
Farligt avfall på hög.

Skräphögarna 
växer i Ale
ALE. Det pågår en om-
fattande dumpning av 
farligt avfall i Ale. Ett 
irländskt företag miss-
tänks ligga bakom.
Uppbruten asfalt, gammal marksten, 
behandlade slipers och annat 
farligt avfall dumpas på olika håll i 
Ale. Händelserna är polisanmälda 
och sektor Samhällsbyggnad ser 
allvarligt på det som sker.

Läs sid 8

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen
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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:- Kom in till oss på lördag 29/9 
5-50% på ALLT

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15
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NB COSY FLEECE
Microfleecedelar till miniorer 86cl-128cl.
ORD.PRIS TRÖJA 179 KR BYXA 99 KR

STUF CUFF PANTS
Mjukisbyxa i junior & seniorstorlekar. Junior grå eller 
svart. Senior endast svart. ORD.PRIS 199 KR

49KR/DEL

99KR

DENNA VECKA FIRAR VI

Ale Torg 7, NÖDINGE • Gäller v39 • www.ica.se/ale

Choklad och 
choklad

6 bitars

119:-

NAMNSDAGAR I SEPT-OKT

26 Ons

27 Tor

28 Fre

29 Lör 

30 Sön

1 Mån

2 Tis

Enar, Einar

Dagmar, Rigmor

Lennart, Leonard

Mikael, Mikaela

Helge

Ragnar, Ragna

Ludvig, Love

gnagna

ee

För chokladälskaren 

Ledetvägen 3, 449 51 Alafors • Tel 0303-74 26 80

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

  

Lödöse 0520-66 00 10

Vi bjuder på en kopp 
färskbryggt kaffe från:

Ord.pris 10:- 
Max 2 koppar/kund

Gäller mot kupong, t o m 30/9-12

Snart stannar det riktiga tåget...
– Stationen Tingberg Södra är invigd

I lördags invigdes tågstationen Tingberg Södra i Lödöse. 
Det blev en välbesökt ceremoni med tal av bland andra 
kommunalrådet Ingemar Ottosson (S).
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Två år återstår av 
mandatperioden. 
Lokaltidningen tar 

i veckan pulsen på de poli-
tiska partierna. Hur tycker 
de att det har gått och vad 
återstår att göra fram till 
valet? Ale kommun fick efter 
16 år av rött styre en Allians 
som i minoritet har försökt 
styra kommunen. Kring 
detta finns det säkert många 
lärdomar och nyttiga erfa-
renheter. Inte minst inne-
varande år, då det faktiskt är 
oppositionens budget som 
styr. Sverigedemokraterna 
i en vågmästarroll har en 
avgörande betydelse för 
de demokratiska besluten i 
kommunfullmäktige. Deras 
ställningstagande är det 
som är mest spännande och 
annorlunda att följa för oss 
på läktaren sedan valet 2010. 
Vilka förändringar har då 
aleborna märkt? Det har väl 
inte undgått någon att det 
har varit många nya ansikten 
på viktiga funktioner. Alli-
ansens tillträde medförde 
ganska omgående att en del 
etablerade namn försvann 
ur kommunledningen, men 
märker aleborna det? Jag 
tror faktiskt inte det. Den 
vardagliga verksamheten 
snurrar på som vanligt oav-
sett majoritet. Det krävs 
ganska stora förändringar 
för att väljarna ska märka 
en skillnad och den typ av 
beslut är inte vanliga i en 
kommun som Ale där det 

mesta ändå alltid har fung-
erat. Men ingenting är som 
bekant så bra att det inte kan 
bli bättre. Alliansen behöver 
redovisa resultat i skolan och 
näringslivet för att på allvar 
kunna påstå att deras politik 
haft en avgörande betydelse. 
Kommer resultaten kommer 
de definitivt att kunna 
utmana om ytterligare fyra 
år vid makten. Det är lättare 
att hålla sig kvar än att över-
tyga opinionen om något 
nytt och försöka ta över.

Jag upplever ändå att 
samtalstonen i Alepolitiken 
har mjuknat. Det tror jag är 
en förutsättning för en fort-
satt positiv utveckling. Nu är 
snart både väg och järnväg 
färdigbyggt. Det är dags att 
börja skryta för omvärlden 
och peka med hela handen 
om möjligheterna i fram-
tidens kommun. Då är det 
viktigt att vara överens 
och det tror jag kom-
munfullmäktige kommer 
att vara i de tyngre frå-
gorna. Ytterst handlar det 
ändå om att utveckla en 
kommun vi alla bor och 
verkar i.

Alebor har hört av sig 
flitigt den senaste tiden 
om den dumpning som 
sker på olika håll i Ale. 
Jag förstår kommunens 
frustration då de försöker 
snygga upp 
samtidigt 

som andra tar sig olagliga 
friheter. Dumpning av asfalt 
och gamla slipers är allvar-
ligt, men det är också lätt att 
förstå polisens maktlöshet. 
De kan ju omöjligt sätta en 
patrull i skogen i väntan 
på att någon eventuellt ska 
komma förbi med ett flak 
avfall. Däremot kan du och 
jag öka vår uppmärksam-
het. Ser du något misstänkt 
kontakta omgående polisen, 
ta registreringsnummer och 
signalement. Till sist åker de 
dit, brott får aldrig löna sig! 
Det gjorde det inte heller 
för de gärningsmän som 
krossade 86 fönsterrutor på 
en skola i Älvängen. Polisen 
utförde sin plikt och åklaga-
ren avgör nu om det blir ett 
åtal. Varför skulle det inte 
bli det, undrar jag?

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

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Brott får aldrig löna sig

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
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
Redaktör
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. 
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Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

Ale Torg tel. 0303-971 10

AM-intensivkurs

3000:-
Nästa kursstart 

söndag 7/10

NYTT
BOKNINGS- 
NUMMER
TILL SKEPPLANDA 

BYGDEGÅRD

070-850 92 30

Skepplanda
Bygdegård

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

Ö

TYGLADAN
GARDINSTÄNGER 99:- 

FLEECE 65:-/m  GARN, Raggi 59:-
MÖBELTYG 99:-/m

600 m2 gardintyg, modetyg, inredning & kläder

HÖSTNYHETER  - i metervara & färdigsytt

TAKARBETE
Utför alla slags takarbeten till 

lågpris. 35 år i branschen.

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

för säsongen 2012-13. 
Områdesbeskrivning erhålles 

efter hänvändelse till
 Jan-Peter Eldh,

 telefon: 0303-74 68 25

 Anbudet skall vara 
Vägföreningen tillhanda senast 

2012-10-08
/Styrelsen

ÄLVÄNGENS 
VÄGFÖRENING

Infordrar härmed anbud på

Vinterväghållning

Öppet: Måndag-fredag 10-18, Lördag 10-16
Ale Torg 10. Tel 0303-971 40

Gäller t o m 31 oktober

10% RABATT PÅ ALLA 
LAGNINGAR & NYCKLAR

Ale Skomakeri & Nyckelservice
Kemtvätt - Skrädderi - Batteribyte

Välkommen till 
DocMorris i Bohus!

Hos oss kan du göra alla 
dina apoteksärenden.

Öppettider
Vardagar 08-19
Lördagar 10-16

Ale Torg 10, Nödinge  0303-22 94 33

Öppettider:
Månd-torsd 10-19 
Fredagar 10-18
Lördagar 10-15 
Söndagar 11-15

Gäller 27/9 - 30/9

Gäller på ordinarie priser

ALE TORG

Polecat
Skinn. Strl 36-41 

399:-
Ord pris 599:-

Filanto
Skinn, skinnfoder 

Strl 40-46 

299:-
Ord pris 599:-

Filanto
Skinn, varmfoder. 

Strl 40-45

399:-
Ord pris 699:-

Gulliver
Syntet, vattentät 

Strl 28-38

299:-
Ord pris 550:-

Emma
Skinn, ullfoder. 

Strl 36-41 

499:-
Ord pris 1095:-

Duffy
Syntet. Strl 36-41 

399:-
Ord pris 500:-

Gulliver
Skinn, ullfoder. 

Strl 28-35 

399:-
Ord pris 599:-

Björn Borg
Skinn. Strl 26-41 

995:-
Ord pris 1700:-

Rockport
Skinn. Löparskobotten. 

Strl 7-12

700:-
Ord pris 1200:-

Gulliver
Varmfodrad, vattentät

 Strl 28-35

299:-
Ord pris 499:-

200:-
rabatt

Alla barnskor
Alltid
3 för 2

Alla ECCO 

dam & herr 

20% 
rabatt
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Från den 1 januari 2013 
höjs grundnivån i för-
äldrapenningen från 

180 till 225 kronor per dag.

Vi kristdemokrater i Ale 
tycker det är en förbättring 
för barnfamiljerna med 
små marginaler. Den höjda 
grundnivån ökar handlings-
utrymmet för föräldrar som 
ännu inte hunnit arbeta upp 
en bra ersättningsnivå. Den 
senaste uppräkningen av 
grundnivån skedde 2004. 
Månadsersättningen ökar nu 
med 25 procent, från 5 400 
till 6 750 kronor vilket inne-
bär att  dagersättningen går 
från 180 kr till 225 kr. 

Förslaget innebär en 
avsevärd förstärkning för 
framför allt unga föräldrar 
som inte hunnit etablera sig 
på arbetsmarknaden. Detta 
innebär att ytterligare ett 

kristdemokratiskt vallöfte 
kan bockas av.

Studerande föräldrar 
få större stöd. Regerinen 
avsätter även 47 miljoner 
kronor för en höjning av till-
läggsbidraget för studerande 
med barn med 10 procent. 
Detta ökar den ekonomiska 
tryggheten för studerande 
föräldrar och deras barn. En 
för låg nivå på tilläggsbidra-
get till studerande med barn 
riskerar att försvåra studier 
och inträde på arbetsmark-
naden för föräldrar.

En annan förbättring för 
föräldrar blir att det så kall-
lade VAB-intyget slopas 
från 2013. Intyget utfärdas 
av förskolor och skolor för 
att föräldrar ska kunna få 
tillfällig föräldrapenning. 
Försäkringskassan har andra 
kontrollsystem som bedöms 

täcka behovet att upptäcka 
och motverka felaktiga 
betalningar.

”Sista-datum” för 
uttag förlängs. Samtidigt 
med höjningen aviseras en 
förändring av föräldraför-
säkringen som innebär att 
föräldrarna får spara högst 
20 procent av föräldrapen-
ningdagarna efter barnets 
fyraårsdag. Det innebär att 
högst 96 dagar kan tas ut 
efter denna tidpunkt. 

Underlätta för nyan-
lända. Den föreslagna 
förändringen kommer att 
hjälpa nyanlända svenskar 
att etablera sig. Föräld-
rapenningens nuvarande 
konstruktion medför att 
föräldrar till barn som är 
födda utomlands tilldelas 
föräldrapenning retroaktivt. 
Det innebär till exempel att 

Unga föräldrar får mer i föräldraförsäkringen

Rådet för funktions-
hinderfrågor är 
en mötesplats för 

samråd och ömsesidig infor-
mation mellan företrädare 
för funktionshinderorgani-
sationerna och företrädare 
för kommunstyrelsen samt 
nämnder.

Rådet är även remiss- och 
referensgrupp i frågor som 
berör de funktionshindrades 
situation i kommunen.

Rådet är organisatoriskt 
knutet till kommunstyrelsen 
och består av 10 ledamöter 
och 10 ersättare. 

Rådet sammanträder ca 6 
gånger per år. 

Rådet för funktionshin-
derfrågor har till uppgift:

att förstärka inflytandet i 
alla frågor som gäller funk-
tionshindrade att verka för 
att funktionshinderfrågor 
beaktas i nämndernas verk-
samhetsplanering att initiera 
nya funktionshinderfrågor i 
nämnder/kommunstyrelse 
och förvaltningarna 

att vara remissorgan i 
frågor som berör funktions-
hindrade att vara ett forum 
för opinionsbildning och 
kunskapsspridning 

På sammanträdet den 
17 september uppvaktades 
rådets vice ordförande, 
Gunilla Wallengren, som 
bland annat tagit sitt 70:e 
SM-guld och fått bra pla-
ceringar i nyligen avslutade 
Paralympics i London. 

Ingrid Karlsson från 
Skatteverket informerade 
om trängselskatt. Det väst-
svenska paketet ska finan-
sieras genom 17 miljarder 
från staten, 3 miljarder från 
regionen, Göteborg och 
Halland samt 14 miljarder 
från trängselskatt.

Du som har parkerings-
tillstånd för rörelsehindrade 
kan ansöka om befrielse från 
trängselskatt.

Trafikingenjörerna Ken-
neth Gustavsson och Hans 
Welin informerade om 
trafiksituationen i Älvängen. 
De fick många synpunkter 
på förbättringar med sig bla 
att parkeringsplatserna är för 
smala, att företagare inte ska 
ställa ut varor och skyltar på 
ledstråken, för höga kanter 
och nivåskillnader.

Gunilla Wallengren som 
ingår i gruppen som arbetar 
med att se över reglementen 

för färdtjänst och riksfärd-
tjänst informerade om hur 
långt vi har kommit.

Samtliga nämnder infor-
merade om sina verksam-
heter och organisationerna 
hade ett antal frågor som ska 
besvaras på sammanträdet i 
november. Bla är man besvi-
ken på att inte ha fått ta del i 
arbetet med det nya äldrebo-
endet Backavik i Nödinge. 
Nästa möte kommer därför 
att förläggas där.

Rose-Marie Fihn (FP)
Ordförande i rådet för
funktionshinderfrågor

2:a vice ordförande i 
Kommunstyrelsen

Aktivt funktionshinderråd i Ale

Angående busstrafi ken 
i Ale. Buss 401 blir ny 
linje. Vilken buss går 

då till Kungälvs sjukhus?
Hur blir det med buss 

403? Ska 402 stanna vid 
Stora Viken? Buss 40 som 
går från Angered centrum, 
ska den gå via Eriksdal innan 
den går till Hjalmar Bran-
tingsplatsen? Kommer 402 
att ha förbindelse med bus-
sarna i Eriksdal?             Karin

Frågor om 
busstrafi ken

Västtrafi k svarar:

Hej Karin. De som 
reser med linje 401 
på sträckan Bohus–

Kungälv kommer istället att 
kunna ta linje 301. 

Linje 403 avvecklas, 
istället går pendeltåget Ale–
Göteborg. 

Linje 402 kommer även i 
fortsättningen att stanna på 
hållplats Stora Viken. 402:an 
stannar även vid Eriksdal, 
men har inte samtrafik med 
Grön Express eftersom 
expressbussen ändå går så 
ofta som var 5–10:e minut. 

Linje 40 kommer inte att 
gå via Eriksdal, det skulle bli 
en alltför lång omväg. De 
som reser från Eriksdal kan 
istället ta linje 402 som stan-
nar vid Klareberg, där man 
kan byta till linje 40. 

Stefan KrafftÅterförsäljare person- och transportbilar

www.bat t reb i l . se

Bättre Bil

SÄLJARE?
Bättre Bil i Nödinge säljer nya Ford, 
person- och transportbilar, samt bättre 
begagnade bilar. Nu söker vi en ung 
kreativ säljare, kille eller tjej, med goda 
sociala egenskaper.
Erfarenhet från branschen är inget måste, 
men en fördel.

För mer information, kontakta Dominik.

JUST NU!

LEDIGA TJÄNSTER

LEDIGA TJÄNSTER
Nordisk Rörmärkning startade 1984 och är i grunden ett familjeföretag. Verksamheten utgår från 
Älvängen och består främst av rörmärkning till industri och VVS-grossister. Gravering av skyltar och ventil-
brickor i laminerad plast, aluminium, mässing och rostfritt har också blivit en stor gren. Företaget erbjuder 
också tryckning av packtejp och avspärringsband med egen logotype. Bolaget investerade nyligen i två 
moderna UV-printers som ytterligare breddar våra möjligheter att tillverka skyltar i många olika material. 

Verksamheten utvecklas ständigt och därför söker....

ORDERMOTTAGARE/ADMINISTRATÖR
80-100%

Som ordermottagare och administratör på företaget ansvarar du för att ge våra 
kunder en god service. Du tar emot och bokar in ordrar, gör utskick, sköter vår 
kundreskontra samt deltar i planeringen av marknadsföringen.
Vi tror att du är:

www.rormarkning.se

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 9 oktober. 
Mejla till christian.k@nordisk-rormarkning.se

föräldrar till ett barn som 
kommer till Sverige vid 
fem års ålder tilldelas lika 
många dagar som när ett 
barn är fött i Sverige, det 
vill säga 480 dagar. Ett 
långvarigt uttag av föräldra-
penning när barnet är äldre 
kan dock motverka ambi-
tionen att nyanlända utrikes 
födda föräldrar bör delta i 
arbetsförberedande insatser 
som kan föra dem närmare 
arbetsmarknaden. 

Ökad valfrihet. Andra 
förändringsförslag är att 
föräldrar som i praktiken 
är ensamstående ska kunna 
få del av alla föräldrapen-
ningdagar (exempelvis för 
att den ena föräldern sitter i 
fängelse) och att ensamstå-
ende föräldrar ska få utökade 
möjligheter att överlåta 
föräldrapenning till annan 
försäkrad.

Vi kommer också att 
utreda hur föräldrar kan 

få bättre stöd att i större 
utsträckning själva reglera 
underhållet genom ett civil-
rättsligt avtal om underhålls-
bidrag. Därmed skulle cirka 
40 procent av barnen för 
vilka det i dag lämnas (stat-
ligt) underhållsstöd kunna få 
ett högre underhåll.

Tony Karlsson
Kristdemokrat i Ale

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

September

PÅ GÅNG I ALE

Barn och övervikt
Är ditt barn överviktigt?
Är det svårt att veta hur du ska göra för att komma  
tillrätta med problemet?

Hur stor ska en barnportion egentligen vara?

Hur ska man förhålla sig till lightprodukter?  
Är aspartam farligt för barn?

Hur ska man prata med sitt barn om övervikt?

Kan mitt tjatande om hälsosam mat leda till  
ätstörningar i tonåren?

Frågorna är många och svaren desto fler.

Hur kan du som förälder hjälpa ditt barn på rätt sätt?

Välkommen till ett kostnadsfritt seminarium
måndag 1 oktober 2012 kl. 19.00 i matsalen på Ale 
gymnasium, Vitklövergatan 1 i Nödinge.

Föreläsare: Leg. dietist Cecilia Hedström
från Centrala Barnhälsovårdsenheten i Göteborg
samt Malin Agn, förälder och grundare till MulligaBarn.se
Anmälan görs på www.mulligabarn.se.
Seminariet arrangeras av Rådet för Hälsa och Trygghet, 
kommundietist Jenny Sallander.

Välkommen!

HÖSTENS NYA BÖCKER 
PRESENTERAS
Välkommen att ta del av lästips ur  
bokhösten 2012
>> Torsdag 4 oktober kl 15.00 och kl. 18.00
Ale bibliotek, Nödinge

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

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

HÖSTSALONG 2012
Konst, hantverk och foto av medlemmar i Ale 
kommunala konstförening.  
Vernissage måndag 1 oktober kl. 18.00.  
Ale gymnasiums entré.  
Utställningen pågår till 20 oktober.

BARNTEATER - ÄGGY
Djurskötare Blad och djurdoktor Klok har hittat 
ett stort ägg i djurparken. Men vem är äggets 
mamma? Dom frågar Höna Sköna, anakondan 
Anna och apan Judit. Men helst av allt vill dom 
ta hand om ägget själva!
>> Lördag 6 oktober kl 14.30
Passar ålder 2-6 år.
TV-studion, Ale gymnasium, Nödinge.
Biljetter 50 kr/person säljs på Ale bibliotek tele-
fon 0303-330216. 
Samarr: Teaterföreningen i Ale.   

BÄBISMYS BÖRJAR NU I 
SKEPPLANDA!
Vi börjar med bäbismassage torsdag 
27 september kl 10.30 i Skepplanda bibliotek.
Bäbismassage för dig och din bäbis närmare 
varandra. Bäbismassageledare Birgitta Liljeqvist 
visar mjuka rörelser. Ta med en handduk till din 
bäbis att ligga på. Fri entré. Föranmälan på 0303-
330515.
Kommande bäbismys i Skepplanda:
Rim och ramsor – 4 okt
Bäbiskonst – 11 okt
Bäbisrytmik – 18 okt
Babysign – 25 okt

FÖRELÄSNING OM VÅLD
”Jag längtar någonstans men vet inte vart”
Helena Berggren föreläser om att leva med våld 
i en nära relation.
>> Torsdag 27 september kl. 18.00 -20.00 – 
Mimers Hus, Kungälv

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.

Samråd av detaljplan för verksamheter inom Häljered 3:1  
Ale kommun, Västra Götalands län
Ett förslag till detaljplan över rubricerat område har 
utarbetats för samråd från och med den 2012-09-21 
till och med den 2012-10-22. 
Samrådsmöte äger rum torsdagen den 27:e septem-
ber kl 18.00 i kommunhuset i Alafors, 3:e våningen.

Kvartersmarken är ca 10 ha stort och ligger strax 
norr om Alafors. Området är inte tidigare  
detaljplanelagt. 
Förslaget är förenligt med ÖP. Det kommer inte att 
upprättas någon Miljökonsekvensbeskrivning.
Syftet med detaljplanen är att området skall 

kunna exploateras för industri-och verksamhetsän-
damål och ingå i kommunens markreserv.
Detaljplanen finns att ta del av för granskning under 

tiden den 2012-09-21 till och med den 2012-10-22 
på följande plats:
Kommunhuset, Sektor Samhällsbyggnad,  
Alafors (expeditionstider mån, ons-tor kl 08.00-
16.30, fre kl 08.00-16.00)

Upplysningar om planförslaget lämnas av stads- 
arkitekt Erik Wikström  0303- 33 02 43,  
erik.wikstrom@ale.se samt Sophi Westerholm  
Viehmann  0303-37 11 01.

Eventuella synpunkter framförs skriftligt till Sam-
hällsbyggnadsnämnden i Ale kommun, 449 80 
Alafors, senast den 22 oktober 2012.

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:

Ansökan om bygglov har inkommit till byggnads-
nämnden Ale kommun angående tre flerbostads-
hus på fastighet Nödinge-Stommen 1:261.
Åtgärden avviker från planbestämmelser dels ge-
nom att fyra loftgångar in mot gården hamnar helt 
eller till mindre del över sk +mark (dvs mark som 
endast får bebyggas med uthus eller förråd), dels 
genom att förrådsbyggnad på gården överskrider 
tillåten byggrätt med 7 m² 

De som anser sig berörda bereds tillfälle att lämna 
in synpunkter till Ale kommun. Synpunkter ska vara 
inlämnade skriftligt senast 2012-08-16 till Sektor sam-
hällsbyggnad, Plan- och Bygg, 449 80 Alafors. Hand-
lingarna finns tillgängliga på Sektor samhällsbyggnad, 
kommunhuset Alafors.

KUNGÖRELSE
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Soltak är ett arbetssätt för 
samverkan mellan Stenung-
sund, Orust, Lilla Edet, 
Tjörn, Ale och Kungälv. 
Kommunalråd och kom-
munchefer från de sex kom-
muner samlades i Kungälv 
efter att det sista beslutet var 
fattat att bilda ett gemensamt 
bolag för samarbete kring 
service och administration.

− Kommunerna i Sve-
rige står inför en avsevärd 
utmaning då andelen äldre 
kommer att öka kraftigt, 
säger Anders Holmensköld 
(M), kommunstyrelsens ord-
förande i Kungälv. Vi som 
lever i en tillväxtregion får 
också nya behov från såväl 
inflyttare som vår egen 
befolkning. Det kommer 
inte att finnas pengar till alla 
nya behov. Tillsammans har 
vi en folkmängd på cirka 135 
000 invånare, vilket skulle 
gjort oss till den sjätte största 

kommunen i Sverige vid en 
sammanslagning. Genom ett 
bolag får vi i stället den stora 
kommunens fördelar samti-
digt som vi behåller den lilla 
kommunens identitet.

− Kommunerna måste se 
till att de tjänster vi utför görs 
på ett hushållande sätt. Inom 
framförallt stöd- och service-
tjänster finns flera fördelar 
med att samverka över kom-
mungränserna, säger Martin 
Johansen (FP) kommunsty-
relsens ordförande i Tjörns 
kommun. Det viktiga är att 
vi får mer resurser till kärn-
verksamheten och då är sam-
arbete viktigt. Mycket ser-
vice och administration kan 
utföras oberoende av kom-
mungränser. Vi kan också få 
ökad kvalitet genom att vissa 
specialister kan verka över 
gränserna. 

– För kustkommuner som 
Orust är det intressant att 

kunna få hjälp på sommaren 
då befolkningen mångdubb-
las, säger Lars-Åke Gus-
tavsson (M), kommunsty-
relsens ordförande i Orust 
kommun.

− Det är viktigt att arbeta 
tillsammans, ta det stegvis 
och skapa realistiska för-
väntningar, säger Inga-Lill 
Andersson (S), kommun-
fullmäktiges vice ordförande 
i Ale kommun.

− De små kommunerna 
är tvingade att samarbeta för 
att kunna erbjuda konkur-
renskraftig service, och gör 
redan det idag, säger Inge-
mar Ottosson (S), kom-
munstyrelsens ordförande i 
Lilla Edet.

− Det finns redan olika 
samarbeten inom växel, 
turism och räddningstjänst. 
Vi kan bygga vidare där vi 
själva vill. Ibland alla sex och 
ibland bara två, säger Kent 
Sylvan (M), kommunstyrel-
sens ordförande i Stenung-
sunds kommun.

Under hösten går arbetet 
vidare med att kartlägga fler 
möjliga samarbeten. Bola-
get kommer att starta första 
januari 2013.

Nytt kommunalt bolag för 
service och administration

Soltakskommunerna trappar upp. Kommunalråd och kommunchefer från Stenungsund, 
Orust, Lilla Edet, Tjörn, Ale och Kungälv samlade i stadshuset i Kungälv.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Pensionärsdag
Fredag 5 oktober kl 14.00

Bohus Servicehus

Ulf Källvik &
Lennart Palm

underhåller

Tomas 
Eneroth
Riksdagsman

MEDVERKANDE

ALLA PENSIONÄRER VÄLKOMNA
Kostnad 20:- inkl kaffe & smörgås

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

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?

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

Dina egna bilder i en professionell fotobok

fotoklok  i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  

Det är bara din fantasi som sätter gränserna!

Tips! Läs vår
a 

kundomdömen
 på 

hemsidan!

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

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

LÄ
SV

ÄRDE!

Din bok skicka
s 

inom 4 arbetsda
gar!

Snabbast i Sver
ige!?

<- <-

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

Ange koden: “alekuriren”när du betalar.

& ONLINE

Följ oss och ställ 
frågor på Facebook
facebook.com/elon.alingsasErbjudandena gäller t o m 3 oktober 2012, max 1 vara per kund. Vi 

reserverar oss för eventuella tryckfel.

ELON I NOL
Alevägen 37
Tel 0303-74 08 38

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

NOL

G
Ö
TE

B
O
R
G

Nols kyrka

E45

Vi bjuder på kaffe och bulle!
Välkommen!

LUFTVÄRMEPUMP EXH12HL1WE 

Miljövänlig luftvärmepump i modern design
ENERGIKLASS: A
KYLEFFEKTEN: 3,5 KW
ENERGIEFFEKTIVITETSKVOTEN: 4,2
TYP AV APPARAT: KYLNING OCH UPPVÄRMNING
KYLLÄGE: LUFTKYLD
VÄRMEEFFEKT: 4 KW
ENERGIKLASS FÖR UPPVÄRMNINGSLÄGET: A
BULLER: 22-43 DB

• VÄRMEKAPACITET 6,5 KW

• COP 5.2

• 8 GRADERS FUNKTION

• TWINROTARY KOMPRESSOR

• ANPASSAD FÖR YTOR UPP TILL CA 170 KVM

NYHET!
16.490:-

INKL STANDARDINSTALLATION 

OCH ROT-AVDRAG

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

LUFTVÄRMEPUMP EXH09HL1WE 

För nordiska förhållanden
 • VÄRMEKAPACITET 5 KW

• COP 5.5

• 10 GRADERS FUNKTION

• TWINROTARY KOMPRESSOR

• ANPASSAD FÖR YTOR UPP TILL CA 120 KVM

UPPVUPPVP ÄRMNÄRMNINGING

GSGSLÄGELÄGE: A: A

NYHET!
13.990:-

INKL STANDARDINSTALLATION 

OCH ROT-AVDRAG

5 års garanti

5 års garanti

Luftvärmepumpar 

för svenskt klimat 
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ALE. Asfalt, behandlade 
träslipers, gatsten och 
annat miljöfarligt avfall 
tippas i stora högar på 
fl era håll i kommunen. 

Trots polisanmälan 
från Ale kommun fort-
sätter dumpningen. 

Kommunen misstän-
ker att ett irländskt 
byggföretag som erbju-
der billiga marktjänster 
kan ligga bakom.

På stora flakbilar lastas upp-
bruten asfalt, marksten, delar 
av gamla slipersmurar och 
annat avfall från ombyggna-
tioner. Därefter körs det till 
avlägsna platser runt om i 
kommunen där det tippas. 

På tudorområdet i Nol, 
på den stora grusplanen vid 
Osbacken, bakom Ale el:s 
lokaler och på området vid 
gamla gokartbanan i Bohus 
ligger stora högar med skräp.  

Ale kommun har gjort två 
polisanmälningar om ned-
skräpning, den första som 
gjordes den 29 augusti avser 
grusplanen vid Osbacken 
och gamla gokartbanan. Den 
senaste anmälningen som 
gällde de övriga två platserna 
gjordes i förra veckan. Enligt 

Bodil Ljungkvist, miljö- 
och hälsoinspektör, väntar 
man fortfarande på besked 
om vad som händer. 

– Vi har fått ett brev om 
att polisen har tagit emot den 
första anmälan, men sedan 
har vi inte hört någonting. 

Ögonvittne
Flera upprörda alebor hörde 
under förra veckan av sig till 
Alekuriren och berättade om 
de växande skräphögarna och 
på kommunens miljökontor 
rasar man mot förövarna som 
helt ogenerat tippar sitt avfall 
var som helst. 

– Det är svårt att komma 
åt problemet. Man behöver 
ta dem på bar gärning och till 
det behöver vi ha polis med 
oss. Det är mycket resurskrä-
vande och därför svårprio-
riterat. Vi har haft liknande 
problem för några år sedan 
med utländska företag som 
tippar avfall olagligt. De vet 
precis vad de kan komma 
undan med, säger Bengt-
Arne Johansson, miljö- och 
hälsoinspektör.

Samhällsbyggnadsnämn-
dens ordförande Jan A 
Pressfeldt (AD) har med 
egna ögon bevittnat då man 

med en utlandsregistrerad 
tippbil dumpade asfaltsmas-
sor bakom Tudors lokaler. 
Han ser det som mycket 
beklämmande.

– Vi tänker inte tolerera 
detta. Det är oerhört besvä-
rande för oss när vi ålägger 
fastighetsskötare till höger 
och vänster och så kommer 
sådana här oseriösa männ-
iskor och bara bryter upp 
och tippar. Vi skickar foton 
till polisen men det händer 
ingenting, säger Jan A Press-

Dumpning pågår!

Ingen vacker syn. På Tudorområdet i Nol ligger asfalt och miljöfarliga slipers på hög. Ale 
kommun har polisanmält dumpningen, men inget händer.

Skräphögar med farligt avfall växer
– kommunen känner sig maktlös

Förbannad. Jan A 
Pressfeldt (AD), Sam-
hällsbyggnadsnämn-
dens ordförande.

VINN TID
– GÖR RÄTT FRÅN BÖRJAN

För nyföretagare i Ale

onsdag 3 oktober kl 18 -21
Arbetsförmedlingens konferensrum, plan 2, Ale torg, Nödinge

Skatteverket och Ale kommun bjuder dig 

som driver enskild näringsverksamhet till en 

INFORMATIONSKVÄLL
om grundläggande bokföring.

Informationen är gratis
Anmälan senast 1 oktober till:
jerry.brattasen@ale.se eller Skatteverket 010-576 48 50

·  Vikten av att ha en bokföring

· Grunderna i bokföring och vanliga bokföringstransaktioner

· Vad innebär debet och kredit mm

·  Informationen tar kort upp grunderna i bokföring, men inte 
om bokslut.

Program:

Mer info kan du få av:
Jerry Brattåsen Ale kommun Eleanor Ytterby Skatteverket
0303-33 02 77 010-577 43 70

ALE. Den politiska 
ledningen i Ale kom-
mun kritiserar nu öppet 
Västtrafi k.

Dålig information, 
utlovade busslingor och 
elbussprojekt som inte 
blir verklighet.

Västtrafi k håller inte 
med.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund 
(M) är mycket kritisk till hur 
Västtrafik har planerat den 
nya kollektivtrafiken.

– Det har inte blivit som 
utlovats. Busslingorna är ett 
bra exempel. På vårens orts-
möten var inte frågan om, 
utan mer var busshållplat-
serna skulle vara. Nu blir det 
inte en enda slinga, varken i 
Nödinge eller Älvängen. Vi 
skulle starta ett elbusspro-
jekt tillsammans och kom-
munfullmäktige avsatte 1 
Mkr till detta. Det projektet 
dödar de bara rakt av, trots 
att de säger sig vilja priori-
tera satsningar på elbussar. 
Från kommunens sida kräver 
vi också att Västtrafik är den 
instans som ska sköta infor-
mationen om den nya kol-
lektivtrafiken. Det sker bäst 
via våra ortsmöten, men där 
säger Västtrafik att de bara 
tänker närvara på fyra av tio 
möten. De tar inte ansvar för 
sin verksamhet och det gör 
mig enormt besviken, säger 
Mikael Berglund med skarp 
stämma.

På Västtrafik känner man 

till kritiken, men anser inte 
att den är befogad.

– Faktum är att vi gör 
stora satsningar på kollek-
tivtrafiken i och för Ale. 
Den 9 december startar vi 
vårt tredje pendeltåg, Ale-
pendeln, som kommer att 
ge aleborna en fantastisk 
förbindelse till Göteborg. Vi 
kör matarbussar från gles-
bygden och genom de cen-
trala orterna för att ansluta 
till varje tåg. 
Det stäm-
mer att vi har 
d i s k u t e r a t 
slingbussar i 
Nödinge och 
Ä l v ä n g e n , 
men vår 
bedömning 
är att nyttan 
inte väger 
lika tungt 
som kostnaden och därför 
avstår vi från den satsningen 
nu, säger Västtrafiks trafik-
chef, Camilla Holtet.

Elbussprojekteta
Elbussprojektet som skulle 
vara ett samarbete mellan 
bland annat Ale kommun, 
Västtrafik, Energiteknik-
centrum och Vattenfall blir 
heller inte av.

– Det hänger ihop med 
att vi har beslutat oss för att 
inte starta någon lokal buss-
linga. Tanken med elbussen 
var att trafikera busslingan 
i Nödinge, men när vi nu 
har bestämt oss för att inte 

ha några slingor är det här 
elbussprojektet inte längre 
aktuellt. Det är helt riktigt 
ett mycket intressant ämne 
och vi kanske får anledning 
att komma tillbaka till elbus-
sar i Ale i framtiden, säger 
Camilla Holtet.

Har ni svikit några 
löften till Ale kommun och 
aleborna?

– Nej, vi har aldrig lovat 
någonting. Vi har disku-

terat olika 
tankar och 
idéer kring 
k o l l e k t i v -
trafiken. Nu 
har vi gjort 
våra bedöm-
ningar och 
fattat våra 
beslut. Jag 
kan konsta-
tera att ale-

borna är att gratulera till en 
fantastisk kollektivtrafik med 
matarbussar och pendeltåg 
varje kvart i rusningstrafik, 
avslutar Västtrafiks Camilla 
Holtet.

I Ale är även oppositio-
nen upprörd. Kommunalråd 
Paula Örn (S) tycker att det 
har blivit svårt att påverka.

Det är jag inte ensam om 
att tycka. Politiska kollegor 
i andra kommuner säger 
samma sak. Västtrafik kör 
sitt eget race numera.

Västtrafi k står inte högt i kurs hos Ale kommun

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Tanken med elbussen var 
att trafikera busslingan 
i Nödinge, men när vi nu 
har bestämt oss för att 
inte ha några slingor är 
det här elbussprojektet 

inte längre aktuellt.
Camilla Holtet

feldt och tillägger:
– Jag har till och med bild-

bevis, men det verkar inte 
spela någon roll, det händer 
ingenting.

Misstänkta följesedlar
Samtidigt som högarna med 
skräp växer sprids ryktet om 
ett irländskt byggföretag som 
erbjuder diverse marktjäns-
ter till ett lågt pris. 

Intill en av högarna på 
grusplanen vid Osbacken har 
kommunen hittat följesedlar 

från Ballast i Tagene på bland 
annat bergkross, stenmjöl, 
makadam, pall och cement. 
Som köpare uppges bara 
”irländare” och alla inköp 
har betalats kontant.

– Jag har inget emot att 
folk gör billiga dåliga jobb, 
men den som anlitar företa-
get bör veta var någonstans 
de dumpar avfallet, säger Jan 
A Pressfeldt.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Vid Ale El i Alafors har olag-
ligt avfall också tippats.

I mitten av oktober fl yttas 
trafi ken till nya E45 mellan 
Älvängen och Alvhem. Efter 
det ska den tidigare E45 beläg-
gas och göras i ordning till 
lokalväg. En nyhet är även att 
det i anslutning till lokalvägen 
kommer att byggas en samman-
hängande gång- och cykelväg 
från Älvängen upp till Lödöse 
station.

I början av oktober kan rondel-
len uppe på den nya trafi kplat-
sen i Bohus börja användas 
fullt ut och extrasvängen för 
trafi kanter som ska till Bohus 
norrifrån försvinner. I slutet av 
oktober beräknas arbetet vid 
trafi kplatsen vara helt klart.

Snart blir avbrotten på vägen 
vid Lilla Edet färre. Den här 
veckan beräknas nämligen 
sista sprängningen på etappen 
Kärra–Torpa genomföras. I 
december ska sedan den nya 
vägen vara klar för trafi k.

I Älvängen har lokalvägen 
genom centrum inte bara 
fräschats upp, utan fått en helt 
ny utformning. Omvandlingen 
till en så kallad miljöpriorite-
rad gata innebär bland annat 
upphöjda övergångsställen, 
nya gångstråk, längsgående 
parkeringsplatser och nya 
träd och buskar – allt för att 

öka säkerheten och förbättra 
upplevelsen för de som går, 
cyklar och kör bil. I samar-
bete med kommunen har även 
kringytorna fått ett lyft och nya 
vattenledningar har lagts. 

Stundtals har arbetet upp-
levts som påfrestande av både 
handlare och boende.

– Jag vill tacka Älvängen-

borna för den här tiden och 
hoppas att de är nöjda med sin 
nya grönare centrumgata, säger 
Mats Granath, Trafi kverkets 
projektledare i Älvängen. 

– Arbetet ute på E45 och vid 
stationen fortsätter däremot, så 
vi blir kvar i området, avslutar 
han.

Gång- och cykelväg 
norr om Älvängen

Sista sprängningen på 
etappen Kärra–Torpa

Nya rondellen på Jord-
fallsbron snart klar

På gång Hallå där...

Ansvarig utgivare: Sara Distner

BanaVäg i Väst
Projektaktuellt september 2012  

www.banavag.se
0771-24 24 24
info@banavag.se
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Berätta om granen Fredrik!
– Granen Fredrik planterades 
ursprungligen av en rallare 
när järnvägen byggdes i mitten 
på 1870-talet. Sedan dess har 
generationer av lokförare och 
banarbetare hälsat på honom 
för att få lycka på färden. Det 
nya dubbelspåret ligger en bit 
från den gamla banan, och där-
för planterar vi ett skott från 
granen Fredrik intill den nya 
banan.

 
Varför har Fredrik ett så stort 
symboliskt värde?
– Att en vanlig rallare genom 
att plantera en gran kan sätta 
spår som står sig genom tiden 
är inte oviktigt i sig. Sedan 
är granen ett minnesmärke 
över denna betydelsefulla 
järnvägsleds ursprung, och 
återplanteringen är ett sätt att 
hålla traditionen vid liv. Det 
känns sympatiskt att kunna be-
vara granen, det vore synd om 

Fredrik och traditionen 
bara försvann i och med 
att banan fl yttas.
 
Den 24 oktober åter-
planterar Trafi kverket 
i samarbete med 
Bergslagernas 
Järnvägssällskap 
granen Fredrik i när-
heten av Upphärad.

... Morrgan 
Claesson
ordförande för Berg-
slagernas Järnvägs-
sällskap som tillsam-
mans med Trafi kverket 
återplanterar lokförar-
nas ”skyddshelgon” 
granen Fredrik vid det 
nya dubbelspåret.

Arbetet med den miljöprioriterade lokalvägen genom Älvängen är 
på sluttampen. Under september görs de sista kompletteringarna.

Älvängen centrum har
fått ett nytt utseende.

Äntligen grönt i Älvängen!

Om knappt tre månader, den 
7–9 december, är det dags att 
inviga projekt BanaVäg i Väst. 
I takt med att invigningen när-
mar sig börjar även planerna 
för själva fi randet att ta form.

– Tillsammans med kom-
munerna och Västtrafi k har 
vi nu satt ramarna för invign-
ingshelgen. Fredagen ägnas åt 
näringslivet och på lördagen 
planeras ett springlopp på den 
nya vägen, start och mål blir 
vid Lödöse station, säger Mona 
Huovinen kommunikations-
ansvarig BanaVäg i Väst.

Folkfest med Lasse Kronér
På söndagen den 9 decem-
ber börjar trafi ken gå på den 
nya dubbelspåriga järnvägen 
och i samband med det gör 
Alependeln sin premiärtur.

– På söndagen blir det 
folkfest i kommunerna längs 
sträckan. Bland annat kommer 
Lasse Kronér att medverka 
och göra nedslag vid stations-
områdena i Gamlestaden, 
Älvängen, Lödöse och 
Trollhättan. Därtill planerar 
respektive kommun att arrang-
era en mängd olika aktiviteter 

för både invånare och besökare, 
det blir verkligen en helg 
att se fram mot, säger Mona 
Huovinen.

Arbetet med att 
förstärka berget 
vid Angeredsbron 
har nu avslutats.

Fre
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7–9 december

Visste du att...
...de fem nya pendeltågsstatio-
nerna i Ale ser snarlika ut vid 
första anblick. Men genom färgen 
på kakelplattorna som sitter i 
väntkurerna och trapphusen får 
var och en sin egen karaktär.

Surte Svart
Bohus Blå
Nödinge Grön
Nol Röd
Älvängen Gul

Granen Fredrik på sin ursprungliga plats. Foto: Kasper Dudzik
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Läs mer på www.centerpartiet.se/ale
Där kan du också påverka Centerpartiets 
Framtidsbygge, bli medlem och se var du 
kan diskutera centerpolitik i Ale.

Du kan och ska bestämma 
själv över ditt liv. 

Då blir det lätt att leva.

Snart får Ale LOV!

Ledetvägen 3, 449 51 Alafors • Tel 0303-74 26 80

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14
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 Hogia 
Small Office AB  

smalloffice@hogia.se
Tfn 0303-688 00

KASSA

LÖN

BOKFÖRING

FAKTURERING

ALE/NEW YORK. Som 
tioåring mimade hon till 
Spice girls i ”Småstjär-
norna” på ett lastbils-
fl ak i Älvängen. 

Fjorton år senare bor 
Angelica Persson, 24 
i New York, dansar på 
internationella scener 
och har spelat in fl era 
egna låtar.

Sagan om alaforstjejen som 
blev New Yorkbo börjar 
redan på Alboskolan där 
Angelica Persson uppträdde 
på fritidsgården. Sång och 
dans har alltid ingått i fram-
tidsdrömmarna och efter 
nian på Aroseniusskolan fort-
satte studierna på Mimers 
hus musikallinje i Kungälv. 
Gymnasietiden följdes av fler 
dans- och artistutbildningar, 
danslärarjobb i Göteborg 
och volontärarbete i Sydaf-
rika innan hon styrde kosan 
mot staterna. 

Till USA kom hon första 
gången i slutet av 2007 och 
efter ett par vändor fram 
och tillbaka till Sverige har 
hon nu gjort sig hemmastad 
i New York. 

När Alekuriren ringer upp 
Angelica befinner hon sig 
hemma i lägenheten i South 
Bronx, som hon delar med en 

annan musiker. 
Så länge jag kan minnas 

har jag velat jobba med dans. 
Jag är även yrkesverksam 
sångerska och det är där jag 
lägger störst fokus just nu. 
Igår (läs tisdag) spelade jag 
in en ny låt i studion och i 
morgon ska jag dansa på en 
gayklubb. Sedan koreografe-
rar jag en del för andra artis-
ter, så det är alltid fullt ös.

Nätverkar
Att New York är staden som 
aldrig sover kan hon intyga 
och att skapa sig ett kontakt-
nät går ganska snabbt för den 
som vill slå sig fram inom 
underhållningsbranschen. 

Det är ett internationellt 
kulturcenter med mycket 
sång och dans och man nät-
verkar hela tiden genom 
olika jobb. Man träffar 
många producenter och det 
gäller att visa vad man går för 
och lära sig att ta plats. 

Oavsett om det handlar 
om att ställa sig rakt upp 
och ner och sjunga inför en 
knäpptyst publik i någon 
lounge i Brooklyn eller möta 
domarna på en audition så 
gäller det 
att ta för sig, 
något som 
A n g e l i c a 

fått erfara.
New Yorks pulserande 

nattliv och oändliga möj-
ligheter till trots finns det 
mycket som hon ändå saknar 
från Sverige. 

Det är massor jag saknar. 
Min familj och mina danse-
lever, nyponsoppa, svenskt 
godis, svensk mat. 

Men några planer på att 
flytta tillbaka igen har hon 
inte ännu.

Jag lever drömmen här i 
New York, säger Angelica.

JOHANNA ROOS

Tar plats i New York
– Aletjejen Angelica Persson lever sin dröm

ANGELICA PERSSON
Ålder:24
Bor: Lägenhet i South Bronx, New 
York (vid Yankeestadion)
Uppvuxen: I Ale. Har bott i både 
Hålanda och Alafors
Familj: Mamma Ann-Charlotte, pap-
pa Ulf, lillasyster Linda, storebror 
Kristoffer och storasyster Anna. 
Gör: Sång- och dansartist 

På meritlistan: Uppträtt på Eld-
själsgalan i Tv4, stått på scen med 
bland andra Alcazar, Eric Saade, 
Kayo. Vunnit danstävlingar som 
Juste Debout i Finland, uppträtt på 
Dancehall Queen i Jamaica. 
Om New York: ”Internationellt 
kulturcenter, alltid fullt ös och alltid 
något som händer.”

Angelica Persson från 
Ale har gjort karriär i 
New York.
Foto: Privat

Angelica är andra från vänster.   Foto: Privat

ALE. Mellan juli och augusti 
ökade antalet arbetslösa ung-
domar från 13,7 % till 15,4 %, 
vilket innebär 28 nyinskrivna 
personer, men jämfört med 
samma tidpunkt förra året har 
arbetslösheten i Ale minskat 
mest i hela Göteborgsregionen.
Efter en överraskande nedgång i ung-
domsarbetslösheten i somras har den 

nu stigit igen då 28 
personer skrev in sig 
i augusti. Samtidigt 
har endast tre blivit 
inskrivna i program, 
vilket beror på att det 
aktiva arbetet inte 
kommer igång förrän 
efter 90 dagar. 

Man har inte 
ansett det som effek-
tivt att plocka in ung-

domar i program de första månaderna, 
även om de får komma på informa-
tionsträffar och erbjuds stöd, men det 
ligger i budgetpropositionen att det 
ska ändras så att man börjar jobba i 
program från dag ett. Förutsättning-
arna för det kommer att öka, men 
i vilken omfattning och när det ska 
träda i kraft kan jag ännu inte svara på, 
säger Andreas Witt, verksamhetschef 
på Arbetsmarknadsenheten – AME.

Han vill dock framhålla att den 
totala arbetslösheten i Ale har mins-
kat med 0,52 procent jämfört med 
samma tidpunkt förra året, vilket är 
den största minskningen av alla GR-
kommunerna. 

Det är frukten av ett bra samarbete 
med Arbetsförmedlingen och kom-
munen. Det är nu man märker att det 
har fungerat bra. 

JOHANNA ROOS

Fler arbetslösa ungdomar
– Men på sikt minskar arbetslösheten i Ale

ARBETSLÖSHET
Arbetslösa ungdomar (18-24 år) 
i augusti 2012 i % (juli månad 
inom parantes)
Kungälv: 8,6 (7,2) 
Lerum: 12,8 (10,8)
Ale: 15,4 (13,7)
Lilla Edet: 17,6 (16,2)
Alingsås: 18,3 (17,2)
Göteborg: 16,5 (15,7)
Hela riket: 18,3 (17,2)

Arbetslösa (16-64 år) i augusti 
2012 i % (juli månad inom pa-
rantes)
Kungälv: 3,8 (3,6) 
Lerum: 3,9 (3,8)
Ale: 5,6 (5,6)
Lilla Edet: 7,8 (7,5)
Alingsås: 7,4 (7,2)
Göteborg: 9,5 (9,3)
Hela riket: 8,4 (8,1)

www.vgregion.se

Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges sam-  
manträde 18 september 2012 är justerat. 

Anslag om justeringen har tillkännagivits på  
regionens anslagstavla den 25 september.

Protokollet finns på Regionens Hus, Residenset,  
Torget i Vänersborg men kan också läsas på  
www.vgregion.se/rfhandlingar 

KVANTUMserien!
GÅ, LUNKA, ELLER SPRING! på elljusspåret, Dammekärr Nödinge

Prova på lunken!
3,4 km GÅ eller LUNKA. Män och kvinnor i alla åldrar, utan tidtagning. 

Ta gärna med gångstavar. Hundar ej tillåtna. Start kl 18.15

Vi bjuder på kaffe i vårt mysiga café efter lunkandet!

NAMN:

FÖDELSEDATUM

ORT

TELEFONNR.

Priser!
Medalj till de tre främsta baserat på de tre bästa tiderna.
I Lunken och Motionsklasserna enbart utlottade priser.

Utlottade priser bland alla deltagare på varje deltävling
och sammanlagt bland alla som deltagit minst tre gånger.

Vinsterna är skänkta av 
ICA Kvantum Ale Torg.

Vi
d m

ålgång får du en värdecheck

so

m byts mot 1 kg bananer 

ho

s IC
A Kvantum Ale Torg!

Öppet alla andra dagar 8-22 • ICA Kvantum, Ale Torg 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. Tel 0303-975 00

VÄLKOMNA ÖNSKAR 

ICA KVANTUM
& OK ALEHOF

Äntligen dags igen!

Ruset! 
Pojkar  -7 år  f. 04 och senare 1,5 km
Pojkar  8-9 år  f. 02-03  1,5 km
Flickor  -7 år  f. 04 och senare  1,5 km
Flickor  8-9 år  f. 02-03  1,5 km

Tidtagning. Start kl 18:45

Varvet! 
Män  16 år:  f. 96 & tidigare  10,2 km (3x3,4 km)
Pojkar  14-15 år:  f. 97-98  6,8 km (2x3,4 km)
Flickor  14-15 år:  f. 97-98  3,4 km
Motion  Alla åldrar:  Män & kvinnor  3,4 km
Motion  Alla åldrar:  Män & kvinnor  6,8 km (2x3,4 km)

Tidtagning. Start kl 19:05

Kvarten!
Kvinnor 16 år-  f. 96 och tidigare  5,0 km (2x2,5km)
Flickor 10-11 år  f. 01-02  2,5 km
Flickor 12-13 år  f. 99-00  2,5 km
Pojkar 10-11 år  f. 01-02  2,5 km
Pojkar 12-13 år  f. 99-00  5,0 km (2x2,5km)

Tidtagning. Start kl 18:50

VÄRDE 
50 KR

Avgift föranmälan tom 2/10 via bg.
Vuxna (f. 96 och tidigare) ................. 150:-/6 ggr
Ungdomar (f. 97 och senare) ......... 80:-/6 ggr
Lunken ........................................................ 150:-/6 ggr

Avgift på plats
Vuxna (f. 96 och tidigare) ................. 200:-/6 ggr alt. 50:-/gång
Ungdomar (f. 97 och senare) ......... 100:-/6 ggr alt. 30:-/gång
Lunken ........................................................ 200:-/6 ggr alt. 50:-/gång

Övrigt
Upplysningar: OK Alehof tel 0303-22 99 90
e-post: kansliet@alehof.se • 
hemsida: www.kvantumserien.se

Vägbeskrivning: Dammekärr 5 km öster om 
Ale Torg, Nödinge. Skyltat från vägen mot Ryd. 
Avgiftsfri omklädning med dusch & bastu. 
Servering fi nns.

Läs mer på 
   www.kvantumserien.se
             Vi ses i spåret!

Tisdagarna: 2 oktober • 9 oktober • 16 oktober • 23 oktober •  30 oktober •  6 november

Med den vill vi på ICA Kvantum 

visa barn hur gott och nyttigt det 

är med frukt och grönt. Vi vet att 

det ibland kan vara svårt att få i barn  

tillräckligt med frukt och grönsaker, 

så vi hoppas kunna inspirera!

Att vara medlem i klubben innebär massa 

roligheter. Papricaklubben är för barn mellan 

3–12 år och du som vårdnadshavare behöver 

ha ett giltigt ICA Kort.

Kom in till oss 

så berättar 
vi mer!

Nu har vi startat 

Papricaklubben!



BUTUCENI. Tolv gånger 
i Sverige och nu två 
gånger i Moldavien.

Ale kommuns utbild-
ning i entreprenöriellt 
tänkande tar position.

– Vi måste våga 
utbilda våra ungdomar 
i kreativitet, att lära 
dem fi nna nya lösningar 
på framtidens problem, 
säger professor Roger 
Mumby-Croft som har 
utvecklat utbildnings-
modellen YEE.

Efter en veckas utbildning i 
den lilla fattiga byn Butuceni, 
en timmes bussfärd från 
Moldaviens huvudstad Chi-
sinau, var det dags för de 20 
deltagarna från fem olika 
länder att redovisa sina pro-
jektarbeten. Lokalen var väl-
fylld av intresserade åhörare, 
varav ett stor flertal var från 
lokala, regionala och natio-
nella medier.

– Intresset för entrepre-
nörskap är stort i Moldavien. 
Vi vill gärna hitta ett sätt att 
hjälpa dem ytterligare, det vill 
säga att utbilda dem i att starta 
eget. Därför har vi kopplat 
in Drivhuset och Högskolan 
Väst i ett sidoprojekt, berättar 
Kjell Lundgren som har varit 
Ales projektledare för YEE 
sedan starten 2001.

Årets deltagare var i åldern 
18-23 år och kom från Molda-
vien, Rumänien, Ukraina, 
Turkiet och Sverige. I inter-
nationellt mixade grupper 
har de under en knapp vecka 
utbildats i teamwork, kreativt 
tänkande, marknadsföring 
och affärsplanering. Uppgif-
ten har varit att utforma en 
realistisk affärsidé.

Magiskt och lärorikt
– Det har varit en magisk och 
mycket lärorik vecka som 
innehöll många olika utma-
ningar. Att komma överens 
var inte alltid så lätt efter-
som vi har väldigt olika bak-
grund och är uppväxta under 
helt skilda förhållanden, 
säger Irina Galchenko från 
Ukraina och tillägger:

– Sverige måste vara ett 
fantastiskt land. Att ni enga-
gerar er i oss här nere... Det 
hade vår regering aldrig gjort.

Hon liksom flertalet av 
deltagarna reagerade också 
kraftigt på Moldaviens utsatt-
het. Byn Butuceni som tillhör 
landets äldsta delar är kon-
trasternas plats. Resorten där 
utbildningen hålls håller god 
standard, men verkligheten 
utanför grindarna vittnar om 
ett tuffare liv. Fattigdomen 
är påtaglig, fast byborna är 
mer eller mindre självförsör-

jande och ser inte ut att lida. 
I Butuceni bor det 150 invå-
nare, men det finns 200 hus. 
Ett antal är med andra ord 
övergivna, ofta till förmån för 
ett liv i huvudstaden.

– Att genomföra utbild-
ningen i Butuceni ger ett 
unikt mervärde. Allt blir för-
ankrat i en verklighet som är 
minst sagt allvarlig och det 
bidrar säkert till att eleverna 
blir extra fokuserade, säger 
Roger Mumby-Croft som 
bland annat tjänstgör vid 
Warwick University.
Utbildningsdagarna lättas 
upp med gruppaktiviteter och 
dessa regisserades av Mats 
Berggren, fritidsledare från 
Ale. Han blev omåttligt popu-
lär för sina många och udda 
lekar.

– Jag jobbar mycket med 
improvisation och drama. Det 
tror jag kan bidra till mycket 
när det gäller att stärka ung-
domars självkänsla, vilket är 
inte minst viktigt inför en 
större muntlig presentation, 
menar Berggren och det fick 
vi senare flera bevis för.

I onsdags redovisade del-
tagarna sina affärsidéer som 
alla var inriktade på att för-
bättra miljön. Flera av dem 
handlade om mat och då 
främst ekologiskt närodlade 
produkter. En av grupperna 

hade noterat Moldaviens 
brist på återvinningsstationer 
för plast. Gruppen Eco-line 
beskrev i sin affärsidé att före-
taget skulle köpa plastsopor 
av invånarna. Plasten skulle 
sedan smältas ner och säljas 
tillbaka till industrin. Eco 
Event var en verksamhetsidé 
som erbjöd allt från bröllop 
till företagsevent med en helt 
grön och miljövänlig inrikt-
ning.

En strålande idé
– En strålande idé. Idag för-
söker många större företag 
profilera sig som miljöcerti-
fierade och kan de då välja en 
leverantör som är ekoinrik-
tad kommer de att prioritera 
detta, menade Utbildnings-
nämndens vice ordförande 
Dennis Ljunggren (S) som 
fanns på plats.

Play for life ville göra nästa 
generation ännu mer miljö-
medveten med hjälp av ett 
roligt spel. Detta skulle främst 
säljas till skolor och vara ett 
bra pedagogiskt hjälpmedel. 
Något liknande finns inte 
idag.

Det var en närmast tårögd 
professor som hämtade andan 
efter presentationerna.

– Jag tycker alla gjorde sitt 
yttersta idag. De var som bäst 
när det väl gällde och flera av 

affärsidéerna är riktigt gång-
bara. Imponerande!

En av de svenska delta-
garna från Ale gymnasium var 
Fatima Rekic.

– Två värdefulla lärdomar 
har varit att mina engelska har 
förbättrats och att rädslan att 
tala inför en grupp har för-
svunnit.

Utbildningen i Moldavien 
har finansierats genom Sida 
och underavdelningen ICLD, 
internationellt centrum för 
lokal demokrati.
Fotnot: YEE står för Unga entreprenö-
rer i nya Europa.
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www.cederleufssvenheimers.se
Drive-in butik

Industrivägen 39b
Sävedalen

031-26 50 88

Göteborgsvägen 74
Sävedalen

031-26 50 23

Allum
Partille

031-26 50 61

Friggagatan 16c
Göteborg

031-80 20 12

Brahegatan 7
Göteborg

031-21 72 33

Ale Torg 7
Nödinge
0303-966 77

Torggatan 2
Älvängen
0303-74 99 99

PÅ GÅNG I HÖST!
Lördag 29 september  Ballonglördag

Torsdag 4 oktober Kanelbullens dag
Butikerna är fyllda med kanelbullar

Torsdag 25 oktober Älvängennatta

Lördag 27 oktober Ale Torg 16 år
www.cederleufssvenheimers.se

NÖDINGE. Är ditt barn 
överviktigt?

Är det svårt att veta 
hur du ska göra för att 
komma tillrätta med 
problemet?

Nu på måndag bjuds 
föräldrar i Ale kom-
mun in till ett kost-
nadsfritt seminarium i 
Ale gymnasium.
Malin Agn är förälder och 
grundare till MulligaBarn.
se. Malin har själv behövt 
stöd och utbildning i hur 
hon kan hjälpa sitt barn 
till ett hälsosammare liv. 
Malins idé är enkel. Hon 
vill erbjuda föräldrar utbild-
ning och stöd på ett tidigt 

stadie, så att de själva kan 
hjälpa sina barn på rätt sätt. 
Ambitionen är att minska 
antalet barn med övervikt 
och fetma i Sverige.

Hur stor ska en barnpor-
tion egentligen vara? Hur 
ska man förhålla sig till 
lightprodukter? Hur kan 
man prata med sitt barn 
om övervikt? Det är några 
av frågeställningarna som 
besökarna till måndagens 
seminarium kommer att 
få svar på. Dietist Cecilia 
Hedström från Centrala 
Barnhälsovården medver-
kar.

JONAS ANDERSSON

Seminarium om 
barn och övervikt

Föreläsning. Professor Roger Mumby-Croft kan trollbinda en församling åhörare. Att utbilda ungdomar i kreativt tänkande brinner han för. "Framtidens bekymmer är enorma och därför 
måste vi våga utbilda våra ungdomar på nya sätt – de måste kunna tänka kreativt – det är de och inte vi som ska fi nna lösningarna på morgondagens problem".

I BUTUCENI

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

"Framtiden måste vara kreativ"
Professor Roger Mumby-Croft om att lösa morgondagens problem:

Ion Ghimp från Moldavien och Irina Gal-
chenko från Ukraina hyllade båda utbild-
ningen.

Fatima Rekic´ håller tungan rätt i mun. Att 
bygga högsta papperstornet kräver mycket 
tanke.

Dennis Larsen från Ale, student 
första gången YEE genomför-
des, nu en mästare och lärare i 
entreprenöriellt tänkande.

Mats Berggren, fritidsledare från Ale, hade 
uppdraget att ge deltagarna ny energi. De 
lyckades han bra med!
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JACKDAGAR Höstjackor

Två år kvar till valet
Socialdemokraterna Vänsterpartiet Miljöpartiet Moderaterna Centerpartiet Kristdemokraterna Folkpartiet Aledemokraterna Sverigedemokraterna

Vad är ni mest
nöjda med under 
mandatperiodens

två första år?

Vad är ni inte
nöjda med?

Vad blir
viktigast de

två kommande
åren?

Vilken blir
den dominerande 
valfrågan 2014?

Att vi har lyckats öppna 
Ale Arena igen för all-

mänheten efter att Alli-
ansen stängde den. Att 
våra förslag om förbätt-
rade regelverk i försko-
lan har blivit verklighet.

Att det händer så lite, 
framför allt när det gäller 

näringslivsfrågorna.

Att Alliansen gör verk-
lighet av sina vallöften 
så att aleborna får veta 
om man menade allvar 
med vad man lovade. 

Hittills har man genom-
fört en av 18 punkter.

Arbetslösheten
och skolan.

Hur vi ska organise-
ra vår välfärd? Anting-
en genom företag med 
vinstintresse eller en 

organisation som styrs 
demokratiskt valda och 

med fokus på att ut-
veckla verksamheten... 
Vi föredrar det sista.

Vi tror att det
kommer att bli skolan 
och skolans resurser. 

Igen. Jag hoppas
att samtliga partier 
har lärt läxan och 
sätter sig in mer i 

pedagogiska frågor.

Skolan och jobben. Skolan och jobben. Skolan och jobben.

Utbildning och 
jobben. En viktig 
förutsättning för 

en bättre framtid är 
en bättre skola. 

Det kräver nya läro-
planer, nya betyg, 
ny gymnasieskola, 
ny lärarutbildning 

- bland annat. 

Jobben och skolan.

Att föra ut vårt 
partis politik som 

bland annat 
innefattar bättre 
skola, vård och 

omsorg. Dessutom
arbeta för en 
ansvarsfull 

invandringspolitik.

Skolan måste utveck-
las och bli bättre, dels 
genom fler pedagoger 

och genom att vi börjar 
renovera våra gamla 
skolor. Stabilisera Ale 

kommun och återta att 
Ale är en bra arbets-

plats.

För oss i Miljöpartiet 
ligger fokus på att 

fortsätta att granska 
kommunens klimat-

arbete. Det är mänsklig-
hetens viktigaste 

utmaning. Där måste 
Ale vara med och ta 

ansvar.

Förbättra
näringslivsklimatet.

Maten som serveras
i skolan, förskolan och 
inom äldreomsorgen. 

Det är viktigt för 
hälsan och miljön.

Barn och
ungdomars möjligheter

uppmärksammas.

Att börja genomföra
Vision Ale 2025.

Ale – Lätt att leva!

Fortsatt förenkling
av bygglovs- och 

etableringsreglerna 
för att Ale skall 

kunna utvecklas!

Vår viktigaste upp-
gift är, att i den nya 
översiktsplanen få 

bort vindbruksplanen 
i sin helhet. Att med 
de få mandat vi har 
arbeta för Ale kom-

muns bästa.

Införandet av LOVen
då den bara medför
extrakostnader och
ingen kvalitsökning.

Hur majoriteten jobbar 
med kommunens 

klimatarbete, eftersom 
att arbetet är obefint-
ligt. När våra grann-

kommuner profilerar sig 
i miljö- och klimat-
frågor låtsas Ale 

kommun att växthusef-
fekten inte existerar. 

Kan göra mer för 
att tillåta alternativa 

driftsformer.

Vi är inte nöjda 
med personaltätheten 

inom förskolan.

Tar längre tid att 
få skolan så bra 

som vi vill.

Synd att vi inte har 
kommit längre med 
näringslivsklimatet.

Beslutet om 
Vindbruksplanen var 
ogenomtänkt, en hel 

bygd drabbas.

Vi är inte nöjda med 
att Ale kommun har 

antagit en vindbruks-
plan som kommer att 

förstöra många av 
våra invånares livs-
kvalitet. Dessutom 
förstörs stora delar 

av vår fina natur.

Antagandet av ILOs kärn-
konventioner i upphand-
lingspolicyn, vilket inne-

bär förbud mot barn-
arbete och brott mot de 
mänskliga fri- och rättig-
heterna, samt brott mot 
de fackliga fri och rättig-

heterna.

Måste ge majoriteten 
beröm för att de för-
söker att samarbe-

ta med oppositionen 
om viktiga frågor. Man 
satsade också på unga 
och relativt oprövade 
kort som nämndord-
förande. Det har varit 

positivt.

Resultaten i skolan
har förbättrats.

Att valfrihet enligt LOV 
införs i Ale under 2012.

Vårdnadsbidraget.

Våra satsningar på 
utbildning. Revideringen 

av funktionshinder-
politisk plan. Ale ska 

vara en tillgänglig 
kommun. Översynen av 
reglementen för färd-

tjänst och riksfärd-
tjänst. 

Hanteringen av detalj-
planer och bygglovs-

givning har förenklats 
och snabbats upp, 

speciellt för byggnatio-
nen på landsbygden för 
ökad byggnation i Ale! 

Projektet Säkra 
Ridvägar genomförs nu 

för fullt!

Vi är mest nöjda med 
att vi med vår våg-

mästarroll, drev 
igenom en återstart 

av Ale Arena. Den har 
efter det varit till stor 

glädje för Aleborna 
och framförallt Ales 

ungdomar.
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Flyttläge? 
 

Går du i säljtankar? Vi vet hur det känns.

Välkommen in i bobutiken och boka tid för  
en värdering eller läs mer på svenskfast.se

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

PRIS 995 000 kr/bud. AVGIFT 3 261 kr/månad.
EP 137 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Björkvägen 3a. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE ALAFORS 3 rok, 71,4 kvm
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PRIS 1 800 000 kr/bud. TOMT 1 503 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Gärdesvägen 7. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 4 rok, 99 + 48 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 1 100 000 kr/bud. TOMT 1 384 kvm .
EP 87 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Ranneberg
250. ALE Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE KILANDA 4 rok, 120 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 495 000 kr/bud. AVGIFT 3 207 kr/månad.
EP 124 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Göteborgsvägen 95d. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 62,6 kvm
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PRIS 1 375 000 kr/bud. AVGIFT 5 886 kr/månad. .
EP 90 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Skjutsvägen
21. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE NÖDINGE 4 rok, 118,7 kvm
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PRIS 695 000 kr/bud. AVGIFT 2 676 kr/månad..
EP 132 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Granhäcksvägen 3c. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 55,4 kvm
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Fråga oss om 
bostadsfi nansiering
SEB i samarbete med 
Svensk Fastighetsförmedling

Läs mer på svenskfast.se/bolan

PRIS 2 225 000 kr/bud. TOMT 1 340 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Båtsmansliden 5. ALE
Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE BOHUS 4 rok, 108 + 47 kvm
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VILLOR ALE

PRIS 680 000 kr/bud. AVGIFT 4 222 kr/månad..
EP 147 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Byvägen
19d. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 3 rok, 78 kvm
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PRIS 1 750 000 kr/bud. TOMT 220 kvm .
EP 62 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Fyrklövergatan 61. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 5 rok, 127 kvm
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PRIS 2 750 000 kr/bud. EP 143 kWh/m²/år. VISAS
Ring för tidsbokning. Svenstorp 150. ALE
Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE STARRKÄRR 4 rok, 93 kvm
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BOSTADSRÄTTER ALE

LANTBRUK ALE

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Tisdag 18 september

Inbrott
Skadegörelse och inbrott rap-
porteras från Surte båthamn. 
Två båtmotorer tillgrips.

Onsdag 19 september

Miljöbrott
Miljöbrott uppdagas i Vad-
backa. Någon har dumpat tvätt-
maskiner, färgburkar och andra 
föremål på målsägandes mark.

Fredag 21 september

Kabelstöld
Stöld av elkabel på en byggar-
betsplats i Älvängen.

Två personer grips miss-
tänkta för inbrott i ett förråd 
på Göteborgsvägen i Surte. 
Händelsen utspelar sig vid ett-
tiden på natten.

Lördag 22 september

Arbetsplatsolycka
Arbetsplatsolycka i Starrkärr. 
En man råkar hamna i kläm 
med huvudet i en djurkärra. 
Ambulanshelikopter transpor-
terar den skadade till Sahlgren-
ska sjukhuset i Göteborg.

Antalet anmälda brott under 
perioden 17/9 – 24/9: 41. Av 
dessa är fyra bilinbrott.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

Med hjälp av DNA-spår 
lyckades polisen få fram en 
misstänkt person för den 
omfattande skadegörelsen 

i Älvängen. Senare greps 
ytterligare en man.

– Vi är väldigt nöjda med 

att ha kunnat klara upp det 
här brottet. Det är två perso-
ner som har valt att stå för sin 
gärning och erkänt i förhör 
med oss, säger Claes Hags-
trand, befäl på Ungdomspo-
lisen Nordost Göteborg.

Motivet till skadegörel-
sen?

– Något direkt motiv har 

inte framkommit under för-
hören, mer än att männen 
säger att de var påverkade 
under brottstillfället, säger 
Claes Hagstrand.

Vad händer nu?
– Ärendet lämnas vidare 

till en åklagare som i sin tur 
beslutar om åtal ska väckas.

JONAS ANDERSSON

Skadegörelsen i Älvängen uppklarad

Skadegörelsen på Aroseniusskolan i augusti är nu uppklarad. 
Två män, hemmahörande i norra Ale, har erkänt gärningen i 
förhör med polisen.                                  Foto: Allan Karlsson

ÄLVÄNGEN. Den skadegörelse som ägde rum på 
Aroseniusskolan i augusti, då inte mindre än 86 
rutor krossades, är uppklarad.

Två personer har erkänt att de utfört gärningen.
Männen är hemmahörande i norra Ale, men har 

ingen koppling till skolan.
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ÄLVÄNGEN. Det tacka-
des fl itigt när Älväng-
ens IK invigde sin nya 
konstgräsplan i fredags 
kväll.

Inte så konstigt hel-
ler.

Bara föreningens ide-
ella timmar uppgår till 
imponerande 4500.

Älvängens IK fick till sist 
inviga sin konstgräsplan. Av 
olika skäl har invigningen 
fått flyttats fram ett antal 
gånger, men när den väl ägde 
rum förstod vi snabbt varför 
den byggts. Regnet öste ner 
och normalt är det både svårt 
och omotiverande att sparka 
boll under sådana förutsätt-
ningar, men med konstgräs 
under fötterna har vädergu-
darnas makt minskat radi-
kalt.

– Ja, det är ett enormt lyft 
för klubben och våra spelare. 
Konstgräset används maxi-
malt och vi har haft närmare 
150 spelare igång varje kväll 
sedan planen stod klar. Den 
används även spontant av 
killar och tjejer när inte klub-
ben har lag i träning, berättar 
Martin Steen, en av många 
praktiska eldsjälar i ÄIK.

Flickor födda 02 fick äran 
att hjälpa till när klubbens 
ordförande Lars Ingvarsson 
tillsammans med Kultur- och 
fritidsnämndens ordförande, 
Isabell Korn (M), sym-
boliskt klippte det blågula 
bandet.

– Det är många som för-
tjänar ett tack idag. Person-
ligen tycker jag det är tråkigt 
att Roger Henriksson, som 
ligger hemma med rygg-
skott, inte kan vara med när 
planen invigs. Hans insats 
har varit mycket betydelse-
full för projektet, betonade 
Lars Ingvarsson.

Isabell Korn är imponerad 
av och tacksam över hur sam-
arbetet har fungerat mellan 
kommunen och Älvängens 
IK.

– Det är en stor glädje att 
äntligen få stå här och se den 
färdiga konstgräsplanen. Ni 
har svarat för ett fantastiskt 
arbete och dessutom visat 
stort tålamod. Det är defi-
nitivt tack vare era insatser 
som den här planen har blivit 

verklighet. Ale kommun 
hade inte ensam kunnat 
bygga dessa planer och med 
gott samarbete har vi återi-
gen visat att det går att utföra 
underverk, menade Isabell 
Korn.

Över 4000 ideella arbets-
timmar ligger bakom arbetet 
med att anlägga konstgräs 
över den tidigare grusplanen. 
Älvängens IK:s framåtanda 
visade sig när föreningen tog 
hjälp av vägbyggarna. Entre-
prenadmaskiner som inte 
användes under helgerna fick 
klubben låna till planbygget.

– Här måste vi framhålla 
Jörgen Wester som trans-
porterade maskinerna fram 
och tillbaka. Andreas Gus-
tavsson, tidigare spelare, 
och ytterligare ett par duk-
tiga maskinister hjälpte till 
att utföra alla schakt- och 
fyllningsarbeten. Det är 
så otroligt många som har 
bidragit och sett till att vi 
har kunnat hålla nere kostna-
derna, berättar Martin Steen.

Även skolorna i Älvängen 
kan använda konstgräset 
och Älväng-
ens IK har 
d e s s u t o m 
anlagt en 
100-meters-
bana och en 
längdhopps-
grop. Mer är 
på gång.

– Ja, vi har 
ju de äldre 
att tänka på 
också. Vi 
ska nu bygga 

en riktig boulebana åt dem. 
Vidare hoppas vi att kommu-
nen tar chansen att förverk-
liga resten av området. Spon-
tanidrotten kan stärkas ytter-
ligare genom att också bygga 
en konstgräsplan för 7-man-
nafotboll, en allaktivitetsplan 
för basket, landbandy med 
mera samt en skatepark. Det 
finns starka krafter kvar i för-
eningen som är beredda att 
bidra, men vi måste också 
känna att det finns en poli-
tisk vilja. Ett bättre tillfälle 
än nu får inte Ale kommun 
att färdigställa området. Jag 
hoppas de tar den chansen, 
säger Martin Steen.

Under invigningshelgen 
arrangerade ÄIK Älvevi Park 
Cup 2012. Arrangemanget 
blev en stor succé och cirka 
800 spelare deltog i de 72 
lagen som gjorde upp om 
pokalerna. Totalt gästade 
över 2000 personer cupen.

ÄIK invigde konstgräs

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Positiv samverkan. Ale kommun och Älvängens IK har tillsammans förverkligat drömmen 
om en konstgräsplan i Älvängen. I fredags klippte Lars Ingvarsson och Isabell Korn (M), Kul-
tur- och fritidsnämndens ordförande, det blågula bandet.

Ledetvägen 3, 449 51 Alafors • Tel 0303-74 26 80

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

Lars Ingvarsson, ordförande i Älvängens IK, höll ett kortare 
invigningstal.

Vi har byggt ut

Psst! I oktober får vi 
in Skylanders!

ÄNTLIGEN 
NYPREMIÄR!

Butiken är fylld med 
leksaker i tre plan!

DET FIRAR VI MED RABATTER 
HELA LÖRDAGEN!
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NOL. Nolskolans elever 
är redo för en ny utma-
ning.

Nu handlar det om 
att ta sig till pizzans 
hemland – Italien.

Vandringsprojektet 
drog igång i tisdags.

Rom är en av världens mest 
kända och sägenomspunna 
städer. Den italienska huvud-
staden är målet för Nolsko-
lans nya vandringsprojekt, 
som sparkade igång i förra 
veckan. Den totala distansen 
att tillryggalägga är 4 674 
kilometer, vilket motsvarar 
vandringen till Rom och åter-
färden till Nol.

– Uppgiften för eleverna 
består i att gemensamt samla 
så många kilometer och mil 
att vi någon gång under läsåret 
uppfyller projektets målsätt-
ning. Målgången och slutet 
för våra vandringar lämnar 
vi nämligen öppet. En täv-
ling är utlyst mellan klasserna 

där det gäller att gissa den 
tidpunkt då vi avverkat hela 
sträckan. Varje klass får lämna 
ett förslag och den klass som 
kommer närmast rätt datum 
för vandringens målgång står 
som slutsegrare i denna lilla 
separata tävling, berättar ini-
tiativtagaren Ragne Bengts-
son.

Grundtanken för projektet 
är att Nolskolans elever ska 
erbjudas motion under skol-
dagen i form av promenader i 
skolans närhet.

– Vi har märkt att frisk luft 
och motion på ett positivt sätt 
stimulerar barnens arbets- 
och koncentrationsförmåga 
under lektionerna. Vår tro är 
att denna trend ska hålla i sig 
även i fortsättningen, samt att 
våra projekt också erbjuder 
många möjligheter till för-

djupning i skolämnen som 
matematik, religion, historia 
och geografi, säger Ragne 
Bengtsson.

Tisdagsmorgonens så kall-
lade kick off i gymnastiksalen 
blev en lustfylld tillställning. 
Ragne Bengtsson träffade 
pizzabagaren Glenn (Martin 
Johansson) från Göteborg, 
men blev inte särskild impo-
nerad av vad denne hade att 
erbjuda. Istället kontaktade 
Ragne sin gode vän Don Cal-
zone (Fredrik Blomqvist) 
som slöt upp och förklarade 
hur en riktig pizza ska bakas. 
Kontentan blev att Glenn 
och Don Calzone påbörjade 
en gemensam promenad till 
Rom – samma sträcka som 
Nolskolans elever ska vandra.

JONAS ANDERSSON

Alla vägar bär till Rom
– Nolskolan har 
inlett ny vandring

I förra veckan startades ett nytt vandringsprojekt på Nol-
skolan. Eleverna ska tillryggalägga 4 674 kilometer vilket 
motsvarar sträckan Nol-Rom tur och retur. Glenn (Martin 
Johansson) Ragne Bengtsson och Don Calzone (Fredrik 
Blomqvist) är frontfi gurer för projektet.

VANDRINGSPROJEKT

Tidigare vandringsprojekt som 
genomförts på Nolskolan:
Jorden Runt (2007/08)
Europaresan (2008/09)
Vandra för varandra (2009/10)
Viva la vida (2010/11)
Nolskolan mot toppen (2011/12)

NOL. Kan pedagogiskt 
hygienarbete riktat till 
barn minska sjukfrån-
varon i infektioner?

Det är målsättningen 
med HYFS-projektet 
som genomförs runtom 
i Västra Götaland.

Änggårdens förskola 
deltar i arbetet, vars 
praktiska övningar ska 
stimulera barnen till en 
god handhygien.

Som ett led i HYFS-projektet 
arrangerades i förra veckan 
en särskild hygienvecka på 
Änggårdens förskola, då man 
från regionens sida uppma-
nade alla barn, föräldrar och 
personal att ha extra fokus på 
hygien.

– Händerna är våra största 
smittspridare, men genom 
noggrann handtvätt bryter 
man effektivt och enkelt 
smittvägarna, säger Kicki 
Andersson, hygienombud 
på Änggårdens förskola.

På Änggårdens förskola 
har noggrann handtvätt 
blivit en självklar del av bar-
nens och personalens vardag. 
Det är flytande pumptvål 
som gäller och handukar av 
textil är utbytta mot pappers-
dito. 

– Lika viktigt som det är 
att tvätta händerna, lika noga 
är det att vi torkar händerna 
ordentligt. Det är vid avtork-

ningen som du mekaniskt 
tar bort bakterier och virus. 
Färre bakterier frigörs från 
torra händer än från fuktiga, 
betonar Rosa Tukiainen.

Skapa rutiner
En särskild sång har övats in 
som barnen sjunger under 
tiden som de tvättar hän-
derna. Lika lång tid som 
det tar att sjunga, lika länge 
behöver de hålla händerna 
under det rinnande vattnet.

– Vi ser det här som ett 
långsiktigt arbete, att vi till-
sammans med barnen skapar 
rutiner, säger Linda Söder.

Västra Götalandsregionen 
har också bestämt att göra en 

interventionsstudie på fem 
förskolor, däribland Äng-
gårdens förskola som enda 
enhet i Ale kommun. Stu-
dien kommer att pågå under 
två månader och då kommer 
man att mäta barnens sjuk-
frånvaro i infektioner. Start 
sker den 1 oktober.

– Vi får tillgång till mycket 
pedagogiskt material, en 
väska med rekvisita, sånger 
och sagor som har tagits 
fram i samarbete med häl-
soäventyret Älgen i Västra 
Göteborg, avslutar Kicki 
Andersson.

HYFS på Änggårdens förskola
– Arbete som ska leda till friskare barn

RENA HÄNDER

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nova tvättar sina händer noggrant tillsammans med Kicki 
Andersson. Änggårdens förskola deltar i HYFS-projektet 
vars syfte är att minska barns sjukfrånvaro i infektioner.

NOL. Glada miner och 
feststämning på Hum-
lan, Storken, Ugglan 
och Svalan.

Ingen kunde undgå 
att Nolhagens förskola 
hade 40-årskalas i 
torsdags.

Besökarna bjöds på 
tårta och lokalerna var 
vackert utsmyckade av 
förskolebarnen.
Nolhagens förskola har stått 
pall i fyra decennier. Oräk-
neliga många är de som 
barn som passerat grindarna 
genom åren. En av alla är 
Daniel Palmqvist, som 
numera själv är pappa, och 
som kom för att hämta sonen 
Alex, 5 år. Med sig hade han 
dottern Tea, 7 år, som också 
har haft Nolhagens förskola 
som hemvist.

– Faktum är att mycket är 
sig likt. Några extra dörrar 
har nog tillkommit sedan jag 
gick här, men visst känner jag 

igen mig. Det jag kommer 
ihåg mest från min tid på 
förskolan var kompisarna, 
berättar Daniel.

Helen Löfgren är försko-
lechef på Änggårdens- och 
Nolhagens förskola sedan 
ett och ett halvt år tillbaka. 
Hon anser att den firande 
40-åringen andas trevligt 
bemötande.

– Absolut är det så! Det 
är trevliga pedagoger som 
aldrig upplever några pro-
blem. Trots att det är gamla, 
och i vissa fall omoderna 
lokaler, är mottot alltid: Det 
ordnar vi! Att personalen 
trivs kännetecknas väl av att 
många har jobbat väldigt, 
väldigt länge här.

Har Nolhagens förskola 
någon särskild profil?

– Nej, ingen speciell 
profil. Däremot jobbar vi 
med ett jätteintressant kva-
litetsarbete med läroplanen 
i fokus. Den plan vi har för 

arbetet är unik.
Vad är den största skill-

naden från en förskola 
idag jämfört med för 40 år 
sedan?

– Nu har jag inte varit med 
så länge, utan har bara 28 års 
erfarenhet från branschen. 
Den största skillnaden anser 
jag vara att personalen tar 
barns lärande och barns åsik-
ter på allvar. Förut var för-
skolan en förvaringsplats där 
föräldrarna hade sina barn 
då de skulle arbeta. Idag är 
vår verksamhet en skolform. 
Förskolan har fått en helt 
annan status och vi har utbil-
dad personal, säger Helen 
Löfgren. 

På Nolhagens förskola går 
70 barn, 1-6 år, fördelade på 
fyra avdelningar.

Nolhagens förskola fi rade 40 år

PÅ KALAS

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alex Palmqvist, Dapnhe Mollington och Tea Palmqvist fi rade med saft och tårta när Nolha-
gens förskola fyllde 40 år i torsdags.

Ytterligare minst 5% rabatt
Gäller Ballonglördagen 29/9 Reservation för slutförsäljning.

3990:-

2990:-
Packard Bell Easynote_TE11-HC-406NA
15,6 HD LED, 4GB Ram, 320 GB HDD, HDMI

Grundig 32GLX3100
32” HD LCD med HD T2 mottagare för boxer. 
Mycket prisvärd standard tv med bra bild och ljud.

Ord pris 4490:-

Ord pris 3490:-

Ord pris 499:-

VARD 10 - 18 (LUNCH 11.45 - 13), LÖRD 9 - 13

Göteborgsvägen 84, ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60

WWW.ALERADIOTV.SE

Klart att 
man passar 

på att handla 
när man är 
garanterad 

rabatt!

299:-
Panasonic KX-TG1612EG-K
Trådlös telefon med dubbla 
handenheter och laddstationer. 
    Nummerpresentatör och        
    telefonbok.

Alltid minst 30 olika tv-modeller i 
butiken! Från 19” till 60”

Så här går det till...
När du har handlat för minst 50 kronor får du en ballong på köpet. 
Den innehåller en rabattkupong som ger 5%, 10%, 20%, 30%, 40%...

ja, ända upp till 50% rabatt på allt du har handlat!
Rabatten gäller vid kontoköp (även kort) mellan 50–5000 kronor på varor 
i butiken. Ballongrabatterna gäller ordinarie priser och kan inte kombineras 
med andra erbjudanden. Gäller ej beställningsvaror.

Klart att 
man passar 

på att handla 
när man är 
garanterad 

rabatt!
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SURTE. I över 30 år 
blev han räddnings-
tjänsten trogen.

Nu har Lasse Anders-
son tagit semester för 
gott och blivit pensio-
när.

– Självklart kommer 
jag att sakna kamra-
terna på stationen, 
säger Lasse till lokal-
tidningen.

Det var 1980 som Lasse 
Andersson, 66, första gången 
kom i kontakt med rädd-
ningstjänsten. En kompis till 
honom frågade om han inte 
ville bli deltidsbrandman på 
stationen i Surte.

– Jag jobbade på Waso-
verken som det hette då, det 
som senare blev Ledu. Efter-
som jag blev tillfrågad tänkte 
jag att det kunde var intres-
sant att testa på. Faktum är 
att jag tyckte det var roligt 
från första stund och därefter 
har det aldrig funnits några 
tveksamheter kring brand-
mannayrket, säger Lasse.

1984 skedde en olycka 
som kom att förändra Lasses 
liv dramatiskt. Han ådrog sig 
svåra brännskador i samband 
med en skogsbrand i Vättle-
fjäll. Han fick gå hemma i två 
år och att återvända till sitt 
ordinarie arbete som verk-

stadsmekaniker var aldrig att 
tänka på.

– Under min sjukskriv-
ning fick jag oerhörd stött-
ning från arbetskamrater, 
chefer och Ale kommun. Det 
betydde mycket för mig, för-
klarar Lasse.

1986 var Lasse Andersson 
åter i tjänst, nu som heltids-
anställd brandförman och 
senare även stationsansva-
rig i Surte. Det arbetet har 
Lasse haft fram till den sista 
augusti då han avtackades 
vid en ceremoni på Glas-
bruksmuseet i Surte. Repre-
sentanter från kommunen, 
personal från stationerna i 
Kungälv, Surte och Nol samt 
före detta kollegor deltog på 
sammankomsten.

– Något vemod för att bli 
pensionär har jag inte känt, 
jag har hunnit vänja mig vid 
tanken. Jag har inga stor-
slagna planer framöver utan 
ska njuta av ledigheten. Jag 
gillar att pyssla i trädgården, 
promenera och underhålla 
huset.

Hur har räddningstjäns-
ten förändrats under de 
dryga tre decennier som 
du varit verksam?

– Oj, det är en oerhörd 
skillnad nu jämfört med 
när jag började. Det ställs 
mycket högre krav på de som 

vill bli brandmän idag. Det 
gäller inte bara fysiskt, utan 
man ska även ha ett tekniskt 
kunnande.

Vilken standard anser 
du räddningstjänsten i Ale 
håller med andra jämför-
bara kommuner i landet?

– Jag vill påstå att Ale har 
en väl fungerande räddnings-
tjänst sett till fordon och 
material.

Vad anser du om att 
Kungälv/Ale har ingått ett 
räddningsförbund?

– Eftersom jag visste att 
det skulle bli efter min yrkes-
verksamma tid, så har jag 
valt att inte lägga mig i den 
frågan.

Med över 30 års erfa-

renhet från räddnings-
tjänsten, vilka egenskaper 
ska en brandman ha anser 
du?

– Empati och förståelse är 
viktiga egenskaper.

Finns det någon särskild 
händelse som har etsat sig 
fast på näthinnan efter alla 
år som brandman?

– Det har funnits både sol-
skenshistorier och tragiska 
händelser. Svåra trafiko-
lyckor är alltid jobbiga att 
uppleva.

Hur kändes det att få 
uppleva invigningen av 
den nya brandstationen i 
mars 2010?

– Det var naturligtvis väl-
digt roligt och efterlängtat. 

Allt blev mer lättarbetat och 
på senare år har vi till och 
med kunnat ta emot studie-
besök och jag har kunnat 
hålla kurser. Det gick inte på 
den gamla stationen.

Kommer du släppa kon-
takten med räddnings-
tjänsten helt och hållet nu?

– Nej, så lätt blir de inte av 
med mig. Jag kommer säker-
ligen svänga förbi stationen i 
Surte då och då för att säga 
hej till personalen.

Ingen mer utryckning för Lasse
– Nu är det pensionärsliv som gäller

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ett minnesvärt ögonblick. Lasse Andersson tillsammans 
med dåvarande kommunalrådet, Jarl Karlsson (S), i samband 
med invigningen av den nya brandstationen i Surte 2010.
Arkivbild: Jonas Andersson

Lasse Andersson, som påbörjade sin anställning på räddningstjänstens station i Surte 1980, 
har nu gått i pension.       Foto: Christer Grändevik

Faktum är att jag tyckte 
det var roligt från första 
stund och därefter har 
det aldrig funnits några 

tveksamheter kring 
brandmannayrket.

Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar    Deklarationer    Energideklarationer    Fastighetsförmedling  
  Gåvobrev    Lösöreauktioner     Röjning och städning    Samboavtal    Skatteberäkningar  Testamenten    Äktenskaps-

förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80    Ytterby 0303-925 00    Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi som 
är Axelssons!

Exklusivt och många 
möjligheter

Med låg energiförbrukning och högsta 
kvalitet på all inredning, fördelat på
bostad, lägenhet, garage och 
verksamhetslokal. Perfekt för egen-
företagaren eller generationsboende. 
Nybyggt från 2008. Vackert beläget i 
charmiga Alafors med närhet till Hälltorp-
sjön och slalombacken Alebacken. 
Måste ses! 330+120 kvm. 

Pris 4.390.000:- utgångspris.
Ring för bokad visning. 
Adress Rished Tån 209.

Mkt gott skick med 
garage om 70 kvm!

Här har vi förmånen att få erbjuda denna 
otroligt väldisponerade villa i Surte. 
Här är mkt gjort såsom nya fönster och 
ny fasad. Låga driftskostnader genom 
bergvärme. Stor garagebyggnad om ca 
70 kvm. Perfekt för hobby/verksamhet/
förvaring. Underbart läge på höjden med
kort promenad till Surtesjön. Bra val för 
familjen! 

Barnvänligt i hemtrevliga 
Lilla Edet - STRÖM

Nu kan vi erbjuda en villa med fyra 
sovrum och en hel källare med
gillestuga och plats för både saker och 
aktiviteter för hela familjen!
Villan ligger i populära området Berg 
Östra. Härligt hus med lättskött
trädgård runt om. Garage och nyanlagda 
parkeringsplatser. Alla får
plats! Välkommen hit! 114 + 114kvm. 

Adress Vitklövervägen 3. 

Prisvärt boende! - GÖTA

I detta hus bor du mycket billigt men ändå 
bra med plats för den lilla familjen. Två 
sovrum, vardagsrum, kök och hel källare. 
Med nya E45:an och pendeln så är inga 
avstånd långa längre. Stor tomt med
utvecklingsmöjligheter, men enkel att 
sköta då den är plan. Nära älven.
67 + 67 kvm. 

Ring för bokad visning.

Alafors
Surte

Lilla
 Edet

Göta
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Läs mer på vår hemsida och ansök via www.aleel.se

Sista ansökningsdag är söndagen den 30 september 2012.

Dags att ansöka om 
sponsring för hösten!

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. 

Vi bjuder på kaffe och fralla

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

En bild säger mer än 
tusen ord och aldrig 
förr har det tagits så 

många av dem. På mindre 
än två decennier, eller ett 
om man så vill, har det skett 
en revolution inom fotogra-
fering. 

Från att så sent som på 
90-talet ha behövt hushålla 
med 24-bildsrullarna bör-
jade det plötsligt att knäppas 
bilder högt och lågt då digi-
talkameran hamnade i var 
mans hand. 

Idag när så gott som alla 
går omkring 
med en 
smartphone 
i fickan finns 
det inte 
längre några 
gränser för 
allt som ska 
förevigas. 

Detta ständiga fotografe-
rande till trots kan man fråga 
sig hur många av bilderna 
som kommer att finnas kvar 
för nästa generation att söka 
sitt ursprung genom. 

De svartvita bilderna 
som förr sattes i ramar eller 
omsorgsfullt klistrades in i 
album med en liten anteck-
ning bredvid ligger nu i slar-
vigt döpta mappar på datorns 
hårddisk. 

Hur ska vi kunna bevara 
dem för framtiden? Hårddis-
kar håller inte i en evighet, 
inte cd-skivor, usb-minnen 

eller mobiltelefoner heller 
och det finns inga garantier 
för att de virtuella fotoalbum 
man kan skapa på Internet 
kommer att finnas kvar om 
femtio år. Då lägger man 
dessutom sina fotografiers 
öde i händerna på någon 
annan. 

Vad kommer att hända med 
den där klassiska lådan med 
gamla fotografier som något 
barnbarn hittar på en vind 
och börjar söka igenom? 
Kommer även den att digi-

taliseras och 
var ska den i 
så fall finnas? 
Bildmappar 
på en dator 
är mycket 
mer privata 
och svårtill-
gängliga än 

ett fotoalbum i bokhyllan. 
Det känns som att man 

någonstans har tappat res-
pekten för fotografiernas 
värde för framtiden. Om 
man förr tog kort som skulle 
vara för evigt är dagens foto-
graferande mer för stunden 
och därför lägger man inte 
så mycket tid vid att fundera 
över hur de ska leva vidare. 
Genom att lita blint på tek-
niken är det många som 
struntar i att ha en backup 
och därför förlorar alla sina 
fotominnen i en datorkrasch. 
Kanske är det först då 

man förstår hur mycket de 
betydde.

Jag vet själv hur roligt det är 
att bläddra igenom mammas 
gamla fotoalbum med glada 
campare på 70-talet i v-jeans 
och med brillor som täckte 
hela ansiktet, 60-talets som-
mardagar på landsstället och 
alla bilder på mormor och 
morfar som unga.

Genom bilder berättar vi 
historier och jag undrar på 
vilket sätt våra förevigade 
stunder kommer att leva 
kvar in i framtiden. Nog för 
att fotopapper bleknar med 
tiden, men inte alls i samma 
takt som teknikens villkor 
ändras. 

Som tur är märker jag att 
fler och fler väljer att fram-
kalla sina digitala bilder. Det 
föder hopp om att även vår 
generation ska kunna efter-
lämna sig en mystisk låda 
med fotografier som kan 
berätta historien när vi själva 
är långt borta.

JOHANNA ROOS

Hur ska minnena leva vidare?

Service

Teamet på AleVeterinären består av tre 
veterinärer och sex djursjukskötare

Mottagning Måndag - Lördag

På vår operationsavdelning utför vi allt från stora akuta 
bukingrepp till förebyggande kirurgi såsom kastrationer 
av hundar, katter och kaniner.

Professionell tandrengöring, extraktion av tänder, 
rotfyllningar, röntgen och kirurgi i munhålan.

Aleveterinären har ett nära samarbete med specialistteamet på Blå Stjärnan, regiondjursjukhus i Västra Götaland.

Om man förr tog kort 
som skulle vara för evigt 
är dagens fotograferande 

mer för stunden.

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

NÖDINGE. Nödinge GK:s 
nya greenkeeper Peter 
Munden ligger steget 
före.

Han har tidigare ar-
betat på världsledande 
golfbanor i USA och 
nu har han infört en 
miljövänlig och kost-
nadseffektiv skötsel av 
golfbanan i Nödinge. 

Målet är att på sikt helt 
kunna utesluta kemiska 
bekämpningsmedel och 
enbart använda sig av orga-
niskt gödsel. 

Metoden som härstammar 
från Storbritannien går ut 
på att en speciellt näringsrik 

jord bryggs med vatten till 
ekologisk växtnäring i en så 
kallad ”compost tea brewer”. 
Vätskan sprutas sedan på 
gräset och stärker det så att 
man på sikt inte längre ska 
behöva tillsätta några kemi-
kalier för att hålla svamp och 
ogräs borta från golfbanan. 

Sedan man införde meto-
den på Nödinge GK i maj 
har man redan sett klara 
förbättringar. I sommar har 
man inte haft problem med 
svamp i gräsmattan och man 
har kunnat halvera använd-
ningen av bekämpningsme-
del. 

Mannen bakom det mer 
välmående gräset heter Peter 
Munden, golfklubbens nya 
greenkeeper. Han är upp-
vuxen i ett brittiskt hem i 
Botswana och flyttade sedan 
till Storbritannien för att 
utbilda sig på universitetet 
med grässkötsel som huvud-
ämne. 

Han har bland annat 
jobbat på världsberömda 
Innisbrook resort i Florida.

För Peter Munden handlar 
framgångsrik grässkötsel om 
att avgifta gräset från kemi-
kalier och istället stärka det 
på sikt med hjälp av organiskt 
gödsel och naturlig näring. 

Målet är att inom tre år 

inte behöva använda några 
bekämpningsmedel över 
huvud taget. Istället för dyra 
kemikalier försöker jag köpa 
naturlig jord som används till 
att brygga den näringsrika 
vätskan. Man höjer kvalite-
ten och värnar om miljön 
samtidigt som det blir kost-
nadseffektivt för golfklub-
ben. 

Han menar att det tar tid 
för gräset att bli naturligt 
motståndskraftigt efter-
som jorden blivit beroende 
av bekämpningsmedel och 
därför gäller det att göra den 
frisk igen på naturlig väg.

Man får hela tiden prova 
sig fram, men man vet att 
gör gräsrötterna tjockare och 
starkare.

Kemikalier förbjuds 
Peter Munden ser också att 
man på sikt kan göra ännu 
större vinster genom att 
byta ut dieseldrivna appara-
ter mot elektriska och även 
göra miljömedvetna val när 
det kommer till exempelvis 
dränering. 

Ulf Runmarker, som äger 
golfanläggningen, ser bara 
fördelar med den nya meto-
den och klubben kan stolt-
sera med att vara bland de 
allra första i Sverige med att 
använda den.  

Håller banan grön
– Greenkeepern som sparar både kronor och miljö

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

Det går givetvis att sätta in pengar efter datumet, insamlingen pågår året ut.

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

Många kemiska ämnen 
kommer att förbjudas om 
några år och därför känns det 
extra viktigt att ligga steget 

före. Eftersom det handlar 
om levande organismer får 
man räkna med att det tar tid, 
säger han.

Mycket kunskap i bagaget. Nödinge GK:s nya greenkeeper Peter Munden har många idéer för 
hur Nödinge GK:s golfbanor på sikt ska kunna skötas helt ekologiskt. 

Naturlig gräsnäring. I en så 
kallad ”compost tea brewer” 
bryggs den närande vätskan 
med hjälp av naturligt nä-
ringsrik jord och vatten. 

NÖDINGE. En fi lmklubb 
för barn har dragit 
igång.

Förutom fi lmvisning 
erbjuds också pys-
selstund.

Förra lördagen var 
det premiär i Ale gym-
nasium.
Tack vare ett uppkommet 
samarbete mellan Kulturver-
ket och Ale Fritid har Barn-
filmklubben sett dagens ljus. 

– Utan våra engagerade 
ungdomar hade det inte varit 
möjligt. Vi har högstadie- 
och gymnasieungdomar som 
ställer upp på sin fritid för att 

ta hand om besökarna, säger 
fritidsledare Emelie Her-
mansson.

Amanda Ljungström, 
Johanna Sandberg, Alice 
Brodén och Jessica Ohlsson 
är en kvartett tjejer som går 
på Himlaskolan i Alafors. 
Tillsammans med mentorer 
från Ale gymnasium ansva-
rar de för fyra lördagsträffar 
i Ale gymnasium. Den första 
ägde rum i helgen.

– Det är kul att göra något 
för barnen och kan vi fung-
era som goda förebilder så är 
det jättebra, säger Johanna 
Sandberg.

Två filmer visas under lör-
dagsförmiddagen, den första 
klockan tio. Målgruppen är 
då de yngre barnen, 3-6 år. 
På premiären var det ”Kalles 
klätterträd” som rullade.

– Under tiden kan de 
något äldre barnen, från sex 
år och uppåt, vara tillsam-
mans med oss och pyssla. Vi 
har köpt in allt material som 
behövs, berättar Amanda 
Ljungström.

När klockan slagit elva 
och den första filmen är slut 
väntar biovisning för äldre-
gruppen. Då är det småtting-
arnas tur att få pyssla.

– Vi tror på det här kon-
ceptet. På sikt är vår ambi-
tion att kunna arrangera 
familjelördagar med diverse 
olika aktiviteter. Det här ser 
vi som en bra början, säger 
Emelie Hermansson. 

Kommande lördagar som 
Filmklubben träffas i Ale 
gymnasium är 13 oktober, 10 
november och 8 december.

JONAS ANDERSSON

Filmvisning och pyssel för barn
– Ny klubb har dragit igång

Amanda Ljungström, Johanna Sandberg, Alice Brodén och Jessica Ohlsson är fyra högsta-
dieelever från Himlaskolan som av Ale Fritid engagerats som ledare för den Barnfi lmklubb 
som drog igång i Ale gymnasium förra lördagen.

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.
Intill riksväg 42 m. Alingsås och Trollhättan.

Söndagsöppet kl 12-15

VI VISAR CA 95 HUSBILAR.
Boka din Rapido, Itineo NU
för säker leverans till våren!

Just nu extra
bra rabatt vid
köp utan byte!

3.95% 
RÄNTA

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Telefon: 0303-24 61 80 
Bultgatan 40 i Kungälv

KLIMATTEKNIK
Öppet: 08-17 mån-fre
www.klimatteknik.se

Höstkampanj Bergvärme

Vi har startat egen bergsborrning. Det skall firas! Under  
hösten bjuder vi på 20 meters borrning när ni beställer en  

komplett bergvärmeanläggning av oss. 

20 meter gratis!

Höstkampanj Luft-Luft
Mitsubishi FH25 är äntligen här, ersät-
taren till utgående Q-heat 630/FD25.  
Bättre COP, bättre luftspridningsfunktion 
och med underhållsvärme. 

Vinterns
tungvikts-
möte!

KIRIGAMINE MSZ-FH
Den nya luftvärmepumpen 
som tar fi ghten mot kylan

-  COP: 5,52   
- 6,3 kW maxeffekt   
- Extremt lågt ljud
- Underhållsvärmefunktion

* Ring eller se vår hemsida för information om standardinstallation

MITSUBISHI FH-25 Introduktionserbjudande

17 900 kr efter ROT-avdrag  
Standardinstallation* ingår

OBS! 5 års garanti från Mitsubishi Electric ingår! 



Inklusive syntest 

Svennes 

V

  

En riktigt bra garageportsaff är

Crawford Center Kungälv
Bultgatan 13 B
Telnr 0303-542 50
kungalv@crawfordcenter.com

NYH
ET!

Garageport

BaseMatic 

14.900
:-

inkl montage, efter ROT
 

från

med motor & fjärr

www.bomansfoto.se

www.jeanetteoco.se
Följ oss även på Facebook

RING 0303-106 19

AnnikaMadde

Therese

Lisa

Bissan Mikaela

Västra Gatan 59, KUNGÄLV

Boka tid hos oss!

HÖSTNYTT

Ni har väl sett att vi har nytt som händer i butiken!

VI FRISÖRER ÄR LADDADE INFÖR HÖSTENS 
NYA TRENDER OCH FULLA MED INSPERATION

Öppettider: Mån-fre 10-18, Lördag 10-15

1199:- ord pris 1799:-
11 olika färger

Oval gryta
27 cm, 4,1 l

Rund gryta
24 cm, 4,2 l

TEL 0303-166 75
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St. 36-41 | 1495:-

Södra Gränden 1, KUNGÄLV  |  Telefon 100 34

800:-
Tex fodrad

800:-
Lammullsfoder

800:-

850:-

Välkommen 

         in!  
 Lena med 
      personal

Bowla och ät gott hos oss!
Vi har fullständiga rättigheter

Alla kan slå en strike!

Nu hittar ni oss även på Facebook  www.nordmannabowling.se
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Med vår 170-åriga erfarenhet och lokala 
närvaro kan vi tryggt och säkert erbjuda för-
säkringslösningar som passar dig.   
Dessutom är våra mest nöjda kunder de som 
råkat ut för en skada. Ring oss eller någon av 
våra kollegor på 0520-49 49 00, så hjälper vi 
dig. 

Lennart Svensson, Säljare Företagsförsäkring 
Peter Johlund, Säljare Liv och Pension 
 

Trygghet hela vägen.

– Glädje när stationsområdet invigdes

ÄLVÄNGEN. Vilhelm 
Moberg skulle förmod-
ligen le förnöjsamt.

Teatervindens tolk-
ning av hans folklust-
spel ”Marknadsafton” 
är underhållande.

Premiären ägde rum 
i fredags.

Teatervinden är hemma på 
Repslagarmuseet igen. Den 
gångna helgen och kom-
mande helg spelas klas-
sikern Marknadsafton på 
Garnevind.

Publiken får uppleva en 
dryg timmes underhåll-
ning som flera gånger är 
ordentligt skrattframkal-
lande. Handlingen utspelar 
sig dagen innan den stora 
marknaden i Växjö. När det 
uppenbarar sig för pigan 
Lovisa (Johanna Hector) 
att hemmansägare Magni 
(Ronny Schäfer) ska ta med 
sig Theresia i Hultet (Ritha 
Jarlegren) till marknaden 

utgör det början till diverse 
kärleksintriger, som också 
präglas av ekonomiska 
förvecklingar. Länsman 
Rapp (Gunnar Bergevald) 
spelar en central roll i hand-

lingen vars list till slut ändå 
kammar noll.

Tre föreställningar åter-
står, fredag-söndag. 

JONAS ANDERSSON

Lustfylld underhållning på Garnevind

Kaffebjudning hemma hos Magni (Ronny Schäfer). T v läns-
man Rapp (Gunnar Bergevald) och Theresia i Hultet (Ritha 
Jarlegren).

LÖDÖSE. Resan har 
bara börjat.

Lördagens invigning 
av stationsområdet 
Lödöse Södra symboli-
serade den framtidstro 
som andas i kommunen 
med ny väg och järn-
väg.

– En betydelsefull dag 
för vår kommun som 
innebär att vi är med 
på tåget, konstaterade 
kommunalrådet Inge-
mar Ottosson (S) i sitt 
invigningstal.

Ännu så länge susar tågen 
förbi, men från och med den 
9 december ska regiontågen 
stanna vid Lödöse Södra. 
Det hindrade emellertid inte 
kommunledningen från att 
inviga stationsområdet redan 
i lördags, som ett inslag i den 
Europeiska Trafikantveckan. 
Mycket folk kom för att ta 
del av festligheterna och det 
digra utbud av aktiviteter och 
underhållning som program-
makarna skapat.

Allt tog sin början med 
den officiella invigningsce-
remonin där det istället för 
bandklippning blev band-
knytning, för att symbolisera 
det faktum att det nya sta-
tionsområdet blir en viktig 
knutpunkt. Representanter 
från de olika orterna i kom-

munen fanns på plats. Direkt 
i anslutning till bandknyt-
ningen skedde ett ballong-
uppsläpp och Lilla Edets 
Musikkår spelade en fanfar.

Inne i tältet bjöds invig-
ningsbesökarna på korv med 
bröd, kaffe, festis och tårta. 
Med jämna mellanrum upp-
trädde Jeanette Pettersson, 
som till helgen medverkar på 
Country-SM i Sälen.

– Jag är förkyld för tillfäl-
let, men håller på att kurera 
mig så gott det går. Förhopp-
ningsvis ska jag vara helt frisk 
när det blir dags för SM, för-
klarade Jeanette.

I tältet gick det också att 
ta del av en teckningstävling, 
skapad av elever från årskurs 
3, samt berättelser skrivna av 
elever i årskurs 9. 

Ute på parkeringen skedde 
en spektakulär uppvisning i 
bilklippning av West Coast 
Rescue Team från Falken-
berg. Gänget som nyligen 
kom hem från VM i Kanada 
där man erövrade en silver-
medalj.

Hoppborgen attraherade 
den yngre publiken liksom 
det minitåg som tog passage-
rarna runt på en sightseeing 
runt stationsområdet.

Samhällsbyggnadschef 
Paul Mäkelä har varit med 
på hela resan, från plane-
ring till färdigställandet 

av Lödöse Södra. Paul var 
naturligtvis belåten när han 
tog del av lördagens festlig-
heter.

– Vi är i mål med en del-
etapp. Det är många som har 
jobbat oerhört hårt för att en 
tågstation skulle bli möjlig 
i Lödöse, inte minst förra 
kommunalrådet Bjarne 
Färjhage (C) som lade 
grunden med sina kontakter. 
Snart kommer trafiken igång 
och då gäller det att vi fort-
sätter att utveckla Lödöse på 
ett sådant sätt som vi önskar. 
Det återstår fortfarande 
mycket arbete.

JONAS ANDERSSON

Bandknytning fi ck symbolisera invigningen av stationsområdet Lödöse Södra.

Ett minitåg tog med pas-
sagerarna på en sightseeing 
runt stationsområdet.

Jeanette Pettersson, som 
medverkar på Country-SM 
till helgen, underhöll i tältet.

”En betydelsefull dag”

Varför ska jag
som bara åker igenom
Göteborg betala?

www.transportstyrelsen.se

HÖSTLÖK 
i lösvikt

Gäller t o m 30 september 2012, med reservation för slutförsäljning.

HÖSTERBJUDANDE!

20%

”Mys i mörkret” 

Lykta  89kr

Erika 
ljung
  4 för 100kr 
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Vi bygger nyttvaruhus i Stora Viken, Bohus vid E45Premiär 27/2 2013

4000 kvm varuhus

Leksaker

Eget café

Stort
urval

Gardinlängd

50:-
Sovtäcken

99:-
Sovkuddar

3990

STOR AVDELNING HEMTEXTILIER

249:-/set 3990

3990

Från 25/27 

Thermoleggings

45x45

7990

60x45

99:-

40x40

4990
/set

Stolsdynor

Lyktor

från

REGNSTÄLL
Fleecefodrade

Stl från 80 till 130

Strumpor

5-pack

99:-
3-pack

Fyllda
kuddar

Gäller 4/10 -12. 
Etablerat 1973. För mer info:
www.interkakel.com

HELKVÄLL HOS INTERKAKEL

VI HJÄLPER DIG FRÅN START TILL MÅL

FÖR VARJE 10 000:– DU HANDLAR FÖR FÅR DU 
1500:– I RABATT! 

Erbjudandet gäller köp under kvällen samt 30 dagar från 
lämnad offert efter kundmöte bokat under kvällen. 

Gäller ordinariepriser och vid nybeställning.
För kontaktuppgifter vänligen besök www.interkakel.com

DEN 4 OKTOBER KL. 18 – 21 
har vi kvällsöppet i våra butiker. Kom in till oss så 
hjälper vi dig med inspiration och personlig service. 

Tag med en enkel skiss 
Boka möte under kvällen för personlig konsultation vid ett 
senare tillfälle
Vi hjälper dig under mötet med val av kakel och klinkers
 samt inredning och 3D-ritning av ditt badrum, kostnadsfritt!

Vi är din totalentreprenör, du slipper ta hand om
kontakter, tidsplanering och logistik, vi gör det åt dig!

GRÖNNÄS. Tanken på 
att bygga ett ridhus 
har Bethine Levin haft 
ända sedan hon star-
tade Stall Alfhem för 
23 år sedan. 

Nu har visionen 
blivit verklighet och 
dessutom har stallet 
fått tillökning med två 
spanska hästar.

Regn, snö och kyla är inte 
längre något som ryttarna 
behöver ta hänsyn till. Nu 
kan de rida under tak året om 
i det 1200 kvadratmeter stora 
ridhuset. Det mjuka under-
laget, som består av tvättad 
havssand med olika sorts 
fibrer, är skonsamt att rida 
på och från fönstergluggarna 
uppe vid taket sipprar sol-
ljuset ner på den nyspikade 
träsargen som håller på att 
målas vit. 

– Det känns jätteroligt 
att det äntligen snart är helt 
klart. Nu ser vi framåt att 
kunna rida inomhus i vinter, 
säger Bethine Levin, Stall 
Alfhems ägare och grundare.

Hon är utbildad ridlärare 
och C-tränare i dressyr och 
erbjuder skräddarsydd rid-
undervisning med egen häst 
eller på någon av ridskolans 
hästar, individuellt eller i 

grupper om max tre ryttare. 
De flesta elever kommer 

just nu från Göteborg och 
jag hade gärna velat att fler 
från Ale och Lilla Edet hit-
tade hit.

Introducerar WE
Stort fokus ligger på dressyr-
ridning, men just nu håller 
hon även på att introducera 
en förhållandevis ny gren 
inom ridsport – Working 
Equitation, mer känd som 
WE. 

Den bygger på dressyrens 
grunder där man på ett lek-
fullt sätt gör dressyrarbetet 
roligare. Samspelet med 
hästen, noggrannhet, lydnad 
och teknisk skicklighet beto-
nas samtidigt som det även 
ingår fart och fläkt. 

– Ännu är det inte så 
många som sysslar med WE i 
Sverige och det är kul att vara 
bland de första som intro-

ducerar grenen i Ale, säger 
Bethine Levin

Söndagen den 7 oktober 
kommer det att anordnas en 
kostnadsfri ”WE-clinic” på 
Stall Alfhem och alla som vill 
är välkomna att anmäla sig. I 
oktober åker Bethines dotter 
Jasmine Levin Andersson 
till Portugal för att bland 
annat träna just WE för 
den välkända tränaren Joao 
Lynce.

Inte nog med att ha byggt 
både ridhus, utomhuspad-
dock och skrittmaskin har 
Bethine även köpt in två nya 
vackra spanska PRE-hästar.

Förändringens vind blåser 
över ridanläggningen mitt i 
idylliska Grönnäs och dess 
ägare kan inte vara mer än 
nöjd nu när hon äntligen 
skridit till verket med sina 
planer.

Visioner i hamn
– Nybyggt ridhus 
och fl er hästar 
på Stall Alfhem

Bethine Levin och dottern Jasmine Levin Andersson med 
den spanska hästen Caracol i det nya ridhuset.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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LILLA EDET. Nyligen 
togs det första spad-
taget för Kvarteret 
Hägern.

Det blir ett trygg-
hetsboende omfattande 
24 lägenheter med 
uterum i västläge och 
utsikt över älven.

– Om allt går som 
det ska, så räknar vi 
med infl yttning om tio 
månader, säger Sven 
Karlsson på Gekå Fast-
igheter.

Kvarteret Hägern kommer 
att blir närmaste granne med 
Käppslängarn, som redan 
idag är ett populärt bostads-
område. Ett nytt lägenhets-
område har varit efterfrågat 
under en längre tid, men det 
är först nu som alla pusselbi-
tar fallit på plats och projek-
tet kan ta sin början.

– Vi välkomnar verkligen 
det här initiativet och i dialo-
gen med våra pensionärsför-
eningar så är det ett boende 
med närhet till service som 
önskas. Dessa önskemål 
infrias nu. Samtidigt som 
det blir ett naturnära boende 
mitt i centrum, så är det 
bara ett stenkast till affärer, 
apotek och vårdcentral, säger 
kommunalrådet Ingemar 
Ottosson (S) som fick äran 
att sitta upp i grävskopan, 
greppa spakarna och på så 
sätt symbolisera att projektet 
är igång.

Tack vare de inglasade 
uterummen blir lägenhe-
terna 65 kvadratmeter stora 
(två rum och kök). Fastig-
heten byggs som ett trevå-
ningshus som bland annat 
kommer att inrymma en stor 
samlingslokal där de lokala 
pensionärsföreningarna kan 
ha sina aktiviteter.

– Nuvarande samlingslo-
kal som finns i Käppslängarn 
är för liten, säger socialchef 
Sven Bergelind.

Sven Karlsson berättar 
att lägenheterna kommer 
att byggas så yteffektiva som 
möjligt. När det gäller våt-
rumsdelen har man anlitat 
konsulter för att kunna göra 
eventuella förändringar i 
framtiden.

– Tanken är att man ska 

LÖDÖSE. Fasen vad 
häftig!

Uttrycket var san-
nerligen befogat.

För en tid sedan vi-
sade Claes Östberg upp 
sin egenhändigt byggda 
Ford GT 40 för häpna 
och imponerande elever 
på Elfhems gymna-
sium.

För 23 år sedan började 
Claes Östberg att bygga bilar 
på egen hand. Han hade helt 
enkelt inte råd att köpa sig 
sin drömbil och därför blev 
det till att lägga ett antal 
timmar i garaget istället.

– Mitt första projekt var 
en Alfa Romeo. Sedan har 
intresset hållit i sig. Detta är 
bil nummer två i ordningen, 
förklarar Claes.

Bilen, en Ford GT 40 som 
utgör en replika av 1966 års 
modell, besiktigades första 
gången 2007. Tro emellertid 
inte att fordonet är helt fär-
digt ännu.

– Nej, den blir aldrig klar. 
Det finns alltid någon detalj 
att fila på, säger Claes Öst-
berg.

Vad är utmaningen med 
att bygga en egen bil?

– Det är så brett, du måste 
behärska en massa olika saker 
som hållfastighet, material, 
lack och så vidare. 

Vad är signifikativt för 
din Ford GT 40?

– Allt är byggt med tanke 
på att bilen ska ha en låg vikt 
och hög prestanda.

Det händer att Claes Öst-

berg visar upp sin ögonskatt 
på olika utställningar. Emel-
lanåt deltar han också på så 
kallade banmöten.

Eleverna på industritek-
niska- och fordonsprogram-
met var begistrade då de 
fick förmånen att bevittna 
och provsitta den blänkande 
bilen. 

– Riktigt läcker, konstate-
rade Simon när han gled ner 

bakom ratten.
Om någon skulle få för 

sig att lägga ett bud på Claes 
Österbergs kära ägodel är det 
inte mödan värt.

– Den är inte till salu. Jag 
kommer att behålla den så 
länge jag kan kliva in i den.

Trygghetsboende byggs i centrum
– 24 lägenheter med uterum och älvutsikt

Sven Karlsson, Gekå Fast-
igheter.

Ett efterlängtat projekt som möjliggjorts tack vare ett gott 
samarbete mellan Gekå Fastigheter och Lilla Edets kommun. 
T v Sven Karlsson, socialchef Sven Bergelind och kommunal-
rådet Ingemar Ottosson.

Bil imponerade på gymnasieeleverna
– Claes Östberg 
visade sin Ford 
GT 40

KÖR NISSAN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Eleverna på Elfhems gymnasium uttryckte sin förtjusning över den Ford GT 40 som Claes 
Östberg (längst till vänster) har byggt på egen hand.

kunna flytta in som ung 
pensionär och bo kvar i sin 
lägenhet lång tid framöver, 
säger Sven Karlsson.

– Vad hyresnivån kommer 
att landa på är ännu lite 
oklart eftersom vi inte har 
handlat in allt ännu. Kon-
ceptet bygger emellertid på 
att det ska bli en rimlig hyra 
för pensionärerna, betonar 
Sven Karlsson.

Hemtjänstens personal 

kommer att finnas i grannfas-
tigheten och tanken är också 
att de nya hyresgästerna ska 
ges möjlighet att få hjälp med 
handling och städning via 
arbetsmarknadsavdelningens 
servicetjänst.

– Vi har upprättat en 
kölista för Kvarteret Hägern 
och den är välfylld. Det är 

ändå idé att söka för den som 
är intresserad, av erfarenhet 
vet vi att det alltid är några 
som ändrar sig, säger Sven 
Karlsson.

Kommunalrådet Ingemar Ottosson (S) sätter skopan i backen 
och symboliserar att projektet för Kvarteret Hägern är igång. 
Det nya trygghetsboendet med 24 lägenheter blir beläget på 
området mellan Turistvägen och Käppslängarn.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Kom i form med viktminskningskursen:

Före
Efter

GOD BALANS! 
Kursstart 
27 september. 
Anmäl dig idag, 
begränsat antal platser.

SANDRA HAR GÅTT NER 28 KILO 
MED GOD BALANS!

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN  SEPTEMBER – OKTOBER 2012

Fler nyheter och mer 

information hittar 

du på lillaedet.se

Evenemang och aktiviteter i kommunen.e e a g oc a e e o u eEvenemang och aktiviteter i kommunen under september–oktober

VERNISSAGE: KONSTHANTVERK  

1 september – 2 oktober 2012

Lilla Edets bibliotek

 Barbro Fagerberg ställer ut unika, 
handgjorda textilarbeten i form av 
kuddar, väskor, tygpåsar och vantar. 

SÅNG OCH MUSIK PÅ 

EKENS ÖPPNA FÖRSKOLA

12/10, 19/10, kl 11.30

Sång- och musikstund med Ann-
Catrine Persson från musikskolan. 

KONSERT MED MUSIKSKOLAN

16 oktober 2012, kl 19.00
Fuxernaskolan, Lilla Edet

 Eleverna spelar musik som de övat 
in under ett musikläger tidigare 
under terminen. Medverkar gör 
elever från Tjörns kulturskola och 
Lilla Edets musikskola. I samband 

med konserten sker insamling till 
Världens Barn. 

Månadens energitips
Genom att återanvända gamla möbler 
och kläder minskar energiåtgången för 
tillverkningen av nya med över 90 %.

Kulturpris och kulturstipendium
Kulturpriset utdelas till person eller grupp för förtjänstfull 

gärning inom det kulturella verksamhetsområdet. Kultur-

stipendiet utdelas till person eller grupp som visat lovande 

förutsättningar och betydande förmåga inom kulturella 

verksamhetsområden. Stipendiet ska stimulera till vidareut-

bildning inom dessa områden

 
NOMINERING 

Lämna ditt förslag eller ansökan med motivering senast 19 

oktober till Lilla Edets kommun, biblioteket, 463 80 Lilla 

Edet, via e-post: maritha.potrykus@lillaedet.se

alternativt via lillaedet.se

Ungdomspriset 2012 
För att uppmuntra och belöna ungdom som har presterat 

meriterande idrottsresultat eller genom annan gärning hedrat 

sin förening eller på annat sätt skapat PR för kommunen 

har kultur- och fritidsnämnden instiftat ett ungdomspris. 

Pristagaren ska vara mellan 14 – 20 år och folkbokförd i 

kommunen. 

NOMINERING

Din nominering till ungdomspriset mailar du senast 19 

oktober till Lilla Edets kommun, Eva Sorvari, Kultur- och 

fritid, Järnvägsgatan 12, 463 80 Lilla Edet eller via e-post: 

eva.sorvari@lillaedet.se

Studera på Lärcentrum
För mer info ring 0520-65 97 05/65 97 04
Läs mer om kursutbudet på lillaedet.se

Besök lillaedet.se för fl er 
evenemang och aktiviteter

Radonmätning
Radon är en osynlig och luktfri gas som kan 

komma in i våra hus från till exempel marken, 

fyllnadsmaterial eller blåbetong. Förhöjda 

radonhalter inomhus kan leda till allvarlig

sjukdom och det är därför viktigt att

inomhusluften ligger under riktvärdet

på högst 200 Bq/m3.

 Många bostäder i Sverige har förhöjda 

radonhalter. Radonmätning i bostäder ska ske 

under eldningssäsongen, oktober till april och 

pågå minst 2 månader. Vid frågor, kontakta 

miljöinspektör på Lilla Edets kommun.

Företagsträffar

BUTIKSUTVECKLING

Vid fyra tillfällen under hösten arrangeras 

seminariekvällar med olika teman på 

ämnet butiksutveckling. Du som är bu-

tiksägare välkomnas att delta tillsammans 

med din personal. Ämnen som kommer 

att beröras är: kundbeteende, personligt 

bemötande och service, skötsel av butik, 

samt lönsamhet

Tider för träffarna är: 

Tisdag 2 oktober kl 18.30 - 21.00 

Tisdag 23 oktober kl 18.30 - 21.00 

Tisdag 13 november kl 18.30 - 21.00 

Tisdag 15 januari kl 18.30-21.00

Plats: Kommunhuset i Lilla Edet

Du hittar mer information om träffarna 
i evenemangskalendern på lillaedet.se

Vill du förbättra relationen till ditt barn?

Då är höstens föräldrautbildning Komet något för dig! 

Komet fi nns för dig med barn 3-11 år (Föräldrakomet) 

eller barn/ungdom 12-18 år (Ungdomskomet).

Utbildningen riktar sig till dig som bor i Lilla Edets 

kommun och deltagandet är kostnadsfritt.

För mer information se: 
kometprogrammet.se och lillaedet.se

RÄTTELSE

Öppettider Lödöse bibliotek
Vi beklagar de felaktiga öppettiderna för 

Lödöse bibliotek i förra informations-

bladet. De rätta tiderna skall vara 

tisdag och torsdag klockan  09.00– 

19.00.  Du hittar mer information om 

biblioteken och deras öppettider på 

lillaedet.se/upplevagora/bibliotek

Elever på Tingbergsskolan 
ger ut diktsamling
Elever på Tingbergsskolan i Lödöse har skrivit dikter som till-
sammans ges ut i diktsamlingen ”Dikter om livet”.

Diktsamlingen skapades när eleverna deltog i en poesitävling 

för västsvenska ungdomar, där ”Dikter om livet” kom på 

andra plats. I dikterna förmedla eleverna sina tankar om 

livets gång såsom när höstens grå färger lägger sig över 

sommarens grönska, glädjen över vårens ankomst, rädslan 

över att bli gammal och kärlekens smärta och glädje.

Vem får årets kulturpris, 
kulturstipendium och 
ungdomspris?
Nu är det dags att föreslå kulturpristagare, kultur-

stipendiat och mottagare av ungdomspris för 2012.



RESOR ATT SE FRAM EMOT

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 Buss 0520-65 75 00 

Lilla Edets Buss

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

14-15 november
Burg

& SHOPPING I TYSKLAND
Pris per person i dubbelrum 1.395:-

7-9 december
Schwerin

Pris per person i dubbelrum 2.450:-

Tillägg enkelrum 130:-

Tillägg enkelrum 560:-

ÖPPET VARDAGAR  LÖRDAGAR 09.00-13.00

Gilla oss 
på Facebook

74911-0727 svart ek long plank
74911-0730   ljus vår ek  long plank    
74911-0720 vit fura long plank

NU 219:- /kvm
Ord pris 299:-/kvm

Laminatgolv från

Lödöse 0520-66 00 10

Ombud för Västtrafi k

TACK!

Mån-fred 8-21, Lör-sön 9-21

Max 1 st av varje ovanståeende vara per kund, 
erbjudandet gäller t.o.m 30/9.

 För att ni väljer oss!

För all uppskattning ni 
visat för vår ”nya” butik

Hela personalen för ett 
fantastiskt arbete

För att det alltid är roligt 
att gå till jobbet

/Din lokala Icahandlare Lars

NNNNNNNNNNuuuuuuuuuu vvvvvvvvvviiiiiiiiiillllllllllllllllllll vvvvvvvvvviiiiiiiiii bbbbbbbbbbjjjjjjjjjjjjjjjjjuuuuuuuuuuddddddddddaaaaaaaaaa ttttttttttiiiiiiiiiillllllllllllllllllllbbbbbbbbbbaaaaaaaaaakkkkkkkkkkaaaaaaaaaa!!!!!!!!!!

POTATIS 3 KG

/st

ICA KAFFE

GRÄDDE 5 DL 
ARLA

MAT OCH KÖK 
TOA

Din ICA handlare i Lilla Edet… GODSAKER
i delikatessen
Ostar, korvar, pastejer, grillat m.m hittar 
du alltid i vår välfyllda delikatess. 
Veckans speciella erbjudanden hittar 
du på sista sidan.

Välkommen in!
Patrik med personal

Patrik

 B A G E R I  &  C A F É

Blommarknad utanför butiken 
torsdag–fredag kl 10–17

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

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 30/9 -12. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

 Grillad kyckling 
 Kronfågel.   960 g.   Citron/jalapeno.  

 Jfr pris 31:20/kg.     

  

 29  95  /st 

  

 10k    /st 

 Frysta grönsaker 
 ICA.   600 g.   Ärtor, majs, paprika, 
sommargrönsaker.  
 Jfr pris 16:66/kg.     

  

 10k    /st 

  

 495k   
 /st 

 Smörgåsmargarin 
 Lätta.   600 g.   Gäller ej mini.  
 Jfr pris 16:67/kg.   Max 2 erbj/kund.  

 Lätt att använda! 

 Myphone 1030 
     Stor display, stora knappar. 
2 års garanti.  
     

 Frallor 
 Butiksbakat.     Lösvikt.  

 3 för 

 10k     
 Från bageriet! 

  2 för

 100k     
Stor 
Bollkryss      
     

Ljung, Kaluna, 
Garden Girls

4 för

 100k     

RESOR ATT SE FRAM EMOT

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 Buss 0520-65 75 00 

Lilla Edets Buss

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

8 februari 2013
Lorensbergsteatern

Buss & entré 720:-

16 februari 2013
Göteborgsoperan

Buss & entré 920:-

ÖPPET VARDAGAR  LÖRDAGAR 09.00-13.00

LÖDÖSE 0520-66 18 80
LILLA EDET 0520-65 14 20

Gilla oss 
på Facebook

Extra skydd 

vattenläckage* 
StormTite™

Minskar 
nedantsok igrene

Förstärkt 
mot inbrott*

Erbjudandet gäller 17/9 – 7/10 på Elitfönsters sortiment av fönster och Fakro takfönster. 
Gäller ej Diplomat ytterdörrar samt Hajom skjutdörrar. *Gäller Elit Complete, Extreme och Passiv.
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VÄSTERLANDA. Det var 
en gång ett sågverk.

Framöver ska platsen 
användas för kulturella 
evenemang.

I helgen avslutades 
en utställning med 
Göta Älvdalens konst-
förening och Maria 
Stenson har ytterligare 
planer för den unika 
byggnaden i Väster-
landa.

Sågverket i Västerlanda har 
rötter ända från mitten av 
förra seklet. Maria Sten-
sons svärfar, Sten Nilsson, 
var känd i bygden och drev 
verksamheten en bra bit in 
på 1900-talet innan sonen 
och tillika Marias man, Rolf, 
tog över rörelsen. Som mest 
jobbade ett 20-tal personer 
på det välrenommerade såg-
verket.

– Det var ungefär 20 år 

sedan som sågverket lades 
ner och därefter har det stått 
öde. Min man, som var en 
mycket känd konstnär, gick 
bort 2004, berättar Maria 
som med oförtruten vilja och 
ett engagemang som saknar 
motstycke har lyckats skapa 
nytt liv i den gamla träbygg-

naden.
– Alla gamla maskiner och 

verktyg har jag tagit tillvara 
på och försökt fräscha upp. 
Golvet har fått lagas på sina 
håll, men nu börjar det se rik-
tigt trevligt ut, säger Maria.

Tanken är att göra Väs-
terlanda Sågverk till en 

mötesplats för olika kultu-
rella former. Göta Älvda-
lens Konstförening var först 
ut med en utställning, som 
pågått under september 
månad. Totalt deltog elva 
konstnärer.

– Besökarna har verkli-
gen imponerats över den här 
miljön. Jag har fått så mycket 

positiv respons och det känns 
naturligtvis jätteroligt.

Nu planerar Maria Sten-
son för en ny konstutställ-
ning, den här gången med 
verk av amatörer.

– Riktigt när det blir vet 
jag inte. Det är redan 30 
personer som har anmält sitt 
intresse.

– Jag vill att detta ska bli 
framtidens kulturhall i Lilla 
Edets kommun. Det behöver 
inte nödvändigtvis vara konst, 
kulturen är mycket bredare 
än så. Miljön är storslagen 
och det är roligt att kunna 
sätta Västerlanda på kartan, 
avslutar Maria Stenson.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Lars 
Ivarsbo, 61, antog sitt 
första politiska uppdrag 
i Lilla Edets kommun, i 
dåvarande skolstyrel-
sen, 1989.

Då hade inte Gustaf 
Svenungsson, 19, sett 
dagens ljus ännu.

Nu kamperar de till-
sammans för Center-
partiet i Utbildnings-
nämnden.

En politisk profil med 
massor av erfarenhet från 
olika uppdrag. Det epitetet 
beskriver ganska väl bilden 
som Lilla Edet-borna har 
av Lars Ivarsbo. De som 
trodde att den lokalpolitiska 
eran var på väg att ta slut för 
honom hade fel. Ivarsbo är 
sedan försommaren tillbaka i 
Utbildningsnämnden.

– När Karin Hallhagen 
blev tvungen att lämna sitt 
uppdrag på grund av tidsbrist 

frågade partiet om jag var 
villig att acceptera ett fyll-
nadsval. Jag tyckte det kändes 
stimulerande och tackade ja, 
berättar Lars Ivarsbo.

Tanken var att Ove 
Parkås och Lars Ivarsbo 
skulle kampera ihop för 
Centerpartiets räkning, men 
de planerna omkullkasta-
des redan i augusti. Ove 
Parkås meddelade då att han 
lämnar alla sina uppdrag för 
partiet. Således uppstod en 
ny vakans. Det var här som 
Gustaf Svenungsson kom in 
i bilden samtidigt som Lars 
Ivarsbo åtog sig rollen som 
vice ordförande i Utbild-
ningsnämnden.

– Jag hoppas kunna bidra 
till ett samlat ledarskap för 
oppositionen. Det finns 
definitivt ledamöter som är 
bättre insatt i sakfrågorna, 
men däremot kan jag bidra 
med erfarenhet vad det gäller 
ledarskap, säger Ivarsbo.

– Jag har dessutom bra 
kontakt med nämndens tidi-
gare viceordförande Ove 
Parkås.

Hur ser du på att få sam-
arbeta med Socialdemo-
kraternas ordförande, Leif 
Håkansson?

– Vi har samarbetat förut, 
när jag satt som ordförande 
i Individnämnden och Leif 
var vice ordförande. Nu är 
det ombytta roller. Vi är bra 
på att vara överens om att 
vi inte alltid behöver vara 
överens. Det gäller att kunna 
diskutera sakfrågorna på ett 
kreativt sätt.

Gustaf Svenungsson är 
distriktsordförande i Cen-
terns ungdomsförbund och 
sitter även med som ersät-
tare i kommunstyrelsen. Nu 
blir det skolfrågor som den 
19-årige Hjärtumsbon får ge 
sig i kast med.

– Det ska bli kul. Jag tror 
jag kan bidra med en hel del 

kunskap från verkligheten, 
då det inte var så längesedan 
som jag avslutade mina stu-
dier.

Vad har du för tankar 
om skolan i Lilla Edets 
kommun?

– Det är viktigt att vi följer 
den rapport som finns om 
en attraktiv skola med goda 
resultat. Det arbetet påbörja-
des när Bjarne Färjhage (C) 
satt som kommunalråd. Vi 
måste bredda synen på skolan 

och släppa in andra aktörer i 
samhället. Jag tänker i första 
hand på näringslivet och för-
eningslivet, som måste bli en 
del av skolan.

Som ung politiker, är 
inte risken överhängande 
att man blir ignorerad av 
övriga ledamöter?

– I Centerpartiet har jag 
inte upplevt det så. Tvärtom 
faktiskt! Jag tror inte det ska 
vara några problem i Utbild-
ningsnämnden heller.

Vad säger rutinerade 
Ivarsbo om att få en ung-
tupp vid sin sida?

– Helt suveränt! Vi har 
länge pratat om föryngring, 
men är i ärlighetens namn 
inte särskilt bortskämda med 
det. Jag tycker det är jättero-
ligt att Gustaf har intresserat 
sig för politik i allmänhet och 
skolfrågor i synnerhet.

JONAS ANDERSSON

Centern satsar på 
gammalt och ungt
– Ivarsbo och Svenungsson nytt radarpar

Ungdomlig entusiasm och massor av erfarenhet ska i fortsättningen föra Centerpartiets och 
tillika oppositionens talan i Utbildningsnämnden. Gustaf Svenungsson, 19 år, är ny ledamot 
och Lars Ivarsbo, 61, ikläder sig samtidigt rollen som vice ordförande.

Gammalt sågverk blir kulturhall
– Storslagna planer för unik byggnad

Konst pryder numera väggarna i det gamla sågverket. Pro-
dukter från en svunnen tid gör sig dock påminda i lokalen.

Maria Stenson har skapat nytt liv i det gamla sågverket i Västerlanda. I framtiden ska loka-
lerna användas till diverse kulturella evenemang.

LÖDÖSE. Lite i skymun-
dan av stationsområ-
dets invigning anordna-
des Mattismarknad på 
Lödösehus.

Ett lyckat arrang-
emang, så tillvida 
att det kom relativt 
mycket folk.

Till Årets Mattis ut-
sågs Hillevi Petersson.

Mattismarknad är en nygam-
mal tradition och kan ses 
som en efterföljare till Lars-
mässomarknaden, som upp-
hörde 2008. Konceptet är 
ungefär detsamma. Hant-

verksutställare samlas för 
att visa och sälja sina verk, 
samtidigt som det lokala för-
eningslivet är engagerat på 
olika sätt. Friluftsfrämjandet 
hade exempelvis ordnat med 
Mulle i skogsgläntan bakom 
Lödösehus.

Förr om åren utsågs 
alltid Årets Lars i Lödöse. 
Nu är det Årets Mattis som 
gäller. Utmärkelsen tillfal-
ler en person som har gjort 
något positivt i Lilla Edets 
kommun eller för dess invå-
nare. Under ett antal veckor 
kunde allmänheten lämna 
förslag på Årets Lars, till den 

jury som i lördags korade 
vinnaren. Hillevi Petersson, 
som idag arbetar på Lödöse 
museum, blev den första att 
få ta emot utmärkelsen.

Under lördagen bjöds det 
också på musikalisk under-
hållning och ett roligt inslag 
var utställningen av svenska 
lantraser, bland annat kor, 
getter och kaniner.

Lyckad Mattismarknad i Lödöse

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.sePonnyridning, en kul aktivitet för de små.

Hantverksprodukter av skilda slag fanns till 
försäljning på lördagens Mattismarknad i 
Lödöse.

Utställningen av svenska lantraser var upp-
skattad av marknadsbesökarna.
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LILLA EDET. Det som 
såg så bra ut för Edet 
FK har utvecklat sig till 
en riktig mardröm.

Fjärde raka nederla-
get kom mot Mellerud i 
helgen.

– Jag lider med kil-
larna, säger tränaren 
Torben Christiansen.

Edet FK får ingenting gratis 
just nu. I mötet med Melle-
ruds IF var det bud på hem-
mamål ett par gånger om 
under den första halvleken, 
men det var gästerna som 
kunde gå till pausvila med en 
1-0-ledning i ryggen. 

Den andra halvleken var 
åtta minuter gammal när 
dalslänningarna ökade på till 
2-0. Det fanns läge för Edet-
försvaret att få undan bollen, 
men istället blev det ett bly-
tungt bakläng-
esmål.

T o r b e n 
Christiansen 
gjorde vad han 
kunde för att 
försöka ändra matchbilden. 
EFK-tränaren beordrade full 
fart framåt och gick över från 
att spela med två forwards 
istället för en. Det skulle ge 
utdelning. Victor Lundin 
reducerade till 2-1 i den 74:e 
matchminuten och hoppet 
tändes för publiken på Ekarå-
sen.

– Vi fortsatte att ösa på och 
vår mittback, Tobias Gustafs-

son, gick upp på topp, så att 
vi spelade 3-4-3. Mellerud 
blev något tveksamma i sitt 
agerande och vi fick mycket 
ytor att spela på. Trots att vi 
lyckades vaska fram ett antal 
chanser kunde vi inte få kvit-
teringsbollen i nät, förklarar 
Torben Christiansen.

Plåster på såren för Edet 
FK var att 
Tölö bara 
fick oavgjort 
hemma mot 
jumbon GFF. 
Det inne-

bär att Edet har tre poäng 
ned till kvalstrecket med två 
omgångar kvar att spela.

– Vi har allt i egna händer 
och jag tvekar inte en sekund 
på att vi kan åka upp och 
klappa till serieledande Åmål. 
Det här gänget är kapabelt 
att göra det, avslutar Torben 
Christiansen.

ULRICEHAMN. Guldet 
ser ut att glida Skepp-
landa ur händerna.

Söndagens borta-
match mot IFK Ulrice-
hamn innebar en tung 
uddamålsförlust.

– Tillfälligheter som 
avgör, sammanfattade 
SBTK-tränaren Stig 
Persson.

Med bara en omgång kvar att 
spela av division 3 Västergöt-
land Södra är det nu fördel 
IFK Örby, som leder serien 
med tre poäng. Skepplanda 
har dock inte gett slaget för-
lorat.

– Skulle Örby förlora mot 
Borås GIF och vi göra vår 
plikt och vinna mot jumbon 
Rävlanda smiter vi förbi på 
bättre målskillnad. Möjlighe-
ten finns fortfarande även om 
jag bedömer chanserna i pro-
cent till 10-90.

Tabelltrean 
U l r i c e h a m n 
har bara tappat 
en poäng 
hemma på 
Lassalyckans konstgräs den 
här säsongen. Laget uppträ-
der med ett helt annat själv-
förtroende på sin hemmaplan.

– På Forsvallen vann vi 
med 7-2. Nu var det en helt 
annan match, berättar Stig 
Persson.

SBTK fick annars den start 
på matchen som man hade 
önskat. Lotta Hillebjer satte 
0-1 som var frukten av en 
gulsvart dominans under den 
första halvleken.

– Då spelade vi riktigt bra 

och kontrollerade händel-
serna, förklarar Persson.

Efter pausvilan smög sig 
oron in i SBTK-lägret och 
rädslan att tappa poäng gjorde 

sig säkerligen 
påmind. Emma 
Kruse slog till 
två gånger om 
och såg till att 
skjuta hem 

segern till Ulricehamn.
– Jag tycker att vi förtjä-

nade minst en poäng, kanske 
tre. Det flyt som vi hade 
förra helgen hade vi mot oss 
den här gången. Det är inte 
mycket att göra utan nu får 
vi istället ladda om till sön-
dagens serieavslutning borta 
mot Rävlanda, säger Stig 
Persson.

JONAS ANDERSSON

Ny förlust 
för Edet FK

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Victor Lundin gjorde Edet 
FK:s mål i förlustmatchen 
mot Mellerud, 1-2.

Foto: Allan Karlsson

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Edet FK – Melleruds IF 1-2 (0-1)

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

Tung förlust för SBTK:s damer

Tvärtstopp för Sophia Axels-
son och hennes lagkamrater 
i SBTK i söndagens borta-
match mot IFK Ulricehamn. 
Hemmalaget vände och vann 
med 2-1. 
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ÖSTADKULLE. Skepp-
landa BTK stal en 
poäng.

Med bara sekunder 
kvar att spela fi ck Mat-
tias Johansson öppet 
mål och kunde utjämna 
på Lenavallen.

Inte rättvist med 
tanke på att hemmala-
get radat upp chanser 
under den andra halv-
leken.

Det utspelar sig en hård kamp 
om bronsplatsen i division 5 
Västergötland Västra. Östad-
kulle hade chansen att gå upp 
på samma poäng som tredje-
placerade SBTK, men för det 
krävdes seger. Det såg också ut 
att bli vinst för Alingsåslaget, 
men gästerna ville annat.

Skepplanda tog ledningen 
genom Mattias Johansson som 
fick drömträff med vänstern 
efter en hörna. 
ÖSK kvitte-
rade innan den 
första halvle-
ken var över.

Östadkulle kopplade grepp 
genom att göra ställningen till 
2-1. Daniel Larson kvitterade 
med en behärskad bredsida. 
Hemmalaget utnyttjade sedan 
ett misstag i SBTK-försvaret 
och efter 3-2-målet dug-
gade chanserna tätt. Mattias 
Holmström i SBTK-kassen 
svarade för flera utmärkta 
parader och hade också hjälp 
av stolparna vid ett par tillfäl-
len.

Med dryga minuten kvar 
att spela kom två hemmaspe-
lare helt fria med Holmström. 
Den ena ÖSK-forwarden 
hade bara att placera in 4-2 
när han av någon oförklarlig 
anledning lyckades få bollen 

över målburen.
I match-

ens sista anfall 
s p r i n t a d e 
Linus Carls-

son ifrån sin bevakning, serve-
rade Mattias Johansson öppet 
mål och 3-3.

– Vad ska man säga? En 
match varar i 90 minuter och 
när ett lag inte tar tillvara på 
sina chanser så kan det gå så 
här. En stöld av oss och en 
poäng som vi är oerhört tack-
samma för, sammanfattade 
SBTK:s assisterande tränare, 
Jimmy Johansson.

JONAS ANDERSSON

SBTK rånade Östadkulle på poäng

Ny kortare bildtext!
Arkivbild: Jonas Andersson

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Östadkulle SK – Skepplanda 3-3 (1-1)

Honda Accord Tourer 2.2 Diesel Aut. Exec. 189.000:-
Honda Accord Tourer 2.0i Executive Nav Mblå -09 189.000:-
Honda Accord Tourer 2.0 Executive Röd -09 179.000:-
Honda Accord Tourer 2.0i Executive Lgrå -09 179.000:-
Honda Civic GT Automat Lbrun -11 179.000:-
Honda Cr-v Mblå -07 179.000:-
Honda CR-V Elegance Aut. Silver -07 179.000:-
Honda CR-V Executive Navi Mgrå -08 179.000:-
Honda CR-Z Vit -11 179.000:-
Honda Accord 2.0i Gråmet -09 169.000:-
Honda CR-V Executive Svart -07 169.000:-
Honda Civic 1.8 Sport Vit -10 159.000:-
Honda Civic 1.8i Sport Svart -10 159.000:-
Honda CR-V Comfort Svart -08 159.000:-
Honda Civic 1.8i Sport Röd -10 149.000:-
Honda Civic 2.2 Diesel Mgrå -09 149.000:-
Honda Civic Type R Svart -07 149.000:-
Honda Civic Type S Lgrå -10 149.000:-
Honda Civic 1.8i Sport Silver -10 149.000:-
Honda Accord 2.0i Special Edition Tourer Vit -08 139.000:-
Honda Civic 1.8i Sport Röd -08 139.000:-
Honda Civic 1.4i Comfort Lgrå -09 129.000:-
Honda Civic 1.8i Sport Silver -08 129.000:-
Honda Civic 1.8i Sport Svart -08 129.000:-
Honda Civic 1.8i Sport I-shift Silver -06 129.000:-
Honda CR-V Lgrön -05 129.000:-
Honda Civic 1.8i Sport Mgrå -08 125.000:-
Honda Civic 1.8i Sport I-shift Silver -06 119.100:-
Honda Civic 1.8i Sport Mgrå -07 119.000:-
Honda Civic 1.8i Sport Svart -07 119.000:-
Honda Civic 1.8i Sport Röd -07 119.000:-
Honda FR-V 1.8i Comfort Automat Silver -07 119.000:-
Honda JAzz Exklusiv AUT Mblå -09 119.000:-
Honda Civic 1.8 Comfort -08 115.000:-
Honda Accord 2.4i Executive Aut. Mblå -06 109.000:-

Honda Accord Tourer Silver -06 109.000:-
Honda Accord Tourer Diesel Svart -07 109.000:-
Honda Civic 1.8i Sport -06 109.000:-
Honda Civic 1.8i Sport Mgrå -07 109.000:-
Honda CR-V Aut Silver -04 109.000:-
Honda Accord 2.4i Sedan Mblå -05 99.000:-
Honda Civic 1.8i Sport Mgrå -06 99.000:-
Honda Civic 1.8i Sport Silver -07 99.000:-
Honda CR-V Executive Svart -05 99.000:-
Honda Jazz Aut Silvermet -09 94.000:-
Honda Accord 2.4i Tourer Silver -04 79.000:-
Honda Jazz Svart -06 69.000:-
Honda Accord 2.0i Sport Mgrå -03 59.000:-
Honda Jazz Silver -06 59.000:-
MB SLK 200 Kompressor Silver -10 289.000:-
Volvo S80 D3 Full utr. EJ GPS Vit -11 269.000:-
Porsche Boxster GPS Gråmet -01 179.000:-
Mitsubishi Grandis 2.4i Aut Silver -08 169.000:-
BMW 520i Sedan Silvermet -04 159.000:-
Peugeot 308 1.6 5D Gråmet -08 119.000:-
Volvo V70 170HK Skinn Aut Grön -05 119.000:-
Volvo V50 T5 Blå -06 99.000:-
Opel Astra KO 1.8 Enjoy Grå -06 89.000:-
Vw Polo TDI 80 Vit -08 85.000:-
Fiat Grande Punto 5D 1,4 Lbrun -06 79.000:-
Peugeot 206 CC 1.6 Svartmet -05 79.000:-
Ford Maveric Silver -07 69.000:-
Mazda 6 kombi 2,0 Exclusive Gråå -04 69.000:-
Mitsubishi Colt 1,3 -08 69.000:-
Peugeot 407 SQ ST 2.2 Aut Silvermet -04 69.000:-
Toyota Corolla Silver -06 69.000:-
Volvo V70 Blå -04 69.000:-
Hyundai 110 Röd -08 59.000:-
Toyota Aygo Mgrå -07 59.000:-
Kia Picanto 1,1 ECO Blå -06 39.000:-

Vi reserverar oss för eventuella felskrivningar

BEGAGNADE BILAR

Göteborgsv. 98, Surte • Tel. 031-98 30 10
Öppettider: Måndag-fredag 9-18 • Lördagar 11-15 • www.magnussonbil.se
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Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen
Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

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

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-459 000

Ale Taxi Ditt lokala 
taxibolag

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

trakten som sitter i bilen.

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

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

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage AB

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

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

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

Div 6D
Söndag 30 september kl 17:00

Nödinge SK - Bosna IF

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

NÖDINGE– SÅ KLART

STURES 
SPISAR AB
0303-74 98 98, 0730-64 89 00 

Lunnavägen 6, Alafors 
E-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.se
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FOTBOLL

BASKET

HANDBOLL

Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – Kållered SK 1-1 (0-0)
Mål AIF: Anders Lundsten. Matchens 
kurrar: Andreas Skånberg 3, Henrik 
Andersson 2, Johan Elving 1. 

Edet FK – Mellerud 1-2 (0-1)
Mål EFK: Victor Lundin.

Division 5 Västergötland V
Östadkulle – Skepplanda 3-3 (1-1)
Mål SBTK: Mattias Johansson 2, 
Daniel Larson 1. Matchens kurrar: 
Mattias Johansson 3, Oscar Frii 2, 
Mattias Holmström 1.

Lödöse/Nygård – Sjuntorp 0-4 (0-1)

Division 6 Alingsås
Alvhem – Sjövik 1-5 (0-1)
Mål AIK: Joakim Hansson.

Tuve – Älvängen 4-1 (4-1)
Mål ÄIK: Johan Karlsson.

Färjenäs – Surte 5-1 (3-0)
Mål SIS: Hardi Kalkali.

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

Division 3 Västergötland S, dam
IFK Ulricehamn - Skepplanda BTK 
2-1 (0-1)
Mål SBTK: Lotta Hillebjer.
Matchens kurrar: Mathilda Errind 
3, Linnea Samuelsson 2, Sophia 
Axelsson 1.

Division 4 Västergötland V
Edsvära-Norra Vånga – 
Lödöse/Nygård 3-5
Vänersborgs IF – Edet FK 2-3 (1-2)

Division 5 Göteborg
Ahlafors – Team Utbynäs 3-0 (1-0)
Mål AIF: Amanda Svensson 2, Jose-
fi ne Korpe Larsson.

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Division 2 damer
Ale Basket – Varberg 53-88
Mål Ale: Maria Thorsson 17, Karin 
Adielsson 11, Sofi a Mollqvist 9, Val-
divia Estefania 7, Elina Kuusinen 
4, Johanna Forsberg 2, Sanna 
Severinsson 2, Ninette Cansby 1.

Division 3 västsvenska västra
415 Östra Göteborg – Ale HF 
20-25 (9-10)
Mål Ale: Mikael Wahlgren 8, Niclas 
Bernhardtz 7, Jonathan Cederholm 
3, Marcus Hylander 2, Anton Thun-
berg 2, Peter Welin, Kim Sandberg, 
Carl-Fredrik Brunström 1 vardera. 
Matchens kurrar: Torbjörn Mattsson 
2, Mikael Wahlgren 1.

Har du frågor 
om trängselskatten?

www.transportstyrelsen.se

ALAFORS. Det återstod 
bara några få tilläggs-
minuter när Anders 
Lundsten gick upp och 
knoppade in kvitte-
ringsbollen på hörna.

Ahlafors IF vägrar att 
förlora i höst.

Matchen var också 
klubbens första på 
konstgräset.

AIF har radat upp starka 
insatser under höstsäsongen. 
Laget har nu sex raka utan 
förlust och kan i händelse 
av seger borta mot IFK 
Fjärås befästa femteplatsen 
i årets division tre. Ahlafors 
avslutar sedan hemma mot 
klara seriesegrarna från IFK 
Åmål, vars 
första möte 
i våras slu-
tade oavgjort 
(1-1). Det ser 
inte alltid så 
glamoröst ut när AIF spar-
kar boll den här säsongen, 
men offerviljan är total och 
imponerar stort på alla som 
förstår hemligheten bakom 
lagidrott. Lördagens batalj 
med Kållered SK påminde 
om många matcher i år. 
Hemmalaget krigade fram-
gångsrikt i defensiven och 
släppte till få målchanser. 

Framåt var det uddlöst och 
sällan riktigt vasst. Matchen 
gick mot ett mållöst resultat, 
vilket få kunde protestera 
mot. Då hamnar höger-
backen, Anders Andersson, 
i trångmål och tvingas fälla 
en KSK-anfallare innanför 
straffområdet. Som om inte 
straffen var nog fick Anders-
son också sitt andra gula 
kort och visades därmed av 
planen. Hemmamålvakten, 
Andreas Skånberg, chan-
sade rätt men lyckades inte 
hindra bollen från att gå i 
mål. 0-1 med bara knappa 
åtta minuter kvar att spela. 
Poängen såg ut att segla iväg, 
då AIF tilldöms en hörna på 
övertid. Johan Elving hit-

tade Anders 
Lundstens väl-
riktade panna 
och fullträffen 
var en faktum.

J u b l a n d e 
AIF-anhängare kunde kon-
statera att en poäng var 
räddad och att laget fortfa-
rande är obesegrat på hem-
maplan – åtminstone på 
konstgräset.

Lundsten
poängräddare

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Anders Lundsten nådde högst på matchens sista hörna. 
Nicken betydde 1-1 och ytterligare en poäng till AIF, laget 
som vägrar förlora.

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

GÖTEBORG. Ale HF:s 
herrar tog snabb re-
vansch på sig själva.

I den andra omgången 
bortabesegrades Östra 
Göteborg klart.

Efter premiärförlusten 
mot IK Celtic hade Ale HF 
mycket att bevisa, inte minst 
för sig själva. Det märktes 
också. Med en betydligt 
bättre inställning och attityd 
i framför allt försvarsspelet 
gavs 415 Östra Göteborg, 
som laget heter i sin helhet, 
stora bekymmer. Alemålvak-
ten, Torbjörn Mattsson, 
släppte bara nio bollar förbi 

sig i första halvlek.
– Vi gör en okej första 

halvlek, men killarna var 
ändå kritiska 
i pausen. Vi 
kan bättre och 
måste sluta bli 
ängsliga bara 
för att vi släp-
per in ett mål. 
I andra halvlek lossnade det 
bättre framåt. Vi försöker bli 
trygga i vårt grundspel och 
det är det vi måste fortsätta 
lägga fokus på, säger träna-
ren Kim Wahlgren.

Obesegrade Särökome-
terna väntar nu hemma 
på söndag. Det blir en nöt 

att försöka 
knäcka.

– Det blir 
första riktiga 
testet, men 
kurvan pekar 
i rätt rikt-

ning. Jag tror det kan bli en 
bra match i Ale gymnasium, 
hälsar Kim Wahlgren.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Snabb revansch för Ale HF

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
415 Östra Göteborg – Ale HF 20-25 (9-10)

Huvudsponsorer
www.laget.se/nodingesk

Välkomna!
MATCHSPONSOR

TO Bygg

Ale Torg

VECKANS MATCHER I 
ALE GYMNASIUM 

Onsdag 26 september
F 01 18:40 Nödinge - Önnered

Söndag 30 september
F 00 12:15 Nödinge - Kungälv
F 98 13:13 Nödinge - Backa Bällskär
H Div6  14:15 Nödinge - Kungälv

Mikael Wahlgren gjorde en riktigt bra match i Aletröjan. Med åtta mål blev han matchens 
bäste målskytt.         Arkivbild: Allan Karlsson
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GÖTEBORG. Cerry 
Holmgren har upplevt 
mycket inom idrotten.

Det har blivit EM, VM 
och ett par OS-turne-
ringar med det svenska 
handbollslandslaget.

Nu är han tillbaka på 
elitnivå, med Redbergs-
lids IK, för att kampera 
tillsammans med sonen 
Ola.

För två veckor sedan startade 
handbollens elitserie. RIK 
tog emot Aranäs inför drygt 
1 000 personer i Lisebergs-
hallen. På hemmalagets bänk 
återfanns en gammal bekant 
i Cerry Holmgren från Älv-
ängen.

– Jag har varit borta från 
idrotten ett tag, men när 
det här erbjudandet dök upp 
kunde jag inte tacka nej. Jag 
hade ett sug att komma till-
baka till eliten igen och när 
det gavs utrymme att göra 
det tillsammans med min 
son så kändes det extra roligt, 
förklarar Cerry Holmgren.

Sonen Ola Holmgren 
har under de senaste åren 
fungerat som assisterande 
tränare till Lars-Gunnar 
Hermansson för Ahlafors 
IF:s fotbollsherrar i division 
3. Faktum är att Ola är mitt 
inne i slutspurten med AIF 
och får således kombinera sin 
tränartjänst med sin nya roll 
som lagledare/materialför-
valtare i RIK.

– Det går bra även om det 

är fullt upp hela tiden. När 
matcherna kolliderar så är 
det fotboll som gäller för mig 
och handboll för farsan, för-
klarar Ola.

Cerry Holmgren och 
RIK:s tränare Magnus Wis-
lander kamperade många år 
tillsammans med det svenska 
landslaget. Nu återförenas 
de vilket var en förutsättning 
för att Cerry skulle återvända 
till handbollens finrum.

– Magnus är en under-
bar människa och en duktig 
ledare. Det blir ett unikt 
tillfälle att successivt kunna 
slussa in Ola i den här miljön. 
Elitidrott är något speci-
ellt. Det är svårt att beskriva 
utan behöver upplevas, säger 
Cerry till lokaltidningen.

Premiärmatchen i Lise-
bergshallen slutade med 
hemmaseger, 28-22. RIK:s 
ledare och spelare kunde 
andas ut. Matchen i sig nådde 
inga högre höjder, men 
huvudsaken var att det blev 
två poäng.

– En typisk premiärmatch. 
Det är inte lätt att gå ut och 
vinna på beställning. Nu blev 
det i alla fall seger och det 
känns skönt, förklarade Ola 
som bevittnade drabbningen 
från spelaringången.

Den här gången satt pappa 
Cerry på lagledarbänken och 
servade killarna med vatten, 
handdukar och så vidare. 
Dessutom gjorde han sitt 
yttersta för att peppa gub-
barna under spelets gång.

– Så är det. Man lever sig 
in i spelet och en premiär är 
alltid en premiär. Det vet alla 
som har sysslat med idrott. 
Pulsen åker upp även på en 
gamma rutinerad gubbe som 
mig, skrattar Cerry.

Att döma av Olas kropps-
språk var även han ordentligt 
nervös innan den befriande 
slutsignalen ljöd.

– Det är jobbigt att stå vid 
sidan om, samma sak är det 
i fotbollen. Drömmen vore 
att avsluta på ett snyggt sätt 
med Ahlafors IF och samti-
digt inleda säsongen på bästa 
tänkbara sätt med RIK.

Ledarskap som går i arv
– Cerry och Ola Holmgren 
tillsammans i RIK

I LISEBERGSHALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tillbaka på elitnivå. Alebon Cerry Holmgren är ny lagledare 
för handbollslaget RIK.

Går i pappas fotspår. Ola 
Holmgren brås på pappa 
Cerry och har redan i unga 
år anammat ledarrollen. Nu 
kamperar far och son till-
sammans i Redbergslid.

USPASTORP. Årets 
höjdpunkt i Uspastorp 
står för dörren.

Nästa lördag är det 
åter dags för Stubb-
race.

33 ekipage kommer 
till start, 26 i öppna 
klassen och 7 i dam-
klassen.

Stubbracet i Uspastorp har 
utvecklat sig till en sans-
lös folkfest. I fjol lockade 
arrangemanget omkring 1 
200 åskådare.

– Vi har märkt av en liten 
publikökning för varje år 
vilket naturligtvis är jätte-
roligt. Vem vet, det kanske 
blir 1 500 besökare den här 
gången, säger tävlingsledare 
Erik Karlsson.

Den förväntade publik-
tillströmningen innebär att 

arrangören vädjar om samåk-
ning i den mån det är möjligt. 
Parkeringsmöjligheterna i 
området är begränsade.

I år sker en förändring i 
tävlingsupplägget. Det ska 
gå att kvalificera sig direkt till 
finalen via en bra tid i kval-
omgången. En andra chans 
ges i det efterföljande upp-
samlingsheatet.

I pausen kommer ett gäng 
från Stenungsund att visa 
upp sina färdigheter på trim-
made åkgräsklippare. Ale El 
är på plats med sin bandvagn 
och vidare ska Göta Älvda-
lens Motorhistoriska Fören-
ing finnas representerade.

N Ö D I N G E
G O L F K L U B B

Uspastorp laddar för traktorfest
Lördagen den 6 oktober arrangeras årets Stubbrace i Uspas-
torp.                                                   Arkivbild: Allan Karlsson

LEDET. Ale Baskets da-
mer tar i år klivet upp i 
division två.

Lördagens premiär-
förlust gör inte äventy-
ret sämre.

– Nej, vi har en bra 
trupp och kommer att 
vinna mer än vi förlorar 
fast vi måste minimera 
misstagen och spela 
ihop laget, säger års-
färske tränaren Mergim 
Krasniqi.

Varberg var minst ett nummer 
bättre än Ale Basket. Stundtals 
bjöd gästerna på propagan-
dabasket med smarta rörelser 
och perfekt prickskytte.

– Det är ett 
gäng tjejer som 
har spelat ihop 
ganska länge. Jag 
har sett dem tidi-
gare och visste att de var bra. 
Det blev ju inte lättare när vi 
gav bort bollen så ofta. Å andra 
sidan har vi inte hunnit spela 

en enda träningsmatch inför 
säsongen och därför såg vi 
ringrostiga ut, säger Mergim 
Krasniqi som har 32 års erfa-
renhet av sporten både som 

tränare och spe-
lare.

I år blir målet 
att förtydliga 
enkelheten, att 

spela med en tanke och göra 
så få misstag som möjligt. Ale 
Basket blir Mergims första 
uppdrag som damlagstränare.

Rent sportsligt är det ingen 
större skillnad. Reglerna är 
desamma liksom min basket-
filosofi. Idag saknade jag en 
ledare på plan. Någon måste 
kliva fram när vi kommer i 
underläge. Det finns mycket 
talang och truppen är bred 
i Ale. Jag ser verkligen fram 
mot säsongen, säger Mergim 
som också kommer att träna 
klubbens herrlag.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Premiärförlust för Ale Baskets damer

Hade full kontroll på bollen. Ale Basket stressades och 
gjorde många enkla misstag. Varberg höll gärna i bollen och 
spelade sig fram till smarta lägen.

BASKET
Division 2 damer
Ale Basket – Varberg 53-88

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

2012  |   vecka 39  |   nummer 34  |   alekuriren 37SPORT

Välkomna
 till en liten privat 
ridskola på landet. 

Vi erbjuder ridning i 
små grupper för både 

barn och vuxna.

www.lundensridskola.se
Tel. 0303-22 40 42
Pernilla med familj

Prova-på-ridning!

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

Fredagen den 7 september 
åkte Ale GK på sedvanlig 
hemlig resa med sina sam-
arbetspartners och spon-
sorer. Ett 30-tal deltagare 
fanns med på resan som i år 
gick till Sjögärde golfbana, 
som bjöd på soligt och bra 
väder om än lite blåsigt. 
Segrare och tillika årets 
sponsormästare blev Robert 
Karlsson, (Gekås Byggvaror) 
med Jonas Nyqvist (Lödöse 
Städ) som tvåa och Johnny 
Hagberg (Tingstad Fogser-
vice) på en tredje plats.

Vill du vara med?a
Surte Bandyklubb arrangerar under höstlovet v 44
en 3-dagars bandyskola för dig som är född 00–05. 
Är du tjej eller kille som har fått styrfart på skridskorna och är 
nyfiken på att hantera klubba och boll
då kan detta vara något för dig.

Anmälan: mikael.bjorkestam@surtebandy.se
Uppge namn, ålder och e-postadress
Betalning: postgiro 1550521-7
Sista anmälningsdag: 15 Oktober 2012

Kostnad: 595 kr
-  Träning på is
-  Teori
-  Aktiviteter på barmark
-  Lunch och mellanmål
-  Träningströja
-  Diplom

Målgrupp: Barn födda 00-05
Medlemar i Surte BK och boende i Ale Kommun 
har förtur.
Max antal:  60 st     

www.surtebandy.se

Bandyskola 
29-31 okt 2012

Ale Arena
kl 8.00–16.00

För mer info

www.surtebandy.se

- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.klubben/alehf

Söndag 30 september 15.45 
Ale Gymnasium

Herr div3 Ale HF – Särökometerna HK

Söndag 30 september 17.00 
Älvängens Kulturhus

Dam div5 Ale HF – Tostared

Boll & Lekis 
Startar lördag 6 oktober kl 09.00–10.30

För alla barn mellan 3–6 år i Skepplanda Sporthall

Handbollsskolan 
Startar lördag 6 oktober för alla barn 7–9 år

Skepplanda Sporthall 10.30–11.30
Älvängens Kulturhus 13.15–14.15

Välkomna!

PÅ GÅNG!

Hemlig resa med Ale GK

Var kommer
betalstationerna för
trängselskatt att stå?

www.transportstyrelsen.se

NOL. Derbyt mellan Nol 
och Nödinge blev en 
målfest.

Nödinge höll länge i 
taktpinnen, men hem-
malaget kom ikapp.

– Vid 3-1 trodde jag 
att vi skulle greja det, 
erkände NSK-tränaren 
Bengt Almqvist.

Nödinge ser ut att bli bäst 
av de fyra Alelagen i division 
6D Göteborg. Med tanken 
på klubbens förutsättningar 

med en mycket begränsad 
spelartrupp är insatsen rent 
resultatmässigt en bragd.

Det är inte ovanligt att de 
bara är fyra spelare på vissa 
träningar, det är nästan så jag 
är glad om det kommer sju, 
suckar Bengt Almqvist som 
ändå försöker göra det bästa 
av situationen.

– Ett tag var jag orolig för 
att vi kanske skulle åka ur, 
men uppenbarligen håller 
sexan ingen större kvalité 
längre. Att vi ser ut att bli 
främsta Alelag säger egentli-
gen mer om att Nol och Älv-
ängen verkligen har floppat. 
Jag trodde på dem, men där 

måste något ha gått riktigt 
snett.

Till derbyt mot Nol var 
det som vanligt ont om dug-
liga spelare. Bengt Almqvist 
fick mönstra tre spelare som 
egentligen var skadade och 
inte disponibla.

Killarna ställde upp för att 
de behövdes, annars hade vi 
inte fått ihop något lag.

Armin Duracak inledde 
målskyttet med ett distans-
skott som inte såg helt otag-
bart ut, då det slank in mellan 
benen på Nolkeepern. Hem-
malaget repade snabbt mod 
och notoriske målskytten 
Mikael Hintze kvitterade 

Nol jagade ikapp
– Oavgjort derby på Nolängen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Det var ett spelmässigt jämnt derby mellan Nol och Nödinge, men nog trodde många att 
NSK:s 3-1-ledning skulle hålla…

Ons 26 sept kl 19.30
Älvevi

ÄIK dam – 
Lindholmen

Lör 29 sept kl 13.00
Surte IP

Surte – Säve

Lör 29 sept kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Nol

Lör 29 sept kl 15.00
Jennylund

Bohus – Hermansby

Sön 30 sept kl 15.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Upphärad

Sön 30 sept kl 17.00
Vimmervi

Nödinge – Bosna

FOTBOLL I ALE strax därpå. Andra halvlek 
hade precis börjat när Vedad 
Arnautovic och Roman 
Stahlman satte tvåan och 
trean för Nödinge.

Glädjen skulle dock visa 
sig bli kortvarig. På åtta 
minuter hade Nol både redu-
cerat och kvitterat, Mikael 
Hintze igen och Viktor 
Snow, såg till att derbyfesten 
blev delad glädje. Nödinge 
är bästa Alelag i sexan på en 
fjärdeplats, Nol femma, Älv-
ängen sjua och Surte IS FK 
är näst sist, men utan risk att 
åka ur.

Halvera 
antalet 
hjärtattacker
på tio år.

HJÄRTS JUKDOMARNA 
SKA BESEGRAS

0200 - 89 19 00
pg 90 91 92-7

www.hjart-lungfonden.se



HÅLANDA. Det gick inte 
den här gången heller.

Gunilla Wallengren 
från Hålanda fi ck lämna 
Paralympics i London 
utan medalj.

– Jag ger mig själv 
godkänt. Jag ville mer, 
men presterade det jag 
kunde.
Gunilla Wallengren har varit 
hemma i drygt en vecka när 
hon summerar karriärens 
andra Paralympics för lokal-
tidningen. Debuten för fyra 

år sedan i Peking slutade 
med krasch om spruckna 
medaljdrömmar.

– Skillnaden den här 
gången var att jag inte blev 
snuvad på möjligheten att ta 
medalj. Jag var i grym form, 
men det var mina medtävlare 
också. Det är bara konstatera 
att konkurrensen har skru-
vats upp ytterligare, säger 
Gunilla Wallengren.

Hon gjorde årsbästa med 
över två sekunder i försöken 
på 400 och 1 500 meter. På 

800 meter lyckades Hålanda-
stjärnan inte nå final.

Wallengrens resultatmäs-
sigt bästa placering kom på 
400 meter där hon blev åtta. 
I finalen på 1 500 meter slu-
tade Gunilla nia.

– Jag är nöjd med olika 
delar i mina lopp. Skulle man 
lägga ihop alltsammans så 
kanske fullträffen suttit där 
och medaljen varit i hamn, 
analyserar Gunilla.

Paralympics i sin helhet 
rankar Gunilla Wallengren 

högre än motsvarande täv-
lingar i Peking 2008. Publik-
trycket var enormt på frii-
drottsarenan.

– Det var roligt att jag 
fick köra lopp där brit-
ter fanns med i startfältet. 
Det var ett öronbedövande 
jubel som mötte oss. Inför 
1 500-metersfinalen passade 
jag på att ta in stämningen på 
Olympic Stadium. Det var 
häftigt!

Huruvida det blir någon 
fortsatt elitsatsning återstår 

att se. Gunilla Wallengren 
tänker inte hasta fram något 
beslut.

– Jag ska ta mig tid att fun-
dera. Det är många faktorer 
som spelar in. Det tar mycket 
tid och sedan har man den 
ekonomiska aspekten att ta 
hänsyn till. Det gäller att 
alla komponenter är på plats 
om det ska bli någon fort-
sättning. Jag gör ingenting 
halvhjärtat. Hur det än blir 
så kommer jag att hålla på 
med idrott i någon form, det 

måste jag för att må bra.

JONAS ANDERSSON
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Wallengren ger sig själv godkänt
– Besked om framtiden dröjer

Gunilla Wallengren ger sig 
själv godkänt för insatsen i 
Paralympics. Bästa resul-
tatet kom i fi nalen på 400 
meter där hon slutade åtta.

Foto: Allan Karlsson

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

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

NÖDINGE. Kulturskolan 
i Ale öppnar ännu en 
dörr för sina elever och 
startar dansinriktning.

Hannah Broström, 
mycket erfaren dans-
pedagog, koreograf och 
sångerska, är redo att 
dra igång första lektio-
nen. 

Kulturskolan är sedan en tid 
inne i en förändringsfas som 
innebär att inriktningarna 
inte bara breddas utan även 
närmar sig varandra. Musik 
och sång möter teater, dans 
och konst. 

Vi vill att eleverna ska ha 
tillgång till hela kultursko-
lan, säger Ragnhild Kappel-
mark, enhetschef. 

Med anledning av den 
senaste Lupp-undersök-
ningen (lokal uppföljning av 
ungdomspolitiken) möter 
nu Kulturskolan ungdomar-
nas önskan om mer dans och 
startar upp tre olika dansin-
riktningar.

Musikalkursen, för elever 
i årskurs ett till tre, kommer 
att samarbeta med de övriga 
musikaleleverna som Eva 
Malmgren är ledare för. 

De övriga inriktningarna 
som startar upp under hösten 
är streetdande/breakdance/
hiphopp för killar och tjejer 
från årskurs sex till nio och 
barndans för fem- och sex-
åringar.

Scenframträdande
Kurserna kommer att hållas 
av Hanna Broström, som 
nyligen kommit tillbaka 
till Sverige efter att ha till-
bringat 12 år i Österrike och 
Tyskland där hon medverkat 
i hela 27 produktioner under 
det senaste året, bland annat 

i Fame, West side story och 
Jesus christ superstar. 

Efter över ett decennium 
utomlands förde kärleken 
henne tillbaka till Sverige 
och nu ska hon alltså ta sig an 
att lära Ales unga att dansa, 
samtidigt som hon under-
visar på Balettakademien i 
Göteborg. 

– Jag vill ge eleverna en 
känsla av att stå på scen. 
Det handlar inte bara om 
att lära sig steg utan om hur 
man genomför ett framfö-
rande och hittar olika sätt att 
uttrycka sig på, säger Hanna. 

Nu väntar man ivrigt på 
att anmälningarna till dans-

kurserna ska trilla in.
JOHANNA ROOS

Klart för dans i Nödinge
– Kulturskolan utökar verksamheten

Ragnhild Kappelmark, enhetschef, är nöjd över att ha fått 
Hanna Broström, danspedagog, koreograf och sångerska till 
att leda danskurserna. 
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ALAFORS. Furulund-
sparken står vanligtvis 
som värd för diverse 
dans- och festarrang-
emang.

I lördags var det 
emellertid en helt 
annan typ av under-
hållning som stod på 
programmet.

Besökarna fi ck bli 
hobbyarkeologer för 
en dag och gräva efter 
eventuella spår från 
svunna tider.

Arkeolog Andreas Antelid 
ledde övningarna i Furu-
lundsparken, som lockade ett 
tiotal intresserade deltagare. 
De fick själva gräva på tre 
utmärkta platser inne i folk-
parken.

– I den här folkparken 
har det bedrivits dans sedan 
30-talet. Den har hela tiden 
drivits i Ahlafors IF:s regi. 
Det vi hittar kan kopp-
las ihop med historier till 
just denna plats, förklarade 
Andreas Antelid när han häl-
sade välkommen.

Det var aningen kallt, men 
regnet höll sig borta under 
den dryga timme som gräv-
ningarna pågick. Deltagarna 
kämpade febrilt med sina 
redskap och faktum är att en 
hel del fynd gjordes, bland 
annat bitar av keramik och 
glas samt en kapsyl.

– Jag är glatt överraskad 
att vi på så kort tid kunde 
finna så många föremål. Nu 
ska jag ta hand om föremå-
len, tvätta dem och sedan 
försöka fastställa ungefärligt 

årtal, förklarade Andreas 
Antelid.

En utställning av föremå-

len planeras i Ale gymnasium 
senare i höst.

JONAS ANDERSSON

SATSA PÅ 
BERGVÄRME!

I samarbete med Återförsäljare av

Gör framtiden enkel, billig och miljövänlig

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

Boka tid för kostnadsfri offert!

iPad på 
köpet!

Kampanj 

pågår t o m 

31 okt 2012

TRYGGHETS-

FÖRSÄKRING

UPP TILL 10 ÅR! 

BOHUS. Återigen kan 
Ale-Jennylunds RK 
stoltsera med en fram-
gångsrik ryttarinna. 

Alexandra Karlsson 
blev distriktsmästare i 
hoppning för ponny och 
har även kvalat in till 
ungponnychampionatet 
och ungponny-SM. 

På distriktsmästerskapet i 
hoppning för ponny som 
gick den 15 september på 
Svenljunga ridklubb gick det 
vägen för Alexandra Karls-

son och ponnyn Asgårds Sir 
Väs, som tävlar för Ale-Jen-
nylunds ridklubb, då de tog 
hem segern.

I omhoppningen var eki-
paget de enda felfria och 
vann därmed klassen. 

Nu till helgen tävlar hon 
och ponnyn Clivia i ung-
ponnychampionatet som går 
i Falkenberg och därefter 
väntar SM i slutet av oktober 
i Borås. 

JOHANNA ROOS

Aleryttare blev distriktsmästare
– Nu väntar fl er tävlingar för Alexandra Karlsson

Alexandra Karlsson, som 
tävlar för Ale-Jennylunds 
RK, är på rejäl frammarch.

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

*Jubileumsrabatten avser 28/9 avg. kl 09.00. För övriga 
dagsturer med Stena Danica gäller ordinarie pris 99:- på avg. 
kl 09.00 helgfri måndag–fredag i perioden 20/8–28/12 2012. 

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

Kom och fira med oss! 
På fredag 28/9 blir det 
kalas ombord på Stena 
Danica, med massor av 
underhållning för dig 
och dina vänner. 
Dessutom ger vi dig  
50 % rabatt på resan, 
dagen till ära! 

Stena Line 
firar 50 år 
till havs!

Danmark över dagen

50% jubileumsrabatt 28/9* 

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

Arkeologidag i Furulundsparken

Några av de fynd som gjordes i Furulundsparken.

Arkeolog Andreas Antelid berättar hur en utgrävning går till.
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MIKAEL GODÉE EVE BEUVENS QUARTET

Biljetter: 100 kr. Förköp: Glasbruksmuseet,
Surte Bibliotek och Nödinge Bibliotek fr.o.m 27/9

EUROPEISKT
JAZZMÖTE

Mikael Godée är välkänd svensk jazzmusiker 
som återfinns i band som Änglaspel och
Corpo. I det musikaliska mötet med belgiska 
pianisten Eve Beuvens händer det något 
alldeles speciellt och vackert.
Beuvens tillhör Belgiens intressantaste 
jazzmusiker med sitt fräscha, intelligenta
och nutida spel. Europeiska jazztoner.

SURTE GLASBRUK TORSDAG 11 OKTOBER
KL 19.00

Foto: Göran GustafssonFF tttFFFF GGöGöGöGöGGGGöGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG t ftt ft ft fffft

Eve Beuvens
Mikael Godée
Magnus Bergström
Johan Birgenius

Alekuriren har tidigare berättat om hålanda-

bon, dataprogrammeraren och musikskapa-
ren Lars Netzel som förra vintern släppte sin 
första EP med bandet Helm. 

Under det senaste året har de egenskrivna 
låtarna tagit sig ett alltmer privat uttryck och 
han kände därför att de inte riktigt passade 
att spelas ihop med hela bandet. Då föddes 
soloprojektet som av flera olika anledningar 
fick namnet ”Not Lars”. 

På bara tre veckor har hans första musikvi-
deo närmare 1500 visningar på Youtube och 
han har bland annat fått signera CDR-skivor 
som han skickat till nyvunna fans i Tyskland. 

Intresset för naturen är stort och hemma i 
huset mitt i Hålandas lantliga idyll låter Lars 

kreativiteten flöda. 
Valet av inspelningsplats var inte svårt efter 

att ha satt sin fot i ett av Risvedens vackra 
naturreservat i somras. Han har alltid fasci-
nerats av skogens mystik och det är förmodli-
gen ingen slump att den går hand i hand med 
musiken han skapar.

– Så gott som all musik jag gör är melan-
kolisk och mörk. Jag försöker att skriva texter 
där budskapet inte är så uppenbart. Det får 
inte bli för konkret utan lämnas öppet för 
tolkning så att lyssnarna känner att låten är 
för dem och kan göra den till sin egen. 

Spelning på fredag
Den syntiga abstrakta musik-
stilen är svårbeskriven, men 
många skulle likna den vid 
80-talets ”new romantic” 
eller filmmusikinspirerad 
”dream pop”. 

Även om Lars brinner för 
att skapa musik är han osäker 
på om han skulle vilja ha den 
som levebröd. 

– Jag vill inte förstöra 
musik och risken är stor att 
man gör det när man får leve-
renspress på sig. Än så länge 
nöjer jag mig med att syssla 
med det på fritiden.

Nu på fredag den 28 sep-
tember premiärspelar Not 
Lars på Parken i Göteborg. 
Synthkvällen, som går under 
namnet Indie-AW Synthe-
dition, presenteras av Won-
derland Records och Annas 
klubbland. 

Lars Netzel har redan 
material för ett helt album, 
men när det släpps är ännu 
oklart. Han har hittills satsat 
främst på att nå publiken 
genom sociala medier och 
musiken från Ale sprids nu 
som en löpeld över världen.

JOHANNA
ROOS

– Lars Netzel förenar musik med unik natur

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

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 säljes på följande platser: 
Nödinge bibliotek, Allans bokhandel, 
Medborgarhusets kassa från kl 19.

Fredag 5 okt kl 20.30
Medborgarhuset, Alafors

Lägg till matbiljett för 135:-

Jesus Christ Superstar
Live från Birminghamn

200:-

Mozarts sista opera är en saga där 
ljus, mörker, kärlekens och musikens 

kraft står i centrum. Regissören 
Ole Anders Tandberg har tidigare 

satt upp Mozarts Così fan tutte och 
Figaros bröllop på Kungliga Operan.

Fredag 19 okt kl 19.00
Medborgarhuset, Alafors

Lägg till matbiljett för 120:-

Trollflöjten
Från Stockholms Operan

200:-

Rasmus är en liten pojke som bor 
på ett barnhem för övergivna barn. 
En dag bestämmer han sig för att 
rymma. Han träffar Paradis-Oskar 
och tillsammans ger de sig ut på 
luffen på spännande och roliga 

äventyr.

Söndag 7 okt kl 14.00
Medborgarhuset, Alafors

Rasmus på luffen
Familjeföreställning (5-12 år)

60:-

HÅLANDA. När Lars Netzel skulle 
spela in sin första musikvideo till 
soloprojektet ”Not Lars” valde han 
att låta handlingen utspela sig i Sle-
reboåns naturreservat i Ale.

Skogens mystik i symbios med 
låten ”Worry” visade sig vara ett 
vinnande koncept.

Musikvideon till låten ”Worry” är inspelad i 
Slereboåns naturreservat i Ale.

Hålandabon Lars Netzel är rädd om musiken 
och är därför försiktig med att försöka för-
sörja sig på den. 

Musikvideon från Aleskogen

pelarfestivalen
En festival i Nol-Alafors kulturförenings regi

Vill du uppträda på vinterns
största festival i Ale kommun?

Bor du i Ale kommun?
Vill du uppträda med ditt band?
Visa dina färdigheter i jonglering?
Ställa ut konstverk eller foton?
Då behöver vi verkligen dig!

Anmäl er till:
hjalte@pelarteatern.com

 Sista anmälningsdag: 11111111111119:e oktober 2020201000000111111112

www.pelarteatern.com
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ÄLVÄNGEN. Nu har insamlingen till 
Världens Barn startat på allvar i Ale 
kommun. Förra lördagen var det loppis 
för Världens Barn på Aktivitetshuset, 
fore detta Dagcentralen, i Älvängen. 
Då kunde privatpersoner hyra ett bord 
och sälja sina egna saker. Många tog 
den chansen, andra fyndade av det stora 
utbudet av prylar.

I allra sista stund, när nästan alla hade 
gått hem, bytte ett litet runt bord ägare. 
Vårt barnlotteri, med en kickboard som 
förstapris, lockade många att köpa en lott 
och många satt också och fikade på vår 
servering. 

Tack alla ni som kom och ni som 
ställde upp och hjälpte till!

I vår Världens Barn-grupp i Ale 
finns representanter för Lions, Svenska 
Kyrkan, PMU och Röda Korset.

Nu fortsätter gruppens arbete med 
att bland annat försöka engagera PRO 
och SPF och att få så många företag 
som möjligt att skänka 500 kronor och 

därmed få sin logotype i Alekuriren.  Vår 
stora önskan är att alla barn i förskolor, 
skolor och föreningar skulle vara aktiva 
på något sätt i insamlingen för Världens 
Barn. 

Våra insamlingsbössor kommer att stå 
på många olika ställen och vi kommer 
också att delta i olika arrangemang 
under hösten. Du vet väl att den stora 
bössinsamlingen med gala i TV blir 
den 12-13 oktober? Tack på förhand 
för att du vill vara med och göra livet 
lite bättre för Världens Barn.

Vill du vara med och skramla med 
bössa så kan du anmäla dig till Röda 
Korsets secondhandaffär i Älvängen. 
Tillsammans kan vi göra mycket för 
Världens Barn!

Världens Barn i Ale

Kick off för Världens 
Barn-insamlingen

Förra lördagen arrangerades loppmark-
nad i Älvängen till förmån för Världens 
Barn.

Lördagen den 8 september gjorde 
Lödösetraktens Hembygdsförening 
en tidsresa genom norra Halland. Ett 
40-tal resenärer åkte med buss mot 
Fjärås Bräcka där guiden mötte upp 
och ett fikastopp gjordes. Guiden 
berättade om när isen lämnade Fjärås 
och bräckan bildades. Han berättade 
om när den mäktiga inlandsisen smält 
och marken torrlagts och människor 
kom vandrande och blev bofasta. Här 
finns bland annat ett av landets största 
järnåldersgravfält.

Två gestalter kom vandrande och 
berättade om dåtiden. Tidsreseguiden 
fortsatte att berätta om vikingar och 
hur kristendomen nådde Halland och 
vid Förlanda kom munken Fader Pius 
och vandringsmannen Torulf och 
berättade sin historia.

Resan gick nu vidare mot Äskhults 
by och vi är framme på 1800-talet. 
Återigen mötte oss skådespelarna som 
nu gestaltade bondesamhället. Resan 
fortsatte mot Skårs gård där en tidsty-
pisk måltid serverades med risgryns-
pannkaka med blåbärssylt till efterrätt. 
Vår guide fortsatte att berätta om 
1800-talet fram till 1900-talet.

Nästa stopp blev Tjolöholms slott 
där nytt skådespel började med Blan-
che Dickson som tog emot Kommers-
rådet från Lödöse och hans gäster. En 
fantaskisk guidning av skicklig skåde-
spelerska som berättade om slottet och 
visade oss runt.

Resan slutade där den började – på 
Fjärås Bräcka. Vi har nu varit med om 
en tidsresa från 13000 år före Kristus 
till nutiden. En fantastisk resa som vi 
verkligen kan rekommendera.

Barbro Sandström

Lödöse Hembygdsförening 
togs med på tidsresa

SPF Göta Älvdalsbygden anordnade 
i onsdags en resa till Halland. Först 
besöktes Ringsegården. Där finns en 
stor samling av Gunnar Brusewitz 
enorma produktion av akvareller o 
teckningar. Även Lars Jonssons alster 
finns utställda där.

Efter kaffe och information om 
de vackert belägna lokalerna och 
utställningen gick resan vidare längs 
kustvägen till Wapnö slott. Där gui-
dades gruppen runt bland kor och 

kalvar och fick en liten inblick i hur en 
modern stor gård med mjölkproduk-
tion och miljöansvar drivs idag. På 
gården finns 1200 mjölkkor och 1700 
ungdjur. Guiden påpekade gärna att 
med mjölkningsstationen 30 meter 
från mejeriet kan företaget få ut 
färska produkter med ett minimum 
av transporter och tidsförlust. Slottets 
historia berättades och lunchen ser-
verades i den anrika slottsbyggnaden. 
Innan hemresan gavs det möjlighet att 
handla deras ”härproducerade” pro-
dukter.                                            ❐❐❐

SPF-resa till Halland
Ett första stopp gjordes på Ringesgården.

Restaurang
&Pizzeria

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66
pizzeriabrandsbo@live.se

Lunch &

À la Carte

Fullständiga 

rättigheter

Trubadur
Ken Bee
Lördag 29/9

En era är över - 

går ned!  

MIMERS HUS 
KUNGÄLV

  
 GROUP

Välkomna!

Sammys Äventyr 2
Söndag 30/9 kl 15

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

Palme
Onsdag 26/9 kl 19

Entré 80kr 

3D

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

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
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Cat Club:  

Global Veejays

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

Fredagen den 28 september 
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

I Schlagerbaren: Tompa.

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

Åldersgräns: 20 år.

ÄLVÄNGEN. Livslust och 
livslångt kamratskap är 
nyckelorden i de två nya 
utställningarna, som invigs 
på Repslagarmuseet sönda-
gen den 30 september.

I stora hallen visas Syjun-
tan 40 år – Jubileumsutställ-
ning. Fem flickor med flinka 
fingrar, med handarbete som 
hobby, har under 40 år träf-
fats regelbundet och tillver-
kat diverse olika alster i olika 
tekniker. Det hela började 
dock med ett gäng killar som 
var kompisar sedan skolti-
den. Som killar är, var de 
mest intresserade av flickor. 
När flickorna, som alla var 
handarbetsintresserade, 
kom in i bilden i början på 
60-talet var det naturligt för 
dem att bilda en egen lite 
fristad det vill säga Syjuntan.

Sedan 1971 har dessa 
fem flickor träffats varannan 
vecka. Fickorna är: Kerstin 
Ottosen, Sigrid Petterson, 
Runis Johansson, Gullveig 
Johannesson och Inga-Britt 
Englund-Johansson. Den 
sistnämnda är inte längre i 

livet.
Under åren har ”flick-

orna” hunnit med att prova 
på det mesta inom textil-
slöjd. Många är kläderna 
som har tillverkats under 
textillärarens Sigrids hand-
ledning. Otaliga är de dukar 
och kuddar som har brode-
rats, tröjor som har stickats, 
mattor som har knutits med 
mera.

Tjejerna har också rest 
en hel del tillsammans. 
I Stockholm har de varit 
ett flertal gånger och fått 
inspiration. Liljevalchs 
konsthall, Nordiska museet 
och Walemarsudde har varit 
höjdpunkter. Ibland bjuder 
de karlarna på en teater-
resa. Det är ju ändå dem 
som så att säga är upphovet 
till alltsammans. Syjuntans 
livslånga kamratskap firades 
med en trerättersmiddag i 
februari 2011, 40 år sedan 
syjuntans första träff.

I denna utställning får 
vi se ett urval av Syjuntans 
rikliga produktion genom 
årtionden, mycket vacker 

välgjord textilslöjd i diverse 
olika tekniker. Det är bara 
att njuta och bli inspirerad.

I museets lilla utställ-
ningshall får vi möta flickan 
från Västra gatan, Eva 
Wennroth från Kungälv, 
som i denna drömlika 
utställning visar fantastiska 
broderier. En utställning om 
liv, känslor, drömmar och 
framför allt livslust. Vi får 
njuta av mångahanda fanta-
sirika broderier – från små 
skapelser med pärlor och 
paljetter till mer pretentiösa 
broderier som tagit en evigt 
lång tid att brodera. Allt 
broderat med lust, kärlek 
och färg av lustbrodösen Eva 
Wennroth.

Skapa på egen hand
Eva växte upp på Västra 
gatan i Kungälv tillsammans 
med sina tre yngre syskon. 
Pappan var glasmästare och 
mamman var hemmafru. 
Största delen av sitt liv har 
Eva arbetat som lågstadielä-
rare i Lilla Edets kommun, 
men de sex sista åren på 

Dubbla utställningar på Repslagarmuseet
– Textilslöjd visas i olika former

I museets lilla utställnings-
hall visas alster av Eva 
Wennroth från Kungälv.

ÄLVÄNGEN. Nu på 
söndag fi rar Starrkärr-
Kilanda församling, 
Skepplanda försam-
ling, Missionskyrkan 
Älvängen/Guntorp och 
Smyrnakyrkan gemen-
sam gudstjänst.

Arrangemanget äger 
rum i Smyrnakyrkan.

Den tidigare kyrko-
herden i Skepplanda, 
Åke Reinholdsson, är 
inbjuden att predika.

Pastorerna i området samlas 
till ekumenisk morgonbön 
ett antal gånger per termin. 

– Då pratar vi om gemen-
samma angelägenheter och 
hur vi kan utveckla vårt sam-
arbete, säger Marie Nord-
vall, pastor i Smyrnaförsam-
lingen.

Förra året hölls en gemen-
sam gudstjänst i Starrkärrs 
kyrka. Intresset från försam-
lingsborna var stort.

– Ja, gudstjänsten lockade 
väldigt många besökare och 
så hoppas vi att det ska bli i år 
också, säger Marie Nordvall.

– Det sker ingen förmid-
dagsgudstjänst i någon av 
de andra kyrkorna den här 
dagen. Just den här söndagen 
har vi valt att göra gemensam 
sak. 

Ett för aleborna välbekant 
ansikte kommer att dyka upp 
i predikstolen. Åke Rein-
holdsson, före detta kyrko-
herde i Skepplanda, gör ett 
kärt återbesök i sin gamla 
hemkommun. Söndagen i 
övrigt innehåller bland annat 
lovsångsdans med medlem-
mar ur gruppen Ichtys från 
Guntorps missionsförsam-
ling, det blir musik i olika 

former och givetvis med-
verkar också prästerna från 
respektive församling. Efter 
avslutad gudstjänst serveras 
kyrkkaffe.

– Barnen kommer att tas 
med på Äventyret. Det har 
vi varje söndag i Smyrna-
kyrkan. Det blir buskul, 
storsamling med drama och 
gruppdiskussioner, berättar 
Marie Nordvall.

Församlingarna gör gemensam sak
– Reinholdsson predikar i Smyrnakyrkan

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Åke Reinholdsson kommer 
att predika på den gemen-
samma gudstjänst som 
äger rum i Smyrnakyrkan, 
Älvängen, nu på söndag.

Arkivbild: Jonas Andersson

Tjörn, Klädesholmen. Eva 
har sedan barnsben varit 
mycket intresserad av att 
rita, sticka, virka och bro-
dera. Hon ville skapa på 
egen hand och inte följa 
mönster.

Något som verkligen satte 
fart på detta var en tävling i 
en veckotidning. Man skulle 
sy sin barndom. Hon brode-
rade fritt för första gången 
och detta resulterade i ett 
femtepris. Flera broderi-
tävlingar följde och det gick 
bättre och bättre.  Nu var 

hon så att säga ”fast” i det 
fria broderiet, lustbroderiet.

Från att ha arbetat med 
mycket tidsödande broderier 
där hon mestadels utgått 
från ett tema, broderar hon 
numera på ett mera lustbe-
tonat sätt. Vackra sidentyger, 
spetsar, pärlor, paljetter 
med mera utgör inspiration. 
Dessa broderier tar inte så 
lång tid att göra. Fantasin får 
fritt spelrum och broderan-
det blir mer spontant. Styg-
nen är: langett, kedjestygn, 
efterstygn, kråkspark och 

givetvis alla möjliga ”hitta-
på-stygn”.

Eva har haft två separata 
utställningar på Handkraft 
i Trollhättan, samt mindre 
utställningar i Kungälvs 
kommun. Hon har också 
deltagit i flera samlingsut-
ställningar. Eva har även haft 
workshops på flera ställen. 
Så kommer det även att bli 
på Repslagarmuseet, den 18 
oktober.

Båda utställningarna går 
att se till och med 28 oktober.       

❐❐❐

Kerstin Ottosen, Sigrid Petterson, Runis Johansson, Gullveig Johannesson bildar tillsam-
mans Syjuntan vars jubileumsutställning fi nns att beskåda på Repslagarmuseet i Älvängen. 
Invigning sker nu på söndag.
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Syksyn ensimmäinen messu
Älvängenin sinisessä kirkossa

la 29. 9. klo 16.

Pappi Satu Rekola, 

muusikko Tuuli Ekenberg.

Kirkkokahvit. Tervetuloa!

Höstens första mässa på finska
i Älvängens blå kyrka

lördag 29 sept. kl 16.00

Präst: Satu Rekola 

Musiker: Tuuli Ekenberg.

Kyrkkaffe. Välkommen!

Om jag fi ck tänka 
efter en liten stund 
skulle jag nog kunna 

räkna upp ett tiotal gånger 
då jag eller mina nära haft 
änglavakt. Tillfällen då det 
verkligen kunde, ja nästan 
borde, gått illa. I trafi ken 
förstås, många gånger, i 
skidbacken, i atlantvågorna, 
i skogen, hemma natur-
ligtvis, där de fl esta farorna 
lurar. Tio gånger räcker 

nog inte alls, förresten. Ju 
mer jag tänker på det, ju 
tydligare blir det, att inte 
minst barnen lever väldigt 
nära döden. 

Om vi skulle börja kon-
centrera oss bara på allt far-
ligt som skulle kunnat hänt 
oss, hade nog förundran 
bara vuxit över att så många 
av oss är så helskinnade trots 
allt. Det är här änglarna 
kommer in, änglavakten.

Vi säger ju så ibland; 
Jag hade änglavakt och jag 
tror verkligen att det ligger 
mycket sanning bakom de 
orden. Enligt Bibeln är just 
att skydda oss, en av änglar-
nas viktigaste uppgifter. Det 
verkar till och med som att 
Gud har avdelat en ängel 
åt var och en av oss. Det 
kanske behövs. Jag känner 
några som jag tror behöver 
två. Och jag vet platser där 

jag tror att änglakoncentra-
tionen är hög. Som mellan 
Tingstadstunneln och Ulle-
vimotet och på de spanska 
motorvägarna.

För mig ligger det en 
väldig trygghet i detta, att 
Gud har sänt ut en ängel 
för att skydda mig och mina 
barn. Att det finns någon 
som är större, starkare och 
har en annan överblick över 
saker och ting, som gör allt 
för att vi inte skall komma 
till skada. 

På söndag, när det är 
Den helige Mikaels dag, 
änglarnas söndag, läser vi i 
kyrkorna om Daniel i lejon-
gropen. Daniel höll sig till 
det som var rätt och Guds 
vilja och trotsade därmed 
kungen. Därför blev han 
kastad i en grop med hung-
riga lejon. Men Gud sände 
en ängel som stängde gapen 
på lejonen. Och vi har väl, 
många av oss, sett sköna 
bilder på Daniel där han 
myser bland de gosiga lejo-
nen. Förmodligen var han 
räddare än så. Men han hade 
definitivt änglavakt.

I Bibeln finns det gott om 
löften till oss människor som 
handlar om att Gud vill vara 
med oss alltid och skydda 
oss vart vi än är. Då har han 
nog aldrig tänkt att vi skulle 
vara några sorts osårbara 
superhjältar men han sänder 
med oss en ängel som har 
till uppgift att skydda oss 
mot allt ont, både till kropp 
och själ.

Men änglarna kan mer 
än så. Vill du höra mer om 
änglar så kom till kyrkan på 
söndag. De olika kyrkorna 
i norra Ale firar en gemen-
sam, ekumenisk gudstjänst 
i Smyrnakyrkan i Älvängen 
kl 11.

Per-Martin Andersson
Präst i Starrkärr-

Kilanda församling

Betraktelse

Änglavakt

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Surte kyrka 100 år
Jubileumsutställning i Surte Glasbruksmuseum 30 sept. – 21 okt
Söndagen den 30 september Gudstjänst i Surte kyrka kl. 11.
Efter gudstjänsten blir det vernissage i Glasbruksmuseet kl 13, fri entrè
 
Berättarkväll i Surte församlingshem
Onsdagen den 3 oktober kl. 18.30 med Elof Augustsson och Hartvig 
Aronsson – Bandyminnen från Surte
Samtalsledare: Sten-Åke Lyngstam
 
Surte kyrkokör
är igång och övar varje torsdag kl.19 i Surte församlingshem.
Välkomnar gamla och nya sångglada deltagare
Kontakt Vladimir Masko 031-981691
 
Onsdagsträff  3 oktober 
Nödinge församlingshem kl.13. 
”Lofoten -upplevelser med folk och natur.”
Claes Corin berättar och visar bilder från Nord-Norge

0303-444 000www.mittiale.se

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

Smyrnakyrkan
Söndag 30 september kl 11.00 

ekumenisk gudstjänst

Lovsångsdans med Ichtys från 
Guntorps missionskyrka. 

Predikan av 
Åke Reinholdsson

Söndagsskolan Äventyret 
för barn 3-12 år. 

Kyrkkaffe!

Starrkärr-Kilanda församling,
Skepplanda-Hålanda församling, 
Missionsförsamlingen i Älvängen 

och Guntorp, 
Smyrnaförsamlingen.

Ekumenisk 

TJEJKVÄLL 
-för kvinnor i alla åldrar

Onsdagen den 3 oktober kl. 19.00 
i Älvängens Missionskyrkan 

Konditor Helena Meyer-Gross lär 
oss göra fina tårtor. 

Enkel kvällsmat 
+ kaffe med tårta 50:-

Aftonbön

Varmt välkommen hälsar
Älvängens Missionsförsamling
Älvängens blå kyrka

Ring Hörsellinjen 
0771-888000.

www.horsellinjen.se

Tycker du 
att din chef 
är otydlig?

Hörselskadades Riksförbund
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Döda

Min älskade Maka

Eva Knutsson
* 7/9  1943

har i dag lämnat oss  
i sorg och saknad.

Bohus  
18 september 2012

GÖTE
Syskon  

Släkt och vänner

Du somnade stilla när 
färden var slut

Från allt vad Du lidit  
Du nu vilar ut

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen  

av de närmaste.

Ett varmt tack till  
personalen på Hem- 

tjänsten och Hemsjuk-
vården i Bohus samt till 

personalen på  
Vikadamm. 

Vår Älskade

Anna Jönsson
* 29 december 1920

har efter ett långt  
och innehållsrikt liv 

stilla lämnat oss 
i sorg och saknad.

Hålan, Skepplanda 
 14 september 2012

ESTER
JOHN 

Svägerska 
Syskonbarn  
med familjer 

Övrig släkt och vänner

Svårt att mista 
svårt att förstå

Ett hjärta av godhet 
har slutat att slå

Två flitiga händer 
har lagt sig till ro

Du ville oss alla så 
innerligt väl

Du månade om oss 
med hela din själ

Begravningsgudstjänsten 
äger rum onsdagen  
3 oktober kl 11.00 i 

Smyrnakyrkan Älvängen 
Efter gravsättningen 

inbjudes till minnesstund 
i festsalen. 

Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå på 
tel. 0303-33 33 99 eller 
www.alebegravning.se 

senast måndagen  
1 oktober. 

Vår kära Mamma
Farmor och Gamlafarmor

Ruth Johansson
* 14/10 1915

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Lindås
20 september 2012

ROLAND och 
GUNVOR

Eva och Tommy
Edvin

Lena och Mikael
Sandra, Markus

BERTIL och BRITT
Kjell

Systrar
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 onsdagen 

10 oktober kl. 11.00 i 
Nödinge kyrka. Akten 

avslutas vid graven.

Ett varmt tack till 
Hemtjänsten och 

Hemsjukvården för 
kärleksfull omvårdnad.

Döda

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
Guntorps missionskyrka
Onsd 26/9 kl 18.30, Tonår & 
ÄventyrarScout. Sönd 30/9 kl 
11, Ekumenisk Gudstjänst i 
Smyrnakyrkan, Älvängen. Ta-
lare Åke Reinholdsson, Lov-
sångsdans av Ungdomar från 
Guntorp. Onsd 3/10 kl 18.30, 
SpårarScout & UpptäckarS-
cout.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 30/9 INGEN 
GUDSTJÄNST.  SMYRNA-
kyrkan sönd 30/9 kl 11, Eku-
menisk gudstjänst ,Åke Rein-
holdsson. Onsd 3/10 kl 18.30, 
Veckomässa. Hålanda sönd 
30/9, se ovanstående. Onsd 
3/10 kl 10, Gemenskapsträff. 
S:t Peder 30/9 kl 10, Guds-
tjänst Skredsvik,kyrkkaffe. 
Ale-Skövde 30/9 kl 12, Mäss-
sa Skredsvik. Tunge 30/9, se 
ovanstående.

Fuxerna kyrka
Lörd kl 16, Mässa, Kristens-
son. Sönd kl 10, Högmäs-
sa, Norberg. Tisd kl 9, Mässa 
i församlingshemmet, Isacson. 
Onsd kl 18:30, Mässa, Nord-
blom. Torsd kl 14, Gemen-
skapsträff i församlingshem-
met. Åsbräcka kyrka
Sön 18 Mässa, Westergaard

Filadelfi aförsamlingen,
Bohus pingstkyrka
Onsd 26/9 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 30/9 kl 
11, Gudstjänst ICBI, Lennart 
Andersson. Onsd 3/10 kl 19, 
sång bibelläsning och bön.

Starrkärr-Kilanda
församling
Onsd 26/9 Älvängens kyrka kl 
19-21, Stickcafé. Alla är väl-
komna med eller utan hand-
arbete. God gemenskap, ord 
på vägen och gott fi ka utlovas! 
Torsd 27/9 Starrkärrs försam-
lingshem kl 10-12, Förmid-
dagscafé, "Möte med Asien". 
Nils Sjöström en globetrotter, 
en världsmedborgare och en 
Asienresenär visar bilder och 
berättar om Asien. Starrkärrs 
församlingshem kl 19, Bibel & 
Bön, Välkomna på bibelstu-
dium och bönestund i Starr-
kärrs församlingshem, Lennart 
Johnsson. Fred 28/9 Älväng-
ens kyrka kl 11, Fredagsträf-
fen Tycker du det är tråkigt att 
äta själv? Kom då till våra Fre-
dagsträffar i Älvängens kyr-
ka där vi lagar mat som vi se-
dan äter tillsammans, allt till 
självkostnadspris. Vi samlas 
först kring kaffeborden kl. 11 
och avslutar våra träffar ca kl. 
14 efter att vi haft en enkel an-
dakt tillsammans. Lörd 29/9 
Älvängens kyrka kl 16, Finsk 

gudstjänst. Sönd 30/9 Kilanda 
kyrka kl 18, Gudstjänst, Johns-
son. Smyrnakyrkan kl 11, Eku-
menisk gudstjänst med pre-
dikan av Åke Reinholdsson, 
Lovsångsdans av Ichtys, Sön-
dagsskola, Kyrkkaffe.

Älvängens missionskyrka
Tisd 25/9 kl 10, Bön. Torsd 
27/9 kl 19, ungdomsstyrelsen. 
Fred 28/9 kl 12, Babymassa-
ge. Sönd 30/9 kl 11, Ekume-
nisk gudstjänst i Smyrnakyrkan 
Ale Reinholdsson. Kyrkfi ka. 
Kl 18, Tonår. Månd 1/10 kl 18, 
Spårarscout. Kl 18.30, Scout. 
Tisd 2/10 kl 10, Bön. Kl 10-13, 
Stickcafe (11.00 fi ka för alla). 
Kl 19, styrelsen. Onsd 3/10 kl 
19, Ekumenisk tjejkväll - för 
kvinnor i alla åldrar. Kondi-
tor Helena Meyer-Gross lär 
oss göra fi na tårtor. Aftonbön. 
Enkel kvällsmat + kaffe & tår-
ta, 50:-. Torsd 4/10 kl 12, Ba-
bymassage.

Surte missionskyrka
Onsd 26/9 kl 18:30, Ton-
år. Onsd 26/9 kl 21, Inneban-
dy i Surteskolan. Torsd 27/9 kl 
19, Ekumenisk kör övar i Surte 
församlingshem. Fred 28/9 kl 
18:30, Spelkväll med fi ka och 
andakt. För alla åldrar. Sönd 
30/9 kl 11, Gudstjänst Rag-
ne Fransson. Enkelt kyrkfi -
ka. Månd 1/10 kl 19, Musikkå-
ren, Lerum Surte Symphonic 
Band, övar. Onsd 3/10 kl 15, 
Onsdagsträff med Ulla Brattö: 
Kvinnoliv i Bibeln och Isra-
el Palestina idag. Onsd 3/10 kl 
18:30, Tonår. Onsd 3/10 kl 21, 
Innebandy i Surteskolan.
www.surtemissionskyrka.se

Smyrnaförsamlingen i Älv-
ängen
Tisd 25/9 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen. Onsd 
26/9 kl 18-19, Bön. Kl 19, Sty-
relsemöte. Torsd 27/9 kl 10-
12.30, SmyrnaCaféet. Kl 15, 
Sångstund på Soläng. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Fred 28/9 kl 
19.30, 3B – Bönen, brödet, bu-
det. Lörd 29/9 kl 10-13, Se-
cond Hand & Café. Sönd 
30/9 kl 11, Gemensam guds-
tjänst för kyrkorna i Älväng-
en, Skepplanda och Guntorp, 
predikan av Åke Reinholdsson. 
Äventyret (3-12 år). Kyrkkaffe. 
Tisd 2/10 kl 8-9, Bön.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 4/10 kl 18, Musikcafé, 
Ohlins.

Nödinge församling
Onsd 26/9 kl 19, Surte kyr-
ka Ekumenisk bön H Hultén. 
Torsd 27/9 kl 18, Nödinge kyr-
ka Mässa R Bäck. Fred 28/9 

kl 10, Surte kyrka Vardags-
gudstjänst för stora och små H 
Hultén. 30/9 Den helige Mi-
kaels dag kl 11, Surte kyrka Ju-
bileumsgudstjänst H Hultén 
Vernissage. Kl 15, Bohus Ser-
vicehus Gudstjänst H Hultén. 
Kl 11, Nödinge kyrka Guds-
tjänst för stora och små R 
Bäck. Månd 1/10 kl 18.30, Nö-
dinge församlingshem Mässa.

Döda

 
Vår käre

Valto Saariranta
* 15/12 1945

har i dag stilla lämnat oss i 
sorg och saknad.

Nödinge
14 september 2012

 
KARIN, MARKO, 
PETRI, HENNA, 

HEIDI
med familjer

Släkt och vänner
 

Minnen av Dig är många 
och Du kommer alltid finnas 

i våra hjärtan.
Vi kommer aldrig att 

glömma bort Dig, älskade 
Pappa.

 
Saknaden är stor, men vi 

kommer att ses igen.
 

Nu behöver Du aldrig mer 
kämpa eller känna någon 

mer smärta.
Nu får Du äntligen dansa 

och göra det Du önskat.

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen 
5 oktober kl. 14.00 
i Nödinge kyrka. 

Efter akten inbjudes 
till minnesstund i 

församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 

Ale Begravningsbyrå tel. 
0303-33 33 99 eller

www.alebegravning.se
senast onsdagen 3 

oktober. Lika välkommet 
som blommor är en gåva 
till Hjärt-lungfonden tel. 

0200-88 24 00.

Ett stort tack till 
personalen på IVA, 

Kungälvs sjukhus, för allt 
stöd och fin omvårdnad.

Vår älskade
lilla Mamma

Gull-Britt 
Johansson

*22/10 1925

har idag lämnat oss 
i stor sorg och saknad

Älvängen
16 september 2012

EVA och OLA
LAILA

JAN-ERIK och 
ELENOR
Barnbarn

Barnbarnsbarn
släkt och vänner

   Far står och väntar på 
      stranden
   Ögonen lyser när Mor
      han får se
   Så stilla och varsamt
      han sträcker ut handen
   Så vandrar de samman
      skiljas ej mer

   Stor var Din kärlek,
       god var Din själ
   Käraste Mamma,
      tack och farväl

Begravningsgudstjänsten 
äger rum i kretsen av de 
närmaste. Hedra gärna 

Gull-Britts minne
med en gåva till 

barncancerfonden på
tel.  020-90 20 90.

Vi vill rikta vårt varma 
tack till Er alla som 

hedrade minnet av vår 
älskade

Eivor Eriksson 
vid hennes bortgång. Tack 
för de vackra blommorna 
i kyrkan,  minnesgåvorna 
till Reumatikerförbundet 

och Ert deltagande vid 
begravningen.

Martin, Conny,  Patrik, 
Mats med familjer

Tack

Vår innerligt älskade 
Mamma, Mormor 

Farmor och Svärmor

Marie-Louice 
Dufbäck
f. Bengtsson

* 14 mars 1955 
† 11 september 2012

har i dag somnat in 
och lämnat oss i oändlig 

sorg och saknad.

JANNICE och ANDRES 
Kevin, Nicolina 

JIMIE och MADELAINE 
Belle, Edwin 

Släkt och vänner

Kära lilla Mamma, 
nu är Din 
strävan slut

All smärta den är borta 
och Du får vila ut

För allt vi vill Dig tacka, 
för kärlek rik 
och stor

För omsorg och all 
möda, tack kära 
lilla Mor

I våra minnen lever Du 
för alltid kvar

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen 
11 oktober kl. 11.00 
i Starrkärrs kyrka. 

Akten avslutas i kyrkan. 
Lika välkommet 

som blommor är en gåva 
till Cancerfonden 
tel. 020-59 59 59.

Jordfästningar
Lisbeth Lindström. I 
Starrkärrs kyrka hölls onsda-
gen 19 september begrav-
ningsgudstjänst för Lisbeth 
Lindström, Nol. Offi ciant 
var komminister Per-Martin 
Andersson.

Uno Andersson. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 
20 september begravnings-
gudstjänst för Uno An-
dersson, Alafors. Offi ciant 
var komminister Mikael 
Nordblom.

Ingemar Johansson. I 
Starrkärrs kyrka hölls freda-
gen 21 september begrav-
ningsgudstjänst för Ingemar 
Johansson, Bohus. Offi ciant 
var komminister Reine Bäck.

Marie-Louice Dufbäck 
har avlidit. Född 1955 och 
efterlämnar barnen Jannice 
och Jimie med familjer samt 
sambon Kent som närmast 
sörjande.

Valto Saariranta, Nödinge 
har avlidit. Född 1945 och 
efterlämnar barn med famil-
jer som närmast sörjande.

Anna Jönsson, Hålan, 
Skepplanda har avlidit. 
Född 1920 och efterlämnar 
syskon, svägerska samt sys-
konbarn med familjer som 
närmast sörjande.

Gull-Britt Johansson, 
Älvängen har avlidit. Född 
1925 och efterlämnar barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Eva Knutsson, Bohus har 
avlidit. Född 1943 och ef-
terlämnar maken Göte som 
närmast sörjande.

Ruth Johansson, Lindås 
har avlidit. Född 1915 och 
efterlämnar sönerna Roland, 
Bertil med familjer och syst-
rar som närmast sörjande.

Dödsfall

Yttre hemtjänst Ale, tack för 
ert fina trädgårdsarbete och 
trevliga uppträdande.
Inga-Lill & Bengt Hermansson

Pensionärer

Ett hjärtligt tack till all 
personal på Nödinge Vård-
central som hjälpte oss i 
samband med vår dotters 
olycka den 13/9.

Alicia Pousette med familj

Tack

Lillasyster är äntligen här 
och Alicia har blivit stora-
syster! Välkommen älskade 
Julia, du skulle bara veta 

vad vi har längtat efter dig!
NÄL 2012-09-07

Jennie och Michael Pousette

Födda 

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen men bestämt.

Ingegerd Gerke

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Mary Lindberg, Grönnäs

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Bengt Johansson, Alvhem

Bättre sent än aldrig
Välkommen till världen
Embla. Loke, Viggo & 

Trojs lillasyster. 
Mathias Abrahamsson

Maria Sjögren
NÄL 15/4-12. Tack till

bm. Juanita Bjursell
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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

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

SÄLJES

Gillar du heminredning?
Jag säljer heminredning via 
hemparty hos dig eller om 
ni är ett gäng som vill komma 
hem till mig på en visningom 
minst 6 personer är ni välkomna 
att höra av er. Jag säljer produk-
ter från zelectedbyhouze.se
Catrine Lorensson
tel. 0761-30 06 98

Hösilage i rundbal. Väl förtor-
kat, analyserat. 320:-/bal.
tel. 0704-15 02 10

Hö i rundbal, ca 170kg. 250:-/bal
tel. 0704-15 02 10

Kyl & frys. Husqvarna. Höjd 
180cm. 500:-
tel. 0735-78 94 88

Träbåt renov.objekt. 5,5 x 1,75. 
Säljes billigt.
tel. 0303-33 90 35

Sadlar stübben dressyr 17,5", 
1400. Bomfri Knigth Barebac, 
3500:-
tel. 0737-80 68 91

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

Bytesdagar för barnartiklar. Ale 
gymnasiums bamba. Lörd 29/9 
kl 10-15, Sönd 30/9 kl 10-13. För-
säljning av beg. kläder, skor, vin-
tersport, leksaker, spel, böcker 
mm. Söndag rea 50% på det 
mesta. 
Välkomna att fynda!

Mindre firma har garage rens-
ning vid Holmevattnet i Hålanda. 
Lördag 29 september. Elborr-
maskiner: sågar, elsvets, moss-
rivare, sug o blåsmaskin, grova 
kättingar, domkraft, kättingtalja, 
slipsten, butiksvåg, elektrolux 
hushållsassistent, gamla yxor o 
hyvlar, elkabel ca 75m, mm.
tel. 0520-66 80 18

Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30. 30/9, 
29/10, 28/11, 28/12. Info via:
moderjordnatverket@gmail.com

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

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

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 

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

Äntligen är hösten 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

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.
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Grattis
Saga

på din 4-årsdag.
Jättemånga kramar från 

Farfar och farmor i Hallsberg

Elli
5 år 27/9

Grattis och många kramar 
från Farmor & Farfar

Jennie Kornesjö
Nödinge fyller år den 5/10

även hennes mamma
Marie den 8/10.

Grattis från Farmor-Svärmor

Grattis
Hugo

9 år 28 september
önskar

Mormor, Morfar,
Moster, Morbror, Elias, 

Wilmer & Alma

Grattis till vår underbara
Jessica Alexandersson

på din 8-årsdag
den 14 september

önskar familjen

Grattis till prinsessan
Elli

som fyller 5 år
den 27 september.
Kram från Mormor

Efterlysning

Micke är en stor rödrandig katt som försvann från 
Grönnäs fredag 7/9 på em. Han kan vara på väg hem till 
Kåretorp,Sjövik. Om ni sett honom ring 0703237551 
eller 0703150632. Hittelön!

Veckans ros 
Veckans vackraste rosor till Ove Hellman i Gunntorp som 
även i år har klippt gräsmattan vid Missionskyrkan, samt till 
"scoutfarfar" Sten Olsson i Slittorp för hjälp med staketet 
utmed vägen. Stort tack!               "Vännerna i missionskyrkan"

Veckans ros till Kurt i Nygård för den trevliga festen.
"Gamla korkarbetare"

Övrigt
SÖKES. Per-Olof från Titanic, före detta sångare och 
kompgitarrist söker organist eller dragspelare från 40 år och 
uppåt för spelningar på bröllop, fester och annat. Ej hård-
rock.

0732-48 87 91 el. 0739-12 57 91
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FÖRRA VECKANS LÖSNING
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Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15 TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7

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

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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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

10-KORT10 KORT10-KORT

Gäller mamma/barn träning

OBS! TRÄNINGEN SKER MED 
LEGITIMERAD SJUKGYMNAST

ÄLVÄNGEN!

PÅ GÅNG!

PÅ GÅNG I OKTOBER:
 

suve

Specialerbjudande och annat skoj

fl er 

 på fredagar från 
kl 9.00

  

riktad provträning till Seniorer bl.a.


