nöjd-kund-in-
dex där vi har nått ett resul-
tat på över 80 procent. Det 
är unikt för elbranschen och 
samtidigt ett bevis på att vi 
jobbar rätt.

– Just dessa aspekter har 
varit en framgångsfaktor för 

oss under det inledande året. 
Det är lätt att nå oss, allt 
kommer på en faktura och 
många känner att de handlar 
av sig själva då de är medlem-

mar i vår eko-
nomiska för-
ening.

Vad säger 
du till dem 
som tycker 
att branschen 
är rörig och 
svårbegrip-
lig?

– Jag har 
full förståel-

se för att folk känner så. Det 
gäller att försöka undvika de 
fallgropar som finns. Ta reda 
på totalpriset där elcertifikat, 
fast avgift, skatt och moms 
är inkluderat. Det är först 
då man får ett ärligt jämfö-
relsepris. När det gäller rör-
ligt pris, så kräv ett referens-
pris som alla bolag ska använ-
da sig av, säger Stefan Brandt.

Du antyder att vissa el-
bolag försöker dölja olika 
avgifter?

– Så är det! Konkurrens ska 
ske på ett ärligt och schysst 
sätt som inte vilseleder kon-
sumenterna. Kort och gott 
skulle jag vilja säga: Om ett 
erbjudande verkar vara för 
bra för att vara sant, så är det 
också det, definitivt över tid. 
Det är en gammal sanning 
som alltid är aktuell.

Ale El firar 
1-årsjubileum
– Med tårtkalas och kundträff

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Går bra för Ale El. På fredag fyller elhandelsbolaget ett år vilket firas med kaffe och tårta för 
allmänheten på kontoret i Alafors. Tillströmningen av kunder har överträffat företagets för-
väntningar under de tolv första månaderna. På bilden ses vd Stefan Brandt och marknads-
chef Malin Flysjö.

NÖDINGE. 142 nya elever började på Ale 
gymnasium i förra veckan. 

Det är en ökning med tre elever jämfört 
med förra året och störst är det samhällsve-
tenskapliga programmet. 

– Det rör sig fortfarande ganska mycket 
nu precis i uppstarten, men det är jätteposi-

tivt att det är fler elever som börjat i år, säger 
skolans nya rektor Jonas Widén. 

De programmen som startats är: Samhäll, 
Natur, Barn- och fritid, Estet, Teknik, Vård- 
och omsorg och Introduktionsprogrammet. 

JOHANNA ROOS

Fler elever till Ale gymnasium
142 nya elever började i förra veckan på Ale gymnasium.

Det är lätt att nå oss, 
allt kommer på en
faktura och många 

känner att de handlar av 
sig själva då de är 
medlemmar i vår 

ekonomiska förening.
Malin Flysjö, Marknadschef Ale El
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Exklusivt 

gästspel av

Sveriges största

cirkus!

20112011

-

VINNARE FINN FEM FEL!

2012

Årets vinnare är:
Alva & Emila Månsson, Nödinge
Annica Laxman, Skepplanda
Melvin Lomfors Eriksson, Nödinge
Marcus Hansson, Nödinge
Lena Petersson, Älvängen
Jennifer Karlsson, Älvängen
Anna Karlsson, Skepplanda
Ingela Olofsson, Alafors
Birgitta Svensson, Nol
Cathrin Nielsen, Alafors
Ebba Wessberg, Nödinge
Wilma Karlsson, Skepplanda

Elin Wessberg, Nödinge
Amra Sofric, Surte
Linnéa Johansson, Bohus
Melcher Björkman, Älvängen
Melvin Johnsson, Surte
Martina Svensson-Karlsson, Lödöse
Desirée Dalebjörk, Nol
Viktor Johansson, Älvängen
Nellie Sjöberg, Skepplanda
Liselott Nilsson, Nödinge
Valeria Sjöberg, Nödinge
Elina Kontio Duell, Bohus
Bastian Andersson, Nödinge

Grattis! Två cirkusbiljetter kommer med Posten

Cirkus Skratt söndag 9 september kl 15.00 
på Grusplan i Nödinge
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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! 
LÖDÖSE. När man går 
genom centrala Lödöse 
kan man inte tro att 
man går på historisk 
mark.

Ovanför marken finns 
inga synliga lämningar 
efter dess 500-åriga 
storhetstid under med-
eltiden. 

På Arkeologidagen 
som arrangerades i 
söndags berättade 
arkeologen Sonia Jef-
fery om den dolda 
staden under en stads-
vandring.

Efter reformationen revs 
kloster och kyrkor och sta-
dens invånare flyttade, på 
kunglig begäran, ned mot 
Göta älvs mynning och bo-
satte sig i Nya Lödöse, nuva-
rande Gamlestan i Göteborg.

Lödöse utvecklades aldrig 
till en större tätort i modern 
tid och därför finns de med-
eltida lämningarna kvar som 
mäktiga kulturlager under 
den nuvarande bykärnan.

Sedan 1960-talet har cirka 
250 arkeologiska undersök-
ningar gjorts i Gamla Lödöse 

och dessa har gett oss mycket 
information om den medelti-
da staden. På årets Arkeologi-
dag höll Lödöse museum en 
arkeologisk vandring genom 
Lödöse, där besökarna kunde 

få en bild av hur det har sett 
ut och vad man har gjort här 
på medeltiden.

Arkeologidag i Lödöse

I söndags inbjöds allmänheten till arkeologisk stadsvandring 
i Lödöse.         Foto: David Jeffery

GÖTEBORG. Alefilma-
ren, David Färdmar, gör 
succé – nästan utan att 
veta om det.

Hans kritikerrosade 
film LOVE har via ett 
olovligt YouTube-klipp 
visats över 1,5 miljon 
gånger.

Det är nu fem år 
sedan filmen premiär-
visades och chockade 
en hel värld med en 
omtalad scen – en ung 
man som våldtas av en 
annan man.

Kortfilmen LOVE, med 
bland annat Adam Lund-
gren och Alicia Vikander i 
rollerna, har blivit en enorm 
succé på YouTube med över 
1,5 miljoner views på tre 
veckor.

För tre veckor sedan ut-
nämnde en filmbloggare i 
USA filmen till Short Film 
of the Day och länkade till 
ett olovligt uppladdat YouT-
ube-klipp där filmen visas i 
sin helhet. Därefter tog tit-

tandet fart och succén var ett 
faktum. Filmen har skapat 
ett stort engagemang och 
över 500 personer har kom-
menterat det kontroversiella 
och ofta tabubelagda ämnet: 
man-mot man våldtäkt.

– Jag blev först chock-
ad över det stora tittaranta-
let men sen även lite förban-
nad över att någon lagt ut hela 
filmen gratis på YouTube, då 
den finns utgiven på flertalet 
dvd-samlingar där alla kom-
mersiella intäkter doneras till 
HOPP – Riksorganisationen 
mot sexuella övergrepp. Sam-
tidigt är jag glad att denna 
film, som gjordes helt ideellt, 
nu kan ses av så många och 
skapa diskussion kring själva 
ämnet, säger David Färdmar 
som menar att just detta har 
varit huvudsyftet med filmen.

LOVE, skriven och re-
gisserad av David Färd-
mar, är producerad av Ro-
lands Hörna Film och Göta-
film. Filmen som spelades in 
2007 har hittills visats på ca 
70 filmfestivaler världen över 

och vunnit flera priser. I hu-
vudrollerna ses Adam Lund-
gren, Jonas Rimeika och 
Alicia Vikander. David Färd-
mar, 40, är uppvuxen i Färds-
le norr om Skepplanda.

Kortfilmen LOVE en miljonsuccé på YouTube
– Alefilmaren David Färdmar gläds åt framgången

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Adam Lundgren till vänster är liksom regissören David Färdmar, ursprungligen från Skepp-
landa. Adams huvudroll som Love i filmen med samma namn är nu omtalad världen över.

David Färdmar.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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ALAFORS. Ett år har 
gått sedan Ale El star-
tade sitt elhandelsbo-
lag.

Tillströmningen av 
kunder har varit över 
förväntan.

– Vi är jättenöjda och 
hoppas att våra kunder 
är det också. Visst 
märkte vi av lite växt-
värk förra hösten, men 
nu ligger vi i fas, säger 
Malin Flysjö, mark-
nadschef på Ale El.

På fredag bjuds det på kaffe 
och tårta på Ale Els kontor 
på Lunnavägen i Alafors. 
Det lokala elhandelsbolaget 
vill fira sitt 1-årsjubileum till-
sammans med aleborna.

– Ett bra tillfälle att bjuda 
in allmänheten. Samtidigt 
kan besökarna få svar på sina 
frågor som rör vår verksam-
het, förklarar Malin Flysjö.

Ale El planerar dessut-
om för en kundträff likt den 
man arrangerade i slutet av 
förra året. Datumet den här 
gången är satt till tisdagen 
den 2 oktober.

– Då hoppas vi på samma 
goda uppslutning som 
senast. Ett av de ämnen som 
vi kommer att lyfta den här 
kvällen är den misstro som 
finns mot elbranschen av den 
enkla orsaken att det finns el-
bolag på marknaden som för-
söker vilseleda konsumenter-
na med diverse olika locker-
bjudanden, säger vd Stefan 
Brandt.

Med anledning av det har 

Ale El också bjudit in Ener-
gimarknadsinspektionen till 
ett diskussionsmöte. Under 
semestern tackade ledningen 
för Energimarknadsinspek-
tionen ja och 
en sittning är 
planerad till 
den 9 oktober.

– Var tog 
konsument-
perspektivet 
vägen? Hur 
ser Energi-
marknadsin-
spektionen på 
oseriösa jäm-
förelsesajter, vilseledande te-
lefonförsäljning, dörrknack-
ning med mera? Det är några 
av de punkter som jag vill föra 
fram på mötet, säger Stefan 
Brandt.

Schyssta elbolaget
Ale El vill själva marknadsfö-
ra sig som det schyssta elbo-
laget med en garanterad hög 
servicenivå. Malin Flysjö 
framhäver ärlighet som en 
överlevnadsstrategi.

– Vi kommer inte alltid 
att kunna erbjuda det lägsta 
priset, men över tid ska 
kunden känna att hon eller 
han får bästa tänkbara vill-
kor. Som en parantes vill jag 
nämna de två senaste mät-
ningarna av Nöjd-kund-in-
dex där vi har nått ett resul-
tat på över 80 procent. Det 
är unikt för elbranschen och 
samtidigt ett bevis på att vi 
jobbar rätt.

– Just dessa aspekter har 
varit en framgångsfaktor för 

oss under det inledande året. 
Det är lätt att nå oss, allt 
kommer på en faktura och 
många känner att de handlar 
av sig själva då de är medlem-

mar i vår eko-
nomiska för-
ening.

Vad säger 
du till dem 
som tycker 
att branschen 
är rörig och 
svårbegrip-
lig?

– Jag har 
full förståel-

se för att folk känner så. Det 
gäller att försöka undvika de 
fallgropar som finns. Ta reda 
på totalpriset där elcertifikat, 
fast avgift, skatt och moms 
är inkluderat. Det är först 
då man får ett ärligt jämfö-
relsepris. När det gäller rör-
ligt pris, så kräv ett referens-
pris som alla bolag ska använ-
da sig av, säger Stefan Brandt.

Du antyder att vissa el-
bolag försöker dölja olika 
avgifter?

– Så är det! Konkurrens ska 
ske på ett ärligt och schysst 
sätt som inte vilseleder kon-
sumenterna. Kort och gott 
skulle jag vilja säga: Om ett 
erbjudande verkar vara för 
bra för att vara sant, så är det 
också det, definitivt över tid. 
Det är en gammal sanning 
som alltid är aktuell.

Ale El firar 
1-årsjubileum
– Med tårtkalas och kundträff

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Går bra för Ale El. På fredag fyller elhandelsbolaget ett år vilket firas med kaffe och tårta för 
allmänheten på kontoret i Alafors. Tillströmningen av kunder har överträffat företagets för-
väntningar under de tolv första månaderna. På bilden ses vd Stefan Brandt och marknads-
chef Malin Flysjö.

NÖDINGE. 142 nya elever började på Ale 
gymnasium i förra veckan. 

Det är en ökning med tre elever jämfört 
med förra året och störst är det samhällsve-
tenskapliga programmet. 

– Det rör sig fortfarande ganska mycket 
nu precis i uppstarten, men det är jätteposi-

tivt att det är fler elever som börjat i år, säger 
skolans nya rektor Jonas Widén. 

De programmen som startats är: Samhäll, 
Natur, Barn- och fritid, Estet, Teknik, Vård- 
och omsorg och Introduktionsprogrammet. 

JOHANNA ROOS

Fler elever till Ale gymnasium
142 nya elever började i förra veckan på Ale gymnasium.

Det är lätt att nå oss, 
allt kommer på en
faktura och många 

känner att de handlar av 
sig själva då de är 
medlemmar i vår 

ekonomiska förening.
Malin Flysjö, Marknadschef Ale El
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Exklusivt 

gästspel av

Sveriges största

cirkus!

20112011

-

VINNARE FINN FEM FEL!

2012

Årets vinnare är:
Alva & Emila Månsson, Nödinge
Annica Laxman, Skepplanda
Melvin Lomfors Eriksson, Nödinge
Marcus Hansson, Nödinge
Lena Petersson, Älvängen
Jennifer Karlsson, Älvängen
Anna Karlsson, Skepplanda
Ingela Olofsson, Alafors
Birgitta Svensson, Nol
Cathrin Nielsen, Alafors
Ebba Wessberg, Nödinge
Wilma Karlsson, Skepplanda

Elin Wessberg, Nödinge
Amra Sofric, Surte
Linnéa Johansson, Bohus
Melcher Björkman, Älvängen
Melvin Johnsson, Surte
Martina Svensson-Karlsson, Lödöse
Desirée Dalebjörk, Nol
Viktor Johansson, Älvängen
Nellie Sjöberg, Skepplanda
Liselott Nilsson, Nödinge
Valeria Sjöberg, Nödinge
Elina Kontio Duell, Bohus
Bastian Andersson, Nödinge

Grattis! Två cirkusbiljetter kommer med Posten

Cirkus Skratt söndag 9 september kl 15.00 
på Grusplan i Nödinge
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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! 
LÖDÖSE. När man går 
genom centrala Lödöse 
kan man inte tro att 
man går på historisk 
mark.

Ovanför marken finns 
inga synliga lämningar 
efter dess 500-åriga 
storhetstid under med-
eltiden. 

På Arkeologidagen 
som arrangerades i 
söndags berättade 
arkeologen Sonia Jef-
fery om den dolda 
staden under en stads-
vandring.

Efter reformationen revs 
kloster och kyrkor och sta-
dens invånare flyttade, på 
kunglig begäran, ned mot 
Göta älvs mynning och bo-
satte sig i Nya Lödöse, nuva-
rande Gamlestan i Göteborg.

Lödöse utvecklades aldrig 
till en större tätort i modern 
tid och därför finns de med-
eltida lämningarna kvar som 
mäktiga kulturlager under 
den nuvarande bykärnan.

Sedan 1960-talet har cirka 
250 arkeologiska undersök-
ningar gjorts i Gamla Lödöse 

och dessa har gett oss mycket 
information om den medelti-
da staden. På årets Arkeologi-
dag höll Lödöse museum en 
arkeologisk vandring genom 
Lödöse, där besökarna kunde 

få en bild av hur det har sett 
ut och vad man har gjort här 
på medeltiden.

Arkeologidag i Lödöse

I söndags inbjöds allmänheten till arkeologisk stadsvandring 
i Lödöse.         Foto: David Jeffery

GÖTEBORG. Alefilma-
ren, David Färdmar, gör 
succé – nästan utan att 
veta om det.

Hans kritikerrosade 
film LOVE har via ett 
olovligt YouTube-klipp 
visats över 1,5 miljon 
gånger.

Det är nu fem år 
sedan filmen premiär-
visades och chockade 
en hel värld med en 
omtalad scen – en ung 
man som våldtas av en 
annan man.

Kortfilmen LOVE, med 
bland annat Adam Lund-
gren och Alicia Vikander i 
rollerna, har blivit en enorm 
succé på YouTube med över 
1,5 miljoner views på tre 
veckor.

För tre veckor sedan ut-
nämnde en filmbloggare i 
USA filmen till Short Film 
of the Day och länkade till 
ett olovligt uppladdat YouT-
ube-klipp där filmen visas i 
sin helhet. Därefter tog tit-

tandet fart och succén var ett 
faktum. Filmen har skapat 
ett stort engagemang och 
över 500 personer har kom-
menterat det kontroversiella 
och ofta tabubelagda ämnet: 
man-mot man våldtäkt.

– Jag blev först chock-
ad över det stora tittaranta-
let men sen även lite förban-
nad över att någon lagt ut hela 
filmen gratis på YouTube, då 
den finns utgiven på flertalet 
dvd-samlingar där alla kom-
mersiella intäkter doneras till 
HOPP – Riksorganisationen 
mot sexuella övergrepp. Sam-
tidigt är jag glad att denna 
film, som gjordes helt ideellt, 
nu kan ses av så många och 
skapa diskussion kring själva 
ämnet, säger David Färdmar 
som menar att just detta har 
varit huvudsyftet med filmen.

LOVE, skriven och re-
gisserad av David Färd-
mar, är producerad av Ro-
lands Hörna Film och Göta-
film. Filmen som spelades in 
2007 har hittills visats på ca 
70 filmfestivaler världen över 

och vunnit flera priser. I hu-
vudrollerna ses Adam Lund-
gren, Jonas Rimeika och 
Alicia Vikander. David Färd-
mar, 40, är uppvuxen i Färds-
le norr om Skepplanda.

Kortfilmen LOVE en miljonsuccé på YouTube
– Alefilmaren David Färdmar gläds åt framgången

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Adam Lundgren till vänster är liksom regissören David Färdmar, ursprungligen från Skepp-
landa. Adams huvudroll som Love i filmen med samma namn är nu omtalad världen över.

David Färdmar.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16��
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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  

Ordinarie: 307.900:- Executive Automat
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Tar Ale ut i världen
Thomas Sundsmyr brinner för att inspirera till utveckling och hitta lösningar.

Om två veckor åker han till Moldavien med entreprenörsutbildningen YEE.
I höst hittar man honom säkrast på bandyläktaren när elitserien drar igång.

Du jobbar både som verk-
samhetschef för Leader 
Göta älv och som interna-
tionell samordnare i kom-
munen. Vad står i fokus 
just nu?
– Många Leader-projekt 
håller just nu på att redovi-
sas. Sedan har vi nyss avslu-
tat årets upplaga av entre-
prenörsutbildningen YEE, 
som ägde rum på Krokhol-
men. Vi fick då besök av 
företrädare för en kommun 
i Botswana som vi eventu-
ellt kommer att starta ett 
samarbete med. Just nu pla-
nerar vi returbesöket som 
kommer att äga rum i okto-
ber, då Ales kommunled-
ning kommer att åka ner. 
Nu har det snart också blivit 
dags för YEE i Moldavien, 
dit även jag kommer att åka 
med. 

Vad får Ale kommun ut av 
samarbeten med länder 
som Moldavien och Bot-
swana?

– Det finns alltid nya saker 
att se och lära av varandra. 
Vi har på många sätt lik-
nande bekymmer, exempel-
vis problem med dålig sys-
selsättning. Även om det 
i Moldavien mer handlar 
om mat för dagen, så utgår 
man från samma grundtanke 
som handlar mycket om 
att ”gräva där du står”.  Ett 
samarbete innebär att kunna 
utveckla sina idéer och sin 
hemort. Jag är säker på att vi 
har mycket att lära från både 
Botswana och Moldavien, 
inte minst inom näringsli-
vet och det är roligt att vara 
med och inspirera till lös-
ningar. 

Vad är det som driver dig 
i ditt arbete?
– Jag har alltid varit intres-
serad av projektdesign och 
vi som jobbat med fritid, jag 
har tidigare arbetat som fri-
tidsledare, är vana vid att ta 
tag i uppgifter som ingen 
annan lyckats lösa. Det är 

väldigt inspirerande att för-
söka hitta nya lösningar på 
ett till synes hopplöst pro-
blem, det driver mig. Jag 
inspireras också av möten 
med människor som vill 
åstadkomma bra saker.

Kan du nämna något 
speciellt projekt i Ale 
kommun som du beund-
rar?
– Jag jobbar mycket med 
landsbygdsutveckling och 
ett bra exempel på det är 
Kultur i Mauritzberg. Det 
är helt fantastiskt att de fått 
stjärnor från den svenska 
kultureliten till ett litet ställe 
i Hålanda och att folk från 
Göteborg och halva Väst-
sverige kommer dit. Även 
gårdsmejeriet i Ryd är ett 
bra exempel på hur man 
skapar en levande lands-
bygd. Jag beundrar ”stollar” 
som vågar satsa stort och det 
känns roligt att stötta dem.

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Thomas Sundsmyr
Ålder: 59
Bor: Kungälv
Familj: Frun Karin, två söner 29 och 
19, hunden Bamse
Gör: Verksamhetschef för Leader 
Göta älv och internationell samord-
nare på Ale kommun. 
Intressen: Föreningsliv, bandy, 
mänskliga relationer, segla med 
familjen
Tycker om: Single malt whiskey
Ogillar: Människor som sviker
Drömresmål: Segla längs den 
svenska västkusten när sommaren 
är som bäst.  
Motto: Det är aldrig för sent att 
ge upp
Ser fram emot mest i höst: Resan 
till Moldavien med YEE, hummerpre-
miären och premiären i elitserien 
i bandy.
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Om två veckor åker han till Moldavien med entreprenörsutbildningen YEE.
I höst hittar man honom säkrast på bandyläktaren när elitserien drar igång.
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i Botswana som vi eventu-
ellt kommer att starta ett 
samarbete med. Just nu pla-
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kommer att äga rum i okto-
ber, då Ales kommunled-
ning kommer att åka ner. 
Nu har det snart också blivit 
dags för YEE i Moldavien, 
dit även jag kommer att åka 
med. 

Vad får Ale kommun ut av 
samarbeten med länder 
som Moldavien och Bot-
swana?

– Det finns alltid nya saker 
att se och lära av varandra. 
Vi har på många sätt lik-
nande bekymmer, exempel-
vis problem med dålig sys-
selsättning. Även om det 
i Moldavien mer handlar 
om mat för dagen, så utgår 
man från samma grundtanke 
som handlar mycket om 
att ”gräva där du står”.  Ett 
samarbete innebär att kunna 
utveckla sina idéer och sin 
hemort. Jag är säker på att vi 
har mycket att lära från både 
Botswana och Moldavien, 
inte minst inom näringsli-
vet och det är roligt att vara 
med och inspirera till lös-
ningar. 

Vad är det som driver dig 
i ditt arbete?
– Jag har alltid varit intres-
serad av projektdesign och 
vi som jobbat med fritid, jag 
har tidigare arbetat som fri-
tidsledare, är vana vid att ta 
tag i uppgifter som ingen 
annan lyckats lösa. Det är 

väldigt inspirerande att för-
söka hitta nya lösningar på 
ett till synes hopplöst pro-
blem, det driver mig. Jag 
inspireras också av möten 
med människor som vill 
åstadkomma bra saker.

Kan du nämna något 
speciellt projekt i Ale 
kommun som du beund-
rar?
– Jag jobbar mycket med 
landsbygdsutveckling och 
ett bra exempel på det är 
Kultur i Mauritzberg. Det 
är helt fantastiskt att de fått 
stjärnor från den svenska 
kultureliten till ett litet ställe 
i Hålanda och att folk från 
Göteborg och halva Väst-
sverige kommer dit. Även 
gårdsmejeriet i Ryd är ett 
bra exempel på hur man 
skapar en levande lands-
bygd. Jag beundrar ”stollar” 
som vågar satsa stort och det 
känns roligt att stötta dem.
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Det fräcka utseendet 
väcker starka känslor 
och mycket hänger på 
dörrkonstruktionen. 

”Friskt vågat, hälften 
vunnet” säger ord-
språket och det gäller 
i alla högsta grad för 
koreanen som bjussar 
på tre dörrar men fyra 
sittplatser. 

Plötsligt framstår 
sportbilsköpet vara 
rena klippet. Men är det 
samma ”klipp” i maski-
neriet? 

Hyundai Velosters unika ka-
rossdesign är inspirerad från 
motorcykelvärlden och är 
milt sagt uppkäftig. Från det 
stora luftintaget i grillen till 
den skulpterade motorhuven 
med de svarta A-stolparna 
som påminner om hjälmvisi-
ret hos en motorcyklist. Det 
stora öppningsbara glastaket, 
som kostar 15 000 kronor, 
sträcker sig hela vägen bak 
ända tills bagageluckan tar 
över.

Sportig formgivning
Lika kaxigt som nospartiet är 

aktern med sina högt placera-
de bakljus samt dubbla mitt-
placerade avgaspipor. Samma 
”mc-tänk” genomsyrar in-
redningen där instrumentpa-
nelen är vågformad och ven-
tilationsutblåsen ska likna av-
gaspiporna på en hoj. 

Hela inredningen går i 
svart med aluminiuminspire-
rade paneler och en förhöjd 
sportkänsla ger de silverglän-

sande fotpedalerna med små 
gummiduttar. 

De skålade framsätena 
håller inälvorna i ett järn-
grepp och även komforten i 
baksätet är på topp, så länge 
man är två till antalet. Det 
kryllar av spännande detaljer 
i designen och mest udda är 
dörrkonstruktionen. 

Det finns nämligen tre: 
en ganska lång på förarsidan 
och två kortare på passage-
rarsidan. Handtaget till bak-
dörren har samtidigt gömts 
skickligt, vilket förvandlar 
bilen till en tredörrars sport-
coupé. 

Osportig motor
Ska vi vara lite ”elaka” så 
hittas det minst sportiga 
under huven. Där arbetar vis-
serligen en nyutvecklad ben-
sinfyra på 140 hästar tillsam-
mans med en distinkt sex-
växlad låda. Noll till hundra 
rullar på 9,7 sekunder medan 
toppfarten är 201. 

Siffrorna är knappast upp-
hetsande och motorn lever 

inte upp till vad det fräcka 
utseendet lovar – fast med 
hjälp av ljudtrimning så bjus-
sas våra öron på ett någorlun-
da sportigt ”sound”. Men det 
hörde vi inte så mycket av då 
testbilens feta 18-tumsfäl-
gar skodda med 215/40-däck 
bullrade i högsta laget. En 
sexa hade naturligtvis suttit 
fint, nu är det inte så. 

Om vi istället vänder på 
steken så är soppaförbruk-
ningen 0,65 liter milen och 
priset riktigt lockande. Hy-
undai Veloster finns lager-
förd i två utrustningsnivå-
er: ”V1” som innehåller det 
mesta för 214 900 kronor och 
fullsmetade ”V2” som kan bli 
din för 239 900. 

Den senare bjussar på na-
vigationssystem, backkame-
ra, halvläderklädsel samt en 
ljudanläggning på 450 watt. 
Visst är det här ett prisvärt 
dragplåster – fast utan det 
rätta draget. 

STAFFAN SWEDENBORG
JOHANNES GARDELÖF

Färden går ljudlöst genom 
pittoreska småbyar, vilka 
ligger som ett pärlband längs 
den franska Marseille-kus-
ten. För att inte störa idyllen 
är körläge ”ZEV” valt, vilket 
betyder att det bara är elmo-
torn som driver nya Peugeot 
508 RXH. 

Men när vi så vill kan vi 
väcka turbodieseln och har 
då 200 hästkrafter att leka 
med.

Jämfört med 508 kombi 
så har RXH-versionens 
kaross blivit både bredare, 
högre samt begåvats med en 
markfrigång på 18 centime-
ter. Även grillen har fått ny 
design med tre fräcka ljuspa-
neler på varje sida och det är 
onekligen mer ”skogsmulle” 
än ”fina gatan” över desig-
nen. 

Peugeot vill att formen 
ska upplevas som äventyrs-
lysten och det understryks 
med hasplåtar och plastsjok. 

Frågan är bara hur prak-
tiskt det är med jättefälgar 
på 18-tum? Instrumentpane-
len är som väntat densamma 
som i ”vanliga” Peugeot 508 
men sätesklädseln i alcantara 
är unikt för 508 RXH. 

En annan viktig detalj är 
ljudisoleringen som förbätt-
rats och man kan verkligen 
njuta av tystnaden när elmo-
torn jobbar. Att testbilen är 
481 centimeter lång märks 
inuti eftersom utrymmena 
räcker mer än väl. 

Vi sitter utmärkt i fram-
sätena och även resenärer i 
baksätet kan sträcka på sig 
utan problem.

Under huven arbetar en 

turbodiesel på 163 hästkraf-
ter och bak knuffar elmotorn 
på med sina 37. De kan driva 
var och en för sig eller till-
sammans och då blir bilen 
även fyrhjulsdriven. 

Vid behov, låt säga om 
man skulle behöva köra om, 
är det bara att stampa till på 
gaspedalen och vips vaknar 
200 hästar. Bränsleförbruk-
ningen är extremt låga 0,41 
liter milen och koldioxidut-
släppet 107 gram/km eller 
noll då man susar fram med 
eldrift. Körsättet är i princip 
som i vilken bil som helst 
men ändå inte. 

Med hjälp av ett vred kan 
vi nämligen välja mellan fyra 
olika körprogram. I ”autolä-
get” väljer bilens dator hur 
mycket diesel- respektive 
elmotorn ska jobba. 

Med ”sportläget” blir 
hela drivlinan rappare och 
vid ”4WD” samarbetar båda 
motorerna. 

Om du däremot ställer 
reglaget på ”ZEV” är det 
bara elmotorn som jobbar 
och batterierna räcker till 
en halvmils körning om du 

inte toppar mer än 60 km/h. 
Siffrorna talar för Peugeot 
508 RXH – vilket även gäller 
priset. Vad sägs om 385 000 
kronor fullutrustad och klar?

STAFFAN SWEDENBORG
JOHANNES GARDELÖF

Bilen morrar nästan 
lite förföriskt då varv-
räknarnålen närmar sig 
6 000 varv. 

De 136 hästarna släp-
per loss när man lägger 
i ettan och lättar på 
kopplingen. 

Japanen greppar tag 
i asfalten på stubinen 
och enligt faktabladet 
ska nya Suzuki Swift 
Sport klara sprinten till 
hundra på snabba 8,7 
sekunder. 

Låt oss dra ut på 
vift med en sportigare 
Swift!

Det blir lätt lite bökigt att 
ta sig in i baksätet då Suzuki 
Swift Sport enbart har tre 
portar, men fyra personer 
erbjuds ändå relativt gott om 
plats. Inredningen skiljer sig 
inte speciellt mycket från den 
”vanliga” kärran, men har 
begåvats med sportsäten och 
sportratt med läckra röda 
sömmar. 

Tuffast är Suzuki Swift 
Sport bakifrån där den har 
en liten takspoiler men också 
dubbla avgaspipor, vilket ger 
bilen ytterligare ett lyft. 

Swift Sport saknar dock en 
sak och det är ljudisolering. 

I farter över nittio kan man 
glömma att lyssna på radio 
då både väg- och däckljud är 
mer än vad öronen pallar. 

Hittills har vi sett Swift 
med en fyrcylindrig bensi-
nare på 94 hästkrafter eller 
en turbodiesel på 75, men i 
Swift Sport jobbar istället ett 
yrväder som levererar 136 
ivriga hästar med 98 oktan 
i tanken. Noll till hundra 
rullar på 8,7 sekunder och 
med plattan i mattan så visar 
hastighetsmätaren 195 km/h. 

Suzuki har alltid varit 
duktiga på fyrhjulsdrift och 
därför är det förvånande att 
vi får hålla tillgodo med driv-
ning på framhjulen. Men 
köregenskaperna är ändå 
klart glada och stundtals liv-
liga. Priset är 166 900 kronor 
och stålarna ger mest bus för 
pengarna just nu!

STAFFAN SWEDENBORG
JOHANNES GARDELÖF

Redo för lite bus?
Suzuki Swift Sport.

Hyundai Veloster 1,6 GDI V2

Dragplåster utan drag

HYUNDAI VELOSTER 1,6 GDI V2
Motor: 4-cyl bensinmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
140 hk vid 6 300 varv/minut. Max 
vridmoment: 166 Nm vid 4 850 varv/
minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 6-växlad manuell.
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare. Fram: fjäderben med 
undre triangellänk. Bak: torsionsaxel.
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 10,4 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 
ABS. ESP.  

Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 265, 
längd 422, bredd 179, höjd 140. Tjäns-
tevikt 1 260. Bränsletank 50 liter.
Prestanda: Toppfart 201 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 9,7 sek.
Förbrukning/miljö: 6,5 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
148 g/km. 
Pris: 239 900 kronor. 
Plus för: ra pris och generösa garan-
tier, hög standardutrustning, läcker 
formgivning, kvalitetskänslan.
Minus för: Motorn lever inte upp till 
designen, dålig bakåtsikt.

När siffrorna talar
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Dagens testbil är en intressant fransos med två 
motorer, tre lysande lejonklor, fyra drivhjul, fem 
sittplatser och automatlådan har sex lägen. 

Ändå kan nya Peugeot 508 RXH köras med noll 
i utsläpp. 

Tja, siffrorna talar sitt tydliga språk och diesel-
hybriden lär bli succé trots att en färsk undersök-
ning jämför bränslet med senapsgas. Peugeot 508 RXH.
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Volkswagen Passat Alltrack 
har en tuff terränglook tack 

vare plastsjok och hasplå-
tar. Andra saker som gör All-

track specifik är de mattkro-
made takrelingarna, grillen 
och backspeglarna. Hur som 
helst, det ser snyggt ut och 
markfrigången är 16,5 centi-
meter – vilket bara är tre ynka 
centimeter högre än ”vanli-
ga” Passat. Nej, det här är 
ingen terrängbil utan snara-
re en familjebil med lagom 
framkomlighet i skogen. 

Badar i finesser
Det är omöjligt att missa 
vilken bil vi rattar då ”All-
track” står med versaler i gril-
len, på bakluckan, de kroma-
de instegslisterna och förvå-
nande nog på askkoppslocket. 
Det är nästan så att namnet 
börjar bli uttjatat innan man 
ens hunnit starta motorn. In-
nerutrymmena är impone-
rande och med baksätet ned-
fällt ryms hela 1 731 liter. 

Vi behöver alltså inte 
hänga upp oss på interiör-
en – för här har inga sensa-
tioner inträffat jämfört med 
”vanliga” Passat. Säkerhets-
tänket är på topp och en radda 
hjälpsystem hänger med från 
fabrik, exempelvis släpvagns-
stabilisering. 

En annan nyhet gäller 

den elektroniska parkerings-
bromsen som aktiveras auto-
matiskt om föraren stannar 
bilen och lossar säkerhets-
bältet. Tysken badar i finesser 
och det är lätt att börja gäspa 
eftersom tekniken håller koll 
på det mesta. 

Men då känner bilen att 
John Blund kommer smy-
gande och vips tänds en kaf-
fekopp. Det är inte helt fel 
med tanke på att vi i landet 
lagom dricker mest kaffe i 
hela världen.   

Se upp i backen
Vi startar motorn och i samma 

veva lyser texten ”Alltrack” 
upp på färddatorn. Som sagt, 
missas bilnamnet så bör en 
optiker tillkallas. Under 
normal körning är Volks-
wagen Passat Alltrack fram-
hjulsdriven och bakhjulen ak-
tiveras först när de behövs för 
att ge extra skjuts framåt. 

Tja, på tal om extra skjuts 
så har Alltrack begåvats med 
en frihjulsfunktion som låter 
bilen rulla fritt i nedförsback-
ar - allt för att spara bränsle-
droppar. I maskinrummet er-
bjuds två turbofyror: en pigg 
bensinare på 211 hästkrafter 
samt en björnstark diesel på 

170. Köregenskaperna impo-
nerar i båda fallen och maski-
nerna har begåvats med fyr-
hjulsdrift samt tyskarnas dub-
belkopplingslåda som stan-
dard. 

Priset för kalaset är 
314 900 för bensinaren samt 
329 900 kronor om du väljer 
dieseln, vilket innebär ett 
prispåslag på 17 000 jämfört 
med ”vanliga” Passat Variant. 
Bilkalkylen ser alltså mycket 
rimligt ut för att inte säga 
svenskt lagom och lagom är 
som vanligt bäst!

JOHANNES GARDELÖF

VW för landet lagom

VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK TDI 170

Motor: 4-cyl dieselmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
170 hk vid 4 200 varv/minut. Max vrid-
moment: 350 Nm mellan 1 750-2 500 
varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fyr-
hjulsdrift. 6-stegad DSG-låda.  
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjäder-
ben med undre triangellänkar. Bak: 
multilänkaxel.  
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 11,4 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 
ABS. ESP. 

Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 271, 
längd 477, bredd 182, höjd 155. Tjäns-
tevikt 1 725. Bränsletank 68 liter.  
Prestanda: Toppfart 211 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 8,7 sek.
Förbrukning/miljö: 5,9 liter per 100 
km under blandad körning. CO2: 155 
g/km. 
Pris: 329 900 kronor.
Plus för: Suverän motor och växel-
låda, hög standardutrustning, bjuder 
på bra komfort, tufft utseende.
Minus för: Inget för avancerade 
skogsäventyr, väldigt lik en helt 
vanlig Passat.

Det är som att möta en gammal polare i München. 
Visst har mycket hänt, men det går inte ta 

miste på att Alltrack är en ”försvenskad” Volks-
wagen Passat. 

Det är faktiskt helt sant eftersom dagens test-
bil spås få störst framgång i Sverige – av alla 
länder i världen. 

Det vi ser här är nämligen bilbranschens mot-
svarighet till bokhyllan Billy. 

Lagom fyrkantig, lagom användbar och lagom 
rolig. Frågan är om lagom är bäst?

Volkswagen Passat Alltrack TDI 170.

Vad blir resultatet när 
ett djupt rotat svenskt 
bilmärke får kinesiska 
ägare som tillsätter en 
till stora delar tysk led-
ning som beslutar att 
bygga en ny familjebil i 
Holland?

Svaret har vi framför 
oss här idag - nya Volvo 
V40. 

Det är en mångkul-
turell familjebil som i 
alla avseenden beskrivs 
som vilken nyfödd och 
vacker Estelle som 
helst av företagets 
pressfolk. 

Den stora skillna-
den med bilen är att 
namnet inte är lika 
omdiskuterat.

Självförtroendet är det i alla 
fall inget fel på, säger kolle-
gan och läser högt från press-
materialet. ”Äkta skandina-
visk lyx med klassledande sä-
kerhet och köregenskaper”. 
Men det slutar inte där utan 
komplimangerna fortsätter 
att hagla. 

”Volvo V40 är laddad med 
vässad teknik i en elegant för-
packning och är redo att köra 
om konkurrenterna”. Tja, det 
är nästan så man blir tårögd. 
Frågan är bara om det är 
tomma ord och vackra fraser, 
eller rena rama sanningen?  

Bäst i klassen?
Solen kastar sitt behagli-
ga eftermiddagsljus över det 
italienska landskapet som är 
lika kuperat och vackert som 

i broschyrerna. Vi färdas 
genom vinodlingar i trakter-
na kring Verona och skör-
den sker i slutet av septem-
ber - för ju längre druvorna 
kan sitta kvar på vinstockar-
na desto högre blir kvaliteten 
på årets vin. 

Det blir inte sämre att upp-
leva detta genom framrutan 
på nya Volvo V40, vilken 
följer den moderna design-
trenden som de flesta bilmär-
ken försöker anamma. Karos-
sen är välskulpterad och har 
fler veck och linjer än någon-
sin. 

Bakom ratten är det ingen 
tvekan om vilket varumärke 
som ligger bakom åket – dä-
remot har instrumenteringen 
förändrats radikalt. Nu är det 
nämligen en dataskärm som 

visar alla mätare digitalt och 
du kan välja bakgrundsfärg 
helt själv. 

Mitt i denna teknikfros-
sa så förvånar det oss att nya 
V40 inte har elektrisk hand-
broms utan en gammeldags 
spak. Komforten är på topp 
både fram och bak, men ba-

gageutrymmet á 
335 liter är inte 
mycket att hurra 
för. 

Huvudena 
rullar

Volvo har alltid 
förknippats med 
säkerhet och den här gången 
presenteras en unik krock-
kudde för fotgängare. Sen-
sorer i den främre stötfång-
aren känner av en påkörning 
och ser till att motorhu-
ven öppnas baktill. Därifrån 
skickas en krockkudde upp 
och lägger sig ovanpå hela 
vindrutan. Smart! Under 
huven erbjuds fem moto-
ralternativ varav två är ben-
sinfyror på 150 respektive 
180 hästkrafter. Minstingen 
kostar 225 000 kronor och för 
samma peng kan man dessut-
om få en supersnål dieselfyra 
på 115 hästkrafter. 

Vad sägs om 0,36 liter 
milen och 94 gram i koldiox-

idutsläpp? Det finns även två 
femcylindriga turbodieslar 
på 150 respektive 177 hästar, 
men priset på värstingen 
är saftiga 277 000 kronor. 
Volvo V40 byggs i belgiska 
Gent och är startskottet för 
inte enbart en ny bilmodell - 
utan också ett nytt bilföretag 
där nio personer ur ledningen 
kickats under det senaste året. 

Volvo är latin för ”jag 
rullar” men innanför väggar-
na på huvudkontoret så är 
innebörden snarare ”huvude-
na rullar”. En sak är i alla fall 
säker – nya V40 är en famil-
jebil för kung och kombiland! 

JOHANNES GARDELÖF
STAFFAN SWEDENBORG

VOLVO V40 D2 1,6
Motor: 4-cyl dieselmotor med enkel 
överliggande kamaxel och två ven-
tiler per cylinder. Max effekt: 115 hk 
vid 3 600 varv/minut. Max vridmo-
ment: 270 Nm mellan 1 750-2 500 
varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 6-växlad manuell.  
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjäder-
ben med undre tvärlänk. Bak: multi-
länkaxel.  
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 10,8 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 
ABS. ESP. 

Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 265, 
längd 437, bredd 204, höjd 145. Tjäns-
tevikt 1 476. Bränsletank 52 liter.
Prestanda: Toppfart 185 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 12,3 sek.
Förbrukning/miljö: 3,6 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
94 g/km. 
Pris: 225 000 kronor.
Plus för: Förmodligen säkrast i klas-
sen, komforten är på topp, köregen-
skaperna.
Minus för: Ingen elektrisk hand-
broms + Snål förbrukning och låga 
utsläpp, litet bagageutrymme.

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

För kung och 
kombiland

Volvo V40 D2 1,6
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Volkswagen Passat Alltrack 
har en tuff terränglook tack 

vare plastsjok och hasplå-
tar. Andra saker som gör All-

track specifik är de mattkro-
made takrelingarna, grillen 
och backspeglarna. Hur som 
helst, det ser snyggt ut och 
markfrigången är 16,5 centi-
meter – vilket bara är tre ynka 
centimeter högre än ”vanli-
ga” Passat. Nej, det här är 
ingen terrängbil utan snara-
re en familjebil med lagom 
framkomlighet i skogen. 

Badar i finesser
Det är omöjligt att missa 
vilken bil vi rattar då ”All-
track” står med versaler i gril-
len, på bakluckan, de kroma-
de instegslisterna och förvå-
nande nog på askkoppslocket. 
Det är nästan så att namnet 
börjar bli uttjatat innan man 
ens hunnit starta motorn. In-
nerutrymmena är impone-
rande och med baksätet ned-
fällt ryms hela 1 731 liter. 

Vi behöver alltså inte 
hänga upp oss på interiör-
en – för här har inga sensa-
tioner inträffat jämfört med 
”vanliga” Passat. Säkerhets-
tänket är på topp och en radda 
hjälpsystem hänger med från 
fabrik, exempelvis släpvagns-
stabilisering. 

En annan nyhet gäller 

den elektroniska parkerings-
bromsen som aktiveras auto-
matiskt om föraren stannar 
bilen och lossar säkerhets-
bältet. Tysken badar i finesser 
och det är lätt att börja gäspa 
eftersom tekniken håller koll 
på det mesta. 

Men då känner bilen att 
John Blund kommer smy-
gande och vips tänds en kaf-
fekopp. Det är inte helt fel 
med tanke på att vi i landet 
lagom dricker mest kaffe i 
hela världen.   

Se upp i backen
Vi startar motorn och i samma 

veva lyser texten ”Alltrack” 
upp på färddatorn. Som sagt, 
missas bilnamnet så bör en 
optiker tillkallas. Under 
normal körning är Volks-
wagen Passat Alltrack fram-
hjulsdriven och bakhjulen ak-
tiveras först när de behövs för 
att ge extra skjuts framåt. 

Tja, på tal om extra skjuts 
så har Alltrack begåvats med 
en frihjulsfunktion som låter 
bilen rulla fritt i nedförsback-
ar - allt för att spara bränsle-
droppar. I maskinrummet er-
bjuds två turbofyror: en pigg 
bensinare på 211 hästkrafter 
samt en björnstark diesel på 

170. Köregenskaperna impo-
nerar i båda fallen och maski-
nerna har begåvats med fyr-
hjulsdrift samt tyskarnas dub-
belkopplingslåda som stan-
dard. 

Priset för kalaset är 
314 900 för bensinaren samt 
329 900 kronor om du väljer 
dieseln, vilket innebär ett 
prispåslag på 17 000 jämfört 
med ”vanliga” Passat Variant. 
Bilkalkylen ser alltså mycket 
rimligt ut för att inte säga 
svenskt lagom och lagom är 
som vanligt bäst!

JOHANNES GARDELÖF

VW för landet lagom

VOLKSWAGEN PASSAT ALLTRACK TDI 170

Motor: 4-cyl dieselmotor med 
dubbla överliggande kamaxlar och 
fyra ventiler per cylinder. Max effekt: 
170 hk vid 4 200 varv/minut. Max vrid-
moment: 350 Nm mellan 1 750-2 500 
varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fyr-
hjulsdrift. 6-stegad DSG-låda.  
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjäder-
ben med undre triangellänkar. Bak: 
multilänkaxel.  
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 11,4 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 
ABS. ESP. 

Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 271, 
längd 477, bredd 182, höjd 155. Tjäns-
tevikt 1 725. Bränsletank 68 liter.  
Prestanda: Toppfart 211 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 8,7 sek.
Förbrukning/miljö: 5,9 liter per 100 
km under blandad körning. CO2: 155 
g/km. 
Pris: 329 900 kronor.
Plus för: Suverän motor och växel-
låda, hög standardutrustning, bjuder 
på bra komfort, tufft utseende.
Minus för: Inget för avancerade 
skogsäventyr, väldigt lik en helt 
vanlig Passat.

Det är som att möta en gammal polare i München. 
Visst har mycket hänt, men det går inte ta 

miste på att Alltrack är en ”försvenskad” Volks-
wagen Passat. 

Det är faktiskt helt sant eftersom dagens test-
bil spås få störst framgång i Sverige – av alla 
länder i världen. 

Det vi ser här är nämligen bilbranschens mot-
svarighet till bokhyllan Billy. 

Lagom fyrkantig, lagom användbar och lagom 
rolig. Frågan är om lagom är bäst?

Volkswagen Passat Alltrack TDI 170.

Vad blir resultatet när 
ett djupt rotat svenskt 
bilmärke får kinesiska 
ägare som tillsätter en 
till stora delar tysk led-
ning som beslutar att 
bygga en ny familjebil i 
Holland?

Svaret har vi framför 
oss här idag - nya Volvo 
V40. 

Det är en mångkul-
turell familjebil som i 
alla avseenden beskrivs 
som vilken nyfödd och 
vacker Estelle som 
helst av företagets 
pressfolk. 

Den stora skillna-
den med bilen är att 
namnet inte är lika 
omdiskuterat.

Självförtroendet är det i alla 
fall inget fel på, säger kolle-
gan och läser högt från press-
materialet. ”Äkta skandina-
visk lyx med klassledande sä-
kerhet och köregenskaper”. 
Men det slutar inte där utan 
komplimangerna fortsätter 
att hagla. 

”Volvo V40 är laddad med 
vässad teknik i en elegant för-
packning och är redo att köra 
om konkurrenterna”. Tja, det 
är nästan så man blir tårögd. 
Frågan är bara om det är 
tomma ord och vackra fraser, 
eller rena rama sanningen?  

Bäst i klassen?
Solen kastar sitt behagli-
ga eftermiddagsljus över det 
italienska landskapet som är 
lika kuperat och vackert som 

i broschyrerna. Vi färdas 
genom vinodlingar i trakter-
na kring Verona och skör-
den sker i slutet av septem-
ber - för ju längre druvorna 
kan sitta kvar på vinstockar-
na desto högre blir kvaliteten 
på årets vin. 

Det blir inte sämre att upp-
leva detta genom framrutan 
på nya Volvo V40, vilken 
följer den moderna design-
trenden som de flesta bilmär-
ken försöker anamma. Karos-
sen är välskulpterad och har 
fler veck och linjer än någon-
sin. 

Bakom ratten är det ingen 
tvekan om vilket varumärke 
som ligger bakom åket – dä-
remot har instrumenteringen 
förändrats radikalt. Nu är det 
nämligen en dataskärm som 

visar alla mätare digitalt och 
du kan välja bakgrundsfärg 
helt själv. 

Mitt i denna teknikfros-
sa så förvånar det oss att nya 
V40 inte har elektrisk hand-
broms utan en gammeldags 
spak. Komforten är på topp 
både fram och bak, men ba-

gageutrymmet á 
335 liter är inte 
mycket att hurra 
för. 

Huvudena 
rullar

Volvo har alltid 
förknippats med 
säkerhet och den här gången 
presenteras en unik krock-
kudde för fotgängare. Sen-
sorer i den främre stötfång-
aren känner av en påkörning 
och ser till att motorhu-
ven öppnas baktill. Därifrån 
skickas en krockkudde upp 
och lägger sig ovanpå hela 
vindrutan. Smart! Under 
huven erbjuds fem moto-
ralternativ varav två är ben-
sinfyror på 150 respektive 
180 hästkrafter. Minstingen 
kostar 225 000 kronor och för 
samma peng kan man dessut-
om få en supersnål dieselfyra 
på 115 hästkrafter. 

Vad sägs om 0,36 liter 
milen och 94 gram i koldiox-

idutsläpp? Det finns även två 
femcylindriga turbodieslar 
på 150 respektive 177 hästar, 
men priset på värstingen 
är saftiga 277 000 kronor. 
Volvo V40 byggs i belgiska 
Gent och är startskottet för 
inte enbart en ny bilmodell - 
utan också ett nytt bilföretag 
där nio personer ur ledningen 
kickats under det senaste året. 

Volvo är latin för ”jag 
rullar” men innanför väggar-
na på huvudkontoret så är 
innebörden snarare ”huvude-
na rullar”. En sak är i alla fall 
säker – nya V40 är en famil-
jebil för kung och kombiland! 

JOHANNES GARDELÖF
STAFFAN SWEDENBORG

VOLVO V40 D2 1,6
Motor: 4-cyl dieselmotor med enkel 
överliggande kamaxel och två ven-
tiler per cylinder. Max effekt: 115 hk 
vid 3 600 varv/minut. Max vridmo-
ment: 270 Nm mellan 1 750-2 500 
varv/minut.
Kraftöverföring: Motorn fram, fram-
hjulsdrift. 6-växlad manuell.  
Fjädring: Skruvfjädring och kräng-
ningshämmare runt om. Fram: fjäder-
ben med undre tvärlänk. Bak: multi-
länkaxel.  
Styrning: Kuggstång med elservo. 
Vändcirkel 10,8 meter. 
Bromsar: Skivbromsar fram och bak. 
ABS. ESP. 

Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 265, 
längd 437, bredd 204, höjd 145. Tjäns-
tevikt 1 476. Bränsletank 52 liter.
Prestanda: Toppfart 185 km/h. Acce-
leration 0-100 km/h 12,3 sek.
Förbrukning/miljö: 3,6 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
94 g/km. 
Pris: 225 000 kronor.
Plus för: Förmodligen säkrast i klas-
sen, komforten är på topp, köregen-
skaperna.
Minus för: Ingen elektrisk hand-
broms + Snål förbrukning och låga 
utsläpp, litet bagageutrymme.

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

För kung och 
kombiland

Volvo V40 D2 1,6
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FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Edet FK – Stenungsunds IF 2-1 (0-1)
Mål: Rikard Vikingsson, Martin 
Erlandsson.
Ahlafors IF – Melleruds IF 1-0 (0-0)
Mål AIF: Martin Johansson. Match-
ens kurrar: Ali El-refaei 3, Henrik 
Andersson 2, Raid Juma 1.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Trollhättans BoIS 
3-1 (1-0)
Mål SBTK: Tobias Ottosson, Daniel 
Larson, Ricardo Nascimento.
Matchens kurrar: Mattias Holm-
ström 3, Jonathan Svensson 2, 
Tobias Ottosson 1.
Halvorstorp – Lödöse/Nygård 
5-1 (3-0)
Mål LNIK: Robert Secrett.

Division 6 D Göteborg
Bosna – Älvängen 2-2 (1-0)
Mål ÄIK: Niklas Pålsheden, Markus 
Hedberg.  Kommentar: Samtliga 
aktörer hos gästerna visade fin 
höstform och tränaren Peter 
”Erra” Eriksson bör vara belåten 
med lagets insats. Träningslägret i 
Bohuslän, där 15 spelare deltog, var 
en fin injektion.
Hyppeln – Surte 5-0 (2-0)
Nödinge – Zenith 2-3 (1-0)
Mål NSK: Alen Grozdanic, Rasmus 
Ekström.
Nol – Komarken 2-3 (2-1)
Mål NIK: Hadi Namro, Marcus Hansson.

Division 6 Alingsås
Trollhättans FF – Alvhem 1-2 (0-2)
Mål AIK: Emanuel Stensson, Tomas 
Nilsson.

Division 7 D Göteborg
Hålta – Bohus 3-0 (1-0)

Division 3 Västergötland S, dam
Skepplanda – Hus FF 5-1 (2-0)
Mål SBTK: Sophia Axelsson 2, Mika-
ela Ögren, Mathilda Errind, Lotta 
Hillebjer. Matchens kurrar: Sophia 
Axelsson 3, Josefin Claesson 2, 
Mikaela Ögren 1.

Division 4 A Göteborg
Mossen – Älvängen 2-0 (1-0)
Matchens kurrar: Elin Rautio 3, Anki 
Olsson 2, Jenny Knaving 1.

Division 4 Västergötland V
Lödöse/Nygård – Emtunga 3-0 (wo)

Division 5 Göteborg
Kållered – Ahlafors 5-0 (2-0)

HÅLANDA. Gunilla Wal-
lengren kunde inkas-
sera fyra nya guld 
när SM avgjordes på 
Påskbergsvallen förra 
helgen.

Hålandastjärnan har 
nu erövrat totalt 70 
SM-tecken.

SM i all ära, men 
årets stora mål är 
Paralympics som drar 
igång inom kort.

Gunilla Wallengren var som 
väntat helt överlägsen på SM-
tävlingarna i Varberg. Gunil-
la vann enkelt 100, 200, 400 
och 800 meter.

– Personligen är jag mest 
nöjd med mitt 400-meters-
lopp då det kändes riktigt 

bra. I övrigt var det helt okej, 
förklarar Gunilla Wallen-
gren som flög till London i 
lördags med siktet inställt på 
Paralympics.

– Det känns som om jag är 
i mitt livs form. Tävlingsner-
ven börjar infinna sig och det 
ska bli otroligt roligt när Pa-
ralympics väl drar igång.

Vad är målsättningen?
– Självklart siktar jag på att 

komma hem med en medalj. 
De två senaste träningsveck-
orna har jag presterat tider 
som jag inte har varit i när-
heten av tidigare. Allt känns 
perfekt, avslutar Gunilla 
Wallengren.

❐❐❐

De tre aktiva som repre-
senterade Tingbergs AIS 
i Getabocksspelen tog nio 
medaljer med sig hem på 15 
starter.

Daniel Adolfsson, 10 år, 
tog två guld, ett i höjd och 
ett i kula med 8,31 m vilket 
är nytt klubbrekord. Daniel 
kom dessutom fyra i längd, 
åtta på 600 m samt sexa på 
60 m.

Carl Hermansson tog 
fyra medaljer på fyra starter. 
Vinst på 60 m, brons på 600 
m, brons i längd samt silver 
i staffett 5x60 m i ett lag 
som TAIS hade tillsammans 
med Bohus Friidrott.

David Adolfsson, 8 år, 
gjorde sex starter vilket re-
sulterade i tre medaljer. 

Guldet kom i längdhopp där 
han hoppade 3,13 m trots 
att den tävlingen genomför-
des direkt efter 600 m. Silv-
ret bärgades i stafetten och 
bronset kom i kula. Dessut-
om kom han sexa på 60 m, 
fyra på 600 m och fyrai höjd 
för P9.
Förra helgen var Emma 
Kuutti, 14 år, och tävla-
de i Stockholm på DN-Ga-
lan/youth. Tävlingen gick 
på Stockholm Stadion. Täv-
lingarna direktsänds på 
webb-tv. Löparna presente-
ras inför varje lopp och vi-
sades på storbilds-tv på sta-
dion. 

Emma började med att 
löpa 800 m i det snabbas-
te heatet. Det blev nytt per-
sonrekord med 2.28.46 och 
en sjunde plats totalt. En 
timma senare var det dags 
för 300 m. Även där blev det 
fin löpning. Tiden 45.56. 
gav en elfte plats. På sönda-
gen var det stavhopp. Det 

blev nytt klubbrekord med 
fina 2.33 och en åttonde-
plats på tävlingen.

På DM i Skövde sprang 
Anna Kuutti, 13 år, till sig 
en silvermedalj med tiden 
6.41.71. Det blev även ett 
silver för Peter Johans-
son i klassen M40 med 
tiden 4.29.87. Det var totalt 
70 deltagare på 1 500 m i 
Skövde.

Emma Kuutti vann klas-
sen F15 800 m i Skara 
Kampen då hon satte nytt 
klubbrekord med fina 
2.27.91 med ett starkt lopp. 
Även hennes tränare Peter 
Johansson gjorde ett bra 
800-meterslopp med tiden 
2.04.5. Han slutade tvåa i 
seniorklassen . Sara Kuutti, 
16 år, kastade 28.87 i spjut 
och tog hem en bronsme-
dalj. Anna Kuutti var nära 
att nå 20 m. Det blev 19.77 
och en femteplats.

❐❐❐

Lör 1 sept kl 13.00
Surte IP

Surte – Nödinge

Lör 1 sept 14.00
Älvevi

ÄIK dam – 
Lindholmen

Sön 2 sept kl 17.00
Gläntevi

Alvhem – Åsaka

Ons 5 sept kl 18.00
Forsvallen

Skepplanda – Göta

FOTBOLL I ALE

Fyra nya SM-guld till Wallengren

Gunilla Wallengren tog 
hem fyra guld när SM av-
gjordes på Påskbergsvallen 
i Varberg. Nu har hon flugit 
till London där Paralympics 
väntar.
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Tävlingsvecka med fina framgångar
– TAIS plockade många medaljer
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KOM LOSS, 
GYMPA MED OSS!

KOM LOSS, 
GYMPA MED OSS!
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Vi ses!

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!

SKEPPLANDA. Många 
missar, men ändå vinst.

Skepplanda BTK vann 
pliktskyldigt hemma 
mot Trollhättans BoIS.

– En helt annan 
inställning än i förlust-
matchen mot Sjuntorp 
förra veckan, konsta-
terade SBTK-tränaren 
Derny Harman.

Tabelltrean mot nästjum-
bon kan väl bara sluta på ett 
sätt? Ja, fast hemmalaget fick 
slita hårt för 
segern.

– Första 
kvarten spela-
de vi ut TBIS 
och skapade 
massor med 
lägen utan att få bollen i nät. 
Jag är dock nöjd med lagets 
insats med tanke på förutsätt-
ningarna, förklarade Derny 
Harman.

Han syftade på det faktum 
att SBTK tvingades avvara 
flera nyckelspelare till fre-
dagskvällens drabbning. Lag-
kaptenen Oscar Frii, Svante 
Larson och Mattias Johans-
son var alla avstängda. Där-
utöver var mittbacksjätten 
Niclas Hylander bortrest 
och inte heller målkungen 

Christian ”Figge” Rönkkö 
var disponibel denna afton.

– Jag var orolig inför match-
en, men killarna visade moral 
och vi vann rättvist, samman-
fattar Derny Harman.

Hemmalaget tog ledning-
en alldeles innan pausvilan. 
Efter en tilltrasslad situation 
kunde Tobias Ottosson sätta 
bollen i nättaket och 1-0.

Om den första halvle-
ken bitvis var underhållan-
de så blev den andra akten 
desto mer slätstruken. Av-

görandet kom 
när Daniel 
Larson satte 
2-0 i den 65:e 
minuten och 
åtta minuter 
senare ordna-

de Ricardo Nascimento 3-0.
Gästernas reducering kom 

i slutsekunderna och därmed 
sprack nollan för storspelan-
de Mattias Holmström i 
SBTK-kassen.

Noterbart i övrigt var att 
två 15-åringar gjorde debut i 
SBTK:s A-lagsdress. Viktor 
Harman och Oscar Hell-
ström hade nöjet att presen-
tera sig för hemmapubliken 
under slutkvarten.

JONAS ANDERSSON

SBTK vann pliktskyldigt

Christofer Küchler och hans Skepplanda BTK visade bra 
moral hemma mot Trollhättans BoIS i fredags kväll. Det blev 
seger mot nästjumbon med 3-1.
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FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Trollhättans BoIS 3-1 (1-0)

- Älska handboll

www.klubben/alehf

NU ÄR 
HANDBOLLEN IGÅNG!

Kontakta din ledare eller 
se hemsidan för mer information.

NYHET!
I år startar vi ett c-lag på herrsidan, 
är du fd spelare eller bara sugen på 

att vara med, kontakta: 
Peter ”Laila” Liljeblad 0705-740730. 

Garanterat lite träning och mycket spel.



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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

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

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-459 000

Ale Taxi Ditt lokala 
taxibolag

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

trakten som sitter i bilen.

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

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

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage AB

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-
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Friskvård, Fotvård, 
Hudvård & Nagelvård

i Bohus Centrum
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Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag 
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

Högtryckstvätt
Målning
Blästring
Sanering

Klottersanering

0303-77 55 69 / 070-666 06 76

KNATTEFOTBOLL
I september startar vi knattefotboll för pojkar och 

flickor födda 2006. Är du född tidigare är du välkom-
men till något av våra befintliga lag. 

Vi söker också ledare
Kom till vår information på Vimmervi IP tisdagen 

den 4 september kl 19:00 så får du veta mer

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

Välkommen till Vimmervi Cafeterian är öppen
www.laget.se/nskfotboll Tel: 0303-229883



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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...
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• installationsgolv
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Friskvård, Fotvård, 
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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

KNATTEFOTBOLL
I september startar vi knattefotboll för pojkar och 

flickor födda 2006. Är du född tidigare är du välkom-
men till något av våra befintliga lag. 

Vi söker också ledare
Kom till vår information på Vimmervi IP tisdagen 

den 4 september kl 19:00 så får du veta mer

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

Välkommen till Vimmervi Cafeterian är öppen
www.laget.se/nskfotboll Tel: 0303-229883
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ALAFORS. Martin 
Johansson gjorde sin 
sista hemmamatch för 
Ahlafors IF i fredags 
kväll.

Det blev en värdig 
avslutning.

Matchens enda 
målskytt såg till att 
AIF tog tre värdefulla 
poäng mot jagande 
Melleruds IF.

Snart stundar det stundar 
högskolestudier i Örebro för 
Martin Johansson, 22. Den 
blivande byggingenjören kan 
eventuellt vara med i lörda-
gens bortamatch mot tabel-
ljumbon Göteborgs FF, men 
sen är det färdigt.

– Ja, ett bättre sätt att sätta 
punkt på kunde jag knappast 
få. Jag har varit i kontakt med 
en division tre klubb i Örebro 
så jag tänker inte sluta sparka 
boll, säger Martin Johansson 
som med matchens enda mål 
blev segerskytt mot Melle-
ruds IF.

Förutsättningarna var 

glasklara. Förlust och Mel-
leruds IF skulle passera AIF 
i tabellen. Seger skulle ge 

hemmalaget betydligt fasta-
re mark under fötterna. Det 
blev en match med få mål-
chanser, tätt, tufft och lite gri-
nigt. I första halvlek fick Ali 
El-refaei en jättechans att på 
straff ge Ahlafors ledningen. 
Stramaren tog dock i överlig-
garen och gav matchen fort-
satt nerv. Målvakten Andreas 
Skånberg fick visa muskler-
na när gästerna vid ett enstaka 
tillfälle rann igenom. Match-
en kom att avgöras när blott 
tio minu-
ter återstod. 
Ali El-refaei, 
bäste hemma-
spelare, tog 
sig fram ute 
till vänster och ett välmåttat 
inlägg gick över målvakten, 

damp ner framför fötterna på 
Martin Johansson som byttes 

in i halvlek.
– LG 

(Lars-Gun-
nar Her-
mansson) 
ville få ett 

bättre djupledsspel och att vi 
skulle hitta rätt bakom deras 

backlinje. Jag tycker vi växte 
in i matchen och skulle något 
lag vinna låg vi närmast, kon-
staterar Martin Johansson ef-
teråt.

Segern gav Ahlafors IF 
tillfälligt andrum, men både 
Tölö IF och Velebit som 
jagar bakifrån vann också sina 
matcher. Dramat i division 

tre fortsätter en tredje raka 
seger skulle borta mot Göte-
borgs FF på lördag skulle dis-
tansera ett par av utmanarna.

– Gav Ahlafors tre viktiga poäng

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

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

Bäst på plan. Ali El-refaei visade en härlig inställning i segermatchen mot Melleruds IF. Han 
brände förvisso straffen, men tog revansch i andra halvlek genom att snyggt assistera till 
segermålet.

Segerskytt i sista hemmamatchen. Martin Johansson flyttar 
till Örebro för högskolestudier och avslutade med att göra 
matchens enda mål.

Tätt och tufft i den viktiga streckmatchen mot Melleruds IF.

Martins härliga avslutning
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1948www.skepplanda.se

GÖTAÄLVDALSDERBY PÅ

FORSVALLEN
Division 5 Västra

Onsdag 5 sept, kl 18.00

SBTK 
VS 

GÖTA

SKEPPLANDA. SBTK:s 
damer är åter i serie-
ledning.

Solen och spelet 
värmde publiken på 
Forsvallen i söndags.

– Vi hade riktigt bra 
fart och spelade med 
en hög press, förkla-
rade SBTK:s tränare 
Stig Persson.

Samtidigt som Skepplanda 
BTK vann över Hus FF fick 
toppkonkurrenten IFK Örby 
stryk mot Skoftebyn. Som om 
inte det vore nog gick även 
tabellfyran Bergdalen på 
pumpen i sin hemmamatch.

– Lite tur med resultaten, 
samtidigt måste vi koncentre-
ra oss på att vinna våra match-
er. Det kommer bli en sten-
hård kamp in i det sista, säger 

Stig Persson.
I hemmamötet med Hus 

var ställningen 2-0 i paus. 
Gästerna re-
ducerade dock 
till 2-1 i den 
61:a spelminu-
ten och gav till-
ställningen ny nerv. De gul-
svarta hemmatjejerna hade 

emellertid en extra växel att 
lägga i och inom loppet av 20 
minuter föll tre mål.

– Hus var 
inte på något 
sätt dåliga, 
men vi ska-
pade fler 

chanser och hade en hetare 
vilja. Det var roligt att se den 

offensiva fotboll som tjejerna 
presterade, berömmer Pers-
son.

I nästa omgång spelar 
SBTK borta mot Skoftebyn 
och därefter väntar seriefinal 
hemma mot IFK Örby.

JONAS ANDERSSON

SBTK:s damer upp i topp
– Seger hemma 
mot Hus FF

SBTK:s tränare Stig Persson hade all anledning att vara nöjd med sina spelare i söndags. Det 
blev seger med hela 5-1 mot Hus FF.

FOTBOLL
Division 3 Västergötland S
Skepplanda – Hus FF 5-1 (2-0)



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

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

Stefan 0708-83 38 00
Erik 0708-83 38 01

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

ALLT INOM BRANSCHEN!
Glas, speglar, isolerglas, bilglas, inramning, 
stöldskyddsmärkning, stenskottslagning mm

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

Gratis vindrutetork samt 1 mån. fri självrisk-
eliminering vid byte av limmad framruta

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Göteborgsvägen 94 • Älvängen • Tel. 0303-74 65 50

Balltorp 218 • Kontor 0520-66 21 50 • Mobil 0707-73 26 61

BETONGHÅLTAGNING
Sågning • Borrning • Bilning • Rivning 

Asbestsanering • Vajersågning
Betong- och bergtätning

www.alebetongborrning.se

Försäljning & service
Nyckeltillverkning
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Ring Kent på 0704-38 52 58
eller Björn på 0303-333 732

Lediga 
platser!
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Bildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

Lunnavägen 6, 449 50 Alafors, www.kbroer.se
Tel 0303-74 20 20. Fax 0303-74 07 56

Öppet: mån-tors 9-18, fre 9-16, lunchstängt 12-13
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Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

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

www.mecaalvangen.se

Minireningsverk 
för enskilda avlopp
Enkelt & driftsäkert • Tar liten plats

Ring oss på 0706-08 62 99
www.biovac.se

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86

HUSBYGGNATION ��ALTANER���GARAGE
TILLBYGGNADER���BADRUM���KÖKSRENOVERING

WWW.ZATABYGG.SE

Snabba leverans
er

Vi har

Ring Kent på 0704-38 52 58
eller Björn på 0303-333 732

Lediga 
platser!

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 • Tel 0303-33 60 87

Bilverkstad

SKEPPLANDA
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Stefan 0708-83 38 00
Erik 0708-83 38 01

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

ALLT INOM BRANSCHEN!
Glas, speglar, isolerglas, bilglas, inramning, 
stöldskyddsmärkning, stenskottslagning mm

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

Gratis vindrutetork samt 1 mån. fri självrisk-
eliminering vid byte av limmad framruta

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Göteborgsvägen 94 • Älvängen • Tel. 0303-74 65 50

Balltorp 218 • Kontor 0520-66 21 50 • Mobil 0707-73 26 61

BETONGHÅLTAGNING
Sågning • Borrning • Bilning • Rivning 

Asbestsanering • Vajersågning
Betong- och bergtätning

www.alebetongborrning.se

Försäljning & service
Nyckeltillverkning
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Ring Kent på 0704-38 52 58
eller Björn på 0303-333 732

Lediga 
platser!
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Bildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

Lunnavägen 6, 449 50 Alafors, www.kbroer.se
Tel 0303-74 20 20. Fax 0303-74 07 56

Öppet: mån-tors 9-18, fre 9-16, lunchstängt 12-13
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Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

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

www.mecaalvangen.se

Minireningsverk 
för enskilda avlopp
Enkelt & driftsäkert • Tar liten plats

Ring oss på 0706-08 62 99
www.biovac.se

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86

HUSBYGGNATION ��ALTANER���GARAGE
TILLBYGGNADER���BADRUM���KÖKSRENOVERING

WWW.ZATABYGG.SE

Snabba leverans
er

Vi har

Ring Kent på 0704-38 52 58
eller Björn på 0303-333 732

Lediga 
platser!

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 • Tel 0303-33 60 87

Bilverkstad

SKEPPLANDA
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Ömsom sol och ömsom 
regn. Sådan var väderleken 
när deltagarna från Ale och 
Lilla Edet transporterades 
på Göta älv med hjälp av 
Elfkungen. Resan startade 
vid nio-tiden på morgonen 
och strax efter klockan två 
anlände fartyget slutmålet – 
Bohus fästning.

Lokaltidningen fanns på 
plats när Elfkungen lade till 
och det var, om inte lyriska, 
så i alla fall mycket nöjda pas-
sagerare som äntrade land.

– Vi har haft en fantastiskt 
givande dag där vi pratat om 

hur vi kan stärka turismen i 
vårt område. Tiden för det 
här Leaderprojektet löper 
över 2013 och förhoppnings-
vis har man skaffat sig en bra 
grund att stå på så att det kan 
leva vidare. Då får vi ta en 
dialog hur vi från kommu-
nernas sida kan stötta arbetet 
fortsättningsvis, förklarade 
Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande i Ale kommun, 
Isabell Korn (M).

Precis som för Isabelle så 
var det första gången som 
Lilla Edets kommunalråd, 
Ingemar Ottosson (S), fick 
se de båda grannkommu-
nerna från älvsidan.

– Jättespännande och upp-
levelsen förhöjdes ytterligare 
av flera intressanta före-
dragshållare, sade Ottosson.

– Turismen är en oer-
hört viktig näring där vi har 
mycket att utveckla. För 
turisten spelar det ingen roll 
om han eller hon är i Lilla 

Uppskattad studieresa på älven
– Gemensamt tag för att utveckla turismen

Ett 40-tal deltagare fanns med på den studieresa längs med Göta älv som Ale & Lilla Edet 
Turistorganisation arrangerat.

Susanna Hammar, projektle-
dare för Ale & Lilla Edet Tu-
ristorganisation.

Edet, huvudsaken är att det 
finns något attraktivt att ta 
del av, konstaterade Ottos-
son.

Susanna Hammar såg 
belåten ut när hon vinkade 
farväl till deltagarna och 
menade att båtturen upp-
fyllde flera syften.

– Först och främst var 

det en bra mix med repre-
sentanter från näringslivet, 
föreningslivet och de båda 
kommunledningarna. En 
viktig del i denna resa var att 
deltagarna skulle lära känna 
varandra och på så sätt skapa 
ett nätverk. Vi behöver bli 
fler medlemmar. Vi ville 
också ge deltagarna kunskap 

om vilken oerhörd potential 
som finns i vårt område och 
där älven utgör en unik möj-
lighet för oss.

– I slutändan är vår önskan 
att arbetet ska leda till bok-
ningsbara produkter som gör 
att turismen på sikt kan växa, 
avslutar Susanna Hammar.

JONAS ANDERSSON

KUNGÄLV. Studieresan som Ale & Lilla Edet 
Turistorganisation arrangerade i torsdags lockade 
ett 40-tal deltagare.

Resan gick med båt på Göta älv, från Trollhät-
tans kanal till Bohus fästning.

– En lyckad dag där vi fick igång många intres-
santa diskussioner om hur vi kan utveckla turis-
men tillsammans, säger projektledare Susanna 
Hammar.

BOHUS. Inledningsvis 
höll det upp, sedan kom 
hällregnet.

Besökarna till pen-
sionärsträffen på Jen-
nylund fick ta skydd 
inomhus.

– Vädret rår vi inte 
på och alla tycks ta det 
hela med ro, konstate-
rade Vivianne Radesjö i 
PRO Surte-Bohus.

Det som var tänkt att bli 
ett festligt utomhusarrang-
emang i skönt augustiväder 

blev något helt annat. Till 
en början såg det ut som om 
aktiviteterna skulle kunna 
genomföras som planerat, 
men plötsligt öppnade sig 
himmelen och tur var att 
Bohusgården fanns tillgäng-
lig på nära håll.

Många hann gå poängpro-
menaden innan den värsta 
skuren kom och några testade 
lyckan i pilkastning, hästsko-
varpa och paraplygolf. Boulen 
fick emellertid avgöras inne i 
Bohus IF:s klubbstuga med 
betydligt mjukare klot än vad 

som annars är fallet.
Deltagarna klagade inte 

över förutsättningarna utan 
gladdes istället åt samvaron. 
Ett 60-tal pensionärer räk-
nades in, som utöver nämnda 
lekar kunde vinna fina priser 
i de lotterier som arrangö-
ren ordnat med. Dagen till 
ära bjöds det också på kaffe 
och ostmacka. Kaffet värmde 
extra gott när hösten gjorde 
sig påmind utanför dörren.

Pensionärerna trotsade regnet

En av grenarna gick ut på 
att deltagarna skulle försö-
ka få ett antal golfbollar att 
landa i ett utfällt paraply.

Ett 60-tal pensionärer kom till den träff som PRO Surte-Bo-
hus arrangerade på Jennylund i torsdags. Fikat serverades 
inne i Bohusgården. 

PÅ JENNYLUND

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or
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VOLVO NÄRSERVICE ALE

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Göteborgsvägen 94 • Älvängen • Tel. 0303-74 65 50

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi har

Ring Kent på 0704-38 52 58
eller Björn på 0303-333 732

Lediga 
platser!

Fackguiden publiceras en gång i månaden. 
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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

www.bondensdag.se
För upplysningar

0522-234 20

Bondens och Skogens Dagar
Alltid första helgen i september

på Backamo

DAMMEKÄRR. Ett stort 
tält var uppsatt som 
skydd över loppisbor-
den för det regn som 
meteorologerna varnat 
för.

Det visade sig vara 
falskt alarm.

– Hade jag inte satt 
upp tältet hade nog 
regnet kommit, skrat-
tade Lennart Mattsson 
i OK Alehof.

I lördags bjöd OK Alehof 
in till sin traditionsenli-
ga marknad med tillhöran-
de loppis. Arrangören kunde 
inte önskat sig bättre förut-

sättningar och parkeringen 
i Dammekärr fylldes snabbt 
av bilar.

– Det ser ut att bli en alla 
tiders dag, många besökare i 
olika åldrar, förklarade Bengt 
Börjesson.

Barnen hade roligt i hopp-
borgen och därutöver kunde 
de roa sig med frisbeegolf, 
fiskdamm och en löpartäv-
ling som Alehof ordnat med.

De något äldre besökar-
na passade på att fynda bland 
loppisborden eller bland de 
stånd där det erbjöds försälj-
ning av bland annat växter 
och hantverk.

JONAS ANDERSSON

Solig marknad i Dammekärr

Det var full fart i hoppbor-
gen hela tiden.

Hamburgarna gick åt som smör i solsken.

Fullt ös i Furulundsparken
400 personer passerade grindarna till Furulundsparken i lördags kväll där Ahlafors IF 
bjudit in till fest. På scenen stod populära Mange Makers och för dansmusiken svara-
de DJ-duon Nordin & Weglin.

USPASTORP. Inget 
rekord, men ändå ett 
överskott som gladde 
arrangören.

Lördagens lopp-
marknad i Uspastorp 
inbringade närmare 27 
000 kronor.

Pengarna går oavkor-
tat till behövande män-
niskor i Indien.

Det var tredje gången som 
arrangemanget genomför-
des. Däremot var det premiär 
för Lena och Kurt Jannes-
son att ha loppmarknaden 
hemma på gården. Tidigare 
arrangemang har ägt rum på 
konferens- och äventyrscen-
tret alldeles i närheten.

– Logistiken fungerade 
utmärkt och det blev en 
familjär stämning. Allting 
blev precis så lyckat som vi 
hade hoppats på, förklarar 
Kurt Jannesson.

Tidigare loppmarknader 

har givit ett överskott på 33 
000 respektive 28 000 kronor. 
Nästan lika mycket pengar 
kom in den här gången.

– Det är fantastiskt! Folk 
är oerhört givmilda och 
bidrar mer än gärna med en 
slant till vårt projekt. Det 
känns också så skönt att veta 
att varenda krona når fram, 
säger Jannesson.

Periodvis var det riktigt 

tätt med besökare, inte minst 
den första timmen då borden 
med loppisprylar fortfarande 
var välfyllda.

– Tack och lov hade vi tur 
med vädret och det bidrog 
naturligtvis till den goda 
uppslutningen, avslutar Kurt 
Jannesson.
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Lyckad loppis i Uspastorp

Lördagens loppmarknad i Uspastorp inbringade närmare 27 
000 kronor. Många besökare kom för att fynda.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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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!

Måndag 19:00 Core Nödingeskolan

Tisdag 17:00 Jympa Nolskolan

Onsdag 19.00 Styrkabas Nödingeskolan

Torsdag 19.00 Jympa medel Älvängens Kulturhus

Lördag 9:00 Skivstång Nödingeskolan

Söndag 16:00 Hoppis&Skuttis Sporthallen Nödinge
 19:00 Jympa medel Älvängens Kulturhus

Terminsstart
Måndag 3 september 2012

GRATIS
prova på hela första veckan

I höst erbjuder vi

Hoppis&Skuttis
För barn 2-6 år i följe med förälder

Styrka bas
Jympa med mer utrymme för  

styrketräning

Core 
Funktionell träning med fokus på  

bålstabilitet

Skivstång
Effektiv och utmannade styrketräning

Medel
Jympa med en del hopp och högre tempo

För inbetalning av aktivitetskort och medlemskap 
Bankgiro 5939-9121. Uppge namn, adress, persnr, 

aktivitetskort, medlemskap

Kraft • Lust • Glädje
träna med oss

Vi har något för alla!
Äldre • Unga 

Program 3/8 - 16/12

Läs mer om passen och om oss på

www.friskissvettis.se/ale
E-post: friskissvettis.ale@gmail.com

Telefon: 0702-902 757
Med reservation för ändringar

PRISER 
Jympa (termin)

Vuxen/ungdom/barn

750 kr/400 kr
/200 kr 

10-klippkort
600 kr

Medlemskap 
Vuxen/Ungdom

100 kr/helår
Barn

50 kr/helår
Melemsskap betalas 

per kalenderår

ÄLVÄNGEN. En barnkör 
håller på att startas 
upp inom Starrkärr- 
Kilanda församling.

Omkring 400 barn 
från förskolan till års-
kurs tre har tillfrågats 
och tanken är att det 
ska finnas möjlighet 
att bli upphämtad på 
skolan av en inhyrd 
buss.

Bakom initiativet står Sabina 
Nilsson och Karin Bäck-
man, som båda arbetar som 
kyrkomusiker i Starrkärr- 
Kilanda församling. 

– Det har länge funnits en 
längtan och en önskan om en 
barnkör i det här distriktet, 
vilket saknats under några år, 
säger Sabina.

Eftersom det under 
hösten kommer att vara upp-
taget i Älvängens blå kyrka 
ska körövningarna istället 
äga rum i Missionskyrkan på 

onsdagseftermiddagarna. 
För att så många som möj-

ligt ska kunna medverka har 
ledarna ordnat så att en buss 
kommer och hämtar upp 
barnen på de olika skolorna 
inom församlingens område 
lagom tills de slutar. 

– Ett brev har gått ut till 
alla barn som är skrivna i 
Starrkärr- Kilanda försam-
ling, men självklart är alla 
som vill välkomna. Bor man 
utanför finns det dock ingen 
möjlighet att bli upphämtad, 
förklarar Sabina. 

 
Stora planer

Tanken är att kören ska starta 
upp i mitten av september 
och redan nu finns planer på 
att uppträda inför publik.

De hoppas även på att 
kunna samarbeta med kul-
turskolan, som av tradition 
kommit till Starrkärrs kyrka 
på jul. 

– Vi kommer att sjunga 

alla möjliga sånger, även med 
rörelser till, och närmast 
planerar vi att uppträda på 
FN-dagen den 24 oktober. 
Älvängens julmarknad är ett 
annat tillfälle att visa upp oss 
på. Vi får se vart det leder 
någonstans, men det är inte 
omöjligt att vi längre fram 
kan ordna läger eller sätta 
upp musikaler med rekvisita 
och allt, säger Sabina och 
Karin tillägger:

– Chansen är stor att det 
blir många som anmäler sig. 
Eftersom vi gått samman 
och hjälps åt har vi också bra 
förutsättningarna att kunna 
göra något riktigt bra. Kan 
vi sedan få med ungdomar 
och frivilliga föräldrar som 
vill hjälpa till kan man göra 
ännu mer.

Startar barnkör i Älvängen
– Första utmaningen: sjunga på FN-dagen

Kyrkomusikern Sabina Nilsson och Karin Bäckman väntar på att så många barn som möjligt 
ska anmäla sig till barnkören som startar upp i september.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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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

www.bondensdag.se
För upplysningar

0522-234 20

Bondens och Skogens Dagar
Alltid första helgen i september

på Backamo

DAMMEKÄRR. Ett stort 
tält var uppsatt som 
skydd över loppisbor-
den för det regn som 
meteorologerna varnat 
för.

Det visade sig vara 
falskt alarm.

– Hade jag inte satt 
upp tältet hade nog 
regnet kommit, skrat-
tade Lennart Mattsson 
i OK Alehof.

I lördags bjöd OK Alehof 
in till sin traditionsenli-
ga marknad med tillhöran-
de loppis. Arrangören kunde 
inte önskat sig bättre förut-

sättningar och parkeringen 
i Dammekärr fylldes snabbt 
av bilar.

– Det ser ut att bli en alla 
tiders dag, många besökare i 
olika åldrar, förklarade Bengt 
Börjesson.

Barnen hade roligt i hopp-
borgen och därutöver kunde 
de roa sig med frisbeegolf, 
fiskdamm och en löpartäv-
ling som Alehof ordnat med.

De något äldre besökar-
na passade på att fynda bland 
loppisborden eller bland de 
stånd där det erbjöds försälj-
ning av bland annat växter 
och hantverk.

JONAS ANDERSSON

Solig marknad i Dammekärr

Det var full fart i hoppbor-
gen hela tiden.

Hamburgarna gick åt som smör i solsken.

Fullt ös i Furulundsparken
400 personer passerade grindarna till Furulundsparken i lördags kväll där Ahlafors IF 
bjudit in till fest. På scenen stod populära Mange Makers och för dansmusiken svara-
de DJ-duon Nordin & Weglin.

USPASTORP. Inget 
rekord, men ändå ett 
överskott som gladde 
arrangören.

Lördagens lopp-
marknad i Uspastorp 
inbringade närmare 27 
000 kronor.

Pengarna går oavkor-
tat till behövande män-
niskor i Indien.

Det var tredje gången som 
arrangemanget genomför-
des. Däremot var det premiär 
för Lena och Kurt Jannes-
son att ha loppmarknaden 
hemma på gården. Tidigare 
arrangemang har ägt rum på 
konferens- och äventyrscen-
tret alldeles i närheten.

– Logistiken fungerade 
utmärkt och det blev en 
familjär stämning. Allting 
blev precis så lyckat som vi 
hade hoppats på, förklarar 
Kurt Jannesson.

Tidigare loppmarknader 

har givit ett överskott på 33 
000 respektive 28 000 kronor. 
Nästan lika mycket pengar 
kom in den här gången.

– Det är fantastiskt! Folk 
är oerhört givmilda och 
bidrar mer än gärna med en 
slant till vårt projekt. Det 
känns också så skönt att veta 
att varenda krona når fram, 
säger Jannesson.

Periodvis var det riktigt 

tätt med besökare, inte minst 
den första timmen då borden 
med loppisprylar fortfarande 
var välfyllda.

– Tack och lov hade vi tur 
med vädret och det bidrog 
naturligtvis till den goda 
uppslutningen, avslutar Kurt 
Jannesson.
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Lyckad loppis i Uspastorp

Lördagens loppmarknad i Uspastorp inbringade närmare 27 
000 kronor. Många besökare kom för att fynda.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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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!

Måndag 19:00 Core Nödingeskolan

Tisdag 17:00 Jympa Nolskolan

Onsdag 19.00 Styrkabas Nödingeskolan

Torsdag 19.00 Jympa medel Älvängens Kulturhus

Lördag 9:00 Skivstång Nödingeskolan

Söndag 16:00 Hoppis&Skuttis Sporthallen Nödinge
 19:00 Jympa medel Älvängens Kulturhus

Terminsstart
Måndag 3 september 2012

GRATIS
prova på hela första veckan

I höst erbjuder vi

Hoppis&Skuttis
För barn 2-6 år i följe med förälder

Styrka bas
Jympa med mer utrymme för  

styrketräning

Core 
Funktionell träning med fokus på  

bålstabilitet

Skivstång
Effektiv och utmannade styrketräning

Medel
Jympa med en del hopp och högre tempo

För inbetalning av aktivitetskort och medlemskap 
Bankgiro 5939-9121. Uppge namn, adress, persnr, 

aktivitetskort, medlemskap

Kraft • Lust • Glädje
träna med oss

Vi har något för alla!
Äldre • Unga 

Program 3/8 - 16/12

Läs mer om passen och om oss på

www.friskissvettis.se/ale
E-post: friskissvettis.ale@gmail.com

Telefon: 0702-902 757
Med reservation för ändringar

PRISER 
Jympa (termin)

Vuxen/ungdom/barn

750 kr/400 kr
/200 kr 

10-klippkort
600 kr

Medlemskap 
Vuxen/Ungdom

100 kr/helår
Barn

50 kr/helår
Melemsskap betalas 

per kalenderår

ÄLVÄNGEN. En barnkör 
håller på att startas 
upp inom Starrkärr- 
Kilanda församling.

Omkring 400 barn 
från förskolan till års-
kurs tre har tillfrågats 
och tanken är att det 
ska finnas möjlighet 
att bli upphämtad på 
skolan av en inhyrd 
buss.

Bakom initiativet står Sabina 
Nilsson och Karin Bäck-
man, som båda arbetar som 
kyrkomusiker i Starrkärr- 
Kilanda församling. 

– Det har länge funnits en 
längtan och en önskan om en 
barnkör i det här distriktet, 
vilket saknats under några år, 
säger Sabina.

Eftersom det under 
hösten kommer att vara upp-
taget i Älvängens blå kyrka 
ska körövningarna istället 
äga rum i Missionskyrkan på 

onsdagseftermiddagarna. 
För att så många som möj-

ligt ska kunna medverka har 
ledarna ordnat så att en buss 
kommer och hämtar upp 
barnen på de olika skolorna 
inom församlingens område 
lagom tills de slutar. 

– Ett brev har gått ut till 
alla barn som är skrivna i 
Starrkärr- Kilanda försam-
ling, men självklart är alla 
som vill välkomna. Bor man 
utanför finns det dock ingen 
möjlighet att bli upphämtad, 
förklarar Sabina. 

 
Stora planer

Tanken är att kören ska starta 
upp i mitten av september 
och redan nu finns planer på 
att uppträda inför publik.

De hoppas även på att 
kunna samarbeta med kul-
turskolan, som av tradition 
kommit till Starrkärrs kyrka 
på jul. 

– Vi kommer att sjunga 

alla möjliga sånger, även med 
rörelser till, och närmast 
planerar vi att uppträda på 
FN-dagen den 24 oktober. 
Älvängens julmarknad är ett 
annat tillfälle att visa upp oss 
på. Vi får se vart det leder 
någonstans, men det är inte 
omöjligt att vi längre fram 
kan ordna läger eller sätta 
upp musikaler med rekvisita 
och allt, säger Sabina och 
Karin tillägger:

– Chansen är stor att det 
blir många som anmäler sig. 
Eftersom vi gått samman 
och hjälps åt har vi också bra 
förutsättningarna att kunna 
göra något riktigt bra. Kan 
vi sedan få med ungdomar 
och frivilliga föräldrar som 
vill hjälpa till kan man göra 
ännu mer.

Startar barnkör i Älvängen
– Första utmaningen: sjunga på FN-dagen

Kyrkomusikern Sabina Nilsson och Karin Bäckman väntar på att så många barn som möjligt 
ska anmäla sig till barnkören som startar upp i september.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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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

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

BACKAMO. Bondens och 
skogens dagar arrangeras 
på Backamo lägerplats till 
helgen.

Det sker för 15:e året i rad.
– Vi hoppas på gott väder 

och lika många besökare som 
vanligt, säger Göran Anders-
son i arrangemangskommit-
tén.
Utmärkande för just Bondens och 
skogens dag på Backamo är att fören-
ingslivet visar upp sig och att massor av 
folk jobbar ideellt för sina respektive 

föreningar.
– Det är ett stort arrangemang med 

inriktning på skogsbruk och hemslöjd. 
I år kommer vi att få besök av inte 
mindre än 130 knallar, berättar Göran 
Andersson.

Två heldagar med aktiviteter för 
hela familjen är att vänta 1-2 septem-
ber. Invigningstalet hålls på lördag 
förmiddag av LRF:s distriktsord-
förande, Paul Christensson. Samma 
dag väntar kallblodsutställning och på 
söndagen stundar DM i skogskörning.

– Musikutbudet är som alltid brett. 
Det är alltid härligt att få njuta av gläd-

jen som uppstår kring spele-
män och sångare som strålar 
samman. Allspel och buskspel 
blir det under hela helgen, för-
klarar Göran Andersson.

En utställning av gamla 
bilar och motorcyklar lär 
säkert fånga mångas intresse. 
Vidare kan nämnas frilufts-
gudstjänsten som äger rum på 
söndag förmiddag.

Skepplanda Hemvärns- och 
Kulturförening svarar även i år 
för bevakningen av området.

– Att folk blir hungriga 
under en heldag på Bondens 
dag vet Hushållningssällska-
pen och dukar därför upp med 
rejäla kvantiteter ärtsoppa, 
kaffe, våfflor och så vidare. 
Förutom basmaten serveras 
hemlagade delikatesser som 
brynost, kalvdans och äggost, 
avslutar Göran Andersson. 

JONAS ANDERSSON

Bondens dag 15-årsjubilerar
Nu till helgen, 1-2 september, blir det Bondens dag på Backamo lägerplats. I fjol lockade ar-
rangemanget 15 000 besökare. Kallblodsutställning blir det på lördagen.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Musikcafé 
4 september

Nols kyrka 18.30
  

Maria Edén, sång och violin
Arne Murby, piano

 
”Från Puccini till Povel”

 
Blandad kompott med klassiska 

pärlor, jazz, visor med mera.
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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

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

BACKAMO. Bondens och 
skogens dagar arrangeras 
på Backamo lägerplats till 
helgen.

Det sker för 15:e året i rad.
– Vi hoppas på gott väder 

och lika många besökare som 
vanligt, säger Göran Anders-
son i arrangemangskommit-
tén.
Utmärkande för just Bondens och 
skogens dag på Backamo är att fören-
ingslivet visar upp sig och att massor av 
folk jobbar ideellt för sina respektive 

föreningar.
– Det är ett stort arrangemang med 

inriktning på skogsbruk och hemslöjd. 
I år kommer vi att få besök av inte 
mindre än 130 knallar, berättar Göran 
Andersson.

Två heldagar med aktiviteter för 
hela familjen är att vänta 1-2 septem-
ber. Invigningstalet hålls på lördag 
förmiddag av LRF:s distriktsord-
förande, Paul Christensson. Samma 
dag väntar kallblodsutställning och på 
söndagen stundar DM i skogskörning.

– Musikutbudet är som alltid brett. 
Det är alltid härligt att få njuta av gläd-

jen som uppstår kring spele-
män och sångare som strålar 
samman. Allspel och buskspel 
blir det under hela helgen, för-
klarar Göran Andersson.

En utställning av gamla 
bilar och motorcyklar lär 
säkert fånga mångas intresse. 
Vidare kan nämnas frilufts-
gudstjänsten som äger rum på 
söndag förmiddag.

Skepplanda Hemvärns- och 
Kulturförening svarar även i år 
för bevakningen av området.

– Att folk blir hungriga 
under en heldag på Bondens 
dag vet Hushållningssällska-
pen och dukar därför upp med 
rejäla kvantiteter ärtsoppa, 
kaffe, våfflor och så vidare. 
Förutom basmaten serveras 
hemlagade delikatesser som 
brynost, kalvdans och äggost, 
avslutar Göran Andersson. 

JONAS ANDERSSON

Bondens dag 15-årsjubilerar
Nu till helgen, 1-2 september, blir det Bondens dag på Backamo lägerplats. I fjol lockade ar-
rangemanget 15 000 besökare. Kallblodsutställning blir det på lördagen.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Musikcafé 
4 september

Nols kyrka 18.30
  

Maria Edén, sång och violin
Arne Murby, piano

 
”Från Puccini till Povel”

 
Blandad kompott med klassiska 

pärlor, jazz, visor med mera.
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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                    

ROADDUST MANAGEMENT GROUP presenterar stolt hösten 2012

lör 27/10 kl. 19.30
FLAMINGOKVINTETTEN  
(fåtal bilj kvar) Sista jubileumskon-
serten - sen e de slut!
Stenhammarsalen - Göteborg
Bilj: Konserthusets kassa 031 - 
7265310 * samt www.gso.se

sön 23/9 kl. 19.30
ÖSTEN MED RESTEN  
i föreställningen
Raringar & Tiggare där man hyllar
HOOTENANNY SINGERS
Mimers Hus - Kungälv

lör 29/9 kl. 19.30
THE SPOTNICKS -  
-THE FINAL TOUR
En era är över - ridån går ner för 
sista gången!
Mimers Hus - Kungälv

sön 7/10 kl. 18.00
GOODTIMES -  
EN 70 TALSSHOW I TIDEN...
..med The GoodTimes All Star Band
Följ med kärleksparet genom 70-ta-
let och dess musik.
Mimers Hus - Kungälv

lör 3/11 kl. 15.00
FOLK OCH RÖVARE 
I KAMOMILLA STAD
Succén från Oscarsteatern nu sedd  
av över 500 000 personer -  
rekord för barnteater.
Mimers Hus - Kungälv

fre 9/11  kl. 19.30
SHINE ON  
- A TRIBUTE TO PINK FLOYD
Mäktig Europapremiär och genrep  
där pressen skriver... “Kan endast  
jämföras med originalet” (NWT)
10 personer och surroundljud
Mimers Hus - Kungälv

Samtliga biljetter förutom* säljes via Ticnet.se - 077 170 70 70
Konsertinfo: www.roaddust.se

sön 28/10 kl. 19.30  
THE SPOTNICKS  
-THE FINAL TOUR
En era är över - ridån går ner för 
sista gången!
Stenhammarsalen - Göteborg
Bilj: Konserthusets kassa 031 -7265310 
* samt www.gso.se

ÄLVÄNGEN. Sticka eller 
brodera fritt, brodera jugend-
rosor eller virka grytlappar? 
Repslagarmuseet hänger med 
i svängarna och följer med i de 
senaste trenderna. Till träf-
farna tar man med sig hand-
arbete man har på gång. Ingen 
föranmälan behövs.

Deltagarna diskuterar, 
testar nya roliga sätt att skapa 
med händerna och byter olika 
idéer. Caféet med fikastunden 
är en träffpunkt för daglediga 
och samtidigt hälsovård för 
många. Man har möjlighet att 
träffa människor som alla har 

ett gemensamt intresse. 
Höstens första handarbets-

café äger rum torsdagen den 6 
september. Repslagarmuseet 

hälsar alla hjärtligt välkomna 
till en ny termin med spän-
nande skapande.

JONAS ANDERSSON

I en musikteater där 
modernt skogsbruk och alle-
mansrätt krockar med lust och 
längtan till vänskap, närhet 
och kärlek sätts könsrollerna 
på prov. Entreprenörsanda 
och utrotningshotade växter 
utlovas den första september 
i kvarnen på Mauritzberg. 
Miljön kommer att skifta från 
buggkurser till vägföreningar, 
jaktlag och bokcirklar. Kata-
rina A Karlsson har forskat 
kring könsroller i sceniska 
sammanhang och sätter nu 
allt på sin spets då 1600-
talets förkärlek att klä män 
i kvinnokläder förenas med 
nutida manliga och kvinnliga 
nätverk. Hon doktorerade 
i vintras i ämnet musikalisk 
gestaltning med avhandlingen 
Think’st thou to seduce me 
then? - Impersonating female 
personas in songs by Thomas 
Campion 1567-1620 som 
behandlar hur sånger med 

ett kvinnligt berättarjag var 
menade att framföras av män 
för män. Musiken i föreställ-
ningen är både nyskriven av A 
Karsson själv och jazzpianis-
ten Harald Svensson, varvat 
med såväl renässanskomposi-

tören Thomas Campion som 
Evert Taube, Hugo Alfvén 
och Birger Sjöberg. Gunilla 
Gårdfeldt står för regin för 
lustspelet som hade premiär 
på Aftonstjärnan i Göteborg i 
våras.                                  ❐❐❐

PRÄSSEBO. Tage Svensson 
guidade SPF Alebygdens fre-

dagsvandrare i sina hemtrak-
ter. Vi gick runt Bodasjön som 

är två kilometer lång. Här har 
en kort tid anordnats roddtäv-
lingar. Vi njöt av vår matsäck 
på en knalle med utsikt över 
den vackra sjön. I södra ändan 
blommade något så ovanligt 
som röda näckrosor.

Sista delen av vandringen 
gick på den gamla banvallen 
som nu är en bekväm gång- 
och cykelväg. Vandringen blev 
cirka 6 km och vi tackade Tage 
för hans utmärkta guidning.

Den 10 september åker ett 
fyrtiotal medlemmar till Tysk-
land. Månadsträffen i Starrkärr 
är därför flyttad till torsdagen 
den 6 september.

Lennart MattssonSPF:s vandrare tittar närmare på Bodasjön.

27 SPF-are vandrade i Prässebo
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Musikteater i kvarnen Mauritzberg

Arrangemanget Kultur på Mauritzbergs är sista för somma-
ren.

Öppet handarbetscafé på Repslagarmuseet

Höstens första handarbetscafé äger rum nästa torsdag.
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AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Vill du sjunga gospel?
Kom till Älvängens blå kyrka! Gospelkören 

övar torsdagar kl 19 med start 6/9. 
Välkommen! 

För frågor, kontakta körledare 
Karin Bäckman, 0303-444023. 

0303-444 000www.mittiale.se

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

Stickcafé
Den 12 september fortsätter vi med våra mysiga 
träffar i Älvängens blå kyrka på onsdagskvällar 
(ojämna veckor) mellan kl 19.00-21.30

Du som gillar att handarbeta 
(sticka, virka, tova, göra smycken, brodera m.m) eller 
bara vill komma och umgås är varmt välkommen. 
Det är ingen åldersgräns och ingen föranmälan!

Det finns alltid extra gott fika 
som kostar 25 kr.  Välkommen!

Hör gärna av dig om du 
undrar över något till:
Jessica Petersson tel:
0739-808309

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Musikgudstjänst
S:t Peder kyrka

Söndag 2 september kl 17.00 
Musiker Vladimir Masko

spelar orgel och piano för oss

Välkommen!

SKEPPLANDA. Askgravplatser blir 
allt vanligare på Svenska kyrkogår-
dar.

I Ale är Skepplanda först ut.
– Många tycker att en minneslund 

är för anonymt och då är detta ett 
jättebra alternativ, säger kyrko-
gårdsförman Christina Eliasson.
Gravsättning på askgravplats är ett gravskick 
som har minneslundens karaktär av ett medi-
tativt rum, men där platsen för gravsättningen 
är känd. 

– Anhöriga får en plats att gå till. Någon 
skötsel behövs inte, det ombesörjs mot avgift 
av församlingen. Däremot kan anhöriga sätta 
snittblommor i en vas eller tända ett ljus på 
vintern om de så önskar, förklarar Christina 
Eliasson.

Arbetet med askgravsplatsen på Skepplanda 
kyrkogård påbörjades förra hösten och var 
färdig i våras. Placeringen är noggrant utvald, 
vackert belägen på nya kyrkogården.

– Vi tycker det blev väldigt fint. Vi har börjat 
med en rundel, men det finns plats för ytterli-
gare några i just detta område, säger Christina.

Det är Hushållningssällskapet i Skara 
som har ritat askgravplatsen och därefter tog 
inhyrda entreprenörer vid.

– Nu är det upp till oss att hålla det snyggt 
och prydligt.

Kostnaden för en askgravplats är 7 400 
kronor och då ingår natursten med tillhörande 
namnplatta. Gravrätten gäller i 25 år. Varje 
sten har dessutom plats för två urnor.

– Det finns människor som bekymrar sig 
över att inte kunna sköta sin gravplats, de 
kanske bor långt bort. Till skillnad från en 
minneslund, då man inte är med vid gravsätt-
ningen, så vet man exakt var den avlidne ligger 
när det handlar om askgravplats, Det tilltalar 
många anhöriga, avslutar Christina Eliasson.

JONAS ANDERSSON

Ale har fått sin första askgravplats
– Vackert belägen på Skepplanda nya kyrkogård 

Kyrkogårdsförman Christina Eliasson har 
fått många positiva reaktioner på den nya 
askgravplatsen.

Kostnaden för en askgravplats är 7 400 kronor och då ingår natursten med tillhörande 
namnplatta.
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LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT
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Predikoturer
Älvängens missionskyrka
Tisd 28/8 kl 18.30, Ungdoms-
styrelsen. Onsd 29/8 kl 19, 
Styrelsen. Torsd 30/8 kl 15, 
andakt med nattvard på Vika-
damm. AM Svenninghed. Kl 
19.30, Körövning. Sönd 2/9 kl 
11, Gudstjänst AM Svenning-
hed. Kören. Nattvard. Tisd 4/9 
kl 11, Gudstjänst. AM Sven-
ninghed. Kören. Nattvard. 
Tisd 4/9 kl 10, Bön. Torsd 6/9 
kl 12, Babymassage- Start.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 6/9 kl 18, Musikcafé, 
Ohlins

Guntorps missionskyrka
Onsd 29/8 kl 18.30, Tonår & 
ÄventyrarScout. Onsd 5/9 kl 
18.30, Spårar & UpptäckarS-
cout. Lörd.-Sönd 8-9/9, Till-
sammanshelg i Gräfsnäs An-
mälan senast 1 sept. till Staffan 
eller Eva. Tel.0303-338191  
0703-657116

Fuxerna kyrka
Lörd kl 16, Mässa, Kristens-
son. Sönd kl 10, Högmäs-
sa, Isacson. Tisd kl 9, Mässa i 
församlingshemmet, Isacson. 
Onsd kl 18:30, Mässa, Nord-
blom.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 2/9 kl 10, 
Mässa Wetterling. Hålan-
da sönd 2/9 kl 12, Gudstjänst 
Wetterling. Onsd 5/9 kl 10, 
Gemenskapsträff. S:t Peder 
sönd 2/9 kl 17, Musikguds-
tjänst Wetterling. Månd 3/9 
kl 11-14, Måndagscafé. Ale-
Skövde sönd 2/9, se övriga. 
Tunge sönd 2/9, se övriga.

Starrkärr-Kilanda
församling
Sönd 2/9 Nols kyrka kl 11, 
Mässa, Lars Ingvarsson. 
Älvängens kyrka kl 11, Mäss-
sa, Lennart Johnsson. Kilanda 
kyrka kl 18, Mässa, Lars Ing-
varsson. Onsd 5/9, Nols kyrka 
kl 18.30, Trivselkväll.

Nödinge församling
2/9 13:e ef Tref kl 11, Surte 
kyrka Gudstjänst H Hultén. Kl 
15, Bohus Servicehus Mässa H 
Hultén. Kl 17, Nödinge kyrka 
Musikgudstjänst med ”At last 
I found you” Ung jazz i kyr-
kan H Hultén. Onsd 5/9 kl 11, 
Fridhem H Hultén.

Surte missionsförsamling
Onsd 29/8 kl 18, Fika och 
sommaraktiviteter vid bou-
leplanen. Välkommen! Onsd 
29/8 kl 18:30, Tonår. Fred 
31/8 kl 18:30, Spelkväll med 
fi ka och andakt. För alla åld-

rar. Sönd 2/9 kl 11, Samlings-
gudstjänst. Per Kjellberg. 
Glasbruksorkestern. Serve-
ring. Månd 3/9 kl 19, Musik-
kåren, Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar. Tisd 4/9 kl 18, 
Samtalskväll. Onsd 5/9 kl 15, 
Onsdagsträff: Göran Andréas-
son med sångare. Onsd 5/9 kl 
18:30, Tonår. Onsd 5/9 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan. Väl-
kommen!
www.surtemissionskyrka.se

Smyrnaförsamlingen, 
Älvängen
Tisd 28/8 kl 8-9, Bön. Kl 19, 
Styrelsemöte. Onsd 29/8 kl 
18-19, Bön. Torsd 30/8 kl 
18.15, Planering för Hob-
by. Lörd 1/9 kl 10-13, Second 
Hand & Café. Lörd – Sönd, 
Församlingsläger på Stenungs-
ögården. Tisd 4/9 kl 8-9, Bön.

Filadelfi aförsamlingen, Bo-
hus pingstkyrka
Onsdag 29/8 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 2/9 kl 
11, Gudstjänst Leif Karlsson 
och sång. Onsdag 15/9 kl 19, 
Sång bibelläsning och bön

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.              Ulla Henricson

Karin Svensson, Älvängen 
har avlidit. Född 1921 och 
efterlämnar sonen Runo 
med familj som närmast 
sörjande.

Britt-Marie Johansson, 
Skepplanda har avlidit. Född 
1942 och efterlämnar maken 
Rune barnen Anette, Lars-
Göran och Ulf som närmast 
sörjande.

Kerstin Kjellberg, Göte-
borg har avlidit. Född 1931 
och efterlämnar maken 
Claes, barnen Christian, 
Michael och Fredrik med fa-
miljer som närmast sörjande.

Rune Karlsson, Mollsjönäs, 
har avlidit. Född 1932 och 
efterlämnar makan Ebba 
och barn med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Britt-Marie Johansson. 
I hemmet hölls söndagen 
26 augusti minnesstund 
för Britt-Marie Johansson, 
Skepplanda. Offi ciant var 
Ingegerd Ekstedt-Brattgård.

Karin Svensson. I Starr-
kärrs kyrka hölls fredagen 
24 augusti begravningsguds-
tjänst för Karin Svensson, 
Älvängen. Offi ciant var 
komminister Per-Martin 
Andersson.

John Johansson. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
22 augusti begravningsguds-
tjänst för John Johansson 
Alafors. Offi ciant var kyrko-
herde Björn Nilsson.

Rolf Westling. I Surte 
kapell hölls fredagen 24 au-
gusti begravningsgudstjänst 
för Rolf Westling, Surte. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hulthen.

Min älskade Maka 
Vår kära lilla 

Mamma och Farmor

Kerstin  
Kjellberg

f. Wahlgren
*18/2 1931

har i dag lämnat oss 
i sorg och saknad.

Göteborg 
14 augusti 2012

CLAES
CHRISTIAN

Sofia
MICHAEL, FREDRIK

MED FAMILJER
Övrig släkt och vänner

Tack kära Kerstin  
för allt Du varit

Det finns inga ord för 
den saknad vi känner

Att Du lämnat oss är  
så svårt att förstå

Men nu har Du gått dit 
vi alla skall gå

Med glädje vi minns  
allt fina ändå

Begravningsgudstjänsten  
äger rum tisdagen  

4 september kl. 11.00 
i Örgryte gamla kyrka. 

Efter akten inbjudes  
till minnesstund  

i församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå  

på tel. 031-98 32 50 eller 
www.alebegravning.se  

senast fredag 31 augusti.

Ett varmt tack till  
personalen i hemtjänsten 

för god och fin  
omvårdnad.

Min älskade Make 
Vår käre Pappa, Farfar 

och Svärfar

Rune Karlsson
* 21/10 1932

har i dag lämnat oss, 
broder, svägerskor 

i stor sorg och saknad.

Mollsjönäs  
16 augusti 2012

EBBA
ANETTE  

och SVEN-ARNE
INGVAR och MARITA

Jessica och Kristian
Stefan

KENNETH och ULRIKA
Anna och Erik

Bruno och Elisabeth

Det är skimmer i molnen 
och glitter i sjön

Det är ljus över stränder 
och näs

Och omkring står  
härliga skogen grön

Bakom ängarnas  
gungande gräs

Minneshögtiden äger rum 
i kretsen av de närmaste. 

Hedra gärna Runes  
minne med en gåva  
till Cancerfonden  

på tel. 020-59 59 59.

Döda

Hjärtligt tack för uppvakt-
ningen på min 65-årsdag.

Lennart Sandkvist

2 hankatter bortsprugna (vid 
Göteborgsvägen Älvängen), 
kastrerade stora. En hel-
svart vid namn Ville och en 
grå-svartspräcklig med vita 
tassar och vitt ansikte, namn 
Ludde.          0704-87 19 45

Tack

Bortsprungen

Försvunnen katt. Helt svart 
hankatt, försvuunnen från 
Starrkärr, 1 Augusti.
Har du sett honom? Ring
0303-746023

Vigda 

Marie & Teddy
Winsten Karlsson
har gift sig 21/7-12.

Tack till alla som var med 
och förgyllde den bästa 

dagen i vårat liv!
FÖR EVIGT....

Vår Kära

Karin Svensson
*13/2 1921

har idag stilla 
lämnat oss i 

sorg och saknad

Älvängen
29 juli 2012

RUNO och BIRGITTA
Barnbarn

Barnbarnsbarn

   Du somnade stilla
   Nu sjukdom och oro ej
      mer gör Dig illa
   Skön blir vilan som
      friden ger
   Gott att veta
      du lider ej mer

Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i stillhet

Ett varmt tack till 
personalen på Häljebo och 
Jutabo för god omvårdnad.

Min älskade Maka
Vår kära Mamma

Mormor och Farmor
Min Dotter

Britt-Marie 
Johansson

*18/10 1942

har idag lämnat
oss i sorg och saknad

Skepplanda
18 augusti 2012

RUNE
ANETTE och MATHS

Melina, Kevin
LARS-GÖRAN och 

CATRINE
Wilmer, Adam

ULF och ANNA-KARIN
Oskar, Ida

TAGE
Övrig släkt och vänner

   I minnet Du lever,
      Du finns alltid kvar
   I minnet vi ser Dig, 
      precis som Du var

Minneshögtiden har
ägt rum i kretsen av de 

närmaste.

   Tack kära Kerstin
      för allt Du varit
   Det finns inga ord för
      den saknad vi känner
   Att Du lämnat oss är
      så svårt att förstå
   Men nu har Du gått dit
      vi alla ska gå
   Med glädje vi minns
      allt det fina ändå
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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

Utförsäljning av möbler och 
husgeråd pga flytt, Kapellvägen 
9 på Torsdag 30/8 eller enligt 
överenskommelse.
tel. 0760 85 40 41

Hösilage i rundbal. Väl förtor-
kat, analyserat. 320:-/bal.
tel. 0704-15 02 10

Hö i rundbal, ca 170kg. 250:-/bal
tel. 0704-15 02 10

Kattungar. 4st kattungar 
avmaskade, rumsrena söker nya 
hem. 12 veckor gamla.
tel. 0736-80 56 39
Anette

2st bruna skinnfotöljer.
Snurrmodell, 500kr/st.
tel. 0700-35 29 95
el. 0738-18 82 02

Moppe, 53 år gammal. Nya 
däck och bromsar. Fint skick, bil-
ligt pris.
tel. 0703-06 39 24

Äldre analog systemkamera, 
Minolta SR T 101b, med medföl-
jande objektiv: 50mm 1,7, 62mm 
2,8, 55mm 1,8, 200mm 3,5, tele-
converter 2x, mellanringar 
12mm 20mm och 36mm. Väska 
medföljer. Pris: 350kr
tel. 0723-00 50 46

Små blandrasvalpar. LK v 36, 
4000kr.
tel. 0704-19 15 62

SÖKER

Jag är 12 år och söker sköt-
häst C- eller D-ponny som är 
pigg och hoppglad. Har ridit ca 
7 år. // Sara
tel. 0700-92 94 47

ÖVRIGT

Skolträffen i Skår skola!
Kontakta Bror A, tel 33 81 17 ang 
skolkortet.
Sprid gärna informationen

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

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30. 2/8, 31/8, 
30/9, 29/10, 28/11, 28/12. Info via:
moderjordnatverket@gmail.com

LOTTVINSTER
Ännu ej uthämtade vinster från 
lotterierna på lördagens lopp-
marknad i Uspastorp: Nr 92 blå-
vit lott, Vinst Fregatten Varberg. 
Nr 80 lila lott, 1,5 km3 björkved. 
Nrr 43 lila lott, Knivset. Nr 11 
grön-vit lott, Årskort Alebacken. 
Nr 27 grön-vit lott, Ostfat. Vin-
sterna kan hämtas hos Arne 
Törngren, tel 0705-824741. 
Björkveden kan hämtas tidi-
gast 15/9.

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

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

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Hyr65plus.se - Använd rotav-
draget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, golv,  
mur & putsarbeten, el-behörighet, 
städ & trädgård. Anlita en senior 
hos oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

Brodyr till bra priser
Vi broderar på bl.a. kläder, jackor, 
handdukar, kepsar, schabrak, 
hästtäcken 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

Juristfirman Madsen Law erbju-
der både privatpersoner som 
företagare juridisk rådgivning. Vi 
arbetar med bland annat familje-
rätt, affärsjuridik och fastighets-
rätt. För mer information besök: 
www.madsenlaw.se eller
tel. 031-79 96 159
Vi erbjuder alltid en timmes 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon /e-post.

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

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

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

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

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

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

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 

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

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

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

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom bran-
schen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

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

Vi fixar alllt inom trädfällning, 
undanröjning, trädgårdsarbete 
och snöröjning. Stort som smått.  
Låga priser. Använd ROT/RUT 
avdrag 50%. F-skatt & försäk-
ring finns.
tel. 0765-76 17 29

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-skatte-
sedel.
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

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

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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Linnea Johansson
i Bohus fyller 5 år
den 3 september.

Många kramar från
Farmor & Farfar

Vad vore Skepplanda i
sin glans om inte
Minna Jaanson

där fanns. Den 28 augusti 
hon fyller 11 år och

 förhoppningsvis många 
presenter då hon får.
P+K, Mormor, Morfar

& Agnes

Grattis på 3-årsdagen
Kramar från

Farmor och Farfar

Grattis på 5-årsdagen
den 29 augusti

Pussar & kramar från 
Mamma, Pappa och syster 
Meleke och lillebror Kerim, 

Kamila, Teysir, Nicole och från 
alla morbröder med barn och 

moster och barn.

Grattis
Per-Anders Klöversjö

på 40-årsdagen
den 3 september

önskar "Kurrarna"
som ser fram emot kalaset

Stora skoltjejen
Hannah

fyller 7 år den 15/9
Grattis önskar

Mamma, Pappa och
lillebror Leonel

Grattis
Linnea Amdin

på din 8-årsdag 29 augusti
Kram från Farmor & Farfar

Ett grattis till bustjejen
Nova Nyström

på 2-årsdagen 26/8
önskar

Mormor, Mamma, Pappa 
& Neo, mostrarna Erika, 
Carolin & Emma m. fam 
samt hundarna & Appie

Veckans ros 
till alla Er som bidrog till 
en lyckad Hembygdsdag på 
Grönköp. Vinst på lott 225 
är ej hämtad.
Skepplanda hembygdsförening, 

Styrelsen

Till Sivana på Hundfixarn i 
Ryk för att du gör mig så fin 
när jag är hos dig. Husse o 
Matte tycker att jag är jätte-
söt när du har fixat till mig.

"Sonja"

Veckans ros till promenadgänget från Ale som var i Sandsjö-
backa Naturreservat fredagen den 24:e augusti. Ni förgyllde 
verkligen min dag! Välkomna tillbaka hälsar

Svampplockerskan!
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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

Utförsäljning av möbler och 
husgeråd pga flytt, Kapellvägen 
9 på Torsdag 30/8 eller enligt 
överenskommelse.
tel. 0760 85 40 41

Hösilage i rundbal. Väl förtor-
kat, analyserat. 320:-/bal.
tel. 0704-15 02 10

Hö i rundbal, ca 170kg. 250:-/bal
tel. 0704-15 02 10

Kattungar. 4st kattungar 
avmaskade, rumsrena söker nya 
hem. 12 veckor gamla.
tel. 0736-80 56 39
Anette

2st bruna skinnfotöljer.
Snurrmodell, 500kr/st.
tel. 0700-35 29 95
el. 0738-18 82 02

Moppe, 53 år gammal. Nya 
däck och bromsar. Fint skick, bil-
ligt pris.
tel. 0703-06 39 24

Äldre analog systemkamera, 
Minolta SR T 101b, med medföl-
jande objektiv: 50mm 1,7, 62mm 
2,8, 55mm 1,8, 200mm 3,5, tele-
converter 2x, mellanringar 
12mm 20mm och 36mm. Väska 
medföljer. Pris: 350kr
tel. 0723-00 50 46

Små blandrasvalpar. LK v 36, 
4000kr.
tel. 0704-19 15 62

SÖKER

Jag är 12 år och söker sköt-
häst C- eller D-ponny som är 
pigg och hoppglad. Har ridit ca 
7 år. // Sara
tel. 0700-92 94 47

ÖVRIGT

Skolträffen i Skår skola!
Kontakta Bror A, tel 33 81 17 ang 
skolkortet.
Sprid gärna informationen

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

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30. 2/8, 31/8, 
30/9, 29/10, 28/11, 28/12. Info via:
moderjordnatverket@gmail.com

LOTTVINSTER
Ännu ej uthämtade vinster från 
lotterierna på lördagens lopp-
marknad i Uspastorp: Nr 92 blå-
vit lott, Vinst Fregatten Varberg. 
Nr 80 lila lott, 1,5 km3 björkved. 
Nrr 43 lila lott, Knivset. Nr 11 
grön-vit lott, Årskort Alebacken. 
Nr 27 grön-vit lott, Ostfat. Vin-
sterna kan hämtas hos Arne 
Törngren, tel 0705-824741. 
Björkveden kan hämtas tidi-
gast 15/9.

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

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

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Hyr65plus.se - Använd rotav-
draget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, golv,  
mur & putsarbeten, el-behörighet, 
städ & trädgård. Anlita en senior 
hos oss! Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

Brodyr till bra priser
Vi broderar på bl.a. kläder, jackor, 
handdukar, kepsar, schabrak, 
hästtäcken 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

Juristfirman Madsen Law erbju-
der både privatpersoner som 
företagare juridisk rådgivning. Vi 
arbetar med bland annat familje-
rätt, affärsjuridik och fastighets-
rätt. För mer information besök: 
www.madsenlaw.se eller
tel. 031-79 96 159
Vi erbjuder alltid en timmes 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon /e-post.

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

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

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

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

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

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

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 

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

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

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

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom bran-
schen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

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

Vi fixar alllt inom trädfällning, 
undanröjning, trädgårdsarbete 
och snöröjning. Stort som smått.  
Låga priser. Använd ROT/RUT 
avdrag 50%. F-skatt & försäk-
ring finns.
tel. 0765-76 17 29

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-skatte-
sedel.
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

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

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Linnea Johansson
i Bohus fyller 5 år
den 3 september.

Många kramar från
Farmor & Farfar

Vad vore Skepplanda i
sin glans om inte
Minna Jaanson

där fanns. Den 28 augusti 
hon fyller 11 år och

 förhoppningsvis många 
presenter då hon får.
P+K, Mormor, Morfar

& Agnes

Grattis på 3-årsdagen
Kramar från

Farmor och Farfar

Grattis på 5-årsdagen
den 29 augusti

Pussar & kramar från 
Mamma, Pappa och syster 
Meleke och lillebror Kerim, 

Kamila, Teysir, Nicole och från 
alla morbröder med barn och 

moster och barn.

Grattis
Per-Anders Klöversjö

på 40-årsdagen
den 3 september

önskar "Kurrarna"
som ser fram emot kalaset

Stora skoltjejen
Hannah

fyller 7 år den 15/9
Grattis önskar

Mamma, Pappa och
lillebror Leonel

Grattis
Linnea Amdin

på din 8-årsdag 29 augusti
Kram från Farmor & Farfar

Ett grattis till bustjejen
Nova Nyström

på 2-årsdagen 26/8
önskar

Mormor, Mamma, Pappa 
& Neo, mostrarna Erika, 
Carolin & Emma m. fam 
samt hundarna & Appie

Veckans ros 
till alla Er som bidrog till 
en lyckad Hembygdsdag på 
Grönköp. Vinst på lott 225 
är ej hämtad.
Skepplanda hembygdsförening, 

Styrelsen

Till Sivana på Hundfixarn i 
Ryk för att du gör mig så fin 
när jag är hos dig. Husse o 
Matte tycker att jag är jätte-
söt när du har fixat till mig.

"Sonja"

Veckans ros till promenadgänget från Ale som var i Sandsjö-
backa Naturreservat fredagen den 24:e augusti. Ni förgyllde 
verkligen min dag! Välkomna tillbaka hälsar

Svampplockerskan!
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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FINN SEX FEL

5 1 8 9
6 3 8

8 1 2 4

6 8 3
4 9 2

2 9 5 4 3

3 2 6 5 8
9 5 7 2

4 9 2 6

2 9 6 1
6 5 8 2

7 3 6
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5 4 1
7 8 4

1 8 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:-

2012  |   vecka 35  |   nummer 30  |   alekuriren 31PYSSEL



�

ENDAST ETT FÅTAL PLATSER KVAR I VISSA BARNDANSGRUPPER! PASSA PÅ!

Nödinge, start v.36

2-3 år         Lördag 12.15
4-5 år         Lördag 13.15
4-5 år         Söndag 11.45
6-8 år        Tisdag 16.00
6-8 år         Söndag 12.45
9-12 år street   Tisdag 17.00

Abs show kidz är ett danskoncept för barn mellan 2-15 år. med special gjord koreografi  
till specialskriven musik! För mer information www.sportlife.se

Det senaste inom barndans

Nol, start v.36
2-3 år           Söndag 13.00
2-3 år            Söndag 14.00
4-5 år            Söndag 15.00
6-8 år            Söndag 16.00
9-12 år street      Lördag 12.00
13-15 år street    Lördag 13.00

Älvängen, start v.36
4-5 år           Söndag 12.00
6-8 år          Söndag 12.00
9-12 år street     Lördag 10.10

Lilla Edet, start v.37

4-5 år             Söndag 10.00
6-8 år             Söndag 11.00
9-12 år street       Söndag 12.00
13-15 år street     Söndag 13.00

Träna alla aktiviteter på samtliga klubbar i Ale  

ALESPECIALEN

KR
12 MÅN AG

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

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

BEGRÄNSAT
ANTAL BONUSPAKET!

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

MEDTAG ANNONS!

NYTT GRUPPTRÄNINGSSCHEMA!
MISSA INTE VÅRT NYA GRUPPTRÄNINGSSCHEMA!
V 36 drar vi gång det stora gruppträningsutbudet 
på anläggningarna gå in och uppdatera er på 
sportlifes hemsidor.


