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Älvängen

Robert Holmén, tränare.

Optimism i 
Surte Bandy
BOHUS. – Det här ska bli 
riktigt kul!

Orden tillhör Surte 
BK:s nye tränare, Robert 
Holmén.

Optimismen och framtidstron är 
enorm i bandyklubben, inte ens för-
lusten 3-11 mot IFK Kungälv kunde 
begrava den. Surte BK har ett delvis 
nytt lag till återkomsten i division ett.

Läs sid 17

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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www.axums.se

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

Galltvål Galltvålen är bioliogiskt nedbrytbar och innehåller inga 
giftiga ämnen! Passar bra till fläckborttagning, att tvätta sig med om  
                                                                  man har torr hud, tvätta 
                                                                          husdjuren med, mm49:-Flytande Fast
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DENNA VECKA FIRAR VI

Ale Torg 7, NÖDINGE • Gäller v37 • www.ica.se/ale

White Lady 
6 bitars

129:-

NAMNSDAGAR I SEPTEMBER

12 Ons

13 Tor

14 Fre

15 Lör 

16 Sön

17 Mån

18 Tis

Åsa, Åslög

Sture

Ida

Sigrid, Siri

Dag, Daga

Hildegard, 
Magnhild

Orvar

Förföriskt god!

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

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

Bilreparationer på 

alla bilmodeller!

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

Kycklingklubba,
grillad 
Max 5 st/hushåll. 
Gäller t o m 16/9-12 /st

Ord.pris 16.90:-/st 

– Din skobutik för hela familjen

Göteborgsvägen 99 A, 0303-74 62 75, Vard 9.30-18.00, Lörd 9.30-14.00

Ord. pris 750:-

100kr rabatt på

Ord. pris 
700:-

Erbjudandet gäller alla modeller 
till dam & herr, t.o.m 15/9-12

Ord. pris 850:-
Finns även i svart

Elever mötte Ibrahim Baylan
Batoul Raad var en av många elever i Ale gymnasium som tog chansen 
att ta pulsen på Socialdemokraternas talesperson i utbildningsfrågor, 
Ibrahim Baylan. Besöket i Ale gymnasium innehöll också möte med rektorer 
och annan skolpersonal. Som vanligt väckte Ale kommuns datorsatsning 
i skolan stort intresse hos toppolitikern.    Läs sid 13
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Vi kan nu lämna lug-
nande besked om kol-
lektivtrafiken. Nu är 

det inte bara klart med att 
pendeltåget går varje kvart 
under högtrafik, utan det 
kommer också vara möjligt 
att ansluta till varje tåg med 
buss. Västtrafik håller löftet 
om en buss till varje tåg, men 
beroende på var du bor kan 
det ändå bli en omställning. 
Resande som har klivit på vid 
vårdcentralen i Älvängen till 
exempel, kommer få busstra-
fik till tåget en gång i halv-
timmen, därmed blir kvarts-
trafiken inte möjlig att ut-
nyttja fullt ut om man är 
bussberoende. Å andra sidan 
finns det andra sätt att ta sig 
till stationen på. Helheten 
ser ändå ut att lösa sig, men 
en del kritiska diskussioner 
lär Västtrafik få räkna med.

Från orter som saknar 
egen pendelstation kommer 
anslutningarna att vara goda. 
Från exempelvis Skepplanda 
kommer det att avgå en buss i 
kvarten under högtrafik.

Undertecknad tror att 
orter som Älvängen och 
Nödinge på sikt kommer 
att få slingor som hämtar 
upp längs de tätbefolkade 
områdena. Utbyggnaden 
och expansionen av bostäder 
skulle kunna skynda på den 
processen.

Bandypremiär i Ale Arena 
under en ljummen septem-
bersöndag är något speciellt. 

Att stå med mössa på inom-
hus och bevittna en klassisk 
vinteridrott, för att i nästa 
stund svettas på vägen till 
bilen, har förvrängt kulturen 
något. Att hallen trots allt 
har dragningskraft står utan 
tvivel. Surte BK har byggt 
sitt nya lag med en stomme 
av unga talanger som har 
både nuet och framtiden för 
sig. De flesta av nyförvärven 
nämner möjligheten och 
förutsättningarna att spela 
inomhus som ett avgörande 
skäl till att välja Surte som 
klubbadress. Samtidigt 
menar flera att inget går upp 
mot att spela en välbesökt 
bandymatch med några 
minusgrader, doften av glögg 
och till ljudet av klappande 
vantar. Den där klassiska 
bandystämningen är svår att 
uppbringa under tak, men i 
jämförelse med att inte kunna 
spela alls är valet enkelt. 
Vilka otroligt goda sportsliga 
förutsättningar Ale kommun 
nu erbjuder. Inomhusarena 
för bandy, snart tre konst-
gräsplaner för fotbollsentusi-
asterna, sju stora kompletta 
inomhushallar för andra 
inomhusidrotter samt 
en mindre friidrotts-
flygel i Bohus. Det 
finns faktiskt lite 
att skryta med.

Ibrahim 
Baylan (S), 
Socialde-
mokraternas 

talesperson i utbildnings-
frågor, gjorde ett populärt 
besök i Nödinge. Kul att Ale 
kommun uppmärksammas 
för sina IT-satsningar och 
att eleverna får chansen att 
möta ledande politiker. På 
redaktionen funderade vi lite 
kring vilken policy skolorna 
har för politiska besök. Vad 
händer om ett mer extremt 
parti också vill komma och 
delge sina åsikter? Hur ställer 
sig skolan till det och med 
vilken strategi bemöter man 
elever som eventuellt känner 
sig kränkta? Någon enskild 
policy finns inte för Ales 
skolor, man hänvisar med all 
rätt till skollagen. Jag hoppas 
den är bra skriven för det är 
en viktig fråga, men jag har 
inte hunnit granska den – jag 

valde att fun-
dera själv 
och hoppas 

min oro 
är obefo-
gad.

Lugnande besked

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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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

����������

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

�DROP IN & 
TIDSBESTÄLLNING
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JUST NU!
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Kontorslokaler i NOL Sitt inte själv 
hemma, kom ut i gemenskapen och skapa 
kontakter för nya affärer.

Ring Börje på 
tel: 0703-289577
NOL FÖRETAGSCENTER

www.nolforetagscenter.se

SLIPP TRÄNGSELSKATTEN

Välkomna!

VÄTTLE 
SCOUTKÅR

Nu startar vi för hösten!
Gamla och nya scouter 

hälsas välkomna.

Torsdag 13/9, kl 18.15 
vid Furustugan, Alafors
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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

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

70 % 
för 0 kr.

Vi är en ideell förening som står för 70% 
av sjöräddningen i Sverige – utan en krona från staten. 
Bli medlem på sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.
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Vi kan nu lämna lug-
nande besked om kol-
lektivtrafiken. Nu är 

det inte bara klart med att 
pendeltåget går varje kvart 
under högtrafik, utan det 
kommer också vara möjligt 
att ansluta till varje tåg med 
buss. Västtrafik håller löftet 
om en buss till varje tåg, men 
beroende på var du bor kan 
det ändå bli en omställning. 
Resande som har klivit på vid 
vårdcentralen i Älvängen till 
exempel, kommer få busstra-
fik till tåget en gång i halv-
timmen, därmed blir kvarts-
trafiken inte möjlig att ut-
nyttja fullt ut om man är 
bussberoende. Å andra sidan 
finns det andra sätt att ta sig 
till stationen på. Helheten 
ser ändå ut att lösa sig, men 
en del kritiska diskussioner 
lär Västtrafik få räkna med.

Från orter som saknar 
egen pendelstation kommer 
anslutningarna att vara goda. 
Från exempelvis Skepplanda 
kommer det att avgå en buss i 
kvarten under högtrafik.

Undertecknad tror att 
orter som Älvängen och 
Nödinge på sikt kommer 
att få slingor som hämtar 
upp längs de tätbefolkade 
områdena. Utbyggnaden 
och expansionen av bostäder 
skulle kunna skynda på den 
processen.

Bandypremiär i Ale Arena 
under en ljummen septem-
bersöndag är något speciellt. 

Att stå med mössa på inom-
hus och bevittna en klassisk 
vinteridrott, för att i nästa 
stund svettas på vägen till 
bilen, har förvrängt kulturen 
något. Att hallen trots allt 
har dragningskraft står utan 
tvivel. Surte BK har byggt 
sitt nya lag med en stomme 
av unga talanger som har 
både nuet och framtiden för 
sig. De flesta av nyförvärven 
nämner möjligheten och 
förutsättningarna att spela 
inomhus som ett avgörande 
skäl till att välja Surte som 
klubbadress. Samtidigt 
menar flera att inget går upp 
mot att spela en välbesökt 
bandymatch med några 
minusgrader, doften av glögg 
och till ljudet av klappande 
vantar. Den där klassiska 
bandystämningen är svår att 
uppbringa under tak, men i 
jämförelse med att inte kunna 
spela alls är valet enkelt. 
Vilka otroligt goda sportsliga 
förutsättningar Ale kommun 
nu erbjuder. Inomhusarena 
för bandy, snart tre konst-
gräsplaner för fotbollsentusi-
asterna, sju stora kompletta 
inomhushallar för andra 
inomhusidrotter samt 
en mindre friidrotts-
flygel i Bohus. Det 
finns faktiskt lite 
att skryta med.

Ibrahim 
Baylan (S), 
Socialde-
mokraternas 

talesperson i utbildnings-
frågor, gjorde ett populärt 
besök i Nödinge. Kul att Ale 
kommun uppmärksammas 
för sina IT-satsningar och 
att eleverna får chansen att 
möta ledande politiker. På 
redaktionen funderade vi lite 
kring vilken policy skolorna 
har för politiska besök. Vad 
händer om ett mer extremt 
parti också vill komma och 
delge sina åsikter? Hur ställer 
sig skolan till det och med 
vilken strategi bemöter man 
elever som eventuellt känner 
sig kränkta? Någon enskild 
policy finns inte för Ales 
skolor, man hänvisar med all 
rätt till skollagen. Jag hoppas 
den är bra skriven för det är 
en viktig fråga, men jag har 
inte hunnit granska den – jag 

valde att fun-
dera själv 
och hoppas 

min oro 
är obefo-
gad.

Lugnande besked

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

�DROP IN & 
TIDSBESTÄLLNING
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JUST NU!
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Kontorslokaler i NOL Sitt inte själv 
hemma, kom ut i gemenskapen och skapa 
kontakter för nya affärer.

Ring Börje på 
tel: 0703-289577
NOL FÖRETAGSCENTER

www.nolforetagscenter.se

SLIPP TRÄNGSELSKATTEN

Välkomna!

VÄTTLE 
SCOUTKÅR

Nu startar vi för hösten!
Gamla och nya scouter 

hälsas välkomna.

Torsdag 13/9, kl 18.15 
vid Furustugan, Alafors
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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

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

70 % 
för 0 kr.

Vi är en ideell förening som står för 70% 
av sjöräddningen i Sverige – utan en krona från staten. 
Bli medlem på sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.
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Hemsida snabbt, 
enkelt, prisvärt!

Att skaffa hemsida idag behöver varken 
vara svårt, dyrt eller tidskrävande
En väl utformad hemsida är ett av de absolut 
effektivaste sätten att nå kunder och leverantörer.
Slipp allt krångel, onödiga utgifter och bortkastad tid.
Låt oss på Alekuriren hjälpa dig med din 
marknadsföring på nätet så kan du ägna dig åt annat…

Ring oss gärna om du vill veta mer:

0303-333 734

STÖDFÖRENINGEN VAKEN

Insamlingen till Europas fattigaste barn gav 75 652:-

Tack ska ni ha, vi gjorde det igen!

Betydande bidrag har givits av:

Det gjorde det möjligt för Budesti kommun i Moldavien 
att hjälpa de 100 fattigaste barnen i sommar!

Utan vårt stöd hade det inte varit möjligt.

Nolskolan med partners

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

Elvis forever Ale
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Trafikolycka i Alvhem

En trafikolycka med två bilar inblandade inträffade på E45 i Alvhem, 
strax före klockan åtta på torsdagsmorgonen. Räddningstjänst och ambu-
lans kallades till olycksplatsen. En person fick uppsöka vårdcentral, men i 
övrigt orsakade kollisionen enbart materiella skador.

Text: Jonas Andersson  Foto: Christer Grändevik 

Vi stänger kl 15 på onsdag och torsdag 
(12 och 13/9). Istället kommer vi att synas 
ute i ditt bostadsområde. Vi ses!

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

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                    

- Älska handboll

Mer info på hemsidan 

www.klubben/alehf

ÅRSMÖTE 
PÅ FORSVALLEN 

21 SEPTEMBER
 KL 19.00

Om några månader 
börja de nya pen-
deltågen att trafi-

kera pendeltågssträckorna 
inom Västtrafiks område. 
De kommer att gå på Ale-
pendeln. Denna tågtyp går 
redan i Skånetrafiken och 
Östgötatrafiken.
Där har man infört tyst av-
delning i bägge ändar av 
varje tågset. Många som 
pendlar vill ha tyst och 
lugnt omkring sig när de 
reser. En del arbetar, en 
del studerar medan andra 

bara vill koppla av. Dess-
utom är det dyrt, dyrast 
av storstadslänen, att resa. 
Jag har varit i kontakt med 
Västtrafik i denna fråga, 
men de verkar inte intres-
serade. Därför vore det bra 
om ni som vill ha tyst av-
delning i pendeltågen och 
även regiontågen (det finns 
utrymme om viljan finns) 
skickar ett mejl till tid-
ningens redaktion.

Christer Wilhelmsson
Resenärsforum

Vi (S)er alltid till Ales bästa!
Folkpartiet antyder i en 

insändare i Alekuriren 
v 36 att Socialdemo-

kraterna är 
rädda för frågan om vilka 
partier vi har tänkt samarbe-
ta med efter nästa val. 
Vi är inte ett dugg rädda för 
den frågan! Vi är alltid be-
redda att ta ansvar för Ale. 
Därför kan vi inte ta ställ-
ning till hur en ny kom-

munledning i Ale ska se ut 
förrän vi vet hur mandatför-
delningen blir i fullmäktige 
efter nästa val. 

Helst ser vi en stark soci-
aldemokratisk ledning där 
våra värderingar om ett 
jämlikt samhälle med fokus 
på jobb och utbildning för 
alla får stor genomslag-
skraft. Men eftersom inget 

parti brukar få egen majo-
ritet måste vi vara öppna 
för samarbete åt olika håll 
och i olika former. Det vore 
oklokt att låsa fast sig defi-
nitivt redan nu. Kanske blir 
det så att stolta sociallibera-
ler vill vara med att ta ansvar 
tillsammans med oss?

Det viktiga för oss är att 
Ale åter får en stabil majo-

ritetsledning som tar kloka 
beslut för alebornas bästa 
och där främlingsfientliga 
krafter utestängs från poli-
tisk påverkan. 

Paula Örn (S)
Eva Eriksson (S)

Tyst på tåget?

Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter – i alla väder. Och våra moderna 
räddningsbåtar klarar att gå i hög fart även i mycket grov sjö. Ge en gåva eller bli medlem, så bidrar du 
till att rädda liv till sjöss – vi får nämligen inga bidrag från staten. Som tack för ditt stöd hjälper vi dig om 
du t.ex. får roderhaveri eller motorstopp – även när sjön ligger spegelblank. 
Läs mer på sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.

Om du befinner dig här, 
är vi snart där.
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ritet måste vi vara öppna 
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ritetsledning som tar kloka 
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och där främlingsfientliga 
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Tyst på tåget?

Vi har 1800 frivilliga sjöräddare beredda att rycka ut inom 15 minuter – i alla väder. Och våra moderna 
räddningsbåtar klarar att gå i hög fart även i mycket grov sjö. Ge en gåva eller bli medlem, så bidrar du 
till att rädda liv till sjöss – vi får nämligen inga bidrag från staten. Som tack för ditt stöd hjälper vi dig om 
du t.ex. får roderhaveri eller motorstopp – även när sjön ligger spegelblank. 
Läs mer på sjöräddning.se eller ring 077-579 00 90.

Om du befinner dig här, 
är vi snart där.

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

September

PÅ GÅNG I ALE

Kulturstipendium 2012
Ale kommuns kulturstipendium delas ut för 
insatser inom kulturområdet såsom litteratur, 
musik, konst, teater, film, dans, foto, museum, 
utställning, konsthantverk, kulturarv, 
bildningsverksamhet eller annan jämförbar 
verksamhet. Stipendiet delas ut till person 
eller organisation som är bosatt i, eller har sin 
kulturella verksamhet knuten till Ale.

Kulturstipendiet om 30.000 kr är uppdelat i arbets-
stipendium och belöningsstipendium. Stipendierna 
kan komma att delas av flera stipendiater. Ansök-
ningsblankett finns på www.ale.se/uppleva-och-gora/
kultur/kulturstipendium samt på Kulturverket i Ale 
gymnasium, Nödinge. Blanketten kan också beställas 
på telefon 0303-330 590. Ansökan om stipendium eller 
förslag på stipendiat skall vara kommunen tillhanda 
senast måndag 15 oktober 2012. Adress: Ale kommun, 
Sektor utbildning, kultur och fritid, 449 80 Alafors. För 
ytterligare information kontakta enhetschef Ragnhild 
Kappelmark 0303-330 939.

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 pr
från Skanska, Ted Wingård och Nikolaus Johansson

PROVA PÅ GEOCACHING
Geocaching kan 
kanske också 
kallas skattjakt för 
vuxna. En hobby 
som miljoner 
människor världen 
över ägnar sig åt. 
Du får chansen att 
både upptäcka 
något nytt men också att se välbekanta platser med 
nya ögon. Detta föredrag passar även dig som har 
prövat lite men vill lära dig lite mer. 
>> Lördag 15 september kl 10 för föräldrar och 
barn samt kl 13 för endast vuxna.
Avgift 50 kr
Vi börjar i Läsesalen, Ale bibliotek, Nödinge. Kläder 
efter väder.
Medarr: Studieförbundet Vuxenskolan

KONSTVANDRING ÄLVKUL-
TUR
Besök konstnärer & konsthantverkare i deras ateljéer 
och verkstäder i Götaälvdalen.
>> 22-23 september kl 11-18
Vernissage på Älvkulturs samlingsutställning 
>> Fredag 21 september kl 19 i Handkrafts lokal 
på Magasinsgatan 1, Trollhättan. 
Arr: Handkraft

GRÄV MED EN ARKEOLOG
Andreas Antelid visar hur en arkeolog arbetar och 
du får pröva att gräva. Vi kommer gräva på en 
speciell plats i Furulundsparken där vi tror att det 
kan finnas mycket spännande att hitta. Kläder efter 
väder. Vi träffas vid entrén till Furulundsparken, 
Alafors. Obligatoriskt förköp av biljetter på Ale 
bibliotek, Nödinge 50 kr.
>> Lördag 22 september kl 14
Medarr: Studieförbundet Vuxenskolan

FÖRELÄSNINGAR 
OM SOCIALA MEDIER 
OCH INTERNET
Vårens populära föreläsningar på Ale bibliotek 
fortsätter i höst. Lena Wingbro guidar dig genom 
den digitala djungeln av facebook, bloggar, 
wikis, google, internetbank, webbläsare med 
mera. Föreläsningen ges vid tre tillfällen: Onsdag 
26 september, onsdag 24 oktober, onsdag 
28 november kl. 13.30 - 15.30. Anmälan till 
Studieförbundet Vuxenskolan,  
tel. 0303 - 74 85 02 eller ale@sv.se.

BOK + PYSSEL  
PÅ SURTE BIBLIOTEK
För dig som är 9-12 år. Vi tipsar varandra om bra 
böcker, pysslar och fikar tillsammans. Onsdagarna 
19/9, 17/10, 14/11 kl. 14.30. Ingen anmälan.  

ESTLAND - ETT STYCKE 
SVENSK HISTORIA
Föredrag av Renny Olausson 
>> Onsdag 26 september kl. 19.00
Älvängens bibliotek
Fika / Inträde: 40 kr

HAR DITT BARN KÄMPIGT  
ATT LÄSA OCH SKRIVA?
Välkommen till Öppet hus på Ale 
bibliotek i Nödinge lördag 6 oktober.
Kl. 10.00 - 14.00 kan du träffa Niclas Löfgren från 
skoldatateket i Ale som visar olika hjälpmedel för 
skolan och hemmet.
Du får själv testa de program som alla elever har 
tillgång till i sina skoldatorer. Biblioteket berättar om 
talböcker och lättläst.

Nya egenavgifter för färdtjänst  
Inom Ale kommun betalas en egenavgift per enkelresa. Avgiften är kopplad till  
Västtrafiks baspriser och följer de ändringar som Västtrafik gör.

Egenavgifterna nedan gäller fr. o. m. 2012-10-01 inom Ale kommun och till angränsande kommuner inom  
färdtjänstområdet.

Resa till Från Ale södra 
vuxen

Från Ale norra 
vuxen

Från Ale södra 
ungdom

Från Ale norra 
ungdom

Ale 42 42 32 32

Kungälv 63 63 47 47

Göteborg 81 101 61 76

Lerum 101 101 76 76

Alingsås 158 158 118 118

Lilla Edet 110 110 83 83

Trollhättan 158 158 118 118
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LÖDÖSE. I förra veckan 
fick samtliga högsta-
dieelever i Lilla Edets 
kommun varsin iPad. 
Eleverna på Tingbergs-
skolan var först ut.

Glädjen gick inte att 
ta miste på.

Bara några veckor in på det 
nya läsåret var det dags för 
högstadieeleverna på Ting-
bergsskolan att få sina nya 
verktyg. Kommunledning-
ens beslut att låta alla ungdo-
mar i årskurs 7-9, Tingbergs-
skolan och Fuxernaskolan, få 
en iPad är efterlängtat. Det är 
inte bara eleverna som hyllar 
kommunens satsning utan 
även personalen.

 – Det är ett välkommet 
verktyg i undervisningen, ett 
förhållandevis enkelt redskap 
att använda. En iPad är an-
vändarvänlig, mer lätthan-

terlig än exempelvis en dator, 
förklarar Tingbergsskolans 
rektor Susanne Lavén.

Hennes kollega på Fuxer-
naskolan, Andréas Somos, 
är inne på precis samma linje.

– En iPad har kort start-
tid och en teknik som nästan 
är självinstruerande, väldigt 
logisk måste jag säga. Den 
liknar i många avseende en 
smartphone som flertalet av 
våra elever redan behärskar, 
säger Andréas Somos.

Vad är den största vin-
sten med att eleverna nu 
har en egen iPad?

– Att pedagogerna kan 
nyttja olika lärstilar i under-
visningen. Man kan exem-
pelvis använda sig av ljudfi-
ler, text, film och så vidare på 
ett väldigt enkelt sätt. Det blir 
ett nytt sätta att arbeta, där 
eleverna kan vara mer aktiva. 
iPads är också utrustade med 

en bra anteckningsbok och en 
kalenderfunktion som är fan-
tastisk, säger Andréas Somos.

– Eftersom det är ett digi-
talt verktyg det handlar om 
så kommer det nya uppdate-
ringar automatiskt hela tiden. 
Det finns också en mängd gra-
tisapplikationer som vi inom 
skolans värld kan ha nytta av. 
Utvecklingen är enorm.

Varför iPads till hög-
stadieungdomar och inte 
en satsning mot de yngre 
eleverna?

– Någonstans ska man 
börja och varför inte i hög-
stadiet? Lilla Edets kommun 
har bestämt sig för en-till-en-
satsning och just i det avseen-
det är iPads en väldigt lämp-
lig produkt för den här mål-
gruppen.

Glädjerus på Tingbergsskolan
– iPads till alla högstadieelever i Lilla Edet

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nöjda rektorer, Susanne Lavén på Tingbergsskolan och Andréas Somos på Fuxernaskolan. I 
förra veckan försågs samtliga högstadieelever i Lilla Edets kommun med varsin iPad.

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 ute-
plats 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.

ENDAST 8 LÄGENHETER KVAR!
FRÅN 995.000 KR.

För mer information kontakta 
Anders Östlund. BoSkaparna.

Tel: 0730-96 08 55, 0703-44 40 74. 
www.boskaparna.se

Områdes-

visning

Söndag 16 sept

12.00–14.00

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

Färre barn skulle smittas 
av HIV. Det var målet med 
den sydafrikanska utbild-
ningsmodellen. 

Ingen hade väntat sig 
så stora sidoeffekter - att 
barnen blev mer engage-
rade i sitt skolarbete och 
trodde mer på sig själva. 

Nu ska Bohusskolan i 
Ale använda sig av samma 
metod översatt till svens-
ka villkor.

Birgitta Augusts-
son, temaledare för soci-
ala investeringar, blev in-
tresserad av modellen när 
hon var på en konsert med 
elever från Star for life i 
vintras.

– Jag kände att här måste 
Ale vara med. Vi tog kon-
takt och det beslutades att 
en skola i kommunen ska 
testa metoden tillsammans 
med två skånska skolor.

Självklart går det inte att 
göra exakt som i Sydafrika. 
Ale är tillsammans med de 
skånska skolorna med och 
översätter det sydafrikan-

ska arbetssättet till svenska 
förhållanden. Grundtanken 
och stora delar av arbets-
sättet är detsamma –med 
hjälp av kultur och musik 
ger man eleverna en tro på 
att de faktiskt kan åstad-
komma vad de vill med 
sina liv.

 Under läsåret ska pe-
dagogerna på Bohussko-
lan titta på materialet och 
utbilda sig. Sedan drar det 
riktiga arbetet igång hösten 
2013, då en årskull elever 
ska utbildas med det syd-
afrikanska arbetssättet i 
fokus. Projektet pågår i tre 
år och under hela tiden är 
en forskare med från SKL 
(Sveriges kommuner och 
landsting).

 Ale kommun jobbar fo-
kuserat med att låta elever-
na påverka sin egen utbild-
ning och sin situation. Star 
for life är en av flera meto-
der och ska utvärderas till-
sammans med de andra ar-
betssätten.

 – Om ungdomarna mår 

bra har de större möjlig-
heter att lyckas med att nå 
sina mål på bästa sätt. När 
vi nu fick möjlighet att 
jobba med den här vink-
lingen tog vi den, säger 
Annika Sjöberg, sektors-
chef för sektor utbildning, 
kultur och fritid.

 Förtroendevalda och 
tjänstemän är överens om 
att det är spännande att få 
vara med och utveckla mo-
dellen och anpassa den.

– Att stärka barns och 
ungas självkänsla och tro på 
att de - på riktigt- kan nå 
sina drömmare är ett av de 
viktigaste uppdragen vi har. 
Ingen ska känna att de går 
i skolan för att lagen kräver 
det. Eleverna ska vara i 
skolan för att kunskaper-
na har ett värde för dem, 
säger Elena Fridfelt (C), 
utbildningsnämndens ord-
förande.

❐❐❐

ALE. Det blir en buss 
till varje tåg, men det 
gäller att bo på rätt 
ställe.

Alvhemsborna ser 
ut att bli stora vin-
nare med buss varje 
kvart till Älvängen, 
alternativt ta sig direkt 
till stationen Lödöse 
södra.

– Det här kommer att 
bli riktigt bra, bitarna 
faller på plats, säger 
Stefan Krafft på Väst-
trafik.

Kollektivtrafiken vänder blad 
i Götaälvdalen i allmänhet 
och Ale i synnerhet. Någon 
busstrafik till Göteborg, 
med ett undantag (linje 402 
från Nödinge), kommer inte 
att finnas. Nu är det tåget 
som gäller. Från Skepplanda 
kommer det under rusnings-
trafik (ca 06.30-08.30) att gå 
en buss varje kvart till pendel-
stationen i Älvängen. Likaså 
är det från Alvhem. Boende i 
Älvängen får läsa tidtabellen 
lite mer noga. Från vårdcen-
tralen kommer det att gå en 
buss varje halvtimme, det är 
bussen från Nödinge norrut 
som kommer att gå varannan 
tur runt Starrkärr, varannan 

tur lokalvägen förbi Häljered.
– Vår bedömning är ändå 

att det ska räcka, men det är 
sant alla får inte tillgång till 
kvartstrafik med buss. Det 
är däremot möjligt att för de 
som måste med tåget att ta sig 
till centrum, menar Västtra-
fiks trafikutvecklare, Stefan 
Krafft.

Bussen från Sandsjödal 
via Vimmersjön kommer att 
gå som idag, men istället för 
att ansluta till Lila Express 
kör den resenärerna till pen-
deltåget i Nödinge. Det blir 
också en ny linje från Jenny-
lund, 401, som via pendeln 
och genom hela Surte fort-
sätter till Agnesberg.

– Den kommer att gå en 
gång i halvtimmen fram och 
tillbaka, så boende i Surte 
som bor en bit från pendel-
stationen kommer att kunna 
ta bussen. De flesta bor ändå 
med pendeln inom räckhåll 
för gång och cykel, säger 
Stefan Krafft.

Linje 402 som tidiga-
re har utgått från Älvängen 
via Bäckebol till Göteborg 
kommer i framtiden att gå 
från Nödinge via Bohus och 
över älven till Eriksdal. Häri-
från blir det inte E6 till Bäck-
ebol, utan istället Tagenevä-

gen förbi Kärra och sedan till 
Göteborg.

– Det är ett försök att rädda 
kvar linjen. Den har inte varit 
så frekvent utnyttjad som vi 
önskar, säger Stefan Krafft 
som påpekar att det fortfa-
rande är möjligt att ta sig till 
Bäckebol men då via ett byte 
till buss 40 eller 43.

De nya tidtabellerna är 
fastställda, men inte publika 
ännu. Det blir de dock inom 
kort. Någon elbuss i Nödinge 
ligger inte med i tabellen.

– Nej, och jag vet inte rik-
tigt vad som händer med det 
projektet. Vi har inte varit den 
drivande parten. Vi har fullt 
upp med våra egna framtid-
sidéer, avslutar Stefan Krafft.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

En buss till varje tåg

Nu är busstrafiken till och 
från pendeln klar. Det blir en 
buss till varje tåg för nästan 
alla.

Sydafrikansk metod 
testas i Aleskola
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LÖDÖSE. I förra veckan 
fick samtliga högsta-
dieelever i Lilla Edets 
kommun varsin iPad. 
Eleverna på Tingbergs-
skolan var först ut.

Glädjen gick inte att 
ta miste på.

Bara några veckor in på det 
nya läsåret var det dags för 
högstadieeleverna på Ting-
bergsskolan att få sina nya 
verktyg. Kommunledning-
ens beslut att låta alla ungdo-
mar i årskurs 7-9, Tingbergs-
skolan och Fuxernaskolan, få 
en iPad är efterlängtat. Det är 
inte bara eleverna som hyllar 
kommunens satsning utan 
även personalen.

 – Det är ett välkommet 
verktyg i undervisningen, ett 
förhållandevis enkelt redskap 
att använda. En iPad är an-
vändarvänlig, mer lätthan-

terlig än exempelvis en dator, 
förklarar Tingbergsskolans 
rektor Susanne Lavén.

Hennes kollega på Fuxer-
naskolan, Andréas Somos, 
är inne på precis samma linje.

– En iPad har kort start-
tid och en teknik som nästan 
är självinstruerande, väldigt 
logisk måste jag säga. Den 
liknar i många avseende en 
smartphone som flertalet av 
våra elever redan behärskar, 
säger Andréas Somos.

Vad är den största vin-
sten med att eleverna nu 
har en egen iPad?

– Att pedagogerna kan 
nyttja olika lärstilar i under-
visningen. Man kan exem-
pelvis använda sig av ljudfi-
ler, text, film och så vidare på 
ett väldigt enkelt sätt. Det blir 
ett nytt sätta att arbeta, där 
eleverna kan vara mer aktiva. 
iPads är också utrustade med 

en bra anteckningsbok och en 
kalenderfunktion som är fan-
tastisk, säger Andréas Somos.

– Eftersom det är ett digi-
talt verktyg det handlar om 
så kommer det nya uppdate-
ringar automatiskt hela tiden. 
Det finns också en mängd gra-
tisapplikationer som vi inom 
skolans värld kan ha nytta av. 
Utvecklingen är enorm.

Varför iPads till hög-
stadieungdomar och inte 
en satsning mot de yngre 
eleverna?

– Någonstans ska man 
börja och varför inte i hög-
stadiet? Lilla Edets kommun 
har bestämt sig för en-till-en-
satsning och just i det avseen-
det är iPads en väldigt lämp-
lig produkt för den här mål-
gruppen.

Glädjerus på Tingbergsskolan
– iPads till alla högstadieelever i Lilla Edet

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nöjda rektorer, Susanne Lavén på Tingbergsskolan och Andréas Somos på Fuxernaskolan. I 
förra veckan försågs samtliga högstadieelever i Lilla Edets kommun med varsin iPad.

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 ute-
plats 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.

ENDAST 8 LÄGENHETER KVAR!
FRÅN 995.000 KR.

För mer information kontakta 
Anders Östlund. BoSkaparna.

Tel: 0730-96 08 55, 0703-44 40 74. 
www.boskaparna.se

Områdes-

visning

Söndag 16 sept

12.00–14.00

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

Färre barn skulle smittas 
av HIV. Det var målet med 
den sydafrikanska utbild-
ningsmodellen. 

Ingen hade väntat sig 
så stora sidoeffekter - att 
barnen blev mer engage-
rade i sitt skolarbete och 
trodde mer på sig själva. 

Nu ska Bohusskolan i 
Ale använda sig av samma 
metod översatt till svens-
ka villkor.

Birgitta Augusts-
son, temaledare för soci-
ala investeringar, blev in-
tresserad av modellen när 
hon var på en konsert med 
elever från Star for life i 
vintras.

– Jag kände att här måste 
Ale vara med. Vi tog kon-
takt och det beslutades att 
en skola i kommunen ska 
testa metoden tillsammans 
med två skånska skolor.

Självklart går det inte att 
göra exakt som i Sydafrika. 
Ale är tillsammans med de 
skånska skolorna med och 
översätter det sydafrikan-

ska arbetssättet till svenska 
förhållanden. Grundtanken 
och stora delar av arbets-
sättet är detsamma –med 
hjälp av kultur och musik 
ger man eleverna en tro på 
att de faktiskt kan åstad-
komma vad de vill med 
sina liv.

 Under läsåret ska pe-
dagogerna på Bohussko-
lan titta på materialet och 
utbilda sig. Sedan drar det 
riktiga arbetet igång hösten 
2013, då en årskull elever 
ska utbildas med det syd-
afrikanska arbetssättet i 
fokus. Projektet pågår i tre 
år och under hela tiden är 
en forskare med från SKL 
(Sveriges kommuner och 
landsting).

 Ale kommun jobbar fo-
kuserat med att låta elever-
na påverka sin egen utbild-
ning och sin situation. Star 
for life är en av flera meto-
der och ska utvärderas till-
sammans med de andra ar-
betssätten.

 – Om ungdomarna mår 

bra har de större möjlig-
heter att lyckas med att nå 
sina mål på bästa sätt. När 
vi nu fick möjlighet att 
jobba med den här vink-
lingen tog vi den, säger 
Annika Sjöberg, sektors-
chef för sektor utbildning, 
kultur och fritid.

 Förtroendevalda och 
tjänstemän är överens om 
att det är spännande att få 
vara med och utveckla mo-
dellen och anpassa den.

– Att stärka barns och 
ungas självkänsla och tro på 
att de - på riktigt- kan nå 
sina drömmare är ett av de 
viktigaste uppdragen vi har. 
Ingen ska känna att de går 
i skolan för att lagen kräver 
det. Eleverna ska vara i 
skolan för att kunskaper-
na har ett värde för dem, 
säger Elena Fridfelt (C), 
utbildningsnämndens ord-
förande.

❐❐❐

ALE. Det blir en buss 
till varje tåg, men det 
gäller att bo på rätt 
ställe.

Alvhemsborna ser 
ut att bli stora vin-
nare med buss varje 
kvart till Älvängen, 
alternativt ta sig direkt 
till stationen Lödöse 
södra.

– Det här kommer att 
bli riktigt bra, bitarna 
faller på plats, säger 
Stefan Krafft på Väst-
trafik.

Kollektivtrafiken vänder blad 
i Götaälvdalen i allmänhet 
och Ale i synnerhet. Någon 
busstrafik till Göteborg, 
med ett undantag (linje 402 
från Nödinge), kommer inte 
att finnas. Nu är det tåget 
som gäller. Från Skepplanda 
kommer det under rusnings-
trafik (ca 06.30-08.30) att gå 
en buss varje kvart till pendel-
stationen i Älvängen. Likaså 
är det från Alvhem. Boende i 
Älvängen får läsa tidtabellen 
lite mer noga. Från vårdcen-
tralen kommer det att gå en 
buss varje halvtimme, det är 
bussen från Nödinge norrut 
som kommer att gå varannan 
tur runt Starrkärr, varannan 

tur lokalvägen förbi Häljered.
– Vår bedömning är ändå 

att det ska räcka, men det är 
sant alla får inte tillgång till 
kvartstrafik med buss. Det 
är däremot möjligt att för de 
som måste med tåget att ta sig 
till centrum, menar Västtra-
fiks trafikutvecklare, Stefan 
Krafft.

Bussen från Sandsjödal 
via Vimmersjön kommer att 
gå som idag, men istället för 
att ansluta till Lila Express 
kör den resenärerna till pen-
deltåget i Nödinge. Det blir 
också en ny linje från Jenny-
lund, 401, som via pendeln 
och genom hela Surte fort-
sätter till Agnesberg.

– Den kommer att gå en 
gång i halvtimmen fram och 
tillbaka, så boende i Surte 
som bor en bit från pendel-
stationen kommer att kunna 
ta bussen. De flesta bor ändå 
med pendeln inom räckhåll 
för gång och cykel, säger 
Stefan Krafft.

Linje 402 som tidiga-
re har utgått från Älvängen 
via Bäckebol till Göteborg 
kommer i framtiden att gå 
från Nödinge via Bohus och 
över älven till Eriksdal. Häri-
från blir det inte E6 till Bäck-
ebol, utan istället Tagenevä-

gen förbi Kärra och sedan till 
Göteborg.

– Det är ett försök att rädda 
kvar linjen. Den har inte varit 
så frekvent utnyttjad som vi 
önskar, säger Stefan Krafft 
som påpekar att det fortfa-
rande är möjligt att ta sig till 
Bäckebol men då via ett byte 
till buss 40 eller 43.

De nya tidtabellerna är 
fastställda, men inte publika 
ännu. Det blir de dock inom 
kort. Någon elbuss i Nödinge 
ligger inte med i tabellen.

– Nej, och jag vet inte rik-
tigt vad som händer med det 
projektet. Vi har inte varit den 
drivande parten. Vi har fullt 
upp med våra egna framtid-
sidéer, avslutar Stefan Krafft.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

En buss till varje tåg

Nu är busstrafiken till och 
från pendeln klar. Det blir en 
buss till varje tåg för nästan 
alla.

Sydafrikansk metod 
testas i Aleskola
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NÖDINGE. Sluta grogga 
börja jogga!

En slogan från förr 
som åter är aktuell.

Ale kommun utmanar 
nu kommuninvånarna 
med kampanjen Vita 
dagar, som syftar till en 
nystart av kropp och 
själ.

Efter en sommar med god 
mat och dryck i form av öl, 
vin, cider och andra alkohol-
haltiga törstsläckare kan det 
vara läge för en nystart. Det 
är åtminstone budskapet i 
den kampanj som Vakna och 
folkhälsorådet gemensamt 
tagit fram. Som samarbets-
partner har man också enga-
gerat Sportlife och Team 
Sportia.

– Två aktörer med tydlig 

inriktning på folkhälsa. Det 
ger extra tyngd åt projek-
tet, säger drogförebyggare 
Thomas Berggren.

Alla vuxna, boende i kom-
munen eller tjänstgörande 
i densamma, är välkomna 
att delta i den tävling som 
utlysts. Utmaningen ligger i 
att försöka minska sin alko-
holkonsumtion och att unna 
sig några extra vita dagar.

– Det är inte rimligt och 
tro att alla alebor ska bli nyk-
terister. Det är inte det som 
den här kampanjen går ut på. 
Däremot kan det vara bra att 
fundera över sin alkoholkon-
sumtion. Att avstå alkohol 
innebär trots allt många för-
delar. Du blir klarare i knop-
pen, du sparar pengar, du är 
alltid körklar och så vidare. 
Det finns många plusfakto-

rer, säger Berggren.
Alla som deltar i utma-

ningen blir naturligtvis vin-
nare. Därutöver är det några 
slumpvist utvalda som kan 
vinna priser från respektive 
samarbetspartner i projektet.

– Man kan också anmäla sig 
två och två. På så sätt kan man 
utmana sin granne, kompis 
och så vidare. Dessa är med 
och tävlar om ett bonuspris. 
Vinnarna kommer att få en 
timmes specialträning med 
en personlig tränare, säger 
folkhälsoplanerare Birgitta 
Fredén.

Anmälan och mer infor-
mation om kampanjen finns 
på Vaknas hemsida.

Aleborna uppmanas 
till fler vita dagar
– Kampanj som främjar folkhälsan

Vita dagar är en kampanj som uppmanar aleborna att dra ned på sin alkoholkonsumtion. En 
tävling är utlyst med fina priser i potten. Bakom projektet står Ale kommun i samarbete med 
Team Sportia och Sportlife. Från vänster: Niklas Tidstrand, Birgitta Fredén, Sara Bohman 
och Thomas Berggren.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Får man göra avdrag
för trängselskatt
i deklarationen?

www.transportstyrelsen.se

www.aleel.se 0303-33 24 00 info@aleel.se | Lunnavägen 2,  Box 3004,  449 14 Alafors

Passa på och 
vintersäkra 
ditt elpris!

Vintersäkring 
1 november 2012 – 30 april 2013

93,38 öre/kWh + fast avgift 25 :-/månad

Rörligt elpris 
73,29 öre/kWh + fast avgift 25 :-/månad

Vi uppdaterar Fast elpris dagligen, priset ovan är från 
den 10 september 2012.

Årsförbrukning 2 000 kWh 5 000 kWh 20 000 kWh

Årskostnad 2 168:- 4 969:- 18 976:-

Årsförbrukning 2 000 kWh 5 000 kWh 20 000 kWh

Årskostnad  1 766:- 3 965:- 14 958:-

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

Priserna ovan inkluderar elcertifi kat, 
skatt och moms. 

Kontakta oss på telefon 0303-332400 
eller besök vår hemsida www.aleel.se 
för mer information!
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ÄLVÄNGEN. Tolv ton 
zink.

Lägg därtill fyra ton 
rostfritt plåt.

Så mycket material 
har gått åt för Plåtsla-
garna i Ale i arbetet 
med de nya pendeltågs-
stationerna och tillhö-
rande väderskydd i Ale 
kommun.

Det är det enskilt största pro-
jektet som Plåtslagarna i Ale 
haft sedan företaget startade 
sin verksamhet i november 
2005. En av de två delä-
garna, Mathias Mattsson, 
har haft ett par anställda på 
plats längs järnvägen sedan i 
början av juli förra året. Nu 
börjar dock arbetet gå mot 
sin slutfas.

– Vi håller på med 38 
väderskydd med plåttak plus 
tillbehör. Det är femton torn 
på sträckan som samtliga 
försetts med zink på skärm-
taken, rostfri plåt runt hissar 
och glaspartier, förklarar 
Mathias Mattsson.

– Det är mycket av vårt 
arbete som inte syns och 
som allmänheten inte lägger 
märke till.

Mathias tycker det är 

roligt att hans företag får 
vara en del i den historiska 
infrastruktursutbyggnaden 
genom Götaälvdalen.

– Det har varit ett roligt 
projekt på många sätt. Dels 
för att vi får utföra ett stort 
jobb i vår hemkommun, 
dels för att det har innebu-
rit en frihet för oss. Vi har 
fått vara delaktiga med att 
lösa plåttekniska detaljer 
och problem som uppstått 
under resans gång. Västtrafik 
och NCC har givit oss stort 
förtroende genom hela pro-
jektet. Uppdraget har varit 
enkelt från entreprenörens 
sida: Det ska vara tätt och 
snyggt!

Hur har samarbetet med 
övriga aktörer fungerat?

– Vi har haft ett jättebra 
samarbete med NCC och 
Västtrafik, som varit ansva-
rig för just den här delen. Vi 
har haft en öppen dialog och 
samma sak gäller med övriga 
entreprenörer som varit del-
aktiga i projektet, förklarar 
Mathias Mattsson.

Plåtslagarna i Ale kommer 
aldrig att få uppleva ett lik-
nande projekt någon mer 
gång på hemmaplan. Mathias 
Mattsson ser dock tillbaka 

på det gångna året med stor 
belåtenhet. Både han själv 
och personalen har samlat 
på sig nyttig erfarenhet och 
knutit värdefulla kontakter.

– Jag hoppas naturligtvis 
att det ska leda till fler unika 
jobb. Älvängens resecentrum 
är exempelvis ett uppdrag 
som vi knutit till oss tack vare 
arbetena med stationerna.

Vad har varit den största 
utmaningen i arbetet med 
tågstationerna?

– Att vi blir färdiga i tid. 
Vi är alltid sist på plats av 
alla hantverkare. En god pla-
nering har varit a och o, att 
trycka in rätt manskap i rätt 
tid. Vi har fått tajma arbetet 
utmed järnvägen samtidigt 
som man har fått se till att 

servicen till övriga kunder 
fungerat tillfredsställande.

– Vi har varit tvungna att 
prioritera och därför har 
en del privatpersoner fått 
stryka på foten. Fem man har 
jobbat med projektet under 
hela semestern

Ni är en garant för att 
aleborna slipper bli blöta 
när de väntar på tåget i 

framtiden?
– Absolut! Arbetet med 

väderskydden är utfört med 
stor noggrannhet och skulle 
det regna på dem, så är det i 
alla fall inte vårt fel, skrattar 
Mathias Mattsson.

Projekt som börjar bli klara
– PIAAB delaktiga i 
infrastruktursutbyggnaden

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Mathias Mattsson på Plåtslagarna i Ale AB kan konstatera att hans företag är med och avslutar sitt hittills största projekt 
någonsin. Tolv ton zink har gått åt i arbetet med de nya pendeltågsstationerna.

NOL. I dagarna är det 
bara tre månader kvar.

Bana Väg i Väst slut-
spurtar och ser ut att 
klara målgången.

– Vi har bra koll. Om 
det inte händer något 
oförutsett inträffar 
håller vi både tidplan 
och budget, säger pro-
jektchef Sara Distner.

Söndag 9 december invigs 
ett av Sveriges största infra-
strukturprojekt i modern tid. 
Götaälvdalen har då fått en 
fyrfältsväg mellan Göteborg 
och Trollhättan samt en dub-
belspårig järnväg som bland 
annat berikar Ale kommun 
med pendeltåg. Bana Väg i 
Väst har varit en utmaning 
på många sätt, inte minst att 
lyckas leda om trafiken paral-
lellt med bygget. Fem och 
ett halvt år har nu gått, det 
mesta är på plats när precis 
tre månader av projekttiden 
återstår.

– Vårt trafikavbrott på 
järnvägen i sommar gick väl-
digt bra. Vi hann med allt, 
vilket var en förutsättning 
för att resten ska kunna bli 
klart i tid. Vi har två kortare 
trafikavbrott kvar, vecka 45 
är det helt stängt och liksom 

helgen vecka 49. Vi kör dock 
viss egen trafik på järnvägen, 
till exempel transporter till 
arbetsplatserna, förklarar 
Sara Distner.

Bana Väg i Väst var ett 
första projekt där Vägverket 
och Banverket samverkade 
under gemensam ledning. 
Idag bildar båda verken Tra-
fikverket.

– Det hade inte varit 
möjligt att utföra både väg 
och järnväg om vi inte hade 
samarbetat. Det är kul att vi 
ser ut att klara våra mål. Vi 
har haft en stor förståelse 
från trafikanterna och när 
allt är klart hoppas jag att de 
tycker att det var värt att sitta 
i kö. Hela älvdalen får en ny 
karaktär och det kommer att 
bli attraktivare att både bo 
och etablera företag i regio-
nen, säger Sara Distner.

Måste säkerställas
Än så länge råder det full pro-
duktion. Norr om Älvängen 
är vägarbetet mycket inten-
sivt. När det gäller järnvä-
gen återstår bara etappen 
Velanda – Prässebo, resten 
är klart. I september bränner 
sista salvan av.

– Sedan ska vi testa driften 
och kapaciteten av järnvä-

gen. Allt måste säkerställas 
innan vi släpper på full trafik.

Geotekniken i Götaälv-
dalen är som bekant mest 
bestående av lera. Därför har 
kalkcement i sällan skådad 
mängd fått levereras.

– Lägger vi ut alla kalkce-
mentpelare på rad så skulle 
den gå från Trollhättan till 
Johannesburg…

Invigningen i december 
innebär inte att Trafikverket 
omgående försvinner. Första 

halvåret kommer att ägnas åt 
att färdigställa planteringar, 
lokalvägar, rivningsarbeten 
med mera. Toppbelägg-
ningen på sträckan norr om 
Älvängen läggs inte heller 
förrän under våren 2013. 

Notan för Bana Väg i Väst 
kommer att sluta på cirka 
13,6 miljarder.

Bana Väg i Väst snart i mål
– Tre månader kvar

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Sara Distner konstaterar att Bana Väg i Väst kommer att klara både tidplan och budget.   Foto: Kasper Dudzik
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ÄLVÄNGEN. Tolv ton 
zink.

Lägg därtill fyra ton 
rostfritt plåt.

Så mycket material 
har gått åt för Plåtsla-
garna i Ale i arbetet 
med de nya pendeltågs-
stationerna och tillhö-
rande väderskydd i Ale 
kommun.

Det är det enskilt största pro-
jektet som Plåtslagarna i Ale 
haft sedan företaget startade 
sin verksamhet i november 
2005. En av de två delä-
garna, Mathias Mattsson, 
har haft ett par anställda på 
plats längs järnvägen sedan i 
början av juli förra året. Nu 
börjar dock arbetet gå mot 
sin slutfas.

– Vi håller på med 38 
väderskydd med plåttak plus 
tillbehör. Det är femton torn 
på sträckan som samtliga 
försetts med zink på skärm-
taken, rostfri plåt runt hissar 
och glaspartier, förklarar 
Mathias Mattsson.

– Det är mycket av vårt 
arbete som inte syns och 
som allmänheten inte lägger 
märke till.

Mathias tycker det är 

roligt att hans företag får 
vara en del i den historiska 
infrastruktursutbyggnaden 
genom Götaälvdalen.

– Det har varit ett roligt 
projekt på många sätt. Dels 
för att vi får utföra ett stort 
jobb i vår hemkommun, 
dels för att det har innebu-
rit en frihet för oss. Vi har 
fått vara delaktiga med att 
lösa plåttekniska detaljer 
och problem som uppstått 
under resans gång. Västtrafik 
och NCC har givit oss stort 
förtroende genom hela pro-
jektet. Uppdraget har varit 
enkelt från entreprenörens 
sida: Det ska vara tätt och 
snyggt!

Hur har samarbetet med 
övriga aktörer fungerat?

– Vi har haft ett jättebra 
samarbete med NCC och 
Västtrafik, som varit ansva-
rig för just den här delen. Vi 
har haft en öppen dialog och 
samma sak gäller med övriga 
entreprenörer som varit del-
aktiga i projektet, förklarar 
Mathias Mattsson.

Plåtslagarna i Ale kommer 
aldrig att få uppleva ett lik-
nande projekt någon mer 
gång på hemmaplan. Mathias 
Mattsson ser dock tillbaka 

på det gångna året med stor 
belåtenhet. Både han själv 
och personalen har samlat 
på sig nyttig erfarenhet och 
knutit värdefulla kontakter.

– Jag hoppas naturligtvis 
att det ska leda till fler unika 
jobb. Älvängens resecentrum 
är exempelvis ett uppdrag 
som vi knutit till oss tack vare 
arbetena med stationerna.

Vad har varit den största 
utmaningen i arbetet med 
tågstationerna?

– Att vi blir färdiga i tid. 
Vi är alltid sist på plats av 
alla hantverkare. En god pla-
nering har varit a och o, att 
trycka in rätt manskap i rätt 
tid. Vi har fått tajma arbetet 
utmed järnvägen samtidigt 
som man har fått se till att 

servicen till övriga kunder 
fungerat tillfredsställande.

– Vi har varit tvungna att 
prioritera och därför har 
en del privatpersoner fått 
stryka på foten. Fem man har 
jobbat med projektet under 
hela semestern

Ni är en garant för att 
aleborna slipper bli blöta 
när de väntar på tåget i 

framtiden?
– Absolut! Arbetet med 

väderskydden är utfört med 
stor noggrannhet och skulle 
det regna på dem, så är det i 
alla fall inte vårt fel, skrattar 
Mathias Mattsson.

Projekt som börjar bli klara
– PIAAB delaktiga i 
infrastruktursutbyggnaden

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Mathias Mattsson på Plåtslagarna i Ale AB kan konstatera att hans företag är med och avslutar sitt hittills största projekt 
någonsin. Tolv ton zink har gått åt i arbetet med de nya pendeltågsstationerna.

NOL. I dagarna är det 
bara tre månader kvar.

Bana Väg i Väst slut-
spurtar och ser ut att 
klara målgången.

– Vi har bra koll. Om 
det inte händer något 
oförutsett inträffar 
håller vi både tidplan 
och budget, säger pro-
jektchef Sara Distner.
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ett av Sveriges största infra-
strukturprojekt i modern tid. 
Götaälvdalen har då fått en 
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och Trollhättan samt en dub-
belspårig järnväg som bland 
annat berikar Ale kommun 
med pendeltåg. Bana Väg i 
Väst har varit en utmaning 
på många sätt, inte minst att 
lyckas leda om trafiken paral-
lellt med bygget. Fem och 
ett halvt år har nu gått, det 
mesta är på plats när precis 
tre månader av projekttiden 
återstår.

– Vårt trafikavbrott på 
järnvägen i sommar gick väl-
digt bra. Vi hann med allt, 
vilket var en förutsättning 
för att resten ska kunna bli 
klart i tid. Vi har två kortare 
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– Det hade inte varit 
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och järnväg om vi inte hade 
samarbetat. Det är kul att vi 
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har haft en stor förståelse 
från trafikanterna och när 
allt är klart hoppas jag att de 
tycker att det var värt att sitta 
i kö. Hela älvdalen får en ny 
karaktär och det kommer att 
bli attraktivare att både bo 
och etablera företag i regio-
nen, säger Sara Distner.

Måste säkerställas
Än så länge råder det full pro-
duktion. Norr om Älvängen 
är vägarbetet mycket inten-
sivt. När det gäller järnvä-
gen återstår bara etappen 
Velanda – Prässebo, resten 
är klart. I september bränner 
sista salvan av.

– Sedan ska vi testa driften 
och kapaciteten av järnvä-

gen. Allt måste säkerställas 
innan vi släpper på full trafik.

Geotekniken i Götaälv-
dalen är som bekant mest 
bestående av lera. Därför har 
kalkcement i sällan skådad 
mängd fått levereras.

– Lägger vi ut alla kalkce-
mentpelare på rad så skulle 
den gå från Trollhättan till 
Johannesburg…

Invigningen i december 
innebär inte att Trafikverket 
omgående försvinner. Första 

halvåret kommer att ägnas åt 
att färdigställa planteringar, 
lokalvägar, rivningsarbeten 
med mera. Toppbelägg-
ningen på sträckan norr om 
Älvängen läggs inte heller 
förrän under våren 2013. 

Notan för Bana Väg i Väst 
kommer att sluta på cirka 
13,6 miljarder.

Bana Väg i Väst snart i mål
– Tre månader kvar

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Sara Distner konstaterar att Bana Väg i Väst kommer att klara både tidplan och budget.   Foto: Kasper Dudzik
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Hur har man 
kommit fram till var
betalstationerna ska stå?

www.transportstyrelsen.se

ALVHEM. Aningen 
blåsigt, men ändå en 
behaglig temperatur 
och en välpreparerad 
bana.

Det var förutsätt-
ningarna inför Handels-
bankens företagsgolf 
som avgjordes på 
Kungsgården i onsdags. 

– Ett lyckat arrang-
emang, konstaterade 
Deborah Moberg, kon-
torschef på Handels-
banken i Älvängen.

Frukosten stod uppdukad 
från klockan sju och klockan 
halv nio skulle deltagarna, 
48 till antalet, vara redo för 
spel. Tävlingen startade 
med så kallad shotgun och i 
potten låg dels individuella 
priser, dels en lagtävling med 
poängbogey som avgörande 
faktor.

Som arrangör stod Han-
delsbankens kontor i Surte, 
Nödinge, Älvängen, Gårda 
och Övre Husargatan. Del-
tagarna kom från olika 
delar av regionen, men det 
var flera alebor som visade 
framfötterna på Kungsgår-
dens utomordentligt fina 
18-hålsbana. Kenny Samu-
elsson från Torp, sångare 
och gitarrist i det populära 
dansbandet Streaplers, vann 
slagtävlingen netto. Vinnare 
i slagtävling brutto blev Lars 
Schüler med Ale GK som 
hemmabana.

Längsta drive noterades 
på Göran Karlsson och på 
damsidan gick motsvarande 

pris till Deborah Moberg.
Priset för närmast hål till-

delades Jonas Nygivst vars 
boll landade 706 cm från 
koppen.

Lagtävlingen vanns av 
trion Carl-Johan Vilsson 
(Handelsbanken Gårda), Bo 
Engström, Älvängen, och 
Kenny Samuelsson.

– Jag fick rycka in som 
reserv i sista stund. Att det 
skulle gå så här bra hade man 

inte vågat hoppats på, men 
ibland har man marginalerna 
på sin sida. Det var en jätte-
trevlig tävling som Handels-
banken ordnat med, konsta-
terade Kenny Samuelsson.

Handelsbanken bjöd in till företagsgolf

PÅ KUNGSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vinnande trio! I lagtävlingen (poängbogey) gick segern till 
Kenny Samuelsson, Carl-Johan Vilsson och Bo Engström.

för världens barn

Hjärtligt välkomna!
Världens Barn i Ale

Vid bokning av bord,
ring Inger tel 0703-11 94 32

Lör 15 sept kl 10-14
i Älvängens aktivitetshus (”Dagcentralen”)

Vill du ge ditt stöd så
kom och fynda eller hyr
ett eget bord för 100 kr.

LOPPIS

För mer info: www.varldensbarn.se

Kaffe-
servering

lansforsakringar.se/alvsborg

Bli Guldkund
spara 1000-lappar.
Enkelt och lönsamt.

Ring oss på 0520-49 49 00

GÖTEBORG. I fredags 
gick SM i Mathantverk 
av stapeln för 16:e året, 
denna gång på Svenska 
Mässan i Göteborg.

Osten Glada Gudrun, 
en getcamembert från 
Sommarhagens Gårds-
mejeri utanför Ryd, 
blev belönad med ett 
silver.

En branschkunnig jury gav 
omdömet ”En rustik och i 

alla avseenden charmig ost. 
Fin nötsmak med tydlig get-
karaktär”.

Målsättningen med SM i 
Mathantverk är att göra mat-
hantverket känt och att sti-
mulera dess utveckling. SM 
har utvecklats till en ytterst 
betydelsefull tävling som ger 
mathantverket status.

Sommarhagens Gårds-
mejeri drivs av Cecilia och 
Daniel Ferdinand, som pro-
ducerat ostar i eget mejeri 

hemma på gården sedan 2008. 
Främst används mjölken från 
gårdens 25 getter, men man 
köper också in KRAV-kom-
jölk från en närliggande gård. 
Syftet med verksamheten är 
att producera förstklassi-
ga ostar med djurens välbe-
finnande i fokus. Hela verk-
samheten är också ekologisk.

SM-silver till ost från Ale
– Fin framgång för Sommarhagens Gårdsmejeri

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Cecilia och Daniel Ferdinand driver Sommarhagens Gårdsmejeri i utkanten av Ryd. När SM i 
Mathantverk avgjordes i fredags belönades osten Glada Gudrun med en silverplats.
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Läge att 
köpa, läge 
att sälja?

Välkommen till din 
lokala mäklare.

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

PRIS 1 600 000 kr/bud. TOMT 1 254 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Boet 505. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE HÅLANDA 6 rok, 115 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 1 495 000 kr/bud. TOMT 105 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Sjövallavägen 32. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALAFORS 5 rok, 94 kvm
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PRIS 1 695 000 kr/bud. TOMT 1 491 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Ramstorp 380. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE ALVHEM 6 rok, 139 kvm
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PRIS 695 000 kr/bud. AVGIFT 2 676 kr/månad..
EP 132 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Granhäcksvägen 3c. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 55,4 kvm
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PRIS 525 000 kr/bud. AVGIFT 3 015 kr/månad.
EP 147 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Byvägen
14. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 53,5 kvm
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PRIS 1 375 000 kr/bud. AVGIFT 5 886 kr/månad. .
EP 90 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Skjutsvägen
21. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE NÖDINGE 4 rok, 118,7 kvm

S
M
S
:A

9
0
3
2
3

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 550 000 kr/bud. AVGIFT 3 034 kr/månad.
EP 147 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Alkalievägen 11a. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 54,5 kvm
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PRIS 2 490 000 kr/bud. TOMT 385 kvm .
EP 103 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Videgårdsvägen 82. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE SURTE 5 rok, 124 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 5 380 kvm .
EP 38 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Kollanda
470. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE KOLLANDA 4 rok, 166 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 2 995 000 kr/bud. TOMT 427 kvm.
EP 137 kWh/m2/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Westmarks Gränd 5. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE NÖDINGE 3 rok, 115 + 10 kvm
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BOSTADSRÄTTER ALE

VILLOR ALE

�����������������������
�����������

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97
Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDEN
Måndag 3 september
Skadegörelse
Det sker en skadegörelse på en 
förskola i Nödinge. Rutan till 
entrédörren krossas.

Två rutor krossas på Nöding-
eskolan.

Tisdag 4 september
Villainbrott
Villainbrott i Nödinge. Tjuvarna 
tar sig in via altandörren. En 
hundpatrull kallas till platsen.

Torsdag 6 september
Spårsäkring
Villainbrott i Nol. De ovälkomna 
gästerna bryter sig in via den 
dörr som leder till tvättstugan. 
Spårsäkring sker på platsen.

Fredag 7 september
Misshandel
En misshandel rapporteras från 
Bohus. En person skallar en 
annan rakt över näsan.

Lördag 8 september
Stöld av iPad
En iPad tillgrips i samband med 
ett villainbrott i Skepplanda.

Söndag 9 september
Körde på polisbil
På Odalvägen i Skepplanda 
stoppar en polispatrull en 
misstänkt rattfyllerist. Då de 
sitter med den misstänkta per-
sonen i polisbilen kommer det 
en fyrhjuling och kör på polis-
bilen. Fyrhjulingen hamnar på 
en åker och dess förare avviker 
från platsen till fots. Ingen 
person blir skadad. Händelsen 
utspelar sig vid tre-tiden på 
morgonen.

Inbrott i pistmaskinsgaraget 
i Alebacken, Alafors. Det är 
okänt om något tillgripits.

Antalet anmälda brott under 
perioden 3/9 – 10/9: 28.

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Nya bidragsbeslut från Vaknafonden
Styrelsen i Stödföreningen 
Vaken sammanträdde i tis-
dagskväll. Carina Zito valdes 
in som ersättare, då mångår-
ige veteranen Anders Bält-
sjö lämnat sin post för flytt 
av norrut. 

Styrelsen tog beslut om 
att bevilja Ale HF:s ansö-

kan om medel för att rekry-
tera unga handbollsspelare 
genom skolturneringen "Va-
knacupen".

Pelarteatern som Nol-
Ahlafors kulturförening 
driver firar 25 år i höst. Till 
detta firande planeras en 
större musikfestival. Stöd-

föreningen Vaken kommer 
att hjälpa NAKULT ekono-
miskt. I vilken omfattning 
kommer framtida förhand-
lingar att avgöra.

Föreningen Luftslottet, en 
föräldradriven träffpunkt, för 
äldre tonåringar i Älvängen-
Skepplanda beviljades också 

ett bidrag för att kunna fort-
sätta utveckla verksamheten 
som hittills har varit fram-
gångsrik.

Nästa möte och ansök-
ningstillfälle för ideella för-
eningar och organisationer 
är tisdag 6 november.

❐❐❐



alekuriren  |   nummer 32  |   vecka 37  |   201210

Läge att 
köpa, läge 
att sälja?

Välkommen till din 
lokala mäklare.

BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING
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ALE BOHUS 2 rok, 54,5 kvm
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PRIS 2 490 000 kr/bud. TOMT 385 kvm .
EP 103 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Videgårdsvägen 82. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE SURTE 5 rok, 124 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 5 380 kvm .
EP 38 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Kollanda
470. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE KOLLANDA 4 rok, 166 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 2 995 000 kr/bud. TOMT 427 kvm.
EP 137 kWh/m2/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Westmarks Gränd 5. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE NÖDINGE 3 rok, 115 + 10 kvm
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BOSTADSRÄTTER ALE

VILLOR ALE
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97
Ale • Kungälv • Lilla Edet

POLIS
RONDEN
Måndag 3 september
Skadegörelse
Det sker en skadegörelse på en 
förskola i Nödinge. Rutan till 
entrédörren krossas.

Två rutor krossas på Nöding-
eskolan.

Tisdag 4 september
Villainbrott
Villainbrott i Nödinge. Tjuvarna 
tar sig in via altandörren. En 
hundpatrull kallas till platsen.

Torsdag 6 september
Spårsäkring
Villainbrott i Nol. De ovälkomna 
gästerna bryter sig in via den 
dörr som leder till tvättstugan. 
Spårsäkring sker på platsen.

Fredag 7 september
Misshandel
En misshandel rapporteras från 
Bohus. En person skallar en 
annan rakt över näsan.

Lördag 8 september
Stöld av iPad
En iPad tillgrips i samband med 
ett villainbrott i Skepplanda.

Söndag 9 september
Körde på polisbil
På Odalvägen i Skepplanda 
stoppar en polispatrull en 
misstänkt rattfyllerist. Då de 
sitter med den misstänkta per-
sonen i polisbilen kommer det 
en fyrhjuling och kör på polis-
bilen. Fyrhjulingen hamnar på 
en åker och dess förare avviker 
från platsen till fots. Ingen 
person blir skadad. Händelsen 
utspelar sig vid tre-tiden på 
morgonen.

Inbrott i pistmaskinsgaraget 
i Alebacken, Alafors. Det är 
okänt om något tillgripits.

Antalet anmälda brott under 
perioden 3/9 – 10/9: 28.

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Nya bidragsbeslut från Vaknafonden
Styrelsen i Stödföreningen 
Vaken sammanträdde i tis-
dagskväll. Carina Zito valdes 
in som ersättare, då mångår-
ige veteranen Anders Bält-
sjö lämnat sin post för flytt 
av norrut. 

Styrelsen tog beslut om 
att bevilja Ale HF:s ansö-

kan om medel för att rekry-
tera unga handbollsspelare 
genom skolturneringen "Va-
knacupen".

Pelarteatern som Nol-
Ahlafors kulturförening 
driver firar 25 år i höst. Till 
detta firande planeras en 
större musikfestival. Stöd-

föreningen Vaken kommer 
att hjälpa NAKULT ekono-
miskt. I vilken omfattning 
kommer framtida förhand-
lingar att avgöra.

Föreningen Luftslottet, en 
föräldradriven träffpunkt, för 
äldre tonåringar i Älvängen-
Skepplanda beviljades också 

ett bidrag för att kunna fort-
sätta utveckla verksamheten 
som hittills har varit fram-
gångsrik.

Nästa möte och ansök-
ningstillfälle för ideella för-
eningar och organisationer 
är tisdag 6 november.

❐❐❐
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Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att
bostaden är besiktigad
innan försäljning.

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-13 16 40lansfast.se       

ADRESS LJUNGVÄGEN 23 TOMTYTA 1304 M²
PRIS 625 000 KR/BUD  VISAS RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42 

TOMT - NOL
Längst in på Ljungvägen med gångavstånd till Ale Torg finner
ni denna tomt om 1.304 kvm. Befintligt bygglov medger en
byggarea om 141 kvm samt garage om 38 kvm. Väg, vatten
och avlopp finns vid tomtgränsen. Snart står också pendeln
samt motorvägen klart!

ADRESS SÄDESVÄGEN 14 BOAREA CA 140+105 M² / 6 ROK  TOMTYTA 730 M² PRIS 1 975 000 KR/BUD VISAS SÖ 16/9
14.00-15.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42 

FRILIGGANDE VILLA - SKEPPLANDA
Inflyttningsklar villa i centralt läge med gångavstånd till skola, buss och service. Generösa utrymmen ute som inne skapar plats
för familjen. Trevligt bostadsområde med fullt av lekkamrater för barnen. En riktig pärla i Skepplanda! Kommande tågpendel i
Älvängen och motorväg står snart klart vilket ger närhet både till stad och natur.

ADRESS GRIMSÄNG LERDALA 320 BOAREA CA 168+98 M²
/ 5 ROK TOMTYTA 9870 M² PRIS 1 500 000 KR/BUD VISAS
RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK
HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42 

FRILIGGANDE VILLA - HÅLANDA
Gedigen och rymlig villa längst in på vägen. Perfekt för den
som gillar att meka och att ha en egen verkstad. För den
händige finns möjligheterna.

NÖDINGE. Mohammed 
”Mohammedi” Al-Debis 
från Nol har tagit krea-
tiviteten till en helt ny 
nivå och kombinerar 
konstnärligt skapande 
med bloggande. 

Blott 15 år gammal 
har han redan gjort sig 
ett namn inom blogg-
världen och har över 
1000 läsare om dagen. 

Mohammed Al-Debis, mer 
känd som ”Mohammedi”, 
har precis börjat nionde klass 
på Kyrkbyskolan. 

Bloggen, som redan län-
kats av flera kända bloggare, 
speglar hans liv och intressen 
som konst, mode, musik och 
vardagliga händelser. Det 
som framför allt utmärker 
hans blogg är det konstnär-
liga inslaget, och nu pratar 
vi varken om fotografering 
eller dataanimationer utan 
om riktiga tavlor målade i 
olja, tusch, ”promarkers” och 
akvarell.  Han fotograferar 
dem och lägger upp på blog-
gen, som ett digitalt dygnet-
runt-öppet galleri. 

– Alla tavlorna har ett spe-
ciellt budskap som speglar 
hur världen ser ut. Ett exem-
pel är målningen ”I don’t 
care”, som handlar om styr-
kan att kunna stå emot sam-

hällets hårda krav och elaka 
saker som folk säger. Tav-
lorna är till salu och jag har 
bestämt mig för att skänka 70 
procent av pengarna till väl-
görenhet.

I en omröstningstävling 
på Facebook, där folk fick gå 
in och rösta på olika tavlor, 
kom hans tavla på andra plats 
i finalen. 

Kontaktad av företag
Ungefär två timmar om 
dagen ägnar Mohammedi åt 
bloggen och på helgerna kan 
han sitta ännu längre framför 
datorn.

– Fansen peppar till att 
fortsätta arbeta med bloggen 
och det är roligt när många 
besöker, man får en kick 
av det. Ju mer aktiv man är 
desto fler besökare och andra 

bloggare som länkar vidare 
får man. 

Det händer också att före-
tag kontaktar honom och 
skickar produkter som han 
marknadsför i bloggen. Det 
kan vara allt från kläder och 
skor till smycken som han får 
i utbyte mot att visa upp dem 
på sidan. 

–Jag har bland annat 
ett samarbete med en stor 
modesida som bad mig göra 
”dagens outfit” för dem, och 

det är alltid roligt eftersom 
jag älskar mode. 

Framtidsplaner är ingen 
bristvara hos 15-åriga 
Mohammedi som drömmer 
om att bli arkitekt, konst-
när och berömd bloggare 
– allt på samma gång. Att 
ha många bollar i luften är 
något av hans signum, som 
att kombinera konstnärlig 
kreativitet med bloggandets 
ständigt uppdaterade flöde.

JOHANNA ROOS

Med bloggen som konstgalleri
– Mohammedis blogg når 
över 1000 personer om dagen

Mohammed ”Mohammedi” Al-Debis bloggar om mode, musik 
och vardagliga händelser – men framför allt är bloggen ett 
forum för hans konstnärliga ådra. 

Tavlorna är till salu och 
tanken är att han ska skänka 
70 procent av vinsten till väl-
görenhet. Premiär för Äppelgårdsloppet

NÖDINGE. Lek, en 
gnutta tävlingsmo-
ment, men framförallt 
en stor portion glädje.

Miniolympiaden på 
Äppelgårdens förskola 
framkallade många 
leenden hos barnen.

Höjdpunkten under 
förmiddagen var Äppel-
gårdsloppet.

Regnet hängde i luften och 
det blåste kallt, men det hin-
drade inte Äppelgårdens för-
skola att genomföra sitt all-
deles egna OS i tisdags. Såväl 
barn som personal hade 
anammat devisen; kläder 
efter väder.

På tävlingsprogrammet 
stod diverse olika aktivite-

ter, som bland annat längd-
hopp, trampolin, gymnastik, 
balansgång, basket, kula och 
häcklöpning. Fruktstunden 
var också ett givet inslag, som 
ingen ville missa.

Klockan halv elva gick 
startskottet för Äppelgårds-
loppet. Barnen släpptes iväg i 
olika omgångar där de äldsta 
förskoleeleverna var först ut. 
Loppet genomfördes i den 
fina lekparken och efter mål-
gång försågs alla deltagare 
med medalj.

På Äppelgårdens förskola 
går 110 barn i åldern 1-6 år.

– Miniolympiad med mycket glädje

Starten har just gått för Äppelgårdsloppet.

I NÖDINGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!
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NÖDINGE. En del kunder 
höjde förmodligen på 
ögonbrynen när de 
besökte Systembolaget 
på Ale Torg i fredags 
förmiddag.

I en av kassorna satt 
riksdagsledamot Chris-
tina Oskarsson (S) och 
tog betalt.

– En lärorik och 
intressant praktik, kon-
staterade Oskarsson 
som hade god hjälp av 
butikschef Harry Saa-
rinen.

Fredagens praktik pågick 
under två timmar. Efter ett 
inledande samtal med Harry 
Saarinen och Lennart Agén, 
press- och informationschef 
på Systembolaget, blev det 
dags för Christina Oskarsson 
att byta om och ta på sig Sys-
tembolagets kompletta mun-
dering.

– Syftet med att erbjuda 
vissa utvalda riksdagsleda-
möter praktik i Systembo-
lagets butiker är att ge vår 
uppdragsgivare ökad kun-
skap och erfarenhet av hur vi 
arbetar med ansvarsfull alko-
holförsäljning och noggrann 
ålderskontroll, förklarar Len-
nart Agén.

– Vi vill dela med oss av 
den vardag som vår perso-
nal upplever. Det är trots allt 
politikerna som har verkty-
gen att påverka Systembo-
lagets förutsättningar. Mer 
kunskap innebär också kloka 
beslut, säger Agén.

Christina Oskarsson är, 
tillsammans med två borger-
liga kollegor, vald som lek-
mannarevisor för Systembo-
laget.

– Jag tycker att det här ska 
bli jättespännande och det var 
i egenskap av lekmannarevi-
sor som jag tog initiativet till 
att få praktisera, för att på ett 
bättre sätt kunna utföra mitt 
uppdrag. Det här blir något 
annat än att bara läsa siff-
ror och delårsrapporter, sade 
Christina Oskarsson inför 
tjänstgöringen på Ale Torg.

Legitimationskontroll
Systembolaget har idag 418 
butiker runtom i landet och 
därtill 520 ombud. Varje år 
görs närmare 6 000 tester 
som säkerställer att butikerna 
genomför legitimationskon-
troller enligt gällande praxis. 

– Det är så kallade vanli-
ga kunder mellan 20-25 år 
som utför testerna. Utfallet 
ligger på 94 procent vilket är 

en väldigt bra siffra. Direk-
tivet är att Systembolagets 
personal ska kräva legitima-
tion på alla kunder som är 25 
år eller yngre, berättar Len-
nart Agén.

– I Nödinge har det inte 
varit en enda anmärkning 
under de tre senaste åren 
som legitimationstesterna 
genomförts, betonar Harry 
Saarinen.

Debatten om att öl och 
vin borde finnas tillgängligt 
i dagligvaruhandeln hörs inte 
lika ofta nu som för några år 
sedan. En nyligen gjord opi-
nionsundersökning visar att 
sju av tio är nöjda med Sys-
tembolaget och anser att för-
säljning på exempelvis Ica och 
Konsum vore överflödigt.

– Det är en bekräftelse på 
att vi har en bra service och 
ett bra sortiment. Service och 
ett tydligt ansvar präglar vårt 
dagliga arbete, säger Lennart 
Agén.

Vad efterfrågas mest i er 
butik på Ale Torg?

– Det tillfälliga sortimen-
tet som byts ut fyra gånger per 
år är väldigt populärt. Då får 
vi in vissa småpartier, exem-
pelvis udda öl- och vinsorter, 
som folk köar för. Vi märker 
också av ett ökat intresse för 

våra alkoholfria produkter, 
säger Harry Saarinen.

Efter en kort introduk-
tion var det dags för Chris-
tina Oskarsson att ta plats 
bakom kassan och expedie-
ra kunderna. Harry Saari-
nen var hela tiden behjälplig 
om något skulle strula, men 

ganska snart hade Christina 
fått kläm på kassaapparaten, 
kortsystem och så vidare.

– Det här var roligt och 
jag förstår Harry som tycker 
att kontakten med kunder-
na och övrig butiksperso-
nal är det bästa med jobbet. 
Jag har fått en bra inblick i 

hur arbetet på Systembolaget 
fungerar i praktiken, avslutar 
Christina Oskarsson.

Riksdagsledamot praktiserade 
på Systembolaget i Nödinge
– Christina Oskarsson (S) satt i kassan

PÅ ALE TORG

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Harry Saarinen, butikschef på Systembolaget Ale Torg, introducerar sin praktikant i arbetet 
bakom kassan, riksdagsledamot Christina Oskarsson (S).
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Sparande för stora 
och små!
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0303-33 48 50
Göteborgsvägen 70, Älvängen alvangen@handelsbanken.se
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OM BARN, 
UNGA OCH

MILJÖN

Vi bryr oss
PÅSE

VÄLJ
RÄTT

Skolfrågor i centrum
– Fullsatt när Ibrahim Baylan (S) gästade Ale gymnasium 
NÖDINGE. I torsdags 
fick Ale gymnasium 
besök av Ibrahim 
Baylan (S), vice ord-
förande i riksdagens 
utbildningsutskott.

Den socialdemokra-
tiske politikern svarade 
engagerat på elever-
nas frågor om skolan 
och uttryckte även sin 
beundran över Ale kom-
muns stora IT-satsning 
med en-till-en-datorer.

På Röda Torget i Ale gymna-
sium hade elever, lärare, verk-
samhetschefer och politiker 
samlats för att höra Ibrahim 
Baylan tala om skolfrågor. 

Redan från start fångade 
han publikens uppmärksam-
het när han berättade om sin 
uppväxt i Turkiet och famil-
jens flykt till Sverige efter 
statskuppen i början av 80-
talet. Med stor inlevelse be-
skrev han också sin tacksam-
het över att ha fått genomgå 
en livsavgörande hjärtopera-
tion.

Inledningsvis poängtera-
de han också värdet av allas 
lika rättigheter och att livssi-

tuationen inte ska få bestäm-
ma hur man bygger sitt liv. 
Därför, menar han, är skol-
systemet det centrala.

– Jag vill att alla ska få den 
bästa möjliga undervisningen 
och en bred utbildning efter-
som frihet är att kunna välja 
sitt eget liv, oavsett vilken si-
tuation man kommer ifrån, sa 
han inför den lyhörda åhörar-
skaran.

Träffades i Almedalen
Efter presentationen hade 
det blivit dags för samhälls-
klasserna att plocka fram sina 
i förväg formulerade frågor 
till utbildningsutskottets vice 
ordförande. 

På frågan om IT kan ersät-
ta lärarna betonade Ibrahim 
Baylan vikten av att integre-
ra information och pedago-
gik, något han anser att Ale 
har kommit långt med jäm-
fört med andra kommuner. 

Det var just framgången 
med en-till-en-datorer som 
väckte hans intresse för att 
besöka Ale kommun.

Under ett seminarium 
på Almedalsveckan förra 
sommaren träffade Peter 
Madsen, verksamhetschef 
för grundskolan och Britt-
Marie Hagman, lärare på 
Nödingeskolan och drivande 
från starten med en-till-en-
datorer, Ibrahim Baylan som 
var mäkta imponerad av IT-
satsningen.

I torsdags besökte S-politi-
kern även Nödingeskolan och 
tog del av barnens arbete med 
datorerna och därefter hölls 
ett ”rundabordssamtal” med 
rektorer, lärare, verksam-
hetschefer och lokala politi-
ker, där även Berner Lind-
ström, professor i pedago-
gik från Göteborgs universi-
tet, medverkade. 

Många elever passade på 
att få sina undringar stilla-
de under frågestunden. Emil 
Nilsson, andraårselev och 
ordförande för Centerpar-
tiets ungdomsförening i Gö-
taälvdalen, ville bland annat 
veta om han ansåg att elever 
ska tvingas gå i sommarskola 
om man inte uppnår godkänt. 

– Ja, från sexan och uppåt 
eftersom man utan fullföljda 
gymnasiestudier löper stor 
risk för att hamna i arbetslös-
het och utanförskap. Därför 
bedömer jag att sommarsko-
la innebär fler plus än minus 
för eleven.

Motivation
Även Batoul Raad, som går 
första året på samhällspro-
grammet, ställde en fråga om 
vad som krävs för att elever 
ska bli motiverade och fick 
till svar:

– Det är viktigt att man 
redan i unga år fångar upp 
elever på glid. Alla vill bli 
sedda och kan man inte bli det 
genom bra saker ser man till 

att få uppmärksamhet genom 
att vara värst. Inflytande gör 
det lättare att ta ansvar och 
får man vara med och utfor-
ma reglerna tillsammans med 
lärare och rektorer är chan-
sen stor att man respekterar 
dem.

Ibrahim Baylan tyckte 
att diskussionen kom igång 
bra och att besöket i Ale var 
mycket givande.

– Det här är det roligas-

te med politiken och jag tar 
med mig en hel del tankar 
härifrån.

Kommunalråd Paula Örn 
(S), som samordnat dagen, 
var också nöjd och poängte-
rar vikten av att vidareutveck-
la IT-satsningen. 

– Det är roligt att höra att 
Ale ligger långt framme och 
det här ser vi som en katalysa-
tor för att jobba vidare.

Jennifer Sarbaek och Fatima Rekic, som läser sista året på 
samhällsprogrammet, ska båda läsa till lärare efter gymna-
siet och hade frågor om deras kommande utbildning. 

ALE. Vad har Ale för 
policy för politiska 
besök i skolan?

– Så länge man 
har politiker som vill 
komma och partierna 
befinner sig inom 
ramen för skolans 
värdegrund så står 
dörren öppen, förklarar 
verksamhetschef Peter 
Madsen.

Han menar att man alltid 
strävar efter en så rättvis för-
delning som möjligt mellan 
partierna som representeras 
så att eleverna kan bilda sig 
en egen åsikt. 

Det menar även Joakim 
Östling, verksamhetschef: 

– Det finns ingen skrift-
lig policy för politiska besök 
utan det finns tydligt beskri-
vet i skollagen. Det som vi 

gör är att erbjuda även de 
andra partierna att besöka 
oss. I det här läget var det 
helt fantastiskt att Ibrahim 
Baylan (S) ville komma hit.

Man har även försökt att 
bjuda in utbildningsminister 
Jan Björklund (FP), men 
hittills utan resultat. 

JOHANNA ROOS

Jämvikt mellan partierna viktigt

Ibrahim Baylan (S), vice ordförande i Utbildningsutskottet 
var lyhörd inför samhällselevernas frågor.

Mediebevakningen sköttes av skolans egna elever. 

Emil Nilsson, ordförande i 
CUF hade flera frågor till S-
politikern.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Roger  
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är Axelssons!
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NÖDINGE. En del kunder 
höjde förmodligen på 
ögonbrynen när de 
besökte Systembolaget 
på Ale Torg i fredags 
förmiddag.

I en av kassorna satt 
riksdagsledamot Chris-
tina Oskarsson (S) och 
tog betalt.

– En lärorik och 
intressant praktik, kon-
staterade Oskarsson 
som hade god hjälp av 
butikschef Harry Saa-
rinen.

Fredagens praktik pågick 
under två timmar. Efter ett 
inledande samtal med Harry 
Saarinen och Lennart Agén, 
press- och informationschef 
på Systembolaget, blev det 
dags för Christina Oskarsson 
att byta om och ta på sig Sys-
tembolagets kompletta mun-
dering.

– Syftet med att erbjuda 
vissa utvalda riksdagsleda-
möter praktik i Systembo-
lagets butiker är att ge vår 
uppdragsgivare ökad kun-
skap och erfarenhet av hur vi 
arbetar med ansvarsfull alko-
holförsäljning och noggrann 
ålderskontroll, förklarar Len-
nart Agén.

– Vi vill dela med oss av 
den vardag som vår perso-
nal upplever. Det är trots allt 
politikerna som har verkty-
gen att påverka Systembo-
lagets förutsättningar. Mer 
kunskap innebär också kloka 
beslut, säger Agén.

Christina Oskarsson är, 
tillsammans med två borger-
liga kollegor, vald som lek-
mannarevisor för Systembo-
laget.

– Jag tycker att det här ska 
bli jättespännande och det var 
i egenskap av lekmannarevi-
sor som jag tog initiativet till 
att få praktisera, för att på ett 
bättre sätt kunna utföra mitt 
uppdrag. Det här blir något 
annat än att bara läsa siff-
ror och delårsrapporter, sade 
Christina Oskarsson inför 
tjänstgöringen på Ale Torg.

Legitimationskontroll
Systembolaget har idag 418 
butiker runtom i landet och 
därtill 520 ombud. Varje år 
görs närmare 6 000 tester 
som säkerställer att butikerna 
genomför legitimationskon-
troller enligt gällande praxis. 

– Det är så kallade vanli-
ga kunder mellan 20-25 år 
som utför testerna. Utfallet 
ligger på 94 procent vilket är 

en väldigt bra siffra. Direk-
tivet är att Systembolagets 
personal ska kräva legitima-
tion på alla kunder som är 25 
år eller yngre, berättar Len-
nart Agén.

– I Nödinge har det inte 
varit en enda anmärkning 
under de tre senaste åren 
som legitimationstesterna 
genomförts, betonar Harry 
Saarinen.

Debatten om att öl och 
vin borde finnas tillgängligt 
i dagligvaruhandeln hörs inte 
lika ofta nu som för några år 
sedan. En nyligen gjord opi-
nionsundersökning visar att 
sju av tio är nöjda med Sys-
tembolaget och anser att för-
säljning på exempelvis Ica och 
Konsum vore överflödigt.

– Det är en bekräftelse på 
att vi har en bra service och 
ett bra sortiment. Service och 
ett tydligt ansvar präglar vårt 
dagliga arbete, säger Lennart 
Agén.

Vad efterfrågas mest i er 
butik på Ale Torg?

– Det tillfälliga sortimen-
tet som byts ut fyra gånger per 
år är väldigt populärt. Då får 
vi in vissa småpartier, exem-
pelvis udda öl- och vinsorter, 
som folk köar för. Vi märker 
också av ett ökat intresse för 

våra alkoholfria produkter, 
säger Harry Saarinen.

Efter en kort introduk-
tion var det dags för Chris-
tina Oskarsson att ta plats 
bakom kassan och expedie-
ra kunderna. Harry Saari-
nen var hela tiden behjälplig 
om något skulle strula, men 

ganska snart hade Christina 
fått kläm på kassaapparaten, 
kortsystem och så vidare.

– Det här var roligt och 
jag förstår Harry som tycker 
att kontakten med kunder-
na och övrig butiksperso-
nal är det bästa med jobbet. 
Jag har fått en bra inblick i 

hur arbetet på Systembolaget 
fungerar i praktiken, avslutar 
Christina Oskarsson.

Riksdagsledamot praktiserade 
på Systembolaget i Nödinge
– Christina Oskarsson (S) satt i kassan

PÅ ALE TORG

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Harry Saarinen, butikschef på Systembolaget Ale Torg, introducerar sin praktikant i arbetet 
bakom kassan, riksdagsledamot Christina Oskarsson (S).
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Skolfrågor i centrum
– Fullsatt när Ibrahim Baylan (S) gästade Ale gymnasium 
NÖDINGE. I torsdags 
fick Ale gymnasium 
besök av Ibrahim 
Baylan (S), vice ord-
förande i riksdagens 
utbildningsutskott.

Den socialdemokra-
tiske politikern svarade 
engagerat på elever-
nas frågor om skolan 
och uttryckte även sin 
beundran över Ale kom-
muns stora IT-satsning 
med en-till-en-datorer.

På Röda Torget i Ale gymna-
sium hade elever, lärare, verk-
samhetschefer och politiker 
samlats för att höra Ibrahim 
Baylan tala om skolfrågor. 

Redan från start fångade 
han publikens uppmärksam-
het när han berättade om sin 
uppväxt i Turkiet och famil-
jens flykt till Sverige efter 
statskuppen i början av 80-
talet. Med stor inlevelse be-
skrev han också sin tacksam-
het över att ha fått genomgå 
en livsavgörande hjärtopera-
tion.

Inledningsvis poängtera-
de han också värdet av allas 
lika rättigheter och att livssi-

tuationen inte ska få bestäm-
ma hur man bygger sitt liv. 
Därför, menar han, är skol-
systemet det centrala.

– Jag vill att alla ska få den 
bästa möjliga undervisningen 
och en bred utbildning efter-
som frihet är att kunna välja 
sitt eget liv, oavsett vilken si-
tuation man kommer ifrån, sa 
han inför den lyhörda åhörar-
skaran.

Träffades i Almedalen
Efter presentationen hade 
det blivit dags för samhälls-
klasserna att plocka fram sina 
i förväg formulerade frågor 
till utbildningsutskottets vice 
ordförande. 

På frågan om IT kan ersät-
ta lärarna betonade Ibrahim 
Baylan vikten av att integre-
ra information och pedago-
gik, något han anser att Ale 
har kommit långt med jäm-
fört med andra kommuner. 

Det var just framgången 
med en-till-en-datorer som 
väckte hans intresse för att 
besöka Ale kommun.

Under ett seminarium 
på Almedalsveckan förra 
sommaren träffade Peter 
Madsen, verksamhetschef 
för grundskolan och Britt-
Marie Hagman, lärare på 
Nödingeskolan och drivande 
från starten med en-till-en-
datorer, Ibrahim Baylan som 
var mäkta imponerad av IT-
satsningen.

I torsdags besökte S-politi-
kern även Nödingeskolan och 
tog del av barnens arbete med 
datorerna och därefter hölls 
ett ”rundabordssamtal” med 
rektorer, lärare, verksam-
hetschefer och lokala politi-
ker, där även Berner Lind-
ström, professor i pedago-
gik från Göteborgs universi-
tet, medverkade. 

Många elever passade på 
att få sina undringar stilla-
de under frågestunden. Emil 
Nilsson, andraårselev och 
ordförande för Centerpar-
tiets ungdomsförening i Gö-
taälvdalen, ville bland annat 
veta om han ansåg att elever 
ska tvingas gå i sommarskola 
om man inte uppnår godkänt. 

– Ja, från sexan och uppåt 
eftersom man utan fullföljda 
gymnasiestudier löper stor 
risk för att hamna i arbetslös-
het och utanförskap. Därför 
bedömer jag att sommarsko-
la innebär fler plus än minus 
för eleven.

Motivation
Även Batoul Raad, som går 
första året på samhällspro-
grammet, ställde en fråga om 
vad som krävs för att elever 
ska bli motiverade och fick 
till svar:

– Det är viktigt att man 
redan i unga år fångar upp 
elever på glid. Alla vill bli 
sedda och kan man inte bli det 
genom bra saker ser man till 

att få uppmärksamhet genom 
att vara värst. Inflytande gör 
det lättare att ta ansvar och 
får man vara med och utfor-
ma reglerna tillsammans med 
lärare och rektorer är chan-
sen stor att man respekterar 
dem.

Ibrahim Baylan tyckte 
att diskussionen kom igång 
bra och att besöket i Ale var 
mycket givande.

– Det här är det roligas-

te med politiken och jag tar 
med mig en hel del tankar 
härifrån.

Kommunalråd Paula Örn 
(S), som samordnat dagen, 
var också nöjd och poängte-
rar vikten av att vidareutveck-
la IT-satsningen. 

– Det är roligt att höra att 
Ale ligger långt framme och 
det här ser vi som en katalysa-
tor för att jobba vidare.

Jennifer Sarbaek och Fatima Rekic, som läser sista året på 
samhällsprogrammet, ska båda läsa till lärare efter gymna-
siet och hade frågor om deras kommande utbildning. 

ALE. Vad har Ale för 
policy för politiska 
besök i skolan?

– Så länge man 
har politiker som vill 
komma och partierna 
befinner sig inom 
ramen för skolans 
värdegrund så står 
dörren öppen, förklarar 
verksamhetschef Peter 
Madsen.

Han menar att man alltid 
strävar efter en så rättvis för-
delning som möjligt mellan 
partierna som representeras 
så att eleverna kan bilda sig 
en egen åsikt. 

Det menar även Joakim 
Östling, verksamhetschef: 

– Det finns ingen skrift-
lig policy för politiska besök 
utan det finns tydligt beskri-
vet i skollagen. Det som vi 

gör är att erbjuda även de 
andra partierna att besöka 
oss. I det här läget var det 
helt fantastiskt att Ibrahim 
Baylan (S) ville komma hit.

Man har även försökt att 
bjuda in utbildningsminister 
Jan Björklund (FP), men 
hittills utan resultat. 

JOHANNA ROOS

Jämvikt mellan partierna viktigt

Ibrahim Baylan (S), vice ordförande i Utbildningsutskottet 
var lyhörd inför samhällselevernas frågor.

Mediebevakningen sköttes av skolans egna elever. 

Emil Nilsson, ordförande i 
CUF hade flera frågor till S-
politikern.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Tid för många intressen
Handbollsmålvakt, språklärare, regissör och småbarnsförälder.

Idah Hessfelt hinner med det mesta med glans.
I höst ser hon fram emot att greja med huset och läsa Harry Potter.

Du har spelat teater ända 
sedan högstadiet, vad 
har du för relation till det 
idag?
– Teatern kommer alltid att 
ha en speciell plats i hjär-
tat och tillbaka kommer jag 
alltid, även om jag inte är så 
aktiv just nu. Jag var ledare 
för en ungdomsgrupp i Nol-
Alafors kulturförening som 
jag följde i sex år, ända tills 
de gick ut gymnasiet och 
det är svårt att ta upp en ny 
grupp efter så lång tid. Just 
nu skriver jag på lite manus 
– idéer som jag får upp i 
huvudet då och då. 

Regisserar du hellre än 
att själv stå på scen?
– Just nu regisserar jag 
hellre, sist jag stod på scen 
var 2003. 

Handboll är ett annat 
stort intresse och du är 
målvakt i Nödinge SK:s 
damlag. Hur kom det sig 
att du blev just målvakt?
– Jag har spelat handboll 

sedan 9-årsåldern och innan 
dess var jag fotbollsmålvakt, 
så det föll sig nog naturligt. 
Handbollen betyder mycket 
för mig och vi tränar flera 
dagar i veckan. 

Vad ligger närmast i tiden 
när det gäller handbollen?
–  Vi har seriepremiär nu 
den 12 september hemma 
mot Varberg.

Lärarjobb, flera fritidsin-
tressen och en busig två-
åring hemma. Hur hinner 
du med allt?
– Jag går upp jättetidigt och 
då gör jag saker effektivt. 
Jag går hellre upp klockan 
halv sex och går till gymmet 
än att göra det efter jobbet. 
Sedan tar jag aldrig med mig 
jobb hem. Det krävs bara 
lite planering. 

Du har läst mycket språk, 
bland annat isländska. 
Berätta om det!
– Språk är ett av mina 
största intressen. 2007 fick 

jag stipendium och åkte till 
Island och pluggade och 
2008 var jag på Färöarna. 
Det är konstiga språk som 
lett till annorlunda uppdrag. 
När IFK Göteborg värvade 
den isländsk spelare Logi 
Valgardsson fick jag i upp-
drag att hjälpa honom med 
språket i början. Jag valde 
att inrikta mig på isländska 
när jag läste nordiska språk. 
Det är ett vackert språk och 
Island är ett fantastiskt land, 
dit har vi tänkt åka snart 
igen. Vi har till och med 
döpt vår son till det isländ-
ska namnet Elmar. 

Vad ser du mest fram 
emot under hösten?
– Att bli klar med lite saker 
här hemma. Vi flyttade till 
huset 2009 och det är fort-
farande en del kvar att göra. 
Sedan ska jag läsa många 
böcker och höstmysa. Jag 
hart precis börjat läsa Harry 
Potter, så jag har lite att 
göra.     JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Idah Hessfelt 
Ålder: 30
Bor: Villa i Nol
Familj: Sambo med Joakim, 
sonen Elmar 2
Gör: Språklärare på Sylteskolan 
och Hjortmosseskolan i Trollhät-
tan
Intressen: Sport, språk, film, 
teater och musik (har spelat 
tvärflöjt sedan barnsben)
Ogillar: Fötter
Brinner för: Engagemang för 
ungdomar
Bästa tv-serie: Twin Peaks 
Favoritregissör: David Lynch 
Förebild: Mamma
Motto (planeringstips): ”Ha 
aldrig mer än en sak inplanerad 
per dag efter jobbet.”

i samarbete med

Just nu pågår riksinsamlingen till förmån för Världens Barn
Varje bidrag gör skillnad och vi hoppas att du vill vara med och påverka. 

Som företagare erbjuds du att få din logotyp publicerad på en gemensam 

helsida i Alekuriren vecka 43, 2012 när du sätter in 500 kr eller mer på Ale 

Lions clubs bankgiro, senast 15 okt 2012

Bankgironummer: 125-9050
Märk inbetalningen ”Världens Barn”

Bästa företagare
inom Ale kommun!

Alla insamlade pengar slussas oavkortat till radiohjälpen

För mer info: www.varldensbarn.se
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Vill ditt företag också hjälpa 
till i det drogförebyggande 

arbetet i Ale kommun?
Kontakta Thomas Berggren på 0704-320 220 

eller thomas.berggren@ale.se

Skänk din pant till Ales ungdomar

PANTKNAPP 
HOS ICA KVANTUM, ALE TORG

NÖDINGE. Sugen på 
kultur?

Ale kommun erbjuder 
ett mastodont höstpro-
gram.

– Vi har tryckt upp 
ett schema för sep-
tember-oktober och 
återkommer med ännu 
fler aktiviteter därefter, 
säger kultursekreterare 
Lisa Haeger.

Kulturverket har tagit fram 
två olika program, ett som 
vänder sig till barn och ett 
separat program för vuxna. 
För den yngre generationen 
finns det flera spännande 
nyheter att berätta om. En 
sådan är den filmklubb som 
startar upp på lördag. Under 
fyra lördagar visas film i Ale 
gymnasium, sal 106.

– Först visas en film för 
de allra yngsta och en timme 
senare sker en visning för de 
lite äldre barnen. Ett med-
lemskap i filmklubben kostar 
20 kronor och då får man 
se alla filmer, berättar Lisa 
Haeger.

På invigningen blir det 
först ”Kalles Klätterträd” 
som följs upp av ”Den fan-
tastiska räven”.

– Detta arrangemang 
genomförs i samarbete med 
ungdomar från Ales fri-
tidsgårdar. Ungdomarna 
kommer att erbjuda pys-
selstund i anslutning till 

filmvisningarna, säger Lisa 
Haeger.

Nu på lördag blir det också 
geocaching för hela familjen. 
Start sker på Ale bibliotek i 
Nödinge och aktiviteten går 
ut på att hitta gömda skatter i 
naturen. Senare på eftermid-
dagen visas teatern ”Curry, 
Kompis och den försvunna 
sagan” i Medborgarhuset, 
Alafors.

Nästa lördag, den 22 
september, har räddnings-
tjänsten planerat för en 
uttryckning till Ale bibliotek. 
Tobias Hellman, lärare och 
tillika brandman, kommer 
och läser ”Här kommer 
brandbilen med Halvan”.

I oktober visas djurteatern 
”Äggy” plus att det blir Nal-
ledag på biblioteket. I mitten 
av november firas på tradi-
tionsenligt vis Barnbokens 
dag, som i år har tema Alfons 
Åberg som fyller 40 år.

Äldrekulturen
Äldrekulturen har arkeo-
logi som en röd tråd genom 
programutbudet. Lördag 22 
september visar Andreas 
Antelid hur en arkeolog 
arbetar och besökarna får 
prova på att gräva. 

– Grävningen kommer 
att ske på en speciell plats i 
Furulundsparken i Alafors, 
där vi tror det finns mycket 
spännande att hitta. Kläder 
efter väder rekommende-

ras. Det gäller obligatoriskt 
förköp av biljetter på Ale 
bibliotek, poängterar kultur-
samordnare Sofie Rittfeldt.

Tisdag den 25 september 
ordnas en föreläsning i Ale 
gymnasium om kommunens 
vackra vandringsleder, tio i 
dagsläget som i framtiden ska 
bli det dubbla.

– Besökarna får också tips 
om promenadgrupper och 
andra idéer om hur man kan 
komma igång med vardags-
motionen, förklarar Sofie 
Rittfeldt.

Noterbart i övrigt är att 
Dick Harrisson, känd från 
tv-serien ”Sveriges historia”, 
gästar teatersalongen den 20 
oktober för att berätta om 
vikingatiden.

– Jag vill också slå ett slag 
för de programpunkter som 
sker på Ale bibliotek, bland 
annat presenteras höstens 
boknyheter, sociala medier 
och internet är ett återkom-
mande inslag plus att kom-
munens dietist förbereder en 
föreläsning om mat för äldre, 
torsdagen den 18 oktober, 
säger Lisa Haeger.

– Författarfrukostar är 
också bokade, men det blir 
först i november-december, 
avslutar Lisa Haeger.

Digert kulturprogram i höst

– Roliga aktiviteter för både barn och vuxna

Hösten erbjuder kultur både för barn och vuxna. Lördagen den 6 oktober visas djurteatern 
Äggy i Ale gymnasiums tv-studio.

Har du frågor 
om trängselskatten?

www.transportstyrelsen.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

NYCKELTILLVERKNING

PASSA PÅ!

HÖSTHÖST
PRISER PRISER 
PÅ GRÄSKLIPPARE!PÅ GRÄSKLIPPARE!
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Tid för många intressen
Handbollsmålvakt, språklärare, regissör och småbarnsförälder.

Idah Hessfelt hinner med det mesta med glans.
I höst ser hon fram emot att greja med huset och läsa Harry Potter.

Du har spelat teater ända 
sedan högstadiet, vad 
har du för relation till det 
idag?
– Teatern kommer alltid att 
ha en speciell plats i hjär-
tat och tillbaka kommer jag 
alltid, även om jag inte är så 
aktiv just nu. Jag var ledare 
för en ungdomsgrupp i Nol-
Alafors kulturförening som 
jag följde i sex år, ända tills 
de gick ut gymnasiet och 
det är svårt att ta upp en ny 
grupp efter så lång tid. Just 
nu skriver jag på lite manus 
– idéer som jag får upp i 
huvudet då och då. 

Regisserar du hellre än 
att själv stå på scen?
– Just nu regisserar jag 
hellre, sist jag stod på scen 
var 2003. 

Handboll är ett annat 
stort intresse och du är 
målvakt i Nödinge SK:s 
damlag. Hur kom det sig 
att du blev just målvakt?
– Jag har spelat handboll 

sedan 9-årsåldern och innan 
dess var jag fotbollsmålvakt, 
så det föll sig nog naturligt. 
Handbollen betyder mycket 
för mig och vi tränar flera 
dagar i veckan. 

Vad ligger närmast i tiden 
när det gäller handbollen?
–  Vi har seriepremiär nu 
den 12 september hemma 
mot Varberg.

Lärarjobb, flera fritidsin-
tressen och en busig två-
åring hemma. Hur hinner 
du med allt?
– Jag går upp jättetidigt och 
då gör jag saker effektivt. 
Jag går hellre upp klockan 
halv sex och går till gymmet 
än att göra det efter jobbet. 
Sedan tar jag aldrig med mig 
jobb hem. Det krävs bara 
lite planering. 

Du har läst mycket språk, 
bland annat isländska. 
Berätta om det!
– Språk är ett av mina 
största intressen. 2007 fick 

jag stipendium och åkte till 
Island och pluggade och 
2008 var jag på Färöarna. 
Det är konstiga språk som 
lett till annorlunda uppdrag. 
När IFK Göteborg värvade 
den isländsk spelare Logi 
Valgardsson fick jag i upp-
drag att hjälpa honom med 
språket i början. Jag valde 
att inrikta mig på isländska 
när jag läste nordiska språk. 
Det är ett vackert språk och 
Island är ett fantastiskt land, 
dit har vi tänkt åka snart 
igen. Vi har till och med 
döpt vår son till det isländ-
ska namnet Elmar. 

Vad ser du mest fram 
emot under hösten?
– Att bli klar med lite saker 
här hemma. Vi flyttade till 
huset 2009 och det är fort-
farande en del kvar att göra. 
Sedan ska jag läsa många 
böcker och höstmysa. Jag 
hart precis börjat läsa Harry 
Potter, så jag har lite att 
göra.     JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Idah Hessfelt 
Ålder: 30
Bor: Villa i Nol
Familj: Sambo med Joakim, 
sonen Elmar 2
Gör: Språklärare på Sylteskolan 
och Hjortmosseskolan i Trollhät-
tan
Intressen: Sport, språk, film, 
teater och musik (har spelat 
tvärflöjt sedan barnsben)
Ogillar: Fötter
Brinner för: Engagemang för 
ungdomar
Bästa tv-serie: Twin Peaks 
Favoritregissör: David Lynch 
Förebild: Mamma
Motto (planeringstips): ”Ha 
aldrig mer än en sak inplanerad 
per dag efter jobbet.”

i samarbete med

Just nu pågår riksinsamlingen till förmån för Världens Barn
Varje bidrag gör skillnad och vi hoppas att du vill vara med och påverka. 

Som företagare erbjuds du att få din logotyp publicerad på en gemensam 

helsida i Alekuriren vecka 43, 2012 när du sätter in 500 kr eller mer på Ale 

Lions clubs bankgiro, senast 15 okt 2012

Bankgironummer: 125-9050
Märk inbetalningen ”Världens Barn”

Bästa företagare
inom Ale kommun!

Alla insamlade pengar slussas oavkortat till radiohjälpen

För mer info: www.varldensbarn.se
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Vill ditt företag också hjälpa 
till i det drogförebyggande 

arbetet i Ale kommun?
Kontakta Thomas Berggren på 0704-320 220 

eller thomas.berggren@ale.se

Skänk din pant till Ales ungdomar

PANTKNAPP 
HOS ICA KVANTUM, ALE TORG

NÖDINGE. Sugen på 
kultur?

Ale kommun erbjuder 
ett mastodont höstpro-
gram.

– Vi har tryckt upp 
ett schema för sep-
tember-oktober och 
återkommer med ännu 
fler aktiviteter därefter, 
säger kultursekreterare 
Lisa Haeger.

Kulturverket har tagit fram 
två olika program, ett som 
vänder sig till barn och ett 
separat program för vuxna. 
För den yngre generationen 
finns det flera spännande 
nyheter att berätta om. En 
sådan är den filmklubb som 
startar upp på lördag. Under 
fyra lördagar visas film i Ale 
gymnasium, sal 106.

– Först visas en film för 
de allra yngsta och en timme 
senare sker en visning för de 
lite äldre barnen. Ett med-
lemskap i filmklubben kostar 
20 kronor och då får man 
se alla filmer, berättar Lisa 
Haeger.

På invigningen blir det 
först ”Kalles Klätterträd” 
som följs upp av ”Den fan-
tastiska räven”.

– Detta arrangemang 
genomförs i samarbete med 
ungdomar från Ales fri-
tidsgårdar. Ungdomarna 
kommer att erbjuda pys-
selstund i anslutning till 

filmvisningarna, säger Lisa 
Haeger.

Nu på lördag blir det också 
geocaching för hela familjen. 
Start sker på Ale bibliotek i 
Nödinge och aktiviteten går 
ut på att hitta gömda skatter i 
naturen. Senare på eftermid-
dagen visas teatern ”Curry, 
Kompis och den försvunna 
sagan” i Medborgarhuset, 
Alafors.

Nästa lördag, den 22 
september, har räddnings-
tjänsten planerat för en 
uttryckning till Ale bibliotek. 
Tobias Hellman, lärare och 
tillika brandman, kommer 
och läser ”Här kommer 
brandbilen med Halvan”.

I oktober visas djurteatern 
”Äggy” plus att det blir Nal-
ledag på biblioteket. I mitten 
av november firas på tradi-
tionsenligt vis Barnbokens 
dag, som i år har tema Alfons 
Åberg som fyller 40 år.

Äldrekulturen
Äldrekulturen har arkeo-
logi som en röd tråd genom 
programutbudet. Lördag 22 
september visar Andreas 
Antelid hur en arkeolog 
arbetar och besökarna får 
prova på att gräva. 

– Grävningen kommer 
att ske på en speciell plats i 
Furulundsparken i Alafors, 
där vi tror det finns mycket 
spännande att hitta. Kläder 
efter väder rekommende-

ras. Det gäller obligatoriskt 
förköp av biljetter på Ale 
bibliotek, poängterar kultur-
samordnare Sofie Rittfeldt.

Tisdag den 25 september 
ordnas en föreläsning i Ale 
gymnasium om kommunens 
vackra vandringsleder, tio i 
dagsläget som i framtiden ska 
bli det dubbla.

– Besökarna får också tips 
om promenadgrupper och 
andra idéer om hur man kan 
komma igång med vardags-
motionen, förklarar Sofie 
Rittfeldt.

Noterbart i övrigt är att 
Dick Harrisson, känd från 
tv-serien ”Sveriges historia”, 
gästar teatersalongen den 20 
oktober för att berätta om 
vikingatiden.

– Jag vill också slå ett slag 
för de programpunkter som 
sker på Ale bibliotek, bland 
annat presenteras höstens 
boknyheter, sociala medier 
och internet är ett återkom-
mande inslag plus att kom-
munens dietist förbereder en 
föreläsning om mat för äldre, 
torsdagen den 18 oktober, 
säger Lisa Haeger.

– Författarfrukostar är 
också bokade, men det blir 
först i november-december, 
avslutar Lisa Haeger.

Digert kulturprogram i höst

– Roliga aktiviteter för både barn och vuxna

Hösten erbjuder kultur både för barn och vuxna. Lördagen den 6 oktober visas djurteatern 
Äggy i Ale gymnasiums tv-studio.

Har du frågor 
om trängselskatten?

www.transportstyrelsen.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

NYCKELTILLVERKNING

PASSA PÅ!

HÖSTHÖST
PRISER PRISER 
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KUNGÄLVSMÄSSAN 2012

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

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

13-14-15 September
Mimershallen

��������������������������

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16��
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GÖTEBORG. Örgryte 
IS är med ena benet i 
Superettan.

I laget återfinns brö-
derna Jonathan och 
Jakob Lindström, båda 
med Ahlafors IF som 
moderklubb.

– Vi tar en match i 
taget, men visst ser 
det bra ut, konstaterar 
Jakob.

Över 3 000 personer hade 
letat sig till Gamla Ullevi 
förra måndagen för att se se-
riefinalen i division 1 södra 
mellan ÖIS och Lunds BK. 
Det blev ingen sprakande fot-
bollsföreställning, men hem-
mapubliken var ändå tillfreds 
när matchuret tickat upp till 
90 minuter. Slutresultatet 2-0 
betyder nämligen att Örgry-
tes försprång ned till jagan-
de Lund och Oddevold är sju 
poäng.

Vinsten i seriefinalen följ-
des senare upp med en kas-
saskåpssäker 6-0-seger mot 
Gauthiod i lördags. Det ska 
således mycket till för att 
rödblått ska undvika avance-
mang.

– Vi gör det bra och alla 
krigar. Det är en grym inställ-
ning i det här laget, förklarar 
Jakob som själv symbolise-
rar mycket av det hjärta som 
präglar ett vinnande kollek-
tiv.

Jakob Lindström, 19 år, 
kom till ÖIS från Ahlafors 
2008. Jakob har genomgått 
en enorm utveckling det se-
naste året och tillhör idag en 
av lagets absolut viktigaste 
spelare. 175 centimeter lång 
och 69 kilo lätt utgör Jakob 
Lindström navet i ÖIS-hju-
let, tuff i sin spelstil litenhe-

ten till trots.
– Jag försöker ligga rätt 

i banan och ta ett defensivt 
ansvar. Idag blev det inte så 
många offensiva attacker, 
men det gör inget så länge 
vi vinner, konstaterade Jakob 
efter segern mot Lund.

Storebror Jonathan, 23 
år, lämnade Ahlafors IF för 
spel i den rödblå dressen 
2005. Skadebekymmer har 
dessvärre förföljt Jonathan 
genom åren, men nu är han 
frisk och konkurrerar i allra 
högsta grad om en plats i star-
telvan. De senaste matcherna 
har han fått börja på bänken 
utan att bli inbytt.

– Det är tajt om platserna. 
Det är bara att kämpa på och 
ta chansen när den kommer. 
Det vore riktigt roligt om vi 
kunde greja detta och ta en 
plats i Superettan. Nu är det 
fullt fokus som gäller de sista 
omgångarna och helt klart är 
att vi går för guld, säger Jo-
nathan.

Sju matcher återstår innan 
division 1 södra är färdigspe-
lad. För ÖIS väntar närmast 
en svår bortamatch mot FC 
Trollhättan på Edsborg.

NU STARTAR VI SÄSONGEN 
I LÖDÖSEBORG I LÖDÖSE

 
Skridskoskola 15/9  kl 10-11
Hockeyskola 15/9 kl 11-12 

för killar och tjejer födda -04, -05,-06
 

Ingen föranmälan krävs. 
Vi söker spelare i alla åldersgrupper 

till våra lag.
 

Vi har även istid för uthyrning till 
privatpersoner, lag samt företag.

 
Mer information på vår hemsida: 

www.ln70.se
samt: 0520-661155, 0702-272518

 
Hjärtligt välkomna!

Bröderna Lindström siktar på Superettan
– Jonathan och Jakob 
går för guld med ÖIS 

PÅ GAMLA ULLEVI

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tycker du att din
chef är otydlig?
Inte blir det enklare om man börjar hö-
ra lite dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund

Jonathan och Jakob Lindström är båda fotbollsuppfostrade i 
Ahlafors IF, men tillhör numera Örgryte IS. ÖIS leder division 
1 södra i överlägsen stil och mycket talar för att det blir spel 
i Superettan nästa år.

Bara 19 år gammal är 
Jakob Lindström, med 
nummer 125 på ryggen, en 
av ÖIS och seriens bästa 
mittfältare.
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GÖTEBORG. Örgryte 
IS är med ena benet i 
Superettan.

I laget återfinns brö-
derna Jonathan och 
Jakob Lindström, båda 
med Ahlafors IF som 
moderklubb.

– Vi tar en match i 
taget, men visst ser 
det bra ut, konstaterar 
Jakob.

Över 3 000 personer hade 
letat sig till Gamla Ullevi 
förra måndagen för att se se-
riefinalen i division 1 södra 
mellan ÖIS och Lunds BK. 
Det blev ingen sprakande fot-
bollsföreställning, men hem-
mapubliken var ändå tillfreds 
när matchuret tickat upp till 
90 minuter. Slutresultatet 2-0 
betyder nämligen att Örgry-
tes försprång ned till jagan-
de Lund och Oddevold är sju 
poäng.

Vinsten i seriefinalen följ-
des senare upp med en kas-
saskåpssäker 6-0-seger mot 
Gauthiod i lördags. Det ska 
således mycket till för att 
rödblått ska undvika avance-
mang.

– Vi gör det bra och alla 
krigar. Det är en grym inställ-
ning i det här laget, förklarar 
Jakob som själv symbolise-
rar mycket av det hjärta som 
präglar ett vinnande kollek-
tiv.

Jakob Lindström, 19 år, 
kom till ÖIS från Ahlafors 
2008. Jakob har genomgått 
en enorm utveckling det se-
naste året och tillhör idag en 
av lagets absolut viktigaste 
spelare. 175 centimeter lång 
och 69 kilo lätt utgör Jakob 
Lindström navet i ÖIS-hju-
let, tuff i sin spelstil litenhe-

ten till trots.
– Jag försöker ligga rätt 

i banan och ta ett defensivt 
ansvar. Idag blev det inte så 
många offensiva attacker, 
men det gör inget så länge 
vi vinner, konstaterade Jakob 
efter segern mot Lund.

Storebror Jonathan, 23 
år, lämnade Ahlafors IF för 
spel i den rödblå dressen 
2005. Skadebekymmer har 
dessvärre förföljt Jonathan 
genom åren, men nu är han 
frisk och konkurrerar i allra 
högsta grad om en plats i star-
telvan. De senaste matcherna 
har han fått börja på bänken 
utan att bli inbytt.

– Det är tajt om platserna. 
Det är bara att kämpa på och 
ta chansen när den kommer. 
Det vore riktigt roligt om vi 
kunde greja detta och ta en 
plats i Superettan. Nu är det 
fullt fokus som gäller de sista 
omgångarna och helt klart är 
att vi går för guld, säger Jo-
nathan.

Sju matcher återstår innan 
division 1 södra är färdigspe-
lad. För ÖIS väntar närmast 
en svår bortamatch mot FC 
Trollhättan på Edsborg.

NU STARTAR VI SÄSONGEN 
I LÖDÖSEBORG I LÖDÖSE

 
Skridskoskola 15/9  kl 10-11
Hockeyskola 15/9 kl 11-12 

för killar och tjejer födda -04, -05,-06
 

Ingen föranmälan krävs. 
Vi söker spelare i alla åldersgrupper 

till våra lag.
 

Vi har även istid för uthyrning till 
privatpersoner, lag samt företag.

 
Mer information på vår hemsida: 

www.ln70.se
samt: 0520-661155, 0702-272518

 
Hjärtligt välkomna!

Bröderna Lindström siktar på Superettan
– Jonathan och Jakob 
går för guld med ÖIS 

PÅ GAMLA ULLEVI

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tycker du att din
chef är otydlig?
Inte blir det enklare om man börjar hö-
ra lite dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund

Jonathan och Jakob Lindström är båda fotbollsuppfostrade i 
Ahlafors IF, men tillhör numera Örgryte IS. ÖIS leder division 
1 södra i överlägsen stil och mycket talar för att det blir spel 
i Superettan nästa år.

Bara 19 år gammal är 
Jakob Lindström, med 
nummer 125 på ryggen, en 
av ÖIS och seriens bästa 
mittfältare.
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Harmoni och glädje i Surte BK
– Men mot eliten från Kungälv fanns inget att göra
BOHUS. Det är inte ofta 
en tränare talar med 
superlativer efter 3-11 i 
baken.

I Ale Arena gjorde 
Surtes nye coach 
Robert Holmén det.

– Vi möter ett etable-
rat elitserielag och står 
upp mycket bra. Det 
låter kanske konstigt 
med tanke på resul-
tatet, men jag är rik-
tigt nöjd med insatsen, 
menade Holmén.

Årets första träningsmatch 
gick mot tuffast tänkbara 
motstånd i den här delen av 
landet. IFK Kungälv fick ett 
sent återbud från allsvenska 
Gripen och frågan ställdes 
då till Surte BK.

– Det går inte att tacka 
nej till ett sådant erbjudan-
de. Även om vi visste att det 
skulle bli väl tufft för oss är 
det lärorikt att mäta krafter 
med de allra bästa. Jag tycker 
att vi står upp bra och de flesta 
målen kommer ju på fasta si-
tuationer eller efter indivi-
duella misstag, analyserade 
Robert Holmén matchen.

Skillnaden mellan division 
ett och elitserien är stor. Det 
syntes direkt när Kungälv 
trampade upp tempot, men 
det var svårt för kexlaget att 
hålla skärpan uppe. På ban-

dyspråk kallas det att ”åka på 
en skridsko”. Det räckte för 
att springa ifrån målmäs-
sigt, men sett till spelet ska-
pade till och med Surte fler 
hörnor (9-8).

– Gjorde vi? Ja, det är en 
fingervisning om att vi inte 
var totalt utspelade. De är 
effektivare och utnyttjar de 
chanser de får, mycket på 
grund av att de också är skick-
ligare ban-
dyspelare, sa 
Holmén.

Surte BK 
är i år tillba-
ka i division 
ett och mönstrar ett till stora 
delar nytt lag. Medelåldern 
är runt 25 år, vilket betyder 
att stommen kan bli kvar i 
många år.

Utvecklingsbart
– Det är en utvecklingsbar 
trupp med stor potential. In-
ledningsvis får vi dock ha tå-
lamod. Det tar sin tid att spela 
ihop ett lag, men att det här 
kan bli riktigt bra råder det 
inga tvivel om. I Alexander 
Wetterberg har vi seriens 
bäste målvakt, Nils Sigurd 
som libero är en drömvärv-
ning och Olle Smedberg på 
mittfältet ser väldigt intres-
sant ut, motiverade Holmén 
sin känsla om ett bra bandyår.

Sju av årets nyförvärv 

kommer från Kareby IS. Flera 
av dem har varit i Surte tidi-
gare och återvänder därmed. 
Christoffer Olsson är en av 
dem och han visade direkt sin 
målfarlighet och svarade för 
två av målen.

Fram till 15 oktober är 
det Kungälv och Göteborgs 
kommun som hyrt Ale Arena. 
Surte BK får nöjda sig med 
strötider och ett till två ispass 

i veckan. Sista 
tre veckorna 
blir det full 
fart och is-
passen dubb-
las då.

– Vi har också planerat in 
träningsmatcher mot Frille-
sås och Boltic. I slutet av okto-
ber är det tänkt att Kosa Cup 
ska genomföras med Kareby 
IS, Höjden och Frillesås. Den 
10 november är det seriepre-
miär hemma mot Otterbäck-
en, berättar Holmén som 
verkar stortrivas i rollen som 
A-lagstränare.

Trivselfaktorn
– Jag spelade sex säsonger i 
Surte och det var mina klart 
bästa år. Det är kul att vara 
tillbaka. Min ambition är att 
skapa ett klimat där killar-
na trivs och vågar mycket. 
Trivselfaktorn är helt avgö-
rande. Om inte killarna trivs 
med mig eller sina kamrater 

kommer de inte att prestera 
något bra på isen heller.

Det mesta börjar nu 
komma på plats i Surtes nya 
lagbygge vars mål är att eta-
blera sig i allsvenskan inom 
ett par år. Enda orosmol-
net är Martin Östling som 
väntar besked om tjänstgö-
ring i Norge.

– Dessutom har vi ett all-
svenskt namn som fortfaran-
de inte har stängt dörren helt. 
Det kan komma en överrask-
ning till innan premiären drar 
igång, hälsar Robert Holmén.

Elitseriemeriterad libero har anslutit till Surte BK. Nils Sigurd har spelat i högsta serien med 
både Villa och Boltic.                Foto: Allan Karlsson

Nils Sigurd – en drömvärvning
BOHUS. Surte BK:s nya 
lagbygge är ungt, men 
saknar ändå inte meri-
ter.

Liberon Nils Sigurd 
som anslöt sist av 
alla har spelat både i 
allsvenskan och elitse-
rien.

– Förutsättningarna 
med hallen ger oss 
bra chanser att spela 
tillbaka Surte till all-
svenskan redan i vinter, 
säger 25-åringen.

Fostrad i Villa och inte minst 
i ungdomslandslagen, senare 
Boltic i såväl allsvenskan som 
elitserien innan det blev spel i 
Mölndal förra året.

– Jobbet fick mig att flytta 

ner till Västkusten. Jag trivs 
bra, men det ska bli skönt att 
spela bandy inomhus, säger 
Nils Sigurd som erkänner att 
när kompisarna Jens Sam-
uelsson, Martin Östling 
och Alexander Wetterberg 
började "tjata" Surte blev det 
svårt att stå emot.

– Det är ett himla gott 
gäng och vi har kul ihop. Jag 
tror det här laget kan bli rik-
tigt bra, men det är nästan 
helt nytt så det kan ta ett tag 
innan alla bitar är på plats.

Det har än så länge bara 
blivit några pass med laget 
fast nyförvärvet stortrivs 
redan.

– Det är väldigt proffsigt 
runt A-laget och det märks 
att det finns en kultur i klub-

ben, säger Nils Sigurd som 
inte tror vi behöver vänta på 
framgången.

– Nej, med den här trup-
pen ska vi kunna ta oss upp 
och på sikt etablera oss i all-
svenskan.

Nils Sigurd har från sin li-
beroposition full koll på lag-
kamraterna, så även mot IFK 
Kungälv.

– Jag tycker killarna gör 
en mycket bra insats. Det är 
ett kvalificerat motstånd som 
ligger långt före oss i trä-
ningsmängd.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

NILS SIGURD
Ålder. 25
Bor: Göteborg
Yrke: Mäklare för Länsförsäk-
ringar
Om det inte blivit bandy: "Det 
finns bara bandy i Lidköping..."
Fritid: "Då jobbar jag..."
Förebild: Andreas Westh, Bollnäs. 
"Världens bäste försvarsspelare".

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

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

Din Honda återförsäljare i Göteborg sedan 1983

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

www.magnussonsbil.se

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

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

HONDA CR-V 2.0i 
Ordinarie: 307.900:-

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

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

Ordinarie: 307.900:- Executive Automat
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SURTE BK 2012-13

Tränare: Robert Holmén
Assisterande: Stefan Rosberg
Nyförvärv: Nils Sigurd, Mölndal, 
Jens Samuelsson, dito, Alexander 
Wetterberg, Frillesås, Marcus Blom, 
Nässjö, Olle Smedberg, Kareby IS, 
Tobias Magnusson Motéus, dito, 
Tommy Jönsson, dito, Christoffer 
Olsson, dito, Martin Rundqvist, dito, 
Daniel Rydén, dito, Daniel Bengts-
son, dito.

SÅ STARTADE SURTE BK
Målvakt: Andreas Wetterberg
Libero: Nils Sigurd
Högerback: Tommy Jönsson
Vänsterback: Daniel Bengtsson
Högerhalv: Johan Janebrink
Vänstehalv: Jens Samuelsson
Mittfält: Adam Rohr, Olle Smedberg, 
Christoffer Olsson.
Anfall: Marcus Blom och Martin 
Rundqvist.

BANDY
Träningsmatch
IFK Kungälv – Surte BK 11-3 (5-0)

Robert Holmén är tillbaka i Surte BK, denna gång som A-lagstränare. Till stora delar är det 
ett helt nytt lag som ska spelas ihop.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se



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

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

www.aledjurklinik.se

www.aledjurklinik.se

Norra kilandavägen 22, 449 34 NÖDINGE

Fax: 0303-22 96 29

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

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com

Nödinge SK Fotboll Kansli: 0303-22 98 83
E-post: nskfotboll@telia.com www.laget.se/nskfotboll

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

KNATTEFOTBOLL
Måndag 17 sept kl 17:30 

är första samlingen för pojkar och flickor födda 
2006. Vi tränar inomhus i ALE-hallen. 

Ta med dig träningskläder, gymnastikskor och 
vattenflaska och kom upp till Vimmervi.

Är du född tidigare är du välkommen till något av våra 
befintliga lag. Information om kontaktpersoner och 

träningstider finns på vår hemsida.

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

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

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

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

N Ö D I N G E
G O L F K L U B B

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

SKEPPLANDA. En dag 
på jobbet.

Så sammanfattade 
Skepplandas tränare, 
Derny Harman, sönda-
gens insats på Forsval-
len.

Det var klasskillnad 
och således en tillställ-
ning helt utan nerv.

Skepplanda hämtade sig 
snabbt efter onsdagens der-
byförlust mot Göta BK (1-3) 
och var precis så överlägs-
na som siffror-
na skvallrar om 
i mötet med 
Wargön.

– Vi gör det 
som krävs. Mot-
ståndet är helt enkelt för 
dåligt idag. Kul ändå att kil-
larna släpper loss och spelar 
ut i den andra halvleken, sam-
manfattade Derny Harman.

Gästerna hängde med rik-
tigt skaplig inledningsvis, 
men Svante Larsons 1-0-

mål i den 38:e minuten blev 
starten på en så kallad ket-
chupeffekt. Nicolas Lines 
höll sig framme på en vän-
sterhörna precis före halv-
tidssignalen och gjorde 2-0.

Efter pausvilan var det 
bara ett lag på banan. Linus 
Carlsson satte 3-0 fem minu-
ter in på den andra halvleken 
och när WIK fick Marcus 
Bergström utvisad i den 
69:e matchminuten föll laget 
sönder och samman.

– Vi har inget med guld-
striden att 
göra, men 
vill ändå av-
sluta säsong-
en på ett bra 
sätt och för-

söka knipa bronset, säger 
Derny Harman.

Nästa match spelas borta 
mot tabelltvåan Gerdskens BK.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. Skepp-
landa BTK hade läge 
att avgöra guldstriden.

Hemmalaget blev 
dock nollade i seriefina-
len på Forsvallen.

– Vi hade inte riktigt 
det flytet i spelet som 
vi har haft de senaste 
matcherna, konstate-
rade SBTK-tränaren 
Stig Persson direkt 
efter slutsignalen.
Det är just nu en målskill-
nadsaffär mellan tabellet-
tan Skepplanda BTK och ja-
gande IFK Örby. Det som 
kunde bli ett avgörande gul-
dryck uteblev ty gästerna spe-
lade smart och väldiscipline-
rat mot ett gulsvart hemma-
lag som försökte, men som 
inte hade marginalerna på 
sin sida.

Gästerna chocköppnade 
genom att 
ta ledningen 
redan efter 
två minu-
ter. Uppförs-
backen blev 
ännu brantare för Skepplan-
da när Emma Kristensson 
smällde in 0-2.

SBTK:s anfallsduo 
Amanda Errind och Mi-
kaela Ögren fick stånga sig 
blodiga mot ett ramstarkt Ör-
byförsvar. Hemmalaget hade 
svårt att komma till riktigt 
vassa avslutningslägen även 
om vilja och inställningen 
fanns där.

Sophia Axelsson fick ett 
utmärkt tillfälle att reducera 
när hon i inledningen av den 

andra halvleken sprang sig fri 
på vänsterkanten. Skottet tog 
emellertid i ribban och det 
var symptomatiskt för den 
här matchen.

– Detta är en bra division 
3-match mellan två jämna 

lag. Vi jobba-
de hårt, men 
får inte till det. 
Sådan är fotbol-
len ibland. Jag 
tycker att vi stod 

för det mesta av spelet medan 
Örby var kompakta och tog 
vara på de lägen som bjöds, 
summerade Stig Persson som 
inte verkade vara alltför ned-
slagen trots förlusten.

– Vi har det fortfarande i 
egna händer och nu gäller det 
att ta sikte på nästa match.

Den spelas nu på söndag, 
hemma mot ett annat topp-
lag. Bergdalen ligger trea i 
tabellen och blir ingalunda 
någon lätt uppgift att knäcka.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Nödinges 
handbollstjejer födda 
01 har blivit inbjudna 
att spela Phils cup i 
Eskilstuna sista helgen 
i september.

Där kommer de att 
möta sju av Sveriges 
bästa lag. 

Alelaget är på rejäl 
frammarsch och spe-
larna är taggade till 
max inför nästa utma-
ning.
Det var i våras som laget bör-
jade vinna cuper på löpande 
band. Bland annat tog de hem 
segern i Ställ upp cup, Bua cup 
och senast i Särö cup.

I Bohus cup kom de tvåa 
och det var där som någon 
hade tipsat Gökstens BK från 
Eskilstuna, om att Alelaget 
skulle platsa i deras komman-
de cup, Phils cup den 21-23 
september. Där kommer tje-
jerna att möta sju av landets 
mest framgångsrika lag, de 
flesta från Stockholmstrakten. 

– Det här är det största som 
hänt och vi är så otroligt stolta, 
säger Lisa Schüler, som till-
sammans med Håkan Fredén 
och Michelle Crosby är trä-

nare för laget. 
De 13 spelarna är taggade 

inför cupen och de är över-
ens om att ge allt de har. Det 
är första gången som laget är 
borta två nätter tillsammans 
och resan i sig blir ett spän-
nande äventyr.

– De är vinnarskallar al-
lihop och det kan bli riktigt 
ledsamt ibland när de förlo-
rar, säger Håkan Fredén och 
Lisa Schüler tillägger:

– För det mesta är det en 
rolig, härlig stämning i grup-
pen och vi tränare är nog 
lika entusiastiska som tjejer-
na själva. Vi vill gärna ha fler 
spelare till laget. 

Maja Fredén ser mycket 
fram emot den stora utma-
ningen i Eskilstuna.

– Det ska bli roligt och man 
kommer nog att ge lite extra, 
men det är samtidigt lite ner-
vöst.

Hon får medhåll av lag-
kamraten Bianca Seiler som 
menar att kompisandan i laget 
gör att de spelar ännu bättre.

– Vi har väldigt kul när vi 
tränar och det ska bli spännan-
de att åka på cupen, säger Elin 
Gustavsson. 

JOHANNA ROOS

Ons 12 sept kl 18.00
Jennylund

Bohus – Hjuvik

Tor 13/9 kl 19.30
Sjövallen

Ahlafors dam – 
L8 Marta

Sön 16/9 kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – 
Bergdalen

Sön 16/9 kl 16.00
Älvevi

Älvängen – Säve

FOTBOLL I ALE

Skepplanda BTK utklassade Wargön

Nicolas Lines var en av målskyttarna när Skepplanda BTK 
7-0-vann hemma mot Wargöns IK i söndags.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Wargöns IK 7-0 (2-0)

FOTBOLL
Division 3 Västergötland S damer
Skepplanda – IFK Örby 0-3 (0-2)

SBTK:s damer gick på pumpen

SBTK:s lagkapten, Mathil-
da Errind, och hennes lag-
kamrater slet tappert, men 
fick ändå se sig besegrade 
med 0-3.

Taggade till tusen

– Möter eliten i prestigefylld cup

Siktar på seger. Nödinges handbollstjejer födda 01 ställer 
upp i Phils cup som går i Eskilstuna sista helgen i september.

- Älska handboll
Mer info på hemsidan www.klubben/alehf

SPELA HANDBOLL!
P02 

Lördagar kl 12.00-13.15
i Älvängens Kulturhus. 

Vi kör även i Skepplandahallen torsdagar 17.30-18.30

F02 och 03 
Fredagar kl 18.15-19.30

i Älvängens Kulturhus

NU ÄR HANDBOLLEN IGÅNG!
Kontakta din ledare eller se

hemsidan för mer information.

NYHET!
I år startar vi ett c-lag på herrsidan, lördagar 13.15
Är du fd spelare eller bara sugen på att vara med?

Kontakta: Peter ”Laila” Liljeblad 0705-740730 
Garanterat lite träning och mycket spel.
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NÖDINGE. Kärntruppen 
är vass och kan placera 
Nödinges handbollsda-
mer i toppen i division 
två.

Problemet är att för-
utom stommen är det 
ont om spelare.

Nya tränaren Mats 
Olofssons främsta 
utmaning blir att få 
ihop ett helt lag.

Det är glest med spelare när 
Nödinge SK:s handbollsda-
mer tränar i Ale gymnasium. 
I Kortedala cup fick laget 
spela utan avbytare, men 
gjorde det med bravur. Laget 
gick till A-slutspel och åkte 
ut i sextondelsfinalen.

– Vi får göra det bästa av 
det vi har, men vår förstaupp-
ställning är så bra att vi ändå 
kan bli bättre än i fjol då vi 
slutade sexa, säger målvakten 
Idah Hessfelt.

Att laget har svårt med 

rekryteringen av nya spelare 
samtidigt som en del äldre 
faller ifrån har naturliga 
orsaker.

– Vi har haft en del gravidi-
teter i laget och alla kommer 
tyvärr inte tillbaka, sedan 
lockar Göteborgsklubbarna 
och unga talanger försvinner 
tidigt, säger niometaren Sara 
Andréasson.

Lagom takt
Inför årets säsong är målet 
att försöka slussa upp ett 
antal juniorer, men det måste 
gå i lagom takt, anser Mats 
Olofsson som är ny A-lags-
tränare.

– Det är stor skillnad på 
senior- och juniorhandboll. 
Tjejerna måste få chansen 
att bygga upp sig fysiskt och 
även om behovet är stort av 
att komplettera damtrup-
pen får vi vara försiktiga med 
juniorerna.

Mats Olofsson kommer 
närmast från Kungälvs HK, 
där han varit ungdomsle-
dare i flera år. Nödinge har 
han dock bra koll på efter-
som dottern Sofia Olofsson 
spelar i laget. När Ale HF 
och Nödinge SK försökte sig 

på ett samarbete på damsidan 
var Mats assisterande tränare 
till Preben Justesen.

– Det här blir mitt första 
seniorlag och en helt ny 
utmaning. Vi har en bra 
stämning i truppen och 
jag ser verkligen fram mot 
säsongen. Grunden i hand-
boll är ett bra försvarsspel 
och där ser jag redan att vi 
ligger väl framme. Flera 
av tjejerna är riktigt starka 
och vi har dessutom tre rik-
tigt bra målvakter (Carina 
Svensson, Ulrika Carlsson 
och Idah Hessfelt), säger 
Mats Olofsson optimistiskt.

En tät defensiv ska gene-
rera många tillfällen att 
kontra och där spelar som 
vanligt Caroline Karls-
son en nyckelroll. Till skill-
nad från i fjol är mittnian 
Catrine Aronsson och 
Elina Mathiasson med från 
start. Motståndarlagen i årets 
serie är inte heller något som 
skrämmer.

– Aranäs kommer uppi-
från och ska vara bra, men 
annars är det inget som vi på 
förhand känner oss särskilt 
oroade för. För oss blir det 
viktigast att undvika skador 

och sjukdomar. Det har vi 
inte råd med, avslutar Idah 
Hessfeldt och Sara Andréas-
son.

Nödinges damer premi-
ärspelar i Ale gymnasium på 

onsdag i denna veckan och då 
står Varberg för motståndet.

NÖDINGE. Ale HF har 
fått tillökning.

Truppen är nu så stor 
att klubben anmält tre 
lag till seriespel.

Konkurrensen har 
höjt kvalitén på trä-
ningarna och mycket 
talar för att det kan bli 
ett roligt handbollsår 
på herrsidan.
Kim Wahlgren fick ta över 
mitt i säsongen förra året. 
Turbulensen fick konsekven-
ser och en del spelare slutade. 
Nu råder andra tongångar. 
Kim gav spelarna två veckors 
extra sommarledighet och när 
killarna återvände hade de 
dessutom med sig ett koppel 
nya spelare.

– De verkar trivas i klubben 
och talar gott om att spela i Ale. 
Det har fört med sig att fler vill 
ansluta. Nu är vi så pass många 
att vi kan anmäla både ett A-, 
B- och C-lag till seriespel. Det 
är väldigt kul och konkurrens 
är utvecklande. Killarna vet att 
det är kamp om varje position, 
säger Kim Wahlgren efter 
onsdagens sena träning.

Samtidigt som etablerade 
spelare söker sig till Ale HF är 
också ett antal egna unga för-
mågor på väg att ta plats. En 
av dem som imponerar mest 

är Simon Liljeblad, 18, och 
Johan Lövgren, 19.

– De utmanar om en plats 
på vänsternio, där Kim Sand-
berg gjorde en stark säsong 
i fjol. Än hårdare är konkur-
rensen på mittnio. Rikard 
Bäckström, Niclas Svens-
son och Jonatan Cederholm 
får nu mäta sig med Niklas 
Bernhardtz från HP Warta. 
Det är ett fantastiskt nyför-
värv. Han har en unik blick för 
spelet och en förmåga att även 
ta avslut själv. Tyvärr har han 
lite ont i en axel, vi får se hur 
det utvecklar sig, säger Kim 
Wahlgren utan att låta allt för 
oroad. Han har ju lite att välja 
bland…

I förra veckan deltog laget i 
Kortedala cup och svarade för 
sin bästa insats någonsin. Det 
skvallrar lite om vad som even-
tuellt komma skall. Ale HF 
förlorade först i A-slutspelets 
semifinal.

– Det såg väldigt bra ut, 
ändå ligger vi lite efter med 
fysiken. Det försöker vi ta igen 
nu. Vi har kört en hel del tuffa 
pass sista veckan, säger Kim 
Wahlgren.

Till helgen startar seriespe-
let med hemmapremiär mot 
IK Celtic. Ales tränare vet vad 
han vill se.

– Jag vill att vi spelar 
enkelt, rullar igång behärs-
kade anfall där vi väntar in 
läget innan vi går på avslut. 
Sedan har vi kanske seriens 
två vassaste kontringsspelare 
i Joakim Samuelsson och 
Peter Wehlin, får vi chans 
att kontra ska vi utnyttja deras 
speed, avslutar Kim Wahlgren 
som tippar Ale HF i toppen på 
årets division tre.

Förutom A-laget i division 3 
västsvenska västra har Ale HF 
ett utvecklingslag i division 4 
och ett C-lag i division 6.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – Velebit 1-1 (1-0)
Mål AIF: Moha Abdulrazek. Matchens 
kurrar: Gustav Vegelius 3, Henrik 
Andersson 2, Moha Abdulrazek 1.

Edet FK – Tölö 2-3 (0-1)
Mål EFK: Marcus Olsson, Jonathan 
Gustafsson.

IFK Åmål 18 37 40
Skoftebyns IF 18 9 34
Kållereds SK 18 9 32
Stenungsund 18 17 30
Ahlafors IF 18 -3 27
Edet FK 18 -2 26
IFK Fjärås 18 -5 26
Tölö IF 18 -4 22
KF Velebit 18 -13 20
Melleruds IF 18 -5 18
IFK Trollhättan 18 -21 18
Göteborgs FF 18 -19 11

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Wargön 7-0 (2-0)
Mål SBTK: Christian Rönkkö 2, Svante 
Larson, Nicolas Lines, Linus Carls-
son, Daniel Larson, Niclas Hylander.
Matchens kurrar: Tobias Ottosson 
3, Jonathan Svensson 2, Nicolas 
Lines 1.

Halvorstorps IS 18 47 52
Gerdskens BK 18 53 46
Skepplanda BTK 18 40 39
Göta BK 18 23 36
Östadkulle SK 18 27 33
Sollebrunn 18 -4 27
Trollhättans FK 18 6 24
Upphärads IS 18 -16 16
Wargöns IK 18 -25 15
Sjuntorps IF 18 -18 13
Trollhättans BOIS 18 -29 13
Lödöse/Nygård 18 -104 0

Division 6 Alingsås
Långared – Alvhem 5-2 (2-2)
Mål AIK: Martin Stensson 2.

Division 6D Göteborg
Nödinge – Komarken 2-1

Färjenäs – Älvängen 2-6 (0-2)
Mål ÄIK: Patrik Gentoft 3, Johan 
Karlsson 2, Mattias Ögren. 

Nol – Hyppeln 1-0 (0-0)
Mål NIK: Johan Karlsson.

Bosna – Surte 4-2 (2-0)
Mål SIS: Nebeyu Elias, Jens Nilsson.

Division 7D Göteborg
Bohus – Fotö 1-5 (0-3)

Division 3 Västergötland S, dam
Skepplanda – Örby 0-3 (0-2)
Matchens kurrar: Josefin Claesson 3, 
Mathilda Errind 2, Lotta Hillebjer 1.

Division 4A Göteborg
Guldheden – Älvängen 1-0 (0-0)
Matchens kurrar: Emelie Johansson 
3, Anki Olsson 2, Evelina Lidman 1.

Kärra KIF 13 35 40
Mossens FC 14 29 34
Göteborgs FF 13 31 32
Älvängens IK 13 9 30
BK Häcken 14 8 27
Kungälvs FF 13 2 26
Guldhedens IK 13 0 26
Ytterby FC 14 -10 22
Lindholmens BK 12 -38 20
Stenkullen 13 -66 18

Division 4 Västergötland V
Lödöse/Nygård – Jung/Kvänum 
6-1 (3-1)
Mål LNIK: Evelina Löfström 3, Matilda 
Johansson, Jessica Johannesson, 
Tilda Magnusson Tell.

Division 5 Göteborg
Zenith/Hjuvik – Ahlafors 4-0 (1-0)

Spelarbrist i Nödinge

HANDBOLLSKOLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Sara Andréasson och Idah Hessfeldt i Nödinge SK handboll 
ser fram mot säsongen, men har respekt för att det kan bli 
svårt då truppen är mycket trunn. I Kortedala cup fick laget 
spela sista matchen utan avbytare.

16/9 Programridning
Preliminärt

23/9 Prova-på-dag
Kl 12-15

Denna dag har du möjlighet 
att prova på att rida.

Om du redan kan rida, 
ta med någon som inte kan.

Det kostar bara 40 kr att 
testa och då kan du antingen 

välja att rida ponny i  
lilla manegen eller häst  

i stora manegen.
Stora och små, vuxna och 

barn. Café och korvgrillning  
under dagen! Välkomna!

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
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LÖRDAG 15/9 
SÖNDAG 16/9

i Surte (vid fågeldammarna)

SM individ lördag kl 11.00
SM lag söndag kl 11.00

Välkomna!

Förstärkt Ale HF siktar uppåt

Kim Wahlgren, Ales tidigare kantvapen, är numera A-lags-
tränare. I år gör han sin första säsong från start. Arkivbild: 
Allan Karlsson

ALE HF 2012-13
Tränare: Kim Wahlgren.
Lagledare: Frank Wahlqvist och 
Anton Slehuber.
Nya: Niklas Bernhardtz, Carl-Fred-
rik Brunström, Simon Liljeblad, 
Johan Lövgren, Daniel Rehn, Filip 
Wiklund (målvakt).
Återvändare: Christoffer Ung, 
Christoffer Engström ,Jonas Ahl-
berg (efter skada),
Placering i fjol: 9:a.
Mål 2013: ”Att vara med i toppen”.
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NÖDINGE. Kärntruppen 
är vass och kan placera 
Nödinges handbollsda-
mer i toppen i division 
två.

Problemet är att för-
utom stommen är det 
ont om spelare.

Nya tränaren Mats 
Olofssons främsta 
utmaning blir att få 
ihop ett helt lag.

Det är glest med spelare när 
Nödinge SK:s handbollsda-
mer tränar i Ale gymnasium. 
I Kortedala cup fick laget 
spela utan avbytare, men 
gjorde det med bravur. Laget 
gick till A-slutspel och åkte 
ut i sextondelsfinalen.

– Vi får göra det bästa av 
det vi har, men vår förstaupp-
ställning är så bra att vi ändå 
kan bli bättre än i fjol då vi 
slutade sexa, säger målvakten 
Idah Hessfelt.

Att laget har svårt med 

rekryteringen av nya spelare 
samtidigt som en del äldre 
faller ifrån har naturliga 
orsaker.

– Vi har haft en del gravidi-
teter i laget och alla kommer 
tyvärr inte tillbaka, sedan 
lockar Göteborgsklubbarna 
och unga talanger försvinner 
tidigt, säger niometaren Sara 
Andréasson.

Lagom takt
Inför årets säsong är målet 
att försöka slussa upp ett 
antal juniorer, men det måste 
gå i lagom takt, anser Mats 
Olofsson som är ny A-lags-
tränare.

– Det är stor skillnad på 
senior- och juniorhandboll. 
Tjejerna måste få chansen 
att bygga upp sig fysiskt och 
även om behovet är stort av 
att komplettera damtrup-
pen får vi vara försiktiga med 
juniorerna.

Mats Olofsson kommer 
närmast från Kungälvs HK, 
där han varit ungdomsle-
dare i flera år. Nödinge har 
han dock bra koll på efter-
som dottern Sofia Olofsson 
spelar i laget. När Ale HF 
och Nödinge SK försökte sig 

på ett samarbete på damsidan 
var Mats assisterande tränare 
till Preben Justesen.

– Det här blir mitt första 
seniorlag och en helt ny 
utmaning. Vi har en bra 
stämning i truppen och 
jag ser verkligen fram mot 
säsongen. Grunden i hand-
boll är ett bra försvarsspel 
och där ser jag redan att vi 
ligger väl framme. Flera 
av tjejerna är riktigt starka 
och vi har dessutom tre rik-
tigt bra målvakter (Carina 
Svensson, Ulrika Carlsson 
och Idah Hessfelt), säger 
Mats Olofsson optimistiskt.

En tät defensiv ska gene-
rera många tillfällen att 
kontra och där spelar som 
vanligt Caroline Karls-
son en nyckelroll. Till skill-
nad från i fjol är mittnian 
Catrine Aronsson och 
Elina Mathiasson med från 
start. Motståndarlagen i årets 
serie är inte heller något som 
skrämmer.

– Aranäs kommer uppi-
från och ska vara bra, men 
annars är det inget som vi på 
förhand känner oss särskilt 
oroade för. För oss blir det 
viktigast att undvika skador 

och sjukdomar. Det har vi 
inte råd med, avslutar Idah 
Hessfeldt och Sara Andréas-
son.

Nödinges damer premi-
ärspelar i Ale gymnasium på 

onsdag i denna veckan och då 
står Varberg för motståndet.

NÖDINGE. Ale HF har 
fått tillökning.

Truppen är nu så stor 
att klubben anmält tre 
lag till seriespel.

Konkurrensen har 
höjt kvalitén på trä-
ningarna och mycket 
talar för att det kan bli 
ett roligt handbollsår 
på herrsidan.
Kim Wahlgren fick ta över 
mitt i säsongen förra året. 
Turbulensen fick konsekven-
ser och en del spelare slutade. 
Nu råder andra tongångar. 
Kim gav spelarna två veckors 
extra sommarledighet och när 
killarna återvände hade de 
dessutom med sig ett koppel 
nya spelare.

– De verkar trivas i klubben 
och talar gott om att spela i Ale. 
Det har fört med sig att fler vill 
ansluta. Nu är vi så pass många 
att vi kan anmäla både ett A-, 
B- och C-lag till seriespel. Det 
är väldigt kul och konkurrens 
är utvecklande. Killarna vet att 
det är kamp om varje position, 
säger Kim Wahlgren efter 
onsdagens sena träning.

Samtidigt som etablerade 
spelare söker sig till Ale HF är 
också ett antal egna unga för-
mågor på väg att ta plats. En 
av dem som imponerar mest 

är Simon Liljeblad, 18, och 
Johan Lövgren, 19.

– De utmanar om en plats 
på vänsternio, där Kim Sand-
berg gjorde en stark säsong 
i fjol. Än hårdare är konkur-
rensen på mittnio. Rikard 
Bäckström, Niclas Svens-
son och Jonatan Cederholm 
får nu mäta sig med Niklas 
Bernhardtz från HP Warta. 
Det är ett fantastiskt nyför-
värv. Han har en unik blick för 
spelet och en förmåga att även 
ta avslut själv. Tyvärr har han 
lite ont i en axel, vi får se hur 
det utvecklar sig, säger Kim 
Wahlgren utan att låta allt för 
oroad. Han har ju lite att välja 
bland…

I förra veckan deltog laget i 
Kortedala cup och svarade för 
sin bästa insats någonsin. Det 
skvallrar lite om vad som even-
tuellt komma skall. Ale HF 
förlorade först i A-slutspelets 
semifinal.

– Det såg väldigt bra ut, 
ändå ligger vi lite efter med 
fysiken. Det försöker vi ta igen 
nu. Vi har kört en hel del tuffa 
pass sista veckan, säger Kim 
Wahlgren.

Till helgen startar seriespe-
let med hemmapremiär mot 
IK Celtic. Ales tränare vet vad 
han vill se.

– Jag vill att vi spelar 
enkelt, rullar igång behärs-
kade anfall där vi väntar in 
läget innan vi går på avslut. 
Sedan har vi kanske seriens 
två vassaste kontringsspelare 
i Joakim Samuelsson och 
Peter Wehlin, får vi chans 
att kontra ska vi utnyttja deras 
speed, avslutar Kim Wahlgren 
som tippar Ale HF i toppen på 
årets division tre.

Förutom A-laget i division 3 
västsvenska västra har Ale HF 
ett utvecklingslag i division 4 
och ett C-lag i division 6.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – Velebit 1-1 (1-0)
Mål AIF: Moha Abdulrazek. Matchens 
kurrar: Gustav Vegelius 3, Henrik 
Andersson 2, Moha Abdulrazek 1.

Edet FK – Tölö 2-3 (0-1)
Mål EFK: Marcus Olsson, Jonathan 
Gustafsson.

IFK Åmål 18 37 40
Skoftebyns IF 18 9 34
Kållereds SK 18 9 32
Stenungsund 18 17 30
Ahlafors IF 18 -3 27
Edet FK 18 -2 26
IFK Fjärås 18 -5 26
Tölö IF 18 -4 22
KF Velebit 18 -13 20
Melleruds IF 18 -5 18
IFK Trollhättan 18 -21 18
Göteborgs FF 18 -19 11

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Wargön 7-0 (2-0)
Mål SBTK: Christian Rönkkö 2, Svante 
Larson, Nicolas Lines, Linus Carls-
son, Daniel Larson, Niclas Hylander.
Matchens kurrar: Tobias Ottosson 
3, Jonathan Svensson 2, Nicolas 
Lines 1.

Halvorstorps IS 18 47 52
Gerdskens BK 18 53 46
Skepplanda BTK 18 40 39
Göta BK 18 23 36
Östadkulle SK 18 27 33
Sollebrunn 18 -4 27
Trollhättans FK 18 6 24
Upphärads IS 18 -16 16
Wargöns IK 18 -25 15
Sjuntorps IF 18 -18 13
Trollhättans BOIS 18 -29 13
Lödöse/Nygård 18 -104 0

Division 6 Alingsås
Långared – Alvhem 5-2 (2-2)
Mål AIK: Martin Stensson 2.

Division 6D Göteborg
Nödinge – Komarken 2-1

Färjenäs – Älvängen 2-6 (0-2)
Mål ÄIK: Patrik Gentoft 3, Johan 
Karlsson 2, Mattias Ögren. 

Nol – Hyppeln 1-0 (0-0)
Mål NIK: Johan Karlsson.

Bosna – Surte 4-2 (2-0)
Mål SIS: Nebeyu Elias, Jens Nilsson.

Division 7D Göteborg
Bohus – Fotö 1-5 (0-3)

Division 3 Västergötland S, dam
Skepplanda – Örby 0-3 (0-2)
Matchens kurrar: Josefin Claesson 3, 
Mathilda Errind 2, Lotta Hillebjer 1.

Division 4A Göteborg
Guldheden – Älvängen 1-0 (0-0)
Matchens kurrar: Emelie Johansson 
3, Anki Olsson 2, Evelina Lidman 1.

Kärra KIF 13 35 40
Mossens FC 14 29 34
Göteborgs FF 13 31 32
Älvängens IK 13 9 30
BK Häcken 14 8 27
Kungälvs FF 13 2 26
Guldhedens IK 13 0 26
Ytterby FC 14 -10 22
Lindholmens BK 12 -38 20
Stenkullen 13 -66 18

Division 4 Västergötland V
Lödöse/Nygård – Jung/Kvänum 
6-1 (3-1)
Mål LNIK: Evelina Löfström 3, Matilda 
Johansson, Jessica Johannesson, 
Tilda Magnusson Tell.

Division 5 Göteborg
Zenith/Hjuvik – Ahlafors 4-0 (1-0)

Spelarbrist i Nödinge

HANDBOLLSKOLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Sara Andréasson och Idah Hessfeldt i Nödinge SK handboll 
ser fram mot säsongen, men har respekt för att det kan bli 
svårt då truppen är mycket trunn. I Kortedala cup fick laget 
spela sista matchen utan avbytare.

16/9 Programridning
Preliminärt

23/9 Prova-på-dag
Kl 12-15

Denna dag har du möjlighet 
att prova på att rida.

Om du redan kan rida, 
ta med någon som inte kan.

Det kostar bara 40 kr att 
testa och då kan du antingen 

välja att rida ponny i  
lilla manegen eller häst  

i stora manegen.
Stora och små, vuxna och 

barn. Café och korvgrillning  
under dagen! Välkomna!

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
�����������
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LÖRDAG 15/9 
SÖNDAG 16/9

i Surte (vid fågeldammarna)

SM individ lördag kl 11.00
SM lag söndag kl 11.00

Välkomna!

Förstärkt Ale HF siktar uppåt

Kim Wahlgren, Ales tidigare kantvapen, är numera A-lags-
tränare. I år gör han sin första säsong från start. Arkivbild: 
Allan Karlsson

ALE HF 2012-13
Tränare: Kim Wahlgren.
Lagledare: Frank Wahlqvist och 
Anton Slehuber.
Nya: Niklas Bernhardtz, Carl-Fred-
rik Brunström, Simon Liljeblad, 
Johan Lövgren, Daniel Rehn, Filip 
Wiklund (målvakt).
Återvändare: Christoffer Ung, 
Christoffer Engström ,Jonas Ahl-
berg (efter skada),
Placering i fjol: 9:a.
Mål 2013: ”Att vara med i toppen”.
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STOCKHOLM, ERICSSON GLOBE
16 NOVEMBER

GÖTEBORG, SCANDINAVIUM 
22–23 NOVEMBER

MALMÖ, MALMÖ ARENA 
30 NOVEMBER

Bäst of Sweden

SEBASTIAN KARLSSON

KONFERENCIER:
JAN BYLUND

NINA SÖDERQUIST

JENNY SILVER

JESSICA FOLCKER

BROLLE

UNO SVENNINGSSON

www.onstage.se
Läktarbiljetter bokas på TICNET.SE - telefon 0771 - 70 70 70

Gör som många andra företag och boka OnStage istället för julbord.
Kontakta Bestseller för information om 3-rätters supé och efterfest.

Telefon: 031-701 48 60 eller mail: info@bestseller.se

MediapartnersArrangör 

ÖLANDA. Det går bra 
för hoppryttarinnan 
Joy Wasserman, 16 
från Ölanda. 

Efter några snöpliga 
misstag på SM i Stock-
holm fick hon revansch 
förra helgen i Grand 
Prix i Fredensborg, 
Danmark där hon kom 
tvåa.
16-åriga Joy Wasserman, 
som tränar för hopptränaren 
Claes Jansson på Ale Jen-
nylunds ridklubb, fortsätter 
att skörda framgångar.

Förra söndagen hoppa-
de hon hem silvret i Grand 
Prix i konkurrens med hela 
den svenska och danska pon-
nyeliten. 

Efter kvalomgångar på fre-
dagen och lördagen var hon 
felfri i finalomgången i både 
grundomgången och om-
hoppningen, men blev slagen 
av vinnaren med endast fem 
tiondelar. 

Hon tävlade i både med-
elsvår och svår hoppning där 
hinderhöjden uppgår till 130 
cm respektive 135 cm. 

Inomhus-SM
Framgångarna i Danmark 
blev en skön revansch efter 
SM i Stockholm i augusti som 
tyvärr blev medaljlöst för Ale-
ryttarinnan, där bland annat 
en vattengrav ställde till det 

för ekipaget. Besvikelsen till 
trots var hon ändå nöjd med 
resultatet, inte minst med 
tanke på att hon debuterade 
i den svåraste klassen.

Första helgen i november 
väntar inomhus-SM i Borås 
och till Joy Wassermans 
lättnad kommer det inte att 
finnas några vattengravar på 
den banan.

BACKAMO. Årets kallblods-
utställning under Bondens 
och skogens dagar på 
Backamo lockade 33 välput-
sade hästar; föl, unghästar, 
ston, valacker och godkända 
avelshingstar av fem olika 
kallblodsraser.

Solen strålade med ovan-
lig sommarvärme och bilkö-
erna till utställningsplatsen 
ringlade långa så det var 
klokt att vara ute i god tid. 

Prick klockan 10 drog 
domaren Elisabeth Ljung-
storp och ringsekretera-
ren Irene Willhed igång 
bedömningen. Kjell Olsson 
var speaker och hade mycket 
att berätta om de olika 
raserna och de deltagande 
hästarnas anor, till glädje för 
publiken.

I varje åldersklass utsågs 
en klassvinnare av respek-
tive ras. Därefter utsågs 
den bästa individen i varje 

ras och dessa fem individer 
gjorde slutligen upp om 
titeln Best in show.

Lyckligast blev Malin 
Aronsson från Orust med 
sin nordsvenska brukshäst, 
nioårige valacken Mirox 
som fick det vackra Best in 
show-bandet fäst runt sin 
blankputsade hals. På andra 
plats sattes ardennerhingsten 
Thure, fem år, från Ström-
stad, trea blev det tvååriga 
fjordstoet Wilma Mi, Gräs-
torp, fyra shirestoet Bråna´s 
Jade, nio år från Mellerud 
och slutligen, på femte plats, 
placerade sig tinkerhingsten 
Lucius GSIII 14, fem år, från 
Istorp.

Westernföreningen 
Bohus Ropers underhöll i 
pausen med att bland annat 
visa upp hur man fångar en 
stålkalv med lasso.

❐❐❐

Vinnare i kallblodsutställningen på Backamo blev nordsvens-
ken Mirox, 43 poäng. Här med ägaren Malin Aronsson från 
Orust.         Foto: Anne Hummel

ALAFORS. Ahlafors IF 
lät inte Velebit krypa 
närmare.

Mötet dem emellan 
slutade oavgjort (1-1).

Moha Abdulrazek 
målade för gulsvart.
Det blev som väntat en jämn 
match mellan jagande Velebit 
och Ahlafors IF. Gästernas 
poängjakt blev inte mindre 
desperat efter att Moha 
Abdulrazek avslutat fint fram-
spelad av Ali El-refaei fem 
minuter före paussignalen. 
Nämnde Ali hade också ett 
gyllene tillfälle att sätta tvåan, 
men missade.

– Det var synd att vi inte 
fick in en boll till, då tror 
jag Velebit hade fått det rik-
tigt tungt. Nu fick de istället 
in en tidig kvittering i andra 
halvlek och detta gav dem 
massor av energi, så det var 
väl inte mycket att säga om 
att matchen slutade oavgjort, 
sa AIF-tränaren Lars-Gunnar 
Hermansson.

Hemmalaget kom till spel 
utan spelmotorn och årets 
bäste spelare, Johan Elving, 
som avstängd fick se matchen 
från sidan.

– Rasmus och Anders 
delade på ansvaret jämte 
Shkar Nawsad som har växt 
till en jätte på vårt mittfält. 
Jättekul när unga killar tar för 
sig Shkar gör, lovorade L-G 
Hermansson.

Ahlafors gör en stark höst 
och har bara en förlust sedan 
uppehållet. Poängen inne-
bar samtidigt att AIF tog en 
placering i serien och är nu 
femma.

– Vi tänker köra ända in i 
kaklet. En bra avslutning är 
något du tar med dig in under 
vintersäsongen och blir ett 
bra avstamp inför nästa år, 
menade Hermansson.

Nästa säsong jubilerar 
Ahlafors IF och firar 100 år 
som förening. Då gäller det 
att vara rustad.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Oavgjort på Sjövallen

Inställning. Anders Lundsten och Ahlafors IF vek inte ner 
sig hemma mot ett poängjagande Velebit. Lagen fick nöja 
sig med en poäng vardera.

Silver för Aleryttarinna
– Joy Wasserman briljerade 
på Grand Prix

Fullt fokus. 16-åriga Joy 
Wasserman knep silvret i 
Grand Prix i Fredensborg, 
Danmark på ponnyn Tulla-
more Dew.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Kallblodsutställning på Backamo
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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

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.
Var kan sagan vara?

Lördag 15 sep kl 14
Medborgarhuset, Alafors
Från 4-7 år • Entre 60kr, köp 2 
biljetter, betala för 1.  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.

Curry, Kompis 
och den 

försvunna sagan

40-årsjubileum för världens största 
rockopera! Live på bio från NIA-

arenan i Birmingham. Detta blir en 
av de största och mest imponerande 

uppsättningarna av rockoperan.

Fredag 5 okt kl 20.30
Medborgarhuset, Alafors

Jesus Christ Superstar

Så löd rubriken då Aktiva Seniorer 
samlades till augustimötet. Vi hade 
besök av Stefan Edman, som kåse-
rade till bilder ur sin bok ”Planeten 
Havet”. På ett lättsamt, underhål-
lande och lärorikt sätt tog han oss 
med på en resa genom havets under-
bara värld.

Makrillen, vår landskapsfisk, lov-
ordades av Stefan, som till makril-
lens ära läste en dikt av Ebba Lind-
kvist. Räkan, med sina självlysande 
ögon, är en ”hen” fick vi veta. Under 
sina första 18 månader uppträder 
den som hane. Därefter övergår den 
till att bli hona och förblir så resten 
av sitt liv.

Hummern är en närsynt ensling, 
som lever i en håla på 10-30 m djup. 
På grund av sin dåliga syn kom-
municerar den via ett kemiskt språk. 
Hos krabborna utkämpas verkliga 
strider om honorna inför parningen 
i september. Honorna vandrar sedan 
mot strömmen cirka en kilometer 

om dagen. Larverna rör sig däremot 
medströms.

Stefan visade utsökta bilder på 
havsmaskar, på rödspottan vars öga 
vandrar under utvecklingen. Havs-
truten eller ”gallmåv”, vår största 
måsfågel, fick också vara med på 
bild. Det fick även mareldsdjuret, 
intressant med tanke på marelden, 
som förekommer under sensom-
maren. Det är en två millimeter 
stor cell innehållande ett fetthaltigt 
ämne, som vid oxidation avger ljus. 
Jorden består till 70 % av hav. Några 
av invånarna fick vi lära känna lite 
mer under denna fantastiska förmid-
dag.

Informationsdelen inleddes av 
Ulf, som berättade om Kungälvs 
Pensionärsråd. Tore informerade 
om en kurs i Fotobehandling i 
PC. Bengt M, Ingela och Marita 
påminde om aktiviteter den när-
maste tiden. Bengt B hade nya resor 
och ville gärna ha svar på enkäten. 

Vivi-Ann Svensson, vårt 
nya teaterombud, redo-
gjorde för höstens utbud och 
berättade om yogaverksam-
heten. Barncancerfonden 
fick 2 050 kr i maj.

Efter detta var det dags 
för Göran att avsluta hös-
tens första månadsmöte.

❐❐❐

Räka, hummer och makrill

ÄLVÄNGEN. En klänning 
sydd av gamla dragked-
jor. Höstkappa tillverkad av 
häftiga plastkassar. Personlig 
kasse med trendiga möns-
ter till kompisens present, 
klippt och klistrat av tapet-
bitar. Linneservetter till fina 
släktkalaset av gamla bords-
dukar. Finförkläde egenhän-
digt sydd av mormors hand-
dukar.

Fantasin flödar, men pro-
jekten behöver inte vara så 
stora. Du kan börja med att 
tillverka dina egna personli-
ga smycken. Tygbitar i olika 
material och färger, garner 
och repstumpar, knappar 
och knäppare, pärlor och 
frön, gem och stenar, cykel-
slang och ståltråd. Allt går 
att använda!

Som medarrangör till 

Älvkultur, konstvandring 
i Götaälvdalen, har även 
Repslagarmuseet öppen 
ateljé och verkstad. I sam-
band med den pågående ut-
ställningen ”Att åter bruka” 
kommer konstnären och pe-
dagogen Lisa Wirehag in-
spirera oss att skapa smyck-
en av material som vi har 
runt omkring oss.

Workshopen i smyckes-

tillverkning är öppen lörda-
gen 22 september. Sista an-
mälningsdag är den 18 sep-
tember.

Redan nu på lördag finns 
anledning att besöka Rep-
slagarmuseet då Repslagar-
dagen arrangeras på tradi-
tionsenligt vis.

❐❐❐

Workshop i smyckestillverkning på Repslagarmuseet
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GÖR DIN EGEN FOTOBOK
alekuriren ger dig

20% RABATT 
Ange koden: “alekuriren” i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!

samt båda ställena 1 tim innan konsert
Konsertinfo: www.roaddust.se

Östen Med Resten
gillar 
Hootenanny Singers

 Glädje
Skratt
 Galet
   Vemod
TEATERN 
KUNGSBACKA
Lördagen 22 sept kl 18.00 
Bilj: Turistbyrån 0300-834595 
+ övr bilj.förs samt 
Ticnet.se  077-170 70 70

MIMERS HUS 
KUNGÄLV
Söndagen 23 sept kl 18.00
Bilj: Ticnet.se 077-170 70 70

Roaddust Management & HPM
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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

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.
Var kan sagan vara?

Lördag 15 sep kl 14
Medborgarhuset, Alafors
Från 4-7 år • Entre 60kr, köp 2 
biljetter, betala för 1.  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.

Curry, Kompis 
och den 

försvunna sagan

40-årsjubileum för världens största 
rockopera! Live på bio från NIA-

arenan i Birmingham. Detta blir en 
av de största och mest imponerande 

uppsättningarna av rockoperan.

Fredag 5 okt kl 20.30
Medborgarhuset, Alafors

Jesus Christ Superstar

Så löd rubriken då Aktiva Seniorer 
samlades till augustimötet. Vi hade 
besök av Stefan Edman, som kåse-
rade till bilder ur sin bok ”Planeten 
Havet”. På ett lättsamt, underhål-
lande och lärorikt sätt tog han oss 
med på en resa genom havets under-
bara värld.

Makrillen, vår landskapsfisk, lov-
ordades av Stefan, som till makril-
lens ära läste en dikt av Ebba Lind-
kvist. Räkan, med sina självlysande 
ögon, är en ”hen” fick vi veta. Under 
sina första 18 månader uppträder 
den som hane. Därefter övergår den 
till att bli hona och förblir så resten 
av sitt liv.

Hummern är en närsynt ensling, 
som lever i en håla på 10-30 m djup. 
På grund av sin dåliga syn kom-
municerar den via ett kemiskt språk. 
Hos krabborna utkämpas verkliga 
strider om honorna inför parningen 
i september. Honorna vandrar sedan 
mot strömmen cirka en kilometer 

om dagen. Larverna rör sig däremot 
medströms.

Stefan visade utsökta bilder på 
havsmaskar, på rödspottan vars öga 
vandrar under utvecklingen. Havs-
truten eller ”gallmåv”, vår största 
måsfågel, fick också vara med på 
bild. Det fick även mareldsdjuret, 
intressant med tanke på marelden, 
som förekommer under sensom-
maren. Det är en två millimeter 
stor cell innehållande ett fetthaltigt 
ämne, som vid oxidation avger ljus. 
Jorden består till 70 % av hav. Några 
av invånarna fick vi lära känna lite 
mer under denna fantastiska förmid-
dag.

Informationsdelen inleddes av 
Ulf, som berättade om Kungälvs 
Pensionärsråd. Tore informerade 
om en kurs i Fotobehandling i 
PC. Bengt M, Ingela och Marita 
påminde om aktiviteter den när-
maste tiden. Bengt B hade nya resor 
och ville gärna ha svar på enkäten. 

Vivi-Ann Svensson, vårt 
nya teaterombud, redo-
gjorde för höstens utbud och 
berättade om yogaverksam-
heten. Barncancerfonden 
fick 2 050 kr i maj.

Efter detta var det dags 
för Göran att avsluta hös-
tens första månadsmöte.

❐❐❐

Räka, hummer och makrill

ÄLVÄNGEN. En klänning 
sydd av gamla dragked-
jor. Höstkappa tillverkad av 
häftiga plastkassar. Personlig 
kasse med trendiga möns-
ter till kompisens present, 
klippt och klistrat av tapet-
bitar. Linneservetter till fina 
släktkalaset av gamla bords-
dukar. Finförkläde egenhän-
digt sydd av mormors hand-
dukar.

Fantasin flödar, men pro-
jekten behöver inte vara så 
stora. Du kan börja med att 
tillverka dina egna personli-
ga smycken. Tygbitar i olika 
material och färger, garner 
och repstumpar, knappar 
och knäppare, pärlor och 
frön, gem och stenar, cykel-
slang och ståltråd. Allt går 
att använda!

Som medarrangör till 

Älvkultur, konstvandring 
i Götaälvdalen, har även 
Repslagarmuseet öppen 
ateljé och verkstad. I sam-
band med den pågående ut-
ställningen ”Att åter bruka” 
kommer konstnären och pe-
dagogen Lisa Wirehag in-
spirera oss att skapa smyck-
en av material som vi har 
runt omkring oss.

Workshopen i smyckes-

tillverkning är öppen lörda-
gen 22 september. Sista an-
mälningsdag är den 18 sep-
tember.

Redan nu på lördag finns 
anledning att besöka Rep-
slagarmuseet då Repslagar-
dagen arrangeras på tradi-
tionsenligt vis.

❐❐❐

Workshop i smyckestillverkning på Repslagarmuseet
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GÖR DIN EGEN FOTOBOK
alekuriren ger dig

20% RABATT 
Ange koden: “alekuriren” i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!

samt båda ställena 1 tim innan konsert
Konsertinfo: www.roaddust.se

Östen Med Resten
gillar 
Hootenanny Singers

 Glädje
Skratt
 Galet
   Vemod
TEATERN 
KUNGSBACKA
Lördagen 22 sept kl 18.00 
Bilj: Turistbyrån 0300-834595 
+ övr bilj.förs samt 
Ticnet.se  077-170 70 70

MIMERS HUS 
KUNGÄLV
Söndagen 23 sept kl 18.00
Bilj: Ticnet.se 077-170 70 70

Roaddust Management & HPM
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VARJE FREDAG 17-20

Våra öppettider:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till 22.00

AFTER 
WORK

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

Hatt Club 33:  

PS Live

Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Fredagen den 14 september 
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

I Schlagerbaren: DJ Rikard.

Entré inkl. buffé: 250 kr. Biljetterna släpps fredag 7 sept. 
Efterinsläpp från kl. 21: 150 kr.

Åldersgräns: 33 år.

SURTE. Franska fyrar pryder nu väg-
garna på Surte bibliotek.

Det är konstnären Celina Stålham-
mar som visar åtta vackra akvarel-
ler.

Utställningen pågår september 
månad ut.

Det är första gången som Celina Stålham-
mar från Göteborg har en utställning i Ale. 
Konstverken, som alla är till försäljning, 
följer ett givet mönster.

– Jag älskar himmel och hav, det är åter-
kommande inslag i mina tavlor. Dessutom 
gillar jag arkitektur och tycker att fyrar är 
intressanta byggnader, förklarar Celina Stål-
hammar.

Intresset för konst föddes redan i unga år. 
Celina växte upp i ett hem där olika typer av 
hantverk och målande uppmuntrades.

– Jag är självlärd. Det var egentligen min 
syster som fick mig att börja måla på allvar. 
Hon gjorde en oljemålning och visade mig 
den. Jag ville göra samma sak och så blev det.

Till en början var det enbart olja som 
gällde, men i slutet av 80-talet övergick 
Celina Stålhammar mer och mer till akvarell-
målning. 

– Målandet innebär en sorts avslappning 
samtidigt som det ger mig en mental ladd-
ning. På våren och tidig höst är jag som mest 
produktiv, berättar Celina.

Celina Stålhammar gillar starka och rena 

färger. Lyskraften i målningen är viktig för 
henne.

– Jag har en klar bild över hur jag vill att 
slutresultatet ska bli. Ibland tvingas jag emel-
lertid kompromissa med mig själv.

Fyrar visas på Surte bibliotek

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Celina Stålhammar från Göteborg har en konstutställning på Surte bibliotek som pågår sep-
tember månad ut. Celina visar åtta franska fyrar gjorda i akvarell.
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Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0

Tel 020-902090

TRE AV  
FYRA BARN  
ÖVERLEVER 
CANCER
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REPSLAGARDAGEN
Lördag 15 september kl 11-15

Hantverksmässa med Repaktiviteter

NÄRPRODUCERAD MAT

Program:

11.00 Mässan öppnas med kanonsalut

12.00 Modevisning

13.00 Repslagning på maskin

13.30 Underhållning i café

14.00 Visning av tjärverket

14.30 Dragning i Finn fem Fendrar

KONSTHANTVERKS-
LOTTERI, FINN FEM 

FENDRAR

REPSLAGNING PÅ GAMMALT SÄTT

GÖR DITT EGNA REP
SPINN DITT EGET GARN

TÄNDKULE-
MOTORER

5-KAMP FÖR SMÅ & 
STORA, MAGNETEN, 

LABYRINTEN

CAFÉ, REPSLAGAR-
BAKELSE, GLASS,
KORVGRILLNING

Ca 30 hantverkare säljer och visar unika hantverksprodukter
       Repslagarmuseet 0303-74 99 10 • www.repslagarbanan.se

FRI ENTRÉ

SURTE. Allting började i 
gamla Konsum i början 
av 90-talet.

Sedan har gubb-
gänget i Surte fortsatt 
sina regelbundna trav-
träffar.

Spelet är emellertid 
inte det viktigaste, 
den sociala samva-
ron kommer i första 
rummet.

Gubbgänget, eller de nio 
genierna som Nisse Svens-
son har döpt gruppen till, 
består av äldre gentlemän 
med ett åldersspann från 72 
till 91 år.

– Det är Uno som är junio-
ren i sällskapet, förklarar Rolf 
Johannesson.

Rutin och erfarenhet 
finns det med andra ord gott 
om i spelgänget, som träf-
fas varje fredagsförmiddag i 

v ä v s t u g a n , 
det som en 
gång i tiden 
u t g j o r d e 
v e r k s t a d s - 
och garage-
del för Glas-
bruket.

– Det är 
sant att vi 
har rutin 
och erfaren-
het, men det 
gäller defi-
nitivt inte 
för spel på 
hästar. Det 
är jobbigt 
när förstånd 
saknas, säger 
Rune Skoog 
och skrattar.

– Vi pratar 
inte bara 
trav på våra 
träffar, vi 
löser en hel 
del världs-
problem i 

samband med kaffedrickan-
det. Ibland händer det att vi 
klagar på kommunen om det 
är något som vi inte gillar.

Ansvaret för V75-systemet 
går runt bland de nio delta-
garna. Kupongen som lämnas 
in får vara på max 500 rader, 
vilket innebär 250 kronor. 
När lokaltidningen hälsar på 
är det Sivert Janssons tur att 
meddela vilka kusar som ska 
markeras. 

– Chansen att vi ska vinna 
den här gången är minimal. 
Sivert har ägnat två dagar 
åt att gå igenom vilka hästar 
han ska ha med. I sista sekund 
märkte han dock att det var 
V86 som han kollat på. Två 
dagars arbete till ingen nytta, 
säger Rune.

Stämningen är rå, men 
hjärtlig. Det är högt i tak och 
ingen riskerar att få överdri-
vet mycket beröm för sina 
travtips.

– Är ni med? I första avdel-
ningen tror jag på någon av 
hästarna där bak, säger Sivert 
men hinner inte ens förkunna 
sina tankar kring den första 
V75-avdelningen förrän 
övriga gruppen uttrycker sitt 
missnöje.

– Det blir ett bakslag.
– I avdelning två blir det 

spik på nummer 5.
Det hörs ett unisont 

neeeeej i lokalen och sorlet 
fortsätter till dess att Nisse 
Svensson åtar sig uppgiften 

Genier utan känsla för trav
– Sociala samvaron är viktigast

Jag hör Bob Marleys sång 
ljuda från högtalaren; 
Don’t worry about a thing, 

‘Cause every little thing gonna 
be all right! (Oroa dig inte för 
något, för allt kommer att ordna 
sig).  Jag blir glad av sången, 
men kan det verkligen 
stämma? För vi människor 
oroar oss för så mycket! Det 
kan handla om arbete, hälsa, 
pengar, krig, katastrofer och 
inte minst oro för våra nära 
och kära. För det är så mycket 
i livets pussel som skall falla 
på plats för att livet skulle 
vara som vi önskade. Så när 
livet skaver och oron fyller 
våra sinnen blir vi förvånan-
de och lite smått irriterade 
på Jesus när han säger i sön-
dagens text; Gör er inga be-
kymmer, fråga inte: vad skall 
vi äta? Vad skall vi dricka? 
Vad skall vi ta på oss? Vad 
menar Jesus med det? För 
att få ihop tillräckligt med 
pengar till mat och kläder är 

inte så självklart för många 
hushåll idag. Lägg därtill att 
ha tid och fantasi att tillaga 
något gott och näringsrikt när 
man är stressad och barnen är 
hungriga och griniga gör inte 
Jesu ord lättare att höra och 
ta in. Skall vi där lägga till hur 
människor har det i inbördes-
krigets Syrien, i svälthotade 
Kongo Kinshasa och alla de 
miljontals människor som bär 
på HIV och Aids i Afrika så 
känns Jesu ord, Gör er inga be-
kymmer! nästan som ett hån! 

Är Jesus ironisk eller är han 
naiv och okunnig om vad det 
innebär att vara människa?  

Nej jag tror inte det, för 
Jesus om någon vet ju hur 
hårt livet kan vara. Dessutom 
så vet han hur vi har det, för 
han finns ständigt i vår närhet 
och delar våra bekymmer och 
besvär för det har han lovat 
när han sa, Jag är med er alla 
dagar. Men vad är det då Jesus 
vill säga med orden, Gör er 

inga bekymmer? Ja inte menar 
Jesus att vi skall strunta och 
inte bry oss om allt det som 
oroar oss. Nej inte så, utan 
istället får vi ta till oss orden 
som Jesus fortsätter med; Sök 
först hans rike… så skall ni få 
allt det andra också. Här finns 
det något viktigt att lära, inte 
att allt kommer att lösa sig. 
Men att du och jag kan få ny 
kraft att leva vidare en dag i 
taget. För trots allt det svåra 
och ovissa så finns Jesus med i 
våra liv och vill ge oss ett nytt 
livsmod. 

Kanske var det något av 
detta som en kvinna efter att 
ha sett sitt oförsäkrade hus 
brinna ner till grunden upp-
levde när hon sa, alltid blir det 
väll någon råd! För Gud är den 
som på något sätt hjälper och 
leder oss vidare oavsett hur 
stora våra bekymmer ser ut. 
För Guds kärlek och omsorg 
om dig och mig är alltid större 
än våra bekymmer och oro. 
Därför är det inte så dumt 
att först söka Gud och som 
det står i bibeln, kasta alla era 
bekymmer på Gud, ty han sörjer 
för er. För då kommer livet bli 
så mycket lättare att leva trots 
allt det svåra vi möter. Jag såg 
en bild på Facebook, en bild 
på en vägskyllt där det stod 
lite överraskande, Allt kommer 
bli bra!  Vilket kändes som en 
underbar hälsning från Jesus 
själv, för någonstans så är 
det den trygga förvissningen 
Jesus ger oss, att med honom 
i våra liv så kommer det att 
ordna sig på något sätt. Jesus 
avslutar det hela med att säga, 
Gör er därför inga bekymmer 
för morgondagen. Den får bära 
sina bekymmer. Var dag har nog 
av sin egen plåga. 

Ta så emot Guds välsig-
nelse; Faderns omsorg, Sonens 
kärlek och den heliga Andens 
tillgivenhet 

omslute er under dagens 
timmar, när natten kommer och 
när morgon gryr. 

Amen.
Per Kjellberg
Pastor i Surte

(Läs gärna Matt 6:31-34)

Gör er inga bekymmer!
Betraktelse

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

En dag för dig 
som sörjer
Stillhet, samtal, föredrag och god mat i 
Starrkärrs församlingshem 
lördagen 29 september kl 10.00-17.00. 
För dig som förlorat någon och vill få 
möjlighet till att hämta kraft.

Anmäl dig senast 21 september till 
församlingsexppeditionen 
0303-444 000. Ingen kostnad!

Frågor ställs till:
Diakon Ingela Fransson 
0303-444031
ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se

att repetera raden en sista 
gång. Pennorna läggs ned 
och istället handlar det om att 
göra rätt för sig till kassören.

– Det är en chans på miljo-
nen att vi vinner, säger Bertil 
Lundgren och tar fram sin 
tjugolapp.

– Jag vore miljonär vid det 
här laget om jag hade tagit 
pengarna i egen fick varje 
gång istället för att lämna in 

systemet på Konsum. Här är 
det dock ärlighet som gäller. 
Travkunskapen kommer 
långt ner på listan.

När kaffet är uppdrucket 
och travsystemet nedplitat 
är det dags att gå hem. På 
måndag träffas gubbarna 
igen, då är det analysdag.

– Då har vi svart slips på 
oss i regel, säger Rune och ler 
brett.

Ett par gånger har genierna 
lyckats pricka in sju rätt, men 
då har utdelningen varit för-
hållandevis blygsam.

– Vi gör inte detta för att 
vinna en massa pengar utan 
för att vi har otroligt roligt 
tillsammans, avslutar Nisse 
Svensson.

Varje fredag i över 20 års tid har det här Surtegänget träffats för att spela trav tillsammans.

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

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 20/9 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 23/9 
kl 11, Gudstjänst, Ohlins. 

Fuxerna kyrka
Lörd kl 16, Mässa, Kris-
tensson. Sönd kl 9:15, Bot-
gudstjänst, Isacson. Sönd 
kl 10, Högmässa, Norberg. 
Tisd kl 9, Mässa i försam-
lingshemmet, Isacson. Onsd 
kl 18:30, Mässa, Nordblom.

Skepplanda pastorat
Skepplanda kyrka stängd 
för renovering från 16 sep-
tember, gudstjänsterna fi ras 
i Församlingshemmet tills-
vidare. Sönd 16/9 kl 10, Fa-
miljegtj Skredsvik, kyrk-
kaffe. Onsd 19/9 kl 18.30, 
Veckomässa. Hålanda sönd 
16/9 kl 12, Mässa Broman. 
S:t Peder sönd 16/9 kl 10, 
Gudstjänst Broman. Ale-
Skövde sönd 16/9 kl 12, Fa-
miljegtj Skredsvik, kyrk-
kaffe. Tunge sönd 16/9, se 
övriga.

Surte missionskyrka
Onsd 12/9 18:30. Tonår. 
Onsd 12/9 18:30. Ekume-
nisk bön. Surte missions-
kyrka. Onsd 12/9 21:00 
Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Torsd 13/9 
19:00. Ekumeniska kö-
ren övar i Surte försam-
lingshem. Lörd 15/9 10:00-
14:00. Arbetsdag i och runt 
kyrkan. Med lunch. Sönd 
16/9 11:00. Gudstjänst. 
Malte Jansson. Sång av Bir-
gitta Jönsson. Nattvard. 
Enkelt kyrkfi ka. Månd 17/9 
19:00. Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band, 
övar. Tisd 18/9 18:00. Sam-
talskväll. Johannesevang-
eliet. Onsd 19/9 15:00. 
Onsdagsträff: Torgny Sven-
ninghed: Prodas, ett skogs- 
och jordbruksprojekt i Kon-
go. Onsd 19/9 18:30. Tonår.
Onsd 19/9 21:00. Inneban-
dy i Surteskolan. Välkom-
men! Torsd 20/9 19:00. 
Ekumeniska kören övar i 
Surte församlingshem.
www.surtemissionskyrka.se

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 11/9 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen – 
Terminsstart. Kl 20, Ste-
fan Ström besöker Second 
Hand och berättar om or-
ganisationen Barnsamari-
ten och deras arbete ute i 

världen. Onsd 12/9 kl 18-
19, Bön. Kl 19, Försam-
lingsledningsmöte. Torsd 
13/9 kl 10-12.30, Smyr-
naCaféet. Kl 18.15, Hob-
by (7-12 år). Fred 14/9 kl 
19, Grennhouse (åk 7 och 
uppåt). Kl 20.30, Café & 
Öppet hus för ungdomar. 
Lörd 15/9 kl 10-13, Second 
Hand & Café. Sönd 16/9 kl 
11, Gudstjänst, Elias Berg, 
tema: ”Yttersta tiden och 
Jesu återkomst”. Äventyret 
(3-12 år). Kyrkkaffe. Tisd 
18/9 kl 8-9, Bön.

Guntorps missionskyrka
Onsd 12/9 kl 18.30, Ton-
år & ÄventyrarScout. Onsd 
19/9 kl 18.30, SpårarScout 
& UpptäckarScout.

Starrkärr-Kilanda
församling
Onsd 12/9 Älvängens kyr-
ka kl 19-21, Stickcafé. Alla 
är välkomna med eller utan 
handarbete. God gemen-
skap, ord på vägen och gott 
fi ka utlovas! Starrkärrs kyr-
ka kl 19, Bön för försam-
lingen. Vi ber för försam-
lingen. Fred 14/9 Älvängens 
kyrka kl 11, Fredagsträffen! 
Tycker du det är tråkigt att 
äta själv? Kom då till Fre-
dagsträffarna i Älvängens 
blå kyrka där vi lagar mat 
som vi sedan äter tillsam-
mans, allt till självkostnads-
pris. Vi samlas först kring 
kaffeborden kl . 11 och av-
slutar våra träffar ca kl. 14 
efter att ha haft en enkel an-
dakt tillsammans. Kontakt: 
Josefi n Brander diakon tel 
0303-444 022. Sönd 16/9 
Nols kyrka kl 11, Mässa, 
Andersson. Starrkärrs kyr-
ka kl 11, Mässa, Nordblom. 
Älvängens kyrka kl 18, Lov-
sångsgudstjänst, Andersson. 
Onsd 19/9 Nols kyrka kl 
18.30, Trivselkväll.

Nödinge församling
Onsd 12/9 kl 19, Ekume-
nisk bön Surte Missions-
kyrka. 16/9 15:e ef Tref 
kl 11, Surte kyrka Mäss-
sa H Hultén. Kl 13, Sur-
te kyrka Finsk Gudstjänst L 
Sorvoja. Kl 15, Bohus Ser-
vicehus Gudstjänst H Hul-
tén. Månd 17/9 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem 
Mässa H Hultén.

Älvängens missionskyrka
Tisd 11/9 kl 11, Bön. 
Torsd 13/9 kl 12, Baby-

massage. Sönd 16/9 kl 11, 
Gudstjänst Gun Anders-
son. Sång: Anna Turskog 
mfl . Söndagsskola. Månd 
17/9 kl 18, Spärarscout. Kl 
18.30, Scout. Tisd 18/9 kl 
10, Bön. Kl 10-13, Stickca-
fé. Kl 11, Fika - öppet för 
alla. Torsd 20/9 kl 15, RPG 
i Smyrnakyrkan Bertil Car-
mesund: "Havet - den sto-
ra gåvan".

Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 12/9 kl 19, Sång bib-
belläsning och bön. Sönd 
16/9 kl 11, Gudstjänst Hel-
ge Olson. Onsd 19/9 kl 
19, Sång bibbelläsning och 
bön.

Vår omtyckte vän

Gunnar Wenander

har hastigt lämnat oss.

Vi saknar dig.

Det finns ingen sten så tung  
som sorgen vi känner.

Det finns ingen ros så vacker 
som minnena av Dig

RBF Trollevik

Uno Andersson, Alafors 
har avlidit. Född 1932 
och efterlämnar makan 
Britt-Marie samt döttrar 
med familjer som närmast 
sörjande.

Lisbeth Lindström, Nol 
har avlidit. Född 1946 och 
efterlämnar maken Bengt, 
döttrarna Åsa och Jennie 
med familjer samt syskon 
som närmast sörjande.

Gunnar Wenander, Nö-
dinge har avlidit. Född 1921 
och efterlämnar barnen 
Börje och Marie med famil-
jer som närmast sörjande.

Wivan Gustavsson, Alafors 
har avlidit. Född 1923 och 
efterlämnar sönerna Roland, 
Kent, Lennart och Tommy 
med familjer som närmast 
sörjande

Dödsfall

Grattis

Jordfästningar
Kerstin Kjellberg. I Örgry-
te gamla kyrka hölls tisdagen 
4 september begravnings-
gudstjänst för Kerstin Kjell-
berg, Göteborg. Offi ciant 
var Bo Eek.

Lördag den 15 september tänker vi fira
Peter Bergesens (fd Andersson) 50-årsdag, 

vi gör det med öppet hus för släkt och vänner på forsvallen i 
Skepplanda. Välkomna från kl 15.00 -
(vi håller på tills vi känner oss klara...)

Öppet hus

Vår kära lilla Mamma

Wivan Gustavsson
*16/2 1923

har idag stilla insomnat

Alafors 
8 september 2012

ROLAND och SOLVEIG
KENT och INGER

LENNART och 
MARITA
TOMMY
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Broder med familj

Övrig släkt och vänner

      Det kom en dag
          en stilla vind
      Som smekte ömt
          Din trötta kind
      Liksom ett ljus
          som blåstes ut
      Din levnadsdag
          har nått sitt slut

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 27 
september kl. 13.30 i 

Starrkärrs kyrka. Efter 
akten inbjudes till minne-
stund i församlingshem-

met. Hedra gärna Wivans 
minne med en gåva till 

Hjärt-Lungfonden
på tel. 0200-88 24 00.

Varmt tack till persona-
len på Hemtjänsten och 
Hemsjukvården för god 

omvårdnad

Döda

Grattis
Thomas Otter

50 år den 13 september
önskar vi

Grattis Göte
som fyller 71 år

 den 15 september
Önskar "Ängelholmsgänget"

Vår Käre

Uno Andersson
* 3 januari 1932 

† 29 augusti 2012 

har lämnat oss, syskon, 
övrig släkt och vänner 

i sorg och saknad.

BRITT-MARIE
LILLEMOR och GÖRAN 

Jesper, Malin 
MONICA och  
PER-ARNE 

Niclas,  Tindra

En älskad Make 
En kär Far, Svärfar 
och Morfar Du var 
Kärlek och omsorg 

fyllde Ditt sinne 
Ljus och glädje Du  

lämnat i minne 
Du sant och enkelt såg 

på tingen 
Du god och hjälpsam var 

Du var nöjd med livets 
lott 

I frid Du levat 
Vila gott

Tack för allt

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen av de 
närmaste. Ni som önskar 
hedra Unos minne, tänk 
på Sjöräddningssällska-
pet, pg. 90 05 00-0 eller 
www.sjoraddning.se
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Veckans ris 
Till den chaufför från Jan-
nessons Åkeri som måndag 
den 27/8 kl 7.50 med sin 
lastbil med tungt släp körde 
om både min bil, och den 
stillastående skolbussen vid 
busshållplatsen i Krokstorp. 
Där finns ett backkrön med 
inte någon som helst sikt för 
mötande trafik. Om du hade 
fått möte hade det troligtvis 
blivit en dödsolycka. Mycket 
skrämmande att man kan 
möta yrkeschaufförer som 
så hänsynslöst utsätter sina 
medtrafikanter för sådan 
fara.  En skärrad medtrafikant
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REPSLAGARDAGEN
Lördag 15 september kl 11-15

Hantverksmässa med Repaktiviteter

NÄRPRODUCERAD MAT

Program:

11.00 Mässan öppnas med kanonsalut

12.00 Modevisning

13.00 Repslagning på maskin

13.30 Underhållning i café

14.00 Visning av tjärverket

14.30 Dragning i Finn fem Fendrar

KONSTHANTVERKS-
LOTTERI, FINN FEM 

FENDRAR

REPSLAGNING PÅ GAMMALT SÄTT

GÖR DITT EGNA REP
SPINN DITT EGET GARN

TÄNDKULE-
MOTORER

5-KAMP FÖR SMÅ & 
STORA, MAGNETEN, 

LABYRINTEN

CAFÉ, REPSLAGAR-
BAKELSE, GLASS,
KORVGRILLNING

Ca 30 hantverkare säljer och visar unika hantverksprodukter
       Repslagarmuseet 0303-74 99 10 • www.repslagarbanan.se

FRI ENTRÉ

SURTE. Allting började i 
gamla Konsum i början 
av 90-talet.

Sedan har gubb-
gänget i Surte fortsatt 
sina regelbundna trav-
träffar.

Spelet är emellertid 
inte det viktigaste, 
den sociala samva-
ron kommer i första 
rummet.

Gubbgänget, eller de nio 
genierna som Nisse Svens-
son har döpt gruppen till, 
består av äldre gentlemän 
med ett åldersspann från 72 
till 91 år.

– Det är Uno som är junio-
ren i sällskapet, förklarar Rolf 
Johannesson.

Rutin och erfarenhet 
finns det med andra ord gott 
om i spelgänget, som träf-
fas varje fredagsförmiddag i 

v ä v s t u g a n , 
det som en 
gång i tiden 
u t g j o r d e 
v e r k s t a d s - 
och garage-
del för Glas-
bruket.

– Det är 
sant att vi 
har rutin 
och erfaren-
het, men det 
gäller defi-
nitivt inte 
för spel på 
hästar. Det 
är jobbigt 
när förstånd 
saknas, säger 
Rune Skoog 
och skrattar.

– Vi pratar 
inte bara 
trav på våra 
träffar, vi 
löser en hel 
del världs-
problem i 

samband med kaffedrickan-
det. Ibland händer det att vi 
klagar på kommunen om det 
är något som vi inte gillar.

Ansvaret för V75-systemet 
går runt bland de nio delta-
garna. Kupongen som lämnas 
in får vara på max 500 rader, 
vilket innebär 250 kronor. 
När lokaltidningen hälsar på 
är det Sivert Janssons tur att 
meddela vilka kusar som ska 
markeras. 

– Chansen att vi ska vinna 
den här gången är minimal. 
Sivert har ägnat två dagar 
åt att gå igenom vilka hästar 
han ska ha med. I sista sekund 
märkte han dock att det var 
V86 som han kollat på. Två 
dagars arbete till ingen nytta, 
säger Rune.

Stämningen är rå, men 
hjärtlig. Det är högt i tak och 
ingen riskerar att få överdri-
vet mycket beröm för sina 
travtips.

– Är ni med? I första avdel-
ningen tror jag på någon av 
hästarna där bak, säger Sivert 
men hinner inte ens förkunna 
sina tankar kring den första 
V75-avdelningen förrän 
övriga gruppen uttrycker sitt 
missnöje.

– Det blir ett bakslag.
– I avdelning två blir det 

spik på nummer 5.
Det hörs ett unisont 

neeeeej i lokalen och sorlet 
fortsätter till dess att Nisse 
Svensson åtar sig uppgiften 

Genier utan känsla för trav
– Sociala samvaron är viktigast

Jag hör Bob Marleys sång 
ljuda från högtalaren; 
Don’t worry about a thing, 

‘Cause every little thing gonna 
be all right! (Oroa dig inte för 
något, för allt kommer att ordna 
sig).  Jag blir glad av sången, 
men kan det verkligen 
stämma? För vi människor 
oroar oss för så mycket! Det 
kan handla om arbete, hälsa, 
pengar, krig, katastrofer och 
inte minst oro för våra nära 
och kära. För det är så mycket 
i livets pussel som skall falla 
på plats för att livet skulle 
vara som vi önskade. Så när 
livet skaver och oron fyller 
våra sinnen blir vi förvånan-
de och lite smått irriterade 
på Jesus när han säger i sön-
dagens text; Gör er inga be-
kymmer, fråga inte: vad skall 
vi äta? Vad skall vi dricka? 
Vad skall vi ta på oss? Vad 
menar Jesus med det? För 
att få ihop tillräckligt med 
pengar till mat och kläder är 

inte så självklart för många 
hushåll idag. Lägg därtill att 
ha tid och fantasi att tillaga 
något gott och näringsrikt när 
man är stressad och barnen är 
hungriga och griniga gör inte 
Jesu ord lättare att höra och 
ta in. Skall vi där lägga till hur 
människor har det i inbördes-
krigets Syrien, i svälthotade 
Kongo Kinshasa och alla de 
miljontals människor som bär 
på HIV och Aids i Afrika så 
känns Jesu ord, Gör er inga be-
kymmer! nästan som ett hån! 

Är Jesus ironisk eller är han 
naiv och okunnig om vad det 
innebär att vara människa?  

Nej jag tror inte det, för 
Jesus om någon vet ju hur 
hårt livet kan vara. Dessutom 
så vet han hur vi har det, för 
han finns ständigt i vår närhet 
och delar våra bekymmer och 
besvär för det har han lovat 
när han sa, Jag är med er alla 
dagar. Men vad är det då Jesus 
vill säga med orden, Gör er 

inga bekymmer? Ja inte menar 
Jesus att vi skall strunta och 
inte bry oss om allt det som 
oroar oss. Nej inte så, utan 
istället får vi ta till oss orden 
som Jesus fortsätter med; Sök 
först hans rike… så skall ni få 
allt det andra också. Här finns 
det något viktigt att lära, inte 
att allt kommer att lösa sig. 
Men att du och jag kan få ny 
kraft att leva vidare en dag i 
taget. För trots allt det svåra 
och ovissa så finns Jesus med i 
våra liv och vill ge oss ett nytt 
livsmod. 

Kanske var det något av 
detta som en kvinna efter att 
ha sett sitt oförsäkrade hus 
brinna ner till grunden upp-
levde när hon sa, alltid blir det 
väll någon råd! För Gud är den 
som på något sätt hjälper och 
leder oss vidare oavsett hur 
stora våra bekymmer ser ut. 
För Guds kärlek och omsorg 
om dig och mig är alltid större 
än våra bekymmer och oro. 
Därför är det inte så dumt 
att först söka Gud och som 
det står i bibeln, kasta alla era 
bekymmer på Gud, ty han sörjer 
för er. För då kommer livet bli 
så mycket lättare att leva trots 
allt det svåra vi möter. Jag såg 
en bild på Facebook, en bild 
på en vägskyllt där det stod 
lite överraskande, Allt kommer 
bli bra!  Vilket kändes som en 
underbar hälsning från Jesus 
själv, för någonstans så är 
det den trygga förvissningen 
Jesus ger oss, att med honom 
i våra liv så kommer det att 
ordna sig på något sätt. Jesus 
avslutar det hela med att säga, 
Gör er därför inga bekymmer 
för morgondagen. Den får bära 
sina bekymmer. Var dag har nog 
av sin egen plåga. 

Ta så emot Guds välsig-
nelse; Faderns omsorg, Sonens 
kärlek och den heliga Andens 
tillgivenhet 

omslute er under dagens 
timmar, när natten kommer och 
när morgon gryr. 

Amen.
Per Kjellberg
Pastor i Surte

(Läs gärna Matt 6:31-34)

Gör er inga bekymmer!
Betraktelse

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

En dag för dig 
som sörjer
Stillhet, samtal, föredrag och god mat i 
Starrkärrs församlingshem 
lördagen 29 september kl 10.00-17.00. 
För dig som förlorat någon och vill få 
möjlighet till att hämta kraft.

Anmäl dig senast 21 september till 
församlingsexppeditionen 
0303-444 000. Ingen kostnad!

Frågor ställs till:
Diakon Ingela Fransson 
0303-444031
ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se

att repetera raden en sista 
gång. Pennorna läggs ned 
och istället handlar det om att 
göra rätt för sig till kassören.

– Det är en chans på miljo-
nen att vi vinner, säger Bertil 
Lundgren och tar fram sin 
tjugolapp.

– Jag vore miljonär vid det 
här laget om jag hade tagit 
pengarna i egen fick varje 
gång istället för att lämna in 

systemet på Konsum. Här är 
det dock ärlighet som gäller. 
Travkunskapen kommer 
långt ner på listan.

När kaffet är uppdrucket 
och travsystemet nedplitat 
är det dags att gå hem. På 
måndag träffas gubbarna 
igen, då är det analysdag.

– Då har vi svart slips på 
oss i regel, säger Rune och ler 
brett.

Ett par gånger har genierna 
lyckats pricka in sju rätt, men 
då har utdelningen varit för-
hållandevis blygsam.

– Vi gör inte detta för att 
vinna en massa pengar utan 
för att vi har otroligt roligt 
tillsammans, avslutar Nisse 
Svensson.

Varje fredag i över 20 års tid har det här Surtegänget träffats för att spela trav tillsammans.

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

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
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Predikoturer
Elimförsamlingen Alafors
Torsd 20/9 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 23/9 
kl 11, Gudstjänst, Ohlins. 

Fuxerna kyrka
Lörd kl 16, Mässa, Kris-
tensson. Sönd kl 9:15, Bot-
gudstjänst, Isacson. Sönd 
kl 10, Högmässa, Norberg. 
Tisd kl 9, Mässa i försam-
lingshemmet, Isacson. Onsd 
kl 18:30, Mässa, Nordblom.

Skepplanda pastorat
Skepplanda kyrka stängd 
för renovering från 16 sep-
tember, gudstjänsterna fi ras 
i Församlingshemmet tills-
vidare. Sönd 16/9 kl 10, Fa-
miljegtj Skredsvik, kyrk-
kaffe. Onsd 19/9 kl 18.30, 
Veckomässa. Hålanda sönd 
16/9 kl 12, Mässa Broman. 
S:t Peder sönd 16/9 kl 10, 
Gudstjänst Broman. Ale-
Skövde sönd 16/9 kl 12, Fa-
miljegtj Skredsvik, kyrk-
kaffe. Tunge sönd 16/9, se 
övriga.

Surte missionskyrka
Onsd 12/9 18:30. Tonår. 
Onsd 12/9 18:30. Ekume-
nisk bön. Surte missions-
kyrka. Onsd 12/9 21:00 
Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Torsd 13/9 
19:00. Ekumeniska kö-
ren övar i Surte försam-
lingshem. Lörd 15/9 10:00-
14:00. Arbetsdag i och runt 
kyrkan. Med lunch. Sönd 
16/9 11:00. Gudstjänst. 
Malte Jansson. Sång av Bir-
gitta Jönsson. Nattvard. 
Enkelt kyrkfi ka. Månd 17/9 
19:00. Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band, 
övar. Tisd 18/9 18:00. Sam-
talskväll. Johannesevang-
eliet. Onsd 19/9 15:00. 
Onsdagsträff: Torgny Sven-
ninghed: Prodas, ett skogs- 
och jordbruksprojekt i Kon-
go. Onsd 19/9 18:30. Tonår.
Onsd 19/9 21:00. Inneban-
dy i Surteskolan. Välkom-
men! Torsd 20/9 19:00. 
Ekumeniska kören övar i 
Surte församlingshem.
www.surtemissionskyrka.se

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 11/9 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen – 
Terminsstart. Kl 20, Ste-
fan Ström besöker Second 
Hand och berättar om or-
ganisationen Barnsamari-
ten och deras arbete ute i 

världen. Onsd 12/9 kl 18-
19, Bön. Kl 19, Försam-
lingsledningsmöte. Torsd 
13/9 kl 10-12.30, Smyr-
naCaféet. Kl 18.15, Hob-
by (7-12 år). Fred 14/9 kl 
19, Grennhouse (åk 7 och 
uppåt). Kl 20.30, Café & 
Öppet hus för ungdomar. 
Lörd 15/9 kl 10-13, Second 
Hand & Café. Sönd 16/9 kl 
11, Gudstjänst, Elias Berg, 
tema: ”Yttersta tiden och 
Jesu återkomst”. Äventyret 
(3-12 år). Kyrkkaffe. Tisd 
18/9 kl 8-9, Bön.

Guntorps missionskyrka
Onsd 12/9 kl 18.30, Ton-
år & ÄventyrarScout. Onsd 
19/9 kl 18.30, SpårarScout 
& UpptäckarScout.

Starrkärr-Kilanda
församling
Onsd 12/9 Älvängens kyr-
ka kl 19-21, Stickcafé. Alla 
är välkomna med eller utan 
handarbete. God gemen-
skap, ord på vägen och gott 
fi ka utlovas! Starrkärrs kyr-
ka kl 19, Bön för försam-
lingen. Vi ber för försam-
lingen. Fred 14/9 Älvängens 
kyrka kl 11, Fredagsträffen! 
Tycker du det är tråkigt att 
äta själv? Kom då till Fre-
dagsträffarna i Älvängens 
blå kyrka där vi lagar mat 
som vi sedan äter tillsam-
mans, allt till självkostnads-
pris. Vi samlas först kring 
kaffeborden kl . 11 och av-
slutar våra träffar ca kl. 14 
efter att ha haft en enkel an-
dakt tillsammans. Kontakt: 
Josefi n Brander diakon tel 
0303-444 022. Sönd 16/9 
Nols kyrka kl 11, Mässa, 
Andersson. Starrkärrs kyr-
ka kl 11, Mässa, Nordblom. 
Älvängens kyrka kl 18, Lov-
sångsgudstjänst, Andersson. 
Onsd 19/9 Nols kyrka kl 
18.30, Trivselkväll.

Nödinge församling
Onsd 12/9 kl 19, Ekume-
nisk bön Surte Missions-
kyrka. 16/9 15:e ef Tref 
kl 11, Surte kyrka Mäss-
sa H Hultén. Kl 13, Sur-
te kyrka Finsk Gudstjänst L 
Sorvoja. Kl 15, Bohus Ser-
vicehus Gudstjänst H Hul-
tén. Månd 17/9 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem 
Mässa H Hultén.

Älvängens missionskyrka
Tisd 11/9 kl 11, Bön. 
Torsd 13/9 kl 12, Baby-

massage. Sönd 16/9 kl 11, 
Gudstjänst Gun Anders-
son. Sång: Anna Turskog 
mfl . Söndagsskola. Månd 
17/9 kl 18, Spärarscout. Kl 
18.30, Scout. Tisd 18/9 kl 
10, Bön. Kl 10-13, Stickca-
fé. Kl 11, Fika - öppet för 
alla. Torsd 20/9 kl 15, RPG 
i Smyrnakyrkan Bertil Car-
mesund: "Havet - den sto-
ra gåvan".

Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 12/9 kl 19, Sång bib-
belläsning och bön. Sönd 
16/9 kl 11, Gudstjänst Hel-
ge Olson. Onsd 19/9 kl 
19, Sång bibbelläsning och 
bön.

Vår omtyckte vän

Gunnar Wenander

har hastigt lämnat oss.

Vi saknar dig.

Det finns ingen sten så tung  
som sorgen vi känner.

Det finns ingen ros så vacker 
som minnena av Dig

RBF Trollevik

Uno Andersson, Alafors 
har avlidit. Född 1932 
och efterlämnar makan 
Britt-Marie samt döttrar 
med familjer som närmast 
sörjande.

Lisbeth Lindström, Nol 
har avlidit. Född 1946 och 
efterlämnar maken Bengt, 
döttrarna Åsa och Jennie 
med familjer samt syskon 
som närmast sörjande.

Gunnar Wenander, Nö-
dinge har avlidit. Född 1921 
och efterlämnar barnen 
Börje och Marie med famil-
jer som närmast sörjande.

Wivan Gustavsson, Alafors 
har avlidit. Född 1923 och 
efterlämnar sönerna Roland, 
Kent, Lennart och Tommy 
med familjer som närmast 
sörjande

Dödsfall

Grattis

Jordfästningar
Kerstin Kjellberg. I Örgry-
te gamla kyrka hölls tisdagen 
4 september begravnings-
gudstjänst för Kerstin Kjell-
berg, Göteborg. Offi ciant 
var Bo Eek.

Lördag den 15 september tänker vi fira
Peter Bergesens (fd Andersson) 50-årsdag, 

vi gör det med öppet hus för släkt och vänner på forsvallen i 
Skepplanda. Välkomna från kl 15.00 -
(vi håller på tills vi känner oss klara...)

Öppet hus

Vår kära lilla Mamma

Wivan Gustavsson
*16/2 1923

har idag stilla insomnat

Alafors 
8 september 2012

ROLAND och SOLVEIG
KENT och INGER

LENNART och 
MARITA
TOMMY
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Broder med familj

Övrig släkt och vänner

      Det kom en dag
          en stilla vind
      Som smekte ömt
          Din trötta kind
      Liksom ett ljus
          som blåstes ut
      Din levnadsdag
          har nått sitt slut

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen 27 
september kl. 13.30 i 

Starrkärrs kyrka. Efter 
akten inbjudes till minne-
stund i församlingshem-

met. Hedra gärna Wivans 
minne med en gåva till 

Hjärt-Lungfonden
på tel. 0200-88 24 00.

Varmt tack till persona-
len på Hemtjänsten och 
Hemsjukvården för god 

omvårdnad

Döda

Grattis
Thomas Otter

50 år den 13 september
önskar vi

Grattis Göte
som fyller 71 år

 den 15 september
Önskar "Ängelholmsgänget"

Vår Käre

Uno Andersson
* 3 januari 1932 

† 29 augusti 2012 

har lämnat oss, syskon, 
övrig släkt och vänner 

i sorg och saknad.

BRITT-MARIE
LILLEMOR och GÖRAN 

Jesper, Malin 
MONICA och  
PER-ARNE 

Niclas,  Tindra

En älskad Make 
En kär Far, Svärfar 
och Morfar Du var 
Kärlek och omsorg 

fyllde Ditt sinne 
Ljus och glädje Du  

lämnat i minne 
Du sant och enkelt såg 

på tingen 
Du god och hjälpsam var 

Du var nöjd med livets 
lott 

I frid Du levat 
Vila gott

Tack för allt

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen av de 
närmaste. Ni som önskar 
hedra Unos minne, tänk 
på Sjöräddningssällska-
pet, pg. 90 05 00-0 eller 
www.sjoraddning.se
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Veckans ris 
Till den chaufför från Jan-
nessons Åkeri som måndag 
den 27/8 kl 7.50 med sin 
lastbil med tungt släp körde 
om både min bil, och den 
stillastående skolbussen vid 
busshållplatsen i Krokstorp. 
Där finns ett backkrön med 
inte någon som helst sikt för 
mötande trafik. Om du hade 
fått möte hade det troligtvis 
blivit en dödsolycka. Mycket 
skrämmande att man kan 
möta yrkeschaufförer som 
så hänsynslöst utsätter sina 
medtrafikanter för sådan 
fara.  En skärrad medtrafikant



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

Plastbåt 4-6 meter.
Ev i lite gör det själv skick.
Med eller utan motor.
Alla svar beaktas.
tel. 0737-36 19 71

Köper gammal dam eller herr-
cykel. Den ska vara hel och fung-
era. Ring på mobilnr:
tel. 0734-07 50 11

SÄLJES

Hösilage i rundbal. Väl förtor-
kat, analyserat. 320:-/bal.
tel. 0704-15 02 10

Hö i rundbal, ca 170kg. 250:-/bal
tel. 0704-15 02 10

2 unga undulater i rymlig bur 
+ liten bur. Säljes p.g.a. allergi. 
Säljes endast ihop. 500:- för 
båda två.
tel. 0739-39 96 90

Moppe från 1961 i fint skick. 
Nya däck och bromsar. Pris 
4900:-. Ett 5 RAD dragspel med 
väska, 1600:-
tel. 0703-06 39 24

UTHYRES

2st lägenheter uthyres i Surte. 
En mindre 2:a, en mindre 3:a.
tel. 031-98 31 28
el. 0704-32 28 14

Ö HYRA

Ordningsam kvinna med fast 
arbete önskar hyra 3:a i Skepp-
landa/Älvängen.
tel. 0709-24 67 87

Lägenhet Skepplanda, 
Älvängen, Lilla edet. 3 rum och 
kök eller litet hus önskas hyra. 
/Patrik
tel. 0706-96 78 57

SÖKES

Chihuahuablandras, kastrerad 
hane 3 år, söker någon som kan 
passa honom 2dgr/vecka eller 
ev. promenera med honom vid 
lunchtid. Kanske kan du passa 
honom lite för övrigt också?
Kan även lämnas och hämtas 
vid hela dagar. // Therése
tel. 0303-74 63 75
el. 0708-72 04 33 (kvällstid 
el. tisdag & fredag)

ÖVRIGT

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

Gårdsloppis. På Helgesvägen 
51-93 i Älvängen. Lördag 15/9 kl 
09-14. Massor av olika saker som 
barnkläder, tavlor, porslin mm.
Loppis i Älvängen

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!

Ö

pryl prylpryl 
börsenrsensenbbbbböööööörrrrrsssseeeennnnn

lllllr llllllllllllylllllllllllllllll
bör

p yprylprylpryl
b
y

bb
yy

börö
y

bbbbbbörööööörrbbbööööörrrrrs

 

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

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

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

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande 
puts. 15 års erfarenhet, F-skatt.
Unos Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

Hårborttagning med vax, ögon-
brynsfärgning och plockning, 
nagelförlägning och förstärk-
ning utföres i Nol. Jag jobbar 
hemifrån, därav lägre priser. 
Mångårig erfarenhet och certi-
fierad. Välkommen!
tel. 0737-06 35 22

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

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaggggggggaaaaaaggggggaaaaaggggggggggggggggggggggggggggggggggggggiv iiiiiggiiiiii aaaaaaaaaaaiiiiiiiiiirigaiiii

Lovisa
fyller 10 år 10/9

Många grattiskramar från 
Mormor och Morfar

Grattis älskade
Sofie

som fyller 11 år
den 11:e september

Mamma, Pappa och dina bröder

Grattis
på 3-årsdagen den 14/9

världens bästa
Sigge Hultberg

Vi älskar dig!
Pappa & Malin

Den 16 september
är en stor dag, då fyller

Ewelina 10 år.
Grattis från

Axel, Mamma och Pappa!

Grattis till våran älskade
Linus

som fyller 1 år
Önskar Mormor, Morfar, 
Emma och gammelmorfar

Världens goaste tjej
blir 3 år den 15/9

Grattis! Thea
på födelsedagen. 

Puss o Kram Mamma, Pappa,
Emil & Alvin

Grattis
Elias Svalin

3 år 11/9
Många grattiskramar från

Mormor, Morfar,
Farmor, Farfar

Veckans ros 
Veckans ros till Anna och Daniel Frövén. Tack för allt stöd 
och all praktisk hjälp i min nya livssituation. Ni är guld 
värda! Kram!

Pappa & svärfar

Födda

Välkommen till världen
Vilmer

Frejas lillebror
Född 3/9

Lyckliga föräldrar är
Jimmy Binett 

& Linda HolbergÖvrigt 
Bytesdagar/barnloppis, Medborgarhuset i Alafors (bion). 
Välkommen att fynda leksaker, spel, böcker, sport och fritid, 
babyartiklar, kläder 50-170. Lörd 22/9 kl 9-16, sönd 23/9 kl 
9-11, 50% på det mesta!
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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

Plastbåt 4-6 meter.
Ev i lite gör det själv skick.
Med eller utan motor.
Alla svar beaktas.
tel. 0737-36 19 71

Köper gammal dam eller herr-
cykel. Den ska vara hel och fung-
era. Ring på mobilnr:
tel. 0734-07 50 11

SÄLJES

Hösilage i rundbal. Väl förtor-
kat, analyserat. 320:-/bal.
tel. 0704-15 02 10

Hö i rundbal, ca 170kg. 250:-/bal
tel. 0704-15 02 10

2 unga undulater i rymlig bur 
+ liten bur. Säljes p.g.a. allergi. 
Säljes endast ihop. 500:- för 
båda två.
tel. 0739-39 96 90

Moppe från 1961 i fint skick. 
Nya däck och bromsar. Pris 
4900:-. Ett 5 RAD dragspel med 
väska, 1600:-
tel. 0703-06 39 24

UTHYRES

2st lägenheter uthyres i Surte. 
En mindre 2:a, en mindre 3:a.
tel. 031-98 31 28
el. 0704-32 28 14

Ö HYRA

Ordningsam kvinna med fast 
arbete önskar hyra 3:a i Skepp-
landa/Älvängen.
tel. 0709-24 67 87

Lägenhet Skepplanda, 
Älvängen, Lilla edet. 3 rum och 
kök eller litet hus önskas hyra. 
/Patrik
tel. 0706-96 78 57

SÖKES

Chihuahuablandras, kastrerad 
hane 3 år, söker någon som kan 
passa honom 2dgr/vecka eller 
ev. promenera med honom vid 
lunchtid. Kanske kan du passa 
honom lite för övrigt också?
Kan även lämnas och hämtas 
vid hela dagar. // Therése
tel. 0303-74 63 75
el. 0708-72 04 33 (kvällstid 
el. tisdag & fredag)

ÖVRIGT

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

Gårdsloppis. På Helgesvägen 
51-93 i Älvängen. Lördag 15/9 kl 
09-14. Massor av olika saker som 
barnkläder, tavlor, porslin mm.
Loppis i Älvängen

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

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

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

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande 
puts. 15 års erfarenhet, F-skatt.
Unos Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

Hårborttagning med vax, ögon-
brynsfärgning och plockning, 
nagelförlägning och förstärk-
ning utföres i Nol. Jag jobbar 
hemifrån, därav lägre priser. 
Mångårig erfarenhet och certi-
fierad. Välkommen!
tel. 0737-06 35 22

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Lovisa
fyller 10 år 10/9

Många grattiskramar från 
Mormor och Morfar

Grattis älskade
Sofie

som fyller 11 år
den 11:e september

Mamma, Pappa och dina bröder

Grattis
på 3-årsdagen den 14/9

världens bästa
Sigge Hultberg

Vi älskar dig!
Pappa & Malin

Den 16 september
är en stor dag, då fyller

Ewelina 10 år.
Grattis från

Axel, Mamma och Pappa!

Grattis till våran älskade
Linus

som fyller 1 år
Önskar Mormor, Morfar, 
Emma och gammelmorfar

Världens goaste tjej
blir 3 år den 15/9

Grattis! Thea
på födelsedagen. 

Puss o Kram Mamma, Pappa,
Emil & Alvin

Grattis
Elias Svalin

3 år 11/9
Många grattiskramar från

Mormor, Morfar,
Farmor, Farfar

Veckans ros 
Veckans ros till Anna och Daniel Frövén. Tack för allt stöd 
och all praktisk hjälp i min nya livssituation. Ni är guld 
värda! Kram!

Pappa & svärfar

Födda

Välkommen till världen
Vilmer

Frejas lillebror
Född 3/9

Lyckliga föräldrar är
Jimmy Binett 

& Linda HolbergÖvrigt 
Bytesdagar/barnloppis, Medborgarhuset i Alafors (bion). 
Välkommen att fynda leksaker, spel, böcker, sport och fritid, 
babyartiklar, kläder 50-170. Lörd 22/9 kl 9-16, sönd 23/9 kl 
9-11, 50% på det mesta!
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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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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!

ÄLVÄNGEN!

TRÄNA MED DITT 
SPÄDBARN!
Sportlife Älvängen 
Start v.40, tisdag 2 okt
kl 11.45-13.30

Välkommen alla mammor med 
spädbarn att träna hos oss med 
fokus på bäckenbotten och 
bålstabilitet!

OBS! TRÄNINGEN SKER MED 
LEGITIMERAD SJUKGYMNAST

KR

10-KORT10 KORT10-KORT

Gäller mamma/barn träning

PASSA PÅ INNAN 

PRISHÖJNINGEN!


