
Eddie Karlsson. 

Guld för Ale i 
trial-SM
SURTE. Många besö-
kare hade hittat till 
Klevebergsbanan där 
trial-SM hölls i helgen. 
Ale TK, som stod som arrangörer  
för SM-tävlingarna, slutade trea i 
söndagens lagtävling. Hemmaklub-
bens Anton Lorentsson knep guldet i 
juniorklassen och Emelie Andersson 
kom tvåa i damklassen. 
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Älvängen

www.axums.se

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

Äppelskalare som skalar, skivar och kärnar ur 
        äpplet på en gång. Bra att ha nu när det är äppletider.

159:-

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

SPORTKLUBBEN 
KLIPP

BEGRÄNSAT ANTAL
VIKING STORM GORETEX 
Storlek 31-40. 
Miniorstorlekar 21-30 
(även i lila)..
ORD.PRIS 949 KR 

SPORTKLUBBENPRIS

499KR

CHERROX
Varmfodrad gummistövel. Storlek 22-40.
ORD.PRIS 349 KR 

SPORTKLUBBENPRIS

299KR
Gäller tom Söndag den 23/9 för 
medlemmar i sportklubben
PASSA PÅ ATT BLI MEDLEM!

– Din skobutik för hela familjen

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

Erbjudandet gäller alla modeller 
till barn, dam & herr. T.o.m 22/9-12

Dam (Finns även i svart) 
Ord.pris 599:-

Barn 
(Finns även i röd) 
Ord.pris 399:-

Herr 
Ord.pris 799:-

20% Rabatt 
på GUMMISTÖVLAR

I onsdags arrangerades Skoljoggen för 30:e året i rad. Lokaltidningen besökte Älvängen där elever från låg- och mellanstadiet var ordentligt laddade inför 
uppgiften. Skoljoggen är Sveriges största löpartävling, som årligen lockar en halv miljon barn och ungdomar.            Läs sid 8
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DENNA VECKA FIRAR VI

Ale Torg 7, NÖDINGE • Gäller v38 • www.ica.se/ale

Naturligt lactos- 
och glutenfri!

Schwartzwald
6 bitars

129:-

NAMNSDAGAR I SEPTEMBER

19 Ons

20 Tor

21 Fre

22 Lör 

23 Sön

24 Mån

25 Tis

Fredrika

Elise, Lisa

Matteus

Maurits, Moritz

Tekla, Tea

Gerhard, Gert

Tryggve

  

Lödöse 0520-66 00 10
/st

Bröd

Gäller t o m 23/9-12

90
Ord. pris 27.50/st

Fruktkusar, havrekusar, 
frökusar 420-480g



Veckans ledare är 
skriven på exotisk 
mark. Alekuriren har 

fått i uppdrag av SIDA och 
Ale kommun att dokumen-
tera den andra upplagan i 
Moldavien av utbildningen 
Unga entreprenörer i nya 
Europa (YEE). Program-
met genomförs i den lilla 
byn Butuceni, en timmes 
bussresa från huvudstaden 
Chisinau. Platsen har stort 
historiskt värde och tillhör 
de äldsta delarna av det 
forna Moldavien. Deltagar-
na erbjuds en unik miljö, en 
värld som de aldrig tidigare 
sett med egna ögon, möjli-
gen läst om i en historiebok. 
Delvis har tiden stått stilla 
här, de fl esta invånarna är 
självförsörjande när det gäl-
ler maten på bordet. Att gå 
längs gatan en tidig morgon 
innebär mycket ljud från de 
grönskande trädgårdarna 
där grymtande grisar och 
pickande höns är självklara 
”husdjur”. Dessutom möter 
man inte bara morgonpigga 
bybor, utan också kor som 
mer eller mindre på egen 
hand promenerar till dagens 
bete. Butuceni är på många 
sätt ett sekel efter och därför 
känns de fåtal parabolan-
tenner som har monterats 
upp nästan felplacerade. De 
fl esta som har önskat ett 
modernare liv har lämnat 
byn. Det är därför det fi nns 
200 hus, men bara 150 
invånare. Här ute i ingen-
stans leder professor Roger 
Mumby Croft och Ales 

egen produkt, numera en 
mästare i ämnet, Dennis 
Larsen, utbildningen. Den 
sistnämnde har gått den 
långa vägen. När utbild-
ningen som i grunden 
handlar om att lära ungdo-
mar att tänka annorlunda, 
mer kreativt, startade 2001 
var Dennis elev. Under fl era 
år har han assisterat lärarna 
och numera tillhör han 
programmets ryggrad. Del-
tagarna i Butuceni kommer 
i huvudsak från Moldavien, 
men också från Rumänien, 
Turkiet och Ukraina. Dess-
utom har Ale gymnasium 
fyra ungdomar på plats. När 
programmet genomfördes 
på Krokholmen i somras 
bommade gymnasiet full-
ständigt och lyckades inte 
skicka en enda elev, närmast 
ofattbart med tanke på att 
deltagare från övriga världen 
står i kö för att få medverka. 
Med andra ord är det fort-
farande svårt att bli profet i 
sitt eget ”hemland”…

Utbildningskonceptet 
har utvecklats under tolv 
år och är nu definitivt redo 
för export på bred front. 
Tyskland och Italien har 
redan visat stort intresse 
och är i startgroparna. 
Nyligen gjorde Botswana 
en framstöt och Turkiet 
har via Moldavien tydligt 
markerat sin önskan. Det är 
en bekräftelse om program-
mets unikitet och framgång. 
Entreprenöriellt och krea-
tivt tänkande är människans 

främsta sätt 
att konkur-
rera med 
datorn som 
tar över 
allt fler 
jobb, 
men 

tänka själv kan den ännu 
inte. Att lära om kreativitet 
är inte enkelt. Det krävs 
flera viktiga element. I Ale 
har vi nu genom YEE fått en 
bra grund och en fantastisk 
erfarenhet att utgå från. 
Än så länge är det allt för 
få ungdomar som har fått 
chansen att genomgå pro-
grammet. Med tanke på de 
klanderfria utvärderingarna, 
där deltagare vittnar om en 
enorm ”kick” och ett nytän-
kande borde utbildnings-
sektorn i Ale ta vara på möj-
ligheten att implementera 
YEE:s grundidé i gymnasiets 
samtliga program. För att 
marknadsföra Ale kreativa 
gymnasium genomför man 
förslagsvis redan i årskurs 
nio workshops som exempel 
på hur man jobbar i kom-
munens eget gymnasium. På 
onsdag lämnar ytterligare 
20 ungdomar en veckas 
studier i kreativitet den fat-
tiga byn Butuceni berikade 
med lärdomar för livet. Det 
borde vara en självklarhet att 
verka för att fler, så många 
som möjligt, får chansen till 
samma erfarenheter. Det 
måste inte ske i Moldavien, 
programmets syfte och mål 
kan lika gärna förmedlas i 
Ale gymnasium.

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 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

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. 

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

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Världen köar för YEE
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En utmaning där du
garanterat blir en vinnare!

MER INFO PÅ VAKNA.ALE.SE

PRO Surte-Bohus

PRO Surte Bohus

Kvartalsmöte
i Bohus Servicehus

torsdag 27 september kl 15.00

PROgram:
Sedvanliga mötesförhandlingar

Underhållning av Peter & Peter

Kaffe med dopp

Varmt välkomna!

PRO ALE NORRA

PRO Ale Norra

Kulturträff 
i Älvängens Folkets Hus

torsdag 27 september kl 17.00

God mat till musik av 
Begonia Jazz Band

Lotteri!
Anmälan senast tisd 25 sept. till
Edith 74 21 74, Kent 33 86 41

Varmt Välkomna!

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

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

lansforsakringar.se/alvsborg

Bli Guldkund
spara 1000-lappar.
Enkelt och lönsamt.

Ring oss på 0520-49 49 00



Veckans ledare är 
skriven på exotisk 
mark. Alekuriren har 

fått i uppdrag av SIDA och 
Ale kommun att dokumen-
tera den andra upplagan i 
Moldavien av utbildningen 
Unga entreprenörer i nya 
Europa (YEE). Program-
met genomförs i den lilla 
byn Butuceni, en timmes 
bussresa från huvudstaden 
Chisinau. Platsen har stort 
historiskt värde och tillhör 
de äldsta delarna av det 
forna Moldavien. Deltagar-
na erbjuds en unik miljö, en 
värld som de aldrig tidigare 
sett med egna ögon, möjli-
gen läst om i en historiebok. 
Delvis har tiden stått stilla 
här, de fl esta invånarna är 
självförsörjande när det gäl-
ler maten på bordet. Att gå 
längs gatan en tidig morgon 
innebär mycket ljud från de 
grönskande trädgårdarna 
där grymtande grisar och 
pickande höns är självklara 
”husdjur”. Dessutom möter 
man inte bara morgonpigga 
bybor, utan också kor som 
mer eller mindre på egen 
hand promenerar till dagens 
bete. Butuceni är på många 
sätt ett sekel efter och därför 
känns de fåtal parabolan-
tenner som har monterats 
upp nästan felplacerade. De 
fl esta som har önskat ett 
modernare liv har lämnat 
byn. Det är därför det fi nns 
200 hus, men bara 150 
invånare. Här ute i ingen-
stans leder professor Roger 
Mumby Croft och Ales 

egen produkt, numera en 
mästare i ämnet, Dennis 
Larsen, utbildningen. Den 
sistnämnde har gått den 
långa vägen. När utbild-
ningen som i grunden 
handlar om att lära ungdo-
mar att tänka annorlunda, 
mer kreativt, startade 2001 
var Dennis elev. Under fl era 
år har han assisterat lärarna 
och numera tillhör han 
programmets ryggrad. Del-
tagarna i Butuceni kommer 
i huvudsak från Moldavien, 
men också från Rumänien, 
Turkiet och Ukraina. Dess-
utom har Ale gymnasium 
fyra ungdomar på plats. När 
programmet genomfördes 
på Krokholmen i somras 
bommade gymnasiet full-
ständigt och lyckades inte 
skicka en enda elev, närmast 
ofattbart med tanke på att 
deltagare från övriga världen 
står i kö för att få medverka. 
Med andra ord är det fort-
farande svårt att bli profet i 
sitt eget ”hemland”…

Utbildningskonceptet 
har utvecklats under tolv 
år och är nu definitivt redo 
för export på bred front. 
Tyskland och Italien har 
redan visat stort intresse 
och är i startgroparna. 
Nyligen gjorde Botswana 
en framstöt och Turkiet 
har via Moldavien tydligt 
markerat sin önskan. Det är 
en bekräftelse om program-
mets unikitet och framgång. 
Entreprenöriellt och krea-
tivt tänkande är människans 

främsta sätt 
att konkur-
rera med 
datorn som 
tar över 
allt fler 
jobb, 
men 

tänka själv kan den ännu 
inte. Att lära om kreativitet 
är inte enkelt. Det krävs 
flera viktiga element. I Ale 
har vi nu genom YEE fått en 
bra grund och en fantastisk 
erfarenhet att utgå från. 
Än så länge är det allt för 
få ungdomar som har fått 
chansen att genomgå pro-
grammet. Med tanke på de 
klanderfria utvärderingarna, 
där deltagare vittnar om en 
enorm ”kick” och ett nytän-
kande borde utbildnings-
sektorn i Ale ta vara på möj-
ligheten att implementera 
YEE:s grundidé i gymnasiets 
samtliga program. För att 
marknadsföra Ale kreativa 
gymnasium genomför man 
förslagsvis redan i årskurs 
nio workshops som exempel 
på hur man jobbar i kom-
munens eget gymnasium. På 
onsdag lämnar ytterligare 
20 ungdomar en veckas 
studier i kreativitet den fat-
tiga byn Butuceni berikade 
med lärdomar för livet. Det 
borde vara en självklarhet att 
verka för att fler, så många 
som möjligt, får chansen till 
samma erfarenheter. Det 
måste inte ske i Moldavien, 
programmets syfte och mål 
kan lika gärna förmedlas i 
Ale gymnasium.

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 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

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. 

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

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Världen köar för YEE
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En utmaning där du
garanterat blir en vinnare!

MER INFO PÅ VAKNA.ALE.SE

PRO Surte-Bohus

PRO Surte Bohus

Kvartalsmöte
i Bohus Servicehus

torsdag 27 september kl 15.00

PROgram:
Sedvanliga mötesförhandlingar

Underhållning av Peter & Peter

Kaffe med dopp

Varmt välkomna!

PRO ALE NORRA

PRO Ale Norra

Kulturträff 
i Älvängens Folkets Hus

torsdag 27 september kl 17.00

God mat till musik av 
Begonia Jazz Band

Lotteri!
Anmälan senast tisd 25 sept. till
Edith 74 21 74, Kent 33 86 41

Varmt Välkomna!

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

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

lansforsakringar.se/alvsborg

Bli Guldkund
spara 1000-lappar.
Enkelt och lönsamt.

Ring oss på 0520-49 49 00
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CHISINAU. Renat Cus-
nir är sex år och har 
bara 12% syn.

En operation i Kiev 
kan ge honom nya 
förutsättningar.

I veckan överläm-
nades ett ekonomiskt 
bidrag från Ahlafors 
fria skola.

Renat borrar ner hela ansik-
tet i smörgåsen på tallri-
ken, annars ser han den 
inte. Hans mamma sitter 
tätt intill och får hela tiden 
vara uppmärksam. Trots sin 
begränsade syn på grund 
av en medfödd ögonskada 
gillar Renat att måla och i 
förskolan har han snabbt 
fått en kärlek till mattema-
tik. För tre år sedan presen-
terades den utsatta familjen 
för representanter från Ale 
kommun och sedan dess har 
ett antal insamlingar gjorts 
för att underlätta vardagen.

– Vi är så tacksamma! Det 
betyder otroligt mycket för 
oss, säger mamma Ludmila 
Clirneac som lever ensam 
med sonen i den lilla kom-
munen Budesti.

Just nu genomför Ale 

kommun sitt internationella 
utbildningsprogram (YEE), 
Unga entreprenörer i nya 
Europa, för andra gången 
i Moldavien. Satsningen 
finansieras med SIDA-
pengar och ger ungdomar 
från Moldavien, Rumänien, 
Ukraina, Turkiet och Ale en 
unik inblick i kreativt tän-
kande. Utbildningen leds av 
professor Roger Mumby 
Croft från Warwick Uni-
versity. I samband med att 
utbildningen startade fick 
representanter från Ale 
återigen träffa den synska-
dade pojken, Renat.

Denna gång kunde ytter-
ligare ett bidrag överläm-
nas. Ahlafors Fria Skola 
valde i samband med sin 
vårsalong att låta delar av 
överskottet tillfalla Renat.

– Ett starkt ögonblick. 
Vi har flera gånger hoppats 
att han ska få sin ögonope-
ration genomförd, men av 
olika anledningar har den 
inte blivit av. Familjen har 
svårt att betala vården och 
inte minst resan till Kiev. 
Nu var det nära för ett tag 
sedan, men då ramlade 

han och slog i huvudet så 
allvarligt att han blev med-
vetslös i två dagar. Trycket 
är fortfarande för hårt mot 
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TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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OM BARN, 
UNGA OCH

MILJÖN

Vi bryr oss
PÅSE

VÄLJ
RÄTT

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

4000 kvm varuhus

Leksaker

Eget café

Mössa 3490

 Stl från 80 till 140. Med luva. Overallen har 
tejpade sömmar, är vind- och vattentät (3000 
mm) och med andasfunktion. YKK-dragkedja.

199:-

Allväder-
känga

169:-Gummerad

Barnvante

2490
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TAKARBETE
Utför alla slags takarbeten till 

lågpris. 35 år i branschen.

För gratis besiktning och fri offert 
ring och boka tid nu!

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
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JOBB, JOBB, 
JOBB…

Alla medlemmar hälsas välkomna 
till en studiecirkel om 

arbetsmarknadspolitik. 
Vi möts torsdag 20 september 

kl 18.30 på Folkets hus i Nol.

MEDLEMSMÖTE
Ale arbetarekommun kallar till 

medlemsmöte på Folkets hus i Nol 
torsdag 27 september kl 18.30. 

Nominering av kongressombud, val 
av valberedning och motioner till 

kongressen behandlas.

Det talas mycket om livspusslet i Sveriges familjer idag. Jobb, 
hem, barn, stress. 
Tiden räcker inte till, barnen hamnar i kläm.
Vi kristdemokrater har lyssnat på föräldrarna. Våra förslag ska 
ge barnen mer tid med båda sina föräldrar.

Kristdemokraterna föreslår:

FÖR BARNEN
TID

www.kristdemokraterna.se

Ökad valfrihet inom barn-
omsorgen och en förbätt-
rad kvalitet i förskolan är 

viktiga frågor för kristdemokra-
terna när vi tog beslut om en ny 
barntidsreform. Kristdemokratisk 
familjepolitik syftar till att stödja 
familjerna, möjliggöra mer tid för 
barnen, öka familjernas frihet och 
att bidra till en trygg familjeeko-
nomi, inte minst för de ekonomiskt 
mest utsatta familjerna. Det är det 

vi kristdemokrater i Ale kommer att 
arbeta för.

Familjen är den viktigaste 
gemenskapen i samhället. Fungerar 
inte familjen som en trygg bas fung-
erar inte heller samhället. Mammor 
och pappor känner sina barns behov 
bättre än politikerna. Därför ska vi 
låta föräldrarna bestämma.

Kristdemokraterna har arbetat 
fram en ny familjepolitik som utgår 
ifrån den mångfald av önskemål, 

åsikter och livssituationer 
som svenska föräldrar 
företräder idag. 

Tid för familjen – en barntidsre-
form. Utbyggd föräldraförsäkring 
med möjlighet flexiblare uttag
• Antalet föräldrapenningdagar ska 
utökas med 30 stycken.
• 30 dagar ska kunna sparas och 
användas under hela barndomen.
• Grundnivån och lägstanivåda-
garna i föräldraförsäkringen ska 
höjas från 180 kr/dag till 250 kr/
dag.
• Den sjukpenninggrundande 
inkomsten (SGI) samt den föräld-
rapenninggrundande inkomsten 
skyddas i tre år från barnets födsel.
• Föräldrarna ska ha rätt till tjänst-

ledighet på heltid tills barnet fyller 
3 år
• Alla dagar ska fritt kunna överlå-
tas mellan föräldrarna.

Barnomsorgspeng för egna 
barn. Den barnomsorgspeng som 
idag finns för dem som tar hand 
om egna och andras barn i hemmet 
ska även ska kunna ges för enbart 
omsorg om egna barn.
• Kommunerna ska ge bättre 
information till föräldrarna om 
barnomsorgspengen och att den 
kan användas till förskola, pedago-
gisk omsorg eller omsorg om egna 
barn i hemmet.

Förbättrad kvalitet i förskolan. 
Sverige har i mångt och mycket en 
väl fungerande och utvecklad för-
skola. Då förskolans primära upp-
gift är att ta hand om barnen när 
föräldrarna själva inte kan, är det 
avgörande att kvaliteten i förskolan 
är av högsta klass.
• Det ska vara obligatoriskt för 
varje kommun att fatta beslut om 
maxtak för barngruppernas storlek.
• Införande av en oberoende kvali-
tetsuppföljning av förskolan. 
• Föräldrar ska kunna få tillgång 
till öppna jämförelser av förskolor 
med viktiga nyckeltal.
• Maxtaxans utformning bör ses 
över med målet att koppla avgiften 
till vistelsetiden samt att avgiftsta-
ket anpassas till kostnadsutveck-
lingen i förskolan.

• Det bör införas system för in- 
och utcheckning i förskolan. 

Graviditetspeng. Kristdemo-
kraterna vill införa en generell 
graviditetspeng under den sista 
månaden i graviditeten i syfte att 
öka tryggheten för gravida kvinnor. 

Förbättrade förutsättningar för 
barn med särlevande föräldrar

Många barn med särlevande 
föräldrar skulle få betydligt bättre 
ekonomisk standard om föräld-
rarna samarbetade bättre i ekono-
miska frågor som rör barnet. 

Kristdemokraterna vill att:
• Föräldrar som vill använda sig av 
Försäkringskassans transfererings-
system för underhållsstöd ska först 
kunna visa att de försökt nå en fri-
villig överenskommelse sinsemel-
lan genom kommunens samarbets-
samtal eller på liknande sätt.
• Om föräldrarna inte bor tillsam-
mans, och barnet bor varaktigt 
ungefär lika mycket hos båda för-
äldrarna, ska barnbidraget kunna 
lämnas med hälften till vardera 
föräldern efter anmälan av endast 
en av dem.
• Reglerna för folkbokföring och 
för bidrag där folkbokföringen 
spelar roll ska ses över, med inrikt-
ningen att minska risken för kon-
flikter mellan föräldrarna.

Tony Karlsson
Kristdemokrat i Ale

Kristdemokraternas nya familjepolitik

Ryktet har nått oss att kommunen 
sagt upp lokalerna i Bohus Ser-
vicehus. Här har vi pensionärer 

en samlingsplats där vi träffas och fi kar 
i ”vår” cafeteria. Dagens ljuspunkt som 
bryter mångas ensamhet. Förutom detta 
bedrivs massor av kurser, cirklar, bingo 
med mera. Vi har fester och möten med 
underhållning i matsalen.

Lokalerna har blivit navet i hela pen-
sionärsverksamheten. Alla vi pensionärer 
är oroliga för att detta skall tas ifrån oss. 
Det känns som vi mest är i vägen och kan 
behandlas hur som helst.

Om ryktet är sant hoppas vi att för-
nuftet tas fram och  beslutet rivs upp.

Pensionärerna i Surte-Bohus genom PRO 
Surte-Bohus

Rör inte ”våra” 
lokaler i Bohus!

ÄLVÄNGEN. Polisen berät-
tar om en mycket lyckad 
mopedinsats i Ale i torsdags 
där man hade stor nytta av 
motorcyklar och helikop-
ter. Flera mopeder/motor-
cyklar försökte smita från 
polisen, men i stort sett alla 
kunde ändå stoppas. Insat-
sen resulterade i samman-
lagt 27 stoppade mopeder.

Nästan samtliga som 
hade brister blev rappor-
terade. Ett fåtal trimmade 
mopeder fick dock rapport-

eftergift efter att föräld-
rarna bedyrade att de skulle 
åtgärda problemet.  

I Ale skrevs det 9 ord-
ningsbot och 5 primärrap-
porter med sammanlagt 
21 förseelser. Bland annat 
var fyra olovliga körningar 
(trimmade mopeder), tre 
saknade skylt, två för att de 
inte stannat på polismans 
tecken och en som saknade 
hjälm.

JONAS ANDERSSON

Lyckad mopedinsats i Ale

En olycka, med tre bilar inblandade, inträffade på E45 i höjd med Repsla-
garmuseet i Älvängen på måndagsmorgonen. Räddningstjänsten fi ck lar-
met klockan 07.11. Två personer fi ck föras till sjukhus med lättare skador.

– Vi fi ck stänga av vägen för all trafi k under 45 minuter vilket skapade 
långa köer, berättar styrkeledare Kristoffer Säwström.

Text: Jonas Andersson   

Trebilskrock i Älvängen
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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 arbetsstipendium 
och belöningsstipendium. Stipendierna kan komma att delas 
av flera stipendiater. Ansökningsblankett finns på www.ale.se/
uppleva-och-gora/kultur/kulturstipendium samt på Kulturver-
ket 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.

COOLA PAPPOR 
- Föreläsning ur pappors perspektiv

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

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

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

VACKRA 
VANDRINGSLEDER

Birgitta Fredén folkhälsoplanerare och Sofie Ritt-
feldt kultursamordnare berättar om den digitala 
Natur- och kulturguiden som presenterar elva 
vandringsleder i kommunen. Du får också tips 
om promenadgrupper och andra idéer för hur du 
enkelt kommer igång med vardagsmotionen. Fri 
entré.
>> Tisdag 25 september kl 18.30 
Sal 106, Ale gymnasium, Nödinge

ESTLAND 
- ett stycke svensk historia
Föredrag av Renny Olausson
Fika / Inträde: 40 kr
>> Onsdag 26 september kl 19.00
Älvängens bibliotek

BEBISSAGOSTUNDER  

på Surte bibliotek

För dig och din bebis 4-8 månader. Vi träffas fem 
gånger och läser och ramsar tillsammans. 
>> Start torsdagen den 27 september 
kl 09.30. 
Anmäl dig på biblioteket. Välkommen!

BOK- OCH BIBLIOTEKS-
MÄSSA I GÖTEBORG
Därför är biblioteken i Skepplanda, Surte och 
Älvängen stängda torsdag 27 september. Huvud-
biblioteket i Nödinge håller öppet som vanligt 
8.30 – 19.00.

Nu är tiderna för höstens ortsutvecklingsmöten  
bokade. Mer information om varje möte kommer 
i kommunens annons i Alekuriren minst en vecka 
innan mötet samt på kommunens webbplats  
www.ale.se.

Utveckla din ort!

9 oktober  - Alafors
10 oktober  - Hålanda
11 oktober  - Bohus
16 oktober  - Starrkärr/Kilanda
17 oktober  - Skepplanda
18 oktober  - Nol
23 oktober  - Älvängen
25 oktober  - Nödinge
8 november - Surte
7 november - Alvhem

Ortsutvecklingsmöten i Ale:
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Måndag 10 september

Misshandel
Bråk uppstår på en adress i Nol. 
Totalt rapporteras fyra fall av 
misshandel.

Tisdag 11 september

Grön laser
En bilist blir beskjuten av grön 
laser då han färdas på E45 i 
höjd med Alvhem vid halv nio-
tiden på kvällen. Spaningstips 
finns i ärendet.

Onsdag 12 september

Inbrott i uthus
Inbrott i ett uthus i Alvhem. 
Trädgårdsredskap samt en 
vinkelslip tillgrips.

Torsdag 13 september

Skadegörelse
Inbrott i hemtjänstens lokaler i 
Surte. Det sker skadegörelse av 
datorer, men det är oklart om 
något tillgripits.

Fredag 14 september

Narkotikabrott
Fyra anmälningar om narkoti-
kabrott, innehav och eget bruk, 
sker i Älvängen.

Tre målsägande blir slagna med 
batong i Nödinge. Flera miss-
tänkta gärningsmän finns.

Blomsteraffären i Surte får en 
ruta krossad.

Söndag 16 september

Glaskross
Skadegörelse i form av 
glaskross rapporteras från 
kaféägarna på Albotorget i 
Skepplanda.

Antalet anmälda brott under 
perioden 10/9 – 17/9: 46. Av 
dessa är sju bilinbrott.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

NÖDINGE. Höstens för-
sta företagarträff blev 
Jerry Brattåsens sista 
som näringslivsstrateg 
i Ale kommun.

Det har sammanlagt 
blivit ett 100-tal lik-
nande sammankomster 
under årens lopp.

– Ett hälsosamt sätt 
att sluta på, sade Jerry 
och syftade på kost-
rådgivare Jenny Elwes 
föreläsning om matens 
betydelse för en god 
hälsa.

Jerry Brattåsen slutar inte sin 
tjänstgöring i Ale kommun, 
men däremot kommer han 
att ha andra arbetsuppgifter.

– Det är dags att gå vidare 
och göra någonting annat, 
anta en ny utmaning i arbets-
livet. Jag ska bland annat 
arbeta med att få in mer EU-
medel till den kommunala 
verksamheten, säger Jerry 
som avtackades för sin sam-
ordnande roll i Ale Företags-
forum av Carin Ramneskär 
från Almi Väst, som stod som 
värd för onsdagsmorgonens 
frukostmöte i Nödinge.

Morgonen inleddes med 
ett föredrag av Ingrid Karls-
son, informatör på Skat-
teverket, som berättade om 
reglerna för den trängsel-
skatt som införs i Göteborg 
från och med årsskiftet.

– Jag kan inte försvara utan 
bara förklara hur trängsel-
skatten kommer att påverka 
oss, sade Ingrid.

Kommunchef Erik Lid-
berg berörde den pågående 
processen med att hitta 
en ny näringslivschef i Ale 
kommun. Av 130 sökanden 
hoppas kommunledningen 
att tillsammans med närings-
livsrådet kunna enas om en 
kandidat inom de närmaste 
veckorna.

– Tanken är att kunna pre-
sentera den nye näringslivs-
chefen på företagarkvällen 
den 24 oktober, förklarade 
Erik Lidberg.

Jenny Elwe avrundade 
mötet med sin syn på vad bra 
kost är och vad det ger för 
påverkan i det dagliga livet.

– Ta hand om er kropp, 
ni ska ha den resten av livet, 
blev hennes råd till de 30-tal 
gäster som lät starta dagen på 
Backa Säteri.

ALE. 15-21 oktober sker 
en uppmärksamhets-
vecka kring matvanor 
och fysisk aktivitet.

Det är en nationell 
kampanj som samord-
nas av statens folkhäl-
soinstitut.

– Nu uppmanar vi 
föreningar, företag och 
allmänhet att sluta upp 
och delta i arrange-
manget på olika sätt, 
säger Ale kommuns 
folkhälsoplanerare Bir-
gitta Fredén.

Ett friskare Sverige syftar till 
att öka kunskapen om goda 
matvanor och fysisk aktivitet 
och dess betydelse för hälsan. 
Det är ett samverkansprojekt 
med många aktörer inblan-
dade.

– Vi står bättre rustade i 
Ale inför den här kampanj-
veckan än vad vi har gjort 
tidigare år. Det finns med 
som ett särskilt uppdrag i 
vår verksamhetsplan, att vi 
ska jobba aktivt med den 
här veckan, säger Birgitta 
Fredén.

Föreningar, företag och 
andra organisationer inbjuds 
att delta inom ramen för de 
nationella riktlinjer som 
folkhälsoinstitutet tagit fram.

– Vi kommer att engagera 
förskolor, skolor och äld-
reomsorgen på olika sätt. I 
skolans värld kan det bland 
annat innebära att man väljer 
att förlägga undervisningen 
ute samtidigt som man rör på 
sig. Någon kanske vill ordna 
en hopprepstävling? Hur ser 
måltidsmiljön i bamba ut? 
Det finns många olika områ-
den att sätta lite extra fokus 
på under just den här veckan, 
säger dietist Jenny Sallan-
der.

– Meningen är inte att vi 

från kommunens sida ska 
ansvara för arrangemangen, 
däremot kan vi fungera som 
en inspirationskälla och 
samordna aktiviteterna. Vi 
kommer att sammanställa 
ett program som presenteras 
i Balansen, ett kommunalt 
folkhälsoblad, som skickas 
ut till samtliga hushåll vecka 
41. Det är ett specialnummer 
inför ”Ett friskare Sverige”. 
Föreningar som vill mark-
nadsföra sina programpunk-
ter har möjlighet att göra det. 
Då får man höra av sig till oss 
innan fredag, betonar Lotti 
Klug, brotts- och säkerhets-
handläggare i Ale kommun.

Aktiviteter
Redan fastlagda aktiviteter är 
Måltidens dag som infaller 
över hela landet den 18 okto-
ber. I samband med detta 
planeras också för en duk-
ningstävling inom skola och 
äldreomsorg. Samma dag är 
det inbokat två föreläsningar 
i Ale bibliotek, ”Bra mat 
för äldre” och ”Bra mat för 
familjen”.

Veckan bjuder också på 
invigning av en sagoskog 
mellan Nödinge och Nol.

– Det är en utveckling 
av den natur- och kultur-
guide som tagits fram i Ale 
kommun, förklarar Birgitta 
Fredén.

– Finns det ytterligare 
idéer på vad som kan hända 
i Ale under den här kampan-
jveckan tar vi tacksamt emot 
de förslagen. Det är bara 
fantasin som sätter gränser, 
avslutar Birgitta Fredén.

Hälsosamt frukostmöte på Backa Säteri

FRUKOSTGÄST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kostrådgivare Jenny Elwe föreläste på onsdagens frukost-
möte på Backa Säteri. Kampanj för ett 

friskare Sverige
– Fokus på goda matvanor 
och fysisk aktivitet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jenny Sallander, Birgitta Fredén, Lotti Klug och Kristine 
Arhage fungerar som samordnare i Ale kommun för den 
nationella uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk 
aktivitet som kommer att äga rum vecka 42, 15-21 oktober.

DAGS ATT SÄTTA 
HÖSTLÖK!
Blanda 3 förpackningar, 
betala för 2
Billigaste på köpet

99kr

HÖSTLÖK I LÖSVIKT
Vid köp av 5 kg eller mer, 
få 1 kg valfri lök på köpet!                      

GRÖNVÄXTER 25%
Orkidé 
phalaenopsis
2 grenar    

Gäller t o m 23 september 2012, med reservation för slutförsäljning.
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Måndag 10 september

Misshandel
Bråk uppstår på en adress i Nol. 
Totalt rapporteras fyra fall av 
misshandel.

Tisdag 11 september

Grön laser
En bilist blir beskjuten av grön 
laser då han färdas på E45 i 
höjd med Alvhem vid halv nio-
tiden på kvällen. Spaningstips 
finns i ärendet.

Onsdag 12 september

Inbrott i uthus
Inbrott i ett uthus i Alvhem. 
Trädgårdsredskap samt en 
vinkelslip tillgrips.

Torsdag 13 september

Skadegörelse
Inbrott i hemtjänstens lokaler i 
Surte. Det sker skadegörelse av 
datorer, men det är oklart om 
något tillgripits.

Fredag 14 september

Narkotikabrott
Fyra anmälningar om narkoti-
kabrott, innehav och eget bruk, 
sker i Älvängen.

Tre målsägande blir slagna med 
batong i Nödinge. Flera miss-
tänkta gärningsmän finns.

Blomsteraffären i Surte får en 
ruta krossad.

Söndag 16 september

Glaskross
Skadegörelse i form av 
glaskross rapporteras från 
kaféägarna på Albotorget i 
Skepplanda.

Antalet anmälda brott under 
perioden 10/9 – 17/9: 46. Av 
dessa är sju bilinbrott.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

NÖDINGE. Höstens för-
sta företagarträff blev 
Jerry Brattåsens sista 
som näringslivsstrateg 
i Ale kommun.

Det har sammanlagt 
blivit ett 100-tal lik-
nande sammankomster 
under årens lopp.

– Ett hälsosamt sätt 
att sluta på, sade Jerry 
och syftade på kost-
rådgivare Jenny Elwes 
föreläsning om matens 
betydelse för en god 
hälsa.

Jerry Brattåsen slutar inte sin 
tjänstgöring i Ale kommun, 
men däremot kommer han 
att ha andra arbetsuppgifter.

– Det är dags att gå vidare 
och göra någonting annat, 
anta en ny utmaning i arbets-
livet. Jag ska bland annat 
arbeta med att få in mer EU-
medel till den kommunala 
verksamheten, säger Jerry 
som avtackades för sin sam-
ordnande roll i Ale Företags-
forum av Carin Ramneskär 
från Almi Väst, som stod som 
värd för onsdagsmorgonens 
frukostmöte i Nödinge.

Morgonen inleddes med 
ett föredrag av Ingrid Karls-
son, informatör på Skat-
teverket, som berättade om 
reglerna för den trängsel-
skatt som införs i Göteborg 
från och med årsskiftet.

– Jag kan inte försvara utan 
bara förklara hur trängsel-
skatten kommer att påverka 
oss, sade Ingrid.

Kommunchef Erik Lid-
berg berörde den pågående 
processen med att hitta 
en ny näringslivschef i Ale 
kommun. Av 130 sökanden 
hoppas kommunledningen 
att tillsammans med närings-
livsrådet kunna enas om en 
kandidat inom de närmaste 
veckorna.

– Tanken är att kunna pre-
sentera den nye näringslivs-
chefen på företagarkvällen 
den 24 oktober, förklarade 
Erik Lidberg.

Jenny Elwe avrundade 
mötet med sin syn på vad bra 
kost är och vad det ger för 
påverkan i det dagliga livet.

– Ta hand om er kropp, 
ni ska ha den resten av livet, 
blev hennes råd till de 30-tal 
gäster som lät starta dagen på 
Backa Säteri.

ALE. 15-21 oktober sker 
en uppmärksamhets-
vecka kring matvanor 
och fysisk aktivitet.

Det är en nationell 
kampanj som samord-
nas av statens folkhäl-
soinstitut.

– Nu uppmanar vi 
föreningar, företag och 
allmänhet att sluta upp 
och delta i arrange-
manget på olika sätt, 
säger Ale kommuns 
folkhälsoplanerare Bir-
gitta Fredén.

Ett friskare Sverige syftar till 
att öka kunskapen om goda 
matvanor och fysisk aktivitet 
och dess betydelse för hälsan. 
Det är ett samverkansprojekt 
med många aktörer inblan-
dade.

– Vi står bättre rustade i 
Ale inför den här kampanj-
veckan än vad vi har gjort 
tidigare år. Det finns med 
som ett särskilt uppdrag i 
vår verksamhetsplan, att vi 
ska jobba aktivt med den 
här veckan, säger Birgitta 
Fredén.

Föreningar, företag och 
andra organisationer inbjuds 
att delta inom ramen för de 
nationella riktlinjer som 
folkhälsoinstitutet tagit fram.

– Vi kommer att engagera 
förskolor, skolor och äld-
reomsorgen på olika sätt. I 
skolans värld kan det bland 
annat innebära att man väljer 
att förlägga undervisningen 
ute samtidigt som man rör på 
sig. Någon kanske vill ordna 
en hopprepstävling? Hur ser 
måltidsmiljön i bamba ut? 
Det finns många olika områ-
den att sätta lite extra fokus 
på under just den här veckan, 
säger dietist Jenny Sallan-
der.

– Meningen är inte att vi 

från kommunens sida ska 
ansvara för arrangemangen, 
däremot kan vi fungera som 
en inspirationskälla och 
samordna aktiviteterna. Vi 
kommer att sammanställa 
ett program som presenteras 
i Balansen, ett kommunalt 
folkhälsoblad, som skickas 
ut till samtliga hushåll vecka 
41. Det är ett specialnummer 
inför ”Ett friskare Sverige”. 
Föreningar som vill mark-
nadsföra sina programpunk-
ter har möjlighet att göra det. 
Då får man höra av sig till oss 
innan fredag, betonar Lotti 
Klug, brotts- och säkerhets-
handläggare i Ale kommun.

Aktiviteter
Redan fastlagda aktiviteter är 
Måltidens dag som infaller 
över hela landet den 18 okto-
ber. I samband med detta 
planeras också för en duk-
ningstävling inom skola och 
äldreomsorg. Samma dag är 
det inbokat två föreläsningar 
i Ale bibliotek, ”Bra mat 
för äldre” och ”Bra mat för 
familjen”.

Veckan bjuder också på 
invigning av en sagoskog 
mellan Nödinge och Nol.

– Det är en utveckling 
av den natur- och kultur-
guide som tagits fram i Ale 
kommun, förklarar Birgitta 
Fredén.

– Finns det ytterligare 
idéer på vad som kan hända 
i Ale under den här kampan-
jveckan tar vi tacksamt emot 
de förslagen. Det är bara 
fantasin som sätter gränser, 
avslutar Birgitta Fredén.

Hälsosamt frukostmöte på Backa Säteri

FRUKOSTGÄST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kostrådgivare Jenny Elwe föreläste på onsdagens frukost-
möte på Backa Säteri. Kampanj för ett 

friskare Sverige
– Fokus på goda matvanor 
och fysisk aktivitet

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Jenny Sallander, Birgitta Fredén, Lotti Klug och Kristine 
Arhage fungerar som samordnare i Ale kommun för den 
nationella uppmärksamhetsvecka kring matvanor och fysisk 
aktivitet som kommer att äga rum vecka 42, 15-21 oktober.

DAGS ATT SÄTTA 
HÖSTLÖK!
Blanda 3 förpackningar, 
betala för 2
Billigaste på köpet

99kr

HÖSTLÖK I LÖSVIKT
Vid köp av 5 kg eller mer, 
få 1 kg valfri lök på köpet!                      

GRÖNVÄXTER 25%
Orkidé 
phalaenopsis
2 grenar    

Gäller t o m 23 september 2012, med reservation för slutförsäljning.
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BOHUS. Resultatet har 
varit lyckat i Sri Lanka, 
Namibia och Sydafrika.

Nu ska Bohusskolan 
bli en av tre svenska pi-
lotskolor som översät-
ter det sydafrikanska 
arbetssättet.

Organisationen Star 
for life bjöd i onsdags 
på en inspirerande kick 
off med sång, musik 
och glädje.

Ovetande elever i Bohussko-
lan fick plötsligt ny energi. 

På scen i den nya idrotts-
hallen stod delar av Star for 
lifes sydafrikanska kör. Till-
sammans med sina musik-
ansvariga, Göran Rudbo 
och Ken Wennerholm från 
Triple and Touch, gav de 
en övergripande bild av sitt 
arbetssätt och vilka positiva 
effekter som det har med-
fört. Med musik och sång 
som främsta verktyg har de 
stärkt elevernas självförtro-
ende och framtidstro. Det 
har lett till att spridningen 
av HIV har minskat och att 
betygen i skolan kraftigt har 
förbättrats.

– De inspirerar ungdomar, 
får dem mer aktiva och gör 
drömmar till mer greppbara. 
Nu vill vi översätta metodi-
ken efter svenska förutsätt-

ningar. Det kommer att ta 
sin tid, men vi är övertygade 
om att det här kan falla väl 
ut. Vi börjar självklart med 
pedagogerna och till hösten 
2013 kan vi förhoppningsvis 
vara igång, säger Birgitta 
Augustsson som samordnar 
satsningen i Ale.

Bohusskolan är först ut, 
men förhoppningen är att 
sprida arbetssättet vidare till 
övriga skolor längre fram. 
Metodiken bygger på fem 
olika workshops och du 
behöver inte vara musikin-
tresserad för att kunna ta del 
av programmet. I de sydafri-
kanska skolorna har musiken 
frigjort mycket energi och 
organisationen Star for life 
är nu på turné med en grupp 
elever genom hela Sverige.

– Vi tror att ni har mycket 
att lära av oss, på samma 
sätt som ni har lärt oss väl-
digt mycket. Musiken kan 
få väldigt många att må 
bättre. Idag när vårt uppträ-
dande började var publiken 
blyg och vågade nästan inte 
klappa händerna. Vad som 
hände sedan såg du själv med 
egna ögon, konstaterar kör-
ledare Thandiwe Malibuko 
och hänvisar till scenen som 
plötsligt invaderades av 
danssugna bohusungdomar. 
Alla ville delta, alla stampade 
takten, glädjen var total.

Selma Heldic och Hale 
Ramaj, klass 8B, kände sig 
närmast lyriska efteråt.

– Det var en härlig känsla 
och de förmedlade massor 
med positiv energi från 
scenen. Musiken får oss att 
släppa loss och den gör oss 
gladare, säger de båda.

Rektor Mattias Myr-
hage, ny på Bohusskolan, 
är optimistisk och glad över 
initiativet.

– Jag hoppas Ale kan göra 
sin egen grej av det här och 

att vi skapar en målbild som 
blir realistisk utifrån från 
våra villkor med möjligheter 
och problem. Att stärka ung-
domarnas positiva framtids-
tro har vi definitivt gemen-
samt och det är viktig uppgift 
för skolan.

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

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40, lansfast.se

ADRESS KILANDA-TORP SÖDERGÅRDEN 355 BOAREA CA 124+124 M² / 5 ROK ENERGIPRESTANDA 174 KWH/M² ÅR
TOMTYTA 67 000 M² PRIS 3 395 000 KR/BUD VISAS SÖ 23/9 14.00-15.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK
HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42 

GÅRD - KILANDA
Lantlig idyll om ca 6,7 ha. Gediget och påkostat bostadshus samt stor lägenhets-/kontorsbyggnad, perfekt för egenföretagaren,
generationsboende eller den som vill hyra ut. Ostört läge som enda hus på vägen men med endast ca 40 min till Göteborg.
Möjligheternas gård!

ADRESS BÄRS LID 73 BOAREA CA 135 M² / 6 ROK
ENERGIPRESTANDA 91 KWH/M² ÅR TOMTYTA 675 M²
PRIS 1 650 000 KR/BUD VISAS LÖ 22/9 RING OCH BOKA
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303-33 16 41

FRILIGGANDE VILLA - SKEPPLANDA
Vi kan nu erbjuda en välskött villa, centralt belägen i
Skepplanda. Lugnt och barnvänligt. Plan trädgårdstomt och
ett stort extragarage. Skall ses!!! 

Sydafrikanskt arbetssätt ska 
stärka elevernas självkänsla

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

STAR FOR LIFE
Star for Life är ett religiöst och 
politiskt obundet skolprogram som 
vill minska spridningen av hiv och 
aids i utsatta områden i Afrika. 
Projektet inriktar sitt arbete mot 
skolungdomar. Idén bakom Star 
for Life tog form när svenskarna 
Christin och Dan Olofsson byggde 
upp hotellverksamheten Thanda 
Private Game Reserve i KwaZulu/
Natal i Sydafrika. Personalomsätt-
ningen på hotellet var stor och de 
upptäckte att insjuknande i aids 
låg bakom den höga omsättning-
en. De ville göra något åt saken 
och startade 2005 den första Star 
for Lifeskolan Siphosabadletshe i 
KwaZulu/Natal.Sedan starten 2005 
har Star for Life växt och fi nns 
idag på ca 100 skolor i Sydafrika, 
Namibia och Sri Lanka.

Eleverna kunde inte hålla sig 
kvar i publiken utan hoppade 
glatt upp på scenen och deltog i 
musikglädjen.

Selma Heldic och Hale Ramaj fi ck en pratstund efter kick-
off-konserten som Star for life höll i Bohusskolan i onsdags.

Star for life uppträder också i Scandinavium 9 oktober.
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ÄLVÄNGEN. I onsdags 
arrangerades Sveriges 
största löpartävling.

För 30:e året i rad.
Älvängen- och Ma-

denskolan håller fast 
vid traditionen med 
Skoljoggen.

I Sveriges största löpartäv-
ling deltar årligen en halv 
miljon barn och ungdomar. 
Skoljoggen vänder sig till alla 
elever, från förskolan till och 
med gymnasiet. I fjol lockade 
arrangemanget närmare 489 
000 deltagare, det vill säga 
mer än 40 procent av Sveri-
ges alla skolelever.

Eleverna i Älvängen 
värmde upp till Röris, ett 
program framtaget av Friskis 
& Svettis. Solen sken, men 
det blåste aningen kallt 

bakom Älvängens Kulturhus 
där starten ägde rum. När 
alla fått upp ångan kallades 
eleverna till start.

Killarna och tjejerna i års-
kurs 6 var först ut att tillryg-
galägga den kilometerlånga 
slinga som markerats. Några 
valde att springa för full hals 
medan andra tog det lite lug-
nare och joggade alternativt 
promenerade.

I samband med Skoljog-
gen samlas det in en fri-
villig ”Springslant” till en 
förmånstagare och Skoli-
drottsförbundet. 2011 erhöll 
Barncancerfonden drygt 1,1 
miljoner kronor. I år heter 
förmånstagaren av Springs-
lanten SOS Barnbyar.

JONAS ANDERSSON
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 Hogia 
Small Office AB  

smalloffice@hogia.se
Tfn 0303-688 00

KASSA

LÖN

BOKFÖRING

FAKTURERING

LÖDÖSE. Det som först 
inte var möjligt är 
snart verklighet.

På lördag sker invig-
ningen av Lödöse Södra 
– stationsområdet som 
kommer att utgöra en 
viktig knutpunkt för 
Lilla Edets kommun i 
framtiden.

– Det ger vår kommun 
oerhörda möjligheter, 
säger kommunalrådet 
Ingemar Ottosson (S).

På lördag ska det firas att 
pendelparkeringen och 
stationsområdet Lödöse 
Södra är klart. Låt vara att 
det dröjer ytterligare några 
månader innan regiontåget 
till Göteborg börjar gå.

– Stationen och de förbätt-
rade kommunikationerna 
gör det möjligt för kommu-
nen att växa. Nu gäller det att 
vi tar vara på den här chan-
sen på bästa sätt. Vi har plan-
lagt Ekeberg där det finns 
utrymme för 
150 villor 
samt hyres- 
och bostads-
rätter. Västra 
Götalandsre-
gionen spår 
en tillväxt för 
Lilla Edets 
kommun med 
4,9 procent till 2020. Det 
innebär i runda slängar 600 
nya invånare, säger Ingemar 

Ottosson.
– Med tåget kommer det 

att ta 22 minuter från Lödöse 
till Göteborgs central och tio 
minuter till Trollhättan. Vi 
kommer att få halvtimmes-
trafik under morgon- och 
eftermiddagsrusning och 
däremellan ska det gå ett tåg 
i timmen. Nu gäller det för 
oss att jobba vidare med den 
fördjupade översiktsplanen, 
så att vi får fram en helhets-
bild för Lödöse. Det arbetet 
beräknas vara klart någon 
gång till våren/sommaren 
2013.

Ivriga påtryckningar
Det var ingalunda själv-
klart att det skulle bli någon 
tågstation i Lödöse. Ivriga 
påtryckningar från kom-
munledningen till Väst-
trafik gav dock resultat och 
det positiva beskedet kom i 
början av 2008.

– Vi kom in i projektet 
ganska sent. Nu närmar vi 

oss slutet på 
resan och 
man måste 
f a k t i s k t 
komma ihåg 
att fyra år är 
en kort tid i 
dessa sam-
manhang. Att 
det blev just 

Lödöse Södra beror på att 
det är en optimal placering 
med 45:an som korsnings-

punkt och dessutom sker en 
närbetjäning av två samhäl-
len, Lödöse och Alvhem, 
säger Paul Mäkelä, sam-
hällsbyggnadschef i Lilla 
Edets kommun.

Angelika Samuelsson är 
projektledare och ansvarar 
för lördagens invigningspro-
gram på stationsområdet.

– Den här invigningsda-
gen infaller under Europe-
iska trafikveckan då allmän-
heten uppmuntras att istäl-
let för bilen välja alternativa 
resesätt. Våra kommuninvå-
nare kommer att kunna åka 
gratis med Västtrafiks bussar 

till stationsområdet i Lödöse. 
Det går en buss varje timme 
från Lilla Edet centrum, men 
det finns även möjlighet att 
åka gratis kollektivtrafik från 
Hjärtum och Västerlanda, 
betonar Angelika Samuels-
son.

Aktiviteterna under dagen 
består av teckningsutställ-
ning från elever i årskurs 3, 
uppvisning i bilklippning av 
räddningstjänstens personal 
från Falkenberg, simulator 
i sparsam körning, poäng-
promenad och mycket mer 
därtill. Det blir musikunder-
hållning av Jeanette Pet-
tersson, finalist i Country-
SM, och dansuppvisning av 
medlemmar från Sportlife 
Lilla Edet.

– Invigningsbesökarna ges 
också tillfälle att provköra 
elbil, elmoped och elcykel. 
Vi kommer också att ha ett 
minitåg för barnen, avslöjar 
Angelika Samuelsson.

Invigningstalet kommer 
att hållas av Ingemar Ottos-
son och ceremonin i övrigt 
ska innefattas av bandknyt-
ning, som en symbol för att 
den nya stationen blir en 
knutpunkt, samt ballong-
uppsläpp.

Invigning av stationsområdet i Lödöse
– Historisk dag som ska fi ras

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På lördag blir det storslagen invigningsfest på stationsområdet Lödöse Södra. Kommunled-
ningen, här representerade av samhällsbyggnadschef, Paul Mäkelä, projektledare Angelika 
Samuelsson, samt kommunalråden Ingemar Ottosson och Peder Engdahl ser fram emot 
fi randet tillsammans med allmänheten.

Skoljoggen 30-årsjubilerade
Uppvärmning med Röris.

Med tåget kommer det 
att ta 22 minuter från 
Lödöse till Göteborgs 

central och tio minuter 
till Trollhättan.

Ingemar Ottoson

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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ÄLVÄNGEN. I onsdags 
arrangerades Sveriges 
största löpartävling.

För 30:e året i rad.
Älvängen- och Ma-

denskolan håller fast 
vid traditionen med 
Skoljoggen.

I Sveriges största löpartäv-
ling deltar årligen en halv 
miljon barn och ungdomar. 
Skoljoggen vänder sig till alla 
elever, från förskolan till och 
med gymnasiet. I fjol lockade 
arrangemanget närmare 489 
000 deltagare, det vill säga 
mer än 40 procent av Sveri-
ges alla skolelever.

Eleverna i Älvängen 
värmde upp till Röris, ett 
program framtaget av Friskis 
& Svettis. Solen sken, men 
det blåste aningen kallt 

bakom Älvängens Kulturhus 
där starten ägde rum. När 
alla fått upp ångan kallades 
eleverna till start.

Killarna och tjejerna i års-
kurs 6 var först ut att tillryg-
galägga den kilometerlånga 
slinga som markerats. Några 
valde att springa för full hals 
medan andra tog det lite lug-
nare och joggade alternativt 
promenerade.

I samband med Skoljog-
gen samlas det in en fri-
villig ”Springslant” till en 
förmånstagare och Skoli-
drottsförbundet. 2011 erhöll 
Barncancerfonden drygt 1,1 
miljoner kronor. I år heter 
förmånstagaren av Springs-
lanten SOS Barnbyar.

JONAS ANDERSSON
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LÖDÖSE. Det som först 
inte var möjligt är 
snart verklighet.

På lördag sker invig-
ningen av Lödöse Södra 
– stationsområdet som 
kommer att utgöra en 
viktig knutpunkt för 
Lilla Edets kommun i 
framtiden.

– Det ger vår kommun 
oerhörda möjligheter, 
säger kommunalrådet 
Ingemar Ottosson (S).

På lördag ska det firas att 
pendelparkeringen och 
stationsområdet Lödöse 
Södra är klart. Låt vara att 
det dröjer ytterligare några 
månader innan regiontåget 
till Göteborg börjar gå.

– Stationen och de förbätt-
rade kommunikationerna 
gör det möjligt för kommu-
nen att växa. Nu gäller det att 
vi tar vara på den här chan-
sen på bästa sätt. Vi har plan-
lagt Ekeberg där det finns 
utrymme för 
150 villor 
samt hyres- 
och bostads-
rätter. Västra 
Götalandsre-
gionen spår 
en tillväxt för 
Lilla Edets 
kommun med 
4,9 procent till 2020. Det 
innebär i runda slängar 600 
nya invånare, säger Ingemar 

Ottosson.
– Med tåget kommer det 

att ta 22 minuter från Lödöse 
till Göteborgs central och tio 
minuter till Trollhättan. Vi 
kommer att få halvtimmes-
trafik under morgon- och 
eftermiddagsrusning och 
däremellan ska det gå ett tåg 
i timmen. Nu gäller det för 
oss att jobba vidare med den 
fördjupade översiktsplanen, 
så att vi får fram en helhets-
bild för Lödöse. Det arbetet 
beräknas vara klart någon 
gång till våren/sommaren 
2013.

Ivriga påtryckningar
Det var ingalunda själv-
klart att det skulle bli någon 
tågstation i Lödöse. Ivriga 
påtryckningar från kom-
munledningen till Väst-
trafik gav dock resultat och 
det positiva beskedet kom i 
början av 2008.

– Vi kom in i projektet 
ganska sent. Nu närmar vi 

oss slutet på 
resan och 
man måste 
f a k t i s k t 
komma ihåg 
att fyra år är 
en kort tid i 
dessa sam-
manhang. Att 
det blev just 

Lödöse Södra beror på att 
det är en optimal placering 
med 45:an som korsnings-

punkt och dessutom sker en 
närbetjäning av två samhäl-
len, Lödöse och Alvhem, 
säger Paul Mäkelä, sam-
hällsbyggnadschef i Lilla 
Edets kommun.

Angelika Samuelsson är 
projektledare och ansvarar 
för lördagens invigningspro-
gram på stationsområdet.

– Den här invigningsda-
gen infaller under Europe-
iska trafikveckan då allmän-
heten uppmuntras att istäl-
let för bilen välja alternativa 
resesätt. Våra kommuninvå-
nare kommer att kunna åka 
gratis med Västtrafiks bussar 

till stationsområdet i Lödöse. 
Det går en buss varje timme 
från Lilla Edet centrum, men 
det finns även möjlighet att 
åka gratis kollektivtrafik från 
Hjärtum och Västerlanda, 
betonar Angelika Samuels-
son.

Aktiviteterna under dagen 
består av teckningsutställ-
ning från elever i årskurs 3, 
uppvisning i bilklippning av 
räddningstjänstens personal 
från Falkenberg, simulator 
i sparsam körning, poäng-
promenad och mycket mer 
därtill. Det blir musikunder-
hållning av Jeanette Pet-
tersson, finalist i Country-
SM, och dansuppvisning av 
medlemmar från Sportlife 
Lilla Edet.

– Invigningsbesökarna ges 
också tillfälle att provköra 
elbil, elmoped och elcykel. 
Vi kommer också att ha ett 
minitåg för barnen, avslöjar 
Angelika Samuelsson.

Invigningstalet kommer 
att hållas av Ingemar Ottos-
son och ceremonin i övrigt 
ska innefattas av bandknyt-
ning, som en symbol för att 
den nya stationen blir en 
knutpunkt, samt ballong-
uppsläpp.

Invigning av stationsområdet i Lödöse
– Historisk dag som ska fi ras

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På lördag blir det storslagen invigningsfest på stationsområdet Lödöse Södra. Kommunled-
ningen, här representerade av samhällsbyggnadschef, Paul Mäkelä, projektledare Angelika 
Samuelsson, samt kommunalråden Ingemar Ottosson och Peder Engdahl ser fram emot 
fi randet tillsammans med allmänheten.

Skoljoggen 30-årsjubilerade
Uppvärmning med Röris.

Med tåget kommer det 
att ta 22 minuter från 
Lödöse till Göteborgs 

central och tio minuter 
till Trollhättan.

Ingemar Ottoson

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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NÖDINGE. Portarna till 
Backaviks äldreboende 
har slagits upp och 
i måndags kunde de 
första hyresgästerna 
fl ytta in. 

Stora ljusa ytor, till-
lagningskök, inomhus-
strand och en ”sinne-
nas trädgård” ska bidra 
till hög trivsel.

I torsdags arrangerades en 
rundvandring för de som 
arbetar inom sektorn och i 
lördags anordnades Öppet 
hus för allmänheten, som 
besöktes av inte mindre än 
300 personer. 

– Vi hade räknat med runt 
150 personer med det kom 
dubbelt så många, vilket 
naturligtvis känns jätteroligt, 
säger Eva Lans Samuels-
son, enhetschef. 

Boendet har plats för 
sammanlagt 40 hyresgäs-
ter fördelade på fyra avdel-
ningar, men till att börja med 
används bara halva boendet 
i väntan på att nämnden ska 
besluta om att öppna upp 
de resterande två enheterna. 
Det finns både avdelningar 
för demenssjuka och perso-
ner med somatiska, kropps-
liga, sjukdomar.

15 personer från Trol-
leviks äldreboende flyttade 
i måndags in i sina nya rum 
på Backavik tillsammans med 

ytterligare fem från andra 
ställen.

Genomgående för det nya 
boendet är stora ljusa ytor, 
närhet till naturen och funk-
tionella lösningar. Trånga 
korridorer och låsta avdel-
ningar har man gått ifrån och 
istället satsat på att skapa fri-
hetskänsla, inte minst genom 
”sinnenas trädgård” där de 
boende kan röra sig fritt. 

I rehabiliteringsrummet 
finns möjlighet att träna på 
trampcykel anpassad för rull-
stolsburna och i solrummet 
kan man återuppleva som-
marens stranddagar när som 
helst. 

All mat lagas på plats i det 

rymliga tillagningsköket på 
entréplan.

De 34 kvadratmeter stora 
bostadsrummen är utrustade 
med pentry, kokplatta, kyl 
med frysfack, tvättmaskin, 
torkskåp och golvvärme. 

Att standarden är hög på 
Backaviks boende går inte att 
ta miste på och priset för att 
bo där blir också därefter.

– Många kan tycka att det 
är dyrt, men då får man också 
mycket för pengarna, säger 
Eva Lans Samuelsson, som 
med stolthet visar upp Ales 
nya äldreboende.

Backavik har öppnat
– Äldreboendet som upplevs med alla sinnen

Välkomen till Backavik. Enhetschef Eva Lans Samuelsson visade nyfi kna besökare runt vid 
två tillfällen förra veckan. I lördags kom hela 300 personer.

Sommar året om. En inomhusstrand håller på att anläggas i 
ett av rummen på Backaviks äldreboende.

Rikt på växtlighet. I vinterträdgården kan de boende njuta av närheten till naturen.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Vi svarar på dina frågor om 

elpriser, 
elförbrukning,

elavtal m.m.

Du kan också passa på att 

vintersäkra 
ditt elpris!

Tisdag 2 oktober kl 18-20 
bjuder vi in till

Kundkväll 
på kontoret 

i Alafors
Vi berättar om vad som är på gång 
inom vårt elnätsområde samt om 

det senaste från elmarknaden. 

Anmäl dig till kundkvällen på tel 0303-33 24 00 
senast den 1 okt!

Vi vill träffa dig!
Fredag 21 september

utanför Konsum i Surte 

Fredag 28 september 
vid Bohus centrum

Vi fi nns på plats mellan kl 11 och 14!

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

Öppen spis och låg avgift

Charmig 3:a i bästa läget i Surte! 
Mycket grönska men ändå nära till 
skolor, centrum och inte minst pendeln. 
Lägenheten har högt i tak och en öppen 
spis. Fiberkabel indragen = snabbt 
internet. Parkering kan hyras. Bra 
förening där alla trivs. Nytt kök. Balkong. 
Måste ses!  Vån. 2/3. 72 kvm. 
Avg. 2.754:- 

Pris: 795.000:- som utgångspris.
Visas: Ring för visning. 
Adress: Nordgärdesvägen 5A.

Smart planlösning!

Som första hus på gatan, vilket ger 
känsla av öppenhet, ligger huset med
bra planlösning; öppna ytor och ändå 
4 sovrum! Braskamin i vardagsrummet. 
Övre plan med extra allrum. Trädäck 
täcker hela baksidan. Barnvänligt 
område med nära till skola och centrum. 
Bra kommunikationer - lätt att pendla . 
Välkommen hit! 140 kvm. 

Ring för bokad visning.

Stor villa med plats 
för hela familjen! 

Nytt kök 2011. Nya ytskikt i stor del 
av boningshuset. Uppvärmd pool med 
tilltagen altan och utomhusgrill. Möjlighet 
till generationsboende eller varför inte 
hyra ut ett hus! För den hästintresserade 

lösdrift, utebox, upplyst paddock. Måste 
ses! 230 kvm. 

Surte
Älvängen

Romelanda

Tack
till alla er som 

besökte oss 
på mässan.

Grattis 
en SPA-helg!

Se gärna våra 
samtliga 76 objekt 

på vår hemsida!

Har lugnet i ryggraden
37 år inom ambulanssjukvården har inte gjort honom avtrubbad.

Däremot tryggare, vilket är en ovärderlig egenskap i yrket.
John Pedersen är tacksam över att kunna hjälpa människor.

Du har jobbat som ambu-
lanssjukvårdare i 37 år. 
Hur kom du in på den här 
banan som 20-åring?
– Det började med att jag 
jobbade extra med att köra 
taxi. På den tiden la man ut 
ambulansen på taxistatio-
nerna eftersom det var bil-
ligare, så det var egentligen 
en ren tillfällighet. Under 
80-talet läste jag några olika 
ambulansutbildningar och 
1992 gick jag undersköter-
skeutbildningen. Ale-ambu-
lansen har jag drivit i egen 
regi i många år tills Lands-
tinget tog över i fjol.

Vad är det som fått dig 
att stanna kvar i alla 
dessa år?
– Jag har alltid trivts med att 
jobba med människor. Efter-
som jag länge drivit ambu-
lansen i egen regi har det 
varit mitt företag som man 
varit uppe i hela tiden. Dess-
utom har jag inte haft något 
att falla tillbaka på eftersom 
jag, förutom utbildningarna 

inom yrket, bara har nioårig 
grundskola. 

Vilken är den största för-
ändringen som yrket 
genomgått?
– Kompetensen är jätte-
hög nu jämfört med förr, 
det är nog den största för-
ändringen. Nu för tiden 
ska man ha upp till fem års 
utbildning för att få köra 
ambulans. När jag började 
var det mer ”dra i spaken så 
blinkar det, dra ett hack till 
så tutar det”, men det dog 
inte fler patienter då. Nu 
har man så mycket kom-
petens och utrustning med 
sig, förr vårdade man med 
gasen.

Hur fort kör du?
– I snitt kommer man 
kanske upp i 150-160 km/h, 
men det beror självklart på 
trafiken och vägförhållan-
dena. Förr kunde man ligga 
i 190-200 km/h. 
Vilken typ av fall tycker 
du är jobbigast att han-

tera?
– När barn är inblandade 
och ledsna anhöriga. Det 
känns inte naturligt.

Skulle du säga att du 
blivit ”avtrubbad” med 
åren?
– Inte avtrubbad, men tryg-
gare. Även om hjärtat ibland 
slår som en stångjärnsham-
mare agerar man lugnt utåt, 
det sitter i ryggraden. 

Vad är det bästa med ditt 
jobb?
– Tacksamheten. Det är 
tacksamt att kunna hjälpa 
människor, man känner att 
man gör ett bra jobb.

Vad gör du helst på din 
fritid?
– Då är jag och min fru i 
husvagnen som står upp-
ställd vill Mollsjön. Där har 
vi mycket vänner som vi 
umgås med. Vi tycker också 
mycket om att resa. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: John Pedersen
Ålder: 57
Bor: Nol
Familj: Gift med Erna, fyra dött-
rar och 13 barnbarn
Gör: Ambulanssjukvårdare 
Intressen: Husvagnsliv och 
resor
Ogillar: Oärliga människor
Brinner för: Att umgås med 
husvagnsvännerna vid Mollsjön.
Äter helst: Grillmat, som grillad 
kyckling eller isterband.
Motto: Ta dagen som den kom-
mer, livet är föränderligt. 
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Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80    Ytterby 0303-925 00    Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi som 
är Axelssons!

Öppen spis och låg avgift

Charmig 3:a i bästa läget i Surte! 
Mycket grönska men ändå nära till 
skolor, centrum och inte minst pendeln. 
Lägenheten har högt i tak och en öppen 
spis. Fiberkabel indragen = snabbt 
internet. Parkering kan hyras. Bra 
förening där alla trivs. Nytt kök. Balkong. 
Måste ses!  Vån. 2/3. 72 kvm. 
Avg. 2.754:- 

Pris: 795.000:- som utgångspris.
Visas: Ring för visning. 
Adress: Nordgärdesvägen 5A.

Smart planlösning!

Som första hus på gatan, vilket ger 
känsla av öppenhet, ligger huset med
bra planlösning; öppna ytor och ändå 
4 sovrum! Braskamin i vardagsrummet. 
Övre plan med extra allrum. Trädäck 
täcker hela baksidan. Barnvänligt 
område med nära till skola och centrum. 
Bra kommunikationer - lätt att pendla . 
Välkommen hit! 140 kvm. 

Ring för bokad visning.

Stor villa med plats 
för hela familjen! 

Nytt kök 2011. Nya ytskikt i stor del 
av boningshuset. Uppvärmd pool med 
tilltagen altan och utomhusgrill. Möjlighet 
till generationsboende eller varför inte 
hyra ut ett hus! För den hästintresserade 

lösdrift, utebox, upplyst paddock. Måste 
ses! 230 kvm. 

Surte
Älvängen

Romelanda

Tack
till alla er som 

besökte oss 
på mässan.

Grattis 
en SPA-helg!

Se gärna våra 
samtliga 76 objekt 

på vår hemsida!

Har lugnet i ryggraden
37 år inom ambulanssjukvården har inte gjort honom avtrubbad.

Däremot tryggare, vilket är en ovärderlig egenskap i yrket.
John Pedersen är tacksam över att kunna hjälpa människor.

Du har jobbat som ambu-
lanssjukvårdare i 37 år. 
Hur kom du in på den här 
banan som 20-åring?
– Det började med att jag 
jobbade extra med att köra 
taxi. På den tiden la man ut 
ambulansen på taxistatio-
nerna eftersom det var bil-
ligare, så det var egentligen 
en ren tillfällighet. Under 
80-talet läste jag några olika 
ambulansutbildningar och 
1992 gick jag undersköter-
skeutbildningen. Ale-ambu-
lansen har jag drivit i egen 
regi i många år tills Lands-
tinget tog över i fjol.

Vad är det som fått dig 
att stanna kvar i alla 
dessa år?
– Jag har alltid trivts med att 
jobba med människor. Efter-
som jag länge drivit ambu-
lansen i egen regi har det 
varit mitt företag som man 
varit uppe i hela tiden. Dess-
utom har jag inte haft något 
att falla tillbaka på eftersom 
jag, förutom utbildningarna 

inom yrket, bara har nioårig 
grundskola. 

Vilken är den största för-
ändringen som yrket 
genomgått?
– Kompetensen är jätte-
hög nu jämfört med förr, 
det är nog den största för-
ändringen. Nu för tiden 
ska man ha upp till fem års 
utbildning för att få köra 
ambulans. När jag började 
var det mer ”dra i spaken så 
blinkar det, dra ett hack till 
så tutar det”, men det dog 
inte fler patienter då. Nu 
har man så mycket kom-
petens och utrustning med 
sig, förr vårdade man med 
gasen.

Hur fort kör du?
– I snitt kommer man 
kanske upp i 150-160 km/h, 
men det beror självklart på 
trafiken och vägförhållan-
dena. Förr kunde man ligga 
i 190-200 km/h. 
Vilken typ av fall tycker 
du är jobbigast att han-

tera?
– När barn är inblandade 
och ledsna anhöriga. Det 
känns inte naturligt.

Skulle du säga att du 
blivit ”avtrubbad” med 
åren?
– Inte avtrubbad, men tryg-
gare. Även om hjärtat ibland 
slår som en stångjärnsham-
mare agerar man lugnt utåt, 
det sitter i ryggraden. 

Vad är det bästa med ditt 
jobb?
– Tacksamheten. Det är 
tacksamt att kunna hjälpa 
människor, man känner att 
man gör ett bra jobb.

Vad gör du helst på din 
fritid?
– Då är jag och min fru i 
husvagnen som står upp-
ställd vill Mollsjön. Där har 
vi mycket vänner som vi 
umgås med. Vi tycker också 
mycket om att resa. 

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: John Pedersen
Ålder: 57
Bor: Nol
Familj: Gift med Erna, fyra dött-
rar och 13 barnbarn
Gör: Ambulanssjukvårdare 
Intressen: Husvagnsliv och 
resor
Ogillar: Oärliga människor
Brinner för: Att umgås med 
husvagnsvännerna vid Mollsjön.
Äter helst: Grillmat, som grillad 
kyckling eller isterband.
Motto: Ta dagen som den kom-
mer, livet är föränderligt. 
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STARRKÄRR/SKEPP-
LANDA. Förra söndagen 
var det den nationella 
kulturarvsdagen.

Temat var ”Under 
ytan”.

I Ale höll hembygds-
gårdarna öppet hus och 
på Hemvärnsmuseet i 
Skepplanda bjöds besö-
karna på ärtsoppa.

Rikantikvarieämbetet är 

samordnare för Kulturarvs-
dagen, som ska bidra till att 
skapa förståelse och intresse 
för kulturarv och kulturmil-
jöer. 1988 anordnade Sverige 
sitt första ”Öppet hus” som 
det då kallades. Europarådet 
instiftade European Heri-
tage Days 1991. Samtliga 
Europarådets 49 medlems-
stater deltar i European 
Heritage Days som årligen 
lockar 20 miljoner besökare 
till mer än 30 000 lokala eve-
nemang.

Aleborna gavs möjlighet 
att stifta närmare bekant-
skap med hembygdsgår-
darna i Nödinge, Starrkärr 
och Skepplanda. Två chart-
rade bussar plockade upp 
passagerare längs vägen. 
En buss utgick från pen-
delparkeringen i Surte och 
gick norröver med stopp på 
Backa Säteri, Prästalunds 
hembygdsgård och slutligen 
Hemvärnsmuseet. Här fung-
erade Inga-Britt Karlbom 
som guide.

Den andra bussen trans-
porterade intresserade besö-

kare på en rundtur till Live-
red, kaffestopp på Grönköp 
och med slutdestination 
Hemvärnsmuseet. Christer 
Damm var den som för-
gyllde bussresan med intres-
sant information om Ales 
kulturskatter.

Riktigt fint höstväder 
gjorde söndagen till en trev-
lig upplevelse och arrangö-
rerna hade all anledning att 
vara nöjda med besöksanta-
let.

– Intressant och lärorikt på 
samma gång. Det var roligt 
att få ta del av hembygds-
gårdarnas innersta rum och 
alla spännande föremål från 
förr, förklarade Kultur- och 

fritidsnämndens ordförande, 
Isabell Korn (M).

BOHUS. För den som 
aldrig ridit förut ges 
nu ett bra tillfälle att 
testa.

Söndagen den 23 
september arrangeras 
en prova-på-dag på Ale-
Jennylunds ridklubb.

– Förhoppningen är 
att få fl er medlem-
mar till klubben, säger 
Josefi n Malmgren, 
styrelseordförande i 
ungdomssektionen. 

Ridning handlar om så 
mycket mer än bara hästar. 
Gemenskapen i stallet är lika 
viktig – inte minst för själv-
förtroendet. 

Det menar Emelie Bergs-

trand, 19, vice ordförande i 
ungdomssektionens styrelse, 
som tillsammans med ordfö-
rande Josefin Malmgren, 18, 
och flera andra kommer att 
hjälpa till på prova-på-dagen 
på söndag. 

De kommer bland annat 
att leda ponnyhästarna med 
de allra yngsta barnen. I 
den stora manegen kommer 
man kunna prova att rida på 
de större höstarna, medan 
ponnyridningen kommer 
att äga rum i det lilla ridhu-
set. Caféet kommer att vara 
öppet och om vädret tillåter 
tänder man grillarna.

– Målet är att fler ska få 
upp ögonen för ridning. Vi 
kommer att försöka sprida 

bra stämning och få alla att 
känna sig välkomna, säger 
Josefin.

Stort engagemang
Flera dagar i veckan spende-
rar tjejerna i stallet där de gör 
allt från att sköta om hästarna 
till att ordna med aktiviteter. 

– Man får en speciell vän-
skap med hästarna och efter-
som alla här delar samma 
intresse är det lätt att få nya 
vänner, säger Emelie.

Ungdomssektionens sty-
relse, som består av nio med-
lemmar, träffas ungefär en 
gång i månaden och tar upp 
ämnen som rör klubbens 
yngre medlemmar. 

– Vi håller bland annat 

på att planera en utflykt till 
polisen för att se hur de gör 
när de tränar med sina hästar.  
Sedan kommer vi att ha en 
halloween-övernattning med 
spökrunda och därefter ska vi 

börja planera för luciafiran-
det, berättar Josefin.

Det är alltid något på gång 
på Ale-Jennylunds ridklubb, 
det ser ungdomsstyrelsen 
till, och på söndag hoppas de 

på att väcka hästintresset hos 
nya medlemmar.

NOL. För 30:e året i rad 
så genomfördes i onsdags 
Skoljoggen av Svenska skoli-
drottsförbundet, ett projekt 
där barnen runt om i Sverige 
får röra på sig på ett lustfyllt 
sätt samt också visa solidari-
tet mot andra barn i världen. 
I samband med Skoljoggen 
kan man nämligen skänka 
en springslant och i år var 
det SOS barnbyar och Astrid 
Lindgrens barnby i Bouar 
som var förmånstagare. 

Skoljoggen är på Nolsko-
lan startskottet för läsårets 
Nolklassiker där momenten 
vandring, simning, cykling 
och löpning ska klaras av. I 
onsdags gav sig Nolskolans 
barn ut på den första utma-

ningen, långvandringen som 
går från Nol upp till Häll-
torp, vidare till Vimmersjön 
och sedan tillbaka till Nol. 
En sträcka på drygt en mil. 

SMHI hade utlovat regn 
och en halvtimme innan 
första start så öste regnet ner. 
Strax innan det var dags att 
bege sig ut på den strapats-
fyllda vandringen så sprack 
dock himlen upp och solen 
visade sig.

Först gav sig fyrorna iväg 
till marschmusik och glada 
tillrop från de yngre barnen 
och Nolklassikerns grun-
dare, Ragne Bengtsson. 
Strax därefter gav sig också 
eleverna i årskurs 5 iväg hand 
i hand på ett långt led. 

Det blev en alldeles fan-
tastisk långvandring denna 
tidiga höstdag med idel glada 
ansikten och alla tog sig runt 
den stundtals mycket luriga 
terrängen. Höjdpunkten på 
dagen för de vuxna var den 
långa fikapausen som avnjöts 
på en äng mellan Alafors och 
Nödinge, men barnen ville 
snabbt ge sig iväg igen mot 
mål.

– Vi är inte i skogen för att 
för att fika – vi ska vandra, 
tyckte en elev. 

Som vanligt när Nolsko-
lan är ute på långvandring så 
sken solen men strax efter att 
alla kämpat sig i mål på trötta 
ben så öste regnet ner igen. 

❐❐❐

Långvandring i härligt höstväder
– Startskottet har gått för Nolklassikern

I onsdags var det dags för Nolskolans elever att ge sig ut på långvandring. Vandringen utgör 
dessutom det första av fyra moment i Nolklassikern. Här tar barnen en fi kapaus i det sköna 
höstvädret.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ales kulturskatter visades upp

Välkomnar till prova-på-ridning
– Engagerad ungdomsstyrelse på
Ale-Jennylunds RK

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Trivs i stallet. Josefi n Malmgren, ordförande i ungdomssektionens styrelse och Emelie 
Bergstrand, vice ordförande, tillsammans med de senaste tillskotten i ponnystallet, Froste 
och Aqwa.

Många intressanta föremål 
fanns att beskåda i stugorna 
på Prästalunds hembygds-
gård.

På Hemvärnsmuseet i Skepplanda serverades ärtsoppa och alkoholfri punsch.

Giv akt på Hemvärnsmuseet.
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Svämmar era lager över?
Hör av dig till oss så kan vi ordna med en 

lagerlösning i Trollhättan med omnejd redan
idag.
·······

Hör av dig till Christer Wranå: christer.wrana@dhl.com så kan han berätta mer.

www.dhl.se

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

ALAFORS. Dåtid, nutid, 
framtid.

Det blir temat för 
lördagens festligheter 
på Sjövallen i samband 
med fotbollsmatchen 
mellan Ahlafors IF och 
Kållereds SK.

Matchvärdarna Ale-
byggen och Svenska 
Stenhus bjuder alla 
alebor på fri entré och 
passar samtidigt på 
att presentera sina 
respektive tankar kring 
nybyggnation på orten.

Fastighetsägarna Alebyg-
gen och Svenska Stenhus går 
samman och delar på match-
värdskapet när Ahlafors IF 
tar sig an Kållereds SK i divi-
sion 3 Nordvästra Götaland 
på lördag.

– Det är inte första gången, 
utan detta har blivit en tradi-
tion för oss. Från början låg 
Ahlafors IF i division 2 och då 
såg vi ett marknadsvärde i att 
finnas med och synas kring 
laget. Förhoppningen var att 
Ahlafors skulle kunna upp-
rätthålla den nivån, men det 
lyckades inte. En kommun 
av Ales storlek har poten-
tial att ha ett lag högre upp i 
seriesystemet och kanske kan 
Ahlafors IF nå dit igen, säger 
Alebyggens vd, Lars-Ove 
Hellman.

Svenska Stenhus ägare, 
Emris Olsson, som också 
är engagerad i idrottsfören-
ingen på olika sätt, ser det 
som en bra möjlighet att 
kunna presentera företagets 
verksamhet.

– Det handlar om ett 
ömsesidigt utbyte. Jag upp-
manar andra sponsorer till 
Ahlafors IF att göra likadant 
och utnyttja Sjövallen i sam-

band med representationsla-
gets matcher.

Matchvärdarna kommer 
att finnas i klubbhuset på 
Sjövallen två timmar före 
avspark. Representanter 
från Alebyggen och Svenska 
Stenhus svarar på frågor om 
vad som är på gång i samhäl-
let.

– Vi kommer att presen-
tera projekt Furulund. Vi 
har tagit fram en illustrerad 
situationsplan och en plan-
lösning för området, berättar 
Lars-Ove Hellman.

Svenska Stenhus å sin sida 
tänker informera om hur 
man avser att gå vidare med 
nästa etapp för Solgården.

Besökarna kommer också 
ges tillfälle att se en fotout-
ställning som visar bilder från 
Alafors förr i tiden. Dess-
utom sker en redogörelse av 
hur Ahlafors IF tänker fira 
sitt 100-årsjubileum nästa 
år. Bland annat får vi veta 
senaste nytt om den musi-
kaliska teaterföreställningen 
”Dansen på Furulund”.

Emris Olsson, Svenska Stenhus, och Lars-Ove Hellman, vd på Alebyggen, delar på match-
värdskapet i samband med Ahlafors IF:s möte med Kållereds SK på lördag. Alla alebor bjuds 
på fri entré och samtidigt passar företagen på att presentera sina tankar om nybyggnation 
på orten.

PÅ SJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nya byggprojekt
presenteras på Sjövallen
– Alebyggen och Svenska Stenhus 
har planer för Alafors

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

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0

Tel 020-902090

TRE AV  
FYRA BARN  
ÖVERLEVER 
CANCER
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SATSA PÅ BERGVÄRME!
Gör framtiden enkel, billig och miljövänlig

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

iPad på 
köpet!

Kampanj 

pågår t o m 

31 okt 2012

Återförsäljare av:I samarbete med:

Boka tid för kostnadsfri offert!

N Ö D I N G E
G O L F K L U B B

TROLLHÄTTAN. Fem 
raka matcher utan 
förlust.

Ahlafors IF:s fi na 
höstform håller i sig.

I lördags säkrade 
laget sannolikt nytt 
kontrakt på Kamratgår-
den i Trollhättan.

Inget bländande, men ändå 
poänggivande spel. Det har 
varit modellen för Ahlafors 
IF:s herrar den här hösten. 
Mot nästjumbon IFK Troll-

hättan spikade Andreas 
Skånberg igen sin kasse – för 
sjätte gången i år.

– Han räddade två frilä-
gen under 
den första 
halvleken och 
spelade stabilt 
hela matchen, 
förklarar AIF:s 
ass i s terande 
tränare, Ola Holmgren.

Ett självmål från hemma-
laget efter dryga halvtimmen 
gjorde ställningen till 0-1. 

Ali El-rafaei satte spiken i 
kistan med sitt 2-0-mål i den 
79:e minuten.

– Vi hade också bud på 
3-0. Vi gör 
ingen speci-
ellt bra match, 
men är ändå 
numret större 
än IFK, sam-
m a n f a t t a d e 

Ola Holmgren.
På lördag spelar Ahlafors 

hemma mot Kållereds SK.
JONAS ANDERSSON

Kontraktet i hamn för Ahlafors IF
– Viktig bortaseger på Kamratgården

Ali El-rafaei har svarat för en strålande höstsäsong. I lördags blev han målskytt när Ahla-
fors bortavann mot IFK Trollhättan med 2-0.

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
IFK Trollhättan – Ahlafors 0-2 (0-1)
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Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

Hardesjö/Älvägen
Göteborgsvägen 1
0303-74 61 79

     RENAULT 

TRANSPORTDAGAR

**CO2-utsläppen från hela produktionscykeln och fordonets användning (mätt på den cykel som regleras av europeiska NEDC): Kangoo Express ZE: 16–81g/
km jämfört med en Kangoo Express dCi 75 hk: 137 g/km. 0 utsläpp gäller ej om man använder dieselvärmaren.

Kom och titta på bl.a. Kangoo Maxi med komfortmellanvägg Trafic Carbox
 Trafic Flak Master kylbil Master RWD konceptskåp

HOS STENDAHLS BIL OCH HARDESJÖ BIL

ÅRETS TRANSPORTBIL 2012, KANGOO Z.E. 

EN RIKTIG NOLLA 
100% ELEKTRISK, 0 g CO2-UTSLÄPP*. 

TRANSPORTDAGAR
19 SEPTEMBER 15.00-19.00 (ONSDAG)
Stendahls Bil i Lilla Edet 

20 SEPTEMBER 15.00-19.00  (TORSDAG)
Hardesjö Bil i Älvängen 

VÄLKOMMEN IN! 
Vi har 10 st bilar på plats samt System 
Edström som visar förslag på hur du 
kan skräddarsy din transportbil för
att passa just dina behov. 
Vi bjuder på hamburgare!!

ter kylbil Master RWD konceptskåp
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Svämmar era lager över?
Hör av dig till oss så kan vi ordna med en 

lagerlösning i Trollhättan med omnejd redan
idag.
·······

Hör av dig till Christer Wranå: christer.wrana@dhl.com så kan han berätta mer.

www.dhl.se

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

ALAFORS. Dåtid, nutid, 
framtid.

Det blir temat för 
lördagens festligheter 
på Sjövallen i samband 
med fotbollsmatchen 
mellan Ahlafors IF och 
Kållereds SK.

Matchvärdarna Ale-
byggen och Svenska 
Stenhus bjuder alla 
alebor på fri entré och 
passar samtidigt på 
att presentera sina 
respektive tankar kring 
nybyggnation på orten.

Fastighetsägarna Alebyg-
gen och Svenska Stenhus går 
samman och delar på match-
värdskapet när Ahlafors IF 
tar sig an Kållereds SK i divi-
sion 3 Nordvästra Götaland 
på lördag.

– Det är inte första gången, 
utan detta har blivit en tradi-
tion för oss. Från början låg 
Ahlafors IF i division 2 och då 
såg vi ett marknadsvärde i att 
finnas med och synas kring 
laget. Förhoppningen var att 
Ahlafors skulle kunna upp-
rätthålla den nivån, men det 
lyckades inte. En kommun 
av Ales storlek har poten-
tial att ha ett lag högre upp i 
seriesystemet och kanske kan 
Ahlafors IF nå dit igen, säger 
Alebyggens vd, Lars-Ove 
Hellman.

Svenska Stenhus ägare, 
Emris Olsson, som också 
är engagerad i idrottsfören-
ingen på olika sätt, ser det 
som en bra möjlighet att 
kunna presentera företagets 
verksamhet.

– Det handlar om ett 
ömsesidigt utbyte. Jag upp-
manar andra sponsorer till 
Ahlafors IF att göra likadant 
och utnyttja Sjövallen i sam-

band med representationsla-
gets matcher.

Matchvärdarna kommer 
att finnas i klubbhuset på 
Sjövallen två timmar före 
avspark. Representanter 
från Alebyggen och Svenska 
Stenhus svarar på frågor om 
vad som är på gång i samhäl-
let.

– Vi kommer att presen-
tera projekt Furulund. Vi 
har tagit fram en illustrerad 
situationsplan och en plan-
lösning för området, berättar 
Lars-Ove Hellman.

Svenska Stenhus å sin sida 
tänker informera om hur 
man avser att gå vidare med 
nästa etapp för Solgården.

Besökarna kommer också 
ges tillfälle att se en fotout-
ställning som visar bilder från 
Alafors förr i tiden. Dess-
utom sker en redogörelse av 
hur Ahlafors IF tänker fira 
sitt 100-årsjubileum nästa 
år. Bland annat får vi veta 
senaste nytt om den musi-
kaliska teaterföreställningen 
”Dansen på Furulund”.

Emris Olsson, Svenska Stenhus, och Lars-Ove Hellman, vd på Alebyggen, delar på match-
värdskapet i samband med Ahlafors IF:s möte med Kållereds SK på lördag. Alla alebor bjuds 
på fri entré och samtidigt passar företagen på att presentera sina tankar om nybyggnation 
på orten.

PÅ SJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nya byggprojekt
presenteras på Sjövallen
– Alebyggen och Svenska Stenhus 
har planer för Alafors

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

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0

Tel 020-902090

TRE AV  
FYRA BARN  
ÖVERLEVER 
CANCER
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SATSA PÅ BERGVÄRME!
Gör framtiden enkel, billig och miljövänlig

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

iPad på 
köpet!

Kampanj 

pågår t o m 

31 okt 2012

Återförsäljare av:I samarbete med:

Boka tid för kostnadsfri offert!

N Ö D I N G E
G O L F K L U B B

TROLLHÄTTAN. Fem 
raka matcher utan 
förlust.

Ahlafors IF:s fi na 
höstform håller i sig.

I lördags säkrade 
laget sannolikt nytt 
kontrakt på Kamratgår-
den i Trollhättan.

Inget bländande, men ändå 
poänggivande spel. Det har 
varit modellen för Ahlafors 
IF:s herrar den här hösten. 
Mot nästjumbon IFK Troll-

hättan spikade Andreas 
Skånberg igen sin kasse – för 
sjätte gången i år.

– Han räddade två frilä-
gen under 
den första 
halvleken och 
spelade stabilt 
hela matchen, 
förklarar AIF:s 
ass i s terande 
tränare, Ola Holmgren.

Ett självmål från hemma-
laget efter dryga halvtimmen 
gjorde ställningen till 0-1. 

Ali El-rafaei satte spiken i 
kistan med sitt 2-0-mål i den 
79:e minuten.

– Vi hade också bud på 
3-0. Vi gör 
ingen speci-
ellt bra match, 
men är ändå 
numret större 
än IFK, sam-
m a n f a t t a d e 

Ola Holmgren.
På lördag spelar Ahlafors 

hemma mot Kållereds SK.
JONAS ANDERSSON

Kontraktet i hamn för Ahlafors IF
– Viktig bortaseger på Kamratgården

Ali El-rafaei har svarat för en strålande höstsäsong. I lördags blev han målskytt när Ahla-
fors bortavann mot IFK Trollhättan med 2-0.

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
IFK Trollhättan – Ahlafors 0-2 (0-1)
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Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

Hardesjö/Älvägen
Göteborgsvägen 1
0303-74 61 79

     RENAULT 

TRANSPORTDAGAR

**CO2-utsläppen från hela produktionscykeln och fordonets användning (mätt på den cykel som regleras av europeiska NEDC): Kangoo Express ZE: 16–81g/
km jämfört med en Kangoo Express dCi 75 hk: 137 g/km. 0 utsläpp gäller ej om man använder dieselvärmaren.

Kom och titta på bl.a. Kangoo Maxi med komfortmellanvägg Trafic Carbox
 Trafic Flak Master kylbil Master RWD konceptskåp

HOS STENDAHLS BIL OCH HARDESJÖ BIL

ÅRETS TRANSPORTBIL 2012, KANGOO Z.E. 

EN RIKTIG NOLLA 
100% ELEKTRISK, 0 g CO2-UTSLÄPP*. 

TRANSPORTDAGAR
19 SEPTEMBER 15.00-19.00 (ONSDAG)
Stendahls Bil i Lilla Edet 

20 SEPTEMBER 15.00-19.00  (TORSDAG)
Hardesjö Bil i Älvängen 

VÄLKOMMEN IN! 
Vi har 10 st bilar på plats samt System 
Edström som visar förslag på hur du 
kan skräddarsy din transportbil för
att passa just dina behov. 
Vi bjuder på hamburgare!!

ter kylbil Master RWD konceptskåp



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:-

Friskvård, Fotvård, 
Hudvård & Nagelvård

i Bohus Centrum

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- 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

VILL DU SPELA 
FOTBOLL MED OSS?

KOM UPP TILL VIMMERVI

Börjar du i höst får du ett ”prova på 
medlemskap” för resten av året

Tider och kontaktpersoner hittar du på våra 
lags hemsidor. Du kan också ringa vårt kansli

 
NÖDINGE– SÅ KLART
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ÄLVÄNGEN. Det blev 
inte den fl ygande star-
ten på säsongen som 
Ale HF hoppats.

Stryk hemma mot IK 
Celtic med fyra bollar.

Det var nervöst, kramp-
aktigt och fantasilöst när 
Ale HF:s handbollsherrar 
premiärspelade i söndags. 
Förstemålvakten, Torbjörn 
Mattsson, och försvarsresen 
Marcus Hylander saknades 
och det var framför allt bakåt 
som hemmalaget hade stora 
problem. Utan det annars så 
starka försvaret lyckades inte 
Ale skapa de snabba omställ-
ningarna. Kontringar med 
Peter Welin och Joakim 
Samuelsson ska vara ett av 
Ale HF:s giftigaste vapen, 
men då måste laget erövra 
bollen i defensiven.

– Vi hade väl en enda kon-
tring på hela matchen och det 
håller ju inte. Ändå tycker jag 
att våra två målvakter Philip 
Wiklund och Andreas 
Olsson gör en klart godkänd 
insats. Det var inte där vi 
förlorade poängen, analyse-
rar tränaren Kim Wahlgren 
som däremot 
saknade rätt 
attityd och 
inställning.

– Jag såg 
ingen som 
klev fram och visade hjärta 
idag. Handboll mer än någon 
sport handlar om att visa vin-
narinstinkt. Det gjorde däre-
mot Celtic som smällde på 
från första avkast och i prin-
cip under hela matchen.

Redan på lördag väntar 
bortamöte med 415 Östra 
och då vill Kim Wahlgren se 

ett annat uppträdande.
– Vi kommer träna på 

ett mer aggressivt försvars-
spel. Hade vi haft stötande 
treor mot Celtic tror jag att 
matchbilden hade blivit en 
annan. Dessutom drabbades 
vi omedelbart av samma sjuk-
dom som i fjol, då vi försöker 

avsluta så fort 
vi kommit 
upp i anfall. 
Vi måste lära 
oss att vänta ut 
motståndaren 

och inte ta första bästa läge.
Plusbetyg gick till A-lags-

debutanten Johan Lövgren 
som imponerade den tiden 
han var på plan.

Förlust i premiären för Ale HF

Niclas Ericsson var ett av få glädjeämnen i Ale HF som överraskande nog förlorade hem-
mapremiären mot IK Celtic.  
Arkivbild: Allan Karlsson

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – IK Celtic 23-27 (12-14)

ALINGSÅS. En jämn 
kamp mellan två topp-
lag?

Glöm det!
Tabelltvåan Gerdsken 

var fl era klasser bättre 
än trean Skepplanda 
och vann i utklass-
ningsstil.

Skepplanda BTK:s tränare, 
Derny Harman, hade svårt 
att finna orden när han skulle 
försöka sammanfatta lagets 
rakt igenom slätstrukna 
insats på 
Gerdskenval-
len.

– Vi har inte 
ett enda avslut 
på mål och 
försvarsspelet är under all 
kritik. I sådana här matcher 
visar det sig att vi inte räcker 
till mot de bättre lagen i 
serien. Vi är helt enkelt för 
dåligt tränade och orkar inte 
stå upp.

Gerdsken, som fort-

farande har guldvittring, 
gjorde processen kort med 
gästerna. Hemmalaget hade 
än helt annan inställning och 
var bättre på alla positioner. 
Redan i paus var ställningen 
5-0.

– Inte mycket att säga 
om. Vi bjuder Gerdsken på 
ytorna, så som vi inte skulle 
göra. De är tillräckligt skick-
liga för att ta vara på lägena 
som dyker upp, förklarar 
Derny Harman.

För Skepplanda BTK 
gäller det nu 
att återupp-
rätta sin heder 
och försöka 
befästa brons-
platsen i tabel-

len. Närmast väntar en ny 
tuff bortamatch, den här 
gången mot Östadkulle SK.

Gerdsken utklassade 
slätstruket SBTK

GERDSKENVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Gerdsken var ständigt steget före Skepplanda i lördags och 
vann enkelt med 7-0. Här symboliseras det av Kristofer Pro-
fozic som just har sprintat förbi gästernas Tobias Ottosson.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Gerdsken – Skepplanda 7-0 (5-0)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Prova-på basket med överraskningar.
Lör 22 sept kl 10-13, Ledethallen

Alla ungdomar mellan 6-10 år är välkomna!

Välkomna!

Huvudsponsorer
www.laget.se/nodingesk

Välkomna!

MATCHSPONSOR

Ale Torg

VECKANS MATCH I 
NÖDINGE SPORTHALL 

Söndag 23 september
      
F 98 14:00 Nödinge - Halmstad 

- Älska handboll

MATCHER 
I ÄLVÄNGENS KULTURHUS 

Söndag 23 september
P00 1 12:50 Ale – Särökometerna

P99 1 13:50 Ale – Aranäs

HJ Södra 14:40 Ale H – GIK Wasaiterna 

Div 4 V 15:55 Ale HF 2 – HK Kelt

Div 6 V 17:10 Ale HF 3 – Nödinge SK

Vill du spela handboll? 
Snart startar både BollLekis och handbollsskolan, 

kolla vår hemsida för mer info: 

www.klubben.se/alehf

Älvängen

Sponsorer:

– Alelaget räckte inte till

Noldagen
Lördag 4 september

kl 10.30 - 16.00 på Nolängen

DET BLIR FOTBOLL 
HELA DAGEN! 

Barn, ungdomar, damer och 
herrar spelar hemmamatcher 

under dagen.

Alla hälsas
välkomna till 

Nolängen!

Vi kommer även ha cafeteria, grill, 

hoppborg samt andra aktiviteter.



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:-

Friskvård, Fotvård, 
Hudvård & Nagelvård

i Bohus Centrum

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- 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

VILL DU SPELA 
FOTBOLL MED OSS?

KOM UPP TILL VIMMERVI

Börjar du i höst får du ett ”prova på 
medlemskap” för resten av året

Tider och kontaktpersoner hittar du på våra 
lags hemsidor. Du kan också ringa vårt kansli

 
NÖDINGE– SÅ KLART
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ÄLVÄNGEN. Det blev 
inte den fl ygande star-
ten på säsongen som 
Ale HF hoppats.

Stryk hemma mot IK 
Celtic med fyra bollar.

Det var nervöst, kramp-
aktigt och fantasilöst när 
Ale HF:s handbollsherrar 
premiärspelade i söndags. 
Förstemålvakten, Torbjörn 
Mattsson, och försvarsresen 
Marcus Hylander saknades 
och det var framför allt bakåt 
som hemmalaget hade stora 
problem. Utan det annars så 
starka försvaret lyckades inte 
Ale skapa de snabba omställ-
ningarna. Kontringar med 
Peter Welin och Joakim 
Samuelsson ska vara ett av 
Ale HF:s giftigaste vapen, 
men då måste laget erövra 
bollen i defensiven.

– Vi hade väl en enda kon-
tring på hela matchen och det 
håller ju inte. Ändå tycker jag 
att våra två målvakter Philip 
Wiklund och Andreas 
Olsson gör en klart godkänd 
insats. Det var inte där vi 
förlorade poängen, analyse-
rar tränaren Kim Wahlgren 
som däremot 
saknade rätt 
attityd och 
inställning.

– Jag såg 
ingen som 
klev fram och visade hjärta 
idag. Handboll mer än någon 
sport handlar om att visa vin-
narinstinkt. Det gjorde däre-
mot Celtic som smällde på 
från första avkast och i prin-
cip under hela matchen.

Redan på lördag väntar 
bortamöte med 415 Östra 
och då vill Kim Wahlgren se 

ett annat uppträdande.
– Vi kommer träna på 

ett mer aggressivt försvars-
spel. Hade vi haft stötande 
treor mot Celtic tror jag att 
matchbilden hade blivit en 
annan. Dessutom drabbades 
vi omedelbart av samma sjuk-
dom som i fjol, då vi försöker 

avsluta så fort 
vi kommit 
upp i anfall. 
Vi måste lära 
oss att vänta ut 
motståndaren 

och inte ta första bästa läge.
Plusbetyg gick till A-lags-

debutanten Johan Lövgren 
som imponerade den tiden 
han var på plan.

Förlust i premiären för Ale HF

Niclas Ericsson var ett av få glädjeämnen i Ale HF som överraskande nog förlorade hem-
mapremiären mot IK Celtic.  
Arkivbild: Allan Karlsson

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – IK Celtic 23-27 (12-14)

ALINGSÅS. En jämn 
kamp mellan två topp-
lag?

Glöm det!
Tabelltvåan Gerdsken 

var fl era klasser bättre 
än trean Skepplanda 
och vann i utklass-
ningsstil.

Skepplanda BTK:s tränare, 
Derny Harman, hade svårt 
att finna orden när han skulle 
försöka sammanfatta lagets 
rakt igenom slätstrukna 
insats på 
Gerdskenval-
len.

– Vi har inte 
ett enda avslut 
på mål och 
försvarsspelet är under all 
kritik. I sådana här matcher 
visar det sig att vi inte räcker 
till mot de bättre lagen i 
serien. Vi är helt enkelt för 
dåligt tränade och orkar inte 
stå upp.

Gerdsken, som fort-

farande har guldvittring, 
gjorde processen kort med 
gästerna. Hemmalaget hade 
än helt annan inställning och 
var bättre på alla positioner. 
Redan i paus var ställningen 
5-0.

– Inte mycket att säga 
om. Vi bjuder Gerdsken på 
ytorna, så som vi inte skulle 
göra. De är tillräckligt skick-
liga för att ta vara på lägena 
som dyker upp, förklarar 
Derny Harman.

För Skepplanda BTK 
gäller det nu 
att återupp-
rätta sin heder 
och försöka 
befästa brons-
platsen i tabel-

len. Närmast väntar en ny 
tuff bortamatch, den här 
gången mot Östadkulle SK.

Gerdsken utklassade 
slätstruket SBTK

GERDSKENVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Gerdsken var ständigt steget före Skepplanda i lördags och 
vann enkelt med 7-0. Här symboliseras det av Kristofer Pro-
fozic som just har sprintat förbi gästernas Tobias Ottosson.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Gerdsken – Skepplanda 7-0 (5-0)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Prova-på basket med överraskningar.
Lör 22 sept kl 10-13, Ledethallen

Alla ungdomar mellan 6-10 år är välkomna!

Välkomna!

Huvudsponsorer
www.laget.se/nodingesk

Välkomna!

MATCHSPONSOR

Ale Torg

VECKANS MATCH I 
NÖDINGE SPORTHALL 

Söndag 23 september
      
F 98 14:00 Nödinge - Halmstad 

- Älska handboll

MATCHER 
I ÄLVÄNGENS KULTURHUS 

Söndag 23 september
P00 1 12:50 Ale – Särökometerna

P99 1 13:50 Ale – Aranäs

HJ Södra 14:40 Ale H – GIK Wasaiterna 

Div 4 V 15:55 Ale HF 2 – HK Kelt

Div 6 V 17:10 Ale HF 3 – Nödinge SK

Vill du spela handboll? 
Snart startar både BollLekis och handbollsskolan, 

kolla vår hemsida för mer info: 

www.klubben.se/alehf

Älvängen

Sponsorer:

– Alelaget räckte inte till

Noldagen
Lördag 4 september

kl 10.30 - 16.00 på Nolängen

DET BLIR FOTBOLL 
HELA DAGEN! 

Barn, ungdomar, damer och 
herrar spelar hemmamatcher 

under dagen.

Alla hälsas
välkomna till 

Nolängen!

Vi kommer även ha cafeteria, grill, 

hoppborg samt andra aktiviteter.
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INVIGNING MED
BANDKLIPPNING

Fre 21 sept
kl 18.45

ÄIK:s konstgräsplan

SKEPPLANDA. Serieled-
ning med två omgångar 
kvar att spela.

Skepplanda BTK:s 
damer har skaffat sig 
ett guldläge.

En avgörande match 
spelas borta mot Ulri-
cehamn på söndag.
Skepplanda BTK studsade 
tillbaka snabbt efter förra 
veckans 0-3-förlust i seriefi-
nalen mot IFK Örby. I sön-
dagens hemmamatch mot 
Bergdalen fick de gulsvarta 
tjejerna revansch efter en 
stark andra halvlek.

– Vi var illa ute i den första. 
Bergdalen hade fyra, fem 
riktigt bra chanser utan att 
lyckas göra mål. Efter paus 
tog vi över och tryckte på, 
förklarar SBTK-tränaren, 
Stig Persson.

Hemmala-
get hade 1-0 
att gå på från 
den första 
akten efter 
mål av Sophia Axelsson. 
Avgörandet kom knappa 
tio minuter före slutet då 
Sandra Augustsson satte 
2-0.

– Jag är verkligen impo-
nerad över hur vi genomför 
matchen. Vi har en hög läg-
stanivå och fotbollsmässigt 
gör vi nog vår bästa insats, 
konstaterar Persson belåtet.

Med två 
matcher kvar 
att spela leder 
Skepplanda 
serien på 
bättre mål-

skillnad än jagande Örby. 
– De kommer förmodli-

gen att vinna sina återstående 
matcher, så det gäller att vi 
också går fullt. Nu möter vi 
tabelltrean Ulricehamn på 
deras konstgräsplan. Där 
avgörs det förmodligen vart 
guldet kommer att hamna, 
avslutar Stig Persson.

NÖDINGE. Oron för 
spelarbrist var som 
bortblåst när Nödinges 
damer gick i elden i 
onsdags kväll.

Årsfärske NSK-
tränaren, Mats Olofs-
son, hade fullt lag och 
pustade ut efter en klar 
premiärseger.

– Det var nervöst, 
men lossnade till sist, 
sa han lättad och nöjd.

Nödinge mönstrade star-
kast möjliga lag när damer-
nas division två västsvenska 
västra drog igång och precis 
som väntat var det en stark 
defensiv som till sist gav 
utdelning offensivt. Ulrica 
Karlsson i hemmamålet sva-
rade för en utmärkt insats i 
första halvlek, men skiftade 
ändå plats med Ida Hess-
felt efter paus. Hon var om 

möjligt ännu bättre… Båda 
svarade för tolv räddningar 
och släppte endast åtta bollar 
bakom sig.

– Det ser riktigt bra ut 
och i andra halvlek lycka-
des vi dra nytta av vårt för-
svarsspel med 
flera snabba 
omställningar, 
konstaterade 
Mats Olofs-
son.

Ett rappt kontringsspel, 
ofta med Caroline Karls-
son eller mittnian Catrine 
Aronsson i spetsen, gav till 
sist Nödinge ett övertag i 
målprotokollet. Gästande 
Varberg hängde bra med tills 
en kvart återstod.

– Vi var spända under 
stora delar av matchen, men 
när vi väl fick några lätta mål 
och ett försprång vågade vi 
spela ut. Det finns mycket 
kvar att jobba med, särskilt 
offensivt. Vi måste bli bättre 
på att växla upp våra skyttar 

för där har vi verkligen något 
att komma med, menade 
Mats Olofsson som ser fram 
mot nästa utmaning.

Nödinge möter nu på 
lördag Backa på bortaplan. 
Då fortsätter bygget av nya 

unga NSK. 
Mot Var-
berg gjorde 
A m a n d a 
L i n d s k o g , 
17, och Kajsa 

Tagge, 16, debut i damlaget. 
Den förstnämnda fick också 
komma med i målprotokol-
let.

– Vi gör som jag sagt tidi-
gare, slussar in dem sakta 
men säkert. Idag såg väl alla 
att ingen gör bort sig. Våra 
äldre och rutinerade tjejer 
hjälper dem att anpassa sig, 
avslutade Mats Olofsson.

Skön premiärseger 
för NSK:s damer

Guldläge för SBTK:s damer

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Catrine Aronsson blev främsta målskytt för Nödinge som premiärbesegrade Varberg med 
klara siffror.

FOTBOLL
Division 3 Västergötland S
Skepplanda – Bergdalen 2-0 (1-0)

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra damer
Nödinge SK – HK Varberg 26-17 (10-8)

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

WWW.AJRK.SE 
ELLER 031-982500

MAIL AJRK@TELIA.COM

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

Hösten 2012

Nu kör vi igång 
innebandy för fl ickor 
födda 2004 - 2005

Kom och testa!

Söndagar 10.15 - 11.45
Älvängens kulturhus

Se även hemsidan 
www.laget.se/aleibff05 

för mer info

Lotta Hillebjer och hennes SBTK har guldläge. Med två 
omgångar kvar att spela leder de gulsvarta damerna serien. 
I söndagens hemmamatch mot Bergdalen blev det seger med 
2-0.          Arkivbild: Jonas Andersson

Division 3 NV Götaland

VS

KÅLLEREDS SK
LÖRDAG 22 SEPTEMBER

KL 15.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

Matchvärdarna 

bjuder alla 

alebor på

fri entré!

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärdar GÖR DIN EGEN FOTOBOK
alekuriren ger dig

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

LÄSVÄRDE!
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INVIGNING MED
BANDKLIPPNING

Fre 21 sept
kl 18.45

ÄIK:s konstgräsplan

SKEPPLANDA. Serieled-
ning med två omgångar 
kvar att spela.

Skepplanda BTK:s 
damer har skaffat sig 
ett guldläge.

En avgörande match 
spelas borta mot Ulri-
cehamn på söndag.
Skepplanda BTK studsade 
tillbaka snabbt efter förra 
veckans 0-3-förlust i seriefi-
nalen mot IFK Örby. I sön-
dagens hemmamatch mot 
Bergdalen fick de gulsvarta 
tjejerna revansch efter en 
stark andra halvlek.

– Vi var illa ute i den första. 
Bergdalen hade fyra, fem 
riktigt bra chanser utan att 
lyckas göra mål. Efter paus 
tog vi över och tryckte på, 
förklarar SBTK-tränaren, 
Stig Persson.

Hemmala-
get hade 1-0 
att gå på från 
den första 
akten efter 
mål av Sophia Axelsson. 
Avgörandet kom knappa 
tio minuter före slutet då 
Sandra Augustsson satte 
2-0.

– Jag är verkligen impo-
nerad över hur vi genomför 
matchen. Vi har en hög läg-
stanivå och fotbollsmässigt 
gör vi nog vår bästa insats, 
konstaterar Persson belåtet.

Med två 
matcher kvar 
att spela leder 
Skepplanda 
serien på 
bättre mål-

skillnad än jagande Örby. 
– De kommer förmodli-

gen att vinna sina återstående 
matcher, så det gäller att vi 
också går fullt. Nu möter vi 
tabelltrean Ulricehamn på 
deras konstgräsplan. Där 
avgörs det förmodligen vart 
guldet kommer att hamna, 
avslutar Stig Persson.

NÖDINGE. Oron för 
spelarbrist var som 
bortblåst när Nödinges 
damer gick i elden i 
onsdags kväll.

Årsfärske NSK-
tränaren, Mats Olofs-
son, hade fullt lag och 
pustade ut efter en klar 
premiärseger.

– Det var nervöst, 
men lossnade till sist, 
sa han lättad och nöjd.

Nödinge mönstrade star-
kast möjliga lag när damer-
nas division två västsvenska 
västra drog igång och precis 
som väntat var det en stark 
defensiv som till sist gav 
utdelning offensivt. Ulrica 
Karlsson i hemmamålet sva-
rade för en utmärkt insats i 
första halvlek, men skiftade 
ändå plats med Ida Hess-
felt efter paus. Hon var om 

möjligt ännu bättre… Båda 
svarade för tolv räddningar 
och släppte endast åtta bollar 
bakom sig.

– Det ser riktigt bra ut 
och i andra halvlek lycka-
des vi dra nytta av vårt för-
svarsspel med 
flera snabba 
omställningar, 
konstaterade 
Mats Olofs-
son.

Ett rappt kontringsspel, 
ofta med Caroline Karls-
son eller mittnian Catrine 
Aronsson i spetsen, gav till 
sist Nödinge ett övertag i 
målprotokollet. Gästande 
Varberg hängde bra med tills 
en kvart återstod.

– Vi var spända under 
stora delar av matchen, men 
när vi väl fick några lätta mål 
och ett försprång vågade vi 
spela ut. Det finns mycket 
kvar att jobba med, särskilt 
offensivt. Vi måste bli bättre 
på att växla upp våra skyttar 

för där har vi verkligen något 
att komma med, menade 
Mats Olofsson som ser fram 
mot nästa utmaning.

Nödinge möter nu på 
lördag Backa på bortaplan. 
Då fortsätter bygget av nya 

unga NSK. 
Mot Var-
berg gjorde 
A m a n d a 
L i n d s k o g , 
17, och Kajsa 

Tagge, 16, debut i damlaget. 
Den förstnämnda fick också 
komma med i målprotokol-
let.

– Vi gör som jag sagt tidi-
gare, slussar in dem sakta 
men säkert. Idag såg väl alla 
att ingen gör bort sig. Våra 
äldre och rutinerade tjejer 
hjälper dem att anpassa sig, 
avslutade Mats Olofsson.

Skön premiärseger 
för NSK:s damer

Guldläge för SBTK:s damer

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Catrine Aronsson blev främsta målskytt för Nödinge som premiärbesegrade Varberg med 
klara siffror.

FOTBOLL
Division 3 Västergötland S
Skepplanda – Bergdalen 2-0 (1-0)

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra damer
Nödinge SK – HK Varberg 26-17 (10-8)

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

WWW.AJRK.SE 
ELLER 031-982500

MAIL AJRK@TELIA.COM

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

Hösten 2012

Nu kör vi igång 
innebandy för fl ickor 
födda 2004 - 2005

Kom och testa!

Söndagar 10.15 - 11.45
Älvängens kulturhus

Se även hemsidan 
www.laget.se/aleibff05 

för mer info

Lotta Hillebjer och hennes SBTK har guldläge. Med två 
omgångar kvar att spela leder de gulsvarta damerna serien. 
I söndagens hemmamatch mot Bergdalen blev det seger med 
2-0.          Arkivbild: Jonas Andersson
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KÅLLEREDS SK
LÖRDAG 22 SEPTEMBER
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SJÖVALLEN

Matchvärdarna 
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fri entré!

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärdar GÖR DIN EGEN FOTOBOK
alekuriren ger dig

20% RABATT 
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Välkommen att besöka konstnärer och 
konsthantverkare i deras ateljéer och verkstäder 
i Göta älvdalen Ale, Lilla Edet, Trollhättan och 
Vänersborg.

Ateljéerna är öppna  
lördag 22 sept och  
söndag 23 sept kl 11-18.

Samlingsutställning i Hamnmagasinet, 
Magasinsgatan 1 i Trollhättan 22 och 23 
september kl 10-18. Tel 0520-42 92 42.

Vernissage 21 september kl 19. Välkommen!

www.handkraft.net

TIMMARNA MED RITA

Biljetter på biblioteket i Nödinge
Vuxen 180 kr, scenpassrabatt 40 kr. Ungdom 100 kr.

WILLY RUSSELS 
SUCCÉPJÄS

Rita, en ung hårfrisörska med stark kunskapstörst, 
beslutar sig för att börja studera vid 
folkuniversitetet på Irland. Hon möts först med 
skepsis av sin lärare, Frank, som tvivlar på hennes 
förmåga att tillgodogöra sig engelsk litteratur. 
Ritas personlighet och studieflit fascinerar honom 
dock alltmer och snart utvecklas en stark attraktion 
mellan lärare och elev.                     Foto: Richard Hansson

TEATERN,
ALE GYMNASIUM

MÅNDAG 15 OKTOBER
KL 19.00

I Folkteaterns och Aftonstjärnans uppsättning med Kim Lantz
och Camilla Hansson samt ungdomar från Pelarteatern i Alafors.

SURTE. Brons i lagtäv-
lingen, guld i junior-
klassen och ett fl ertal 
topplaceringar i ung-
domsklassen. 

Ale TK är nöjda med 
resultatet i trial-SM 
som klubben själva 
arrangerade på Kleve-
bergsbanan i helgen. 

Helgens trialtävling lockade 
många besökare som på 
nära håll fick se de skickliga 
förarna briljera på de inte 
helt enkla banorna. 

– Det var en del svåra sek-
tioner, men överlag en bra 
bana. Vi är nöjda med resul-
tatet, säger Claes Björk-
dahl, Ale Trial Klubb.

Ale fanns inte represente-
rade i elitklassen, som vanns 
av kungsbackaåkaren Eddie 
Karlsson. 

Juniormästare blev däremot 
Ale TK:s Anton Lorents-
son som tog hem guldet och 
femma i samma klass kom 
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SM-guld till Ale TK
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TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Anton Lorentsson blev juniormästare under lördagens individuella SM-tävling. 

Två i damklassen blev Emelie Andersson, som åker på VM i 
Schweiz nu i veckan.

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

En era är över - 

går ned!  

MIMERS HUS 
KUNGÄLV
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Fre 21 sept kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors dam 
– Utbynäs

Lör 22 sept kl 14.00
Nolängen 

Nol – Nödinge
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Sjövallen

Ahlafors – Kållered

Sön 23 sept kl 17.00
Gläntevi

Alvhem – Sjövik

Ons 26 sept kl 19.30
Älvevi

ÄIK dam 
– Lindholmen
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FOTBOLL

HANDBOLL

Division 3 Nv Götaland
IFK Trollhättan – Ahlafors 0-2 (0-1)
Mål: Självmål, Ali El-rafaei.
Matchens kurrar: Andreas Skånberg 
3, Johan Elving 2, Ali El-rafaei 1.

Fjärås – Edet FK 6-0 (2-0)

Division 5 Västergötland V
Gerdsken – Skepplanda 7-0 (2-0)
Matchens kurrar: Mattias Holmström 
3, Christofer Küchler 2, Daniel 
Larson 1.

LNIK – Östadkulle 2-9 (2-5)
Mål LNIK: Felix Johansson, Jonas 
Lycke.

Division 6D Göteborg
Tuve – Nol 3-8 (1-7)
Mål NIK: Michael Hintze 2, Johan 
Karlsson, Jonny Stenström, Filip 
Larsson, Jesper Pedersen, Marcus 
Hansson, Sebastian Espe.

Älvängen – Säve 1-0 (0-0)
Mål ÄIK: Rasmus Eriksson.

Hyppeln – Nödinge 2-1 (2-0)
Mål NSK: Hanef Ahmed.

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

Division 3 Västergötland S, dam
Skepplanda – Bergdalen 2-0 (1-0)
Mål: Sophia Axelsson, Sandra 
Augustsson. Matchens kurrar: 
Mathilda Errind 3, Josefin Claesson 
2, Maria Eloranta 1.

Division 4 Västergötland V
LNIK – Arent./Helås 2-1 (1-0)
Mål LNIK: Matilda Johansson, Anna 
Larsson.

Division 5 Göteborg
Ahlafors – L8 Marta 8-0 (2-0)
Mål: Amanda Svensson 3, Josefin 
Korpe Larsson, Elisabeth Berndts-
son, Johanna Eklund, Josefin Ljung-
ström, Johanna Sandberg.

Division 2 västsvenska västra dam
Nödinge – HK Varberg 26-17 (10-8)
Mål NSK: Catrine Aronsson 7, Elina 
Mathiasson 5, Caroline Karlsson 5, 
Sara Andréasson 3, Jessica Edler 2, 
Michaela Sjöstrand 2, Amanda Lind-
skog, Johanna Bengtsson 1 vardera. 
Matchens kurrar: Ida Hessfelt 2, 
Ulrica Karlsson 1.

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – IK Celtic 23-27 (12-14)
Mål Ale: Niclas Ericsson 8, Andreas 
Johansson 5, Peter Welin 2, Mikael 
Wahlgren, Johan Lövgren, Kim Sand-
berg, Carl-Fredrik Brunström, Niclas 
Bernhardtz, Rickard Bäckström, 
Joakim Samuelsson 1 vardera.
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Nordtysklands 
praktstäder
 4 dagar i Gadebusch
Hotel Christinenhof ★★★

Ett litet paradis med 2000 glitt-
rande sjöar avgränsade med 
1700 km östersjökust – det 
är landskapet Mecklenburg-
Vorpommerns prakt. Hotel 
Christinenhof ligger i utkanten 
av den lilla medeltidsstaden 
Gadebusch, ca 225 km från 
den danska gränsen och 90 km 
från Rostock. Här bor man per-
fekt i förhållande till några av 
Nordtysklands största attrakt-
ioner: De praktfulla hansa-
städerna Lübeck och Wismar 
vid Östersjökusten samt törn-
rosaslottet i Schwerin.

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:-

Gadebusch

Från 1/10 inkl vistelsen en 
extra 3-rätters meny

 Ankomst: Valfri t.om. 19/12 
2012. 
 

Hotel Christinenhof 
1 barn 
5-8 år 
endast 

189:- 

Slott i Sachsen-Anhalt
4 dagar i Tyskland

★★★★  
Slottet blev renoverat 2001 och bjuder på modern komfort samtidigt 
som man har bevarat den traditionella slottselegansen och den 
historiska atmosfären som de adliga familjerna har berikat slottet 
med genom flera generationer.

Pris per person i dubbelrum 

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:- 

Ankomst: Sön-mån t.o.m. 
17/12 2012.  

Weekend i Göteborg
3 dagar i centrum

Clarion Collection Hotel Odin ★★★★  
Göteborg har alltid haft en härlig storstads-
stämning över sig, och samtidigt ’go’ och trevlig. 
Strax vid centralstationen finner ni det 4-stjärniga Hotel Odin som 
ligger inom gångavstånd till många av stadens alla nöjen. 

Pris per person i minidubbelrum 

1.049:-
Pris utan reskod 1.149:- 

Ankomst: Fre t.o.m. 14/12 samt 
valfri 12-19/10, 21/10-2/11 och 
16-29/12 2012.  

inkl. frukost 
endast 599:- 

www.happydays.nu

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

NÖDINGE. I år uppmärksam-
mas både nationellt och inter-
nationellt att August Strind-
berg avled för 100 år sedan.

Fröken Julie (1888) är en av 
hans allra mest kända pjäser, 
vilken har satts upp över hela 
världen och dessutom blivit 
fi lmatiserad ett fl ertal gånger.

Ale Teaterförening inleder 
höstsäsongen onsdagen den 
26 september med en modern 
version av Fröken Julie i en 
uppsättning med Svenska 
Teatern/Stockholm.

Pjäsen handlar om Julie, kvinnan av 
börd och Jean, mannen av folket, som 
möts en midsommarafton i slottets 
kök. Julie, dottern i huset, och betjän-
ten Jean, dras till varandra samtidigt 
som de agerar i ett komplext spel om 
roller, position och makt med förö-
dande resultat.

Uppsättningen som gästar oss i 
höst är en uppdaterad version 
av Strindbergs fullständiga 
text som genom en varsam 
dramaturgisk bearbetning, 
bland annat har Kristin blivit 
Kristian, öppnat upp kraften i 
Strindbergs dramatik på nytt. 
En kraft som var radikal och 
kraftfull och bröt i många 
stycken mot den teatertradi-
tion som hade varit förhärs-
kande fram till sent 1800-tal. 
Nu ville Strindberg skapa en 
teater som gav en bild av det 
verkliga livet utanför teaterns 
scen och salong. Fröken Julie 
brukar ofta framställas som 
ett av de bästa exemplen på 
den nya teatern; det natura-
listiska dramat.

Denna version av Fröken 
Julie sattes upp första gången 
sommaren 2011 och repre-
senterade Sverige på den 
internationella teaterfestiva-
len i Erbil, i Kurdistan. Den 
har då och därefter låtit höra 
tala om sig som en av senare 
års mer intressanta produk-
tioner av Strindbergs drama.

Regissör är Björn Melan-
der och på scen ser vi skåde-
spelarna Camilla Nyberg, 
Andreas Rodenkirchen och 
Rolf Christianson.

Teaterföreningen i Ale 
och ABF Sydvästra Götaland 
hälsar alla välkomna till en 
spännande start på hösten. 

❐❐❐

ÄLVÄNGEN. Teatervinden är till-
baka på Repslagarmuseet igen.

På fredag är det premiär för 
Vilhelm Mobergs klassiker – 
Marknadsafton.

Publiken kan se fram emot en 
dryg timmes rolig och skratt-
fylld underhållning.

Marknadsafton är förmodligen Vilhelm 
Mobergs mest populära folklustspel. 
Teatervinden kommer att ge sin tolk-
ning genom att visa totalt sex föreställ-
ningar på Repslagarmuseet i Älvängen.

– Roligt att vara tillbaka på Garne-
vind igen. Vi trivs här, säger regissör 
Christel Olsson-Lindstrand.

Pengar, snålhet och kärlek är några av 
ingredienserna i denna teaterföreställ-
ning. Förvecklingar och diverse intriger 
är också att vänta.

– Man kan väl säga att kvinnans list 

Välkomna!

Sammys Äventyr 2
Söndag 30/9 kl 15

Hypnotisören
Söndag 30/9 kl 18
Onsdag 3/10 kl 19

Palme
Söndag 23/9 kl 18
Onsdag 26/9 kl 19

Entré 80kr 

3D

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se www.alefolketshus.se

Teaterrutan
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.

40-årsjubileum för världens 
största rockopera! Live på bio 
från NIA-arenan i Birmingham. 
Den legendariska rockoperan 
av Tim Rice och Andrew Lloyd 
Webber sätts i samband med 

jubileet upp i en speciell arena-
turnéversion. Detta blir en av de 

största och mest imponerande 
uppsättningarna av rockoperan.

Fredag 5 okt kl 20.30
Medborgarhuset, Alafors

Jesus Christ Superstar

Vilhelm Mobergs klassiker får nytt liv
– ”Marknadsafton” 
spelas i Älvängen

Strindbergsåret fi ras med Fröken Julie

En av August Strindbergs mest 
kända pjäser, Fröken Julie, visas i 
Ale gymnasium onsdagen den 26 
september.

På fredag är 
det premiär för 
Vilhelm Mobergs 
klassiker ”Mark-
nadsafton” 
som tolkas av 
Teatervinden.

övergår mannens förstånd, säger Chris-
tel.

Marknadsafton spelas fredag-söndag 
de två kommande helgerna. Biljetter 

finns att köpa på Repslagarmuseet, på 
Ale bibliotek eller direkt vid entrén.

JONAS ANDERSSON
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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

ÄLVÄNGEN. Till helgen ar-
rangeras Älvkultur.

Den blågula Älvkulturs-
fl aggan visar vägen till 42 
utställare i Göta älvdalen.

Vernissage blir det på 
fredag i Handkrafts lokaler 
i Trollhättan.

Älvkultur arrangeras för tionde 
året i rad. För Agneta Gustavs-
son blir det femte gången som 
hon är med.

– Ett jättebra tillfälle att få visa 
upp vad man gör och hur man 
arbetar. Älvkultur brukar vara 
välbesökt och så hoppas jag det 
ska bli i år också, säger Agneta till 
lokaltidningen.

Ateljéer och verkstäder från 

Vänersborg i norr till Älvängen 
i söder håller öppet för allmän-
heten. Därutöver ordnas en sam-
lingsutställning på Magasins-
gatan i Trollhättan där man kan 
se verk av samtliga deltagande 
konstnärer och konsthantver-
kare.

– Jag hoppas att alla deltagare 
försöker göra det lite extra fest-
lig nu när det är 10-årsjubileum, 
säger Agneta.

Från Ale kommun deltar 
också Mickelsdamm Konst & 
Hantverkssällskap samt konstnä-
ren Iris Bokinge från Älvängen.

ÄLVÄNGEN. Repslagarmuseet 
fortsätter med sina populära 
musikcaféer. 

Denna gång på onsdagskvällar.
Först ut för att glädja oss i 

höstrusket är Lennart Thor-
stensson och Nils Zanders, som 
uppträder den 26 september.

Grabbarna uppmanar oss: ”Kom följ oss 
bort i vår barndoms spår!” Barndoms-
berättelser från Långedrag och Älv-
ängen blandat med sång och musik. 

Lennart Thorstensson växte upp i ett 
Älvängen, som i mångt och mycket var 
annorlunda än vad det är i dag. Minnes-
bilderna insamlade handlarsonen som 
springpojke, hemma i köken hos hem-
mafruarna, på fotbollsplanerna, i skol-
bussarna. 

Lennart har arbetat som lärare på 
Nordiska folkhögskolan i Kungälv i 35 
år, samt som föreståndare på Nordiska 
visskolan i nio år. I dag är Lennart mest 
känd och verksam som musiker, visbe-
rättare, samt programarrangör och ska-
pare av kulturprogrammet ”Sång och 

sånt” i Kungälv. Ett arbete som har gett 
honom Kungälv kommuns kultursti-
pendium och kulturpris. 

Många har säkert hört talas, om eller 
sett, ”Skratta och sjung”, ”Musik och 
Picknick,” ”Visor och berättelser på 
logen”.

Vår andra musikant, Nils Zanders, 
är en känd profil i den svenska och 
nordiska folkhögskolans värld. Hela sitt 
yrkesliv arbetade han inom folkhögsko-
lan och sina sista yrkesverksamma år 
som rektor på Nordiska folkhögskolan 
i Kungälv.

Efter pensioneringen har han 
under nästan 20 års tid varit en 
mycket efterfrågad föredragshål-
lare bland annat i en mängd his-
toriska ämnen. Nils gav nyligen 
ut en uppmärksammad bok om 
sin uppväxt vid Frälsningsarméns 
barnhem Morgonsol i Långedrag 
på 30-40 talet. 

Tillsammans med Lennart 
Thorstensson har Nils Zanders 
gjort olika visprogram under 
mer än 30 års tid. Berättelserna 

”varvas” med visor ur den svenska vis-
skatten.

Denna kväll varvas berättelser från 
40-, 50- och 60-talet med tidstypisk 
musik. Säkert får vi höra musik av Bell-
man, Dan Andersson, Birger Sjöberg, 
Povel Rammel med flera. Typiska låtar 
för epoken såsom Adas lilla Kal, Min 
soldat, Gamla gänget, Livets tåg, Ett 
glas öl och många mer. En kväll fylld av 
minnen, nostalgi och underbar musik!

❐❐❐

Musikcafé på Repslagarmuseet
– Lennart och Nils bjuder på svenska visor

Nils Zanders och Lennart Thorstensson uppträder på Rep-
slagarmuseet i Älvängen onsdagen den 26 september.

Älvkultur 
10-årsjubilerar

Keramikern Agneta Gustavsson från Hålanda fi nns med på Älvkultur 
som äger rum nu till helgen, 22-23 september.

Vuxen/barn-
grupp 

Samvaro för daglediga med barn 
0-5 år i S:t Peders församlings-

hem. Vi fikar, firar andakt, umgås, 
leker, pysslar och

har sångstund tillsammans.

tisdagar mellan kl 9.00-11.00
med start den 25 september!

Veckor som det inte är någon träff:  
vecka 44 (30/10) och vecka 48 (27/11)

Frågor?
Församlingspedagog

Linde Lundqvist 0303-442513
linde.lundqvist@svenskakyrkan.se

Kantor Karin Nielsen 0303-442512

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Lödöse församlingggggggggggggggggggggggg
TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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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

Allsångskväll 
i Starrkärrs församlingshem

Onsdag 26 september 
18.30-21.00 sjunger vi allsånger 
tillsammans med PROkulele 
(Ukulelegrupp i Ale). 

Kaffeservering till självkostnadspris.

Taizémässa
Söndag 23 sept. kl. 18.00 

Starrkärrs kyrka. 
Medverkande: Kammarkören VocAle 

och Hanna Lundqvist flöjt.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Lödöse församling 
inbjuder till

ÖPPNA 
FÖRDJUPNINGSKVÄLLAR

i S:t Peders församlingshem 
ojämna tisdagar kl. 18:30

Kvällarna ger fördjupning i den kristna tron 
och är på många sätt är likvärdiga med en 

Alphakurs. Man behöver dock inte vara med 
alla kvällarna. För dem som vill börjar kvällen 

kl. 18 med mässa (förutom den 23/10). 

Höstens program:
25 september

Filmvisning – Amazing Grace. 
9 oktober

Kan man bevisa Guds existens? Magnus 
Skredsvik

23 oktober
Vad vi gör och vad Gud ger i gudstjänsten. 

Magnus Skredsvik. Besök i Fuxernas försam-
ling (i Lilla Edet). Samåkning från S:t Peders 

församlingshem kl. 18. 
6 november

F.d. missbrukaren Henrik Karlsson berättar 
om sin väg från mörker till ljus. 

20 november
Kristna symboler och tecken – vägar till 

hjärtat. Präst Bo Westergaard från Fuxerna 
församling. 

4 december
Varför just Jesus? Magnus Skredsvik

Alla välkomna!

På ett ögonblick föränd-
rades livet totalt för fa-
miljen som var på väg 

hem efter en släktträff. En 
onykter förare i den mötande 
bilen kommer i hög fart över 
på fel sida vägen och kollisio-
nen går inte att undvika. 

Nyligen läste jag boken 
som pappan i familjen skrev 
tre år efter olyckan då han 
miste sin fru, sin mor och sin 
4-åriga dotter. Han beskriver 
den process av sorg, saknad 
och oändligt svåra känslor som 
han och hans tre överlevande 
barn haft att kämpa med. 

Men trots allt är de på väg 
tillbaka till livet, märkta av 
sorgen, men utan att ha fastnat 
i bitterhet eller självömkan. 

I Bibeln kan vi läsa om sys-
konen i Betania som miste sin 
bror (Joh kap 11). ”Herre, om 
du hade varit här hade min 
bror inte dött.” Med dessa ord 
möter den sörjande Maria sin 
vän Jesus. Man kan nästan ana 
sig till en underton av både 
besvikelse och anklagelse, 
ungefär: 

”Hur kunde du låta detta 
ske, Jesus, du som har botat 
så många andra människor? 
Varför kom du inte till oss 
innan det var för sent?” 

Jesus svarar med att brista 
ut i våldsam gråt, men sen 
visar han vilken makt han har. 
Glädjen vet ingen gräns när 
Lasaros kallas ut ur graven, livs 
levande igen. 

Om vi får leva tillräckligt 
länge kommer de flesta av oss 
att mista någon vi älskar. Vi 
kan inte fly från sorgen men 
Bibelns berättelse ger oss 
hopp. Vi är inte ensamma i 
vår sorg, Gud gråter med oss. 
Dessutom, det kommer en dag 
då alla som dött ska bli levande 
igen! 

När Jesus uppstod ur graven 
tappade döden sitt grepp. Sen 
den dagen har människor över 
hela vår jord funnit tröst i 
orden från Jesus: ”Jag är upp-
ståndelsen och livet. Den som 
tror på mig ska leva om han än 
dör.” 

Våga tro att Jesus hälsning 
också gäller dig.

Marie Nordvall - Pastor
Smyrnakyrkan Älvängen

Betraktelse
Döden har inte 
sista ordet

ÄLVÄNGEN. Repsla-
gardagen lockade som 
vanligt mycket folk.

Besökarna kunde 
ta del av aktiviteter 
utanför museet och 
samtidigt passa på 
att njuta av den sköna 
höstsolen.

Inne på repslagarba-
nan fanns ett 30-tal 
utställare som hade 
dukat upp med sina 
olika alster.

Repslagardagen började illa 
för arrangören. På natten till 
lördagen hade tjuvar brutit sig 
in i Rerpslagarmuseets loka-
ler och bland annat tagit en 
gammal kär klenod.

– Vi har blivit av med vår 
cykel. Den skulle vi gärna vilja 
ha tillbaka, säger Bernt Lars-
son.

En unik repslagning ägde 
rum vid ett-tiden på dagen. 
Leif Båth hade beställt ett 

så kallat Manillarep till sin 
24-fotare.

– Jag har beställt rep häri-
från tidigare. De kan sin sak, 
säger Leif.

Ett annat roligt inslag var 
Göta Älvdalens Motorhisto-
riska förening som fanns på 
plats för att visa upp flera av 
sina unika motorer.

Repslagardagen – en familjefest

Bernt Larsson (t h) hade fått en beställ-
ning på ett Manillarep av Leif Båth.

Ett 30-tal utställare medverkade på Repslagardagen i Älv-
ängen.

– Repslagardagen är en 
familjefest och vi försöker 
verkligen skapa ett program 
som tilltalar en bred målgrupp, 
säger Börje Johansson.

JONAS ANDERSSON 

NÖDINGE FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/nodinge 
Pastorsexpeditionen 031-98 00 12, Redaktionen 0707-69 00 13

Jubileumsmusik Surte kyrka 100 år
23 september 16.oo Jubileumsmusik med Johanna Werder fd. 
Forsberg. Kyrkkaffe. Välkomna! 

Onsdagsträff i Surte Församlingshem 
26 september  14.00. Ett skratt förlänger livet eller? 
Med Elise Friman. Kaffe och Smörgås.

Gemenskapsträff Bohus servicehus 
Tordag 27 september 11.00. Livet - Precis Som Det Är! 
Välkända sånger om livets olika yttringar, lust & längan, tro,
Gemenskap, kärlek, hopp och inte minst tacksamhet över livet. 

Lilian Druve Sång och Gitarr

Bland lejon och änglar
Familjegudstjänst i Nödinge kyrka söndag 30 september kl 11.00
Medlemmar ur barnkörer medverkar. Vårens dopbarn får sina 
dopänglar. Såpbubbleparad till församlingshemmet där det serveras 
korv med bröd.

Alla är välkomna!
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LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 1

DYGNET RUNT

Predikoturer
Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, Isac-
son. Tisd kl 9, Mässa i försam-
lingshemmet, Isacson
Onsd kl 18:30, Mässa, Nor-
berg.

Skepplanda pastorat
Skepplanda kyrka stängd för 
renovering från, gudstjäns-
terna fi ras i Församlingshem-
met tillsvidare. Skepplanda 
Församl hem sönd 23/9 kl 10, 
Mässa Broman, kyrkkaffe. Hå-
landa sönd 23/9 kl 12, Guds-
tjänst Broman. S:t Peder sönd 
23/9 kl 10, Mässa Skredsvik. 
Tisd 25/9 kl 18, Veckomässa 
samt fördjupningskväll. Ale-
Skövde sönd 23/9, se övriga. 
Tunge sönd 23/9 kl 12, 
Gudstjänst Skredsvik.

Starrkärr-Kilanda
församling
Onsd 19/9 Nols kyrka kl 
18.30, Trivselkväll. Torsd 20/9 
Nols kyrka kl 18.30, Vecko-
mässa, Nordblom.
Sönd 23/9 Älvängens kyrka kl 
11, Mässa och söndagsskola, 
Andersson. Nols kyrka kl 11, 
Mässa, Nordblom.
Starrkärrs kyrka kl 18, Taizé-
mässa, Andersson. Månd 24/9 
Syföreningen på Björkliden kl 
10-12. Alla är välkomna med 
eller utan handarbete! God 
gemenskap, ord på vägen och 
gott fi ka utlovas!

Surte missionskyrka
Onsd 19/9 kl 15, Onsdags-
träff: Torgny Svenninghed: 
Prodas, ett skogs- och jord-
bruksprojekt i Kongo. Onsd 
19/9 kl 18:30, Tonår. Onsd 
19/9 kl 21, Innebandy i Sur-
teskolan. Välkommen! Torsd 
20/9 kl 19, Ekumenisk kör 
övar i Surte församlingshem. 
Fred 21/9-Sönd 23/9. Till-
sammansläger med gudstjänst 
kl 11 på söndagen. Karlsro-
gården, Vänersborg. Månd 
24/9 kl 19, Musikkåren, Le-
rum Surte Symphonic Band, 
övar. Onsd 26/9 kl 18:30, 
Tonår. Onsd 26/9 kl 21, Inne-
bandy i Surteskolan. Välkom-
men!
www.surtemissionskyrka.se

Guntorps missionskyrka
Onsd 19/9 kl 18.30, Spå-
rarScout & UpptäckarScout. 
Lörd-Sönd 22-23/9 Scout-
hajk för SpårarScout & Upp-
täckarScout. Sönd 23/9 kl 
15, Gudstjänst AnneMarie 
Svenninghed. Scoutmedver-
kan m.m. Onsd 26/9 kl 18.30, 
Tonår & ÄventyrarScout.

Filadelfi aförsamlingen - Bo-
hus pingstkyrkan
Onsd 19/9 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 23/9 kl 
11, Gudstjänst Gideoniterna 
Patrik Strand och Kent Olofs-
son. Onsd 26/9 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön.

Smyrnaförsamlingen
Tisd 18/9 kl 8-9, Bön. Onsd 
19/9 kl 18-19, Bön. Kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 
20/9 kl 10-12.30, SmyrnaCa-
féet. Kl 15, RPG, Bertil Car-
mesund kåserar kring ”Havet 
– den stora gåvan”. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Fred 21/9 
kl 19, Greenhouse (åk 7 och 
uppåt). Kl 20.30, Effect – Öp-
pet hus & Café för ungdomar. 
Lörd 22/9 kl 10-13, Second 
Hand & Café. Sönd 23/9 kl 
11, Gudstjänst, Marie Nord-
vall, tema: ”Yttersta tiden och 
Jesu återkomst. Äventyret (3-
12 år). Kyrkkaffe. Månd 24/9 
kl 18.30, Samling för alla små-
gruppsledare. Tisd 25/9 8-9, 
Bön. Kl 14, Bibelsamtalsgrup-
pen.

Älvängens missionskyrka
Tisd 18/9 kl 10, Bön. Kl 10, 
stickcafé - start. Kl 11, Fika- 
öppet för alla. Torsd 20/9 
kl 12, Babymassage. Kl 15, 
RPG i Smyrnakyrkan "havet 
den stora gåvan. Bertil Car-
mesund. Lörd 22/9 kl 11-14, 
Trädgårdsmarknad hos Eng-
ströms, gamla vägen 24. Ser-
vering, lotterier, växter mm. 
Sönd 23/9 kl 11, Gudstjänst 
med alla åldrar - missionste-
ma. Anne Marie Svenninghed. 
Mammakör- exotiskt. Kyrkfi -
ka. Kl 18, Tonår. Månd 24/9 
kl 18.30, Scout. Tisd 25/9 kl 
10, Bön. Torsd 27/9 kl 12, Ba-
bymassage. Kl 19, Ungdoms-
styrelsen.

Nödinge församling
Torsd 20/9 kl 19, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. 23/9 16:e 
ef Tref kl 11, Nödinge kyr-
ka Mässa R Bäck. kl 16, Surte 
kyrka Jubileumsmusik Johan-
na Werder fd.Forsberg, kyrk-
kaffe R Bäck. Månd 24/9 kl 
18.30, Nödinge församlings-
hem Mässa H Hultén. Onsd 
26/9 kl 19, Surte kyrka Eku-
menisk bön H Hultén.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 20/9 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 23/9 kl 
11, Gudstjänst, Ohlins. Efter 
gudstjänsten församlingsmöte.

Döda

Vår kära Mor
Svärmor och Farmor

Karin Andersson
*12/3 1909

har efter ett långt och
innehållsrikt liv lämnat
oss i sorg och saknad

Färdsle
9 september 2012 

ROLAND och ANNIKA
Anna och Rickard

Felix, Ebba
David

KJELL och MARIE
Emil, Sara, Emma
Släkt och vänner

   Så var Du en länk till en 
      tid som var
   En epok sedan länge
      förliden
   Men med hjärtat stort och 
   med hjärnan klar
      Levde du helt i tiden
   Och finge vi be om
       en gåva ännu
   Det vore att åldras så 
     vackert som Du
   Och sedan få dö 
      lika värdigt
   När ändå livet levts färdigt

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen 
4 oktober kl. 13.00 i 

Nödinge kyrka.
Efter akten inbjudes till 

minnesstund i Skepplanda 
församlingshem. Svar 

om deltagande meddelas 
Ale Begravningsbyrå tel.  

0303-33 33 99 senast
tisdagen 2 oktober. Hedra 

gärna Karins minne
med en gåva 

till Skepplanda 
Hembygdsförening

Bg. 5595-7708

Ett stort tack till 
personalen på Österäng, 
Klockarängen för god 
och fin omvårdnad och 
kärleksfullt bemötande.

Till minne 

Till minne 

Bengt Gustafsson

Ulla
Fredrik, Angelica, Vally, 
Harry, Claes, Therése, 

Ella, Agnes
Älskade

Make, Pappa
och Farfar

Arne Börstou
* 8/12 1939

har idag lämnat oss

Ryk
28 augusti 2012

INGELISE
JAN

IVAN
Timmy, Emmy
släkt och vänner

Vila i ro

Begravningen har
ägt rum.

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. Svar om deltagande 
till Ale Begravningsbyrå 
tel 0303-33 33 99 eller
www.alebegravning.se
senast tisdagen 25/9. 
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

Arne Börstou, Ryk har avli-
dit. Född 1939 och efterläm-
nar makan Ingelise, söner 
samt barnbarn som närmast 
sörjande.

Karin Andersson, Färdsle 
har avlidit. Född 1909 och 
efterlämnar sönerna Roland 
och Kjell med familjer som 
närmast sörjande.

Öivind Tveten, Älvängen 
har avlidit. Född 1944 och 
efterlämnar sonen Martin 
samt vänner som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Arne Börstou. I Starrkärrs 
kapell hölls torsdagen 13 
september begravningsakt 
för Arne Börstou, Ryk. 
Offi ciant var Inga-Lill 
Andersson.

Eivor Eriksson. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 14 
september begravningsguds-
tjänst för Eivor Eriksson, 
Alafors. Offi ciant var kom-
minister Lennart Johnsson.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Nols kyrka
Söndagen den 7 oktober
Familjegudstjänst kl. 11.00
Kyrkfika

Älvängens blå kyrka
Söndagen den 14 oktober
Familjegudstjänst kl. 11.00
Kyrkfika

Starrkärrs kyrka
Söndagen den 21 oktober
Mässa kl. 11.00
Efter gudstjänsten är det tårtkalas!

Vill du att din 3-åring  
skall få en Bibel? 

Anmäl till församlingsexpeditionen
0303-444 000 (må, ti, on och fr 9-12)

senast 28 september

Bibelutdelning
till 3-åringar
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Bil köpes 95-10, allt av 
intresse. Mindre defekter, ej 
hinder. Ring för snabb smidig 
affär. Hämtas
tel. 0768-85 85 33

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bil köpes. 95-08. Allt av 
intresse. Mindre defekter ej 
hinder. ring för snabb smidig 
affär.
tel. 0762-06 62 58

Bilar köpes fr. 500-50000 
kontant. Allt av intresse, även 
husvagn. Hämtas. 
tel. 0303-127 62
el. 0737-42 90 92

el. 0732-49 85 16

SÄLJES

Önskar köpa äldre Nintendo 
(Nes 8-bit). Är intresserad av det 
mesta: spel, tillbehör, kartonger 
med mera.
tel. 0735-93 97 49

Akvarium 130 L, med panorama 
fönster. I mycket fint skick. Nya 
belysningsrör, doppvärmare, 
luftpump, filter, grus, dekora-
tioner, växter samt två akva-
rie guldfiskar. Hög svart möbel 
medföljer. Finns i Rannebergen. 
Pris: 1300:- (ord. 4295:-).
tel. 0709-29 09 66

13m3 ved av lövträd i 1 m läng-
der.
tel. 0734-07 16 00

Stort ekbord 160x90cm med 
4st stolar (mjuk sits). Säljes för 
1500:- 
tel. 0704-95 31 10

UTHYRES

2st lägenheter uthyres i Surte. 
En mindre 2:a, en mindre 3:a.
tel. 031-98 31 28
el. 0704-32 28 14

Enkelt förråd / förvaringsut-
rymme i Nödinge.
tel. 0733-52 91 77

Ö HYRA

Önskas hyra gård, hus, radhus, 
lägenhet eller annat utav gift 
rökfritt par i 45-års åldern med 
litet barn. I Ale, Kungälv och Ste-
nungsund. Längre eller kortare 
period kan diskuteras. Gärna 
inflyttning 1 november.
tel. 0705-67 54 44

ÖVRIGT

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

Loppis i Kilanda skola. Sönd 6 
okt kl 11-14. Bord inne, 50:-. Bord 
ute, 30:-. Anmäl er till:
ingela.tom@gmail.com
Kilanda byalag

Bytesdagar för barnartiklar. Ale 
gymnasiums bamba. Lörd 8/10 kl 
10-15, Sönd 9/10 kl 10-13. Försälj-
ning av beg. kläder, skor, vinter-
sport, leksaker, spel, böcker mm. 
Söndag rea 50% på det mesta. 
Välkomna att fynda!

Trädgårdsmarknad
Lördag 22/9 kl 11-14 hos Eng-
ströms, Gamla vägen 24, Älv-
ängen. Växtloppis, försäljning 
av saft, sylt mm, servering, lot-
terier. Behållningen går till Mis-
sionskyrkans verksamhet
Välkomna

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Hyr65plus.se - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, golv,  
mur & putsarbeten, el-behörighet, 
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. 
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar 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 
rådgivning. Vi arbetar med 
bland annat familjerätt, 
affärsjuridik och fastighetsrätt. 
För mer information besök: www.
madsenlaw.se eller
tel. 031-79 96 159
Vi erbjuder alltid en timmes 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon /e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt 
dödsbon.
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 Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
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 rotavdraget. 
Vi utför allt inom branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

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

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. STÄNGT TOM 8/10 
Öppettider: Mån-Fre: 16-18, 
Lörd: 10-13.  Återförsäljare för 
Interkakel, 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, 
nytillverkning 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 
konsultation av Er trädgård. 
Enstaka jobb eller hela säsongen. 
Fast pris eller löpande.
CJ ENTREPENAD
tel. 0768-81 60 10

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Företagare. Vill ni få hjälp 
med att städa ert kontor eller 
trapphus? Från 2 kronor/m2. Vi 
hjälper 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 allt inom trädfällning, 
undanröjning, trädgårdsarbete 
och snöröjning. Stort som smått.  
Låga priser. Använd ROT/RUT 
avdrag 50%. F-skatt & försäkring 
finns.
tel. 0765-76 17 29

Önskar du städhjälp?
Det är vi som utför städ, flyttstäd, 
fönsterputs mm. i Ale med 
omnejd. Ansvarsförsäkring 
samt kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
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 samtidigt då 
hunden är hos oss. Vi har trim 
med utbildad personal. Alltid bra 
priser och bra service.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande 
puts. 15 års erfarenhet, F-skatt.
Unos Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

Behöver du en ” hustomte”?
Fixaren Ulf kan hjälpa dig med det 
mesta  som rör hus och trädgård. 
Referenser finns. ROTAVDRAG
tel. 0769-41 09 02

Behöver du hjälp med 
vardagsskötseln av din hund? 
Jag badar, klipper, trimmar, 
klipper klor och hjälper till med 
det som behövs för att din hund 
ska må bra! Jag har min trim 
Dog'n'Horse i Lödöse.
Ring Eva och boka tid!
tel. 0761-88 44 12

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

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaagggggggaaaaagggggggaaaaagggggggggggggggggggggggggggggggggggggggiv iiiiiggiiiiiii aaaaaaaaaaiiiiiiiirigaiiii

Vem känner du 
   som snart fyller?

Övrigt 
Bytesdagar/barnloppis, 
Medborgarhuset i Alafors 
(bion). Välkommen att 
fynda leksaker, spel, böcker, 
sport och fritid, babyar-
tiklar, kläder 50-170. Lörd 
22/9 kl 9-16, sönd 23/9 kl 
9-11, 50% på det mesta!

Vår prinsessa
Agnes

fyller 3 år den 19/9
Grattiskramar från

Mamma, Pappa, Malin, 
Mormor & Morfar

Grattis vårat "busfrö"
Isabella Toimela
16/9 - fyller du 4 år

önskar Mamma, Mormor, 
Morfar & Morbror

Grattis på 5-årsdagen vår 
älskade solstråle

Simon Agneman
den 25/9 önskar

Pappa, Mamma och Saga, 
farmor och farfar, Emma, 

Sara, David och Elias.

Många kramar till
Tindra Skog
på 3-årsdagen

den 20 september
från Mormor & Morfar

Ellen
fyller 6 år 21 september 

många grattiskramar från
Farmor och Farfar

Grattis
Hugo

på 2-årsdagen 17 september
Farmor & Farfar,

fam Strömberg

Ett stort tack för att vi fick 
vara med och inviga den 
stora, stora maskinhallen.

Madeleine & Janne

till alla som uppmuntrade 
och stöttade oss i samband 
med vår fjällvandring samt 
till våra sponsorer; Apote-
ket Medstop på Ale torg, 
Naturkompaniet och Ale 
bokhandel.

Ale's fjällbrudar

Tack

Veckans ros 
till Lilla Edets buss och dess 
eminenta chaufför Willy 
som tog oss igenom Mosel-
Rehn. Fantastiska dagar tack 
vare team Lennart Karlsson, 
Åke, Kristina och Gunnel. 

"Mycket nöjda resenärer"

till Kerstin och Anders på 
Fyrfota vänner i Hålanda. 
Ni är underbara mot våra 
hundar och katter. Vi 
kommer tillbaka.

Linus, Simon & matte Ann

...till den tjej som tog till-
vara på min mobiltelefon
som jag glömt i omkläd-
ningsrummet på Sportlife 
Nödinge i tisdags. Hjärtligt 
tack!                            Hannele
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Bil köpes 95-10, allt av 
intresse. Mindre defekter, ej 
hinder. Ring för snabb smidig 
affär. Hämtas
tel. 0768-85 85 33

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bil köpes. 95-08. Allt av 
intresse. Mindre defekter ej 
hinder. ring för snabb smidig 
affär.
tel. 0762-06 62 58

Bilar köpes fr. 500-50000 
kontant. Allt av intresse, även 
husvagn. Hämtas. 
tel. 0303-127 62
el. 0737-42 90 92

el. 0732-49 85 16

SÄLJES

Önskar köpa äldre Nintendo 
(Nes 8-bit). Är intresserad av det 
mesta: spel, tillbehör, kartonger 
med mera.
tel. 0735-93 97 49

Akvarium 130 L, med panorama 
fönster. I mycket fint skick. Nya 
belysningsrör, doppvärmare, 
luftpump, filter, grus, dekora-
tioner, växter samt två akva-
rie guldfiskar. Hög svart möbel 
medföljer. Finns i Rannebergen. 
Pris: 1300:- (ord. 4295:-).
tel. 0709-29 09 66

13m3 ved av lövträd i 1 m läng-
der.
tel. 0734-07 16 00

Stort ekbord 160x90cm med 
4st stolar (mjuk sits). Säljes för 
1500:- 
tel. 0704-95 31 10

UTHYRES

2st lägenheter uthyres i Surte. 
En mindre 2:a, en mindre 3:a.
tel. 031-98 31 28
el. 0704-32 28 14

Enkelt förråd / förvaringsut-
rymme i Nödinge.
tel. 0733-52 91 77

Ö HYRA

Önskas hyra gård, hus, radhus, 
lägenhet eller annat utav gift 
rökfritt par i 45-års åldern med 
litet barn. I Ale, Kungälv och Ste-
nungsund. Längre eller kortare 
period kan diskuteras. Gärna 
inflyttning 1 november.
tel. 0705-67 54 44

ÖVRIGT

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

Loppis i Kilanda skola. Sönd 6 
okt kl 11-14. Bord inne, 50:-. Bord 
ute, 30:-. Anmäl er till:
ingela.tom@gmail.com
Kilanda byalag

Bytesdagar för barnartiklar. Ale 
gymnasiums bamba. Lörd 8/10 kl 
10-15, Sönd 9/10 kl 10-13. Försälj-
ning av beg. kläder, skor, vinter-
sport, leksaker, spel, böcker mm. 
Söndag rea 50% på det mesta. 
Välkomna att fynda!

Trädgårdsmarknad
Lördag 22/9 kl 11-14 hos Eng-
ströms, Gamla vägen 24, Älv-
ängen. Växtloppis, försäljning 
av saft, sylt mm, servering, lot-
terier. Behållningen går till Mis-
sionskyrkans verksamhet
Välkomna

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Hyr65plus.se - Använd 
rotavdraget - 50% på arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, golv,  
mur & putsarbeten, el-behörighet, 
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. 
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar 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 
rådgivning. Vi arbetar med 
bland annat familjerätt, 
affärsjuridik och fastighetsrätt. 
För mer information besök: www.
madsenlaw.se eller
tel. 031-79 96 159
Vi erbjuder alltid en timmes 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon /e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt 
dödsbon.
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 Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
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 rotavdraget. 
Vi utför allt inom branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

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

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. STÄNGT TOM 8/10 
Öppettider: Mån-Fre: 16-18, 
Lörd: 10-13.  Återförsäljare för 
Interkakel, 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, 
nytillverkning 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 
konsultation av Er trädgård. 
Enstaka jobb eller hela säsongen. 
Fast pris eller löpande.
CJ ENTREPENAD
tel. 0768-81 60 10

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Företagare. Vill ni få hjälp 
med att städa ert kontor eller 
trapphus? Från 2 kronor/m2. Vi 
hjälper 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 allt inom trädfällning, 
undanröjning, trädgårdsarbete 
och snöröjning. Stort som smått.  
Låga priser. Använd ROT/RUT 
avdrag 50%. F-skatt & försäkring 
finns.
tel. 0765-76 17 29

Önskar du städhjälp?
Det är vi som utför städ, flyttstäd, 
fönsterputs mm. i Ale med 
omnejd. Ansvarsförsäkring 
samt kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
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 samtidigt då 
hunden är hos oss. Vi har trim 
med utbildad personal. Alltid bra 
priser och bra service.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande 
puts. 15 års erfarenhet, F-skatt.
Unos Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

Behöver du en ” hustomte”?
Fixaren Ulf kan hjälpa dig med det 
mesta  som rör hus och trädgård. 
Referenser finns. ROTAVDRAG
tel. 0769-41 09 02

Behöver du hjälp med 
vardagsskötseln av din hund? 
Jag badar, klipper, trimmar, 
klipper klor och hjälper till med 
det som behövs för att din hund 
ska må bra! Jag har min trim 
Dog'n'Horse i Lödöse.
Ring Eva och boka tid!
tel. 0761-88 44 12

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

övriga 
tjänster

övriga 
tjännnssstttteeeerrrrrrr
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Vem känner du 
   som snart fyller?

Övrigt 
Bytesdagar/barnloppis, 
Medborgarhuset i Alafors 
(bion). Välkommen att 
fynda leksaker, spel, böcker, 
sport och fritid, babyar-
tiklar, kläder 50-170. Lörd 
22/9 kl 9-16, sönd 23/9 kl 
9-11, 50% på det mesta!

Vår prinsessa
Agnes

fyller 3 år den 19/9
Grattiskramar från

Mamma, Pappa, Malin, 
Mormor & Morfar

Grattis vårat "busfrö"
Isabella Toimela
16/9 - fyller du 4 år

önskar Mamma, Mormor, 
Morfar & Morbror

Grattis på 5-årsdagen vår 
älskade solstråle

Simon Agneman
den 25/9 önskar

Pappa, Mamma och Saga, 
farmor och farfar, Emma, 

Sara, David och Elias.

Många kramar till
Tindra Skog
på 3-årsdagen

den 20 september
från Mormor & Morfar

Ellen
fyller 6 år 21 september 

många grattiskramar från
Farmor och Farfar

Grattis
Hugo

på 2-årsdagen 17 september
Farmor & Farfar,

fam Strömberg

Ett stort tack för att vi fick 
vara med och inviga den 
stora, stora maskinhallen.

Madeleine & Janne

till alla som uppmuntrade 
och stöttade oss i samband 
med vår fjällvandring samt 
till våra sponsorer; Apote-
ket Medstop på Ale torg, 
Naturkompaniet och Ale 
bokhandel.

Ale's fjällbrudar

Tack

Veckans ros 
till Lilla Edets buss och dess 
eminenta chaufför Willy 
som tog oss igenom Mosel-
Rehn. Fantastiska dagar tack 
vare team Lennart Karlsson, 
Åke, Kristina och Gunnel. 

"Mycket nöjda resenärer"

till Kerstin och Anders på 
Fyrfota vänner i Hålanda. 
Ni är underbara mot våra 
hundar och katter. Vi 
kommer tillbaka.

Linus, Simon & matte Ann

...till den tjej som tog till-
vara på min mobiltelefon
som jag glömt i omkläd-
ningsrummet på Sportlife 
Nödinge i tisdags. Hjärtligt 
tack!                            Hannele
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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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Provträna på Sportlife i Nol Gäller 1 gång per person och år under bemannade öppettider. 18 år och leg. Välkommen in för mer info

PROVA GRUPPTRÄNING GRATIS 
PÅ VÅR LYXIGA ARENA I NOL!

Träna alla aktiviteter på samtliga klubbar i Ale  

ALESPECIALEN

KR
12 MÅN AG

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

BEGRÄNSAT
ANTAL BONUSPAKET!

PASSA PÅ INNAN 

PRISHÖJNINGEN!

Måndag  Tisadg  Onsdag Torsdag Fredag Lördag Söndag
RPM® BODYBALANCE® BODYBALANCE® BODYPUMP® CXWORX® INDOOR WALKING CYKEL
ZUMBA FITNESS® GYMINTRO SWITCHING INDOOR WALKING RPM®  BODYPUMP®
BOX INDOOR WALKING  RPM® ZUMBA FITNESS®
CYKEL BODYPUMP® CXWORX® CYKEL
INDOOR WALKING CYKEL BOX BODYBALANCE® 
CXWORX®   TRX®
BODYPUMP®

GRUPPRTÄNINGSUTBUD I NOL
MEDTAG ANNONS!

TA MED DIN 
KOMPIS!

RING FÖR ATT BOKA PASS!

TRÄNA MED DITT 
SPÄDBARN!
Sportlife Älvängen 
Start v.40, tisdag 2 okt
kl 11.45-12.30
Välkommen alla mammor med 
spädbarn att träna hos oss med 
fokus på bäckenbotten och 
bålstabilitet!

KR
Gäller mamma/barn träning

OBS! TRÄNINGEN SKER MED 
LEGITIMERAD SJUKGYMNAST

ÄLVÄNGEN!

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


