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Älvängen

Klart för kvartistrafik.

Strid om 
matarbussar
ALE. Det blir kvartstrafik 
för Alependeln, men först 
i januari 2013.

Trafikverket backade från sitt tidigare 
besked om att Alependeln inte skulle 
kunna beredas kvartstrafik till och 
från Göteborg. Nu väntar nästa stora 
utmaning för Ale kommun. Västtrafiks 
upplägg för matarbussar till pendel-
stationerna oroar kommunledningen.

Läs sid 6

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

Nr 31  |   vecka 36  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

DENNA VECKA FIRAR VI

Ale Torg 7, NÖDINGE • Gäller v36 • www.ica.se/ale

NAMNSDAGAR I SEPTEMBER

5 Ons

6 Tor

7 Fre

8 Lör 

9 Sön

10 Mån

11 Tis

Adela, Heidi

Lilian, Lilly

Kevin, Roy

Alma, Hulda

Anita, Annette

Tord, Turid

Dagny, Helny

Mmm! 
Nu med hallon.

Budapestlängd 
med hallon

99:-

Startar Torsdag
13 september
2-4 år kl 17.00
Upp till 7 år kl 17.30

Ring Margareta 0702-341352
eller Annika tel 0303-24 99 99

dfkorkskruven.com

Självklart kommer föräldrar och intresserade på avslutningen! 

SHOWIG BARNDANS!
Medborgarhuset

PASSA PÅ!

www.axums.se

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

Fixit tångset            
Tångset med 5 delar. Ord pris 229:-

179:-

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

� �

Lödöse 0520-66 00 10

Kanelkrans

Gäller t o m 9/9-12
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Lilla Edet

Ligger i hårdträning. Emelie Andersson, 15 och Linnéa Björkdahl, 16 har kört trial i flera 
år och om två veckor väntar den största prövningen hittills då de representerar såväl Ale 
Trial som svenska landslaget på VM i Schweiz.          Läs sid 17

I balans för VM
– Tjejer som försvarar Sveriges färger i trial
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Nog för att det 
behövs regler och 
normer i vårt sam-

hälle, men inte på bekost-
nad av det sunda förnuftet. 
Dessvärre är det så emellan-
åt. Diskussionen om rätten 
till skolskjuts återkommer vi 
med jämna mellanrum till. 
För sexåringar är det en ki-
lometers avstånd till försko-
lan som gäller för att skol-
skjuts ska beviljas. Särskilda 
omständigheter såsom all-
mänt trafikfarliga vägsträck-
or kan medföra att skolskjuts 
är motiverat även om av-
ståndet inte uppgår till ki-
lometern. Men vad anses 
då vara farligt för en sexår-
ing? Uppenbarligen är ett 
pågående vägarbete i mil-
jardklassen inte klassat som 
sådant. Historien om Ema-
nuel i Ramstorp visar återi-
gen hur fyrkantigt ramver-
ket är och det är minst sagt 
beklämmande när just för-
svarslösa barn blir inblan-
dade. Att krasst lita på att 
”väggubbarna” ser alla barn 
som har vägbygget som 
skolväg känns oansvarigt. 
Jag skulle inte vilja sitta på 
ansvarigas kontor den dagen 
vi konstaterar att med lite 
sunt förnuft hade vi kunnat 
rädda livet på en sexåring, 
men det hade så klart krävts 
att vi vågade gå utanför re-
gelverket.

Roligast i veckan var be-
skedet om att Alependeln 
kommer att gå med kvarts-

trafik från och med 7 janua-
ri. Tråkigast i veckan var be-
skedet att Västtrafik kanske 
inte kommer att transporte-
ra oss till pendeltåget… Ma-
tarbussarna verkar plöts-
ligt ha försvunnit ur planer-
na. Då är det kul att gräva 
fram ett gammalt anteck-
ningsblock från ett ortsmöte 
i Skepplanda där Västtrafiks 
representant lovade ”ett tåg 
– en buss”. Till varje avgå-
ende tåg ska det gå en buss. 
Så lät det då – och precis 
som med Trafikverket – be-
höver de kanske bara väckas 
för att inse fakta. Staten har 
knappast plöjt ner 14 miljar-
der i en infrastruktur för att 
vi inte ska använda den. Om 
vi nu har investerat miljar-
der i pendeltåg så får vi nog 
satsa några kronor på att 
köra dit resenärerna också.

För övrigt har underteck-
nad passerat en milstolpe, 
de 40 åren. Åldersnoja? Nja, 
jag vet inte, men nog kan jag 
konstatera att åldern inger 
en viss mognad. Det går inte 
längre att försvara dröm-
mar och visioner med 
att ”det ska jag göra 
när jag blir stor”. Nu 
är jag både vuxen 
– och något för 
stor. Det är väl 
egentligen 
det som är 
mest påtag-
ligt med att 
ha kommit 
upp i medel-

åldern. Det finns inte längre 
någon storlek som passar. 
Large är för tajt och XL för 
stort. Jag fick frågan flera 
gånger den gångna helgen 
om jag var nöjd med de 40 
första… ”Ja, men de kom-
mande blir bättre för nu 
kan erfarenheterna leda mig 
rätt varje gång jag fattat fel 
beslut”. Bra svarat tänkte 
jag morgonen efter, då jag 
samtidigt konstaterade att 
presenterna blivit kvar på 
krogen… Helt fullärd blir 
man aldrig!

Stort tack till alla som 
trotsade min vädjan och gra-
tulerade med blommor och 
blader, det är faktiskt väldigt 
vackert med blommor även 
om de inte överlever särskilt 
länge med min omsorg.

Fyrkantigt ramverk

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

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

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

LEDARE2

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

Mer än bara tidning

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

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

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

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

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

vill vara med och räkna på uppdragen. 
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Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Handarbetscafé
på Glasbruksmuseet

Startar igen

Torsdag 13/9 
kl 10.00 - 12.00

Kostnadsfritt
Fika finns att köpa.

Kvarnvägen 6 i Surte

Ale Torg tel. 0303-971 10
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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  Tel 0303-749220 • www.thunbergs.com

TRÄDGÅRSDAGS
Hösten - bästa tiden att plantera

Växter och vackra ting

PREMIÄR!
Ny salong i Bohus Centrum

����������

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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LAXFILÉ 99:-/kg
ONSDAGAR

Surte 10.00-11.15
Bohus 11.30-17.30

Tel: 0701-47 05 62

Välkomna!

FISKBIL
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Nog för att det 
behövs regler och 
normer i vårt sam-

hälle, men inte på bekost-
nad av det sunda förnuftet. 
Dessvärre är det så emellan-
åt. Diskussionen om rätten 
till skolskjuts återkommer vi 
med jämna mellanrum till. 
För sexåringar är det en ki-
lometers avstånd till försko-
lan som gäller för att skol-
skjuts ska beviljas. Särskilda 
omständigheter såsom all-
mänt trafikfarliga vägsträck-
or kan medföra att skolskjuts 
är motiverat även om av-
ståndet inte uppgår till ki-
lometern. Men vad anses 
då vara farligt för en sexår-
ing? Uppenbarligen är ett 
pågående vägarbete i mil-
jardklassen inte klassat som 
sådant. Historien om Ema-
nuel i Ramstorp visar återi-
gen hur fyrkantigt ramver-
ket är och det är minst sagt 
beklämmande när just för-
svarslösa barn blir inblan-
dade. Att krasst lita på att 
”väggubbarna” ser alla barn 
som har vägbygget som 
skolväg känns oansvarigt. 
Jag skulle inte vilja sitta på 
ansvarigas kontor den dagen 
vi konstaterar att med lite 
sunt förnuft hade vi kunnat 
rädda livet på en sexåring, 
men det hade så klart krävts 
att vi vågade gå utanför re-
gelverket.

Roligast i veckan var be-
skedet om att Alependeln 
kommer att gå med kvarts-

trafik från och med 7 janua-
ri. Tråkigast i veckan var be-
skedet att Västtrafik kanske 
inte kommer att transporte-
ra oss till pendeltåget… Ma-
tarbussarna verkar plöts-
ligt ha försvunnit ur planer-
na. Då är det kul att gräva 
fram ett gammalt anteck-
ningsblock från ett ortsmöte 
i Skepplanda där Västtrafiks 
representant lovade ”ett tåg 
– en buss”. Till varje avgå-
ende tåg ska det gå en buss. 
Så lät det då – och precis 
som med Trafikverket – be-
höver de kanske bara väckas 
för att inse fakta. Staten har 
knappast plöjt ner 14 miljar-
der i en infrastruktur för att 
vi inte ska använda den. Om 
vi nu har investerat miljar-
der i pendeltåg så får vi nog 
satsa några kronor på att 
köra dit resenärerna också.

För övrigt har underteck-
nad passerat en milstolpe, 
de 40 åren. Åldersnoja? Nja, 
jag vet inte, men nog kan jag 
konstatera att åldern inger 
en viss mognad. Det går inte 
längre att försvara dröm-
mar och visioner med 
att ”det ska jag göra 
när jag blir stor”. Nu 
är jag både vuxen 
– och något för 
stor. Det är väl 
egentligen 
det som är 
mest påtag-
ligt med att 
ha kommit 
upp i medel-

åldern. Det finns inte längre 
någon storlek som passar. 
Large är för tajt och XL för 
stort. Jag fick frågan flera 
gånger den gångna helgen 
om jag var nöjd med de 40 
första… ”Ja, men de kom-
mande blir bättre för nu 
kan erfarenheterna leda mig 
rätt varje gång jag fattat fel 
beslut”. Bra svarat tänkte 
jag morgonen efter, då jag 
samtidigt konstaterade att 
presenterna blivit kvar på 
krogen… Helt fullärd blir 
man aldrig!

Stort tack till alla som 
trotsade min vädjan och gra-
tulerade med blommor och 
blader, det är faktiskt väldigt 
vackert med blommor även 
om de inte överlever särskilt 
länge med min omsorg.

Fyrkantigt ramverk

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

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

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

LEDARE2

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

Mer än bara tidning

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

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

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

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

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

vill vara med och räkna på uppdragen. 
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Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Handarbetscafé
på Glasbruksmuseet

Startar igen

Torsdag 13/9 
kl 10.00 - 12.00

Kostnadsfritt
Fika finns att köpa.

Kvarnvägen 6 i Surte

Ale Torg tel. 0303-971 10
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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  Tel 0303-749220 • www.thunbergs.com

TRÄDGÅRSDAGS
Hösten - bästa tiden att plantera

Växter och vackra ting

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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LAXFILÉ 99:-/kg
ONSDAGAR

Surte 10.00-11.15
Bohus 11.30-17.30

Tel: 0701-47 05 62

Välkomna!

FISKBIL

Följ oss och ställ 
frågor på Facebook
facebook.com/elon.alingsasErbjudandena gäller t o m 9 septemper 2012, max 1 vara per 

kund. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

ELON I NOL
Alevägen 37
Tel 0303-74 08 38

Öppettider  Mån–fre 9–18 
 Lördag 10–14 
www.elon.se nol@elon.se

NOL

G
Ö
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B
O
R
G

Nols kyrka

E45

Vi bjuder på kaffe och bulle!
Välkommen!

LUFTVÄRMEPUMP Q HEAT 630 

Hösten blir årets varmaste årstid
• VÄRMEKAPACITET 6,3 KW

• COP 5,33

• ANPASSAD FÖR YTOR UPP TILL CA 150 KVM

ENERGIKLASS: A
ÅRSFÖRBRUKNING: 243 KWH
KYLEFFEKT (PÅ HÖGSTA KYLLÄGE): 3,5 KW
ENERGIEFFEKTIVITETSKVOT (PÅ HÖGSTA KYLLÄG): 5,15
TYP AV APPARAT: KYLNING OCH UPPVÄRMNING

KYLLÄGE: LUFTKYLD
VÄRMEEFFEKT (PÅ HÖGSTA UPPVÄRMNNGSLÄGE): 6,3 KW 
ENERGIKLASS FÖR UPPVÄRMNINGSLÄGE: A
BULLER: 20-43 DB

JUST NU!
15.990:-

INKL STANDARDINSTALLATION 

OCH ROT-AVDRAG

ENERGIKLASS: A
KYLEFFEKT (PÅ HÖGSTA KYLLÄGE): 2,5 KW
ENERGIEFFEKTIVITETSKVOT (PÅ HÖGSTA KYLLÄG): 5,2
TYP AV APPARAT: KYLNING OCH UPPVÄRMNING
KYLLÄGE: LUFTKYLD
VÄRMEEFFEKT (PÅ HÖGSTA UPPVÄRMNNGSLÄGE): 2,6 KW
ENERGIKLASS FÖR UPPVÄRMNINGSLÄGE: A
BULLER: 22-43 DB

LUFTVÄRMEPUMP EXH09HL1WE 

För nordiska förhållanden
 • VÄRMEKAPACITET 5 KW

• COP 5,5

• 10 GRADERS FUNKTION

• TWINROTARY KOMPRESSOR

• TYST LÄGE, ENDAST 22 DB

• ANPASSAD FÖR YTOR UPP TILL CA 120 KVM

NYHET!
13.990:-

INKL STANDARDINSTALLATION 

OCH ROT-AVDRAG

5 års garanti

5 års garanti

Luftvärmepumpar 

för västligt klimat 
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LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 12 september har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde i 
Stora Salongen, Kulturhuset Eden/Folkets 
Hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. 
följande ärenden:

•  Kommunservice i Stenungsund – Förslag 
till bolag ägt av kommunerna i SOLTAKS-
samarbetet 

•  Revidering av lokala torgföreskrifter

•  Revidering av regler för arbete i/på 
kommunal mark

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och 
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 
5 september 2012. lansforsakringar.se/alvsborg

Bli Guldkund
spara 1000-lappar.
Enkelt och lönsamt.

Ring oss på 0520-49 49 00

Till alla barn, ungdomar 
och vuxna som precis 
har återvänt till skolan: 

Om Du ser någon som kämpar 
för att få vänner, blir mobbad 
för att de inte har så många 
vänner eller för att man är blyg 
eller inte klädd i de mest coola 
kläderna, vänligen ställ upp! Säg 
hej eller åtminstone le mot dem 
i korridoren eller på skolgår-
den. Du vet inte hur den perso-
nen har det utanför skolan. Din 
godhet kan göra stor skillnad i 
någons liv!
En viktig förutsättning för en 
bättre framtid är en bättre skola. 
Det är därför den stora omlägg-
ning som pågår av svensk skol-
politik måste fullföljas. Nya lä-
roplaner, nya betyg, ny gym-
nasieskola, ny lärarutbildning - 
bland annat.

Några elever klagade i en 
tidningsintervju nyligen över 
att det har blivit mer krävande i 
skolan och att man måste jobba 
mer. Ja, det har det blivit. Och 
det är avsikten. Vi når inte höga 

kunskapsresultat i Ale eller 
övriga Sverige utan att eleverna 
anstränger sig mer i skolan. Det 
måste vi våga säga. Att så många 
elever har misslyckats i den 
svenska skolan har bidragit till 
klyftor och utanförskap.

Socialdemokraternas skolpo-
litik har gått ut på att skapa jäm-
likhet på två sätt; först genom 
att i grundskolan och gymnasiet 
skall samma låga krav ställas på 
alla. Därefter 
kräva att alla ska 
vara högskole-
behöriga. Det är 
självklart att det 
inte går ihop. 
Många ungdo-
mar slås ut.

Allra värst har 
socialdemokra-
tisk skolpolitik 
varit mot de barn som kommer 
från hem utan studietradition.  
Det är inte en kravlös flummig 
skolpolitik som skapar jämlikhet. 
Jämlikhet skapas av en kunskaps-
skola.
Sverige har varit världsledande 
i forskning. Men vi har tappat. 
Men som var och en förstår så är 
det avgörande på 2000-talet för 
våra kunskapsintensiva företag 
att vår forskning håller spjut-
spetsnivå.

En av de skatter som borde 
sänkas är bolagsskatten. San-
ningen är att den har stor bety-
delse när stora företag skall välja 
i vilka länder man etablerar sig. 
Sverige har numera en högre 
bolagsskattesats än övriga Väst-
europa och väsentligt högre om 
man jämför med genomsnittet 

för hela Europa. Detta är en 
avgörande nackdel för Ale och 
Sverige i konkurrensen om jobb 
och investeringar

Från Folkpartiets sida menar 
vi att en sänkning på någonstans 
mellan två och fem procenten-
heter inom några år på ett posi-
tivt sätt skulle bidra till styrkan 
i vår ekonomi och därmed vår 
förmåga att genomföra ange-
lägna välfärdsreformer.

Det är ingen 
tvekan om att 
vårt skattesystem 
är skapat för 
fabrikssamhället. 
Om ett företag 
köper en maskin 
så kan man göra 
stora avdrag på 
skatten. Om ett 
företag i stället 

vill anställa en kunnig människa 
så betalar man högst skatter i 
världen.

Folkpartiet liberalerna är 
ett idéparti. Flera av de andra 
partierna har grundats av en 
viss social gruppering i samhäl-
let, för att partiet ska gynna 
just den egna gruppen. Så inte 
Folkpartiet. Vår lojalitet riktas 
inte mot en speciell intres-
segrupp, utan mot våra idéer, 
socialliberalismen. Vi fladdrar 
inte med vinden. Vi står upp för 
europeiskt samarbete oavsett 
politisk vindriktning. Vi står 
upp för invandring även när 
det är motvind. Vi säger som 
det är om energipolitiken; att 
kärnkraften behövs för klimatets 
skull. Vi vågar säga att det är en 
kunskapsskola med krav, inte en 

flumskola där allt ska vara kul, 
som jämnar ut klasskillnader.

Andra partier tycker att 
ideologi är pinsamt. Fråga en 
socialdemokrat om socialismen 
och han skruvar på sig. Fråga en 
vänsterpartist om kommunis-
men och han rodnar. Fråga oss 
folkpartister om liberalismen 
och vi sträcker på oss. 

Utbildningsminister Jan 
Björklund (FP) sa i sitt som-
martal att Stefan Löfven (S) 
är rädd för två saker just nu och 
jag tror att det är likadant med 
Socialdemokraterna i Ale. Det 
ena är att gå till val 2014 utan ett 
rödgrönt gemensamt alternativ. 
Det andra är att gå till val 2014 
med ett gemensamt rödgrönt 
alternativ.

Väljarna måste känna sig 
trygga i att en röst på Folkpartiet 
i kommunalvalet också är en röst 
på en stark välfärd. 

Att göra ålderdomen trygg 
och att göra så att skolan är till 
för alla är honnörsord för Folk-
partiet – Välfärdspartiet!

Folkpartiet
Liberalerna Ale

Rose-Marie Fihn

Skola, arbete och välfärd

Alekuriren berättade förra 
veckan om att Ale och Lilla 
Edet utsetts till lokalt certi-
fierade Vård- och omsorg-
scollege. Tyvärr smög det 
sig in ett fel då Utbildnings-
nämndens ordförande Elena 
Fridfelt (C) fick fel partibe-
teckning. Det ska självkart 
vara C och inte FP som det 
stod i bildtexten.

Vi ber om ursäkt för detta!

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

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                    

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

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

S-GRUPP
Måndag 10 september kl 18.30 
sammanträder  fullmäktigegruppen 

på Folkets hus i Nol. 
Alla medlemmar är 

välkomna!

Välkomna!

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

Vi når inte höga
kunskapsresultat i Ale 

eller övriga Sverige utan 
att eleverna anstränger 

sig mer i skolan. Det 
måste vi våga säga. 

Rose-Marie Fihn 
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LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 12 september har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde i 
Stora Salongen, Kulturhuset Eden/Folkets 
Hus kl. 19.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. 
följande ärenden:

•  Kommunservice i Stenungsund – Förslag 
till bolag ägt av kommunerna i SOLTAKS-
samarbetet 

•  Revidering av lokala torgföreskrifter

•  Revidering av regler för arbete i/på 
kommunal mark

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och 
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 
5 september 2012. lansforsakringar.se/alvsborg

Bli Guldkund
spara 1000-lappar.
Enkelt och lönsamt.

Ring oss på 0520-49 49 00

Till alla barn, ungdomar 
och vuxna som precis 
har återvänt till skolan: 

Om Du ser någon som kämpar 
för att få vänner, blir mobbad 
för att de inte har så många 
vänner eller för att man är blyg 
eller inte klädd i de mest coola 
kläderna, vänligen ställ upp! Säg 
hej eller åtminstone le mot dem 
i korridoren eller på skolgår-
den. Du vet inte hur den perso-
nen har det utanför skolan. Din 
godhet kan göra stor skillnad i 
någons liv!
En viktig förutsättning för en 
bättre framtid är en bättre skola. 
Det är därför den stora omlägg-
ning som pågår av svensk skol-
politik måste fullföljas. Nya lä-
roplaner, nya betyg, ny gym-
nasieskola, ny lärarutbildning - 
bland annat.

Några elever klagade i en 
tidningsintervju nyligen över 
att det har blivit mer krävande i 
skolan och att man måste jobba 
mer. Ja, det har det blivit. Och 
det är avsikten. Vi når inte höga 

kunskapsresultat i Ale eller 
övriga Sverige utan att eleverna 
anstränger sig mer i skolan. Det 
måste vi våga säga. Att så många 
elever har misslyckats i den 
svenska skolan har bidragit till 
klyftor och utanförskap.

Socialdemokraternas skolpo-
litik har gått ut på att skapa jäm-
likhet på två sätt; först genom 
att i grundskolan och gymnasiet 
skall samma låga krav ställas på 
alla. Därefter 
kräva att alla ska 
vara högskole-
behöriga. Det är 
självklart att det 
inte går ihop. 
Många ungdo-
mar slås ut.

Allra värst har 
socialdemokra-
tisk skolpolitik 
varit mot de barn som kommer 
från hem utan studietradition.  
Det är inte en kravlös flummig 
skolpolitik som skapar jämlikhet. 
Jämlikhet skapas av en kunskaps-
skola.
Sverige har varit världsledande 
i forskning. Men vi har tappat. 
Men som var och en förstår så är 
det avgörande på 2000-talet för 
våra kunskapsintensiva företag 
att vår forskning håller spjut-
spetsnivå.

En av de skatter som borde 
sänkas är bolagsskatten. San-
ningen är att den har stor bety-
delse när stora företag skall välja 
i vilka länder man etablerar sig. 
Sverige har numera en högre 
bolagsskattesats än övriga Väst-
europa och väsentligt högre om 
man jämför med genomsnittet 

för hela Europa. Detta är en 
avgörande nackdel för Ale och 
Sverige i konkurrensen om jobb 
och investeringar

Från Folkpartiets sida menar 
vi att en sänkning på någonstans 
mellan två och fem procenten-
heter inom några år på ett posi-
tivt sätt skulle bidra till styrkan 
i vår ekonomi och därmed vår 
förmåga att genomföra ange-
lägna välfärdsreformer.

Det är ingen 
tvekan om att 
vårt skattesystem 
är skapat för 
fabrikssamhället. 
Om ett företag 
köper en maskin 
så kan man göra 
stora avdrag på 
skatten. Om ett 
företag i stället 

vill anställa en kunnig människa 
så betalar man högst skatter i 
världen.

Folkpartiet liberalerna är 
ett idéparti. Flera av de andra 
partierna har grundats av en 
viss social gruppering i samhäl-
let, för att partiet ska gynna 
just den egna gruppen. Så inte 
Folkpartiet. Vår lojalitet riktas 
inte mot en speciell intres-
segrupp, utan mot våra idéer, 
socialliberalismen. Vi fladdrar 
inte med vinden. Vi står upp för 
europeiskt samarbete oavsett 
politisk vindriktning. Vi står 
upp för invandring även när 
det är motvind. Vi säger som 
det är om energipolitiken; att 
kärnkraften behövs för klimatets 
skull. Vi vågar säga att det är en 
kunskapsskola med krav, inte en 

flumskola där allt ska vara kul, 
som jämnar ut klasskillnader.

Andra partier tycker att 
ideologi är pinsamt. Fråga en 
socialdemokrat om socialismen 
och han skruvar på sig. Fråga en 
vänsterpartist om kommunis-
men och han rodnar. Fråga oss 
folkpartister om liberalismen 
och vi sträcker på oss. 

Utbildningsminister Jan 
Björklund (FP) sa i sitt som-
martal att Stefan Löfven (S) 
är rädd för två saker just nu och 
jag tror att det är likadant med 
Socialdemokraterna i Ale. Det 
ena är att gå till val 2014 utan ett 
rödgrönt gemensamt alternativ. 
Det andra är att gå till val 2014 
med ett gemensamt rödgrönt 
alternativ.

Väljarna måste känna sig 
trygga i att en röst på Folkpartiet 
i kommunalvalet också är en röst 
på en stark välfärd. 

Att göra ålderdomen trygg 
och att göra så att skolan är till 
för alla är honnörsord för Folk-
partiet – Välfärdspartiet!

Folkpartiet
Liberalerna Ale

Rose-Marie Fihn

Skola, arbete och välfärd

Alekuriren berättade förra 
veckan om att Ale och Lilla 
Edet utsetts till lokalt certi-
fierade Vård- och omsorg-
scollege. Tyvärr smög det 
sig in ett fel då Utbildnings-
nämndens ordförande Elena 
Fridfelt (C) fick fel partibe-
teckning. Det ska självkart 
vara C och inte FP som det 
stod i bildtexten.

Vi ber om ursäkt för detta!

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

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                    

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

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

S-GRUPP
Måndag 10 september kl 18.30 
sammanträder  fullmäktigegruppen 

på Folkets hus i Nol. 
Alla medlemmar är 

välkomna!

Välkomna!

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

Vi når inte höga
kunskapsresultat i Ale 

eller övriga Sverige utan 
att eleverna anstränger 

sig mer i skolan. Det 
måste vi våga säga. 

Rose-Marie Fihn 

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

September

VAD GÖR EN ARKEOLOG?

Gräver de bara? Nej, en arkeolog kan också leta efter 
och dokumentera var det finns gamla lämmningar 
( 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 gemen-
samma 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 spännande 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 tillsam-
mans 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.

LUNCHBIO
>> 5 september – Simon och ekarna
>> 3 oktober – Mamma Mia
>> 7 november – The Kings Speach
>> 5 december – The Queen
Första onsdagen i månaden kl 13 i Teatern, Ale  
gymnasium, Nödinge. Gå med i föreningen Ale 
Cinema och se alla filmer för 50 kr totalt.  
Medarr: Studieförbundet Vuxenskolan.

ÖPPET HUS 
PÅ KULTURARVSDAGEN 
9 SEPTEMBER
Temat för Kulturarvsdagen 2012 
är ”Under ytan”. 
Det ges möjlighet att uppleva historiska miljöer som 
vanligtvis inte visas upp. Hur bodde, levde och  
arbetade man förr? Fyra hembygdsgårdar håller  
öppet hus mellan kl 10-13.30 på Kulturarvsdagen 
den 9 september. Välkommen till Backa hembygds-
gård i Nödinge, Skepplanda hembygdsgård vid  
Vadbacka (kaffeservering), hembygdsmuseet 
Prästalund i Starrkärr/Kilanda (kaffeservering) och 
Hemvärns-museet utanför Skepplanda (sopplunch).
Arr: Ale kommun, Studieförbundet Vuxenskolan samt 
hembygdsgårdarna i Nödinge, Skepplanda, Starrkärr/
Kilanda och Hemvärnsmuseet.            

DUBBELSPÅR OCH E45 
– bakgrund och planering
Bo Björklund är Trafikverkets övergripande projektle-
dare för detta stora projekt som syftar till att förenkla 
vardagen för väldigt många av oss.
Bo kommer att berätta, visa bilder och svara på våra 
frågor.
>> Måndag 10 september kl. 19.00
Skepplanda bibliotek
Fika / Inträde 40:-.

LÄSA SJUNGA GUNGA
Nyhet på Ale bibliotek i höst. För barn 1 - 2 år.  
Vi läser, ramsar och sjunger. Fem tisdagar kl 11.00. 
Start 11 september.
Anmäl dig till sofie.nenonen@ale.se eller på telefon 
0303-330216 senast 7/9. Anmälan gäller samtliga 
tillfällen.
 

BOKCIRKEL 
PÅ SURTE BIBLIOTEK
Vi träffas en gång i månaden och pratar om böcker. 
Gamla och nya deltagare hälsas välkomna.
Start tisdag 11 september kl. 19.00.
 

SLÄKTFORSKARHJÄLP 
MED ALE SLÄKTFORSKARE
Ale släktforskare har träffar på Ale bibliotek, Nödinge
>> Onsdagar 12/9  och 21/11  kl 16.00-18.30
>> Lördagar 1/9, 29/9, 10/11, 1/12 kl 10.30-13.00
Välkommen - även icke medlemmar!

BABYMASSAGE��
- Platser kvar
Kurs i Älvängens Missionskyrka 
Start 13 september kl  12.00-13.30 
(framflyttad start). Anmälan och information  
Birgitta Liljeqvist, tel 0704-61 08 41.

COOLA PAPPOR 
- Föreläsning ur pappors perspektiv

Martin Melin, 43, och Peter Karyd, 37, bjuder i sin 
föreläsning “Who´s Your Daddy?” på pappors tankar 
som rör allt från att leva som styvpappa, hur en pap-
pa ser på förlossningen till hur det är att bara vara 
pappa. De lindar inte in det utan uttrycker sig med 
en stor portion humor och självironi hur en pappa 
ser på sin verklighet som ibland skiljer sig mycket
från en kvinnas perspektiv.
>> 19 september kl 18.30-20.30,
Ale Gymnasium, Musiksalen 
Fri entré

PÅ GÅNG I ALE

Välkommen till kommunfullmäktiges sammanträde den  
24 september 2012 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors.

Bland ärendena återfinns svar på motion från ungdomsfullmäktige 
om konstgräs på den nya fotbollsplanen vid Bohushallen och svar på 
motion från Rune Karlsson, Lennie Kjellman och Johan Fjellheim (SD) 
om insynsplats i kommunstyrelsen. 

En fullständig föredragningslista kommer framöver att finnas 
tillgänglig hos Ale kommun,0303-33 00 00 och på ale.se. Ale-
Kungälvs närradioförening direktsänder på frekvenserna 91,4 och 
95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten. Välkommen!

Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande. 
Cecilia Stedt, sekreterare.

Kom till kommunfullmäktige

Öppet hus på 
Backaviks äldreboende

Den 15 september klockan 11.00 till 14.00 är allmänheten välkomna 
till Öppet hus på kommunens nya särskilda boende, Backavik på 
Klockarevägen 24 i Nödinge. Detta är ett tillfälle att se det nya boendet 
invändigt och utvändigt innan verksamheten börjar.  Boendet är 
färdiginrett och står klart för inflyttning och även trädgården är klar, 
förutom några större träd som kommer att planteras lite längre fram.

Visa upp och berätta om verksamheten
Det kommer finnas möjlighet att bland annat se vinterträdgården, 
spaanläggningen och solrummet, där besökarna kan få prova att sitta 
med fötterna i sanden och ”sola”. Under hela tiden kommer det att 
finnas personal från Trollevik och tillagningsköket på plats för att visa 
runt och svara på frågor. Eva Lans Samuelsson, enhetschef på Backavik 
kommer att berätta om byggprocessen och själva tänket kring boendet 
i samlingssalen, som ligger till höger om entrén på bottenvåningen 
klockan 11.15, 12.15 samt 13.15.

Eftersom det finns begränsat antal parkeringsplatser vid Backaviks 
äldreboende rekommenderas att istället parkera vid Alegymnasiet och 
promenera till boendet.

Varmt välkomna den 15 september. 

Eva Lans Samuelsson, enhetschef på  
Backaviks äldreboende utanför nya boendet tillsammans med projektledarna 
från Skanska, Ted Wingård och Nikolaus Johansson



alekuriren  |   nummer 31  |   vecka 36  |   20126

Köp andelar i  
ett vindkraftverk
Du får förnybar el till ett stabilt lågt elpris. 
Vill du veta mer? Besök oss på Hem & Villa 
den 6-9 september (B03:20) eller läs mer 
på vastanvind.se 

VästanVind bildades 2010. Kooperativet 
ägs av medlem marna och all vinst går  
till dem.

Funderar du också 
på en ny bil?

med din nästa bil-, båt- eller husvagnsaffärV

i

 

h

j

ä

l

p

e

r

 

d

i

g

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

ÄLVÄNGEN

ALE. Alependelns 
kvartstrafik är i hamn, 
men en nöt återstår.

Matartrafiken till 
pendelstationerna.

Beskeden från Väst-
trafik oroar kommun-
ledningen.

Knappt har röken lagt sig 
från striden om Alependelns 
kvartstrafik innan nästa kon-
flikt uppdagas. Västtrafik som 
på vårens ortsutvecklingsmö-
ten informerade om matar-
bussar till de fem pendelsta-
tionerna i Ale verkar nu ha 
glömt bort det.

– Matningen är a och o, 
men i det förslag som Väst-
trafik presenterade den 28 
juni omnämns inte de nya 

slingorna. Tanken var att det 
skulle gå en buss till varje tå-
gavgång, hur de tänker nu vet 
vi inte. Vi hoppas få till ett 
möte inom kort, säger Kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M) som 
har fullt stöd av oppositions-
rådet Paula Örn (S).

– Det är ju rimligt att vi gör 
det så lätt som möjligt för ale-
borna att nå tåget. Ska vi få ut 
max av denna jätteinvestering 
får vi inte missa den sista pus-
selbiten, menar hon.

Från 1 januari 2012 ägs 
inte längre Västtrafik av 
kommunerna, utan har bara 
Västra Götalandsregionen 
som ägare. Det har fått kon-
sekvenser enligt Paula Örn.

– Dialogen med kommu-

nerna är katastrofal och det 
är det inte bara vi som tycker. 
Här finns det mycket att för-
bättra. Att våra matarbussar 
plötsligt har försvunnit är 
kanske ett bevis på det.

Mikael Berglund medger 
att han känt till problemet 
med matarbussarna en tid, 
men att kvartstrafiken fick 
prioriteras.

– I arbetet med att överty-

ga Trafikverket hade vi stor 
nytta av Västtrafik. Nu får vi 
lyfta nästa fråga och försöka 
få Västtrafik att inse vikten 
av helheten. Utan matarbus-
sar har vi ingen glädje av att 
vi vann kampen om kvarts-
trafiken.

Västtrafik har inte gått att 
nå under måndagen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

ALE. Det blir kvartstra-
fik för Alependeln.

Trafikverket lämnade 
lugnande besked till 
kommunledningen igår.

– Oerhört skönt och 
en stor lättnad, säger 
Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael 
Berglund (M).

Åskan har dånat i Ale kommun 
sedan Trafikverket i början av 
augusti offentliggjorde att 
en överbelastad Göteborgs 
central inte kan ta emot fler 
tåg. Det innebar i sin tur att 
kvartstrafik med Alependeln 
inte längre var möjlig. Reak-

tionerna på beskedet blev 
häftiga från såväl lokalt som 
regionalt håll. Kristmötena 
avlöste varandra och förra 
veckan kom en helomvänd-
ning. Trafikverkets region-
chef, Håkan Wennerström, 
meddelade då att samtalen 
med tågoperatörerna lyckats 
lösa problemen och skapat 
utrymme för Alependelns 
kvartstrafik under rusnings-
timmarna.

– Alla inblandade har 
varit konstruktiva och tagit 
kritiken på allvar. Kreativa 
hjärnor har löst situationen 
och nu kan vi återigen blicka 
framåt. Utsikterna för att älv-

dalen blir en tillväxtregion 
har nu säkerställts, kommen-
terade en nöjd Mikael Berg-
lund i radio, tv och tidningar.

Han har haft god hjälp 
även av oppositionen i Ale. 
Det har lobbats på brett håll 
för att skapa tryck på Tra-
fikverket.

– Jag tror vårt gemen-
samma arbete, vår starka reak-
tion från Göteborgsregionen, 
staden Göteborg, Ale, Lilla 
Edet och Västtrafik tillsam-
mans bidragit till en helhet 
som påverkat i rätt riktning. 
Beskedet idag var det enda 
rimliga. Projektet har varit 
en långsiktig satsning för att 
skapa tillväxt och utveckling, 
att plötsligt lägga krokben 
för den planen kändes inte 
genomtänkt, säger Paula 
Örn (S), oppositionsråd i Ale.

Alependelns kvartstra-
fik dröjer till 7 januari, men 
redan 9 december går det 
första pendeltåget fast då med 

avgångar varje halvtimme. 
Alependeln ska först trimmas 
in och personal ska lära sig 

rutiner. Kvartstrafik kommer 
att gälla under rusningstim-
marna på morgon och efter-

middag.

Nöjda kommunalråd i Ale. Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M) gladdes i förra veckan åt 
Trafikverkets besked om att det blir kvartstrafik för Alependeln.

...men matarbussarna oroar
– Oklara besked från Västtrafik

Oklara besked om 
matarbussar till pen-
deltåget.

www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
sammanträder
Tisdagen den 18 september sammanträder region-
fullmäktige i Vänersborg. Under dagen hålls ett 
klimatseminarium och Västra Götalandsregionens 
kulturpris delas ut. 

Tid:  Tisdagen den 18 september kl. 10.00.  
Utdelning av Västra Götalandsregionens  
kulturpris kl. 13.00.  
Klimatseminarium kl 13.15. 

Plats: Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg. 

Den kompletta ärendelistan kan läsas på  
www.vgregion.se/rf eller beställas hos regionkansliet på 
Residenset i Vänersborg på telefon 010-44 101 42. 

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och 
du är mycket välkommen som åhörare. 

Närradion, sänder över Västsverige. För mer information 
www.vgn.nu. Det går också att se och höra sammanträ-
det via www.vgregion.se/webb-tv.

Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjukvårdens 
inriktning, kulturlivets utveckling, kommunikationer, vägar, 
transporter och andra frågor kring tillväxt och utveckling i 
Västra Götaland.

Klart för kvartstrafik för Alependeln

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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– Matningen är a och o, 
men i det förslag som Väst-
trafik presenterade den 28 
juni omnämns inte de nya 

slingorna. Tanken var att det 
skulle gå en buss till varje tå-
gavgång, hur de tänker nu vet 
vi inte. Vi hoppas få till ett 
möte inom kort, säger Kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M) som 
har fullt stöd av oppositions-
rådet Paula Örn (S).

– Det är ju rimligt att vi gör 
det så lätt som möjligt för ale-
borna att nå tåget. Ska vi få ut 
max av denna jätteinvestering 
får vi inte missa den sista pus-
selbiten, menar hon.

Från 1 januari 2012 ägs 
inte längre Västtrafik av 
kommunerna, utan har bara 
Västra Götalandsregionen 
som ägare. Det har fått kon-
sekvenser enligt Paula Örn.

– Dialogen med kommu-

nerna är katastrofal och det 
är det inte bara vi som tycker. 
Här finns det mycket att för-
bättra. Att våra matarbussar 
plötsligt har försvunnit är 
kanske ett bevis på det.

Mikael Berglund medger 
att han känt till problemet 
med matarbussarna en tid, 
men att kvartstrafiken fick 
prioriteras.

– I arbetet med att överty-

ga Trafikverket hade vi stor 
nytta av Västtrafik. Nu får vi 
lyfta nästa fråga och försöka 
få Västtrafik att inse vikten 
av helheten. Utan matarbus-
sar har vi ingen glädje av att 
vi vann kampen om kvarts-
trafiken.

Västtrafik har inte gått att 
nå under måndagen.
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fik för Alependeln.

Trafikverket lämnade 
lugnande besked till 
kommunledningen igår.

– Oerhört skönt och 
en stor lättnad, säger 
Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael 
Berglund (M).

Åskan har dånat i Ale kommun 
sedan Trafikverket i början av 
augusti offentliggjorde att 
en överbelastad Göteborgs 
central inte kan ta emot fler 
tåg. Det innebar i sin tur att 
kvartstrafik med Alependeln 
inte längre var möjlig. Reak-

tionerna på beskedet blev 
häftiga från såväl lokalt som 
regionalt håll. Kristmötena 
avlöste varandra och förra 
veckan kom en helomvänd-
ning. Trafikverkets region-
chef, Håkan Wennerström, 
meddelade då att samtalen 
med tågoperatörerna lyckats 
lösa problemen och skapat 
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timmarna.

– Alla inblandade har 
varit konstruktiva och tagit 
kritiken på allvar. Kreativa 
hjärnor har löst situationen 
och nu kan vi återigen blicka 
framåt. Utsikterna för att älv-

dalen blir en tillväxtregion 
har nu säkerställts, kommen-
terade en nöjd Mikael Berg-
lund i radio, tv och tidningar.

Han har haft god hjälp 
även av oppositionen i Ale. 
Det har lobbats på brett håll 
för att skapa tryck på Tra-
fikverket.

– Jag tror vårt gemen-
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tion från Göteborgsregionen, 
staden Göteborg, Ale, Lilla 
Edet och Västtrafik tillsam-
mans bidragit till en helhet 
som påverkat i rätt riktning. 
Beskedet idag var det enda 
rimliga. Projektet har varit 
en långsiktig satsning för att 
skapa tillväxt och utveckling, 
att plötsligt lägga krokben 
för den planen kändes inte 
genomtänkt, säger Paula 
Örn (S), oppositionsråd i Ale.
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fik dröjer till 7 januari, men 
redan 9 december går det 
första pendeltåget fast då med 

avgångar varje halvtimme. 
Alependeln ska först trimmas 
in och personal ska lära sig 
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Nöjda kommunalråd i Ale. Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M) gladdes i förra veckan åt 
Trafikverkets besked om att det blir kvartstrafik för Alependeln.
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fullmäktige i Vänersborg. Under dagen hålls ett 
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Plats: Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg. 
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perra@alekuriren.se
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NÖDINGE. Höstens 
första företagsträff är i 
antågande.

Onsdagen den 12 
september bjuder Ale 
Företagsforum in till 
frukostmöte på Backa 
Säteri.

Programvärd är Almi 
Företagspartner.

Vårens företagsträffar hade 
uteslutande god uppslut-
ning och arrangören hoppas 
naturligtvis att den trenden 
håller i sig även i höst.

– Det finns all anledning 
att tro det. Det råder en posi-
tiv anda bland kommunens 
företagare. Vi har upplevt 
den svåraste tiden när det 
gäller väg- och järnvägsbyg-
get. Nu är det istället stora 
förväntningar som präglar 

näringslivet i Ale, säger Jerry 
Brattåsen, samordnare för 
onsdagens frukostmöte.

Almi Företagspartner har 
bjudit in kostrådgivare och 
tillika författare Jenny Elwe 
att hålla ett föredrag.

– Jag ska prata om matens 
betydelse för hälsan. Kan 
man bli frisk av mat är en 
fråga som jag brukar ställa. 
Det kan man. Du kan också 
bli sjuk av fel mat, säger 
Jenny.

– Dessutom ska jag redo-
göra för hur man kan sänka 
sjukfrånvaron på arbetsplat-
sen och få personalen fris-
kare, förklarar Jenny Elwe.

Vidare kommer Ingrid 
Karlsson, informatör från 
Skatteverket, att berätta om 
hur trängselskatten i Göte-
borg kommer att påverka 

företagandet i regionen.
Ytterligare aktiviteter som 

är på gång i Ale Företagsfo-
rums regi är ett kvällsmöte 
i Medborgarhuset, Alafors, 
onsdagen den 24 okto-
ber samt torsdagen den 15 
november då Swedbank står 
som värd för en sopplunch.

JONAS ANDERSSON

Frukostmöte på Backa Säteri

Kostrådgivare Jenny Elwe 
kommer att föreläsa på fru-
kostmötet i Nödinge onsda-
gen den 12 september.

Hälsar er välkomna till

�����������
För vakna företagare i Ale

Vi möts hos

Restaurang Backa Säteri
i Nödinge. Vid golfbanan

Onsdag 12 september kl 07.30 - 09.00

Blir man frisk av mat!
Hur kan du och dina medarbetare må bra genom det ni äter
Lic. kostrådgivare och författare Jenny Elwe

Hur påverkar trängselskatten 
i Göteborg ditt företagande!
Ingrid Karlsson, informatör Skatteverket 

Restaurang Backa Säteri och 
Alfhems Värdshus 
Krögare Kaj Merstrand

Näringslivet i Ale

Programvärd: ALMI Väst AB

Detta är mötesplatsen för företagare, politiker och tjänstemän där du träffar intressanta 
människor, skapar affärsmöjligheter och får kompetenshöjande aktuell kunskap. 

OBS! Ingen anmälan
Vi bjuder på frukost kl 07.30! Du bjuder på din närvaro!

Mer info: jerry.brattasen@ale.se 
tel. 0303-330 277

Välkomna!

ALAFORS. Kaffedoften 
var påtaglig och tårtan 
såg smaskigt inbju-
dande ut.

Det var tur att Ale El 
hade laddat upp ordent-
ligt med godsaker då 
många kom för att ta 
del av 1-årsfirandet.

– Vilken fest, kon-
staterade vd Stefan 
Brandt.

Ale Elhandelsbolag firade sin 
1-årsdag genom att ha öppet 
hus och bjuda alla besökare på 
kaffe och tårta. Klockan tio, 
när kaffebordet stod uppdu-
kat, stod redan folk i kö för 
att få komma in.

– Vilken härlig respons! 
Vi är jätteglada att aleborna 
ville fira vårt jubileum till-
sammans med oss. Det har 
varit ett fantastiskt första lev-
nadsår för vårt elhandelsbo-
lag och det är med stor tillför-
sikt som vi möter framtiden, 
säger Stefan Brandt.

I veckan uppmärksamma-
de Göteborgs-Posten elhan-
delsmarknaden med ett re-
portage i tidningen. I under-
sökningen framhävdes Ale El 
som det mest prisvärda elhan-
delsbolaget.

– Det är alltid kul med 
positiv publicitet och faktum 
är att vi har fått en del nya 
kunder från Göteborgstrak-
ten efter artikeln. Vår am-
bition är emellertid inte att 
alltid ha det lägsta priset, dä-
remot ska våra kunder känna 

att de får bästa tänkbara vill-
kor över tid. Vårt fokus ligger 
på hemmamarknaden.

Berit Lindegren från Ala-
fors var en av kalasgästerna 
som lät sig väl smaka av det 

som bjöds.
– Ett trevligt initiativ, 

tyckte Berit som gick hem 
med två ballonger och en 
liten present under armen.

JONAS ANDERSSON

Tårtkalas hos Ale El

Trevligt firande! Berit Lindegren från Alafors hade hörsam-
mat inbjudan till elhandelsbolagets 1-årskalas i fredags. Här 
ses hon tillsammans med Ale Els vd Stefan Brandt.

Fullt upp i kundservice.

ALVHEM. I våras 
bestämde sig Marie 
Jingtoft för att för-
verkliga en dröm hon 
burit på i flera år – att 
utbilda sig till massa-
geterapeut. 

Den 1 juli startade 
hon upp sitt eget före-
tag med mottagning 
i Ale GK:s lokaler i 
Alvhem.

Det har varit en minst sagt 
hektisk vår för den 27-åriga 
skepplandabon. Efter tre 
intensiva månader blev hon 
veckan före midsommar fär-
digutbildad massageterapeut 
– en utbildning som många 
läser utspritt över ett helt år. 

På helgerna har hon extra-
jobbat på Ica Supermarket i 
Älvängen, där hon för övrigt 
arbetat i snart åtta år. 

Det var under en resa i vint-
ras, långt borta från vardagen, 
som hon fick nya perspektiv 
och bestämde sig för att våga 
investera i sin framtid. 

– Jag har varit på väg att 
söka flera gånger men alltid 
tänkt att ”det går inte nu”. Nu 
har jag precis startat upp min 
egen verksamhet, vilket känns 
jätteroligt. Jag är så nöjd att 
jag tog steget. Två dagar i 
veckan är jag ledig från Ica 
och ägnar mig enbart åt mas-
sagen. Det blir en bra kombi-
nation av de båda jobben. 

Marie Jingtofts massage-

företag har ännu inget namn, 
men ett tydligt ledord: mus-
kelharmoni.

– Det är ett ord jag fast-
nat för och som passar bra 
för att beskriva det jag sysslar 
med. Jag är utbildad i klas-
sisk svensk massage, men 
använder mig även av andra 
metoder. Det finns fortfa-
rande mycket jag skulle vilja 
lära mig, kinesiologi verkar 
häftigt. 

Drömmen är att ha en 
egen praktik, men även att 
åka runt till exempelvis före-
tagskunder. 

– Jag vill få hjälpa männis-
kor att må bra, det mår även 
jag bra av.

JOHANNA ROOS

Ett riktigt må-bra-yrke
– Massageterapeut startar eget

Skapar välmående. Massageterapeuten Marie Jingtoft har 
nyligen startat upp sitt eget företag och försöker nu utveck-
la kundkontakterna.

MARIE JINGTOFT
Ålder: 27
Bor: Slittorp, Skepplanda
Familj: Maken Kent, döttrarna 
Wilma 5 och Maja 3, samt katten 
Elvis.
Gör: Massageterapeut i sitt 
nystartade företag och butiks-
biträde på Ica Supermarket i 
Älvängen.
Tycker om: Att umgås med folk
Ogillar: Att vara ensam
Drömresmål: Prag
Ser fram emot mest i höst: ”Att 
komma igång med företaget och 
utveckla kundkontakterna, det 
känns jätteroligt!”
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NOL. Trodde ni att OS 
var över?

Inte alls – spelen 
pågår för fullt.

Åtminstone på Nol-
skolan där eleverna 
håller på att kämpa för 
fullt i olika idrottsgre-
nar.

I förra veckan gick startskot-
tet för Sommar-OS på Nol-
skolan. Det skedde under 
högtidliga former med invig-
ningstal av rektor Åse Wall.

– Det viktigaste är inte att 
vinna utan att kämpa väl. Det 
förväntar jag mig att ni gör. 
OS är till för alla och syftet 
är att ni ska ha roligt tillsam-
mans, förklarade Åse.

Innan dess hade eleverna 
samlats på den stora grus-
planen och gjort en gemen-
sam vandring till skolgården. 
Den olympiska elden tändes 
av Max Rosenqvist i 5A som 
tog emot facklan av Alexan-
der Lundsten, 4B.

Deltagareden lästes upp 
av Ellen Feklistov, 4A, där 
slutorden löd enligt följande:

– Ja, vi kan allt!

Olympiska spel är inga-
lunda något nytt fenomen 
på Nolskolan. Vintergrenar 
har genomförts tidigare. Nu 
är eleverna taggade inför de 
prövningar som väntar i form 
av bland annat spjutkastning, 
kulstötning, bordtennis och 
kanotslalom.

– Det ska bli roligt, kon-
staterade Emelie och Frida 
som hade fått äran att bära 
den olympiska fanan under 
invigningsceremonin.

Samtliga elever i års-
kurs 1-5 deltar i spelen och 
barnen är uppdelade i olika 
världsdelar.

– Man tävlar mot varan-
dra klassvis, men tillhör ett 
lag med elever från övriga 
årskurser. Således blir det 
en åldersintegrerad tävling 
där det gäller att heja på 
varandra, säger OS-general 
Martin Johansson.

Mycket svett, förhopp-
ningsvis inget blod men 
kanske glädjetårar är att vänta 
på Nolskolan när tävlingarna 
tar slut den här veckan.

JONAS ANDERSSON

OS invigdes på Nolskolan
Eleverna på väg till den stora OS-invigningen.

ALVHEM. Trafikverket 
har monterat ned de 
olovligt uppsatta trä-
planken i Alvhem, men 
vill gärna sätta upp 
dem på nytt.

Ale kommun kräver 
glasade bullerskydd 
som vid övriga tätorter.

– Vi kommer aldrig 
att acceptera något 
annat, fastslår Sam-
hällsbyggnadsnämn-
dens ordförande Jan A 
Pressfeldt (AD).

Sprickan mellan Trafikver-
ket och Ale kommun om de 
omdiskuterade bullerskydden 
i Alvhem och även Grönnäs 
är total. Den 17 september 
ska parterna träffas, men 
lokaltidningen kan redan nu 
avslöja att en lösning är långt 
ifrån nära. Trafikverket menar 
att Alvhem är att beteckna 
som ett samhälle med lands-
bygdskaraktär, varför bul-
lerskydd av trä är motiverat. 
Det är dessutom en billigare 
investering och även drifts-
kostnaden är betydligt lägre.

– Det finns ett övergri-
pande gestaltningsprogram 
för projektet och dessutom 
ett separat gestaltningspro-
gram norr om Älvängen. Det 
senare säger att bullerskyd-
den ska vara av trä, vilket 
också står i arbetsplanen. När 
vi fick avslag på vår bygglovs-
ansökan valde vi att överklaga 
beslutet till Länsstyrelsen. 
Dessvärre gick vi händel-
serna i förväg och påbörjade 
byggnationen, vilket jag själv-
klart beklagar. Länsstyrelsen 
har dock givit oss rätt på vår 
överklagan gällande Rams-
torp och vi inväntar svar om 
Alvhem. Jag förstår inte vad 
som har gått snett i vår dialog 
med Ale kommun, handling-
arna är väldigt tydliga, säger 
projektchef Sara Distner.

Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande Jan A Press-
feldt har inte samma uppfatt-
ning om situationen.

– Länsstyrelsen har upp-
hävt vårt beslut rörande 
Ramstorp och återvisat ären-
det för ny beredning i nämn-
den. Vi kommer att behandla 
det på nytt och omformulera 
beslutet. Våra tätorter ska 
vara synliga och vår upp-
dragsgivare är inte Trafikver-
ket utan våra väljare och de 
bor även i Alvhem, menar han 
och fortsätter:

– Gestaltningsprogram-
met har ingen juridisk bärig-
het. Det är ett vägledande 
dokument. Det som är intres-

sant är vad vi i Samhällsbygg-
nadsnämnden accepterar och 
inte. När det gäller buller-
skydd i Alvhem kommer vi 
aldrig att ge bygglov åt något 
annat än glas. Å andra sidan 
verkar Trafikverket tro att de 
kan bygga även utan bygglov, 
men vi kommer att strida för 
vår sak så långt det går, hävdar 
Jan A Pressfeldt bestämt.

Bland annat är det de kost-
samma sabotagen och den 
omfattande skadegörelsen 
på sträckan mellan Nol och 
Nödinge som gör Trafikver-
ket ytterst skeptisk till buller-
skydd av glas.

–  Att byta en ruta kostar 
mellan 20-30 000 kronor. Det 
är inte samhällsekonomiskt 
att förespråka denna lösning 
överallt. Att man vill behålla 
Göta älv synlig för boende 
mellan Surte och Älvängen 
är en sak, det gäller inte i 
Alvhem, anser Sara Distner.

Även bullerskydden av trä 
förbi Kattleberg-Grönnäs 
har satts upp utan bygglov så 
parterna har tveklöst mer att 
prata om.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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 
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Camilla 
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Roger  
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Det är vi som 
är Axelssons!
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ÄLVÄNGEN. En skadegö-
relse ägde rum på Älvevis 
nylagda konstgräsplan förra 
lördagen. Ett gäng ungdo-
mar på mopeder tog sig förbi 
inhägnaden och körde runt 
på banan innan de försvann 
från platsen.

Händelsen är filmad och 
bevismaterialet överlämnat 
till polisen.

– Det som har hänt är 
naturligtvis jättetråkigt, men 
tack och lov blev det inga 
bestående skador på planen 
vad vi har kunnat konstatera. 
Finns det ytterligare tips om 
lördagens skadegörelse tar 
vi tacksamt emot dem, säger 
Jonas Sandh i Älvängens IK.

JONAS ANDERSSON

Mopedkörning 
på Älvevi

Ordkrig om bullerskydd i Alvhem
– Trafikverket och kommunledningen helt oense

Jan A Pressfeldt (AD).

Sara Distner, projektchef.
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NOL. Trodde ni att OS 
var över?

Inte alls – spelen 
pågår för fullt.

Åtminstone på Nol-
skolan där eleverna 
håller på att kämpa för 
fullt i olika idrottsgre-
nar.

I förra veckan gick startskot-
tet för Sommar-OS på Nol-
skolan. Det skedde under 
högtidliga former med invig-
ningstal av rektor Åse Wall.

– Det viktigaste är inte att 
vinna utan att kämpa väl. Det 
förväntar jag mig att ni gör. 
OS är till för alla och syftet 
är att ni ska ha roligt tillsam-
mans, förklarade Åse.

Innan dess hade eleverna 
samlats på den stora grus-
planen och gjort en gemen-
sam vandring till skolgården. 
Den olympiska elden tändes 
av Max Rosenqvist i 5A som 
tog emot facklan av Alexan-
der Lundsten, 4B.

Deltagareden lästes upp 
av Ellen Feklistov, 4A, där 
slutorden löd enligt följande:

– Ja, vi kan allt!

Olympiska spel är inga-
lunda något nytt fenomen 
på Nolskolan. Vintergrenar 
har genomförts tidigare. Nu 
är eleverna taggade inför de 
prövningar som väntar i form 
av bland annat spjutkastning, 
kulstötning, bordtennis och 
kanotslalom.

– Det ska bli roligt, kon-
staterade Emelie och Frida 
som hade fått äran att bära 
den olympiska fanan under 
invigningsceremonin.

Samtliga elever i års-
kurs 1-5 deltar i spelen och 
barnen är uppdelade i olika 
världsdelar.

– Man tävlar mot varan-
dra klassvis, men tillhör ett 
lag med elever från övriga 
årskurser. Således blir det 
en åldersintegrerad tävling 
där det gäller att heja på 
varandra, säger OS-general 
Martin Johansson.

Mycket svett, förhopp-
ningsvis inget blod men 
kanske glädjetårar är att vänta 
på Nolskolan när tävlingarna 
tar slut den här veckan.

JONAS ANDERSSON

OS invigdes på Nolskolan
Eleverna på väg till den stora OS-invigningen.

ALVHEM. Trafikverket 
har monterat ned de 
olovligt uppsatta trä-
planken i Alvhem, men 
vill gärna sätta upp 
dem på nytt.

Ale kommun kräver 
glasade bullerskydd 
som vid övriga tätorter.

– Vi kommer aldrig 
att acceptera något 
annat, fastslår Sam-
hällsbyggnadsnämn-
dens ordförande Jan A 
Pressfeldt (AD).

Sprickan mellan Trafikver-
ket och Ale kommun om de 
omdiskuterade bullerskydden 
i Alvhem och även Grönnäs 
är total. Den 17 september 
ska parterna träffas, men 
lokaltidningen kan redan nu 
avslöja att en lösning är långt 
ifrån nära. Trafikverket menar 
att Alvhem är att beteckna 
som ett samhälle med lands-
bygdskaraktär, varför bul-
lerskydd av trä är motiverat. 
Det är dessutom en billigare 
investering och även drifts-
kostnaden är betydligt lägre.

– Det finns ett övergri-
pande gestaltningsprogram 
för projektet och dessutom 
ett separat gestaltningspro-
gram norr om Älvängen. Det 
senare säger att bullerskyd-
den ska vara av trä, vilket 
också står i arbetsplanen. När 
vi fick avslag på vår bygglovs-
ansökan valde vi att överklaga 
beslutet till Länsstyrelsen. 
Dessvärre gick vi händel-
serna i förväg och påbörjade 
byggnationen, vilket jag själv-
klart beklagar. Länsstyrelsen 
har dock givit oss rätt på vår 
överklagan gällande Rams-
torp och vi inväntar svar om 
Alvhem. Jag förstår inte vad 
som har gått snett i vår dialog 
med Ale kommun, handling-
arna är väldigt tydliga, säger 
projektchef Sara Distner.

Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande Jan A Press-
feldt har inte samma uppfatt-
ning om situationen.

– Länsstyrelsen har upp-
hävt vårt beslut rörande 
Ramstorp och återvisat ären-
det för ny beredning i nämn-
den. Vi kommer att behandla 
det på nytt och omformulera 
beslutet. Våra tätorter ska 
vara synliga och vår upp-
dragsgivare är inte Trafikver-
ket utan våra väljare och de 
bor även i Alvhem, menar han 
och fortsätter:

– Gestaltningsprogram-
met har ingen juridisk bärig-
het. Det är ett vägledande 
dokument. Det som är intres-

sant är vad vi i Samhällsbygg-
nadsnämnden accepterar och 
inte. När det gäller buller-
skydd i Alvhem kommer vi 
aldrig att ge bygglov åt något 
annat än glas. Å andra sidan 
verkar Trafikverket tro att de 
kan bygga även utan bygglov, 
men vi kommer att strida för 
vår sak så långt det går, hävdar 
Jan A Pressfeldt bestämt.

Bland annat är det de kost-
samma sabotagen och den 
omfattande skadegörelsen 
på sträckan mellan Nol och 
Nödinge som gör Trafikver-
ket ytterst skeptisk till buller-
skydd av glas.

–  Att byta en ruta kostar 
mellan 20-30 000 kronor. Det 
är inte samhällsekonomiskt 
att förespråka denna lösning 
överallt. Att man vill behålla 
Göta älv synlig för boende 
mellan Surte och Älvängen 
är en sak, det gäller inte i 
Alvhem, anser Sara Distner.

Även bullerskydden av trä 
förbi Kattleberg-Grönnäs 
har satts upp utan bygglov så 
parterna har tveklöst mer att 
prata om.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

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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ÄLVÄNGEN. En skadegö-
relse ägde rum på Älvevis 
nylagda konstgräsplan förra 
lördagen. Ett gäng ungdo-
mar på mopeder tog sig förbi 
inhägnaden och körde runt 
på banan innan de försvann 
från platsen.

Händelsen är filmad och 
bevismaterialet överlämnat 
till polisen.

– Det som har hänt är 
naturligtvis jättetråkigt, men 
tack och lov blev det inga 
bestående skador på planen 
vad vi har kunnat konstatera. 
Finns det ytterligare tips om 
lördagens skadegörelse tar 
vi tacksamt emot dem, säger 
Jonas Sandh i Älvängens IK.

JONAS ANDERSSON

Mopedkörning 
på Älvevi

Ordkrig om bullerskydd i Alvhem
– Trafikverket och kommunledningen helt oense

Jan A Pressfeldt (AD).

Sara Distner, projektchef.
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SURTE. Av Fredagsmys har 
det blivit Bäbismys.

Vårens arrangemang 
för de allra minsta blev en 
succé och därför utvidga-
des konceptet.

– Nu genomför vi aktivi-
teter på biblioteken i Surte, 
Skepplanda och Nödinge, 
förklarar kultursekreterare 
Lisa Haeger.

Det som var ett pilotprojekt i 
våras har nu blivit till ett självklart 
inslag i kulturkalendern. Bäbis-
mys är en utveckling av Fredags-
mys, som ägde rum på huvudbib-

lioteket i Nödinge.
– Vi fick en enorm respons av 

föräldrarna och våra träffar var 
oerhört välbesökta. Av den anled-
ningen bestämde vi oss för att ta 
ytterligare ett steg och erbjuda 
invånarna i norr och söder ett 
kulturellt utbud för sina bäbisar, 
säger Lisa Haeger.

Programmet startades upp på 
Surte bibliotek den 22 augusti då 
representanter från Röda Korset 
berättade om vad man kan göra 
när olyckan är framme.

Lokaltidningen fanns på plats i 
Surte i onsdags då det var bäbis-
sagostund. Ett antal mammor 

kom tillsammans med sina barn 
för att läsa och samtidigt få tips 
på böcker som kan passa barnets 
ålder.

– Vi försöker ha ett varierande 
utbud med olika programpunk-
ter. Framöver kommer det att 
bli bland annat rim och ramsor, 
bäbiskonst och bäbisrytmik, 
berättar Lisa Haeger.

– Ett helt nytt inslag är baby-
sign, som kommer att sätta punkt 
för myset på Skepplanda biblio-
tek den 25 oktober. Föräldrar får 
lära sig ett teckenspråk för bäbi-
sar som kan vara första steget till 
kommunikation.

I november flyttar Bäbismys 
in på Ale bibliotek i Nödinge. 
Många av programpunkterna 
känns igen från Surte och Skepp-
landa, med två undantag. Det blir 
en föreläsning om den jämställda 
familjen med Eva Lindholm, 
genusvetare och journalist. Som 
avslutning blir det bäbisdisco den 
30 november.

– Då ska vi rocka loss ordentligt 
tillsammans med alla bäbisar och 
dess föräldrar, säger Lisa Haeger.

Bäbismys är ett samarbete 
mellan biblioteken, kultur och 
folkhälsofrämjaren i Ale kommun.

JONAS ANDERSSON

Bäbismys från norr till söder

Signe och Mollie tog del av litteraturen som 
erbjöds.

ALVHEM. Det ska inte 
vara några problem för 
6-åriga Emanuel att 
själv gå till hållplatsen 
för att ta bussen till 
förskolan i Skepplanda.

Det menar Ale 
kommun, som avslagit 
familjens ansökan om 
skoltaxi.

Detta trots att han 
måste passera ett väg-
bygge där stora dum-
prar kör.

På grund av det omfattande 
vägbygget vid hållplatsen 
Båstorpsvägen i Alvhem 
ansökte familjen Frövén om 
att få skoltaxi till sonen Ema-

nuel då han skulle börja på 
förskolan i Skepplanda för 
två veckor sedan. 

De fick avslag. 
– Det är helt orimligt att 

det här skulle vara en säker 
väg för en sexåring. Det kör 
dumprar fram och tillbaka i 
korsningen där han ska gå. 
Jag förstår verkligen inte hur 
de tänker på kommunen, 
säger Anna Frövén.

Eftersom hon inte vågar 
låta honom gå själv från 
familjens villa i Ramstorp 
ner till busshållplatsen vid 
E45 måste hon varje morgon 
ta med sig även sina yngre 
söner, två och fyra år, i bilen 
för att köra Emanuel till för-

skolan, eftersom hon inte 
kan lämna dem ensamma 
hemma.

– Jag skulle aldrig släppa 
iväg honom själv här, det är 
alldeles för farligt. Vägför-
hållandena är sådana att han 
borde ha rätt till taxi. När jag 
påpekade för kommunen att 
jag nu blir tvungen att ta med 
mig alla barnen i bilen för att 
köra honom sa de att det var 
ett ”familjebekymmer” som 
vi fick lösa själva. 

Fallet avslutat
På kommunens hemsida kan 
man läsa om villkoren för 
skolskjuts. Där står att taxi-
skjuts mellan hemmet och 

närmaste busshållplats bevil-
jas om avståndet uppgår till 
minst en kilometer för barn 
i förskoleklass. Vidare för-
klaras att väg- och trafikför-
hållanden också kan påverka 
bedömningen av skolskjutsä-
renden. ”Några av de större 
vägarna i kommunen är klas-
sade som olämpliga för gång-
trafik och skolskjuts kan då 
beviljas vid kortare avstånd.”

Mats Ris, skolskjutsan-
svarig i Ale kommun, har 
själv besökt den aktuella plat-
sen i Alvhem.

– Vi har varit ute och 
inspekterat platsen och givit 
avslag utefter våra erfaren-
heter. För vår del är fallet 

avslutat om inte överklagan 
kommer in till förvaltnings-
rätten. 

Ni anser alltså inte att 
platsen är olämplig för en 
sexåring att vistas på?

– Vi har gått efter all-
männa regler och jag vill inte 
kommentera det enskilda 
ärendet. Vi har dock konsta-
terat att avståndet till håll-
platsen inte är en kilometer, 
men mer kan jag tyvärr inte 
säga. 

Gångväg anlades
Anna Frövén tycker att kom-
munens beslut är oansvarigt 
och tänker lämna in en över-
klagan. 

– Dessutom säger Tra-
fikverket att den grusväg som 
kommunen sa att vi kunde gå 
på tillhör deras arbetsplats 
och där får man absolut inte 
gå. 

En vecka senare anlade 
Trafikverket en gång- och 
cykelbana från vägkors-
ningen bort till hållplatsen, 
men Emanuel måste fortfa-
rande passera korsningen där 
dumprarna kör förbi.

– På kommunen sa de 
till mig att förarna ser när 
barnen kommer gående och 
slutar då att arbeta, säger 
Anna. 

JOHANNA ROOS

Lämplig väg
för 6-åring?

– Kommunen avslog ansökan om skoltaxi

Anna Frövén fick avslag på sin ansökan om skoltaxi till 6-åriga Emanuel. Kommunen anser att det ska vara säkert för honom att 
själv gå till busshållplatsen, även om han måste passera en vägkorsning där stora dumprar kör.

Trafikverket anlade i förra veckan en gång- och cy-
kelbana till Båstorpsvägens hållplats, men man 
måste fortfarande passera en riskfylld korsning. 
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KUNGÄLVS SOLSKYDD AB  Utmarksvägen 18. Tel. 0303-644 96
Öppet: mån-tors 14-18 • fre 14-16

MONTAGE INGÅR!
VID KÖP AV INVÄNDIGT ELLER UTVÄNDIGT SOLSKYDD som rull-
gardiner, lamellgardiner, plisségardiner eller markiser, i samband 

med mässan, ingår mätning coh montage. 
Erbjudandet gäller inom 0303-området. 

Ev lift-, ställning- och elkostnader tillkommer på priset.

MÄSSERBJUDANDE!
4-15 SEPTEMBER

ÄLVÄNGEN. På Väs-
tangård är glädjen över 
den nya matematiksa-
len stor.

Affären utgör favori-
ten hos eleverna.

– Vi har skapat en 
miljö där eleverna kan 
jobba praktiskt, säger 
lärare Lis-Beth Eng-
ström.

Västangård på Aroseniussko-
lan är hemvist för sju särsko-
leelever. För ett par år sedan 
beviljades ett bidrag på 30 
000 kronor från Skolverket 
ur potten för matematiksats-
ning i landet.

– När vi skickade in vår 
ansökan hade vi tio elever. 
Det maximala beloppet som 
Skolverket delade ut var 3 

000 kronor per elev, så för 
vår del blev det bingo, för-
klarar Lis-Beth.

Bingo var också det som 
eleverna sysselsatte sig med 
när lokaltidningen kom på 
besök i förra veckan. Den 
nya matematiksalen är ljus 
och tilltalande. På hyllorna 
och i skåpen förvaras den 
utrustning som köpts in, 
bland annat vågar, tidsmä-
tare, timglas, måttband och 
så vidare. I ena hörnet har 
det iordningställts något som 
kan liknas vid en affär. Elev-
erna får plocka till sig varor 
och betala i kassan.

– Det är otroligt populärt! 
Eleverna lär sig att räkna och 
får veta värdet av olika sedlar 
och mynt. Det blir på riktigt.

I en låda finns uppgifter 

och spel innehållande diverse 
klurigheter. Här får eleverna 
utmana sig själva för att få 
fram rätt svar.

– Med ett lustfyllt lärande 
blir allt så mycket enklare, 
understryker klasslärare 
Hanna Lundqvist.

Plötsligt ropar Sara att 
hon har fått bingo. Två rader 
innebär ingen miljonvinst, 
men ändå lycka över att 
kunna titulera sig som vin-
nare i klassrummet.

– Vi är verkligen stolta 
över vårt nya rum och vi ser 
redan positiva effekter på 
inlärningen, avslutar Lis-
Beth Engström.

Lustfyllt lärande i ny matematiksal
– Välkommet bidrag till särskolans verksamhet

PÅ AROSENIUSSKOLAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I den nya matematiksalen på Västangård, som möjliggjorts 
tack vare ett bidrag från Skolverket, är affären omåttlig po-
pulär. Här är det Sanel och Evelina som agerar handlare res-
pektive kund.

Bingo! Sara blir först i klas-
sen att ha två fulla rader.

Vård- och omsorgspro-
grammet, Ale gymnasium, 
har varit i Kilanda gamla 
skola på introduktionsläger, 
onsdag-torsdag vecka 34.

Syftet var att lära känna 
varandra i klassen genom 
olika teamövningar och få 
en gruppkänsla med sina 
nya klasskamrater. De fyra 
lärarna, som var med, får en 
snabb, bra kontakt med ung-
domarna under lättsamma 
former.

Lägret startade med en 
gemensam bussresa till 
Kilanda där klassen installe-
rade sig i den stora skolsalen. 
Därefter ägde en löprunda, 
på tid, rum och det fanns 
möjligheter till bad i Hul-
tasjön.

Programmet fortsatte 
därefter med olika teamöv-
ningar både inomhus och 
ute i skogen. På torsdagen 
träffade ungdomarna både 
polis och ambulansperso-
nal som berättade om sina 
yrken. Många frågor dök 
upp och eleverna fick titta på 
ambulansens utrustning. En 
parorientering stod också på 
schemat.

Programmet lockar killar 
och tjejer som vill arbeta 
med människor i yrken som 
kräver bra fysisk och psykisk 
styrka. Det är då viktigt att 
man redan från början får 
in goda vanor och får ett 
hälsotänk.

Vädret var bra förutom 
lite korta regnskurar. Elev-

erna var trötta, men nöjda 
efter lägret. Många hade lärt 
känna en hel del av sina nya 
klasskamrater.

Britt-Mari Palmestål

Introduktionsläger i Kilanda skola

Eleverna på vård- och om-
sorgsprogrammet fick stifta 
närmare bekantskap med 
ambulanspersonalen.

Ambulansens utrustning demonstreras.

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
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NÖDINGE. Hösten är 
i annalkande och vad 
kan passa bättre än en 
samling underhållande 
kulturarrangemang att 
se fram emot?

Teaterföreningen i 
Ale erbjuder ett intres-
sant program.

Först ut är ett gäst-
spel av Svenska Tea-
tern/Stockholm som 
visar sin uppsättning 
av Fröken Julie i Ale 
gymnasium onsdagen 
den 26 september.

I förra veckan presenterade 
Ale Teaterförening sitt höst-
program. Biljettförsäljning-
en till den första föreställ-
ningen tar sin början idag 
(läs onsdag) i huvudbibliote-
ket, Nödinge. Strindbergs-
året uppmärksammas med 
Fröken Julie. Det är en upp-
daterad version av Strind-
bergs fullständiga text som 
genom en varsam dramatur-
gisk bearbetning öppnat upp 
kraften i Strindbergs drama-
tik på nytt. Denna uppsätt-
ning av Fröken Julie repre-
senterade bland annat Sve-
rige på den internationella 
teaterfestivalen i Erbil, Kur-
distan, i fjol.

– Det är en häftig föreställ-
ning och mycket bättre än 
så kan vi inte inleda hösten, 
säger Margareta Nilson, 
ordförande i Teaterfören-
ingen i Ale.

Folkteatern kommer på 
besök måndagen den 15 ok-
tober. ”Timmarna med Rita” 
handlar om en ung hårfrisör-
ska som beslutar sig för att 
börja studera vid folkuniver-
sitetet på Irland. Där möter 
hon en skeptisk lärare, Frank, 
som tvivlar på hennes förmå-
ga, men sakta men säkert ut-
vecklas en attraktion mellan 
dem. 

– Det är en teater som lite 
grann påminner om ”My fair 

lady”. I den här föreställning-
en kommer också ungdomar 
från Pelarteatern i Alafors 
att vara engagerade, avslöjar 
Margareta Nilson.

Ett kärt återbesök blir det 
den 8 november då Ronny 
Eriksson står på scenen i Ale 
gymnasium. Han är tillbaka i 
Nödinge med en helt ny fö-
reställning. Som vanligt blir 
det en show där han ser på 
världen ur sitt eget perspek-
tiv – ett landsortsperspek-
tiv. Det utlovas skrönor, ljug, 
sanningar och musik.

– Ronny Eriksson har roat 
aleborna vid ett par tillfällen 
tidigare och nu är det dags 
igen. Vi är mycket glada över 
att honom tillbaka i Ale gym-
nasium, säger Margareta.

Knappt en vecka senare, 
onsdagen den 14 november, 
får publiken möjligheten att 
skratta igen. Imitera! är en 
föreställning regisserad av 
Riksteatern. Anders Mår-
tensson gör träffsäkra imi-
tationer av Zlatan, Kungen, 
Cornelis, Tommy Körberg 
och andra folkkära gubbar 

från förr och nu.
– Roligt att kunna ta ut 

svängarna och bjuda på un-
derhållning som vi inte har 
haft förut, konstaterar Mar-
gareta.

Som avrundning på året är 
Ale Teaterförening med som 
samarbetspartner till Kon-
sert i juletid. Dragplåstret är 
sångensemblen Amanda vars 
repertoar innehåller rock, 
pop och folkmusik från hela 
världen. Naturligtvis blir det 
också en del juliga toner. Ar-
rangemanget äger rum sön-

dagen den 2 december.
– Aleborna är svårflörtade, 

men förhoppningsvis ska de 
tilltalas av någon eller några 
av de föreställningar vi har att 
erbjuda. Programmet finns 
på biblioteket och dessutom 
har vi gjort ett utskick till 
våra 270 medlemmar. Som 
medlem i Teaterföreningen 
har man scenpassrabatt till 
våra föreställningar, avslutar 
Margareta Nilson.

Strindberg inleder kulturhösten
– Fröken Julie visas i Ale gymnasium

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Teaterföreningen uppmärk-
sammar Strindbergsåret 
med att visa Fröken Julie i 
Ale gymnasium onsdagen 
den 26 september.

Foto: Conny Andersson

I förra veckan skickade Teaterföreningen ut sitt höstprogram till alla sina medlemmar.

74.000:- rabatt!
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Din Honda återförsäljare i Göteborg sedan 1983

Göteborgsvägen 98, Surte • Tel. 031-98 30 10
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www.magnussonsbil.se
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HONDA CR-V 2.0i 
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SATSA PÅ BERGVÄRME!
Gör framtiden enkel, billig och miljövänlig

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

iPad på 
köpet!

Kampanj 

pågår t o m 

31 okt 2012

Återförsäljare av:I samarbete med:

Boka tid för kostnadsfri offert!



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

Kräftans tid är här
– Kräftskivan lockar fler unga till fiskdisken

NÖDINGE. Kräftsä-
songen är i full gång 
och på Havspalatset 
på Ale Torg säljer man 
skaldjur som aldrig förr. 

Såväl unga som 
gamla köar vid fisk-
disken för att få rätt 
tillbehör till sensom-
marfesten.

– Jämfört med förra året 
har försäljningen av bur-
kräftor ökat rejält. Om bur-
kräftorna förra året utgjor-
de 10 % av den totala kräft-
försäljningen så är det uppe i 
30 % nu. Varför det är så är 
svårt att säga, men förmodli-
gen eftersom de är större än 
havskräftorna, säger Annelie 
Bengtsson på Havspalatset. 

Hon har jobbat med fisk 
hela sitt arbetsliv och har 
genom åren delat med sig av 
många goda råd inför kräft-
skivan. 

Kräftsäsongen räknar hon  
pågår ungefär från andra 
veckan i augusti till andra 
veckan i september. 

Under denna period är 
det hektiskt från morgon till 
kväll, speciellt på helgerna 
och regn hindrar inte festen. 

– Nej, folk verkar ha kräft-
skiva i alla väder. Man märker 
att det är många fler yngre 
kunder under den här perio-
den. Till skillnad från övriga 
året då vi har mycket äldre 
lockar kräftperioden folk i 
alla åldrar. 

Mats Perkhed, Nödinge:
1. Nej, inte än, men det blir 

förhoppningsvis snart.
2. Öl och vitt bröd är viktigt. Man 

behöver inte ha så mycket annat till.

Ingela Pedersen, Nödinge:
1. Ja, mycket, vi har en liten 
kräftskiva hemma varje år.
2. Ägg, majonnäs, dill, bröd, smör, 
öl och en snaps. 

Inge Wulff, Skepplanda:
1. Ja, det har jag gjort, kräftor är 
absolut en favorit. 
2. Dill, aioli och vitt bröd, gärna 
penrich, och citron.

Malin Andersson, Nödinge:
1. Nej, inte än, men i kväll ska vi ha 
kräftskiva med jobbet.
2. Kokt dillpotatis. Vi kommer även 
att ha skaldjurssnittar på rostbröd. 

Håkan Karlsson, Alafors:
1. Ja, visst har jag det. Det här är 
en bra tid på året.
2. Sallad med rödlök i och rostat 
bröd.

111111111.. Har du ätit några kräftor i år?
22222222. Vad äter du helst till kräftorna?

Hektiskt på Havspalatset. Annelie Bengtsson på Ale Torg 
tycker om att jobba i kräfttider. 
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Områdes-

visning

Söndag 9 sept

12.00–14.00

Nu erbjuder vi ett antal bostadsrättslägenheter med genomgående hög standard och ett 
fantastiskt läge vid Backa Säteri i direkt anslutning till Nödinge Golfbana.

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.

För mer information kontakta 
Anders Östlund.  BoSkaparna.

Tel:  0730-96 08 55

www.boskaparna.se

0703-44 40 74

SÄLJSUCCÉ! ENDAST 8 LÄGENHETER KVAR – FR. 995.000 KR

FÖRST TILL KVARN!Endast 8 lägenheter kvar:2 st 2–3 rok, 74 m2 för 1.495.000 krEn trappa upp med söderbalkong.3 st 1–2 rok 63 m2 för 1.325.000 krEn trappa upp med entrébalkong i västerläge.
2 st 1–2 rok 63 m2 för 995.000 krUngdomslägenhet, vindsvåning.

1 st 2–3 rok 74 m2 för 1.525.000 krMarklägenhet med uteplats.

Skapar kreativitet med drama
Hjärtat klappar för teatern och arbetet med ungdomarna.

Härnäst väntar en Moldavien-resa med Unga entreprenörer – YEE.
Mats Berggren är fritidsassistenten som helst arbetar bakom scenen. 

Nästa vecka åker du till 
Moldavien med Unga 
entreprenörer – YEE 
där du ska fungera som 
”teambuilder”. Vad har 
du för relation till Molda-
vien?
– Jag var där för några år 
sedan genom ett demokra-
tiprojekt som Ale kommun 
hade ansökt om. Det ska bli 
jättekul att åka tillbaka, spe-
ciellt med YEE där även 
flera andra länder kommer 
att delta, som Turkiet, 
Ukraina och Rumänien. 
Det är väldigt givande och 
man får nya perspektiv på 
sina egna grejer. Jag glöm-
mer aldrig när vi kom ner 
med leksaker till barnen och 
en liten flicka plockade upp 
ett mjukisdjur, en sån där 
”Bingolotta” och gick iväg 
helt överlycklig med den.

Drama är ju din inrikt-
ning, på vilket sätt kan 
man använda sig av 
drama i en entreprenörs-
utbildning?

– Det handlar om att få 
igång det kreativa tänket 
– att hela tiden tänka nytt 
och inte vara rädd för det 
okända. När YEE hölls på 
Krokholmen för ett par 
veckor sedan blev drama-
övningarna ett bra avbrott 
från stillasittandet. Precis i 
början handlar det mycket 
om att lära känna varandra 
och då kan dramaövningar 
användas för att samman-
svetsa gruppen, det blir min 
del även i Moldavien. 

Hur kom det sig att du 
fastnade för teater?
– Det hela började när jag 
gick på Aroseniusskolan 
och vår lärare föreslog att vi 
skulle spela teater för att få 
gruppen att fungera bättre, 
tror det kan ha varit på en 
svensklektion. Det slutade 
med att vi verkligen fick 
till det och spelade upp vår 
pjäs på Soarén. Jag kommer 
ihåg att det var Romeo och 
Julia, fast i Galenskaparnas 
version där allting gick på 

rim. Jag fortsatte sedan att 
spela teater i skolan, åkte på 
olika teaterläger och senare 
blev jag medlem i Nol- Ala-
fors kulturförening. När jag 
sedan började jobba som fri-
tidsledare tyckte jag att det 
var roligare att låta ungdo-
marna stå på scen.

Skulle du säga att du 
trivs bättre bakom 
scenen än på den?
–Att hålla på med drama 
är otroligt utvecklande, på 
alla sätt. Det handlar om 
allt från att våga säga sin 
mening till att lära sig att 
leva ut sina känslor – något 
som upplevs i alla delar av 
processen. Att stå på scen är 
inte det viktigaste. 

Vad händer härnäst på 
Pelarteatern?
– Tillsammans med äldre-
gruppen håller vi på att sätta 
upp pjäsen ”Sex, droger 
och våld” som har premiär 
i april. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Mats Berggren
Ålder: 35
Bor: Örgryte/Skår, Göteborg
Gör: Fritidsassistent 
Intressen: Kultur – allt från 
musik till teater och film
Ogillar: Spindlar
Brinner för: ”Att få ungdomar 
att överträffa sig själva och 
göra det som jag vet att de kan.”
Favoritfilm: Ronja Rövardotter
Favoritmusik: Svensk singer-
songwritermusik där texten har 
en framträdande roll. 
Förebild: Personer som vågar 
följa sina drömmar, eller åtmins-
tone, jaga sina drömmar. 
Motto: ”Den som kan kittla sig 
själv kan själv bestämma när 
han vill skratta.”



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

Kräftans tid är här
– Kräftskivan lockar fler unga till fiskdisken

NÖDINGE. Kräftsä-
songen är i full gång 
och på Havspalatset 
på Ale Torg säljer man 
skaldjur som aldrig förr. 

Såväl unga som 
gamla köar vid fisk-
disken för att få rätt 
tillbehör till sensom-
marfesten.

– Jämfört med förra året 
har försäljningen av bur-
kräftor ökat rejält. Om bur-
kräftorna förra året utgjor-
de 10 % av den totala kräft-
försäljningen så är det uppe i 
30 % nu. Varför det är så är 
svårt att säga, men förmodli-
gen eftersom de är större än 
havskräftorna, säger Annelie 
Bengtsson på Havspalatset. 

Hon har jobbat med fisk 
hela sitt arbetsliv och har 
genom åren delat med sig av 
många goda råd inför kräft-
skivan. 

Kräftsäsongen räknar hon  
pågår ungefär från andra 
veckan i augusti till andra 
veckan i september. 

Under denna period är 
det hektiskt från morgon till 
kväll, speciellt på helgerna 
och regn hindrar inte festen. 

– Nej, folk verkar ha kräft-
skiva i alla väder. Man märker 
att det är många fler yngre 
kunder under den här perio-
den. Till skillnad från övriga 
året då vi har mycket äldre 
lockar kräftperioden folk i 
alla åldrar. 

Mats Perkhed, Nödinge:
1. Nej, inte än, men det blir 

förhoppningsvis snart.
2. Öl och vitt bröd är viktigt. Man 

behöver inte ha så mycket annat till.

Ingela Pedersen, Nödinge:
1. Ja, mycket, vi har en liten 
kräftskiva hemma varje år.
2. Ägg, majonnäs, dill, bröd, smör, 
öl och en snaps. 

Inge Wulff, Skepplanda:
1. Ja, det har jag gjort, kräftor är 
absolut en favorit. 
2. Dill, aioli och vitt bröd, gärna 
penrich, och citron.

Malin Andersson, Nödinge:
1. Nej, inte än, men i kväll ska vi ha 
kräftskiva med jobbet.
2. Kokt dillpotatis. Vi kommer även 
att ha skaldjurssnittar på rostbröd. 

Håkan Karlsson, Alafors:
1. Ja, visst har jag det. Det här är 
en bra tid på året.
2. Sallad med rödlök i och rostat 
bröd.

111111111.. Har du ätit några kräftor i år?
22222222. Vad äter du helst till kräftorna?

Hektiskt på Havspalatset. Annelie Bengtsson på Ale Torg 
tycker om att jobba i kräfttider. 
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Områdes-

visning

Söndag 9 sept

12.00–14.00

Nu erbjuder vi ett antal bostadsrättslägenheter med genomgående hög standard och ett 
fantastiskt läge vid Backa Säteri i direkt anslutning till Nödinge Golfbana.

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.

För mer information kontakta 
Anders Östlund.  BoSkaparna.

Tel:  0730-96 08 55

www.boskaparna.se

0703-44 40 74

SÄLJSUCCÉ! ENDAST 8 LÄGENHETER KVAR – FR. 995.000 KR

FÖRST TILL KVARN!Endast 8 lägenheter kvar:2 st 2–3 rok, 74 m2 för 1.495.000 krEn trappa upp med söderbalkong.3 st 1–2 rok 63 m2 för 1.325.000 krEn trappa upp med entrébalkong i västerläge.
2 st 1–2 rok 63 m2 för 995.000 krUngdomslägenhet, vindsvåning.

1 st 2–3 rok 74 m2 för 1.525.000 krMarklägenhet med uteplats.

Skapar kreativitet med drama
Hjärtat klappar för teatern och arbetet med ungdomarna.

Härnäst väntar en Moldavien-resa med Unga entreprenörer – YEE.
Mats Berggren är fritidsassistenten som helst arbetar bakom scenen. 

Nästa vecka åker du till 
Moldavien med Unga 
entreprenörer – YEE 
där du ska fungera som 
”teambuilder”. Vad har 
du för relation till Molda-
vien?
– Jag var där för några år 
sedan genom ett demokra-
tiprojekt som Ale kommun 
hade ansökt om. Det ska bli 
jättekul att åka tillbaka, spe-
ciellt med YEE där även 
flera andra länder kommer 
att delta, som Turkiet, 
Ukraina och Rumänien. 
Det är väldigt givande och 
man får nya perspektiv på 
sina egna grejer. Jag glöm-
mer aldrig när vi kom ner 
med leksaker till barnen och 
en liten flicka plockade upp 
ett mjukisdjur, en sån där 
”Bingolotta” och gick iväg 
helt överlycklig med den.

Drama är ju din inrikt-
ning, på vilket sätt kan 
man använda sig av 
drama i en entreprenörs-
utbildning?

– Det handlar om att få 
igång det kreativa tänket 
– att hela tiden tänka nytt 
och inte vara rädd för det 
okända. När YEE hölls på 
Krokholmen för ett par 
veckor sedan blev drama-
övningarna ett bra avbrott 
från stillasittandet. Precis i 
början handlar det mycket 
om att lära känna varandra 
och då kan dramaövningar 
användas för att samman-
svetsa gruppen, det blir min 
del även i Moldavien. 

Hur kom det sig att du 
fastnade för teater?
– Det hela började när jag 
gick på Aroseniusskolan 
och vår lärare föreslog att vi 
skulle spela teater för att få 
gruppen att fungera bättre, 
tror det kan ha varit på en 
svensklektion. Det slutade 
med att vi verkligen fick 
till det och spelade upp vår 
pjäs på Soarén. Jag kommer 
ihåg att det var Romeo och 
Julia, fast i Galenskaparnas 
version där allting gick på 

rim. Jag fortsatte sedan att 
spela teater i skolan, åkte på 
olika teaterläger och senare 
blev jag medlem i Nol- Ala-
fors kulturförening. När jag 
sedan började jobba som fri-
tidsledare tyckte jag att det 
var roligare att låta ungdo-
marna stå på scen.

Skulle du säga att du 
trivs bättre bakom 
scenen än på den?
–Att hålla på med drama 
är otroligt utvecklande, på 
alla sätt. Det handlar om 
allt från att våga säga sin 
mening till att lära sig att 
leva ut sina känslor – något 
som upplevs i alla delar av 
processen. Att stå på scen är 
inte det viktigaste. 

Vad händer härnäst på 
Pelarteatern?
– Tillsammans med äldre-
gruppen håller vi på att sätta 
upp pjäsen ”Sex, droger 
och våld” som har premiär 
i april. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Mats Berggren
Ålder: 35
Bor: Örgryte/Skår, Göteborg
Gör: Fritidsassistent 
Intressen: Kultur – allt från 
musik till teater och film
Ogillar: Spindlar
Brinner för: ”Att få ungdomar 
att överträffa sig själva och 
göra det som jag vet att de kan.”
Favoritfilm: Ronja Rövardotter
Favoritmusik: Svensk singer-
songwritermusik där texten har 
en framträdande roll. 
Förebild: Personer som vågar 
följa sina drömmar, eller åtmins-
tone, jaga sina drömmar. 
Motto: ”Den som kan kittla sig 
själv kan själv bestämma när 
han vill skratta.”



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

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

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

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

ÄLVGODIS

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

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

Söndag stängt

Lösgodis 
250 sorter

Även sockerfritt

Slush-ice
Tobak
Läsk
Glass

Energidryck

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com

DIV 6D
Söndag 9 september kl 18:00

Nödinge SK – FC Komarken
Välkommen till Vimmervi Cafeterian är öppen
www.laget.se/nskfotboll Tel: 0303-229883

ALE ADVOKATEN
ADVOKAT

ÅKE GUSTAFSSON
Mark- och fastighetsrätt
Personskaderegleringar 

Trafikskador 
Ärenden hos försäkringskassan

Förvaltningsrätten

www.advokatakegustafsson.com

Telefon 0705-27 28 33
E-post advokatakegustafsson@telia.com

VILL DU SPELA FOTBOLL MED OSS?
KOM UPP TILL VIMMERVI

Träningstider och kontaktpersoner hittar du 
på våra lags hemsidor

NÖDINGE – SÅ KLART
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1948www.skepplanda.se

FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN 

GÖTAÄLVDALSDERBY
Ons 5 sept kl 18.00, herr

SBTK vs Göta BK

SERIEFINAL
Sön 9 sept kl 14.00, dam

SBTK vs IFK Örby

Sön 9 sept kl 17.00, herr
SBTK vs Wargöns IK

Ons 5 sept kl 18.00
Forsvallen

Skepplanda – Göta

Fre 7 sept kl 18.15
Jennylund

Bohus – Fotö

Lör 8 sept kl 14.00
Nolängen

Nol – Hyppeln

Lör 8 sept kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Velebit

Sön 9 sept kl 14.00
Forsvallen

SBTK dam – Örby

Sön 9 sept kl 17.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Wargön

Sön 9 sept kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Komarken

Ons 12 sept kl 18.00
Jennylund

Bohus – Hjuvik

FOTBOLL I ALE

FOTBOLL
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GÖTEBORG. Ahlafors IF 
tog i lördags ett stort 
steg mot förnyat kon-
trakt i division tre.

Peter Antonsson blev 
stor matchhjälte när 
han på övertid place-
rade in 1-0 på straff.

Jumbon Göteborgs 
FF bjöd hårt motstånd 
och borde fått åtmins-
tone en pinne för 
besväret. 
Den tidigare Alaforstränaren, 
Peter Håkansson, myntade 
en gång uttrycket; ”Det finns 
inget skönare än orättvisa 
1-0-segrar”. Det passade ut-
märkt även för Lars-Gunnar 

Hermansson när Ahlafors IF 
besegrade Göteborgs FF tack 
vare en tveksam straffspark i 
den första övertidsminuten.

– Man ska väl aldrig be om 
ursäkt för en seger, det brukar 
ju jämna ut sig över säsong-
en, men mot Göteborgs FF 
har vi verkligen haft margi-
nalerna med 
oss. Jag bad 
dem skicka 
över en triss-
lott, sa AIF-
tränaren.

Så sant som det var sagt. 
GFF var minst lika bra som 
gästerna på Majvallens konst-
gräs och hade det inte varit 
för Ahlafors välorgansiera-
de försvarsspel hade det inte 
blivit några gulsvarta poäng. 
Med 26 inspelade pinnar är 
AIF plötsligt närmare en 
kvalplats uppåt än nedåt i se-
riesystemet.

– Det känns väldigt bra, 
men det är tätt. Förlorar vi 
ödmjukheten och koncentra-
tionen kan vi snart vara nere i 
skiten igen, säger Lars-Gun-
nar Hermansson.

Matchen mot Göteborgs 
FF gick mot ett kryss. Några 
riktigt heta målchanser lyck-
ades lagen inte presentera för 
den glesa publikskaran. I den 
första övertidsminuten jagade 
Ali El-refaei ikapp en boll på 
djupet. I straffområdet kolli-
derade han med GFF-mål-

vakten, men 
hann trots 
det avslu-
ta varför do-
marens signal 
och beslut om 

straffspark kändes tveksamt. 
Peter Antonsson förvaltade 
elvametaren på bästa sätt.

På lördag står Velebit med 
forne landslagsbacken Teddy 
Lucic som spelande träna-
re på tur. Velebit är huvud-
rollsinnehavare i streckstri-
den och är i stort poängbe-
hov. Ahlafors får dessvärre 
klara sig utan sin mittfältsdi-
rigent Johan Elving som fick 
sin tredje varning mot GFF.

–  Han får vila sig, men vi 
har numera gott om alterna-
tiv på de flesta positioner. Det 
blir en tuff batalj med Vele-

bit som har värvat från bland 
annat Qviding och sedan har 
de ju säkert användning av 
Teddy Lucic…

AIF avgjorde på straff
– Peter Antonsson säker på matchens sista spark

Peter Antonsson blev matchhjälte i AIF när han med match-
ens sista spark från straffpunkten gav gulsvart tre poäng.

Ali El-refaei fixade straffen.

16/9 Programridning
Preliminärt

23/9 Prova-på-dag
Kl 12-15

20/10 Russinhoppet
Kl 16 med lite

annat kul

21/10 Pay & Jump
+ KM hopp

Lektionsryttare, 
eventuellt även KM 

för privatryttare

Vecka 44 
Höstlovsläger

9/12 Lussehoppet
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Varmt välkomna!

Det finns lediga platser
att vara med på lektion. 

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

ridlärare med många års erfarenhet.

DET HÄNDER
PÅ JENNYLUND
�����������

Division 3 NV Götaland

VS

VELEBIT
LÖRDAG 8 SEPTEMBER

KL 15.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärd

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

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

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

Division 3 Nv Götaland
Kållered – Edet FK 2-1 (1-0)
Mål EFK: Marcus Olsson.
Göteborgs FF – Ahlafors IF 0-1 
(0-0)
Mål AIF: Peter Antonsson. Matchens 
kurrar: Henrik Andersson 3, Gustav 
Vegelius 2, Johan Elving 1.

Division 5 Västergötland V
Trollhättans FK – Skepp-
landa 1-2 (0-0)
Mål SBTK: Daniel Larson 2.
Matchens kurrar: Christian Rönkkö 
3, Mattias Holmström 2, Daniel 
Larson 1.
Lödöse/Nygård – Göta 1-8

Division 6 Alingsås
Alvhem – Åska 2-3 (0-2)
Mål AIK: Björn Gidlund 2.
Division 6D Göteborg
Säve – Nol 3-1 (3-0)
Mål NIK: Jesper Pedersen (straff)
Surte – Nödinge 1-7 (0-5)
Mål SIS: Peter Slak. NSK: Roman 
Stahlman 2, Alen Grozdanic 2, Adej 
Hayek 2, Vedad Arnautovic.

Division 3 Västergötland S, dam
Skoftebyn – Skepplanda 
0-7 (0-3)
Mål SBTK: Mikaela Ögren 3, Sandra 
Alvenby 2, Lotta Hillebjer, Amanda 
Errind. Matchens kurrar: Mika-
ela Ögren 3, Sanadra Alvenby 2, 
Mathilda Errind 1.
Division 4 Västergötland V
Sollebrunn – Lödöse/
Nygård 0-7 (0-2)
Mål LNIK: Evelina Löfström 2, Pia 
Brunberg 2, Rebecca Heinerås, 
Matilda Bertilsson, Gabriella Jonas-
son (straff).
7-manna Göteborg
Bergum – Surte 0-11 (0-7)
Mål SIS: Nathalie Ekman 5, Karin 
Isaksson 2, Ida Gullberg 2, Cathrine 
Aronsson, Lina Frödell.



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

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

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

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

ÄLVGODIS

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

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

Söndag stängt

Lösgodis 
250 sorter

Även sockerfritt

Slush-ice
Tobak
Läsk
Glass

Energidryck

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com

DIV 6D
Söndag 9 september kl 18:00

Nödinge SK – FC Komarken
Välkommen till Vimmervi Cafeterian är öppen
www.laget.se/nskfotboll Tel: 0303-229883

ALE ADVOKATEN
ADVOKAT

ÅKE GUSTAFSSON
Mark- och fastighetsrätt
Personskaderegleringar 

Trafikskador 
Ärenden hos försäkringskassan

Förvaltningsrätten

www.advokatakegustafsson.com

Telefon 0705-27 28 33
E-post advokatakegustafsson@telia.com

VILL DU SPELA FOTBOLL MED OSS?
KOM UPP TILL VIMMERVI

Träningstider och kontaktpersoner hittar du 
på våra lags hemsidor

NÖDINGE – SÅ KLART
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1948www.skepplanda.se

FOTBOLL PÅ 
FORSVALLEN 

GÖTAÄLVDALSDERBY
Ons 5 sept kl 18.00, herr

SBTK vs Göta BK

SERIEFINAL
Sön 9 sept kl 14.00, dam

SBTK vs IFK Örby

Sön 9 sept kl 17.00, herr
SBTK vs Wargöns IK

Ons 5 sept kl 18.00
Forsvallen

Skepplanda – Göta

Fre 7 sept kl 18.15
Jennylund

Bohus – Fotö

Lör 8 sept kl 14.00
Nolängen

Nol – Hyppeln

Lör 8 sept kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Velebit

Sön 9 sept kl 14.00
Forsvallen

SBTK dam – Örby

Sön 9 sept kl 17.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Wargön

Sön 9 sept kl 18.00
Vimmervi

Nödinge – Komarken

Ons 12 sept kl 18.00
Jennylund

Bohus – Hjuvik

FOTBOLL I ALE

FOTBOLL
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GÖTEBORG. Ahlafors IF 
tog i lördags ett stort 
steg mot förnyat kon-
trakt i division tre.

Peter Antonsson blev 
stor matchhjälte när 
han på övertid place-
rade in 1-0 på straff.

Jumbon Göteborgs 
FF bjöd hårt motstånd 
och borde fått åtmins-
tone en pinne för 
besväret. 
Den tidigare Alaforstränaren, 
Peter Håkansson, myntade 
en gång uttrycket; ”Det finns 
inget skönare än orättvisa 
1-0-segrar”. Det passade ut-
märkt även för Lars-Gunnar 

Hermansson när Ahlafors IF 
besegrade Göteborgs FF tack 
vare en tveksam straffspark i 
den första övertidsminuten.

– Man ska väl aldrig be om 
ursäkt för en seger, det brukar 
ju jämna ut sig över säsong-
en, men mot Göteborgs FF 
har vi verkligen haft margi-
nalerna med 
oss. Jag bad 
dem skicka 
över en triss-
lott, sa AIF-
tränaren.

Så sant som det var sagt. 
GFF var minst lika bra som 
gästerna på Majvallens konst-
gräs och hade det inte varit 
för Ahlafors välorgansiera-
de försvarsspel hade det inte 
blivit några gulsvarta poäng. 
Med 26 inspelade pinnar är 
AIF plötsligt närmare en 
kvalplats uppåt än nedåt i se-
riesystemet.

– Det känns väldigt bra, 
men det är tätt. Förlorar vi 
ödmjukheten och koncentra-
tionen kan vi snart vara nere i 
skiten igen, säger Lars-Gun-
nar Hermansson.

Matchen mot Göteborgs 
FF gick mot ett kryss. Några 
riktigt heta målchanser lyck-
ades lagen inte presentera för 
den glesa publikskaran. I den 
första övertidsminuten jagade 
Ali El-refaei ikapp en boll på 
djupet. I straffområdet kolli-
derade han med GFF-mål-

vakten, men 
hann trots 
det avslu-
ta varför do-
marens signal 
och beslut om 

straffspark kändes tveksamt. 
Peter Antonsson förvaltade 
elvametaren på bästa sätt.

På lördag står Velebit med 
forne landslagsbacken Teddy 
Lucic som spelande träna-
re på tur. Velebit är huvud-
rollsinnehavare i streckstri-
den och är i stort poängbe-
hov. Ahlafors får dessvärre 
klara sig utan sin mittfältsdi-
rigent Johan Elving som fick 
sin tredje varning mot GFF.

–  Han får vila sig, men vi 
har numera gott om alterna-
tiv på de flesta positioner. Det 
blir en tuff batalj med Vele-

bit som har värvat från bland 
annat Qviding och sedan har 
de ju säkert användning av 
Teddy Lucic…

AIF avgjorde på straff
– Peter Antonsson säker på matchens sista spark

Peter Antonsson blev matchhjälte i AIF när han med match-
ens sista spark från straffpunkten gav gulsvart tre poäng.

Ali El-refaei fixade straffen.

16/9 Programridning
Preliminärt

23/9 Prova-på-dag
Kl 12-15

20/10 Russinhoppet
Kl 16 med lite

annat kul

21/10 Pay & Jump
+ KM hopp

Lektionsryttare, 
eventuellt även KM 

för privatryttare

Vecka 44 
Höstlovsläger

9/12 Lussehoppet

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

Varmt välkomna!

Det finns lediga platser
att vara med på lektion. 

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

ridlärare med många års erfarenhet.

DET HÄNDER
PÅ JENNYLUND
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Division 3 NV Götaland

VS

VELEBIT
LÖRDAG 8 SEPTEMBER

KL 15.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärd

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

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

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

Division 3 Nv Götaland
Kållered – Edet FK 2-1 (1-0)
Mål EFK: Marcus Olsson.
Göteborgs FF – Ahlafors IF 0-1 
(0-0)
Mål AIF: Peter Antonsson. Matchens 
kurrar: Henrik Andersson 3, Gustav 
Vegelius 2, Johan Elving 1.

Division 5 Västergötland V
Trollhättans FK – Skepp-
landa 1-2 (0-0)
Mål SBTK: Daniel Larson 2.
Matchens kurrar: Christian Rönkkö 
3, Mattias Holmström 2, Daniel 
Larson 1.
Lödöse/Nygård – Göta 1-8

Division 6 Alingsås
Alvhem – Åska 2-3 (0-2)
Mål AIK: Björn Gidlund 2.
Division 6D Göteborg
Säve – Nol 3-1 (3-0)
Mål NIK: Jesper Pedersen (straff)
Surte – Nödinge 1-7 (0-5)
Mål SIS: Peter Slak. NSK: Roman 
Stahlman 2, Alen Grozdanic 2, Adej 
Hayek 2, Vedad Arnautovic.

Division 3 Västergötland S, dam
Skoftebyn – Skepplanda 
0-7 (0-3)
Mål SBTK: Mikaela Ögren 3, Sandra 
Alvenby 2, Lotta Hillebjer, Amanda 
Errind. Matchens kurrar: Mika-
ela Ögren 3, Sanadra Alvenby 2, 
Mathilda Errind 1.
Division 4 Västergötland V
Sollebrunn – Lödöse/
Nygård 0-7 (0-2)
Mål LNIK: Evelina Löfström 2, Pia 
Brunberg 2, Rebecca Heinerås, 
Matilda Bertilsson, Gabriella Jonas-
son (straff).
7-manna Göteborg
Bergum – Surte 0-11 (0-7)
Mål SIS: Nathalie Ekman 5, Karin 
Isaksson 2, Ida Gullberg 2, Cathrine 
Aronsson, Lina Frödell.
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TROLLHÄTTAN. Skepp-
landas fina höstform 
håller i sig.

Skoftebyn utklassa-
des på Nysätras konst-
gräsplan.

På söndag väntar 
seriefinal hemma mot 
IFK Örby och seger där 
skulle innebära mer än 
ena benet i division 2.
Stig Persson har fått fin snits 
på SBTK:s damer, som spelar 
en bländande fotboll för till-
fället. Den på papperet svåra 

TROLLHÄTTAN. Skepp-
landa BTK såg ut att gå 
mot en uddamålsför-
lust borta mot Trollhät-
tans FK.

Då slog Daniel 
”Göken” Larson till – 
två gånger om!

– Otroligt skönt, kon-
staterade matchhjälten 
direkt efter slutsignalen. 

Skepplanda BTK och Troll-
hättans FK bjuder alltid på 
jämna och tuffa kamper. Lör-
dagens tillställning på Stav-
relund följde samma möns-
ter och efter en mållös första 
halvlek var det hemmala-
get som kunde ta komman-
dot genom att göra 1-0. Mat-
churet visade för 75 spela-
de minuter när Alemayehu 
Wakjira hittade rätt till hem-
mapublikens glädje.

TFK, som har ett utsatt 
tabelläge och som kämpar 
för nytt kontrakt, kände vitt-
ringen av poäng. Det var då 
Daniel Larson klev in i hand-
lingarna. Fem minuter före 
full tid skickade han in 1-1 
och i matchens slutskede av-
gjorde han med sitt 2-1-mål.

– Ingen speciellt bra fot-
bollsmatch, mer kamp än 
skönspel. Det 
är starkt av 
oss att komma 
tillbaka och 
för egen del 
känns det som om målskyttet 
har lossnat nu, säger Daniel 

till lokaltidningen.
SBTK är alltjämt trea i ta-

bellen, men 
gapet upp till 
serieledan-
de Halvors-
torp är hela 

13 poäng. I veckan väntar två 
hemmamatcher för Skepp-
landa. På onsdag stun-
dar derby mot Göta och på 
söndag gästas Forsvallen av 
Wargöns IK.

Ny storseger för SBTK:s damer
– Nu väntar seriefinal på Forsvallen

Jubel i SBTK-lägret. I söndagens bortamatch mot Skoftebyn 
blev det storseger med hela 7-0. På söndag väntar seriefinal 
hemma mot IFK Örby.                  Arkivbild: Jonas Andersson

”Göken” goalade två gånger
– SBTK vände och vann mot TFK

Daniel Larson slog till två gånger om på Stavrelunds Idrotts-
plats i lördags och såg till att Skepplanda BTK kunde vända 
och vinna mot Trollhättans FK.       Arkivbild: Allan KarlssonKonstgräsplan i Skepplanda!

Skepplanda BTK är mycket stolta och glada över att kunna meddela att arbetet 
med vår efterlängtade konstgräsplan är i full gång. Det sjuder av aktivitet på vår 
grusplan som nu alltså görs om till en konstgräsplan.

Ale kommun fi nansierar en mycket stor del av projektet, men det är mycket som 
Skepplanda BTK ska ta hand om och allt detta kräver massor med ideellt arbete och 
kostar så klart pengar.

Vi vänder oss därför nu till er alla som bor och verkar i och runtom Skepplanda, och ber 
om ert stöd för att kunna färdigställa planen och allt runtomkring. Ni har alla chansen 
att sponsra valfritt antal kvadratmeter av planen. 1m² kostar 100 kr, 2m² kostar 200 
kr, 5 m² kostar 500 kr osv. Alla som köper en del i planen är med och tävlar om fi na 
priser, förstapriset är ett presentkort på julbord för två personer på Vadbacka gästgiveri! 
Alla sponsorer får dessutom sitt namn med tillhörande info om antal kvadratmeter köpt 
gräsplan, på vår sponsortavla som kommer att sättas upp vid kontgräsplanen.

Naturligtvis fi nns det möjlighet att teckna våra vanliga sponsorprogram där det, 
beroende på nivå, ingår olika förmåner. Är du intresserad av att teckna något av
dessa paket och vill veta mer, kontakta Magnus Eriksson, tel 0735-33 26 97.

Så här enkelt är det att sponsra:
Skepplanda BTKs ungdomslag kommer under nästa vecka att knacka dörr för att be 
om ert bidrag, ni kan till dem lämna ett kuvert med pengar i, skriv ert namn på kuvertet 
Ni kan också sätta in pengar på SBTK’s plusgirokonto 479187-7, ange ”konst” samt 
skriv ditt för och efternamn. Det går bra att lämna pengar till vår personal som fi nns i 
Klubbhuset dagtid. Vill du lämna över pengar kvällstid, eller vill ha ett inbetalningskort, 
kontakta Ricardo Nascimento, tel 0739-76 66 43 så hjälper han till att fi xa detta. 
Planen ska vara klar i mitten av oktober så vi behöver pengarna snarast möjligt. 

Vi hoppas och tror att det fi nns ett intresse att stödja Skepplanda BTK och vår 
verksamhet, framförallt handlar det om framtiden för våra barn och ungdomar. 

Stort tack på förhand! 
Med vänlig hälsning Skepplanda BTK
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FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Trollh. FK – Skepplanda 1-2 (0-0)

HOCKEYSKOLA!
För dig som är född -04 -05 eller -06

Start  9/9, Oasen Ishall
Söndagar kl 11.00

Utrustning: Skridskor, hjälm med galler, 
halsskydd, benskydd, armbågsskydd & klubba 

Vid frågor kontakta:
Fredric Ericson, 0706-22 79 69
Claes Meldgaard, 0766-334183

Inskrivning från kl 09.30  
Ingen föranmälan! 

På isen våra kända Frölundaspelare 
Niklas Andersson, Pebben Axelsson, 

med flera.

Nu är det dags att dra igång 
innebandysäsongen!                  

U 06-08: söndagar mellan kl 11-12 (start 9/9) 
P 05:  fredagar kl 16–17.15 (start 7/9) 
F 03-05: ons kl 17-18 (start 5/9) & sön kl 9-10 
P 03-04: måndagar kl 17-18 (start 3/9) 
P 02:  söndagar kl 12-14 (start 9/9)
F 99-02: tis & tors kl 19.30–20.30 (start 4/9)
P 01:  mån & ons kl 19.15-20.30 (start 3/9)  
Dam: tis & tors  20:30-22 (start 4/9)  
Herr: mån & ons 20:30-22 (start 3/9).  

Nytt för i år: Herrveteraner (födda 1978 eller 
tidigare): söndagar kl 20-21.30 (start 9/9)

Samtliga lag tränar i Skepplandahallen!

För mer info se hemsidan www.laget.se/skaribk 
eller ring Ann-Sofi e 0736-79 31 30
Hjärtligt välkomna! /Skår IBK

uppgiften borta mot Skof-
tebyn skulle visa sig bli en 
riktig munsbit. I halvlek var 
ställningen 0-3 och efter 
pausvilan fortsatte målfesten.

– Vi gjorde vår bästa match 
och hade ett fantastiskt pass-
ningsspel emellanåt. Det 
fanns inget att klaga på, säger 
SBTK-tränare Persson.

På söndag kommer ta-

belltvåan Örby på besök till 
Forsvallen. Skepplanda har 
tre poäng till godo samt en 
överlägsen målskillnad.

– Vinner vi så blir vi 
svårslagna, det vågar jag 
säga. Förlust däremot, så är 
det plötsligt en målskillnads-
historia, analyserar Persson.

Hur lägger du upp tak-
tiken?

– Jag vet bara ett sätt att 
spela fotboll och det är ett of-
fensivt upplägg. Vi kommer 
att sätta hög press och givet-
vis går vi för vinst. Det finns 
inget annat. Vi hoppas på bra 
väder och ett gott stöd från 
hemmapubliken, avslutar 
Stig Persson.

JONAS ANDERSSON

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

- Älska handboll

Mer info på hemsidan

www.klubben/alehf

SPELA HANDBOLL!
P02 

Startar lördag 15/9, kl 12.00-13.15 
i Älvängens Kulturhus. 

Vi kör även i Skepplandahallen 
torsdagar 17.30-18.30

F02 och 03 
Startar fredag 7/9, kl 18.15-19.30 

i Älvängens Kulturhus
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TROLLHÄTTAN. Skepp-
landas fina höstform 
håller i sig.

Skoftebyn utklassa-
des på Nysätras konst-
gräsplan.

På söndag väntar 
seriefinal hemma mot 
IFK Örby och seger där 
skulle innebära mer än 
ena benet i division 2.
Stig Persson har fått fin snits 
på SBTK:s damer, som spelar 
en bländande fotboll för till-
fället. Den på papperet svåra 

TROLLHÄTTAN. Skepp-
landa BTK såg ut att gå 
mot en uddamålsför-
lust borta mot Trollhät-
tans FK.

Då slog Daniel 
”Göken” Larson till – 
två gånger om!

– Otroligt skönt, kon-
staterade matchhjälten 
direkt efter slutsignalen. 

Skepplanda BTK och Troll-
hättans FK bjuder alltid på 
jämna och tuffa kamper. Lör-
dagens tillställning på Stav-
relund följde samma möns-
ter och efter en mållös första 
halvlek var det hemmala-
get som kunde ta komman-
dot genom att göra 1-0. Mat-
churet visade för 75 spela-
de minuter när Alemayehu 
Wakjira hittade rätt till hem-
mapublikens glädje.

TFK, som har ett utsatt 
tabelläge och som kämpar 
för nytt kontrakt, kände vitt-
ringen av poäng. Det var då 
Daniel Larson klev in i hand-
lingarna. Fem minuter före 
full tid skickade han in 1-1 
och i matchens slutskede av-
gjorde han med sitt 2-1-mål.

– Ingen speciellt bra fot-
bollsmatch, mer kamp än 
skönspel. Det 
är starkt av 
oss att komma 
tillbaka och 
för egen del 
känns det som om målskyttet 
har lossnat nu, säger Daniel 

till lokaltidningen.
SBTK är alltjämt trea i ta-

bellen, men 
gapet upp till 
serieledan-
de Halvors-
torp är hela 

13 poäng. I veckan väntar två 
hemmamatcher för Skepp-
landa. På onsdag stun-
dar derby mot Göta och på 
söndag gästas Forsvallen av 
Wargöns IK.

Ny storseger för SBTK:s damer
– Nu väntar seriefinal på Forsvallen

Jubel i SBTK-lägret. I söndagens bortamatch mot Skoftebyn 
blev det storseger med hela 7-0. På söndag väntar seriefinal 
hemma mot IFK Örby.                  Arkivbild: Jonas Andersson

”Göken” goalade två gånger
– SBTK vände och vann mot TFK

Daniel Larson slog till två gånger om på Stavrelunds Idrotts-
plats i lördags och såg till att Skepplanda BTK kunde vända 
och vinna mot Trollhättans FK.       Arkivbild: Allan KarlssonKonstgräsplan i Skepplanda!

Skepplanda BTK är mycket stolta och glada över att kunna meddela att arbetet 
med vår efterlängtade konstgräsplan är i full gång. Det sjuder av aktivitet på vår 
grusplan som nu alltså görs om till en konstgräsplan.

Ale kommun fi nansierar en mycket stor del av projektet, men det är mycket som 
Skepplanda BTK ska ta hand om och allt detta kräver massor med ideellt arbete och 
kostar så klart pengar.

Vi vänder oss därför nu till er alla som bor och verkar i och runtom Skepplanda, och ber 
om ert stöd för att kunna färdigställa planen och allt runtomkring. Ni har alla chansen 
att sponsra valfritt antal kvadratmeter av planen. 1m² kostar 100 kr, 2m² kostar 200 
kr, 5 m² kostar 500 kr osv. Alla som köper en del i planen är med och tävlar om fi na 
priser, förstapriset är ett presentkort på julbord för två personer på Vadbacka gästgiveri! 
Alla sponsorer får dessutom sitt namn med tillhörande info om antal kvadratmeter köpt 
gräsplan, på vår sponsortavla som kommer att sättas upp vid kontgräsplanen.

Naturligtvis fi nns det möjlighet att teckna våra vanliga sponsorprogram där det, 
beroende på nivå, ingår olika förmåner. Är du intresserad av att teckna något av
dessa paket och vill veta mer, kontakta Magnus Eriksson, tel 0735-33 26 97.

Så här enkelt är det att sponsra:
Skepplanda BTKs ungdomslag kommer under nästa vecka att knacka dörr för att be 
om ert bidrag, ni kan till dem lämna ett kuvert med pengar i, skriv ert namn på kuvertet 
Ni kan också sätta in pengar på SBTK’s plusgirokonto 479187-7, ange ”konst” samt 
skriv ditt för och efternamn. Det går bra att lämna pengar till vår personal som fi nns i 
Klubbhuset dagtid. Vill du lämna över pengar kvällstid, eller vill ha ett inbetalningskort, 
kontakta Ricardo Nascimento, tel 0739-76 66 43 så hjälper han till att fi xa detta. 
Planen ska vara klar i mitten av oktober så vi behöver pengarna snarast möjligt. 

Vi hoppas och tror att det fi nns ett intresse att stödja Skepplanda BTK och vår 
verksamhet, framförallt handlar det om framtiden för våra barn och ungdomar. 

Stort tack på förhand! 
Med vänlig hälsning Skepplanda BTK
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Fredric Ericson, 0706-22 79 69
Claes Meldgaard, 0766-334183

Inskrivning från kl 09.30  
Ingen föranmälan! 

På isen våra kända Frölundaspelare 
Niklas Andersson, Pebben Axelsson, 

med flera.

Nu är det dags att dra igång 
innebandysäsongen!                  

U 06-08: söndagar mellan kl 11-12 (start 9/9) 
P 05:  fredagar kl 16–17.15 (start 7/9) 
F 03-05: ons kl 17-18 (start 5/9) & sön kl 9-10 
P 03-04: måndagar kl 17-18 (start 3/9) 
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Dam: tis & tors  20:30-22 (start 4/9)  
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Nytt för i år: Herrveteraner (födda 1978 eller 
tidigare): söndagar kl 20-21.30 (start 9/9)
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uppgiften borta mot Skof-
tebyn skulle visa sig bli en 
riktig munsbit. I halvlek var 
ställningen 0-3 och efter 
pausvilan fortsatte målfesten.

– Vi gjorde vår bästa match 
och hade ett fantastiskt pass-
ningsspel emellanåt. Det 
fanns inget att klaga på, säger 
SBTK-tränare Persson.

På söndag kommer ta-

belltvåan Örby på besök till 
Forsvallen. Skepplanda har 
tre poäng till godo samt en 
överlägsen målskillnad.

– Vinner vi så blir vi 
svårslagna, det vågar jag 
säga. Förlust däremot, så är 
det plötsligt en målskillnads-
historia, analyserar Persson.

Hur lägger du upp tak-
tiken?

– Jag vet bara ett sätt att 
spela fotboll och det är ett of-
fensivt upplägg. Vi kommer 
att sätta hög press och givet-
vis går vi för vinst. Det finns 
inget annat. Vi hoppas på bra 
väder och ett gott stöd från 
hemmapubliken, avslutar 
Stig Persson.

JONAS ANDERSSON

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se
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jonas@alekuriren.se

- Älska handboll

Mer info på hemsidan

www.klubben/alehf

SPELA HANDBOLL!
P02 

Startar lördag 15/9, kl 12.00-13.15 
i Älvängens Kulturhus. 

Vi kör även i Skepplandahallen 
torsdagar 17.30-18.30

F02 och 03 
Startar fredag 7/9, kl 18.15-19.30 

i Älvängens Kulturhus
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SURTE. Fokus, styrka, 
balans och en rejäl por-
tion mod.

Det är vad som krävs 
för att våga sig ut i 
skogen på en trial.

Emelie Andersson, 15 
och Linnéa Björkdahl, 
16 hittade tidigt sin 
passion för motorsport 
och just nu laddar de 
inför VM i Schweiz.

Tre gånger i veckan tränar de 
på Klevebergsbanan i Surte 
och med bara två veckor kvar 
till VM i Schweiz gäller det att 
ligga i. Där kommer Emelie 
Andersson från Kungälv och 
Linnéa Björkdahl från Alafors 
att delta i två individuella del-
tävlingar samt ett lag-VM för 
Sverige. 

– Det här är vad man längtat 
efter sedan vi började köra för 
sex, sju år sedan. Man känner 
sig glad, nervös och taggad på 
samma gång, säger Linnéa. 

De är de enda tjejerna i 
Ale Trial klubb, som är en del 
av nykterhetsförbundet Ale 
MHF Ungdom, och ribban 
har de satt högt. 

– Vi vill komma så långt som 
det bara går, säger Emelie.

Minnet viktigt
I trial handlar det inte om att 
köra fort utan istället om pre-
cision och styrka. Med hela 
motorfordonet hoppar de 
mellan stenar, balanserar mot 
träd och kör på branta berg. 
Sporten går ut på att ta sig 
fram på en terrängbana utan 
att sätta ner fötterna eller på 
annat sätt ta stöd. Under en 
tävling kan de köra 30 banor 
på 4,5 timma. 

– Det gäller att tänka hela 
tiden för att komma ihåg de 
olika momenten och den 
första banan är alltid värst, 
men man får verkligen en 
riktig adrenalinkick när man 
klarar det, säger Linnéa. 

Största utmaningen
Eftersom de inte kommer upp 
i så höga hastigheter är inte 
risken för allvarliga olyckor 
lika stor, men några skråmor 
får man ändå räkna med. 

– Jag har fått en spricka i 
revbenen tre gånger när jag 
ramlat, men det har inte varit 

någon fara direkt, berättar 
Linnéa.

Den 18 september bär det 
av till VM i Schweiz, som 
blir den största tävlingen de 
någonsin deltagit i, och tje-
jerna är taggade. 

Som en bra uppvärmning 
kommer de redan nästa helg 
att delta i SM som anordnas 
av hemmaklubben på Kleve-
bergsbanan. 

Aletjejerna siktar högt
– Emelie och Linnéa laddar 
inför trial-VM i Schweiz

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

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.seTeaterföreningen uppmärksammar Strindbergsåret 

med att ge en av Strindbergs mest spelade dramer  
Fröken  Julie i Svenska Teatern/Stockholms 
uppsättning. I midsommarnattens förtrollande 
stämning  med doft av erotik förförs fröken Julie 
av betjänten Jean.

FRÖKEN JULIE SVENSKA TEATERN

Biljetter på biblioteket i Nödinge
Vuxen 220 kr, scenpassrabatt 50 kr. Ungdom 120 kr.

TEATERN,
ALE GYMNASIUM

ONSDAG 26 SEPTEMBER
KL 19.00

NYPREMIÄR!

Emelie Andersson och Linnéa Björkdahl kör 
trial tre gånger i veckan på Klevebergsbanan.

Tjejerna tränar för fullt inför sitt första VM, som går i 
Schweiz om två veckor.
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N Ö D I N G E
G O L F K L U B B

Bohus IF bordtennis
Sugen på att spela bordtennis?

Bohus IF drar igång bordtennisträningen igen. 
Vi startar upp den 13 september och kommer att köra 
våra träningar precis som förra året i Bohus Idrottshall. 

De tider som gäller är:
• Lågstadiet tränar på torsdagar mellan kl 18.00-19.00

• Mellanstadiet och uppåt tränar på torsdagar 
mellan kl 19.00-20.00

Är du som förälder, farmor, morfar eller syskon sugen 
på att hjälpa till som ledare eller tränare är du förstås 

också hjärtligt välkommen.
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LÖDÖSE. Planeringen 
går som smort.

Programmet är redan 
fastställt.

Nu laddar arrangö-
rerna inför Mattismark-
naden på Lödösehus 
lördagen den 22 sep-
tember.

Mattismarknad på Lödöshus 
ska förhoppningsvis bli en 
mångårig tradition. Åtmins-
tone om initiativtagaren Tord 
Andersson får bestämma.

– Det vore kul och det här 
arrangemanget har alla för-
utsättningar för att bli bestå-
ende inslag på höstkanten, 
säger han till Alekuriren.

Konceptet har likheter 
med den Larsmässomarknad 
som tidigare ägde rum på 
torget i Lödöse, men som dog 
ut efter 2008.

– Den här marknaden 

ligger bättre i tiden och det är 
inga semestrar som stör. Det 
är fantastiskt roligt att jobba 
med det här projektet, alla 
är positivt inställda och det 
är många föreningar som vill 

vara med.
K o m -

m u n i n v å -

narna har under en månads 
tid kunnat rösta på ”Årets 
Mattis”. Röstlådor har varit 
utplacerade på strategiska 
ställen, från Lödöse i söder 
till Ström i norr.

– Årets Mattis skall 
vara någon som har gjort 
något positivt i Lilla Edets 

kommun eller för dess invå-
nare. En som har glatt, stöt-
tat, gett goda råd eller varit 
en eldsjäl. En att beundra för 
sitt engagemang, förklarar 
Tord.

Kommittén som blivit 
utnämnd att kora ”Årets 
Mattis” består av Tord 
Andersson, Sonja Jeff-
rey, Christina Färjhage, 
Britt-Marie Thorén, Ove 
Gustavsson och Tomas 
Erlandsson.

– Vi sammanträder den 
här veckan, men håller 
beslutet hemligt fram till 
marknadsdagen. Klockan två 
på eftermiddagen ska vi kora 
Årets Mattis, berättar Tord.

Mattismarknaden sam-
manfaller med invigningen 
av stationsområdet i Ting-
berg, men det ser inte 
arrangören som någon nack-
del.

– Nej, förhoppningsvis 
kan vi dra nytta av varandra. 
Vi har ett bra samarbete med 
Lilla Edets kommun, som 
kommer att marknadsföra 
båda arrangemangen, säger 
Karin Blomstrand på Stu-
dieförbundet Vuxenskolan.

K o m m u n i n v å n a r n a 
kommer att kunna åka buss 
gratis den aktuella dagen och 
förhoppningsvis ska det få 
positiva effekter på besöks-
antalet.

Av de föreningar som 
kommer att vara delaktiga 
i Mattismarknaden kan 
nämnas Lödöse fritidscen-
ter, SPF, Tingbergs AIS, 
Lödöse Museums stödfören-
ing, Friluftsfrämjandet som 
ska ordna med Mulle och 
korvgrillning i skogsglän-
tan, Hjärtum Spelmanslag 
som står för den musikaliska 
underhållningen och inte 
minst Slöjd- och konsthant-
verk kring älven.

– Det blir en traditionell 
hantverksmarknad där 20-25 
utställare har lämnat klar-
tecken, avslöjar Tord.

Ett roligt inslag är den 
utställning som kommer att 
bli av svenska lantraser, allti-
från kor och kalvar till höns 
och kaniner. Någon form 
av hästuppvisning utlovas 
också.

Lödösehus kommer att ha 
öppet under hela dagen med 
servering av fika och lättare 
förtäring.

Programmet spikat för Mattismarknaden
– Ny tradition skapas i Lödöse

Lisbeth Caspersson, Lödöse Museums stödförening, Tord Andersson, Slöjd- och konsthant-
verk kring älven och Karin Blomstrand, Studieförbundet Vuxenskolan, har läget under kon-
troll inför Mattismarknaden som äger rum på Lödösehus lördagen den 22 september.
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www.alefolketshus.se

Curry och Kompis är vänner, 
allra bästa vänner. De gör allt 
tillsammans. Plötsligt en dag 

händer något förskräckligt, Curry 
har tappat bort sin saga och kan 
inte hitta den någonstans. Curry 

och Kompis ger sig ut i världen för 
att leta på alla platser som Curry 
någonsin varit på. Var kan sagan 
vara? Läs mer på alefolketshus.se

Lördag 15 sep 
kl 14.00

Medborgarhuset, Alafors
Från 4-7 år. Köp 2 biljetter, betala 

för 1.   60kr säljes på Nödinge 
bibliotek, Allans bokhandel i 

Älvängen och medborgarhusets 
kassa från kl 13.00 på speldagen. 

�����������
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

Biljetter finns nu även till 
”Trollflöjten” Fred 19 okt kl 19.
”Jesus Christ Superstar” live 
från Birmingham 5 okt kl 20.30 
Medborgarhuset, Alafors. Biljetter: 
Nödinge bibliotek, Allans bokhandel 

Curry, Kompis 
och den 

försvunna sagan

Historiskt hotell 
i Tangermünde
4 dagar i Nordtyskland
Ringhotel Schwarzer Adler 
★★★★ 
Mitt i hjärtat av Tangermünde 
ligger stadens äldsta hotell i den 
över 1000 år gamla, nordtyska 
kejsarstaden vid floden Elbe. 
Här välkomnar värdfamiljen er 
till hansastaden och det trevliga 
hotellet med orginellt inredda 
rum och berättar om de fantas-
tiska upplevelser ni kan ge er ut 
på i staden. För Tangermünde 
är en härlig semesterupplevelse 
där ni har chansen att sätta ihop 
en resa med kultur-och naturup-
plevelser i de proportioner ni 
själva finner passande. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

 

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 28/12 2012. 

Tangermünde

Julmarknad 2012Se det stora utval påwww.happydays.nu

Stockholms skärgård
3 dagars weekend

Skepparholmen ★★★★ 
Hotellet är fullt med rekreation, konst och miljö, ligger 
på en halvö i skärgården med havsutsikt och nära 
till natur. Besök Stockholm!

Ankomst: Fredagar t.o.m. 14/12 2012. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

ankomstdagen

 

 
endast 499:- 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

På vandring i Österrike
8 dagar i Wagrain

Wanderhotel Erika ★★★

Från ert familjeägda hotell har ni vandringsleder som startar redan 
utanför dörren och leder er till några av Österrikes 
finaste vandringsområden, utsikter och upplevelser. 

Ankomst: Lördagar t.o.m. 6/10 2012.
OBS: Kuravgift 1,1 EUR per person/dygn.

Pris per person i dubbelrum

3.299:-

 
 2 barn 
4-11 år 
70 % 

rabatt  

www.happydays.nu
eller ring  

BESTÄLL NU PÅ:
Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren
TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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LÖDÖSE. Planeringen 
går som smort.

Programmet är redan 
fastställt.

Nu laddar arrangö-
rerna inför Mattismark-
naden på Lödösehus 
lördagen den 22 sep-
tember.

Mattismarknad på Lödöshus 
ska förhoppningsvis bli en 
mångårig tradition. Åtmins-
tone om initiativtagaren Tord 
Andersson får bestämma.

– Det vore kul och det här 
arrangemanget har alla för-
utsättningar för att bli bestå-
ende inslag på höstkanten, 
säger han till Alekuriren.

Konceptet har likheter 
med den Larsmässomarknad 
som tidigare ägde rum på 
torget i Lödöse, men som dog 
ut efter 2008.

– Den här marknaden 

ligger bättre i tiden och det är 
inga semestrar som stör. Det 
är fantastiskt roligt att jobba 
med det här projektet, alla 
är positivt inställda och det 
är många föreningar som vill 

vara med.
K o m -

m u n i n v å -

narna har under en månads 
tid kunnat rösta på ”Årets 
Mattis”. Röstlådor har varit 
utplacerade på strategiska 
ställen, från Lödöse i söder 
till Ström i norr.

– Årets Mattis skall 
vara någon som har gjort 
något positivt i Lilla Edets 

kommun eller för dess invå-
nare. En som har glatt, stöt-
tat, gett goda råd eller varit 
en eldsjäl. En att beundra för 
sitt engagemang, förklarar 
Tord.

Kommittén som blivit 
utnämnd att kora ”Årets 
Mattis” består av Tord 
Andersson, Sonja Jeff-
rey, Christina Färjhage, 
Britt-Marie Thorén, Ove 
Gustavsson och Tomas 
Erlandsson.

– Vi sammanträder den 
här veckan, men håller 
beslutet hemligt fram till 
marknadsdagen. Klockan två 
på eftermiddagen ska vi kora 
Årets Mattis, berättar Tord.

Mattismarknaden sam-
manfaller med invigningen 
av stationsområdet i Ting-
berg, men det ser inte 
arrangören som någon nack-
del.

– Nej, förhoppningsvis 
kan vi dra nytta av varandra. 
Vi har ett bra samarbete med 
Lilla Edets kommun, som 
kommer att marknadsföra 
båda arrangemangen, säger 
Karin Blomstrand på Stu-
dieförbundet Vuxenskolan.

K o m m u n i n v å n a r n a 
kommer att kunna åka buss 
gratis den aktuella dagen och 
förhoppningsvis ska det få 
positiva effekter på besöks-
antalet.

Av de föreningar som 
kommer att vara delaktiga 
i Mattismarknaden kan 
nämnas Lödöse fritidscen-
ter, SPF, Tingbergs AIS, 
Lödöse Museums stödfören-
ing, Friluftsfrämjandet som 
ska ordna med Mulle och 
korvgrillning i skogsglän-
tan, Hjärtum Spelmanslag 
som står för den musikaliska 
underhållningen och inte 
minst Slöjd- och konsthant-
verk kring älven.

– Det blir en traditionell 
hantverksmarknad där 20-25 
utställare har lämnat klar-
tecken, avslöjar Tord.

Ett roligt inslag är den 
utställning som kommer att 
bli av svenska lantraser, allti-
från kor och kalvar till höns 
och kaniner. Någon form 
av hästuppvisning utlovas 
också.

Lödösehus kommer att ha 
öppet under hela dagen med 
servering av fika och lättare 
förtäring.

Programmet spikat för Mattismarknaden
– Ny tradition skapas i Lödöse

Lisbeth Caspersson, Lödöse Museums stödförening, Tord Andersson, Slöjd- och konsthant-
verk kring älven och Karin Blomstrand, Studieförbundet Vuxenskolan, har läget under kon-
troll inför Mattismarknaden som äger rum på Lödösehus lördagen den 22 september.
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www.alefolketshus.se

Curry och Kompis är vänner, 
allra bästa vänner. De gör allt 
tillsammans. Plötsligt en dag 

händer något förskräckligt, Curry 
har tappat bort sin saga och kan 
inte hitta den någonstans. Curry 

och Kompis ger sig ut i världen för 
att leta på alla platser som Curry 
någonsin varit på. Var kan sagan 
vara? Läs mer på alefolketshus.se

Lördag 15 sep 
kl 14.00

Medborgarhuset, Alafors
Från 4-7 år. Köp 2 biljetter, betala 

för 1.   60kr säljes på Nödinge 
bibliotek, Allans bokhandel i 

Älvängen och medborgarhusets 
kassa från kl 13.00 på speldagen. 
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Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

Biljetter finns nu även till 
”Trollflöjten” Fred 19 okt kl 19.
”Jesus Christ Superstar” live 
från Birmingham 5 okt kl 20.30 
Medborgarhuset, Alafors. Biljetter: 
Nödinge bibliotek, Allans bokhandel 

Curry, Kompis 
och den 

försvunna sagan

Historiskt hotell 
i Tangermünde
4 dagar i Nordtyskland
Ringhotel Schwarzer Adler 
★★★★ 
Mitt i hjärtat av Tangermünde 
ligger stadens äldsta hotell i den 
över 1000 år gamla, nordtyska 
kejsarstaden vid floden Elbe. 
Här välkomnar värdfamiljen er 
till hansastaden och det trevliga 
hotellet med orginellt inredda 
rum och berättar om de fantas-
tiska upplevelser ni kan ge er ut 
på i staden. För Tangermünde 
är en härlig semesterupplevelse 
där ni har chansen att sätta ihop 
en resa med kultur-och naturup-
plevelser i de proportioner ni 
själva finner passande. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

 

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 28/12 2012. 

Tangermünde

Julmarknad 2012Se det stora utval påwww.happydays.nu

Stockholms skärgård
3 dagars weekend

Skepparholmen ★★★★ 
Hotellet är fullt med rekreation, konst och miljö, ligger 
på en halvö i skärgården med havsutsikt och nära 
till natur. Besök Stockholm!

Ankomst: Fredagar t.o.m. 14/12 2012. 

Pris per person i dubbelrum

1.399:-
Pris utan reskod 1.549:-

ankomstdagen

 

 
endast 499:- 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

På vandring i Österrike
8 dagar i Wagrain

Wanderhotel Erika ★★★

Från ert familjeägda hotell har ni vandringsleder som startar redan 
utanför dörren och leder er till några av Österrikes 
finaste vandringsområden, utsikter och upplevelser. 

Ankomst: Lördagar t.o.m. 6/10 2012.
OBS: Kuravgift 1,1 EUR per person/dygn.

Pris per person i dubbelrum

3.299:-

 
 2 barn 
4-11 år 
70 % 
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Lillsemester2 nätter

fr685:-
/person

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

Upplev Skagens magiska ljus i konst och natur. 
Efter museibesöket väntar shopping, mysiga restauranger och 
härliga höstpromenader till Grenen. På stenaline.se/njutomlands 
hittar du fl er tips på boenden och upplevelser!

Lillsemester Color Hotel Skagen���� 2 nätter fr 685:-/pers
Populärt, modernt hotell i fi n natur vid infarten till Skagen.
Priset gäller: båtresa t/r med 1 bil fr 1290:- och boende 2 nätter 
i 1 lägenhet fr 1448:-. Totalpris 4 pers 2738:-.

Höstmys 
i Skagen!

Boka och läs mer på stenaline.se eller ring 
031-704 00 00. Bokn avg vid pers service. 
Du kan också kontakta din resebyrå. 
Boende i samarbete med Sembo.

18/9: Premiär för unik 

utställning om Marie Krøyer 

på Skagens Museum.

Förra måndagen var det 
åter dags för en nybörjar-
kurs i Sågen i Anten. Det 
är föreningen Antens Gam-
maldansare som anordnar 
kurs och i år får den som 
aldrig eller inte på många år 
dansat gammaldans en gra-
tiskurs på åtta tillfällen.

Det var många som pas-
sade på att prova på gam-
maldans. I föreningen finns 
flera duktiga och erfar-
na dansledare, nybörjarkur-
sen leds av Margaretha och 
Anders Krüger som in-
ledde sin tolfte säsong som 
dansledare.

Första gången fick delta-
garna lära sig svingen, snoa 
och schottis. Dansledar-
na visade, instruerade och 
sedan var det dags för delta-

garna att få dansa till rolig, 
taktfast och något långsam-
mare musik och i slutet av 
kvällen gick det riktigt bra.

Med på dansen fanns 
farfar Alf, sonen Stefan och 
sonsonen Patrik, tre gene-
rationer, gammaldans passar 
alla. Alf och Stefan har 
dansat gammaldans tidigare 
och Robert tillhör en grupp 
buggare som ville prova på 
gammaldans.

– Det var fräckt med 
gammaldans, sa Robert och 
skrattade hjärtligt när kväl-
len var slut. Buggkompi-
sen Anna tyckte att det var 
en jätterolig kurs och hon 
kommer tillbaka för att lära 
sig mer. 

Alla blev ordenligt varma 
ty gammaldans är bra och 

rolig motion för både kropp 
och knopp. Kvällen avsluta-
des med två bugglåtar och 
golvet fylldes snabbt med 

dansare.
– Vi ser redan fram emot 

nästa måndag, sa någon och 
många instämde.          ❐❐❐

Rekordmånga nybörjare i Anten

Margaretha och Anders Krüger ledde nybörjarkuren i Anten.
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VARJE FREDAG 17-20

AFTER 
WORK

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00

På höstens första månads-
träff i SPF Skepplanda-Hå-
landas regi underhöll Janne 
Stenberg, som berättade 
och visade bilder på ett fler-
tal svenska fåglar. Janne för-
klarade hur fantastiska dessa 
fåglar är.

Efter kaffe och smörgås 
informerades medlemmar-
na om kommande aktivite-
ter. Nästa månadsträff blir 
måndagen den 27 september 
då det stundar sillsexa och 
musikalisk underhållning av 
Refräng & Co.             ❐❐❐

Fågelkvitter på SPF:s månadsträff

Refräng & Co underhåller på nästa månadsträff. A
rk
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: 
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Ett trettiotal fredagsvand-
rare från SPF Alebygden har 
besökt Marstrand. Tidigare 
har vi här drabbats av regn 
och blåst men nu var vädret 
strålande. Vi gick långa 
rundan runt ön, cirka 6 ki-
lometer. Matsäcken intogs 
längst ut med en strålande 
utsikt mot Pater Noster.

Den 5 september åker vi 
till Eskilsby, Landvetter och 
besöker Peter Korns träd-
gård. Septemberträffen i 
Starrkärr är tidigarelagd till 
den 6 september.

Lennart Mattsson

SPF-are 
invaderade 
Marstrand
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Choklad-, Vin-, Champagneprovning
i Lyx, Njuta & Romantikens tecken

• logi • frukost • Spabehandling
• temaspecifi k aktivitet • entré spa

 • middag • lunch • musikunderhållning 

Telefon 0511-571 90 • Fax 0511-574 66
info@lundsbrunn.se • www.lundsbrunn.se

Temahelger med SPA

fr. 1 450:-/pp

ÄLVÄNGEN. Äntligen!
Gunnar Larson på Allans 

i Älvängen prickade in alla 
rätt när V75 avgjordes på 
Jägersro i lördags.

Totalvinsten blev 1 320 
900 kronor som 85 andels-
spelare får glädje av.
Telefonen gick varm hos Gunnar 
Larson på söndagen. Många ringde 
för att gratulera och en hel del spe-
lare ville förhöra sig om hur och när 
vinstpengarna fördelas.

– Naturligtvis jätteroligt. Det var 
några år sedan senast som jag lyck-
ades kamma hem en miljonvinst på 
V75. Den gången var det 1,2 miljo-
ner kronor fördelat på 18 andelar, 
berättar Gunnar.

I lördags var det 150-kronorsan-

delarna som resulterade. När Joker 
Stursk satte nosen först i den sjunde 
och avslutande avdelningen stod det 
klart att systemet gått in.

– Varje andel får 15 540 kronor 
tillbaka, berättar Gunnar.

Hur tänker du inför ett andels-
spel?

– Jag försöker alltid att gardera 
upp de absolut största favoriterna. 
Sedan gäller det att hitta hästar och 
kuskar som har bra form, det är ett 
vinnande koncept.

Är det någon särskild kusk 
som du skickar en tacksamhe-
tens tanke till efter lördagens 
tävlingar?

– Johnny Takter som skrällde i 
den första avdelningen. Personligen 
tycker jag han är outstanding på att 
köra häst.   JONAS ANDERSSON

Miljonvinst till Allans
– Prickade in sju rätt på V75

Johnny Takter skrällde med 
Amour Rapide i den första V75-
avdelningen på Jägersro i lör-
dags. Det var början på en lyckad 
omgång för andelsspelarna på 

Allans i 
Älvängen, 
som nu kan 
kvittera ut 15 
540 kronor 
vardera.

höra?Svårt att
Ring Hörsellinjen 

0771-888000.
www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund
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Vad är det som har 
hänt med kyrkorna 
och de kristna? Visst 

är det en stor förändring 
som har skett. Jag tänker 
på hur det var för 50-75 år 
sedan och tiden dessförin-
nan. Då värnade varje sam-
fund och kyrka om sitt eget. 
Ofta på andras bekostnad. 
Den egna linjen var den 

enda rätta. Och det fanns 
höga murar mellan de olika 
inriktningarna. Samarbetet 
mellan kyrkorna var det inte 
mycket med. I stället härs-
kade isolationen, till många 
människors sorg.

Idag är läget ett helt 
annat. Vi erkänner varandra. 
Den kristna familjen har 
många medlemmar. Som ser 

olika ut. Vi har olika vanor, 
seder och bruk. Olika upp-
fattningar. Men vi besöker 
varandra. Vi samarbetar. 
Både här hemma och utom-
lands. För vi inser att vi är 
ETT.

Vi behöver varandra. 
Olikheterna behövs. För att 
återge Faderns härlighet. Ja, 
det är ju därför vi finns till. 
Inte för oss själva. Det är ju 
en och samma kärlek som 
har fött oss till liv. 

Och däruppe hos sin 
Fader ber Sonen Jesus 
Kristus för oss alla. Jag ber 
för dem, säger han, att de 
skall vara ett liksom vi är 
ett. Alltså har den kristna 
enheten sin grund, inte i 
något försök här på jorden 
att organisera fram enhet. 
Den trend vi ser har inget 
ursprung i en människas 
tanke. Nej, den har fötts i 
Guds hjärta.

 Alltså finns enheten där 
redan. Vi har bara att gå in i 
den. Gud har ämnat att hans 
kyrka skall vara enad. Och 
renad. Vi får lämna över 
vår småskurenhet och vårt 
partisinne i Guds händer. Vi 
får med glädje se upp i hans 
ansikte. Inför hans tron möts 
vi i våra böner och i vårt 
arbete med att göra Guds 
kärlek känd och utbredd här 
i världen. Så får vi ta med oss 
apostelns ord: Stäva efter att 
med friden som band bevara 
den andliga enheten.

Bengt Broman
Präst i Skepplanda-Hålanda

Betraktelse

Tid för enhet

ÄLVÄNGEN. Lördagen 
den 15 september är det 
återigen dags för museets 
traditionella Repslagardag. 
I år kommer ett 30-tal hant-
verkare att visa och sälja sina 
alster längs den 300 meter 
långa repslagarbanan. Vi 
möter textil- och trälslöj-
dare, keramiker, smeder, 
smyckestillverkare, mode-
skapare, reptillverkare och 
många fler. Du kan fynda 
den perfekta presenten till 
dig själv eller någon god vän. 

Passa på att njuta av hös-
tens skörd och köpa närpro-
ducerad mat.

På gården kommer vi få 
höra dunket från tändkule-
motorer då Göta Älvdalens 
Motorhistoriska förening 
visar upp flera av sina unika 
motorer.

Vad vore Replagardagen 
utan repslagning? Naturligt-
vis kommer repslagning att 
visas på flera olika sätt med 
gamla redskap och maskiner. 
Anders Ahl Jonsson kommer 
visa hur man gör lindbastrep 
med anor från vikingatiden. 
Ödenäs deltar med basta-
binne, det vill säga rep av 
granbast. För de intresserade 
blir det en exklusiv visning 
av tjärverket. 

Barnen kan göra sitt eget 
hopprep eller utmana sina 
föräldrar i en femkamp, 
prova att spela Labyrinten 
och Magneten, jättespel från 

Uspastorps Konferens- och 
Äventyrscenter som sätter 
samarbetet på prov.

Linföreningen har öppet 
hus. Spinna och väva är 
hantverk som tidigare nästan 
varje kvinna behärskade, 
men som nu är nästan bort-
glömt. Linföreningen räddar 
denna kunskap till eftervärl-
den. Den som vill, kan prova 
på att spinna sitt eget garn. 
För den som inte hinner 
väva sitt eget tyg har Linför-
eningen vackra linnetyger 
till försäljning.

Ni som ännu inte sett 
utställningen ”Att åter 
bruka” har nu chansen. 
Konstnären Lisa Wirehag 
visar hur man på ett enkelt 
sätt kan sy om gamla ärvda 
linnelakan och dukar till 

fräcka kläder. Vid lunchtid 
får vi i en modevisning med 
valda delar av kollektionen. 

Det går bra att testa sin 
lycka i hantverkslotteriet. 
Varje hantverkare har skänkt 
fina priser. Under sin rund-
vandring bland hantverkare 
kan man delta i Finn fem 
fendrar, även det med fina 
priser.

Skulle någon bli lite trött 
och hungrig kan man njuta 
av kaffe och en god Repsla-
garbakelse i kaféet, till skön 
underhållning av sångaren 
Leif Sunesson med flera. 
För den lite mer sugne är 
grillarna på gården tända. 

Detta brukar vara en trev-
lig och välbesökt familjedag. 
Som vanligt är det fri entré.

❐❐❐

Repslagardagen står för dörren

Nästa lördag är det dags för den traditionella Repslagarda-
gen på Repslagarmuseet i Älvängen.
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Skepplanda kyrka stängd
för renovering fr o m

söndag 16 september
Gudstjänsterna 

kommer tills vidare 
att firas i Skepplanda 

församlingshem.

Välkomna!

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
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Vad är det som har 
hänt med kyrkorna 
och de kristna? Visst 

är det en stor förändring 
som har skett. Jag tänker 
på hur det var för 50-75 år 
sedan och tiden dessförin-
nan. Då värnade varje sam-
fund och kyrka om sitt eget. 
Ofta på andras bekostnad. 
Den egna linjen var den 

enda rätta. Och det fanns 
höga murar mellan de olika 
inriktningarna. Samarbetet 
mellan kyrkorna var det inte 
mycket med. I stället härs-
kade isolationen, till många 
människors sorg.

Idag är läget ett helt 
annat. Vi erkänner varandra. 
Den kristna familjen har 
många medlemmar. Som ser 

olika ut. Vi har olika vanor, 
seder och bruk. Olika upp-
fattningar. Men vi besöker 
varandra. Vi samarbetar. 
Både här hemma och utom-
lands. För vi inser att vi är 
ETT.

Vi behöver varandra. 
Olikheterna behövs. För att 
återge Faderns härlighet. Ja, 
det är ju därför vi finns till. 
Inte för oss själva. Det är ju 
en och samma kärlek som 
har fött oss till liv. 

Och däruppe hos sin 
Fader ber Sonen Jesus 
Kristus för oss alla. Jag ber 
för dem, säger han, att de 
skall vara ett liksom vi är 
ett. Alltså har den kristna 
enheten sin grund, inte i 
något försök här på jorden 
att organisera fram enhet. 
Den trend vi ser har inget 
ursprung i en människas 
tanke. Nej, den har fötts i 
Guds hjärta.

 Alltså finns enheten där 
redan. Vi har bara att gå in i 
den. Gud har ämnat att hans 
kyrka skall vara enad. Och 
renad. Vi får lämna över 
vår småskurenhet och vårt 
partisinne i Guds händer. Vi 
får med glädje se upp i hans 
ansikte. Inför hans tron möts 
vi i våra böner och i vårt 
arbete med att göra Guds 
kärlek känd och utbredd här 
i världen. Så får vi ta med oss 
apostelns ord: Stäva efter att 
med friden som band bevara 
den andliga enheten.

Bengt Broman
Präst i Skepplanda-Hålanda

Betraktelse

Tid för enhet

ÄLVÄNGEN. Lördagen 
den 15 september är det 
återigen dags för museets 
traditionella Repslagardag. 
I år kommer ett 30-tal hant-
verkare att visa och sälja sina 
alster längs den 300 meter 
långa repslagarbanan. Vi 
möter textil- och trälslöj-
dare, keramiker, smeder, 
smyckestillverkare, mode-
skapare, reptillverkare och 
många fler. Du kan fynda 
den perfekta presenten till 
dig själv eller någon god vän. 

Passa på att njuta av hös-
tens skörd och köpa närpro-
ducerad mat.

På gården kommer vi få 
höra dunket från tändkule-
motorer då Göta Älvdalens 
Motorhistoriska förening 
visar upp flera av sina unika 
motorer.

Vad vore Replagardagen 
utan repslagning? Naturligt-
vis kommer repslagning att 
visas på flera olika sätt med 
gamla redskap och maskiner. 
Anders Ahl Jonsson kommer 
visa hur man gör lindbastrep 
med anor från vikingatiden. 
Ödenäs deltar med basta-
binne, det vill säga rep av 
granbast. För de intresserade 
blir det en exklusiv visning 
av tjärverket. 

Barnen kan göra sitt eget 
hopprep eller utmana sina 
föräldrar i en femkamp, 
prova att spela Labyrinten 
och Magneten, jättespel från 

Uspastorps Konferens- och 
Äventyrscenter som sätter 
samarbetet på prov.

Linföreningen har öppet 
hus. Spinna och väva är 
hantverk som tidigare nästan 
varje kvinna behärskade, 
men som nu är nästan bort-
glömt. Linföreningen räddar 
denna kunskap till eftervärl-
den. Den som vill, kan prova 
på att spinna sitt eget garn. 
För den som inte hinner 
väva sitt eget tyg har Linför-
eningen vackra linnetyger 
till försäljning.

Ni som ännu inte sett 
utställningen ”Att åter 
bruka” har nu chansen. 
Konstnären Lisa Wirehag 
visar hur man på ett enkelt 
sätt kan sy om gamla ärvda 
linnelakan och dukar till 

fräcka kläder. Vid lunchtid 
får vi i en modevisning med 
valda delar av kollektionen. 

Det går bra att testa sin 
lycka i hantverkslotteriet. 
Varje hantverkare har skänkt 
fina priser. Under sin rund-
vandring bland hantverkare 
kan man delta i Finn fem 
fendrar, även det med fina 
priser.

Skulle någon bli lite trött 
och hungrig kan man njuta 
av kaffe och en god Repsla-
garbakelse i kaféet, till skön 
underhållning av sångaren 
Leif Sunesson med flera. 
För den lite mer sugne är 
grillarna på gården tända. 

Detta brukar vara en trev-
lig och välbesökt familjedag. 
Som vanligt är det fri entré.

❐❐❐

Repslagardagen står för dörren

Nästa lördag är det dags för den traditionella Repslagarda-
gen på Repslagarmuseet i Älvängen.
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Skepplanda kyrka stängd
för renovering fr o m

söndag 16 september
Gudstjänsterna 

kommer tills vidare 
att firas i Skepplanda 

församlingshem.

Välkomna!

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

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
Elimförsamlingen Alafors
Torsd 6/9 kl 18, Musikca-
fé, Ohlins.

Fuxerna kyrka
Lörd kl 16, Mässa, Kris-
tensson. Sönd kl 10, Hög-
mässa, Westergaard. Sönd 
kl 13, Suomenkielinen. Tisd 
kl 9, Mässa i församlings-
hemmet, Isacson. Onsd kl 
18:30, Mässa, Nordblom. 
Torsd kl 14, Gemenskaps-
träff i församlingshemmet.

Starrkärr-Kilanda för-
samling
Torsd 6/9 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, Nord-
blom. Sönd 9/9 Älvängens 
kyrka 11.00 Mässa, Nord-
blom. Starrkärrs kyrka kl 
11, Mässa, Lennart Johns-
son. Nols kyrka kl 17, För-
bönsgudstjänst, Nordblom. 
Månd 10/9 Starrkärrs för-
samlingshem kl 10, Sy-
föreningen. Onsd 12/9 
Älvängens kyrka kl 19, 
Stickcafé. Starrkärrs kyrka 
kl 19, Bön för församlingen.

Skepplanda pastorat
Skepplanda lörd 8/9 kl 13, 
Konfi rmation Broman. 
Sönd 9/9 kl 10, Mässa Bro-
man. Onsd 12/9 kl 10, Stor-
café. Hålanda, se Skepplan-
da. S:t Peder sönd 9/9 kl 
10, Mässa Skredsvik. Tisd 
11/9 kl 18, Veckomässa. 
Ale-Skövde sönd 9/9 kl 12, 
Gudstjänst Skredsvik. Onsd 
12/9 kl 18.30, Församlings-
kväll. Tunge sönd 9/9 kl 17, 
Mässa Broman.

Guntorps missionskyrka
Onsd 5/9 kl 18.30, SpårarS-
cout & UpptäckarScout. 
Lörd-Sönd 8-9/9 Tillsam-
manshelg I Gräfsnäs. Onsd 
12/9 kl 18.30, Tonår & 
ÄventyrarScout.

Nödinge församling
9/9 14:e ef Tref kl 11, Nö-
dinge kyrka Mässa R Bäck. 
Kl 16, Surte kyrka Jubi-
leumsmusik Bosse Svensson 
Yngve Andersson H Hul-
tén. Månd 10/9 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem 
Mässa H Hultén. Tisd 11/9 
kl 14, Nödinge Servicehus 
R Bäck. Onsd 12/9 kl 19, 
Ekumenisk bön Surte Mis-
sionskyrka.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 4/9 kl 8-9, Bön. Onsd 

5/9 kl 18-19, Bön. Kl 19.30, 
Smyrnakören. Torsd 6/9 kl 
10-12.30, SmyrnaCaféet. 
Kl 18.15, Hobby (7-12 år) 
– Terminsstart. Fred 7/9 kl 
19, Greenhouse (åk 7 och 
uppåt) – terminsstart. Kl 
20.30, Effect – Café & Öp-
pet hus för ungdomar. Lörd 
8/9 kl 10-13, Second Hand 
& Café. Sönd 9/9 kl 11, 
Gudstjänst, Marie Nord-
vall, tema – ”Yttersta tiden 
och Jesu återkomst”. Även-
tyret (3-12 år) – termins-
start. Församlingsmöte. 
Kyrkkaffe. Tisd 11/9 kl 8-9, 
Bön. Kl 14, Bibelsamtals-
gruppen – Terminsstart.

Surte missionskyrka
Onsd 5/9 kl 15, Onsdags-
träff: Göran Andréasson 
med sångare. Onsd 5/9 kl 
18:30, Tonår. Onsd 5/9 kl 
21, Innebandy i Surtesko-
lan. Välkommen! Lörd 8/9 
kl 17, Konsert. Helena och 
Rickard Taubner. Sönd 9/9 
kl 11, Temagudstjänst. Leif 
Herngren: Flyktingar i Sve-
rige i 11 år - Nu i tjänst för 
sitt Uruguay. Utgångskol-
lekt till Uruguayprojek-
tet. Fika med empenadas 
(bröd), samtal och infor-
mation. Månd 10/9 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Sur-
te Symphonic Band, övar. 
Onsd 12/9 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 12/9 kl 18:30, Eku-
menisk bön. Surte mis-
sionskyrka. Onsd 12/9 kl 
21, Innebandy i Surtesko-
lan. Välkommen!

Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 5/9 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön. Sönd 
9/9 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson, sång. Onsdag 
12/9 kl 19, Sång bibelläs-
ning och bön.

Älvängens missionskyrka
Tisd 4/9 kl 10, Bön. Torsd 
6/9 kl 12, Babymassa-
ge start. Lörd 8/9, tillsam-
mansdag i Gräfsnäskyrkan. 
Avfärd kl 9.00 från mis-
sionskyrkan. Kostnad mat 
mm, 150:-. Frågor? 0705-
442629. Månd 10/9 kl 
18.30, Scout. Tisd 11/9 kl 
10, Bön. Torsd 13/9 kl 12, 
Babymassage.

Vigda 

Den 7/7 i spekerödskyrka i 
Stenungsund gifte vi oss och 

heter nu alla Edwinson!
Vi hade en underbar dag. 
Tack alla som var med och 

förgyllde den.
Robert Edwinson och Jenny 

Edwinson fd.Josefsson.

Ett stort tack till Er som 
hjälpte mig när jag ramlade, 
söndagen 19/8 och till Bir-
gitta och Lennart som körde 
mig till Kungälvs sjukhus 
och som var med mig hela 
dagen tills jag kom in på sal. 

Tacksam Gunborg

Mitt varmaste tack till del-
tagarna i PRO Ale Norras 
skagenresa 14-15 aug för de 
vackra blommorna som jag 
fick med anledning av min 
sjukdom.

Stig Andersson

Tack

Grattis

Lucas kom äntligen till 
Världen, den 13/7!

Stolta storasystrar Ida och 
Lina! Kram Mamma o Pappa

Födda

Välkommen vår älskade 
Alicia

Född 5/7
Cristell Duarte och
Niklas Gabrielsson

Eivor Eriksson, Alafors 
har avlidit. Född 1942 och 
efterlämnar sönerna Conny, 
Mats, Patrik och Martin 
med familjer som närmast 
sörjande.
 
Ingemar Johansson,Bohus 
har avlidit. Född 1943 och 
efterlämnar döttrarna Marie 
och Camilla med familjer 
som närmast sörjande.
 
Jonas Lahrin, Surte har 
avlidit. Född 1988 och 
efterlämnar Föräldrar och 
Syskon med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Ann-Britt Karlsson. I Surte 
kapell hölls torsdagen 30 au-
gusti begravningsgudstjänst 
för Ann-Britt Karlsson, 
Bohus. Offi ciant var
komminister Reine Bäck.
 
Lillvor Israelsson, I Skepp-
landa kyrka hölls fredagen 
31 augusti begravningsguds-
tjänst för Lillvor Israelsson, 
Skepplanda. Offi ciant var 
komminister Bengt Broman.
 
Ann-Marie Johansson. I 
Kilanda kyrka hölls fredagen 
31 augusti begravnings-
gudstjänst för Ann-Marie 
Johansson, Alafors. Offi ciant 
var kontraktsadjunkt Lars 
Ingvarsson.

Grattis till
Agnes Bergfelt 9 år

och Adam Bergfelt 5 år
som båda fyller år den 2 
september. Kramar från
Mamma, Pappa, storebror 
Anton, Mormor, Morfar, 

Farmor och Farfar

Grattis
Alfred

på din 8-årsdag
önskar

Mormor & Morfar

Vårt varma tack til er
som på olika sätt hedrat 

minnet av vår käre

John Johansson
vid hans bortgång

Kertsin
Sune & Leif
med familjer

Tack

Till minne 

Till minne av
vår älskade

maka, mamma, svärmor

10 år av saknad

* 24/8 1943
† 8/9 2002

Det finns så mycket vi vill 
berätta om vårt liv,
om allting som sker.

Men vi tror att du redan 
vet, att du tittar ner
från himlen och ler.

Eje
Mahlin & Tobias

Vill ta en stege och klättra 
upp till dig så vi får träffas, 

mormor!
Lucas & Maja

Skepplanda Hålanda Boule 
tackar SBTK för den provi-
soriska boulebanan vi fått på 
Forsvallen. Ett särskilt tack 
till Sven, Jerry och Roy.

Döda

Vår kära Mamma 
Svärmor och Farmor

Eivor Eriksson
* 19 april 1942

har efter långt och tap-
pert kämpande lämnat 
oss i sorg och saknad.

Alafors 
26 augusti 2012

CONNY och JEANETTE 
MATS och ÅSA 

PATRIK och HELENA 
MARTIN 

och MICHAELA 
Barnbarn

Någonstans inom oss 
är vi alltid tillsammans

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 

14 september kl. 11.00 
i Starrkärrs kyrka. 

Efter akten inbjudes 
till minnesstund 

i församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

till Ale Begravningsbyrå 
tel. 0303-33 33 99 senast 
onsdagen 12 september. 

Lika välkommet 
som blommor är en gåva 
till Reumatikerförbundet 

tel. 08-505 805 28. 
Valfri klädsel.

Vår älskade Pappa 
Svärfar och Morfar

Ingemar 
Johansson

* 17 november 1943

har idag hastigt  
lämnat oss.

Bohus 
21 augusti 2012

MIA 
Tobias och Michaela 

William 
CAMILLA och KRISTER 

Sandra 
Släkt och vänner

Mor står och väntar 
på stranden 

Ögonen lyser när Far 
hon får se 

Så stilla och varsamt 
hon sträcker ut handen 
Så vandrar de samman, 

och skiljas ej mer

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 

21 september kl. 11.00 
i Starrkärrs kyrka.  

Efter akten inbjudes  
till minnesstund i  

församlingshemmet. 
Svar om deltagande 

meddelas  
Ale Begravningsbyrå  
tel. 031-98 32 50 eller 

www.alebegravning.se  
senast onsdagen  

19 september. 
Hedra gärna Ingemars 
minne med en gåva till 
Sjöräddningssällskapet 

Pg. 90 05 00 - 0 eller 
www.sjoraddning.se 
märk gåvan: Rörö 
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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

Resepresentkort köpes. ving, 
Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor. Även kort datum av 
intresse. Ring
tel. 0735-01 45 63

Jordbruksfastighet önskas 
köpa i Ale. Ca 20-30 hektar skog 
+ åker.
tel. 0706-98 05 98

SÄLJES

Ved 2m3 lövved, lastat och 
klart. Låna kärran och kör hem. 
950kr.
tel. 0706-08 62 99

Bra böckers lexikon 2000. 
Komplett 25 band inkl världsat-
las. Nyskick!, 500:-
tel. 0702-20 76 66

Däck med fälgar 195*65*15, pris 
2000:- vid snabb affär, 1500:-.
tel. 0701-40 80 93

ÖHYRA

Äldre gård. Gärna med vedspis, 
bakugn, el,vatten,förråd tillgång 
till ved. Gärna årsarende.
tel. 0702-89 25 22

ÖVRIGT

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

Stor loppis! Folkets Hus i 
Älvängen. Lörd 8/9 & Sönd 9/9 
kl 10-16. Nytt, begagnat, antikt. 
Smycken fr 10kr, kläder fr 25kr 
mm. Servering finnes.
Varmt välkomna!

Bakluckeloppis vid Starrkärrs 
bygdegård. Lörd 8/9 kl 10-13, 
100:-/p-plats.
Anmäl er till starrkarrsbygde-
gard@hotmail.com eller
tel. 0707-35 03 01

Tjock-TV (Sanyo) 28" bort-
skänkes.
tel. 0707-64 17 70

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!

ÖKÖPES
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Hyr65plus.se - Använd rotav-
draget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, golv,  
mur & putsarbeten, el-behörig-
het, städ & trädgård. Anlita en 
senior hos oss! Innehar f-skatt 
sedel.
tel. 0738-14 04 57

Brodyr till bra priser
Vi broderar på bl.a. kläder, 
jackor, handdukar, kepsar, scha-
brak, 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 
erbjuder både privatpersoner 
som företagare juridisk råd-
givning. Vi arbetar med bland 
annat familjerätt, affärsjuri-
dik och fastighetsrätt. För mer 
information besök: www.mads-
enlaw.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. 
Kontant betalning.
tel. 0738-01 35 20
el. 0768-07 42 42

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simp-
lex. Anläggning och skötsel 
samt mossrivning av gräsmat-
tor. Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar för 
miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

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

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

tel. 0520-655 181

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

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

Äntligen är våren här!
Vi utför alla förekommande 
Trädgårdsarbeten. Ni kan njuta 
av grillen och kaffet i lugn o ro. 
Boka en tid för kostnadsfri kon-
sultation av Er trädgård. Enstaka 
jobb eller hela säsongen. Fast 
pris eller löpande.
CJ ENTREPENAD
tel. 0768-81 60 10

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponro-
sen erbjuder små och medel-
stora företag hjälp med ekono-
min. Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

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

Vi 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

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

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

Välkomna till Hundfixarn
Vi tar emot hundar på dagis, 
även pensionat. Passa på att 
klippa/trimma er hund samti-
digt 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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Lördag den 15 september tänker vi fira
Peter Bergesens fd Andersson 50-årsdag, 
vi gör det med öppet hus för släkt och vänner

Välkomna till oss från kl 15.00 -
(vi håller på tills vi känner oss klara...)

Öppet hus

Grattis till världens bästa 
mamma och svärmor
 Ingela Smedberg

 som fyller 60 år den 8/9. 
Ingela har öppet hus
efter kl 15.00 den 8/9

på Gärdesvägen 4
i Älvängen

Välkomna att
fira med henne!

Grattis
Ingmar

och mitt goa barnbarn
Edwin

som fyller 64 resp 2 år
den 31/8

önskar Monica (mormor)

Vi vill gratulera vår
glädjespridare

Markus Lauronen
när han fyller 4 år
den 3 september

Mummu, Ukki, Jouni, 
Jarno & Lotta, Juhani, 

Joanna & Konrad

Grattis till godingen
Agnes

 som fyllde 1 år
den 28 augusti.

Grattiskramar från 
Mamma, Pappa,

Mormor och Morfar,
Farmor, Farfar och Göte

...till personalen på Älväng-
ens vårdcentral, ambulans-
sjukvårdarna och personalen 
på Kungälvs sjukhus för ett 
på alla sätt professionellt 
bemötande och omhänder-
tagande i samband med min 
operation.

Jonas Anderson

Till alla LRF-kamrater i Ale 
som gav oss en överraskning 
och minnesvärd samman-
komst hos familjen Borg-
ström på Kilanda Säteri. Vill 
vi framföra vårt tack.

Mari-Anne & Bertil

En stor bukett med Rosor 
till Peter på Tempo i Skepp-
landa. Din service och ditt 
bemötande är guld värd.

Skepplanda Hemvärns 
& Kulturförening

Vi vill ge Veckans Ros till 
familjen Merstrand på Golf-
krogen Backa Säteri för att 
de alltid är positiva, tjäns-
tvilliga och tillmötesgående.

"Nöjda lunchgäster"

...Ett fång rosor vill jag ge 
till den fantastiska familjen 
Kalin i Skepplanda.  Tack 
för att ni alltid ställer upp!

PR

Grattis Jimmy, Linda
& Freja till lilla pojken!

Massor av kramar
Farmor & Farfar, 

Faster, Markus & Ebba

Till Dennis och Moa med 
personal på ALE GOLF-
KROG, ALVHEM för en 
fantastisk god buffé, bra ser-
vice och trevligt bemötande 
på vårt 65-års kalas.

"Nöjda gäster"

Överstegårdens samfällighetsförening vill tacka Tyrone 
Hansson för att han tog sig tid, lyssnade på våra åsikter och 
svarade på frågor.Han var den enda representanten från 
samhällsbyggnadsnämnden som närvarade vid vårt möte ang 
en eventuell byggnation i vår närmiljö..

GRATTIS

Veckans ros 

Grattis
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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

Resepresentkort köpes. ving, 
Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor. Även kort datum av 
intresse. Ring
tel. 0735-01 45 63

Jordbruksfastighet önskas 
köpa i Ale. Ca 20-30 hektar skog 
+ åker.
tel. 0706-98 05 98

SÄLJES

Ved 2m3 lövved, lastat och 
klart. Låna kärran och kör hem. 
950kr.
tel. 0706-08 62 99

Bra böckers lexikon 2000. 
Komplett 25 band inkl världsat-
las. Nyskick!, 500:-
tel. 0702-20 76 66

Däck med fälgar 195*65*15, pris 
2000:- vid snabb affär, 1500:-.
tel. 0701-40 80 93

ÖHYRA

Äldre gård. Gärna med vedspis, 
bakugn, el,vatten,förråd tillgång 
till ved. Gärna årsarende.
tel. 0702-89 25 22

ÖVRIGT

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

Stor loppis! Folkets Hus i 
Älvängen. Lörd 8/9 & Sönd 9/9 
kl 10-16. Nytt, begagnat, antikt. 
Smycken fr 10kr, kläder fr 25kr 
mm. Servering finnes.
Varmt välkomna!

Bakluckeloppis vid Starrkärrs 
bygdegård. Lörd 8/9 kl 10-13, 
100:-/p-plats.
Anmäl er till starrkarrsbygde-
gard@hotmail.com eller
tel. 0707-35 03 01

Tjock-TV (Sanyo) 28" bort-
skänkes.
tel. 0707-64 17 70

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-behörig-
het, städ & trädgård. Anlita en 
senior hos oss! Innehar f-skatt 
sedel.
tel. 0738-14 04 57

Brodyr till bra priser
Vi broderar på bl.a. kläder, 
jackor, handdukar, kepsar, scha-
brak, 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 
erbjuder både privatpersoner 
som företagare juridisk råd-
givning. Vi arbetar med bland 
annat familjerätt, affärsjuri-
dik och fastighetsrätt. För mer 
information besök: www.mads-
enlaw.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. 
Kontant betalning.
tel. 0738-01 35 20
el. 0768-07 42 42

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simp-
lex. Anläggning och skötsel 
samt mossrivning av gräsmat-
tor. Trädfällning, beskärning av 
träd och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar för 
miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

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

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

tel. 0520-655 181

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

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

Äntligen är våren här!
Vi utför alla förekommande 
Trädgårdsarbeten. Ni kan njuta 
av grillen och kaffet i lugn o ro. 
Boka en tid för kostnadsfri kon-
sultation av Er trädgård. Enstaka 
jobb eller hela säsongen. Fast 
pris eller löpande.
CJ ENTREPENAD
tel. 0768-81 60 10

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponro-
sen erbjuder små och medel-
stora företag hjälp med ekono-
min. Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

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

Vi 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

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

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

Välkomna till Hundfixarn
Vi tar emot hundar på dagis, 
även pensionat. Passa på att 
klippa/trimma er hund samti-
digt 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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Lördag den 15 september tänker vi fira
Peter Bergesens fd Andersson 50-årsdag, 
vi gör det med öppet hus för släkt och vänner

Välkomna till oss från kl 15.00 -
(vi håller på tills vi känner oss klara...)

Öppet hus

Grattis till världens bästa 
mamma och svärmor
 Ingela Smedberg

 som fyller 60 år den 8/9. 
Ingela har öppet hus
efter kl 15.00 den 8/9

på Gärdesvägen 4
i Älvängen

Välkomna att
fira med henne!

Grattis
Ingmar

och mitt goa barnbarn
Edwin

som fyller 64 resp 2 år
den 31/8

önskar Monica (mormor)

Vi vill gratulera vår
glädjespridare

Markus Lauronen
när han fyller 4 år
den 3 september

Mummu, Ukki, Jouni, 
Jarno & Lotta, Juhani, 

Joanna & Konrad

Grattis till godingen
Agnes

 som fyllde 1 år
den 28 augusti.

Grattiskramar från 
Mamma, Pappa,

Mormor och Morfar,
Farmor, Farfar och Göte

...till personalen på Älväng-
ens vårdcentral, ambulans-
sjukvårdarna och personalen 
på Kungälvs sjukhus för ett 
på alla sätt professionellt 
bemötande och omhänder-
tagande i samband med min 
operation.

Jonas Anderson

Till alla LRF-kamrater i Ale 
som gav oss en överraskning 
och minnesvärd samman-
komst hos familjen Borg-
ström på Kilanda Säteri. Vill 
vi framföra vårt tack.

Mari-Anne & Bertil

En stor bukett med Rosor 
till Peter på Tempo i Skepp-
landa. Din service och ditt 
bemötande är guld värd.

Skepplanda Hemvärns 
& Kulturförening

Vi vill ge Veckans Ros till 
familjen Merstrand på Golf-
krogen Backa Säteri för att 
de alltid är positiva, tjäns-
tvilliga och tillmötesgående.

"Nöjda lunchgäster"

...Ett fång rosor vill jag ge 
till den fantastiska familjen 
Kalin i Skepplanda.  Tack 
för att ni alltid ställer upp!

PR

Grattis Jimmy, Linda
& Freja till lilla pojken!

Massor av kramar
Farmor & Farfar, 

Faster, Markus & Ebba

Till Dennis och Moa med 
personal på ALE GOLF-
KROG, ALVHEM för en 
fantastisk god buffé, bra ser-
vice och trevligt bemötande 
på vårt 65-års kalas.

"Nöjda gäster"

Överstegårdens samfällighetsförening vill tacka Tyrone 
Hansson för att han tog sig tid, lyssnade på våra åsikter och 
svarade på frågor.Han var den enda representanten från 
samhällsbyggnadsnämnden som närvarade vid vårt möte ang 
en eventuell byggnation i vår närmiljö..

GRATTIS

Veckans ros 

Grattis
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HÄLGEKRYSSET

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

FÅ EN GRATIS FOTANALYS
Prova 30 dagar - blir du inte nöjd får du

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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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.


