
Strömsvallen får konstgräs.

Klart för konst-
gräs i Lilla Edet
LILLA EDET. Efter 
många och långa dis-
kussioner är beslutet 
nu fattat. Det blir 
Strömsvallen som 
får Lilla Edets första 
konstgräsplan.
I Ale färdigställs just nu den tredje 
konstgräsplanen. Lilla Edet väntar 
på sin första. Nästa höst ska arbetet 
starta.

Läs sid 7

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

Te
le

fo
n:

03
03

-
74

 8
9 

90

Älvängen

Nr 35  |  vecka 40  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

www.axums.se

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

Japansk kockkniv 17 cm 
Ord pris 169:-

Skalkniv 7 cm 
Ord pris 59:-

129:- 39:-

DENNA VECKA FIRAR VI
KANELBULLENS DAG!

Ale Torg 7, NÖDINGE • Gäller v.40 • www.ica.se/ale

Provsmaka!
På torsdag 4/10, 

har vi provsmak på 

färskbakade bullar 11-19

Kanelbulle

5:-/st
Femtio öre per bulle 
går till Rosa Bandet, 

insamlingen mot 
bröstcancer.

Priset gäller ons-sön v.40

Torsdag 4 oktober

 krkkk

Kaffe och
kanelbulle

 krkkk

Fyra kanelbullar

1 kr/bulle går till Cancerfonden

ALE TORG

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Lilla Edet

  

Lödöse 0520-66 00 10

Svenska 
äpplen
Gäller t o m 7/10-12

Ord.pris 27.90:-/kg
/kg

Full fart mot 
andra raka 
VM-guldet...

Emma-Nellie Örtendahl tog sitt första VM-guld i jetski i 
Arizona förra året. Nu är det dags igen. I lördags reste hon 
till staterna för att jaga nya medlajer.
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Redaktionens mest 
trogne följeslagare 
har lämnat oss. Allan 

Larson blev 87 år gam-
mal, men gammal blev han 
egentligen aldrig. Han var 
fri från krämpor, mediciner 
och tabletter. Han hade 
alltid ett leende på läp-
parna och en historia eller 
vits nära till hands. Det 
var med blandade känslor 
jag åkte upp till Älvevi för 
att bevittna derbyt mellan 
ÄIK och Nol IK. Det var 
ju Allans uppdrag. Fast när 
matchen nu spelades på 
konstgräset fanns det ändå 
ett naturligt skäl att skifta. 
Allan har ägnat många 
spaltmeter åt att beskriva 
det gröna gräset, men när 
nu både Älvängens IK och 
Ahlafors IF har fått konst-
gräs, Skepplanda är på gång, 
var det kanske läge att kasta 
in handduken för kommu-
nens mest erfarne sportre-
porter? Allan Larson har 
varit med från första numret 
av Alekuriren. Som frilan-
sare har han haft för vana att 
bevaka det som har hänt på 
Älvevi, Forsvallen, Gläntevi 
och ibland även Alevi på 
födelseorten Nygård. Som 
patriot i Älvängen har Älvevi 
självklart varit som ett andra 
hem, men jag vill nog påstå 
att Gläntevis matta ändå 
är den som har imponerat 
mest på Larson genom åren. 
Otaliga är de rubriker och 
ingresser som Allan har skri-

vit. Han gillade att försöka 
koppla samman rubrik och 
bild. Inte heller var han sen 
att få en bild på matchens 
domartrio. De som ofta stod 
offer för syrliga repliker från 
publik och det förlorande 
laget stod alltid Allan nära. 
Många rättskipare har till 
sin förvåning öppnat posten 
några dagar efter matchen 
och hittat en bild från Allan.
Generation efter generation 
har han följt i Älvängens IK, 
talanger har blivit A-lagsspe-
lare som har blivit föräldrar 
till barn som blivit A-lags-
spelare som blivit föräldrar 
till barn som blivit... Alla har 
de en sak gemensamt, de har 
blivit fotograferade av Allan 
Larson och han har haft 
örnkoll på hela släktträdet.

Själv tillhör jag genera-
tionen som både fått 
mina första leksaker 
från Allans i Älvängen, 
blivit fotograferad 
av Larson, lämnat in 
tipsraden hos  samme 
man och dessutom har 
jag haft äran att jobba 
ihop med honom under 
16 år. Det sistnämnda 
har inneburit att vi ätit 
julbord ihop 14 gånger 
i rad och då kunde 
vad som helst hända. 
Vem som nu ska stå för 
underhållningen åter-
står att se?
Det är 
makalöst 

när man blickar tillbaka på 
allt som Allan gjort och varit 
inblandad i. Det är inte utan 
att man känner en stor tack-
samhet, men också en viss 
prestationsångest. 

Trots allt vi har fått, 
Allan, kommer tomrummet 
efter dig att vara gigantiskt i 
många år. Hur det ska fyllas 
blir vår huvudvärk. En fråga 
som den klurige farbron tog 
med sig var varför han alltid 
skrev Larsson med ett S, det 
skulle vara Larson sa Lars-
son utan att besvara frågan 
varför. Stora män gör så, 
en del saker förblir privata 
och på så vis minns vi dem 
än längre, därför är jag glad 
över att vi aldrig fick veta.

Vila i frid!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

En vän och kollega mindre

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

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

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

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

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

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

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

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

Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se
www.alekuriren.se

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 
45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 
månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 
Material framställt av lokaltidningen är 
tidningens egendom och får inte utnyttjas 
utan skriftligt medgivande. 
För fel i annons svarar tidningen för högst 
kreditering av annonskostnaden eller ett 
nytt införande.
Allt återgivande av texter, bilder och 
annonser utan tidningens medgivande är 
förbjudet.

Granskning
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
annons och insändare med kränkande 
innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-
ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 
och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 
behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 
webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 
vill vara med och räkna på uppdragen. 
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Centern i Ale

har

HÖSTMÖTE
i Starrkärrs 
Bygdegård

Måndag 15 okt kl 18

Varmt Välkomna!

Kom och 
prata skola

Torsdag 4 okt kl 19
Aktivitetshuset Älvängen

Elena Fridfelt, ordförande 
utbildningsnämnden i Ale 

bjuder in till diskussionskväll 
om skolan.

Välkommen!

Det händer i
GUNTORPS MISSIONKYRKA

Ekumeniska 
höstkvällar
inför Ordet
I Guntorps missionskyrka

Tisdag-onsdag 9-10 okt kl 19
Medverkande:  

Tisdag: Pastor Roland Hellsten
Onsdag: Pastor Daniel Demming

Ämne tisdag: Guds skönhet
Ämne onsdag: Kyrkan - rädd  

eller orädd.
Bön, lovsång, servering

VÄLKOMNA!

DAMKLÄDER • SMYCKEN • PRESENTER

0520-66 00 41 • 0521-22 00 14
Rättaregårdsvägen 22, Lödöse

Fredag 10-18 • Lörd 10-14

TAKARBETE
Utför alla slags takarbeten till 

lågpris. 35 år i branschen.

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

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

I Afton
DANS

till levande musik med

och

CELSI:s 
Orkester

Lördag 6 oktober, 19:00-24:00
Skepplanda Bygdegård

Inträde 40:-

Ö

TYGLADAN
GARDINSTÄNGER 99:- 

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

600 m2 gardintyg, modetyg, inredning & kläder

HÖSTNYHETER  - i metervara & färdigsytt

Öppet: Måndag-fredag 10-18, Lördag 10-14
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 • Cykel rep

POTATIS - SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Gul mandel, 

Amandine. 5 och 20 kg förp. Morötter. Solrosfrö 20 kg 220:-
Fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- blåbärs- 

hallon- drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt). 
Säljes från lastbil LÖRDAG 6/10  

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 
13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15. Ej kort. Nästa tur om 4 veckor.

 070-298 39 40, 0708-26 61 34



Redaktionens mest 
trogne följeslagare 
har lämnat oss. Allan 

Larson blev 87 år gam-
mal, men gammal blev han 
egentligen aldrig. Han var 
fri från krämpor, mediciner 
och tabletter. Han hade 
alltid ett leende på läp-
parna och en historia eller 
vits nära till hands. Det 
var med blandade känslor 
jag åkte upp till Älvevi för 
att bevittna derbyt mellan 
ÄIK och Nol IK. Det var 
ju Allans uppdrag. Fast när 
matchen nu spelades på 
konstgräset fanns det ändå 
ett naturligt skäl att skifta. 
Allan har ägnat många 
spaltmeter åt att beskriva 
det gröna gräset, men när 
nu både Älvängens IK och 
Ahlafors IF har fått konst-
gräs, Skepplanda är på gång, 
var det kanske läge att kasta 
in handduken för kommu-
nens mest erfarne sportre-
porter? Allan Larson har 
varit med från första numret 
av Alekuriren. Som frilan-
sare har han haft för vana att 
bevaka det som har hänt på 
Älvevi, Forsvallen, Gläntevi 
och ibland även Alevi på 
födelseorten Nygård. Som 
patriot i Älvängen har Älvevi 
självklart varit som ett andra 
hem, men jag vill nog påstå 
att Gläntevis matta ändå 
är den som har imponerat 
mest på Larson genom åren. 
Otaliga är de rubriker och 
ingresser som Allan har skri-

vit. Han gillade att försöka 
koppla samman rubrik och 
bild. Inte heller var han sen 
att få en bild på matchens 
domartrio. De som ofta stod 
offer för syrliga repliker från 
publik och det förlorande 
laget stod alltid Allan nära. 
Många rättskipare har till 
sin förvåning öppnat posten 
några dagar efter matchen 
och hittat en bild från Allan.
Generation efter generation 
har han följt i Älvängens IK, 
talanger har blivit A-lagsspe-
lare som har blivit föräldrar 
till barn som blivit A-lags-
spelare som blivit föräldrar 
till barn som blivit... Alla har 
de en sak gemensamt, de har 
blivit fotograferade av Allan 
Larson och han har haft 
örnkoll på hela släktträdet.

Själv tillhör jag genera-
tionen som både fått 
mina första leksaker 
från Allans i Älvängen, 
blivit fotograferad 
av Larson, lämnat in 
tipsraden hos  samme 
man och dessutom har 
jag haft äran att jobba 
ihop med honom under 
16 år. Det sistnämnda 
har inneburit att vi ätit 
julbord ihop 14 gånger 
i rad och då kunde 
vad som helst hända. 
Vem som nu ska stå för 
underhållningen åter-
står att se?
Det är 
makalöst 

när man blickar tillbaka på 
allt som Allan gjort och varit 
inblandad i. Det är inte utan 
att man känner en stor tack-
samhet, men också en viss 
prestationsångest. 

Trots allt vi har fått, 
Allan, kommer tomrummet 
efter dig att vara gigantiskt i 
många år. Hur det ska fyllas 
blir vår huvudvärk. En fråga 
som den klurige farbron tog 
med sig var varför han alltid 
skrev Larsson med ett S, det 
skulle vara Larson sa Lars-
son utan att besvara frågan 
varför. Stora män gör så, 
en del saker förblir privata 
och på så vis minns vi dem 
än längre, därför är jag glad 
över att vi aldrig fick veta.

Vila i frid!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

En vän och kollega mindre

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

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

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

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

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

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

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

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

Besöksadress 
Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen
Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07
info@alekuriren.se
www.alekuriren.se

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 
Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 
Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 
45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 
månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 
SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 
Material framställt av lokaltidningen är 
tidningens egendom och får inte utnyttjas 
utan skriftligt medgivande. 
För fel i annons svarar tidningen för högst 
kreditering av annonskostnaden eller ett 
nytt införande.
Allt återgivande av texter, bilder och 
annonser utan tidningens medgivande är 
förbjudet.

Granskning
Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 
annons och insändare med kränkande 
innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-
ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 
och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 
behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 
webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 
vill vara med och räkna på uppdragen. 
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Centern i Ale

har

HÖSTMÖTE
i Starrkärrs 
Bygdegård

Måndag 15 okt kl 18

Varmt Välkomna!

Kom och 
prata skola

Torsdag 4 okt kl 19
Aktivitetshuset Älvängen

Elena Fridfelt, ordförande 
utbildningsnämnden i Ale 

bjuder in till diskussionskväll 
om skolan.

Välkommen!

Det händer i
GUNTORPS MISSIONKYRKA

Ekumeniska 
höstkvällar
inför Ordet
I Guntorps missionskyrka

Tisdag-onsdag 9-10 okt kl 19
Medverkande:  

Tisdag: Pastor Roland Hellsten
Onsdag: Pastor Daniel Demming

Ämne tisdag: Guds skönhet
Ämne onsdag: Kyrkan - rädd  

eller orädd.
Bön, lovsång, servering

VÄLKOMNA!

DAMKLÄDER • SMYCKEN • PRESENTER

0520-66 00 41 • 0521-22 00 14
Rättaregårdsvägen 22, Lödöse

Fredag 10-18 • Lörd 10-14

TAKARBETE
Utför alla slags takarbeten till 

lågpris. 35 år i branschen.

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

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

I Afton
DANS

till levande musik med

och

CELSI:s 
Orkester

Lördag 6 oktober, 19:00-24:00
Skepplanda Bygdegård

Inträde 40:-

Ö

TYGLADAN
GARDINSTÄNGER 99:- 

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

600 m2 gardintyg, modetyg, inredning & kläder

HÖSTNYHETER  - i metervara & färdigsytt

Öppet: Måndag-fredag 10-18, Lördag 10-14
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 • Cykel rep

POTATIS - SYLT - SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Gul mandel, 

Amandine. 5 och 20 kg förp. Morötter. Solrosfrö 20 kg 220:-
Fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- blåbärs- 

hallon- drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt). 
Säljes från lastbil LÖRDAG 6/10  

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 
13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15. Ej kort. Nästa tur om 4 veckor.

 070-298 39 40, 0708-26 61 34
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Telefon: Taxi 0520-45 90 00 Buss 0520-65 75 00 
www.lillaedetsbuss.se

Lilla Edets Buss

I våra resor ingår det mesta, läs mer på vår 
hemsida eller ring för program.

Bremen oktoberfest
Sista chansen - boka nu! Begr. antal platser. 

Halvp. 26/10-28/10 2.895:-

Burg 
Begr. antal platser. 14-15/11 Onsdagsdans med orkester.

Halvp. Handla inför julen 1.395:-/pp 
i dubbelrum

Schwerin julmarknad 

7-9/12 2.450:-

Jokkmokks marknad 
& Ishotellet  6/2-11/2 2013. Halvp. 

Populär resa - boka omgående! 7.500:-/pp

Chess på svenska 
Lördag 16/2 2013. Göteborgsoperan. 

Buss o. entré 920:-/pp

ALE. Protesterna mot 
vindkraft i Alefjäll har 
varit omfattande.

Nu meddelar Allians-
partierna att de skär-
per kraven för byggna-
tion av vindkraftverk.

– Vi är beredda att 
använda vårt veto, 
hälsar Kommunstyrel-
sens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Planerna på att bygga vind-
kraftverk i Alefjäll ser ut att 
förbli en vision. Aletrion 
Vind AB som bildades av 
markägare i området och 
företaget Triventus, har nu 
beslutat att bromsa projektet. 
Främsta skälet anses rådande 
elpriser och konjunktur vara.

– Efterfrågan på vind-
kraftverk samt marginalerna 
i projektrealisering har mins-
kat. Utifrån dagens mark-
nadsläge har Triventus valt 
att bromsa på takten eller 
pausa projekt för att allokera 
resurser till de projekt som vi 
bedömer har kommit längst 
och/eller är möjliga att rea-
lisera i närtid. Då Triventus 

är största ägare i Triventus 
Aletrion Vind AB drab-
bas även Aletrionprojektet 
av inbromsningen, skriver 
projektutvecklare Johanna 
Ottosson i ett mejl men 
säger samtidigt att projektet 
fortfarande är intressant och 
kan tas upp i framtiden.

Skulle det i framtiden 
komma en ansökan om vind-
kraftsetablering i Alefjäll får 
företaget räkna med skärpta 
krav. Alliansen har lyssnat 

och förtydligat sitt ställ-
ningstagande.

– Vi informerar nu att det 
är 35 db som gäller för ljud-
nivån och inga verk får vara 
över 150 meter, säger Mikael 
Berglund som är beredd att 
gå ännu längre.

– Vi är fem partier i Alli-
ansen och detta är vi överens 
om idag, men för Modera-
ternas räkning kan jag säga 
att vi är beredda att riva upp 
hela vindbruksplanen om så 

krävs.
Beskeden ska enligt 

Mikael Berglund definitivt 
ses som en följd av det arbete 
som Alefjälls naturskydds-
förening har lagt ner. Inför 
fullmäktigesammanträdet i 
augusti lämnades 683 namn-
underskrifter in. Ordfö-
rande Bruno Nordenborg 
var både glad och lättad av 
beskeden i förra veckan.

– Det är som ljuv musik i 
våra öron. Vi har förstått att 

Tvärnit för vindkraft i Ale
– Kommunen skärper tonen och planerna i Alefjäll skjuts upp
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STARRKÄRR. Det är en 
bygd delad i två läger – 
för eller mot vindkraft.

Ortsutvecklingsmö-
tet i Starrkärr blev 
precis så laddat som 
förväntat.

Ärendet bör fortsätt-
ningsvis få ett eget 
demokratiskt forum där 
frågan kan debatteras 
fritt.

Planerna på vindkraftsut-
byggnad i Ale kommun är

vision. Ganska snart härsk-
nade Jan Skog (M), andre 
vice ordförande i presidiet, 
till och menade att anföran-
det inte överensstämde med 
hur anförandet var tänkt att 
ske. Nu fick ändå Norden-
borg fortsätta att berätta om 
ANF:s tankar och verksam-
hetsinriktning.

Väcker känslor
Att frågan om vindkraft väcker 
känslor på landsbygden råder 
det inga som helst tvivel om

räckligt informativa i frågor 
rörande vindbruksplanen.

– Är det något som vi är 
bra på så är det dialogen med 
er alebor. Vi ligger faktiskt i 
framkant av landets kommu-
ner när det gäller just den 
biten. Vi har ortsutvecklings-
mötena som ett sätt att kom-
municera, medborgarpane-
len, vår hemsida där invånar-
na kan lämna medborgarför-
slag, förklarade Berglund.

– Senare i processen kan 
det emellertid finnas skäl till

– Laddat möte i Starrkärrs bygdegård

Vindkraftsfrågan debatterades livligt på ortsutvecklingsmötet i Starrkärr och i fokus stod 
bland andra Bruno Nordenborg som gjorde en presentation av visionen för Alefjälls Natur-
skyddsförening.

Vindkraften överskuggade allt annat Inbjudan till 

ÖPPET MÖTE
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden inbjuder till öppet möte med 
information och ordinarie nämndsammanträde torsdagen den 19 april 
kl. 17:00 – 20:00 i TV-studion, Ale gymnasium i Nödinge.

Öppnande av sammanträde
• Presentation av förtroendevalda och medverkande tjänstemän

Informationsärenden
• Budget 2013 – diskussion 

Beslutsärenden

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de Roy Jansson, kassör i Ale-
fjälls Naturskyddsförening.

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

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

Fortsatta protester mot vindkraft i Ale

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

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

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Alefjälls Naturskyddsförenings ordförande Bruno Norden-
borg överlämnade 683 namnunderskrifter till Ales politiska 
ledning, här representerad av Klas Nordh (FP), Mikael Berg-
lund (M), Paula Örn (S) och Inga-Lill Andersson (S).

Faksimil Alekuriren vecka 15, 2012.
DETTA HAR HÄNT

Ale kommunfullmäktige antog 
en vindbruksplan 31 januari 2011. 
Här anges tre områden, Björbäck, 
Storekärr och Sannum som 
lämpliga för vindkraftsutbyggnad. 
Markägare och vindkraftsex-
ploatören Triventus AB bildade 
ett gemensamt bolag Triventus 
Aletrion Vind AB i oktober 2011. 
1 februari 2012 bildar boende i 
området Alefjälls naturskyddsför-
ening med syfte att aktivt arbeta 
för att förhindra etableringar som 
negativt påverkar livsmiljöer för 
djur och människor. Parterna möts 
på dialogmöten, ortsutvecklings-
möten och informationsmöten. 
Triventus presenterar förslag 
om att bygga tio vindkraftverk i 
Alefjäll. Naturskyddsföreningen 
lämnar in 683 namnunderskrifter 
som bevis på motståndet.

USPASTORP. Den 1 februari bildades 
Alefjälls Naturskyddsförening.

På ett organiserat sätt hoppas 
man nu kunna rädda Alefjäll undan 
vindkraftsetablering.

– För varje dag som går så märker 
vi att motståndet blir större och 
större. Det ger oss i styrelsen och 
alla aktiva medlemmar energi och 
styrka att fortsätta vår kamp för ett 
tyst och fridfullt Alefjäll, säger ord-
föranden Bruno Nordenborg.

Sprungna ur olika intresseorganisationer har 
motståndare till vindkraftsetablering på Ale-
fjäll organiserat sig och bildat en gemensam

Enad motståndsrörelse 
mot vindkraft på Alefjäll
– Nybildad förening tar upp kampen

Kampen fortsätter för att rädda Alefjäll undan vindkraftsetablering. Bruno Nordenborg är ord-
förande och Roy Jansson kassör i den nybildade föreningen Alefjälls Naturskyddsförening.

Faksimil Alekuriren vecka 9, 
2012.

det har lutat åt det här hållet 
och kan bara vara glada åt 
att det nu ser ut som att Tri-
ventus packar ihop. Vi vann 
kampen om livsmiljön för 
människor och djur i Alefjäll!

Socialdemokraterna för-
vånas något över Alliansens 
utspel.

– Så vitt vi vet finns det 
inget direkt ärende att ta 
ställning till i vindkraftsfrå-
gan. Vi har en vindbruks-
plan som till exempel redan 
säger att verken inte får vara 
högre än 150 meter. När det 
gäller ljudnivån tycker även 
vi att bullerfrågan känns svår. 
Kritiken från Alefjälls natur-
skyddsförening har självfallet 
även vi tagit på stort allvar, 
säger oppositionsråd Paula 
Örn.

PER-ANDERS 
KLÖVERSÖ

NÖDINGE. Utbildnings-
nämnden har bestämt 
sig.

Den nya skolan vid 
Norra Kilandavägen i 
Nödinge blir för F-3.

– Vi är helt eniga och 
har verkligen vägt för- 
och nackdelar, säger 
Elena Fridfeldt (C), 
nämndens ordförande.

Det var tänkt som en ny F-5-
skola, men blir nu istället en 
enhet för de yngsta skolbar-
nen. Elever från förskole-
klass till och med skolår tre 
kommer att få gå i den nya 
skolan som byggs vid Norra 
Kilandavägen och som för-
hoppningsvis ska stå färdig 
till höstterminen 2014. 
Nödingeskolan och Kyrk-
byskolan ska samtidigt reno-
veras och byggas om för att 
anpassas till nya pedagogiska 
villkor.

– Den nya skolan var 
inledningsvis tänkt som en 
F-5-skola, men det skulle 
betyda att Nödinge plöts-
ligt skulle ha två likadana 
skolor. Risken var då stor att 
vi skulle få en A- och B-skola, 
en ny och en gammal. Det 
kändes inte särskilt logiskt att 
ett samhälle som Nödinge 
ska behöva ha två skolor för 

samma åldersgrupp. Nu får 
alla barn gå i den nya skolan 
och flyttas sedan över till 
Nödinge- och Kyrkbyskolan 
när de börjar årskurs sex, för-
klarar Elena Fridfeldt.

Det som nu återstår att 
lösa är en säker trafiklösning 
för att garantera alla barn en 
trygg skolväg.

– Det blir varken en 
gångtunnel eller övergång, 
men vi diskuterar mängder 

av andra alternativ. Det är 
sektor Samhällsbyggnad som 
äger frågan och jag är över-
tygad om att vi hittar en bra 
lösning. Samtidigt är det ett 
mindre kaos vid Nöding-
eskolan idag när alla för-
äldrar som kör sina barn till 
skolan möts, det kan vi före-
bygga vid den nya skolan och 
skapa bättre förutsättningar 
för. Vid Nödingeskolan blir 
det mindre trafik när vår 

nya skola står klar så det är 
många pluseffekter med den 
här satsningen, menar Elena 
Fridfeldt.

Utbildningsnämnden var 
helt enig när beslutet om 
att anpassa den nya skolan 
för F-3 togs. I direktivet står 
också att byggnaden ska vara 
flexibel så att det även finns 
möjlighet i framtiden att ge 
plats åt förskola/dagis.

PER-ANDERS KLÖVERSÖ

Nödinges nya skola blir för de yngsta

Investeringssparkonto
- ett långsiktigt sparande.
Ny sparform som gör det enklare för dig att 
skattefritt* köpa och sälja aktier, fonder och 
andra värdepapper.

 
Ring mig så berättar jag mer.

Susanne Karlsson, 0303-33 16 44 
Privat- och Företagsrådgivare, Bank 
 
 
*Sparformen har en årlig avkastningsskatt.
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HELTID – EN 
RÄTTIGHET?

Tordagen den 4 oktober 
kl 18.00-20.00 

kommer Paula Liukkonnen från 
Stockholms universitet till Folkets hus 

i Nol och pratar om 
anställningsfrågor.

Varmt välkommen!

VAD HÄNDER 
I NÖDINGE?
Nödinge S-förening bjuder in till 

öppet möte den 10/10 
kl 18.30 på S Klöverstigen 31. 

På dagordningen står skolan, 
bostäderna och trafiken.

Alla är hjärtligt välkomna!

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

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

ALE. Nästa vecka hålls hös-
tens första ortsmöten.

På den gemensamma 
agendan står bland annat 
uppföljning av visionsarbetet 
och information om den nya 
kollektivtrafi ken, men man 
har svårt att locka yngre 
besökare.
Ortsutvecklingsmötena, som hålls 
två gånger om året, innebär en chans 
för invånarna att personligen få träffa 
och framföra sina åsikter till kommu-
nens ledande politiker och tjänste-
män. Ändå har man varje år problem 
med att nå medelålders och yngre. 

Klas Nordh (FP), Kommunsty-
relsens ordförande, spår att det är 
bristen på tid som gör att man prio-
riterar andra saker. 

– De som påverkas mycket, men 
har lite engagemang tillhör en viktig 
grupp som tyvärr är svår att nå. Per-
sonligen jobbar jag intensivt med att 
rädda medborgarkommunikationen, 
men det är alltid svårt att nå de som 
befinner sig mitt i livet.

Börje Ohlsson (AD), ordförande 
i Surte, håller med.

– Pensionärer har mer tid att titta 
på sitt samhälle och dessutom är orts-
mötet ett bra tillfälle att komma ut 
och träffa folk. 

Skepplanda gör i höst ett nytt 
försök att erbjuda barnpassning för 
att locka fler småbarnsföräldrar.

– I våras var det inte en enda som 
utnyttjade det, men vi försöker igen, 

säger ordförande Sven Rydén (AD).
Dan Björk (M), ordförande för 

ortsmötet i Alafors upplever samma 
problem. I våras lyckades man dock 
locka fler ungdomar och få ner med-
elåldern till runt 35 år genom att hålla 
mötet på Pelarteatern och fokusera 
på unga. 

– För att få konceptet att över-
leva behöver det vara lite mer sjung. 
Man får ha teman och forum som 
rör den specifika gruppen, men det 
skulle ändå vara svårt att nå de som 
är i 30-årsåldern eftersom man har så 
mycket omkring sig och tiden räcker 
inte till. På sikt får vi bekymmer 
eftersom det inte blir representativt 
för de olika frågorna. 

På höstens ortsmöten kommer 
man bland annat att prata om vad 
som händer den 9 december när den 
nya kollektivtrafiken körs igång. 

– Vår ambition var att Västtra-
fik skulle besöka alla mötena, men 
nu kommer de bara till fyra. Resten 
gästas av kollektivtrafikansvarig från 
kommunen, som svarar på frågor 
inom den kommunala kompetensen, 
berättar Klas Nordh. 

Arbetet med Vision 2025 som 
introducerades i våras kommer att 
följas upp och likaså projektet ”Cul-
tural Planning”, som representanter 
från samhällsbyggnad kommer att 
informera om kopplat till översikts-
planen. 

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

KVANTUMserien!Äntligen dags igen!

Ruset!
Pojkar  -7 år  f. 05 och senare 1,5 km
Pojkar  8-9 år  f. 03-04  1,5 km
Flickor  -7 år  f. 05 och senare  1,5 km
Flickor  8-9 år  f. 03-04  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

Tisdagarna: 2 oktober • 9 oktober • 16 oktober

23 oktober • 30 oktober •  6 november

Övrigt
Upplysningar: OK Alehof. 
Tel: 0303-22 99 90
e-post: kansliet@alehof.se
Hemsida: www.kvantumserien.se

NÖDINGE. För barn med läs- och skrivsvårigheter fi nns det idag 
många hjälpmedel att tillgå på deras egna skoldatorer, men det 
kan vara svårt för föräldrar att veta hur de ska användas. 

På lördag håller Ale bibliotek Öppet hus där många av frå-
gorna besvaras. 
Läs- och skrivsvårigheter hos barn har alltid varit en hjärtefråga för bibliote-

karien Ann Franzén. På lördag är hon med 
och arrangerar Öppet hus, som i första hand 
riktar sig till föräldrar, men även till alla som 
är intresserade av att lära sig mer om funktio-
nerna på elevernas datorer. Hon misstänker 
att det kommer att bli en välbesökt dag på Ale 
bibliotek. 

– I Ale kan det röra sig om 600 barn som 
har svårigheter av ett eller annat slag. Många 
halkar mellan stolarna och så blir det brand-
kårsutryckning i åttan. Jag har sett det i alla 
år och det gäller inte ett eller två barn utan 
många. Jag tycker ändå att man blivit bättre 
på att fånga upp dem tidigare, men man får 
inte glömma att barn är bra på att dölja. 

Hon förklarar att Öppet hus är ett sätt att 
stötta föräldrarna för att bättre kunna möta 
sitt barns behov. 

Niclas Löfgren, specialpedagog från 
Skoldatateket, kommer att ha genomgångar 
i hur de olika verktygen används. 

De alternativa hjälpmedlen som finns på 
datorerna ger eleven möjlighet att jobba mer 
självständigt och därför hänga med bättre i 
skolarbetet, säger han. 

Stöd till föräldrar
– Öppet hus om digitala hjälpmedel

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

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

LEDIGA TJÄNSTER

Ortsmöten lockar få unga
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och framföra sina åsikter till kommu-
nens ledande politiker och tjänste-
män. Ändå har man varje år problem 
med att nå medelålders och yngre. 

Klas Nordh (FP), Kommunsty-
relsens ordförande, spår att det är 
bristen på tid som gör att man prio-
riterar andra saker. 

– De som påverkas mycket, men 
har lite engagemang tillhör en viktig 
grupp som tyvärr är svår att nå. Per-
sonligen jobbar jag intensivt med att 
rädda medborgarkommunikationen, 
men det är alltid svårt att nå de som 
befinner sig mitt i livet.

Börje Ohlsson (AD), ordförande 
i Surte, håller med.

– Pensionärer har mer tid att titta 
på sitt samhälle och dessutom är orts-
mötet ett bra tillfälle att komma ut 
och träffa folk. 

Skepplanda gör i höst ett nytt 
försök att erbjuda barnpassning för 
att locka fler småbarnsföräldrar.

– I våras var det inte en enda som 
utnyttjade det, men vi försöker igen, 

säger ordförande Sven Rydén (AD).
Dan Björk (M), ordförande för 

ortsmötet i Alafors upplever samma 
problem. I våras lyckades man dock 
locka fler ungdomar och få ner med-
elåldern till runt 35 år genom att hålla 
mötet på Pelarteatern och fokusera 
på unga. 

– För att få konceptet att över-
leva behöver det vara lite mer sjung. 
Man får ha teman och forum som 
rör den specifika gruppen, men det 
skulle ändå vara svårt att nå de som 
är i 30-årsåldern eftersom man har så 
mycket omkring sig och tiden räcker 
inte till. På sikt får vi bekymmer 
eftersom det inte blir representativt 
för de olika frågorna. 

På höstens ortsmöten kommer 
man bland annat att prata om vad 
som händer den 9 december när den 
nya kollektivtrafiken körs igång. 

– Vår ambition var att Västtra-
fik skulle besöka alla mötena, men 
nu kommer de bara till fyra. Resten 
gästas av kollektivtrafikansvarig från 
kommunen, som svarar på frågor 
inom den kommunala kompetensen, 
berättar Klas Nordh. 

Arbetet med Vision 2025 som 
introducerades i våras kommer att 
följas upp och likaså projektet ”Cul-
tural Planning”, som representanter 
från samhällsbyggnad kommer att 
informera om kopplat till översikts-
planen. 

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

KVANTUMserien!Äntligen dags igen!

Ruset!
Pojkar  -7 år  f. 05 och senare 1,5 km
Pojkar  8-9 år  f. 03-04  1,5 km
Flickor  -7 år  f. 05 och senare  1,5 km
Flickor  8-9 år  f. 03-04  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

Tisdagarna: 2 oktober • 9 oktober • 16 oktober

23 oktober • 30 oktober •  6 november

Övrigt
Upplysningar: OK Alehof. 
Tel: 0303-22 99 90
e-post: kansliet@alehof.se
Hemsida: www.kvantumserien.se

NÖDINGE. För barn med läs- och skrivsvårigheter fi nns det idag 
många hjälpmedel att tillgå på deras egna skoldatorer, men det 
kan vara svårt för föräldrar att veta hur de ska användas. 

På lördag håller Ale bibliotek Öppet hus där många av frå-
gorna besvaras. 
Läs- och skrivsvårigheter hos barn har alltid varit en hjärtefråga för bibliote-

karien Ann Franzén. På lördag är hon med 
och arrangerar Öppet hus, som i första hand 
riktar sig till föräldrar, men även till alla som 
är intresserade av att lära sig mer om funktio-
nerna på elevernas datorer. Hon misstänker 
att det kommer att bli en välbesökt dag på Ale 
bibliotek. 

– I Ale kan det röra sig om 600 barn som 
har svårigheter av ett eller annat slag. Många 
halkar mellan stolarna och så blir det brand-
kårsutryckning i åttan. Jag har sett det i alla 
år och det gäller inte ett eller två barn utan 
många. Jag tycker ändå att man blivit bättre 
på att fånga upp dem tidigare, men man får 
inte glömma att barn är bra på att dölja. 

Hon förklarar att Öppet hus är ett sätt att 
stötta föräldrarna för att bättre kunna möta 
sitt barns behov. 

Niclas Löfgren, specialpedagog från 
Skoldatateket, kommer att ha genomgångar 
i hur de olika verktygen används. 

De alternativa hjälpmedlen som finns på 
datorerna ger eleven möjlighet att jobba mer 
självständigt och därför hänga med bättre i 
skolarbetet, säger han. 

Stöd till föräldrar
– Öppet hus om digitala hjälpmedel

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

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

LEDIGA TJÄNSTER

Ortsmöten lockar få unga

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

Oktober

PÅ GÅNG I ALE

Tack!
för din arbetsinsats 
som vikarie under 
sommaren 2012
Äldreomsorgen, Funktionshinderenheten

Ale kommuns kulturstipendium delas ut för 
insatser inom kulturområdet. Stipendiet delas ut 
till person eller organisation som är bosatt i, eller 
har sin kulturella verksamhet knuten till Ale. 

Kulturstipendiet om 30.000 kr är uppdelat i arbetssti-
pendium och belöningsstipendium. Stipendierna kan 
komma att delas av flera stipendiater. Ansökningsblan-
kett finns på  www.ale.se/uppleva-och-gora/kultur/ 
kulturstipendium samt på Kulturverket i Ale  
gymnasium, Nödinge. Blanketten kan också beställas 
på telefon 0303-330 590. Ansökan skall vara  
kommunen tillhanda senast måndag 15 oktober 2012.  

För ytterligare information kontakta enhetschef 
Ragnhild  Kappelmark 0303-330 939.

Hjälp med läxor för 9:or 
och gymnasiet
Behöver ditt barn stöd med läxorna? 
På Mötesplats ungdom kan ungdomar 
från nian till och med gymnasiet göra 
sina läxor tillsammans. Två lärare finns 
på plats för att hjälpa till.
Läxhjälpen drivs i form av ett 
studiecafé tillsammans med Ale 
ungdomsråd. Eleverna får stöd att i en trevlig social samvaro lösa de 
problem som är svåra att klara ensam. 
Vi träffas varje onsdag kl 17.00-20.00 i Komvux lokal nära caféet. 
Studiecaféet startar för säsongen den 3 oktober.

Ale gymnasium finns 
på Gymnasiemässan 
Den 9, 10 och 11 oktober är vi på 
Gymnasiemässan i  monter F02:50.

Vi har följande programutbud 2013-2014

 
 
 
 
 
 
 
 

Se mer information om våra inriktningar och mera på vår hemsida
www.alegymnasium.se eller på  facebook.com/alegymnasium

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

HAR DITT BARN KÄMPIGT 
ATT LÄSA OCH SKRIVA?
Välkommen till Öppet hus på Ale bibliotek i 
Nödinge lördag 6 oktober.

Kl. 10.00 - 14.00 kan du träffa Niclas Löfgren från 
skoldatateket i Ale som visar olika  
hjälpmedel för skolan och hemmet.
Du får själv testa de program som alla elever har 
tillgång till i sina skoldatorer. Biblioteket berättar om 
talböcker och lättläst.

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

STARTA BOKCIRKEL
- inspirationsträffar på biblioteket
Bokcirklar är väldigt populärt just nu. Många som 
läser vill träffa likasinnade och prata om sina läsupp-
levelser. Är du en av dem?
Kom till bibliotekets  inspirationsträffar och möt 
andra bokläsare.
Biblioteket och Studieförbundet Vuxenskolan ger 
tips på hur man kan göra och förslag på bra böcker.
>> Måndag 15 oktober kl. 15.00 och 18.00
Läsesalen, Ale bibliotek i Nödinge
 

ORTNAMN I ALE
Föredrag av Gerhard sager
>> Onsdag 17 oktober kl. 19.00.
Älvängens bibliotek
Entré/Fika: 40 kr
Arr. Bibliotekets vänner i Norra Ale, Ale kommun, Stu-
dieförbundet Vuxenskolan

AFTER WORK – FÖR  
KVINNOR MITT I LIVET
Friskvård för själen

”Varför mår vi dåligt när vi har det så bra?”

och idéer om vad vi kan göra.
>> Måndag8 oktober kl. 18.30,  
Starrkärrs Församlingshem
Pilgrimsvandra till Santiago De Compostella

och flera vandrare berättar om sina
upplevelser under pilgrimvandringen.
>> Måndag 5 november kl 18.30, 
Starrkärrs Församlingshem

DICK HARRISON 
OM VIKINGATIDEN
Dick Harrison är Sveriges mest inspirerande histo-
riker! Han är författare till ett stort antal böcker och 
artiklar samt mannen bakom TV4s serie ”Sveriges 
historia” där han var programledare tillsammans med 
Martin Timell. Hans huvudområde är Medeltiden 
men han kommer även att berätta om Vikingatiden 
som är så betydelsefull i Ale kommuns historia.
>> Lördag 20 oktober kl 14
Teatern, Ale gymnasium, Nödinge. 
Entré 100 kr inkl kaffe och kaka. Biljetter säljs på Ale 
bibliotek 0303-330216. Medarr: Studieförbundet 
Vuxenskolan

SYMBOLLADDAD 
FÖRESTÄLLNING 
Kompositören Lars Carlsson kommer och repeterar 
sin komposition UrArt med oss på Kulturskolan 
torsdag 11/10  kl 18 i idrottshallen, Ale gymnasium.   
Kl. 20.00 framförs ett 15 minuter långt stycket för 
publik. Alla är välkomna att se en unik föreställning där 
alla från nybörjare till proffs uppträder tillsammans. 
Hela kvällen är gratis, både för deltagare och publik. 

Kulturstipendium 2012

Det är vackert och härligt när 
träd och buskar växer och frodas. 
Men häckar som växer utanför 
tomtgräns och som blir för höga 
kan skymma sikten i korsningar 
eller begränsa framkomligheten 
på till exempel gång- och 
cykelvägar.

Fastighetsägaren har 
skyldigheter
Som fastighetsägare är man enligt 
Plan- och bygglagen skyldig att 
sköta sin tomt så att betydande 
olägenheter för omgivningen och 
för trafiken inte uppkommer och så 
att risken för olycksfall begränsas.

Planera din växtlighet
Börja med att fundera över vilken 
typ av häck du ska ha - friväxande, 
klippt, hög, låg, vintergrön eller 
lövfällande. Varför ska du ha häcken 
- för att avgränsa, skydda från 
insyn eller som vindskydd? Tänk 
sen efter om du har tid att sköta 
din häck eller om den ska sköta sig 
själv och hur stor plats den får ta. 
Samråd med grannen om eventuell 
gemensam häck och vad han/hon 
tycker om ditt förslag.

Glöm inte klippa häcken
PLANTERA OCH 
KLIPP VÄXTERNA 
SÅ HÄR

högst 70 cm höga inom en 
10-meter sikttriangel.

 Den fria höjden över en 
gångbana ska vara minst 2,5 
meter, över en cykelbana 
ska den vara minst 3,2 meter 
och över körbanan minst 4,6 
meter

Klipp träd och buskage så att 
gatubelysningen kan belysa 
gång- och cykelbana samt 
körbana minst 20 meter på 
båda sidor om gatlyktan.

Plantera träd minst två meter 
från tomtgränsen och på 
ett sådant sätt att de inte 
skymmer sikt ”runt hörnet”.

Sätt häckplantor minst 
60 centimeter innanför 
tomtgränsen.
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Välkommen  
på sparaträff
Swedbank Älvängen och Surte hälsar dig  
välkommen på en träff under temat  
Spara till din dröm... – Vad är ditt mål? 
Med målet i fokus blir det lättare att planera  
ditt sparande. Ulf Sigbratt guidar oss i  
sparandets värld.

Onsdag den 17 oktober kl. 18.30-21.00  
på Golfkrogen, Alvhem kungsgård.  
Vi bjuder på enklare förtäring.

Anmäl dig  senast 12 oktober till  
Älvängen:  samira.daher@swedbank.se  
Surte:  peter.stalfors@swedbank.se

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
centrum har fått ett till 
stora delar nytt utse-
ende.

Projektet är nu avslu-
tat, däremot fortsätter 
arbetet ute på E45 och 
vid stationsområdet.

– Samhällsbilden 
har förändrats till det 
bättre, anser Kalle 
Mattsson, platschef på 
Svevia.

I januari förra året fick Svevia 
uppdraget att göra en miljö-
prioriterad lokalväg genom 
Älvängen. I entreprenaden 
ingick också att iordning-
ställa en ny pendelparkering 
vid Resecentrum, ny par-
kering framför Beijers samt 
anslutande vägar till det nya 
resecentret. Samtidigt skulle 
Ale kommun passa på att 
bygga nya vattenledningar 
på den aktuella sträckan.

– Det har skett en sam-
finansiering för projektet 
mellan Trafikverket, Ale 
kommun och Västtrafik, 
berättar Mats Granath, 
Trafikverkets projektledare i 
Älvängen.

Svevia, som har ansva-

rat för ombyggnaden av 
Göteborgsvägen, fick inled-
ningsvis mycket kritik från 
berörda näringsidkare för att 
arbetet drog ut på tiden, att 
tillgängligheten begränsades 
och inte minst uttrycktes 
missnöje över parkerings-
fickornas utformning. Att 
fickorna inte byggdes till-
räckligt breda helt enkelt.

– Svevia har följt de rikt-
linjer som finns för projektet. 
Vi hade en begränsad bredd 
att förhålla oss till med cykel-
bana, parkeringar och gång-
stråk på båda sidor. Jag vill 
påstå att nio av tio bilar står 
bra parkerade. Parkerings-
fickorna är två meter breda 
och har fasade kantlinjer, 
säger Mats Granath.

Du tycker således inte 
att kritiken är befogad?

– Så här i efterhand kan 
man tycka att vi kunde tagit 
mer av gångstråket. I projek-
teringsläget såg vi dock detta 
som den bästa lösningen och 
att göra om arbetet när vi 
väl kommit igång hade blivit 
alldeles för kostsamt, säger 
Mats Granath.

Kalle Mattsson och Mats 
Granath tror att det handlar 

om en anpassning, såväl för 
affärsinnehavare som för tra-
fikanter. 

– Det har inte blivit färre 
parkeringsplatser i centrala 
Älvängen, däremot är de lite 
mer utspridda än tidigare. 
Jag är övertygad om att Älv-
ängen som samhälle kommer 
att bli riktigt bra när allting är 
färdigt. Det tar lite tid innan 
allting sjunker in, säger Kalle 
Mattsson som tycker att kon-
takten med näringsidkare 
och allmänhet fungerat bra.

– Vi har hela tiden varit 
noga med att få ut informa-
tion till handlarna när saker 
har uppstått. Tyvärr hade vi 
oturen att få tre olika läckage 
på vattenledningen och fick 
gräva upp på platser där vi 
redan gjort färdigt. Vi har 
full förståelse för den frus-
tration som vissa affärsinne-
havare upplevde då, men vi 
har hela tiden haft en överty-
gelse om att det skulle bli en 
bra slutprodukt, säger Kalle 
Mattsson.

Vad menas med miljö-
prioriterad lokalväg?

– Det innebär bland annat 
att centrum har försetts med 
upphöjda övergångsställen. 
Vi har ökat säkerheten för 
de som går, cyklar och kör 
bil. Göteborgsvägen genom 
centrum upplevs inte längre 
som någon ”motorväg”. Det 
har dessutom blivit ett grö-
nare centrum med träd och 
planteringar, säger Kalle 
Mattsson.

Du anser att projektet är 
väl investerade pengar?

– Ja, för att göra gamla 
samhällen mer moderna. Det 
tror jag att alla kommer att 
inse om några år. Det är vik-
tigt att göra något åt lands-
bygdernas tätorter för deras 
fortsatta utveckling.

I veckan skedde slutbe-
siktning av projektet och 
kvarstår gör bara vissa kom-
pletteringsarbeten.

– Vi vill tacka aleborna 
för den här tiden. Det har 
varit 21 intensiva månader, 
ett projekt med många olika 
delar, avslutar Kalle Matts-
son och Mats Granath.

Uppdraget i Älvängen slutfört
– Centrum har fått nytt utseende

Kalle Mattsson, platschef på Svevia, och Mats Granath, projektledare på Trafi kverket, tackar 
för sig och kan konstatera att Älvängen centrum har blivit både grönare och skönare att 
vistas i för de som går, cyklar och kör bil.

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
TEXT

Jonas Andersson
jonas@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
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centrum har fått ett till 
stora delar nytt utse-
ende.

Projektet är nu avslu-
tat, däremot fortsätter 
arbetet ute på E45 och 
vid stationsområdet.

– Samhällsbilden 
har förändrats till det 
bättre, anser Kalle 
Mattsson, platschef på 
Svevia.

I januari förra året fick Svevia 
uppdraget att göra en miljö-
prioriterad lokalväg genom 
Älvängen. I entreprenaden 
ingick också att iordning-
ställa en ny pendelparkering 
vid Resecentrum, ny par-
kering framför Beijers samt 
anslutande vägar till det nya 
resecentret. Samtidigt skulle 
Ale kommun passa på att 
bygga nya vattenledningar 
på den aktuella sträckan.

– Det har skett en sam-
finansiering för projektet 
mellan Trafikverket, Ale 
kommun och Västtrafik, 
berättar Mats Granath, 
Trafikverkets projektledare i 
Älvängen.

Svevia, som har ansva-

rat för ombyggnaden av 
Göteborgsvägen, fick inled-
ningsvis mycket kritik från 
berörda näringsidkare för att 
arbetet drog ut på tiden, att 
tillgängligheten begränsades 
och inte minst uttrycktes 
missnöje över parkerings-
fickornas utformning. Att 
fickorna inte byggdes till-
räckligt breda helt enkelt.

– Svevia har följt de rikt-
linjer som finns för projektet. 
Vi hade en begränsad bredd 
att förhålla oss till med cykel-
bana, parkeringar och gång-
stråk på båda sidor. Jag vill 
påstå att nio av tio bilar står 
bra parkerade. Parkerings-
fickorna är två meter breda 
och har fasade kantlinjer, 
säger Mats Granath.

Du tycker således inte 
att kritiken är befogad?

– Så här i efterhand kan 
man tycka att vi kunde tagit 
mer av gångstråket. I projek-
teringsläget såg vi dock detta 
som den bästa lösningen och 
att göra om arbetet när vi 
väl kommit igång hade blivit 
alldeles för kostsamt, säger 
Mats Granath.

Kalle Mattsson och Mats 
Granath tror att det handlar 

om en anpassning, såväl för 
affärsinnehavare som för tra-
fikanter. 

– Det har inte blivit färre 
parkeringsplatser i centrala 
Älvängen, däremot är de lite 
mer utspridda än tidigare. 
Jag är övertygad om att Älv-
ängen som samhälle kommer 
att bli riktigt bra när allting är 
färdigt. Det tar lite tid innan 
allting sjunker in, säger Kalle 
Mattsson som tycker att kon-
takten med näringsidkare 
och allmänhet fungerat bra.

– Vi har hela tiden varit 
noga med att få ut informa-
tion till handlarna när saker 
har uppstått. Tyvärr hade vi 
oturen att få tre olika läckage 
på vattenledningen och fick 
gräva upp på platser där vi 
redan gjort färdigt. Vi har 
full förståelse för den frus-
tration som vissa affärsinne-
havare upplevde då, men vi 
har hela tiden haft en överty-
gelse om att det skulle bli en 
bra slutprodukt, säger Kalle 
Mattsson.

Vad menas med miljö-
prioriterad lokalväg?

– Det innebär bland annat 
att centrum har försetts med 
upphöjda övergångsställen. 
Vi har ökat säkerheten för 
de som går, cyklar och kör 
bil. Göteborgsvägen genom 
centrum upplevs inte längre 
som någon ”motorväg”. Det 
har dessutom blivit ett grö-
nare centrum med träd och 
planteringar, säger Kalle 
Mattsson.

Du anser att projektet är 
väl investerade pengar?

– Ja, för att göra gamla 
samhällen mer moderna. Det 
tror jag att alla kommer att 
inse om några år. Det är vik-
tigt att göra något åt lands-
bygdernas tätorter för deras 
fortsatta utveckling.

I veckan skedde slutbe-
siktning av projektet och 
kvarstår gör bara vissa kom-
pletteringsarbeten.

– Vi vill tacka aleborna 
för den här tiden. Det har 
varit 21 intensiva månader, 
ett projekt med många olika 
delar, avslutar Kalle Matts-
son och Mats Granath.

Uppdraget i Älvängen slutfört
– Centrum har fått nytt utseende

Kalle Mattsson, platschef på Svevia, och Mats Granath, projektledare på Trafi kverket, tackar 
för sig och kan konstatera att Älvängen centrum har blivit både grönare och skönare att 
vistas i för de som går, cyklar och kör bil.

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
TEXT

Jonas Andersson
jonas@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
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Alla 8 kampanj -
modeller hittar Du 
på www.contura.se

STRÅLANDE
tider för dig som vill

SPARA

1.500:-
rabatt på Premodul

skorsten vid samtidigt 
köp av valfri 

Contura kamin.

CONTURA 660T:5
Ord. pris 28.820:-

JUST NU 23.900:-
Spara 

4.920:-

NYHET
Rek. cirkapris fr.

19.900:-

Vår braskamin K800 är tre saker mer än någonting  
annat. Svensk gjutjärnstradition, modern formgivning 
och innovativ teknik. Läs mer och se alla modeller på 
keddy.se. Välkommen!

Gjutjärnskamin K816

ALE. Den olagliga tipp-
ningen av farligt avfall 
upprör många – inte 
minst kommunen som 
i ett försök att stoppa 
förövarna nu satt upp 
en vägbom vid gamla 
gokartbanan.

Jörgen Sundén, 
exploateringsingenjör, 
uppmanar villaägare 
till att ta sitt ansvar 
och inte anlita oseriösa 
byggföretag. 

Problemet med de växande 
högarna av asfalt, träslipers 
och gammal marksten kvar-
står och kommunen står 
maktlös. 

Enligt vittnesuppgifter 
fortsatte tippandet under 
förra veckan och polisen har 
inte tillräckligt med resurser 
för att kunna stoppa olag-
ligheterna. Ale kommun har 
i samråd med markägaren 
Orkla satt upp en bom på 
vägen upp till gamla gokart-
banan i Jakobsdal, men man 
befarar att förövarna redan 
hittat en annan väg.

Kommunen misstänker 
att det utländska byggföretag 
som just nu utför ett flertal 
marktjänster i Ale, framför 
allt i Nödinge, ligger bakom. 

Vittnesuppgifter uppger 
att de knackar dörr i området 
och erbjuder sina tjänster till 
ett lågt pris. 

Jörgen Sundén, exploa-
teringsingenjör i Ale, tycker 
att villaägarna som anlitar 
arbetskraften borde ta mer 
ansvar. 

– Jag tycker att man ska 
ifrågasätta om avfallshan-
teringen ingår i priset och 
vara uppmärksam på om det 
verkar misstänksamt. Om 
arbetet dessutom utförs svart 
riskerar man att bli betal-

ningsskyldig för arbetsgivar-
avgifter och sociala avgifter. 
Man får tänka sig noga för 
innan man anlitar den här 
typen av arbetskraft. 

Dyr nota
Notan för bortforslandet av 
skräpet hamnar hos markä-
garna och Jörgen Sundén 
befarar att det kan bli dyrt. 

– Bara ett lass kan kosta 
flera tusen att ta bort och 
att det dessutom är miljöfar-
ligt avfall gör det hela ännu 
värre. Hittills är det mitter-
sta och södra delen av kom-
munen som drabbats, men 
det kanske bara är en tids-
fråga innan de börjar tippa 
i Älvängen eller Skepplanda 
också. 

Även Alebyggens vd Lars-
Ove Hellman är upprörd 
över den olagliga tippningen. 

– Det här är jättetråkigt! 
Invånarna i Ale vill ha en 
snygg kommun med fin natur 
samtidigt som man beställer 
svarta tjänster som ställer till 
med problem. Det gäller att 
hålla ögon och öron öppna. 
Låt inte en liten grupp för-
störa vår fina kommun, vare 
sig det handlar om att tippa 
asfalt eller spraya på väggar. 
Alla måste hjälpas åt och ta 
sitt ansvar. 

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Onsdag 26 september

Lastbil tillgripen
En lastbil, tillhörande Gösta 
Johanssons Åkeri, tillgrips i 
Surte.

Torsdag 27 september

Stöld
En ung man kommer in i Med-
borgarhuset, Alafors. Där pågår 
Dansföreningen Korkskruvens 
buggkurs. Mannen rycker till 
sig kassörens lilla kassaskrin, 
springer snabbt ut och ljudet 
av en moped hörs.

Någon har dumpat gammalt 
byggmaterial och asfalt på ett 
område tillhörande Eka Chemi-
cals. Ärendet rubriceras som 
miljöbrott.

Misshandel sker i en gång-
tunnel i Älvängen. Polis anlän-
der strax efter klockan halv 
elva på kvällen. Gärningsman-
nen, som är hemmahörande på 
orten, är sedan tidigare känd 
av ordningsmakten.

Fredag 28 september

Villainbrott
Villainbrott i Nödinge. Diverse 
gods tillgrips, bland annat 
smycken.

Lördag 29 september

Snatteri
En ung snattare ertappas på 
Ica Kvantum i Nödinge.

En misshandel rapporteras 
från restaurang Vadbacka i 
Skepplanda.

Antalet anmälda brott under 
perioden 24/9 – 1/10: 46. Av 
dessa är sex bilinbrott och två 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

Villaägare uppmanas ta ansvar

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

På fyra olika ställen i kommunen har avfall dumpats.

Ett försök att stoppa tippningen i Jakobsdal, Bohus.

Faksimil Alekuriren vecka 39, 
2012.

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 

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 

Dumpning pågår!

Ingen vacker syn. På Tudorområdet i Nol ligger asfalt och m
kommun har polisanmält dumpningen men inget händer

Skräphögar med farligt avfall växer
– kommunen känner sig maktlös

LILLA EDET. Beslutet är 
taget.

Den första konst-
gräsplanen i Lilla Edets 
kommun hamnar på 
Strömsvallen.

– Vi var helt eniga, 
förklarar Kjell Johans-
son (S), ordförande 
i Kultur- och fritids-
nämnden.

Det har spekulerats en längre 
tid var Lilla Edets första 
konstgräsplan ska placeras. I 
slutändan fanns det tre olika 
alternativ att ta ställning; 
Alevi i Nygård, Ryrsjövallen 
i Göta och Strömsvallen. Det 
blev det sistnämnda förslaget 
som vann gehör hos ledamö-
terna i Kultur- och fritids-
nämnden.

– Det här är en jättepo-
sitiv sak som händer i vår 
kommun. Det är bara ett 
fåtal kommuner i Västergöt-
land som inte kan erbjuda 

sina fotbollsklubbar en 
konstgräsplan. Jag är väldigt 
glad för den här satsningen 
som sker, förklarar Kjell 
Johansson.

Vad var det som avgjorde 
till Strömsvallens favör?

– Anläggningen är centralt 
belägen. Dessutom bedrivs 
en stor verksamhet i Edet 
FK:s regi, säger Kjell Johans-
son som emellertid poängte-
rar att konstgräsplanen ska 
serva samtliga fotbollsklub-
bar i kommunen.

Projektet kommer att dra 
igång nästa höst. Anläggan-
det av konstgräsplanen ska 
kommunen genomföra till-
sammans med Leifab.

– Nu ska förvaltningen 
få uppdraget och sedan ska 
ärendet ut på upphandling. 
Vi ska också hålla kontak-
ten med föreningarna och 
se om de kan hjälpa till med 
olika saker. Det är i vilket fall 

som helst kommunen som 
kommer att bli huvudman 
för projektet, säger Kjell 
Johansson.

Carina Andersson (C) 
är ledamot i Kultur- och fri-
tidsnämnden. Hon anser att 
arbetet med konstgräsplanen 
borde komma igång redan 
nu.

– Vi ser ingen orsak till 
varför man ska vänta och 
göra processen extra segdra-
gen. Vi ville involvera fören-
ingslivet redan från början, 
för att på så sätt hålla nere 
kostnaderna. Det är fånigt 
att inte dra nytta av den kraf-
ten som finns i föreningsli-
vet, säger Carina Andersson.

Kostnaden för konst-
gräs på Strömsvallen ligger 
enligt konsultens beräkning 
på omkring åtta miljoner 
kronor.

JONAS ANDERSSON

Strömsvallen får konstgräs

Som första fotbollsanläggning i Lilla Edets kommun förses Strömsvallen med konstgräs. 
Politikerna i Kultur- och fritidsnämnden var eniga i sitt beslut. 
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PERUKKVÄLL!
Onsdag 17/10 
& torsdag 8/11 
kl 19.30-21.00

Vi provar peruker och 
äter gott i höstmörkret.

Pratar om hårmodet i både 
klippningar och färgningar 

till hösten/vintern.
 

Kyckling/pasta med dryck 
och kaffe med kaka 150:-

Boka i god tid! Senast 2 dagar innan
Tel 0303-22 93 17. Max 8st/gång

ALVHEM. Familjen 
Frövéns överklagan 
om rätten till skoltaxi 
avslogs.

Kommunen anser 
fortfarande att 6-åriga 
Emanuel ska kunna 
gå själv till busshåll-
platsen i Alvhem där 
dumprarna kör.

Trebarnsmamman Anna 
Frövén i Alvhem måste 
varje morgon ta med sig 
alla barnen i bilen och köra 
sonen Emanuel till försko-
lan i Skepplanda. Detta trots 
att han har busskort. Anled-
ningen är att hon inte vågar 
låta honom gå själv ner till 
hållplatsen Båstorpsvägen 
eftersom han måste passera 
ett omfattande vägbygge. 

Kommunen har gjort en 
annan bedömning och avsla-
git familjens överklagan om 

rätten till skoltaxi och ären-
det har nu gått vidare till 
Förvaltningsrätten. 

– Det jobbas på för fullt 
nere vid vägen och det är 
fortfarande lika farligt att gå 
förbi korsningen där dum-
prarna kör förbi. Nu ska 
vägen snart vara färdig och 
då kommer Emanuel att få 
gå över bron mot motellet 
till för att komma till håll-
platsen. Enligt vad vi mätt 

kommer han då att få över en 
kilometer, som är kravet för 
att få skoltaxi, och då måste 
vi skicka in en ny ansökan, 
säger Anna Frövén.

Hon har svårt att förstå 
kommunens resonemang 
och tycker att hennes son 
skulle ha beviljats skoltaxi 
redan från början. 

– Det här känns bara rik-
tigt veligt, säger hon.

JOHANNA ROOS

Får ingen skoltaxi
– Familjens 
överklagan 
avslogs

Det hjälpte inte att överklaga. Kommunen anser fortfarande 
att Emanuel ska kunna gå själv till hållplatsen.

å

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

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

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

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

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

De fick avslag. 
– Det är helt orimligt att 

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

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

skolan, eftersom hon inte 
kan lämna dem ensamma 
hemma.

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

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

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

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

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

avslutat om inte överklagan 
kommer in till förvaltnings-
rätten. 

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

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

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

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

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

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

JOHANNA ROOS

Lämplig väg
för 6-åring?

– Kommunen avslog ansökan om skoltaxi

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

Trafikverket anlade i förra veckan en gång- och cy-
kelbana till Båstorpsvägens hållplats, men man 
måste fortfarande passera en riskfylld korsning. 

NÖDINGE. Hon är 
Kulturskolans nya 
barndanslärare, men 
också sångerska och 
artist.

I slutet av oktober 
släpps Hanna Bro-
ströms första album 
”Expressions” och till 
våren hoppas hon på 
att få spela live i Ale. 

För Hanna Broström, eller 
”Da Hanna” som hon även 
kallar sig inom artistvärlden, 
har musiken alltid betytt 
mycket. 

Hennes pappa har spelat 
klarinett på operan i 43 år och 
själv har hon dansat, spelat 
och sjungit sedan barnsben. 
Hon är även utbildad ope-
rasångerska och sjunger i 
kören på Göteborgsoperan.

För några veckor sedan 
anställdes hon som barndans-
lärare på Kulturskolan och 
trots att hon aldrig tidigare 
satt sin fot i Ale har hon 
redan funnit sig tillrätta. 

Hon undervisar även på 
Balettakademien, men vid 
årsskiftet startar hon sin egen 
dansskola i Göteborg, Dan-
cepoint. 

Singel släppt
Efter att ha jobbat 12 år som 
musikalartist, koreograf och 
sångerska i Österrike och 
Tyskland har hon nu slagit 
sig till ro i hemlandet, när-
mare bestämt i Kullavik.

Hennes första album 
”Expressions” med elva 
nyinspelade låtar ligger nu 
färdigt och väntar på att släp-
pas. 

– Jag skulle säga att jag 
är en ”crossoversångerska” 
som blandar klassiskt med 
pop. Låtarna är gjorda av 
låtskrivare i England och jag 
har valt ut de som jag tyckte 
om och som passade mig. Jag 
gör även musik själv, så nästa 
skiva kanske blir mer egen-
skrivet. 

Singeln ”I won’t break 
down” släpptes redan den 

26 september och hela albu-
met kommer snart att finnas 
på Spotify och Itunes, men 
någon fysisk skiva är inte 
aktuellt. 

– Tanken är att göra lite 
livespelningar på mindre 
ställen till våren och då 
hoppas jag på att kunna spela 
även i Ale.

Uttrycksfull 
danslärare
– Hanna Broström släpper 
albumet "Expressions"

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Hanna Broström, som nyligen anställts som barndanslärare på Kulturskolan, har många strängar på sin lyra. I slutet av 
oktober släpps hennes första album ”Expressions”.

Så var Aktiva Seniorer 
samlade till sitt september-
möte. Ordförande Göran 
Svensson hälsade välkom-
men. Sedan var det plats på 
scen för dagens underhållare, 
pianisten David Carbe och 
sångaren Mikael Gustafs-
son. Vi bjöds på ett härligt 
och varierat program.

I en uppoppad version av 
Elvislåten Paradise lät David 
sina fingrar dansa fram över 
tangenterna. Anitras dans 
av Grieg var ett av Char-
lie Normans mästerverk 
som booggie-wooggie. När 
David framförde den trodde 
man nästan att gamle Char-
lie satt bakom flygeln. En 
finstämd tolkning av China 
moon lyckades han också för-
medla på ett alldeles utsökt 

sätt. Guld i strupen visade 
Mikael att han har. Med stor 
inlevelse och härligt varm 
röst sjöng han Guldet blev 
till sand ur Kristina från 
Duvemåla. Andäktigt njöt 
vi av hans framförande av 
Bridge over troubled water.

Med stående ovationer 
tackade vi dessa unga artister 
för ett otroligt framträdande. 
Vi fick förmånen av ett extra-
nummer i form av Rocking 
all over the world. Ett pas-
sande låtval av David och 
Mikael. Kanske hade vi idag 
en blivande Robert Wells 
eller Tommy Körbergs 
efterträdare på vår scen?

På Mimers arrangeras den 
6 oktober en stödgala för 
Världens Barn. Till förmån 
för dessa samlade Rädda 

Barnen in 3 175 kronor.
Marita och Bengt M 

informerade om kommande 
aktiviteter. De vädjade till 
oss att respektera starttiden 
för anmälningar.

Vivi-Ann Svensson redo-
gjorde för höstens digra tea-
terutbud. Detta finns utlagt 
på hemsidan.

Bengt B efterlyste enkät-
svar. Endast 60 medlemmar 
ha svarat. Resterande, hjälp 
programgruppen genom att 
svara!

Platser finns till Hemlig 
resa och Huseby julmarknad.

Innan Göran avslutade 
mötet meddelade han att 
Refräng & Co kommer den 
31 oktober.

Inga Isaksson

Fartfylld förmiddag med Aktiva Seniorer
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www.klippstudion.se

PERUKKVÄLL!
Onsdag 17/10 
& torsdag 8/11 
kl 19.30-21.00

Vi provar peruker och 
äter gott i höstmörkret.

Pratar om hårmodet i både 
klippningar och färgningar 

till hösten/vintern.
 

Kyckling/pasta med dryck 
och kaffe med kaka 150:-

Boka i god tid! Senast 2 dagar innan
Tel 0303-22 93 17. Max 8st/gång

ALVHEM. Familjen 
Frövéns överklagan 
om rätten till skoltaxi 
avslogs.

Kommunen anser 
fortfarande att 6-åriga 
Emanuel ska kunna 
gå själv till busshåll-
platsen i Alvhem där 
dumprarna kör.

Trebarnsmamman Anna 
Frövén i Alvhem måste 
varje morgon ta med sig 
alla barnen i bilen och köra 
sonen Emanuel till försko-
lan i Skepplanda. Detta trots 
att han har busskort. Anled-
ningen är att hon inte vågar 
låta honom gå själv ner till 
hållplatsen Båstorpsvägen 
eftersom han måste passera 
ett omfattande vägbygge. 

Kommunen har gjort en 
annan bedömning och avsla-
git familjens överklagan om 

rätten till skoltaxi och ären-
det har nu gått vidare till 
Förvaltningsrätten. 

– Det jobbas på för fullt 
nere vid vägen och det är 
fortfarande lika farligt att gå 
förbi korsningen där dum-
prarna kör förbi. Nu ska 
vägen snart vara färdig och 
då kommer Emanuel att få 
gå över bron mot motellet 
till för att komma till håll-
platsen. Enligt vad vi mätt 

kommer han då att få över en 
kilometer, som är kravet för 
att få skoltaxi, och då måste 
vi skicka in en ny ansökan, 
säger Anna Frövén.

Hon har svårt att förstå 
kommunens resonemang 
och tycker att hennes son 
skulle ha beviljats skoltaxi 
redan från början. 

– Det här känns bara rik-
tigt veligt, säger hon.

JOHANNA ROOS

Får ingen skoltaxi
– Familjens 
överklagan 
avslogs

Det hjälpte inte att överklaga. Kommunen anser fortfarande 
att Emanuel ska kunna gå själv till hållplatsen.

å

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

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

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

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

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

De fick avslag. 
– Det är helt orimligt att 

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

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

skolan, eftersom hon inte 
kan lämna dem ensamma 
hemma.

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

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

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

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

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

avslutat om inte överklagan 
kommer in till förvaltnings-
rätten. 

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

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

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

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

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

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

JOHANNA ROOS

Lämplig väg
för 6-åring?

– Kommunen avslog ansökan om skoltaxi

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

Trafikverket anlade i förra veckan en gång- och cy-
kelbana till Båstorpsvägens hållplats, men man 
måste fortfarande passera en riskfylld korsning. 

NÖDINGE. Hon är 
Kulturskolans nya 
barndanslärare, men 
också sångerska och 
artist.

I slutet av oktober 
släpps Hanna Bro-
ströms första album 
”Expressions” och till 
våren hoppas hon på 
att få spela live i Ale. 

För Hanna Broström, eller 
”Da Hanna” som hon även 
kallar sig inom artistvärlden, 
har musiken alltid betytt 
mycket. 

Hennes pappa har spelat 
klarinett på operan i 43 år och 
själv har hon dansat, spelat 
och sjungit sedan barnsben. 
Hon är även utbildad ope-
rasångerska och sjunger i 
kören på Göteborgsoperan.

För några veckor sedan 
anställdes hon som barndans-
lärare på Kulturskolan och 
trots att hon aldrig tidigare 
satt sin fot i Ale har hon 
redan funnit sig tillrätta. 

Hon undervisar även på 
Balettakademien, men vid 
årsskiftet startar hon sin egen 
dansskola i Göteborg, Dan-
cepoint. 

Singel släppt
Efter att ha jobbat 12 år som 
musikalartist, koreograf och 
sångerska i Österrike och 
Tyskland har hon nu slagit 
sig till ro i hemlandet, när-
mare bestämt i Kullavik.

Hennes första album 
”Expressions” med elva 
nyinspelade låtar ligger nu 
färdigt och väntar på att släp-
pas. 

– Jag skulle säga att jag 
är en ”crossoversångerska” 
som blandar klassiskt med 
pop. Låtarna är gjorda av 
låtskrivare i England och jag 
har valt ut de som jag tyckte 
om och som passade mig. Jag 
gör även musik själv, så nästa 
skiva kanske blir mer egen-
skrivet. 

Singeln ”I won’t break 
down” släpptes redan den 

26 september och hela albu-
met kommer snart att finnas 
på Spotify och Itunes, men 
någon fysisk skiva är inte 
aktuellt. 

– Tanken är att göra lite 
livespelningar på mindre 
ställen till våren och då 
hoppas jag på att kunna spela 
även i Ale.

Uttrycksfull 
danslärare
– Hanna Broström släpper 
albumet "Expressions"

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Hanna Broström, som nyligen anställts som barndanslärare på Kulturskolan, har många strängar på sin lyra. I slutet av 
oktober släpps hennes första album ”Expressions”.

Så var Aktiva Seniorer 
samlade till sitt september-
möte. Ordförande Göran 
Svensson hälsade välkom-
men. Sedan var det plats på 
scen för dagens underhållare, 
pianisten David Carbe och 
sångaren Mikael Gustafs-
son. Vi bjöds på ett härligt 
och varierat program.

I en uppoppad version av 
Elvislåten Paradise lät David 
sina fingrar dansa fram över 
tangenterna. Anitras dans 
av Grieg var ett av Char-
lie Normans mästerverk 
som booggie-wooggie. När 
David framförde den trodde 
man nästan att gamle Char-
lie satt bakom flygeln. En 
finstämd tolkning av China 
moon lyckades han också för-
medla på ett alldeles utsökt 

sätt. Guld i strupen visade 
Mikael att han har. Med stor 
inlevelse och härligt varm 
röst sjöng han Guldet blev 
till sand ur Kristina från 
Duvemåla. Andäktigt njöt 
vi av hans framförande av 
Bridge over troubled water.

Med stående ovationer 
tackade vi dessa unga artister 
för ett otroligt framträdande. 
Vi fick förmånen av ett extra-
nummer i form av Rocking 
all over the world. Ett pas-
sande låtval av David och 
Mikael. Kanske hade vi idag 
en blivande Robert Wells 
eller Tommy Körbergs 
efterträdare på vår scen?

På Mimers arrangeras den 
6 oktober en stödgala för 
Världens Barn. Till förmån 
för dessa samlade Rädda 
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informerade om kommande 
aktiviteter. De vädjade till 
oss att respektera starttiden 
för anmälningar.

Vivi-Ann Svensson redo-
gjorde för höstens digra tea-
terutbud. Detta finns utlagt 
på hemsidan.

Bengt B efterlyste enkät-
svar. Endast 60 medlemmar 
ha svarat. Resterande, hjälp 
programgruppen genom att 
svara!

Platser finns till Hemlig 
resa och Huseby julmarknad.

Innan Göran avslutade 
mötet meddelade han att 
Refräng & Co kommer den 
31 oktober.

Inga Isaksson

Fartfylld förmiddag med Aktiva Seniorer
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Vi svarar på dina frågor om 

elpriser, 
elförbrukning,

elavtal m.m.

Du kan också passa på att 

vintersäkra 
ditt elpris!

Vi vill träffa dig!

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

Fredag 5 oktober
utanför ICA i Älvängen

Fredag 12 oktober
på Ale Torg

Vi fi nns på plats mellan kl 11 och 14!

NÖDINGE. Nu på mån-
dag blir det föreläsning 
i Ale gymnasium.

Sonny Wåhlstedt, 
ordförande i NSPHiG, 
ska prata om positiva 
erfarenheter av åter-
gång i arbetet efter en 
tid av psykisk ohälsa.

Bakom arrangemang-
et står Alema och 
NSPHiG.
Alema är ett projekt inom 
Arbetsmarknadsenheten i 
Ale kommun som startade 
i år. Syftet är att stödja per-
soner med psykisk ohälsa 
mot arbete. NSPHiG står 
för Nationell Samverkan för 
Psykisk Hälsa i Göteborg 
och är ett nätverk av patient-, 
brukar- och anhörigorga-
nisationer inom det psykia-
triska området. Tillsammans 
bjuder de in till föreläsning i 
teatersalongen vid lunchtid 
på måndag.

– En riktad inbjudan har 

gått ut till kommunala orga-
nisationer, handläggare och 
företag, men självklart också 
till personer som befinner 
sig långt från arbetsmarkna-
den och/eller som upplever 
psykisk ohälsa. Alla som är 
intresserade är emellertid 
välkomna. Man får gärna 
anmäla sig till mig, annars 
går det bra med drop in 
också. Det kommer att finnas 
platser för det också, säger 
Alemas projektledare Mina 
Salfjord.

– Vi vill upplysa om 
metoderna för samverkan 
och vilken effekt det har för 
återgång mot arbete. Sonny 
Wåhlstedt är en känd före-
dragshållare i dessa sam-
manhang. Efter kaffepausen 
kommer Elisabeth Lund-
berg och Christina Ahl att 
dela med sig av sina erfa-
renheter kring återgång i 
arbetslivet efter perioder av 
psykisk ohälsa, avslutar Mina 
Salfjord.

JONAS ANDERSSON

En föreläsning som berör
– Om återgång till arbetslivet efter psykisk ohälsa

Mina Salfjord, 
projektledare Alema.

A-hus Göteborg
Håkan Engsfelt
031-83 45 34
www.a-hus.se

TOMTER SÖKES
Nu söker vi stycketomter, markområden och rivningsobjekt
för byggnation av A-hus.

Din lokala husleverantörsedan 1947

ALAFORS. All trafi k 
mot Alafors leds via 
Ledetvägen – på en 
30-sträcka förbi skolor, 
ålderdomshem och 
bostäder. 

Ortsborna skulle hell-
re se att den betydligt 
säkrare Alingsåsvägen 
blev det naturliga valet 
för besökare till bland 
annat Sjövallen, något 
som Ale kommun och 
Trafi kverket nu ska se 
över. 
Idrottsevenemang på Sjöval-
len, föreställningar på Pelar-
teatern och danskvällar på 
Furulund lockar mycket folk 
till Alafors. 

Från E45 finns två vägar 
att välja på om man ska till 
Sjövallen, men skyltarna 
visar enbart mot Ledetvägen. 
30-sträckan går rakt igenom 
samhället och lämpar sig 
därför inte för hård trafik, 
en debatt som pågått länge i 
kommunen. 

Alaforsborna Ragnar 
och Birgitta Otter förstår 
inte varför man inte istäl-
let försöker att leda trafiken 
mot exempelvis Sjövallen på 
Alingsåsvägen, som löper 
runt samhället. 

– Senast i våras var det 
uppe på ortsmötet och då 
blev vi lovade att kommunen 
skulle se över situationen, 
men vi har inte hört något, 
säger Birgitta och Ragnar 
tillägger:

– Det har tidigare diskute-
rats om man skulle enkelrikta 
vägen för att minska trafiken, 
men istället leder man nu all 
trafik därigenom. Det ska 
vara skyltat åt båda hållen så 
att de som ska till exempel-
vis Sjövallen inte åker genom 
samhället. 

En miss
Det är Trafikverket i samråd 
med kommunen som satte 
upp skyltarna i samband med 
att det nya motet blev klart. 

– Det har blivit en miss 
någonstans och vi har planer 
på att ta upp det med Tra-
fikverket, säger Hans Welin, 
trafikingenjör i Ale kommun. 

Även från Trafikverkets 
sida planerar man att ha ett 
möte om skyltningen.

– Vi vet ännu inte när det 
kan bli, men vi hoppas kunna 
ha ett möte så snart som möj-
ligt, säger Bo Björklund, 
övergripande projektledare 
för BanaVäg. 

Fram tills dess hoppas 
Ragnar och Birgitta Otter 
på att åtminstone de som 
känner till området ska tänka 
till och välja att köra Alings-
åsvägen. 

– Kommer det ett fot-
bollslag från Mellerud som 
ska spela match på Sjövallen 
så åker alla genom Ledetvä-
gen eftersom det är skyltat så, 
säger Ragnar.

”Led om trafi ken”

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Alaforsborna Birgitta och 
Ragnar Otter är oroliga över 
trafi ken på Ledetvägen. 

Ingenstans visar skyltarna att man kommer till Sjövallen via Alingsåsvägen. 

Idrotts-område --
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i samarbete med

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

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

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

Lions clubs bankgiro, senast 15 okt 2012

Bankgironummer: 125-9050
Märk inbetalningen ”Världens Barn”

Bästa företagare
inom Ale kommun!

Alla insamlade pengar slussas oavkortat till radiohjälpen

För mer info: www.varldensbarn.se

Öppet vardagar 10-20, lördag 10-17, söndag 11-17. 
Coop Forum alla dagar 7-22.
Bauhaus vardagar 7-20, helger 9-18. 

Rätt svar är rätt så nya. Nya butiker och matställen och 

mycket mer att välja bland. Mer sport, mer kläder, mer 

nytt – mycket av det gamla är fortfarande kvar. Det går 

lika snabbt att hitta till Bäckebol som tidigare, lätthittat 

från alla håll, och vi har 2500 lätthittade P-platser, som 

är gratis. Precis som i gamla goda tider.

Har du vad som krävs för att handla snabbt? 

Tävla på tid i vårt kundvagnsrace! Kvaltävlingar lördag 

13 och 20/10 kl 12-16. De snabbaste går vidare till 

finalen lördag 27/10 kl 12-16. Förbered dig på snabba 

puckar och spännande priser!

 

på Bäckebol?  

Hur nya är 
de nya tiderna

butiker och matställen o

Stort och smart

ALAFORS. Det fanns 
anledning att skåla lite 
extra på Ahlafors Bryg-
gerier i onsdags kväll.

Representanter från 
Bryggeriklubben fanns 
på plats för att dela 
ut priset för ”Årets 
etikett 2011”.

– Mycket hedrande, 
konstaterade Chris-
ter ”Cralle” Sundberg 
som tog emot diplomet 
av Bryggeriklubbens 
ordförande Ingmar 
Strannevik.

Ahlafors Bryggerier har 
tidigare uppmärksammats 

av Bryggeriklubben. Första 
gången var 2007 när etiket-
ten för Ahle Julöl prisades. 
I förra veckan var det dags 
igen. Ahlafors Oktoberöl 
blev juryns val för 2011, men 
det officiella diplomöverläm-
nandet har låtit vänta på sig.

Bryggeriklubben bildades 
1982 och består av perso-
ner i Norden med ett aktivt 
intresse för bryggerinä-
ringen. Klubbens medlem-
mar samlar allt som har att 
göra med bryggerier att göra, 
bland annat öl- och läsketi-
ketter, ölglas, skyltar, kapsy-
ler, underlägg med mera.

– Vi är cirka 80 samlande 

medlemmar. Vi har möten 
två gånger om året och i sam-
band med det brukar vi oftast 
besöka ett bryggeri. Särskilt 
roligt tycker vi att det är med 
de små bryggerierna, säger 
sekreteraren Roger Svens-
son.

På Ahlafors Bryggerier är 
det ständig aktivitet. Just nu 
jäser Ahle Julöl i lagertan-
karna. I mitten av november 
beräknas de första flaskorna 
finnas ute till försäljning på 
Systembolaget i Nödinge.

Ahlafors Bryggerier prisade
– Mottog diplom för ”Årets etikett”

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ingmar Strannevik, ordförande i Bryggeriklubben, lämnar över diplomet för ”Årets etikett 
2011” till Christer Sundberg på Ahlafors Bryggerier.
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som tog emot diplomet 
av Bryggeriklubbens 
ordförande Ingmar 
Strannevik.

Ahlafors Bryggerier har 
tidigare uppmärksammats 

av Bryggeriklubben. Första 
gången var 2007 när etiket-
ten för Ahle Julöl prisades. 
I förra veckan var det dags 
igen. Ahlafors Oktoberöl 
blev juryns val för 2011, men 
det officiella diplomöverläm-
nandet har låtit vänta på sig.

Bryggeriklubben bildades 
1982 och består av perso-
ner i Norden med ett aktivt 
intresse för bryggerinä-
ringen. Klubbens medlem-
mar samlar allt som har att 
göra med bryggerier att göra, 
bland annat öl- och läsketi-
ketter, ölglas, skyltar, kapsy-
ler, underlägg med mera.

– Vi är cirka 80 samlande 

medlemmar. Vi har möten 
två gånger om året och i sam-
band med det brukar vi oftast 
besöka ett bryggeri. Särskilt 
roligt tycker vi att det är med 
de små bryggerierna, säger 
sekreteraren Roger Svens-
son.

På Ahlafors Bryggerier är 
det ständig aktivitet. Just nu 
jäser Ahle Julöl i lagertan-
karna. I mitten av november 
beräknas de första flaskorna 
finnas ute till försäljning på 
Systembolaget i Nödinge.

Ahlafors Bryggerier prisade
– Mottog diplom för ”Årets etikett”

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ingmar Strannevik, ordförande i Bryggeriklubben, lämnar över diplomet för ”Årets etikett 
2011” till Christer Sundberg på Ahlafors Bryggerier.
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ALAFORS. Det är inte 
bara Alebyggen som 
planerar att bygga bo-
städer i Alafors.

Redan i slutet av 
kommande vinter hop-
pas Svenska Stenhus 
påbörja uppförandet 
av 13 hyresrätter vid 
Solgården.

Det blir övervägande 
bostäder med tre rum 
och kök, i ett hus som 
byggs i tre våningsplan 
samt vindsvåning och 
källare.
Svenska Stenhus hoppas på 
inflyttning till senhösten 
nästa år och tillägger att det 
sedan finns ambitioner att gå 
vidare med ytterligare ett par 
etapper inom kvarteret Sol-
gården, vilket skulle innebära 
att det sammantaget kommer 
att tillskapas cirka 55 centralt 

belägna lägenheter i Alafors. 
Det är stor brist på lägen-

heter i hela kommunen 
och inte minst i Alafors, dit 
många vill söka sig för närhe-
ten till naturen.

– Närhet och valfrihet vad 
beträffar barnomsorg och 
skolor lockar många, men 
även det starka föreningslivet 
i samhället är en bidragande 
orsak till att framförallt barn-
familjer söker sig till Ala-
fors, säger Emris Olsson på 
Svenska Stenhus.

– Sammantaget uppväger 
detta delvis avsaknaden av 
övrig service, men kommer 
både Alebyggen och vi igång 
med våra projekt så skapas 
säkert möjligheter till butiks-
etableringar med mera, 
avslutar Emris Olsson.

JONAS ANDERSSON

Skogsnära hus i Furulundsområdet
– Alebyggen planerar 42 nya bostäder
ALAFORS. Alebyggen 
planerar att anlägga 42 
bostäder i Furulunds-
området.

Byggstart beräknas 
ske inom ett år.

– Nu håller vi på att 
ta fram förfrågnings-
underlag och sedan ska 
projektet ut på upp-
handling, säger projekt-
ledare Sven Burgren.

Det har varit en segdragen 
historia, men nu har de flesta 
pusselbitar fallit på plats och 
inom den närmaste tolvmå-
nadersperioden hoppas Ale-
byggen komma igång med 
sin byggnation i Furulunds-
området. Totalt handlar 
det om 42 bostäder, de allra 
flesta fristående hus. Storle-
ken varierar från två rum och 
kök till fyra rum och kök.

– Det är ett fantastiskt 
fint naturområde. De som 
flyttar hit får skogen som 
närmaste granne. Vi tänker 
inte anlägga en massa stora 
gräsmattor utan husen ska 
anpassas till den skog som 
redan finns här, säger Sven 
Burgren.

Den ursprungliga idén 
för Furulundsområdet har 
förändrats för att möta nya 
kunders behov. 

– Förslaget är korrigerat, 

men följer ändå strängt den 
plan som antogs 2008, beto-
nar Burgren.

Alebyggens skisser för det 
nya området presenterades 
på Sjövallen förra lördagen, 
i samband med att Ahlafors 
IF:s representationslag spe-
lade hemmamatch.

– Alebor i allmänhet och 
Alaforsbor i synnerhet har 
Furulund som ett popu-
lärt promenadstråk. Det är 
säkerligen många som är 
intresserade av få bosätta sig 
i denna natursköna miljö, 
säger Burgren.

Alebyggen tar emot 
intresseanmälningar till kon-
toret i Nödinge. En del av 
det nya Furulundsområdet 
kommer med all sannolikhet 
att byggas som kooperativ 
hyresrätt och för detta ända-
mål finns en särskild kölista 
upprättad.

– Efter att projektet varit 
ute på upphandling går ären-
det tillbaka till Alebyggens 
styrelse, som tar det slutgil-
tiga beslutet om byggstart, 
avslutar Sven Burgren.

JONAS ANDERSSON

…och klart för Solgårdens andra etapp

På grusområdet där Ahlafors Fria Skola tidigare hade sina paviljonger ska Svenska Stenhus 
bygga hyresrätter.

Emris Olsson, Svenska 
Stenhus.

Sven Burgren är projektledare för Furulundsområdet i Ala-
fors där Alebyggen planerar att anlägga 42 bostäder.

Utgångspris: 1 795 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 107 kvm
Tomt: 390 kvm
Byggt: 1993
Adress: Petters Hage 2
Visas ons 3/10 17.30-18.30
och sön 7/10 13.00-14.00
Sms:a: FB 5410-2454 till 72456 för
beskrivning

Mycket fin och fräsch 1 1/2
plansvilla med garage. Smakfullt
inrett med ljusa färger, stor härlig
altan i västerläge med utsikt över
åker och äng. Trivsamt
barnvänligt område med lantlig
"bullerbykänsla". Nära förskola
och kommunikationer. Närhet till
både Älvängen och Alafors.
Tel: 0303-74 62 50.

STARRKÄRR

Utgångspris: 2 895 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 162 kvm, biarea: 30 kvm
Tomt: 905 kvm Plan trädgårdstomt
Energiprestanda: 83 kWh/kvm år
Byggt: 1980
Adress: Kastanjevägen 4
Visas ons 3/10 17.30-18.30
och sön 7/10 15.00-16.00
Sms:a: FB 5410-2093 till 72456 för
beskrivning

Ett mycket ljust och fräscht hus i
södra Nol som har bra
planlösning med flera rum. Här
finns praktiskt kök, rymliga ljusa
rum, fräscha badrum och bastu
för vardagslyxen. Ett hus som det
är lätt att trivas i! Gångavstånd till
Ale Torg. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2093.

SÖDRA NOL

Utgångspris: 4 100 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 248 kvm, biarea: 26 kvm
Tomt: 949 kvm Plan
Byggt: 2006
Adress: Gamla Kilandavägen 47
Visas tor 11/10 18.00-19.00
och sön 14/10 11.00-12.00
Sms:a: FB 5410-3499 till 72456 för
beskrivning

Arkitektritad villa med toppenläge
vid Vimmersjön. Huset har en fin
trädgård med uteplats på bägge
sidorna av huset där du kan njuta
av såväl solen under hela dagen
som utsikten över sjön. Generösa
sällskapsytor både inom- och
utomhus. Ett hus som måste ses.
Tel: 0708-111 889.
Webbnr: 5410-3499.

NÖDINGE

 

V
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”Dansen gör mig fri”
I framtiden drömmer hon om att dansa på Broadway.

15-åriga Sandra Poswiatowska leder en egen dansgrupp på Mötesplats ungdom.
Mina elever ger mig energi till att fortsätta dansa.

När började du dansa?
– När jag var sex år bör-
jade jag med hiphop, cha 
cha och salsa. Sedan dess har 
jag älskat att dansa och bara 
fortsatt. När jag flyttade till 
Nödinge i 11 -12-årsåldern 
lärde jag känna Sabahudin 
”Sabi” Sabani, en väldigt 
speciell vän, som jag dansat 
med i flera år. Jag har varit 
med i flera av hans musika-
ler. Förra året vann jag en 
stor internationell tävling i 
Stockholm och fick åka till 
London och dansa. Det var 
riktigt häftigt.

Hur mycket tränar du?
– Det blir fyra kvällar i 
veckan på Adrianas danshus 
i Göteborg där jag dansar 
commercial street, pro team 
och contemporary, som är 
en lugnare dansform som är 
bra för att kunna utvecklas. 
Ibland på lördagar brukar 

jag och en kompis träffas 
och hitta på lite koreogra-
fier. Jag måste röra på mig 
hela tiden!

Du leder en egen dans-
grupp på Mötesplats 
ungdom. Berätta mer!
– Jag fick frågan om jag ville 
leda en dansgrupp för ung-
domar från 13 år och uppåt. 
Vi dansar olika former av 
streetdance på onsdagskväl-
lar. Vi har verkligen jättero-
ligt, men jag kan också vara 
hård mot dem ibland. Mina 
elever ger mig energi till att 
fortsätta dansa. 

Vad betyder dansen för 
dig?
– Dansen gör mig fri. Där 
kan jag vara mig själv och 
man får utlopp för sina 
känslor. Det är också bra för 
självkänslan när man känner 
att man lyckas.

Vad gör du när du inte 
dansar?
– Jag bloggar om bland 
annat mode, fritid och dans. 
Sedan tycker jag mycket om 
att umgås med mina vänner.

Vad har du för planer för 
framtiden?
– Drömmen är att flytta till 
USA och dansa på Broad-
way – kanske vara med i 
musikvideos eller dansa 
bakom någon artist. Dansen 
kommer alltid att ha stor 
betydelse i mitt liv, men som 
en plan B har jag bestämt 
mig för att läsa ekonomi på 
gymnasiet. Jag kan tänka 
mig att starta ett eget före-
tag, kanske skapa ett eget 
klädmärke och designa 
kläder.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Sandra Poswiatowska
Ålder: 15
Bor: Nödinge
Gör: Går i nian på Kyrkbyskolan
Familj: Mamma Agneta, pappa 
Andrej, lillebror Kasper och 
hunden Majka
Intressen: Dans, shopping, vara 
med kompisar
Ogillar: Att bråka med folk
Brinner för: DANS
Framtidsdröm: Flytta till USA 
och dansa på Broadway.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

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

förord och övrig familjejuridik

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Trivsamt villaboende!

Här har vi förmånen att kunna erbjuda 
denna ytterst välplanerade villa med
bra läge i Nol. Villan är genomgående 
välskött men erbjuder också stora
möjligheter att sätta sin egen prägel. Fin 
utemiljö med vacker trädgård.
Fristående garage. Närhet till 
pendelstation mot Gbg. Ett bra boende 
för barnfamiljen. Ska ses!  

Pris 1.795.000:- som utgångspris.
Visas 4/10.
Adress Stenvägen 3.
Henrik Kjellberg 0727-316 360

Trivsamt läge på landet!

Här erbjuds en mycket välplanerad 
villa med trivsamt lantligt läge. Villan är 
välskött men erbjuder stora möjligheter 
till egen prägel. Tre st rejäla sovrum. 
Låga driftskostnader genom luft/
vattenvärmepump. Fin naturtomt på ek-
kulle. Ett bra tillfälle för barnfamiljen som 
vill ut på landet. Välkommen på visning! 
110 kvm. 

Pris 1.150.000:- som utgångspris.
Adress: Svalered 169
Visas Ring för tidsbokning.
Henrik Kjellberg 0727-316 360

Välplanerat med bra läge!

Här har vi förmånen att kunna erbjuda 
denna mycket välplandera villa med
bra läge i Lindome. Gångavstånd till 
skola/dagis. Villan är välskött men
erbjuder stora möjligheter till egen prägel. 
Tre st rejäla sovrum samt stor gillestuga. 
Hel källare med gott om plats för 
förvaring. Sista huset på återvändsgata. 
Tillfälle! 94+94 kvm. 

Pris 1.975.000:- som utgångspris.
Visas 9/10. 
Adress Fågelstensvägen 12.
Henrik Kjellberg 0727-316 360

Rymligt och välplanerat!

Här kan vi erbjuda denna rymliga och 
prisvärda villa i trivsamma Skepplanda.
Nästan 200 kvm ger plats för hela familjen 
och erbjuder gott om plats för
både förvaring och hobby. Extra plus för 
stor altan och takat uterum. Enkel
och lättskött tomt. Ett bra val för 
barnfamiljen!  98+98 kvm. 

Pris 1.795.000:- som utgångspris.
Visas 9/10. 
Adress Vittes Väg 4.
Henrik Kjellberg 0727-316 360

Nol
Lödöse

Lindome

Skepplanda

Såld
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ALAFORS. Jul känns 
fortfarande ganska 
avlägset.

Årets luciatrupp är 
dock redan utsedd och 
repar för fullt i Alafors 
församlingshem sedan 
några veckor tillbaka.

Ale Lucia som för 
övrigt fi rar 60-årsjubi-
leum.

Den 60:e luciatruppen är 
formerad, kandidaterna 
kommer från Surte i söder 
till Älvängen i norr.

– I år har vi faktiskt en 
luciakandidat från Kilanda. 
Det var några år sedan sist, 
säger Maj-Lis Carlsson som 
tillsammans med Gunilla 
Johansson agerar lusse-
mamma för tionde året i rad.

– Åren går fort när man 
har roligt. Vi har hela tiden 

försökt att utveckla Ale Lucia 
och nu när arrangemanget 
60-årsjubilerar kan vi konsta-
tera att vi nått riktigt långt. 
Johanna Werder (f d Fors-
berg) gör ett fantastiskt jobb 
som sångpedagog. Det är 
professionellt rakt över hela 
linjen, säger Maj-Lis.

Utöver själva krönings-
ceremonin den 9 december 
och sedvantligt turnerande 
på luciadagen, med besök på 
äldreboenden, företag och så 
vidare, är det inplanerat två 
kyrkokonserter. 

– Vi har sökt tidigare 
luciakandidater som vill vara 
med och köra på kyrkokon-
serterna i Starrkärr respek-
tive Surte. Responsen har 
varit väldigt god och det är 
ett 25-tal tjejer som visat sitt 
intresse. Vi kommer att ha 

körmedlemmar som var med 
i luciatåget redan i början av 
90-talet, berättar Johanna 
Werder.

Årets trupp bedömer 
Johanna Werder som en 
homogen grupp med jämn 
kvalitet.

– De är bättre än vad de 
själva tror. Det är ett fantas-
tiskt trevligt gäng att jobba 
med, positiva och glada hela 
tiden.

Just nu tränar tjejerna på 
sina respektive stämmor och 
jullåtar gnuggas in. Övning 
sker varje tisdagskväll.

– Vi kommer dessutom att 
ha ett antal reptillfällen med 
kören, så i år krävs det extra 
mycket av deltagarna, förkla-
rar Johanna.

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. Snart har 
det blivit dags att rulla 
ut den röda mattan 
igen.

Flera världsberömda 
föreställningar kom-
mer att visas i Med-
borgarhuset under den 
närmaste tiden.

– Intresset för våra 
arrangemang ver-
kar stort och det är 
många som hör av sig 
på telefon, säger Willy 
Kölborg.
I våras, när det var premiär för 
digital direktsändning i Ala-
fors, kom närmare 70-perso-
ner för att se Carmen.

– Det var rekord för västra 
och södra Sverige. Snittet på 
övriga platser var 48 perso-
ner, förklarar Willy Kölborg.

Stjärnkvällarna duggar tätt 
under hösten. Den 27 okto-
ber visas Otello, 10 november 
är det Stormen, 8 december 
Maskeradbalen och 15 de-
cember Aida.

– Samtliga dessa föreställ-
ningar är direktsändningar 
från Metropolitan, poängte-
rar Willy.

– Förhoppningsvis kan vi 
skapa en ny kultur i Ale. Man 
behöver faktiskt inte lämna 
sin hemkommun för att er-
bjudas underhållning i världs-

klass. Ambitionen är också att 
våra lokala företag ska få upp 
ögonen för vår verksamhet. 
Vi skräddarsyr gärna en hel-
hetslösning i samband med 
våra föreställningar, säger 
Willy Kölborg.

En helt annan målgrupp 
står i fokus för söndagens ar-
rangemang i Medborgarhu-
set. Då blir det nämligen en 
levande enmansteater. Skå-
despelaren Anders Sanzén 
har själv regisserat, produ-
cerat och spelar alla 18 rol-
lerna på scen i Astrid Lind-
grens folkkära berättelse om 
Rasmus på luffen.

JONAS ANDERSSON

Stjärnspäckad höst i Medborgarhuset
– Flera världsberömda föreställningar visas

Folkets Hus-föreståndaren Willy Kölborg konstaterar att de högklassiga föreställ-
ningarna avlöser varandra i Medborgarhuset under hösten och vintern. Först ut är 
Otello den 27 oktober. 

Ale Lucia fyller 60 år
– Jubileumstruppen övar för fullt

Ale Lucia fi rar 60-årsjubileum. Årets kandidater är uttagna och övar i Alafors församlings-
hem under ledning av Johanna Werder (f d Forsberg). Truppen består av från vänster: Sanna 
Johansson, Kilanda, Linnéa Luukinen, Surte, Beatrice Skyman, Bohus, Eline Lindberg, Nol, 
Mathilda Einarsson, Bohus, och Emma Luukinen, Bohus. Saknas på bilden görs Josefi ne 
Siira, Alafors.

Repslagarevägen, Älvängen, tel 0303-74 94 88

– Enda blomsterbutiken i Ale med en 
och samma ägare i 20 år!

20 årsjubileum
5:e – 6:e denna vecka,

låt Dig föras till vårt Mekka!
Blommor, kaffe och choklad

Allt som gör Dig själsligt glad!

Bergendahls blir 20 år!

Självklart att Du till oss går

Här bjuds på glädje, skratt och fika

Allt för fattiga och rika!

Varning dock!

...för skratt kan smitta

hälsar Tommy och hans fru Birgitta!

Provsmaka 
magiska under från 

Ale Äpplegård!

Maud och Torbjörn 

är på plats under 

fredagen.

Vi firar i dagarna två!
Fredag 5 oktober kl 12-18 
Lördag 6 oktober kl 11-14

Butiken är fylld med jubileumserbjudanden, inne som ute!

Gunilla och dragspelet 

spelar under  fredagen!
Självklart firar vi med jubileumsrabatter!

NYINKOMMET! 
Praliner från 

Emanuel Andrén.
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”Dansen gör mig fri”
I framtiden drömmer hon om att dansa på Broadway.

15-åriga Sandra Poswiatowska leder en egen dansgrupp på Mötesplats ungdom.
Mina elever ger mig energi till att fortsätta dansa.

När började du dansa?
– När jag var sex år bör-
jade jag med hiphop, cha 
cha och salsa. Sedan dess har 
jag älskat att dansa och bara 
fortsatt. När jag flyttade till 
Nödinge i 11 -12-årsåldern 
lärde jag känna Sabahudin 
”Sabi” Sabani, en väldigt 
speciell vän, som jag dansat 
med i flera år. Jag har varit 
med i flera av hans musika-
ler. Förra året vann jag en 
stor internationell tävling i 
Stockholm och fick åka till 
London och dansa. Det var 
riktigt häftigt.

Hur mycket tränar du?
– Det blir fyra kvällar i 
veckan på Adrianas danshus 
i Göteborg där jag dansar 
commercial street, pro team 
och contemporary, som är 
en lugnare dansform som är 
bra för att kunna utvecklas. 
Ibland på lördagar brukar 

jag och en kompis träffas 
och hitta på lite koreogra-
fier. Jag måste röra på mig 
hela tiden!

Du leder en egen dans-
grupp på Mötesplats 
ungdom. Berätta mer!
– Jag fick frågan om jag ville 
leda en dansgrupp för ung-
domar från 13 år och uppåt. 
Vi dansar olika former av 
streetdance på onsdagskväl-
lar. Vi har verkligen jättero-
ligt, men jag kan också vara 
hård mot dem ibland. Mina 
elever ger mig energi till att 
fortsätta dansa. 

Vad betyder dansen för 
dig?
– Dansen gör mig fri. Där 
kan jag vara mig själv och 
man får utlopp för sina 
känslor. Det är också bra för 
självkänslan när man känner 
att man lyckas.

Vad gör du när du inte 
dansar?
– Jag bloggar om bland 
annat mode, fritid och dans. 
Sedan tycker jag mycket om 
att umgås med mina vänner.

Vad har du för planer för 
framtiden?
– Drömmen är att flytta till 
USA och dansa på Broad-
way – kanske vara med i 
musikvideos eller dansa 
bakom någon artist. Dansen 
kommer alltid att ha stor 
betydelse i mitt liv, men som 
en plan B har jag bestämt 
mig för att läsa ekonomi på 
gymnasiet. Jag kan tänka 
mig att starta ett eget före-
tag, kanske skapa ett eget 
klädmärke och designa 
kläder.
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Ålder: 15
Bor: Nödinge
Gör: Går i nian på Kyrkbyskolan
Familj: Mamma Agneta, pappa 
Andrej, lillebror Kasper och 
hunden Majka
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med kompisar
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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar    Deklarationer    Energideklarationer    Fastighetsförmedling  
  Gåvobrev    Lösöreauktioner     Röjning och städning    Samboavtal    Skatteberäkningar  Testamenten    Äktenskaps-

förord och övrig familjejuridik

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Trivsamt villaboende!

Här har vi förmånen att kunna erbjuda 
denna ytterst välplanerade villa med
bra läge i Nol. Villan är genomgående 
välskött men erbjuder också stora
möjligheter att sätta sin egen prägel. Fin 
utemiljö med vacker trädgård.
Fristående garage. Närhet till 
pendelstation mot Gbg. Ett bra boende 
för barnfamiljen. Ska ses!  

Pris 1.795.000:- som utgångspris.
Visas 4/10.
Adress Stenvägen 3.
Henrik Kjellberg 0727-316 360

Trivsamt läge på landet!

Här erbjuds en mycket välplanerad 
villa med trivsamt lantligt läge. Villan är 
välskött men erbjuder stora möjligheter 
till egen prägel. Tre st rejäla sovrum. 
Låga driftskostnader genom luft/
vattenvärmepump. Fin naturtomt på ek-
kulle. Ett bra tillfälle för barnfamiljen som 
vill ut på landet. Välkommen på visning! 
110 kvm. 

Pris 1.150.000:- som utgångspris.
Adress: Svalered 169
Visas Ring för tidsbokning.
Henrik Kjellberg 0727-316 360

Välplanerat med bra läge!

Här har vi förmånen att kunna erbjuda 
denna mycket välplandera villa med
bra läge i Lindome. Gångavstånd till 
skola/dagis. Villan är välskött men
erbjuder stora möjligheter till egen prägel. 
Tre st rejäla sovrum samt stor gillestuga. 
Hel källare med gott om plats för 
förvaring. Sista huset på återvändsgata. 
Tillfälle! 94+94 kvm. 

Pris 1.975.000:- som utgångspris.
Visas 9/10. 
Adress Fågelstensvägen 12.
Henrik Kjellberg 0727-316 360

Rymligt och välplanerat!

Här kan vi erbjuda denna rymliga och 
prisvärda villa i trivsamma Skepplanda.
Nästan 200 kvm ger plats för hela familjen 
och erbjuder gott om plats för
både förvaring och hobby. Extra plus för 
stor altan och takat uterum. Enkel
och lättskött tomt. Ett bra val för 
barnfamiljen!  98+98 kvm. 

Pris 1.795.000:- som utgångspris.
Visas 9/10. 
Adress Vittes Väg 4.
Henrik Kjellberg 0727-316 360

Nol
Lödöse

Lindome

Skepplanda

Såld
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ALAFORS. Jul känns 
fortfarande ganska 
avlägset.

Årets luciatrupp är 
dock redan utsedd och 
repar för fullt i Alafors 
församlingshem sedan 
några veckor tillbaka.

Ale Lucia som för 
övrigt fi rar 60-årsjubi-
leum.

Den 60:e luciatruppen är 
formerad, kandidaterna 
kommer från Surte i söder 
till Älvängen i norr.

– I år har vi faktiskt en 
luciakandidat från Kilanda. 
Det var några år sedan sist, 
säger Maj-Lis Carlsson som 
tillsammans med Gunilla 
Johansson agerar lusse-
mamma för tionde året i rad.

– Åren går fort när man 
har roligt. Vi har hela tiden 

försökt att utveckla Ale Lucia 
och nu när arrangemanget 
60-årsjubilerar kan vi konsta-
tera att vi nått riktigt långt. 
Johanna Werder (f d Fors-
berg) gör ett fantastiskt jobb 
som sångpedagog. Det är 
professionellt rakt över hela 
linjen, säger Maj-Lis.

Utöver själva krönings-
ceremonin den 9 december 
och sedvantligt turnerande 
på luciadagen, med besök på 
äldreboenden, företag och så 
vidare, är det inplanerat två 
kyrkokonserter. 

– Vi har sökt tidigare 
luciakandidater som vill vara 
med och köra på kyrkokon-
serterna i Starrkärr respek-
tive Surte. Responsen har 
varit väldigt god och det är 
ett 25-tal tjejer som visat sitt 
intresse. Vi kommer att ha 

körmedlemmar som var med 
i luciatåget redan i början av 
90-talet, berättar Johanna 
Werder.

Årets trupp bedömer 
Johanna Werder som en 
homogen grupp med jämn 
kvalitet.

– De är bättre än vad de 
själva tror. Det är ett fantas-
tiskt trevligt gäng att jobba 
med, positiva och glada hela 
tiden.

Just nu tränar tjejerna på 
sina respektive stämmor och 
jullåtar gnuggas in. Övning 
sker varje tisdagskväll.

– Vi kommer dessutom att 
ha ett antal reptillfällen med 
kören, så i år krävs det extra 
mycket av deltagarna, förkla-
rar Johanna.

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. Snart har 
det blivit dags att rulla 
ut den röda mattan 
igen.

Flera världsberömda 
föreställningar kom-
mer att visas i Med-
borgarhuset under den 
närmaste tiden.

– Intresset för våra 
arrangemang ver-
kar stort och det är 
många som hör av sig 
på telefon, säger Willy 
Kölborg.
I våras, när det var premiär för 
digital direktsändning i Ala-
fors, kom närmare 70-perso-
ner för att se Carmen.

– Det var rekord för västra 
och södra Sverige. Snittet på 
övriga platser var 48 perso-
ner, förklarar Willy Kölborg.

Stjärnkvällarna duggar tätt 
under hösten. Den 27 okto-
ber visas Otello, 10 november 
är det Stormen, 8 december 
Maskeradbalen och 15 de-
cember Aida.

– Samtliga dessa föreställ-
ningar är direktsändningar 
från Metropolitan, poängte-
rar Willy.

– Förhoppningsvis kan vi 
skapa en ny kultur i Ale. Man 
behöver faktiskt inte lämna 
sin hemkommun för att er-
bjudas underhållning i världs-

klass. Ambitionen är också att 
våra lokala företag ska få upp 
ögonen för vår verksamhet. 
Vi skräddarsyr gärna en hel-
hetslösning i samband med 
våra föreställningar, säger 
Willy Kölborg.

En helt annan målgrupp 
står i fokus för söndagens ar-
rangemang i Medborgarhu-
set. Då blir det nämligen en 
levande enmansteater. Skå-
despelaren Anders Sanzén 
har själv regisserat, produ-
cerat och spelar alla 18 rol-
lerna på scen i Astrid Lind-
grens folkkära berättelse om 
Rasmus på luffen.

JONAS ANDERSSON

Stjärnspäckad höst i Medborgarhuset
– Flera världsberömda föreställningar visas

Folkets Hus-föreståndaren Willy Kölborg konstaterar att de högklassiga föreställ-
ningarna avlöser varandra i Medborgarhuset under hösten och vintern. Först ut är 
Otello den 27 oktober. 

Ale Lucia fyller 60 år
– Jubileumstruppen övar för fullt

Ale Lucia fi rar 60-årsjubileum. Årets kandidater är uttagna och övar i Alafors församlings-
hem under ledning av Johanna Werder (f d Forsberg). Truppen består av från vänster: Sanna 
Johansson, Kilanda, Linnéa Luukinen, Surte, Beatrice Skyman, Bohus, Eline Lindberg, Nol, 
Mathilda Einarsson, Bohus, och Emma Luukinen, Bohus. Saknas på bilden görs Josefi ne 
Siira, Alafors.

Repslagarevägen, Älvängen, tel 0303-74 94 88

– Enda blomsterbutiken i Ale med en 
och samma ägare i 20 år!

20 årsjubileum
5:e – 6:e denna vecka,

låt Dig föras till vårt Mekka!
Blommor, kaffe och choklad

Allt som gör Dig själsligt glad!

Bergendahls blir 20 år!

Självklart att Du till oss går

Här bjuds på glädje, skratt och fika

Allt för fattiga och rika!

Varning dock!

...för skratt kan smitta

hälsar Tommy och hans fru Birgitta!

Provsmaka 
magiska under från 

Ale Äpplegård!

Maud och Torbjörn 

är på plats under 

fredagen.

Vi firar i dagarna två!
Fredag 5 oktober kl 12-18 
Lördag 6 oktober kl 11-14

Butiken är fylld med jubileumserbjudanden, inne som ute!

Gunilla och dragspelet 

spelar under  fredagen!
Självklart firar vi med jubileumsrabatter!

NYINKOMMET! 
Praliner från 

Emanuel Andrén.
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Ved och pellets i drift!

Räkna ut hur stort ditt ROT-bidrag 
blir med den nya enkla schablonen.
Läs mer på www.varmebaronen.se

Välkommen på visning!

Välkommen på 
värmepumpsdag!

dag   kl  –1 .
Styr Sveriges
effektivaste

värmepump med 
din smartphone!

IVT PremiumLine EQ:

 Sveriges effektivaste berg- och jordvärmepump enligt oberoende tester.*

 Sänker dina värmekostnader med upp till 80%.

   Våra värmepumpar är de enda som klarar Svanens hårda krav.

 10 års försäkring på kompressorn ingår. För vi chansar aldrig. 
års

IVT FÖRSÄKRING

KOMPRESSORSFÖRSÄKRING
6 ÅRS TRYGGHETSFÖRSÄKRING

#1

. IVT PremiumLine EQ kostar från 79 500:- inkl. moms.
*Mer information om testresultaten på ivt.se/kampanj

www.ivt.se

Truckgatan 2 
i Kungälv

Tel 0303-921 45
Truckgatan 2 i Kungälv 0303-921 45

Truckgatan 2 i Kungälv Tel 0303-921 45

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

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

ALAFORS. Leif Axels-
son är ny president i 
Ale Rotaryklubb.

Han har tagit över 
rodret efter Claes An-
dersson.

– Min roll är att 
förvalta föreningen på 
bästa sätt och sedan 
lämna över till nästa 
president om ett år, 
säger Leif till lokaltid-
ningen.

I Rotarys statuter står det skri-
vet att föreningarna ska byta 
president varje år. I Ale sker det 
sommartid. Leif Axelsson är ny 
på posten, för övrigt en relativ 
färsk medlem.

– Jag gick med för två och ett 
halvt år sedan. Jag fick äntligen 
tid att ägna mig åt något annat 
än jobbet. Jag tycker att Rotary 
som förening har blivit mycket 
mer öppen än tidigare, säger 
Leif.

– Min pappa var rotarian 
och jämfört med hur det var på 
70- och 80-talet så har det hänt 
en hel del inom Rotary.

Leif Axelsson är smålänning 
i grunden, kom till Skepplanda 
1990 för att elva år senare 
bosätta sig i Hältorp, Alafors. 
Familjen består av fru och två 
vuxna döttrar.

Den yrkesmässiga bakgrun-
den finns i den svenska export-
industrin. Där har Leif varit 
verksam i 30 år varav 20 som 
vd i små och medelstora företag 
inom stora koncerner. 

– Mycket av det jag jobbat 
med har varit inriktat mot till-
växtindustrin, där ägarna varit 
bland annat Nokia, Electrolux 
och AstraZeneca, berättar Leif.

För närvarande driver han 
ett eget konsultbolag som syss-
lar med ledarskapsfrågor. Leif 
har ett uppdrag som mentor åt 
Almi när det gäller utbildning 
för nyföretagare.

Är du född ledare?
– Det var inget medvetet 

val utan det var snarare omgiv-
ningen som såg de egenska-
perna hos mig. Jag är en person 
med visioner som samtidigt 
lyckas få saker uträttade. Dess-
utom måste du ha förmågan 
att motivera och engagera dina 
anställda.

Hur skulle du vilja 
beskriva Rotary för den som 
inte vet vad det är?

– Rotary är en kamratfören-
ing. I Ale träffas vi varje måndag 
på Backa Säteri, äter något gott, 
pratar och erbjuds alltid någon 
form av föredrag eller så gör vi 
studiebesök. Ämnena varierar 
väldigt. Det viktigaste är trots 
allt mötet med andra männ-
iskor.

Världsomspännande
Rotary är en världsomspän-
nande organisation med cirka 
1,2 miljoner medlemmar. 
Rotarianerna ger humanitärt 
bistånd, uppmuntrar god etik i 
samtliga yrken och främjar fred 
och samförstånd i världen. Det 
finns över 33 000 rotaryklubbar 
i fler än 200 länder och regio-
ner. Klubbarna är opolitiska 
och icke-religiösa.

Hur många medlemmar 
är ni i Ale?

– Vårt medlemsantal uppgår 
till 34 personer varav sex är 
kvinnor. Förr var Rotary enbart 
en organisation för män, men 
så är det inte längre. Totalt 

har Rotary 27 000 medlem-
mar runtom i landet fördelade 
på tio distrikt. Vi tillhör Västra 
Sverige som har 70 klubbar och 
sammanlagt 3 800 rotarianer, 
berättar Leif Axelsson.

Det är Rotary Foundations 
uppgift att möjliggöra för rota-
rianer att främja internationellt 
samförstånd, goodwill och 
fred genom att förbättra hälsa, 
stödja utbildning och lindra 
fattigdom. Rotary har gjort 
mycket stora insatser att till-
sammans med andra hjälporga-
nisationer för att få bort polio 
i världen. Detta arbete har gett 
mycket gott resultat. Founda-
tion är en icke-vinstbringande 
stiftelse som enbart stöds av 
frivilliga bidrag från rotarianer 
och Foundations vänner, som 
delar visionen om en bättre 
värld.

Vad gör Rotary lokalt?
– Vi engagerar oss hårt i UF 

(Ung Företagsamhet) på Ale 
gymnasium. Det är ungdomar 
som står i startgroparna att 
bli entreprenörer. Vi fungerar 
som mentorer för dessa. Nyli-
gen var vi åtta rotarianer som 
besökte ett 25-tal UF-företag i 
Ale gymnasium.

JONAS ANDERSSON

Leif Axelsson har tagit över rodret

Leif Axelsson är ny presi-
dent i Ale Rotaryklubb.

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! 
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ALAFORS. Leif Axels-
son är ny president i 
Ale Rotaryklubb.

Han har tagit över 
rodret efter Claes An-
dersson.

– Min roll är att 
förvalta föreningen på 
bästa sätt och sedan 
lämna över till nästa 
president om ett år, 
säger Leif till lokaltid-
ningen.

I Rotarys statuter står det skri-
vet att föreningarna ska byta 
president varje år. I Ale sker det 
sommartid. Leif Axelsson är ny 
på posten, för övrigt en relativ 
färsk medlem.

– Jag gick med för två och ett 
halvt år sedan. Jag fick äntligen 
tid att ägna mig åt något annat 
än jobbet. Jag tycker att Rotary 
som förening har blivit mycket 
mer öppen än tidigare, säger 
Leif.

– Min pappa var rotarian 
och jämfört med hur det var på 
70- och 80-talet så har det hänt 
en hel del inom Rotary.

Leif Axelsson är smålänning 
i grunden, kom till Skepplanda 
1990 för att elva år senare 
bosätta sig i Hältorp, Alafors. 
Familjen består av fru och två 
vuxna döttrar.

Den yrkesmässiga bakgrun-
den finns i den svenska export-
industrin. Där har Leif varit 
verksam i 30 år varav 20 som 
vd i små och medelstora företag 
inom stora koncerner. 

– Mycket av det jag jobbat 
med har varit inriktat mot till-
växtindustrin, där ägarna varit 
bland annat Nokia, Electrolux 
och AstraZeneca, berättar Leif.

För närvarande driver han 
ett eget konsultbolag som syss-
lar med ledarskapsfrågor. Leif 
har ett uppdrag som mentor åt 
Almi när det gäller utbildning 
för nyföretagare.

Är du född ledare?
– Det var inget medvetet 

val utan det var snarare omgiv-
ningen som såg de egenska-
perna hos mig. Jag är en person 
med visioner som samtidigt 
lyckas få saker uträttade. Dess-
utom måste du ha förmågan 
att motivera och engagera dina 
anställda.

Hur skulle du vilja 
beskriva Rotary för den som 
inte vet vad det är?

– Rotary är en kamratfören-
ing. I Ale träffas vi varje måndag 
på Backa Säteri, äter något gott, 
pratar och erbjuds alltid någon 
form av föredrag eller så gör vi 
studiebesök. Ämnena varierar 
väldigt. Det viktigaste är trots 
allt mötet med andra männ-
iskor.

Världsomspännande
Rotary är en världsomspän-
nande organisation med cirka 
1,2 miljoner medlemmar. 
Rotarianerna ger humanitärt 
bistånd, uppmuntrar god etik i 
samtliga yrken och främjar fred 
och samförstånd i världen. Det 
finns över 33 000 rotaryklubbar 
i fler än 200 länder och regio-
ner. Klubbarna är opolitiska 
och icke-religiösa.

Hur många medlemmar 
är ni i Ale?

– Vårt medlemsantal uppgår 
till 34 personer varav sex är 
kvinnor. Förr var Rotary enbart 
en organisation för män, men 
så är det inte längre. Totalt 

har Rotary 27 000 medlem-
mar runtom i landet fördelade 
på tio distrikt. Vi tillhör Västra 
Sverige som har 70 klubbar och 
sammanlagt 3 800 rotarianer, 
berättar Leif Axelsson.

Det är Rotary Foundations 
uppgift att möjliggöra för rota-
rianer att främja internationellt 
samförstånd, goodwill och 
fred genom att förbättra hälsa, 
stödja utbildning och lindra 
fattigdom. Rotary har gjort 
mycket stora insatser att till-
sammans med andra hjälporga-
nisationer för att få bort polio 
i världen. Detta arbete har gett 
mycket gott resultat. Founda-
tion är en icke-vinstbringande 
stiftelse som enbart stöds av 
frivilliga bidrag från rotarianer 
och Foundations vänner, som 
delar visionen om en bättre 
värld.

Vad gör Rotary lokalt?
– Vi engagerar oss hårt i UF 

(Ung Företagsamhet) på Ale 
gymnasium. Det är ungdomar 
som står i startgroparna att 
bli entreprenörer. Vi fungerar 
som mentorer för dessa. Nyli-
gen var vi åtta rotarianer som 
besökte ett 25-tal UF-företag i 
Ale gymnasium.

JONAS ANDERSSON

Leif Axelsson har tagit över rodret

Leif Axelsson är ny presi-
dent i Ale Rotaryklubb.

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! 



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...FackGuiden

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

BETONGHÅLTAGNING
S

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

Ring 0303-74 86 11 eller 
besök oss på Göteborgsvägen 94 i Älvängen

Bildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

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

Öppet: mån-tors 9-18, fre 9-16, lunchstängt 12-13

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

www.mecaalvangen.se

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86

HUSBYGGNATION ALTANER GARAGE
TILLBYGGNADER BADRUM KÖKSRENOVERING

WWW.ZATABYGG.SE

Snabba leverans
er

87

Bilverkstad

SKEPPLANDA

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

VOLVO NÄRSERVICE ALE

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi har



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...FackGuiden

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

BETONGHÅLTAGNING
S

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

Ring 0303-74 86 11 eller 
besök oss på Göteborgsvägen 94 i Älvängen

Bildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

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

Öppet: mån-tors 9-18, fre 9-16, lunchstängt 12-13

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

www.mecaalvangen.se

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86

HUSBYGGNATION ALTANER GARAGE
TILLBYGGNADER BADRUM KÖKSRENOVERING

WWW.ZATABYGG.SE

Snabba leverans
er

87

Bilverkstad

SKEPPLANDA

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

VOLVO NÄRSERVICE ALE

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi har

2012  |   vecka 40  |   nummer 35  |   alekuriren 17SPORT

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!

USPASTORP. Stubbracet i 
Uspastorp avgörs för sjätte 
gången – rallykörning med 
veterantraktorer. Tävlingen 
arrangeras av ett 20-tal trak-
torentusiaster från Alafor-
strakten.

Tävlingen går ut på 
att så snabbt som möjligt 
köra parallellslalom mellan 
tunnor. Förarna startar med 
att springa till sina traktorer. 
I tävlingen ingår även ett 
backningsmoment.

Till årets tävling, som 
avgörs nu på lördag, är 36 
ekipage anmälda. 28 star-
tande i den öppna klassen 
och åtta i damklassen. Anta-
let hästkrafter varierar från 
23 i en originaltraktor till 
200 i en Ferguson ”Grålle” 
med V8-motor.  För delta-
gande krävs att traktorn är 
minst 30 år gammal, försedd 
med störtbåge och är trafik-
försäkrad.

– Stubbracet har utvecklat 
sig till en riktig folkfest här 
i Uspastorp. I fjol lockade 
arrangemanget närmare 1 
200 besökare, förklarar täv-
lingsledare Erik Karlsson.

Den senaste tidens reg-
nande gör att det är mycket 
blött imarkerna och väder-
prognosen utlovar dessutom 
ännu mer regn. Erik Karls-
son låter dock meddela att 
tävlingen blir av oavsett 
väder, men att det kan bli 
problem med antalet parke-
ringar för publiken. 

– Vi uppmanar därför 
publiken att samåka i största 
möjliga utsträckning alter-
nativt gå eller cykla till täv-
lingen.

Speaker är Hasse Anders-
son, känd från P4 i Göte-
borg.  I år utmanas Hasse 
Andersson i traktorkörning 
av Mikael Berglund (M), 
Kommunstyrelsens ord-

förande i Ale kommun.  I 
pauserna körs en uppvis-
ningstävling med trimmade 
åkgräsklippare. Göta Älvda-
lens Motorhistoriska fören-
ing förevisar tändkulemotor 
ur sin samling. Evenemanget 
beräknas ta cirka fyra timmar 
att genomföra.

JONAS ANDERSSON

Stubbrace oavsett väderlek
– Folkfest stundar i Uspastorp

På lördag avgörs den sjätte upplagan av Uspastorps Stubb-
race.

Hasse Andersson, känd radioröst från P4 Göteborg, agerar 
konferencier precis som i fjol.

NÖDINGE. Ale HF tog 
en fi n skalp när seriele-
dande Särökometerna 
besegrades i Ale gym-
nasium.

Ett taggat hemmalag 
hämtade upp ett fem-
målsunderläge och gick 
sedan inte att stoppa.

Idag spelade vi rik-
tigt bra, konstaterade 
målvakten och en av 
matchhjältarna, Tor-
björn Mattsson.
Söndagens övertygande 
seger lovar gott inför fort-
sättningen. Ale HF visade 
attityd och inställning som 
kan räcka långt i årets serie. 
Triumfen över Särökome-
terna är meriterande, då 
ingen kan minnas att Ale 
tidigare har besegrat detta 
tunga motstånd.

–  Jag tror aldrig vi har 
vunnit mot dem. De brukar 
vinna med en eller två bollar, 
funderade Joakim Samuels-
son som hade stor show i 
andra halvlek då han sköt sju 
av sina åtta mål.

Just kant- och kontrings-
spelet banade väg för Ale HF 
efter paus. Ett samlat försvar 
och en skicklig hemmamål-
vakt gav många enkla mål. 
Peter Wehlin gjorde fyra 
mål från högersex och var 
väldigt nöjd med poängen.

– Det lossnade rejält i 
andra halvlek, men vi var inte 
dåliga före paus. Det tog bara 
lite tid innan vi hittade flytet.

Det var en korrekt analys. 
Efter  drygt 18 minuter ledde 
gästerna med klara 11-6 och 
tvingade Ale att ta time out. 
Sedan Särökometerna fått en 
man utvisad kunde hemma-
laget inleda upphämtningen. 
Anton Thunberg visade 
vägen med tre mål och strax 
före pausvilan satte Niklas 
Bernhardtz 13-12.

– Jag var aldrig riktigt 
orolig. Vi vet var vi har dem 
och killarna hade rätt inställ-
ning idag, då är fem mål inte 
så märkvärdigt att vända, 
menade en nöjd Aletränare, 
Kim Wahlgren som hade 
mycket gott att säga om sitt 

manskap.
– De har en hög högsta-

nivå, men det gäller att få 
fram det i varje match. Jag 
hoppas vi kan fortsätta tända 
till som idag. Vi vann inte 
bara matchen i målprotokol-
let utan också psykkriget på 
plan. Det var roligt att se hur 
killarna trivdes på planen. 
Jag tyckte vår förstauppställ-
ning gjorde det så bra att det 
blev få byten, men Simon 
Liljeblad visade stort mod 
när han kom in trots sin unga 
ålder (18 år). Han utmanar 
definitivt om en plats.

På lördag väntar Rya HF i 
Lundbystrand, ett motstånd 
som är minst lika svårt som 
Särökometerna.

– De ska enligt rykten vara 
riktigt bra i år så det gäller att 
tända om. Vi måste spela på 
topp för att förlänga segerra-
den, slog Kim Wahlgren fast.
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Fin skalp för Ale HF
– Besegrade serieledarna hemma

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Torbjörn Mattsson storspelade i Ale HF:s mål.

ÄLVÄNGEN. I fjol kam-
made hon hem VM-guld 
i Arizona och nu har 
det blivit dags igen. 

I lördags åkte 14-åri-
ga Emma-Nellie Örten-
dahl tillbaka till sta-
terna för att återigen 
kämpa om världsmäs-
tartiteln i vattensko-
tersporten jetski.

Jetski är ingen sport för den 
fege. Det är inte ovanligt att 
man kommer upp i 80 kilome-
ter i timmen på vattenskotern, 
som man dessutom står upp 
och kör, men Emma-Nellie 
Örtendahl från Älvängen räds 
varken vågor eller hisnande 
hastigheter. 

Hon tävlar för Orust jetski-
klubb och ska tillsammans 
med fyra andra tjejer från 
klubben nu köra VM i Lake 
Havasu i Arizona. I år har hon 

dessutom gått upp en klass. 
– Det kommer att bli 

mycket tuffare motstånd. Jag 
kan inte ha några förhopp-
ningar egentligen eftersom jag 
kommer att tävla mot 16-åriga 
killar. Jag får känna lite på klas-
sen, men självklart kommer 
jag att ge järnet. 

I övrigt är det exakt samma 
upplägg som i fjol med enda 
skillnaden att motståndarna är 
äldre. 

Hon har tränat intensivt 
den senaste tiden och känner 
själv att hon utvecklats mycket. 

– Jag har framför allt fått en 

annan känsla och jag vågar ta 
stötarna på ett annat sätt.

Med sig på USA-resan har 
hon pappa Mats Örtendahl, 
som även han tävlat mycket 
i jetski. Förhoppningen är 
att även hinna med en tur till 
Cesars Palace i Las Vegas. 

– Det hade varit jättehäftigt 
att se, men först fokuserar jag 
på att köra så bra som möjligt 
på VM, säger en förväntansfull 
Emma-Nellie. 

Kör VM
i Arizona

Taggad. Emma-Nellie Örtendahl, Ales egen jetskidrottning, 
åker återigen till Arizona för att tävla i VM.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

HANDBOLL
Division 3 Västsvenska västra
Ale HF - Särökometerna 30-25 (13-12)



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

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

ALE ADVOKATEN
ADVOKAT

ÅKE GUSTAFSSON
Mark- och fastighetsrätt
Personskaderegleringar 

Trafikskador 
Ärenden hos försäkringskassan

Förvaltningsrätten

www.advokatakegustafsson.com

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

VILL DU SPELA 
FOTBOLL MED OSS?
KOM UPP TILL VIMMERVI

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

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

NÖDINGE– SÅ KLART

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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0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com

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

ALE ADVOKATEN
ADVOKAT

ÅKE GUSTAFSSON
Mark- och fastighetsrätt
Personskaderegleringar 

Trafikskador 
Ärenden hos försäkringskassan

Förvaltningsrätten

www.advokatakegustafsson.com

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

VILL DU SPELA 
FOTBOLL MED OSS?
KOM UPP TILL VIMMERVI

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

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

NÖDINGE– SÅ KLART

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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NÖDINGE. Ale IBF 
25-årsjubilerar 2013.

Klubben gör det som 
största ungdomsfören-
ing i Ale.

Dessutom ser både 
herr- och damlaget 
starkare ut än på 
många år.

Det blåser optimistiska 
vindar i Ale innebandyfören-
ing. Utvecklingen har varit 
fantastisk de senaste åren. I 
flera årskullar får klubben 
anmäla flera lag till spel. 
Totalt har föreningen idag 
450 aktiva spelare. Herr- 
och damlaget spelar båda i 
division två den kommande 
säsongen. Damerna var uppe 
och vände i division ett i fjol, 
ett år äldre ska ett fortfarande 
ungt lag ta ny sats.

– Vi har fått behålla i prin-
cip hela truppen och hoppas 
få börja vinna lite matcher 
igen. Självförtroendet fick sig 
självklart en törn under förra 
årets säsong, säger Anders 
Landstedt som tillsammans 
med Janne Pettersson leder 
damlaget i år.

Det ser ut att bli en jämn 
serie, men vi siktar självklart 
på att vara med i den absoluta 
toppen.

Anders var med runt laget 
reda förra året, men Janne 
Pettersson är ny i rollen fast 
kan luta sig mot en diger 
meritlista från tiden som 
bandyspelare i Ale-Surte.

– Det finns en del saker i 
bandyn som jag gärna skulle 
vilja se mer av i innebandyn, 
att våga vara sig själv med 
betoning på att också våga 
improvisera lite på plan, säger 
Janne och Anders fyller i:

Innebandyn har en ten-
dens att bli lite tråkig emel-
lanåt med mycket förutsäg-
bara spelsystem. Vi vill ge 
tjejerna mer frihet och få 
dem att våga misslyckas, då 
kommer de också att lyckas. 
Det är vi helt övertygade om.

Ale IBF:s damer kommer 
till spel med en bred och 
fortfarande ung trupp, där 
bara fyra har passerat 20 år. 
Lagets främsta egenskaper 
blir troligtvis även detta år 
sin snabbhet och rörlighet. 
Premiären spelas på lördag 
hemma mot Backadalen som 
definitivt tillhör seriefavori-
terna. Samma klubb möter 
även herrarna i Ale gym-
nasium och det är en stark 
A-lagstrupp som presenteras.

– Vi är 23 spelare, åtta nya 
som alla är med och utmanar 
om en plats. Jonas Antons-
son, numera ålderman (39) 
i laget är tillbaka och fick 
med sig Fredrik Pettersson 
som bland annat har spelat i 
elitserien för Pixbo. Sedan 
har fem spelare anslutit från 
Skår; Oscar Frii, Christian 
Rönkkö, Marcus Petters-
son, Stefan Jonsson och 
målvakten Niklas Öhrn. 
Martin Eriksson, tidigare 
fostrad i Ale, är tillbaka i 
moderklubben efter att ha 
tränat Flodas division ett lag 
en säsong. Det är ett fan-

tastiskt nyförvärv både som 
spelare och pådrivare, säger 
lagledare Hans Westerlind.

När lokaltidningen häl-
sade på under torsdagsträ-
ningen märktes det tydligt 
att premiären närmar sig. 
Intensiteten var matchlik och 
kampen om platserna i lagets 
tre femmor var påtaglig.

– Jag tror vi har den bästa 
truppen på tio år. Det får 
en positiv effekt på alla trä-
ningar. Killarna vet att de 
måste vara på tå för att för-
svara sin position om de 
redan har en i laget. Extra 
kul är att vi har lyft upp två 
96:or, Tobias Nilsson och 
Niklas Karlsson, i A-trup-
pen. Sedan har vi dessutom 
ett par 97:or som knackar på 
dörren. Det ser väldigt bra 
ut, säger årsfärske tränaren 
Andreas Klein.

Resultaten från försä-
songen vittnar om att han 
har rätt. Ale har vunnit mot 
samtliga division två lag och 
bara förlorat mot motstån-
dare från högre serier. Kärn-
truppen är född 1989 och 
mixen med gamla rävar och 
unga talanger är perfekt.

– Dynamiken i årets trupp 
är oslagbar. Vi har bra mål-
vakter, snabba forwards och 
placeringssäkra backar. Det 
här kan bli väldigt intressant 
att följa, säger Hans Wester-
lind.

Tongivande och namn-
kunniga spelare blir Tobias 
Hellman, Martin Eriksson 
och nye Fredrik Petters-
son. Noterbart är också att 
notoriske målskytten Daniel 
Blomqvist är tillbaka i trup-
pen. Målsättningen är en 

placering på den övre halvan, 
men många lag är med och 
kämpar om titeln i år.

– Det kommer att bli en 
supertajt serie. Det gäller 
att hålla en hög lägstanivå, 
spår duon Andreas Klein och 
Hans Westerlind.

Återstår att se vilka pre-
senter dam- respektive herr-
laget ger sin 25-årsjubile-
rande klubb nästa år…

Ons 3 okt kl 19.45
Jennylund

Bohus – Hjuvik

Lör 6 okt kl 14.00
Nolängen

Nol – Bosna

Lör 6 okt kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Åmål

Sön 7 okt 15.00
Gläntevi

Alvhem – Trollh. IF

Sön 7 okt kl 16.00
Älvevi

Älvängen – Zenith

Sön 7 okt kl 17.00
Sjövallen

Ahlafors dam – Tuve

Mån 8 okt kl 19.30
Älvevi

ÄIK dam – 
Kungälvs FF

FOTBOLL I ALE

Ale IBF jubilerar med starka trupper
– Både herr- och damlaget spelar i division två

I ALE GYMNASIUM

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Andreas Klein är ansvarig A-lagstränare för herrlaget i år.

ALE IBF
Grundad: 1988.
Antal medlemmar: 700.
Antal aktiva spelare: 500.
Antal lag: 28 i seriespel.
Herrlag: A- och B-lag. A-laget i 
division två Göteborg.
Damlag: A- och B-lag. A-laget 
spelar i division två Göteborg.
Ordförande: Hans Westerlind.
Övrigt: Både herr- och damlaget 
premiärspelar hemma i Ale gymna-
sium på lördag mot Backadalen.

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

Division 3 NV Götaland

VS

IFK ÅMÅL
LÖRDAG 6 OKTOBER

KL 15.00
SVENSKA STENHUS ARENA/

SJÖVALLEN

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärd

Ahlafors Gym
i Ahlafors fabriker

Ahlafors Gym håller 

öppet hus 

matchdagen, 10-14.

Alla gymbesökare 

under denna tid 

erhåller en 

fribiljett
till AIF-Åmål

BACKA. Nödinges da-
mer hade inte margina-
lerna med sig.

Backa avgjorde i slut-
sekunderna.

Det blev en bitter 
uddamålsförlust i årets 
andra seriematch.

Backa som förlorade mötet 
i Kortedala cup tog snabb 
revansch på Nödinges hand-
bollsdamer och vann lör-
dagens drabbning. Det var 
spännande och tätt även i 
detta möte. NSK:s storskytt, 
Elina Mathiasson, hade bra 
utdelning framåt men var 
lite för ensam för att segern 
skulle kunna bärgas.

– Bakåt är 
vi stabila. Vi 
släpper bara 
in 19 bollar 
och med 
normal fram-
gång i anfal-
let hade vi 
vunnit, säger 
N S K - t r ä -
naren Mats 
Olofsson.

Nödinge var lite efter i 
målprotokollet, men kom 
ikapp. Ändå blev det till sist 
förlust.

– Ja, vi tappade in en boll 
precis i slutsekunderna. Det 
kändes lite onödigt fast så är 
det. Det jämnar ut sig över en 
hel säsong, menar Olofsson.

Inför söndagens möte 
med 415 Östra Göteborg 
kommer anfallsspelet att 
prioriteras.

Det låser sig framåt och 
det gör att vi kastar bort 
många onödiga bollar. Vi får 
nöta på och hoppas att de 
löser sig.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Uddamålsförlust för NSK:s damer

Jag tror vi har
den bästa truppen

på tio år.
Andreas Klein

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se
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FOTBOLL

HANDBOLL

Division 3 Nv Götaland
IFK Fjärås – Ahlafors IF 3-0 (1-0)
Matchens kurrar: Johan Elving 3, 
Henrik Andersson 2, Pontus Otter 1.

IFK Åmål – Edet FK 3-1 (1-0)
Mål EFK: Marcus Olsson.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Upphärad 4-1 (3-1)
Mål SBTK: Linus Carlsson 3, Daniel 
Larson. Matchens kurrar: Emil Frii 3, 
Nicolas Lines 2, Linus Carlsson 1.

Trollhättans BoIS – Lödöse/
Nygård 9-0 (0-0)

Division 6 D Göteborg
Älvängens IK – Nol IK 4-1 (0-0)
Mål ÄIK: Filiph Jonemark, Samuel 
Ingvarsson, Johan Wester, Matchens 
kurrar: Johan Karlsson 3, Johan 
Wester 2, Samuel Ingvarsson 1. 
Matchens kurrar: NIK: John Moberg 
3, Johan Karlsson 2, Mikael Hintze 1. 

Nödinge – Bosna 0-4 (0-2)
Surte – Säve 1-3 (0-2)
Mål SIS: Peter Slak

Division 7D Göteborg
Bohus – Hermansby 3-2

Division 2 västsvenska västra dam
Backa – Nödinge SK 19-18
Mål NSK: Elina Mathiasson 9, Jessica 
Edler 3, Jennie Jensdottir 2, Catrine 
Aronsson, Johanna Bengtsson, Caro-
line Karlsson, Michaela Sjöstrand 
1 vardera. Matchens kurrar: Elina 
Mathiasson 2, Michaela Sjöstrand 1. 

Division 3 Västergötland S
Rävlanda – Skepplanda 2-8 (1-4)
Mål SBTK: Sandra Augustsson 3, 
Amanda Errind 2, Lotta Hillebjer, 
Matilda Errind, Sophia Axelsson.
Matchens kurrar: Sandra Augustsson 
3, Amanda Errind 2, Mathilda Errind 1.

Division 4A Göteborg
Stenkullen – Älvängen 1-6 (0-2)
Mål ÄIK: Linnea Rautio 3, Emelie 
Johansson, Matilda Pettersson, Moa 
Samuelsson.
Matchens kurrar: Linnea Rautio 3, 
Evelina Lidman 2, Tove Saaranen 1.

Älvängen – Lindholmen 1-1 (1-1)
Mål ÄIK: Matilda Pettersson.
Matchens kurrar: Elin Rautio 3, Linda 
Klevéus 2, Emelie Johansson 1.

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

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
IK spelade derbyt mot 
Nol med sorgband runt 
armen med anledning 
av bortgångne sportre-
daktören Allan Larson.

Resten blev dock en 
glädjefylld historia för 
Älvängens IK.

– Det här hade Al-
lan gillat, sa spelande 
tränaren Peter ”Erra” 
Eriksson.
Allan Larson som har bevakat 
allt som har hänt på och runt 
Älvevi de senaste 60 åren och 
som har följt Älvängens IK på 
mycket nära håll hedrades av 
såväl damlaget som herrlaget 
i veckan. Båda lagen spelade 
sina matcher med sorgband.

ÄIK besegrade Nol IK 
med klara siffror, men den 
första halvleken förblev 
mållös.

– Som vanligt gör vi allt rätt 

utom mål och när vi väntar 
på första målet kommer 0-1 
(John Moberg) 
som på beställ-
ning. Det var tur 
att vi kunde repli-
kera snabbt för det 
var riktigt tungt att hamna i 
underläge, menade Peter 
Eriksson.

Som sagt, repliken lät 
inte vänta på sig. Samuel 
Ingvarsson hittade rätt och 
drygt fem minuter senare 
spelade den samme fram 
Johan Wester, ÄIK:s ordi-
narie målvakt som i brist på 
spelare fick ta plats i anfallet.

Nolmålvakten Niklas 
Koppel fick i samband med 
en hörna en smäll mot huvu-
det och tvingades utgå. Nols 
reservmålvakt hade redan 
lämnat arenan och de sista 
20 minuterna fick Jesper 
Pedersen bära handskarna. 

Det tog ÄIK vara på och 
drygade ut genom Filiph 
Jonemark och  inhopparen 
Robert Susa innan domaren 
blåste av derbyt.

– Absolut inget att säga 
om. Rätt lag vann, sum-
merade noltränaren Peter 
Karlsson.

Segern gör att Älvängens 
IK nu passerar Nol i tabel-
len, något som Peter Eriks-
son hade koll på.

– Vi har ju inte överpreste-

rat i år, men det känns ju bra 
att tvåla dit Nol och ha dem 
bakom oss.

Noterbart var också att 
matchen innehöll ett derby 
i derbyt. Bröderna Åsén, 
Patrik i Nol och Per i Älv-
ängens IK drabbade samman 
ett par gånger. Efteråt var det  
Per som jublade högst.

Chansen till serieseger och avancemang försvann tidigt i 
höstas. Istället pågår en kamp 
om bronset mellan Skepp-
landa BTK och ett annat gul-
svart gäng, Göta BK. Det är 
fördel SBTK när en omgång 
återstår.

– Vi har lovat varandra att 
försöka avsluta året på ett bra 

sätt och nu är siktet inställt 
på att knipa tredjeplatsen i 
tabellen, för-
klarar SBTK:s 
tränare Derny 
Harman.

Mot bot-
tenlaget Upp-
härad gjorde Skepplanda 
vad som krävdes, inte mer. I 
ärlighetens namn var det en 
ganska medioker tillställning 
som publiken runt Älvevis 
konstgräs fick bevittna. 

Linus Carlsson ord-
nade sin första fullträff efter 

knappa tjugo minuters spel. 
Fri med motståndarnas mål-

vakt, Thony 
Olsson, rull-
lade han 
b e h ä r s k a t 
in 1-0. Led-
ningen stod 

sig i tio minuter innan Jesper 
Wester kvitterade till 1-1.

I förarsätet
SBTK satte sig ånyo i förarsä-
tet när Linus Carlsson gjorde 
2-1, återigen framspelad av 
banans främste aktör, ytter-
backen Emil Frii. När sedan 
Svante Larson friställde 
brodern Daniel Larson, som 
elegant lobbade in 3-1 i den 
42:a minuten, var saken klar.

Efter pausvilan hade 
SBTK flera fina lägen till att 
åka på sin målskörd. Gäs-
terna noterades också för 
något enstaka reducerings-
läge, men Mattias Holm-
ström agerade säkert mellan 
stolparna.

Slutresultatet fastställdes 
med åtta minuter kvar att 
spela. Linus Carlsson full-
bordade sitt hattrick när han 
sprintade sig fri på sin höger-
kant.

- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.klubben/alehf

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!

Spela Handboll
Flickor 02 & 03

I Älvängens Kulturhus, fredagar 18.15-19.30

Söndag 7 oktober 14.10 
Herr, Ale HF 2 – Chalmers

MATCH 
I ÄLVÄNGENS KULTURHUS

SBTK gjorde vad som krävdes på Älvevis konstgräs

PÅ ÄLVEVI

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

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

www.laget.se/aleibf

Lördag 6/10 2012
Ale Gymnasium

Matchvärdar:

Div 2 damer: 
kl 14.30

Ale IBF - IBF Backadalen

Div 2 herrar: 
kl 12.15

Ale IBF - IBF Backadalen 

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Upphärads IS 4-1 (3-1)

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Älvängens IK – Nol IK 4-1 (0-0)

ÄIK hedrade Allan 
Larson på bästa sätt
– Klar derbyseger över Nol

PÅ ÄLVEVI

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Derbyhjältar. Älvängens IK gjorde fyra mål och hade lika 
många målskyttar. Från vänster: Filiph Jonemark, Johan 
Wester, Samuel Ingvarsson och Robert Susa.

ÄLVÄNGEN. Seger i säsongens sista hemmamatch.
Det skedde på Älvevis konstgräsmatta då 

Forsvallen var ospelbar efter den senaste tidens 
myckna regnande.

Vinsten mot Upphärad innebär att Skepplanda 
BTK behåller greppet om bronsplatsen inför se-
rieepilogen borta mot redan guldklara Halvorstorp.

Division 5 Göteborg
Ale HF – Tostared 30-12 (14-3)
Mål Ale: Sara Johansson 8, Kicki 
Rosén 7, Jennie Eliasson 5, Sandra 
Dahlqvist 2, Ulrica Kjellin 2, Victoria 
Lines 2, Josefin Sjöholm 2, Amanda 
Franzén, Zannah Larsson.
Matchens kurrar: Sara Johansson 2, 
Jennie Eliasson 1.
Kommentar: En fantastisk inled-
ning för Ales damer, då man tog 
emot Tostared i premiärmatchen 
i söndags. Ale fick det mesta att 
stämma, stabilt försvarsspel, strå-
lande målvaktsspel och ett fantasi-
fullt anfallsspel gjorde att matchen 
var avgjord redan efter den första 
halvleken. Det ser riktigt spännande 
ut inför den här säsongen och 
målsättning är att bli ett topplag. 
Fyra nya spelare kommer också 
att presentera sig inom kort i Ales 
”nya” damlag.

ÄIK-jubel efter Johan Wes-
ters 2-1-mål.
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FOTBOLL

HANDBOLL

Division 3 Nv Götaland
IFK Fjärås – Ahlafors IF 3-0 (1-0)
Matchens kurrar: Johan Elving 3, 
Henrik Andersson 2, Pontus Otter 1.

IFK Åmål – Edet FK 3-1 (1-0)
Mål EFK: Marcus Olsson.

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Upphärad 4-1 (3-1)
Mål SBTK: Linus Carlsson 3, Daniel 
Larson. Matchens kurrar: Emil Frii 3, 
Nicolas Lines 2, Linus Carlsson 1.

Trollhättans BoIS – Lödöse/
Nygård 9-0 (0-0)

Division 6 D Göteborg
Älvängens IK – Nol IK 4-1 (0-0)
Mål ÄIK: Filiph Jonemark, Samuel 
Ingvarsson, Johan Wester, Matchens 
kurrar: Johan Karlsson 3, Johan 
Wester 2, Samuel Ingvarsson 1. 
Matchens kurrar: NIK: John Moberg 
3, Johan Karlsson 2, Mikael Hintze 1. 

Nödinge – Bosna 0-4 (0-2)
Surte – Säve 1-3 (0-2)
Mål SIS: Peter Slak

Division 7D Göteborg
Bohus – Hermansby 3-2

Division 2 västsvenska västra dam
Backa – Nödinge SK 19-18
Mål NSK: Elina Mathiasson 9, Jessica 
Edler 3, Jennie Jensdottir 2, Catrine 
Aronsson, Johanna Bengtsson, Caro-
line Karlsson, Michaela Sjöstrand 
1 vardera. Matchens kurrar: Elina 
Mathiasson 2, Michaela Sjöstrand 1. 

Division 3 Västergötland S
Rävlanda – Skepplanda 2-8 (1-4)
Mål SBTK: Sandra Augustsson 3, 
Amanda Errind 2, Lotta Hillebjer, 
Matilda Errind, Sophia Axelsson.
Matchens kurrar: Sandra Augustsson 
3, Amanda Errind 2, Mathilda Errind 1.

Division 4A Göteborg
Stenkullen – Älvängen 1-6 (0-2)
Mål ÄIK: Linnea Rautio 3, Emelie 
Johansson, Matilda Pettersson, Moa 
Samuelsson.
Matchens kurrar: Linnea Rautio 3, 
Evelina Lidman 2, Tove Saaranen 1.

Älvängen – Lindholmen 1-1 (1-1)
Mål ÄIK: Matilda Pettersson.
Matchens kurrar: Elin Rautio 3, Linda 
Klevéus 2, Emelie Johansson 1.

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

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
IK spelade derbyt mot 
Nol med sorgband runt 
armen med anledning 
av bortgångne sportre-
daktören Allan Larson.

Resten blev dock en 
glädjefylld historia för 
Älvängens IK.

– Det här hade Al-
lan gillat, sa spelande 
tränaren Peter ”Erra” 
Eriksson.
Allan Larson som har bevakat 
allt som har hänt på och runt 
Älvevi de senaste 60 åren och 
som har följt Älvängens IK på 
mycket nära håll hedrades av 
såväl damlaget som herrlaget 
i veckan. Båda lagen spelade 
sina matcher med sorgband.

ÄIK besegrade Nol IK 
med klara siffror, men den 
första halvleken förblev 
mållös.

– Som vanligt gör vi allt rätt 

utom mål och när vi väntar 
på första målet kommer 0-1 
(John Moberg) 
som på beställ-
ning. Det var tur 
att vi kunde repli-
kera snabbt för det 
var riktigt tungt att hamna i 
underläge, menade Peter 
Eriksson.

Som sagt, repliken lät 
inte vänta på sig. Samuel 
Ingvarsson hittade rätt och 
drygt fem minuter senare 
spelade den samme fram 
Johan Wester, ÄIK:s ordi-
narie målvakt som i brist på 
spelare fick ta plats i anfallet.

Nolmålvakten Niklas 
Koppel fick i samband med 
en hörna en smäll mot huvu-
det och tvingades utgå. Nols 
reservmålvakt hade redan 
lämnat arenan och de sista 
20 minuterna fick Jesper 
Pedersen bära handskarna. 

Det tog ÄIK vara på och 
drygade ut genom Filiph 
Jonemark och  inhopparen 
Robert Susa innan domaren 
blåste av derbyt.

– Absolut inget att säga 
om. Rätt lag vann, sum-
merade noltränaren Peter 
Karlsson.

Segern gör att Älvängens 
IK nu passerar Nol i tabel-
len, något som Peter Eriks-
son hade koll på.

– Vi har ju inte överpreste-

rat i år, men det känns ju bra 
att tvåla dit Nol och ha dem 
bakom oss.

Noterbart var också att 
matchen innehöll ett derby 
i derbyt. Bröderna Åsén, 
Patrik i Nol och Per i Älv-
ängens IK drabbade samman 
ett par gånger. Efteråt var det  
Per som jublade högst.

Chansen till serieseger och avancemang försvann tidigt i 
höstas. Istället pågår en kamp 
om bronset mellan Skepp-
landa BTK och ett annat gul-
svart gäng, Göta BK. Det är 
fördel SBTK när en omgång 
återstår.

– Vi har lovat varandra att 
försöka avsluta året på ett bra 

sätt och nu är siktet inställt 
på att knipa tredjeplatsen i 
tabellen, för-
klarar SBTK:s 
tränare Derny 
Harman.

Mot bot-
tenlaget Upp-
härad gjorde Skepplanda 
vad som krävdes, inte mer. I 
ärlighetens namn var det en 
ganska medioker tillställning 
som publiken runt Älvevis 
konstgräs fick bevittna. 

Linus Carlsson ord-
nade sin första fullträff efter 

knappa tjugo minuters spel. 
Fri med motståndarnas mål-

vakt, Thony 
Olsson, rull-
lade han 
b e h ä r s k a t 
in 1-0. Led-
ningen stod 

sig i tio minuter innan Jesper 
Wester kvitterade till 1-1.

I förarsätet
SBTK satte sig ånyo i förarsä-
tet när Linus Carlsson gjorde 
2-1, återigen framspelad av 
banans främste aktör, ytter-
backen Emil Frii. När sedan 
Svante Larson friställde 
brodern Daniel Larson, som 
elegant lobbade in 3-1 i den 
42:a minuten, var saken klar.

Efter pausvilan hade 
SBTK flera fina lägen till att 
åka på sin målskörd. Gäs-
terna noterades också för 
något enstaka reducerings-
läge, men Mattias Holm-
ström agerade säkert mellan 
stolparna.

Slutresultatet fastställdes 
med åtta minuter kvar att 
spela. Linus Carlsson full-
bordade sitt hattrick när han 
sprintade sig fri på sin höger-
kant.

- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.klubben/alehf

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!

Spela Handboll
Flickor 02 & 03

I Älvängens Kulturhus, fredagar 18.15-19.30

Söndag 7 oktober 14.10 
Herr, Ale HF 2 – Chalmers

MATCH 
I ÄLVÄNGENS KULTURHUS

SBTK gjorde vad som krävdes på Älvevis konstgräs

PÅ ÄLVEVI

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

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

www.laget.se/aleibf

Lördag 6/10 2012
Ale Gymnasium

Matchvärdar:

Div 2 damer: 
kl 14.30

Ale IBF - IBF Backadalen

Div 2 herrar: 
kl 12.15

Ale IBF - IBF Backadalen 

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Upphärads IS 4-1 (3-1)

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Älvängens IK – Nol IK 4-1 (0-0)

ÄIK hedrade Allan 
Larson på bästa sätt
– Klar derbyseger över Nol

PÅ ÄLVEVI

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Derbyhjältar. Älvängens IK gjorde fyra mål och hade lika 
många målskyttar. Från vänster: Filiph Jonemark, Johan 
Wester, Samuel Ingvarsson och Robert Susa.

ÄLVÄNGEN. Seger i säsongens sista hemmamatch.
Det skedde på Älvevis konstgräsmatta då 

Forsvallen var ospelbar efter den senaste tidens 
myckna regnande.

Vinsten mot Upphärad innebär att Skepplanda 
BTK behåller greppet om bronsplatsen inför se-
rieepilogen borta mot redan guldklara Halvorstorp.

Division 5 Göteborg
Ale HF – Tostared 30-12 (14-3)
Mål Ale: Sara Johansson 8, Kicki 
Rosén 7, Jennie Eliasson 5, Sandra 
Dahlqvist 2, Ulrica Kjellin 2, Victoria 
Lines 2, Josefin Sjöholm 2, Amanda 
Franzén, Zannah Larsson.
Matchens kurrar: Sara Johansson 2, 
Jennie Eliasson 1.
Kommentar: En fantastisk inled-
ning för Ales damer, då man tog 
emot Tostared i premiärmatchen 
i söndags. Ale fick det mesta att 
stämma, stabilt försvarsspel, strå-
lande målvaktsspel och ett fantasi-
fullt anfallsspel gjorde att matchen 
var avgjord redan efter den första 
halvleken. Det ser riktigt spännande 
ut inför den här säsongen och 
målsättning är att bli ett topplag. 
Fyra nya spelare kommer också 
att presentera sig inom kort i Ales 
”nya” damlag.

ÄIK-jubel efter Johan Wes-
ters 2-1-mål.

KUNGSBACKA. Efter sex 
förlustfria matcher gick 
Ahlafors IF på pumpen.

Fjärås vann även 
årets andra möte.

– De har slagit oss 
två gånger så vi får väl 
erkänna oss besegrade, 
men resultatet speg-
lade inte matchbilden, 
konstaterar AIF-trä-
naren, Lars-Gunnar 
Hermansson.

Resultatet på Ögärdets 
IP var identiskt med hur 
matchen slutade på Svenska 
Stenhus Arena tidigare i vår. 
Ändå skapade Ahlafors IF 
fler farligheter än laget gjort 
på länge. Efter ett tidigt led-
ningsmål för Fjärås jagade 
de gulsvarta gästerna en 
kvittering. Efter paus ökade 
trycket mot hemmalagets 
mål och en fullträff hängde i 
luften, då tog Fjärås till vara 
på en frispark.

– Så kan fotbollen vara. 
Vid 2-0 gick luften ur oss och 
killarna orkade inte mobili-
sera energi för en ny kraftan-
strängning, säger Lars-Gun-
nar Hermansson.

Innan matchen var över 

sparkade Fjärås också in 
spiken i kistan, 3-0.

Nu återstår bara en match 
i årets seriespel. Ahlafors 
IF tar emot IFK Åmål som 
redan har säkrat 
s e r i e s e g e r n . 
Skulle det bli tre 
gulsvarta poäng 
samtidigt som 
IFK Fjärås och 
Kållered SK förlorar kan AIF 
sluta fyra.

Sammanfatta säsongen?
– Vi har helt klart över-

presterat. Så här bra trodde 
jag aldrig att det skulle gå. 
Vi har tagit ett steg till i år. 
Jag tror det är en effekt av 
att spelare och ledare förstår 
varandra ännu bättre efter 

ytterligare ett år tillsammans. 
Nästa säsong hoppas jag 
att vi kan förbättra anfalls-
spelet och bli tryggare med 
att äga boll. Som bäst kan vi 

bli fyra och som 
sämst sexa med 
A-laget. B-laget 
blir topptre. Det 
är självklart att 
jag är mycket 

nöjd med vad killar och 
alla runt laget har gjort i år, 
sammanfattar Lars-Gunnar 
Hermansson sina intryck.
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Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

FOTBOLL
Division 3 nv Götaland
IFK Fjärås – Ahlafors IF 3-0

NYGÅRD. Guldet är 
bärgat!

Lödöse/Nygårds da-
mer behöll förlustnollan 
intakt under hela året.

Seriesegern innebär 
att det blir spel i divi-
sion 2 nästa säsong.

Lödöse/Nygårds damer 
har svarat för en makalös 
säsong i division 4 Väster-
götland Västra. På 18 spe-
lade matcher noteras endast 
en oavgjord kamp, i övrigt är 
det segrar rakt av.

– Vi har haft i stort sett 
samma lag match efter match 
i motsats till förra året där 
starten var olycklig. Vi visste 

att kapaciteten fanns efter 
segrar mot seriesegrarna 
Holmalund, Nittorp och 
dåvarande farmarlaget till 
Dalsjöfors, Byttorp, som 
vi tog poäng av, förklarar 
LNIK:s tränare Hans Lars-
son.

LNIK har visat upp ett 
mycket stabilt försvarsspel 
över hela banan med enbart 
elva insläppta mål.

– Även om vi legat under 
har vi malt på och kommit 
tillbaka, säger Hans Larsson.

Inför nästa år söker klub-
ben en ny tränare och skall 
även försöka knyta till sig 
några nya namn i spelartrup-
pen.

– Nu sker en serieomlägg-
ning som betyder att det blir 
spel i tvåan. Målsättningen 
nästa år är i första hand att 
hänga kvar och på sikt är för-
hoppningen att vi ska bli ett 
stabilt division 2-lag, säger 
Hans Larsson.

Noterbart i övrigt från 
årets säsong är att Evelina 
Löfström vann den interna 
skytteligan med 21 fullträf-
far.

JONAS ANDERSSON

Övre raden fr v: Hans Larsson (tränare), Pia Brunberg, Jessica Johannesson, Matilda Ber-
tilsson, Anna Larsson, My Lövström, Tilda Magnusson Tell, Emilia Lövström, Patricia Jöns-
son, Bert Johansson (ass tränare). Främre raden fr v: Olivia Bengtsson, Rebecca Heinerås, 
Matilda Johansson, Gabriella Jonasson, Amanda Larsson, Evelina Lövström, Embla Peters-
dotter.

Guld till Lödöse/Nygårds damer

RÄVLANDA. SBTK:s 
damer föll på mållinjen.

Laget gjorde sitt jobb 
i den avslutande borta-
matchen mot tabel-
ljumbon Rävlanda, men 
det hjälpte föga.

IFK Örby tog näm-
ligen den poäng som 
behövdes för att säkra 
guldet.

Som väntat blev det stora 
siffror när Skepplanda BTK 
begav sig till 
Bråtaredsval-
len. Redan efter 
20 minuter var 
spänningen över 
när gästerna ledde med 3-0. 
Istället riktades intresset till 
mötet mellan Borås GIF och 
IFK Örby. Det krävdes hem-

maseger för att Skepplanda 
skulle smita förbi och sno åt 
sig guldet. Det blev oavgjort, 
1-1, och därmed kunde Örby 
fira sin serieseger.

Med lite distans till 
säsongen kommer säkerligen 
Skepplandas tjejer glädja sig 
åt silverplatsen. En turbulent 
vår genererade tränarbyte, 
Johan Rehnlund ut och Stig 
Persson in. Det gav energi 
åt laget, som efter 16 spelade 
omgångar bara var en ynka 

poäng från tätpo-
sitionen.

I serieepilogen 
mot Rävlanda 
noterades Sandra 

Augustsson för ett hattrick. 
SBTK hade också en tvåmåls-
skytt i Amanda Errind.

JONAS ANDERSSON

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

SBTK:s damer slutade tvåa

FOTBOLL
Division 3 Västergötland S
Rävlanda – Skepplanda 2-8 (1-4) 

AIF fjärran från seger

KOLL PÅ AIF

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Weekend i Karlskrona
3 dagar i centrum

Clarion Collection Hotel Carlscrona ★★★★

Örlogsstaden Karlskrona, en av kustens vackraste platser med 
över 30 öar och holmar i Blekinge skärgård – här ligger hotellet 
med gångavstånd till centrum.

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

Pris per person i dubbelrum

1.049:-
Pris utan reskod 1.199:-

GLASRIKET – KOSTA: 
71 KM.

endast 499:- 

Upptäck Brandenburg
3 dagar i Tyskland

’Staden i floden’ – så beskrivs Brandenburg an der Havel. Den ligger 
också omgiven av floden Havel och med en mängd kanaler samt 
större och mindre sjöar. Här kan du bl.a. uppleva staden Potsdam 
(55 km), Berlin (87 km) och slottet Oranienburg (88 km).

Pris per person i dubbelrum 

1.049:-
Pris utan reskod 1.199:- 

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 
2012 samt 2/1-30/5 2013. 

Upplev Güstrow
 3 dagar i Nordtyskland

★★★

Güstrow, även sedan 2006 
kallat för Barlachstadt efter 
konstnären Ernst Barlach, 
söder om Rostock är en prakt-
full och spännande stad i det 
forna Östtyskland. Upplev även 
hansastaden Rostock (42 km) 
och Wismar (88 km). Hotellet 
ligger i utkanten av Güstrow, 
bredvid ett tropiskt bastu- och 
badland samt stadens natur- 
och upplevelsepark där man 
kan komma nära inpå vargarna 
och gå under vattnet genom 
tunneln. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 
2012 samt 3/1-5/6 2013. 

Pris per person i dubbelrum

899:-
Pris utan reskod 1.049:-

drycker

endast 1.299:-

endast 1.749:- 

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Skepplanda Hålanda SPF 
hade sin årliga sillsexa i 
torsdags. Det var 140 perso-
ner som fyllde magarna med 
sill och potatis samt kaffe 
och bakelse. Alla verkade 
mätta och belåtna.
Efter underhållningen av 
Refräng & Co var gästerna 
upprymda. Refräng & Co 
bjöd på gamla goa låtar 
och bra historier. Det blev 
mycket glada och inspirera-
de besökare som gick hemåt, 
en del med lottvinster. De 
var nog extra nöjda.

Text: Olle Magnusson

ÄLVÄNGEN. Onsdagen den 
24 oktober är det äntligen 
dags för premiär av Rep-
slagarmuseets nya satsning 
– Öppen scen. Denna första 
gång kommer Öppen scen 
ske i samband med Musik-
caféet.

Innan ordinarie program 
presenteras artisterna i 
Öppen scen. 

Du som har en talang och 
vill visa den, har nu chansen. 
Scenen är din! Det kan vara 
allt ifrån sång, musik, trolleri, 
akrobatik, eldslukning, med 
mera. Ingen talang är för 
udda för att visas upp. Bara 
den är bra.

❐❐❐

SPF Göta Älvdalsbygden 
hade i torsdags ett möte för 
nya medlemmar och andra 
intresserade. Ordföranden 
Kerstin Andersson informe-
rade om föreningen. Bib-
liotekarie Lennart Karlsson 
berättade om den enligt 
honom överskattade förfat-
taren August Strindberg. 

Redan som 14-åring 
kastade Lennart bort sin tid 
genom att läsa alla Strind-
bergs verk. Som konstnär 
däremot var Strindberg 
något av en nydanare och 
hans verk säljs för enorma 
summor på Bukowskis, 
mycket mer än Carl Lars-
sons och Anders Zorns 
tavlor.

Vid kaffet var diskus-
sionen livlig. Både SPF och 
Strindbergs namn surrade 
bland deltagarna. Lennart 
avtackades med litet att 
njuta av under höstens läs-
stunder.                       ❐❐❐

Det sägs att pensionärer 
aldrig har tid. För många 
stämmer det också. SPF Ale-
bygden har inlett hösten med 
en rivstart.

Det har varit konstresa till 
Borås i hällande regn. Eva 
Jönsson stod för en lyckad 
resa till Eskilsby söder om 
Landvetter. Här guidade 
Peter Korn oss i sin fantas-
tiska trädgård där grunden är 
grus och ingen jord. På Sam-
mels gård kunde vi handla 
lokalodlat. Höjdpunkten var 
nog besöket hos de munkar, 
som bygger upp buddistiskt 
centrum på en gård i skogen. 
Den buddistiska föreningen 
har cirka 700 medlemmar.

Claes-Hugo Larsson 
arrangerade en vinresa till 
Franken i sydöstra Tyskland. 
43 medlemmar följde med 
på en lyckad tur. Att vi drab-

bades av två trafikinfarkter 
kunde ju inte arrangören 
hjälpa.

Bland fredagsvandring-
arna kan nog den i Baggabo, 
Kvarnabo, räknas som en av 
de bästa. Mats Gustavsson 
som har en gård här guidade 
oss i en sagoskog med under-
bara utsikter över Anten och 
Långared. När vi kom till-
baka bjöd Irene och Mats på 
nybakat bröd. De hade varit 
uppe klockan sju och tänt 
i den egenhändigt murade 
ugnen.

Ett hjärtligt tack till värd-
folket som också bjöd in oss 
till en bakdag vid lämpligt 
tillfälle.

Oktoberträffen arrangeras 
i Nödinge församlingshem, 
där Gösta Mårdborg visar 
sitt fantastiska bildspel.

Lennart Mattsson

I samband med Repsla-
garmuseets utställning 
”Flickan Från Västra Gatan” 
anordnas en workshop i fritt 
broderi torsdagen den 18 
oktober. Du som vill lära 
dig något nytt och lustfyllt, 
prova på att brodera fritt.

Eva Wennroth lär ut och 
inspirerar. Hon har med 
sig massor med spännande 
material som vackra garner, 
pärlor paljetter, spännande 
tyger med mera. 

❐❐❐

Sillsexa med 
Refräng & Co

Unge Jonny Maurtizen 
visade sina färdigheter på 
Repslagarmuseet under 
Aroseniusdagen 2011.

Öppen scen på 
Repslagarmuseet

Workshop i
fritt broderi

SPF-möte för 
nya medlemmar

Aktiv sensommar med SPF Alebygden

Torsdagen den 18 oktober 
arrangeras workshop i fritt 
broderi på Repslagarmuseet i 
Älvängen.
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Weekend i Karlskrona
3 dagar i centrum

Clarion Collection Hotel Carlscrona ★★★★

Örlogsstaden Karlskrona, en av kustens vackraste platser med 
över 30 öar och holmar i Blekinge skärgård – här ligger hotellet 
med gångavstånd till centrum.

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

Pris per person i dubbelrum

1.049:-
Pris utan reskod 1.199:-

GLASRIKET – KOSTA: 
71 KM.

endast 499:- 

Upptäck Brandenburg
3 dagar i Tyskland

’Staden i floden’ – så beskrivs Brandenburg an der Havel. Den ligger 
också omgiven av floden Havel och med en mängd kanaler samt 
större och mindre sjöar. Här kan du bl.a. uppleva staden Potsdam 
(55 km), Berlin (87 km) och slottet Oranienburg (88 km).

Pris per person i dubbelrum 

1.049:-
Pris utan reskod 1.199:- 

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 
2012 samt 2/1-30/5 2013. 

Upplev Güstrow
 3 dagar i Nordtyskland

★★★

Güstrow, även sedan 2006 
kallat för Barlachstadt efter 
konstnären Ernst Barlach, 
söder om Rostock är en prakt-
full och spännande stad i det 
forna Östtyskland. Upplev även 
hansastaden Rostock (42 km) 
och Wismar (88 km). Hotellet 
ligger i utkanten av Güstrow, 
bredvid ett tropiskt bastu- och 
badland samt stadens natur- 
och upplevelsepark där man 
kan komma nära inpå vargarna 
och gå under vattnet genom 
tunneln. 

Ankomst: Valfri t.o.m. 20/12 
2012 samt 3/1-5/6 2013. 

Pris per person i dubbelrum

899:-
Pris utan reskod 1.049:-

drycker

endast 1.299:-

endast 1.749:- 

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Skepplanda Hålanda SPF 
hade sin årliga sillsexa i 
torsdags. Det var 140 perso-
ner som fyllde magarna med 
sill och potatis samt kaffe 
och bakelse. Alla verkade 
mätta och belåtna.
Efter underhållningen av 
Refräng & Co var gästerna 
upprymda. Refräng & Co 
bjöd på gamla goa låtar 
och bra historier. Det blev 
mycket glada och inspirera-
de besökare som gick hemåt, 
en del med lottvinster. De 
var nog extra nöjda.

Text: Olle Magnusson

ÄLVÄNGEN. Onsdagen den 
24 oktober är det äntligen 
dags för premiär av Rep-
slagarmuseets nya satsning 
– Öppen scen. Denna första 
gång kommer Öppen scen 
ske i samband med Musik-
caféet.

Innan ordinarie program 
presenteras artisterna i 
Öppen scen. 

Du som har en talang och 
vill visa den, har nu chansen. 
Scenen är din! Det kan vara 
allt ifrån sång, musik, trolleri, 
akrobatik, eldslukning, med 
mera. Ingen talang är för 
udda för att visas upp. Bara 
den är bra.

❐❐❐

SPF Göta Älvdalsbygden 
hade i torsdags ett möte för 
nya medlemmar och andra 
intresserade. Ordföranden 
Kerstin Andersson informe-
rade om föreningen. Bib-
liotekarie Lennart Karlsson 
berättade om den enligt 
honom överskattade förfat-
taren August Strindberg. 

Redan som 14-åring 
kastade Lennart bort sin tid 
genom att läsa alla Strind-
bergs verk. Som konstnär 
däremot var Strindberg 
något av en nydanare och 
hans verk säljs för enorma 
summor på Bukowskis, 
mycket mer än Carl Lars-
sons och Anders Zorns 
tavlor.

Vid kaffet var diskus-
sionen livlig. Både SPF och 
Strindbergs namn surrade 
bland deltagarna. Lennart 
avtackades med litet att 
njuta av under höstens läs-
stunder.                       ❐❐❐

Det sägs att pensionärer 
aldrig har tid. För många 
stämmer det också. SPF Ale-
bygden har inlett hösten med 
en rivstart.

Det har varit konstresa till 
Borås i hällande regn. Eva 
Jönsson stod för en lyckad 
resa till Eskilsby söder om 
Landvetter. Här guidade 
Peter Korn oss i sin fantas-
tiska trädgård där grunden är 
grus och ingen jord. På Sam-
mels gård kunde vi handla 
lokalodlat. Höjdpunkten var 
nog besöket hos de munkar, 
som bygger upp buddistiskt 
centrum på en gård i skogen. 
Den buddistiska föreningen 
har cirka 700 medlemmar.

Claes-Hugo Larsson 
arrangerade en vinresa till 
Franken i sydöstra Tyskland. 
43 medlemmar följde med 
på en lyckad tur. Att vi drab-

bades av två trafikinfarkter 
kunde ju inte arrangören 
hjälpa.

Bland fredagsvandring-
arna kan nog den i Baggabo, 
Kvarnabo, räknas som en av 
de bästa. Mats Gustavsson 
som har en gård här guidade 
oss i en sagoskog med under-
bara utsikter över Anten och 
Långared. När vi kom till-
baka bjöd Irene och Mats på 
nybakat bröd. De hade varit 
uppe klockan sju och tänt 
i den egenhändigt murade 
ugnen.

Ett hjärtligt tack till värd-
folket som också bjöd in oss 
till en bakdag vid lämpligt 
tillfälle.

Oktoberträffen arrangeras 
i Nödinge församlingshem, 
där Gösta Mårdborg visar 
sitt fantastiska bildspel.

Lennart Mattsson

I samband med Repsla-
garmuseets utställning 
”Flickan Från Västra Gatan” 
anordnas en workshop i fritt 
broderi torsdagen den 18 
oktober. Du som vill lära 
dig något nytt och lustfyllt, 
prova på att brodera fritt.

Eva Wennroth lär ut och 
inspirerar. Hon har med 
sig massor med spännande 
material som vackra garner, 
pärlor paljetter, spännande 
tyger med mera. 

❐❐❐

Sillsexa med 
Refräng & Co

Unge Jonny Maurtizen 
visade sina färdigheter på 
Repslagarmuseet under 
Aroseniusdagen 2011.

Öppen scen på 
Repslagarmuseet

Workshop i
fritt broderi

SPF-möte för 
nya medlemmar

Aktiv sensommar med SPF Alebygden

Torsdagen den 18 oktober 
arrangeras workshop i fritt 
broderi på Repslagarmuseet i 
Älvängen.
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NÖDINGE. Fram till den 15 
oktober går det att skicka in 
förslag om vilka personer som 
ska få Ale kommuns kultur-
stipendium 2012. Man kan 
föreslå för antingen belö-
ningsstipendium eller arbets-
stipendium.

– Blanketter finns på Ale 
kommuns hemsida under 
”Uppleva och göra”, förkla-
rar Ragnhild Kappelmark, 
enhetschef allmänkultur.

Förra året fick Christer 
Damm belöningsstipendium 
och Jonas Müthing arbets-

stipendium.
Christer Damm fick för sitt 

outtröttliga engagemang med 
att dokumentera och levande-
göra vårt kulturarv i de norra 
delarna av Ale.

Jonas Müthing för att möj-
liggöra fortsatta studier på 
masterutbildning komposi-
tion på Högskolan för scen 
och musik i Göteborg och som 
ett stöd till att kunna fokusera 
på konstnärligt arbete med 
kompositioner för större och 
mindre orkestrar.

JONAS ANDERSSON

Dags att nominera kulturstipendiater

Christer Damm erhöll Ale 
kommuns belöningsstipen-
dium i fjol. Nu är det hög tid 
att skicka in förslag på årets 
kandidater.

SURTE. Glashyttan i Surte 
har flera gånger använts till 
välbesökta konserter i det 
lilla formatet. Med max 50 
publikplatser blir det alltid 
en gemytlig, varm stämning 
i den vackra lokalen. Den 11 
oktober har teaterföreningen 
i Ale bjudit in Mikael Godée 
Eve Beuvens Quartet till en 
jazzig torsdagskväll.

Göteborgaren Mikael 
Godée har stämt möte med 
den belgiska pianisten Eve 
Beuvens för ett musikaliskt 
stopp i Surte under höstens 
turnerande mellan Stockholm 
och västkusten. Gruppen 
spelar på många skilda plat-
ser, till exempel jazzklubben 
Nefertiti och kyrkor, men så 
nära musiken som i Surte är 
det sällan man som publik har 
möjlighet att få vara med.

Kvartetten består av 
Mikael Godée, sopransax och 
flöjt, Eve Beuvens, piano, 
Magnus Bergström, bas och 

Johan Birgenius, trummor.
Nerikes Allehanda har en 

mustig beskrivning av grup-
pens konsert i våras: ”Kvar-
tettens improvisationer är 
som ett buljongkok där man 
anar ben 
och styck-
ningsdelar 
virvla runt i 
grytan. Alltid 
välhållet, 
kontrollerat 
och med 

underbar arom”.
Teaterföreningen i Ale, 

Glasbruksmuseet i Surte och 
ABF Sydvästra Götaland står 
bakom detta arrangemang. 

❐❐❐

Nu är den sommaren slut, 
och vi har fått höst med ännu 
mera regn och rusk. Men 
något av sommarens händel-
ser i Guntorps Missionskyrka 
kan vi nämna om.

Scouterna i de olika patrul-
lerna har varit på flera läger. 
Först ett scoutläger på Sunds-
viks lägergård utanför Udde-
valla tillsammans med flera 
andra kårer. Sedan en patrull 
på scoutläger i Danmark, 
Speijvernäs, tillsammans med 
cirka 3 6000 andra scouter. 
Under tiden var en annan 
patrull och paddlade på sjöar 
i Dalsland. Nu senast, förra 
helgen, en hajk för Spårar 

Upptäckarscouterna på hem-
maplan vid missionskyrkan, 
och kommande lördag bär 
det av till Gunnebo slott för 
Slottskampen, en kämpalek 
mellan många kårer.

När det gäller försam-
lingen startade hösten med en 
församlingsdag tillsammans 
med Älvängens Missionskyrka 
förlagd till Gräfsnäs Missions-
kyrka. Nu närmast i nästa 
vecka, tisdag och onsdag, hålls 
de Ekumeniska höstkvällarna 
inför Ordet, då vi möts från 
olika kyrkor och andra intres-
serade.

På tisdag talar pastor 
Roland Hellsten, en välkänd 

bibelstudielärare och mång-
årig pastor i Saronkyrkan i 
Göteborg. Ämnet blir ”Guds-
skönet”.  På onsdag kväll talar 
pastor Daniel Demming från 
Skövde över ämnet ”Kyrkan: 
Rädd eller orädd?”. Det blir 
bön och lovsång och kvällarna 
slutar med servering. (Se även 
annons).

Församlingen ser med 
tillförsikt på framtiden. Nya 
medlemmar har kommit med 
i församlingen, och vid guds-
tjänsterna samlas som regel 
ett 30-tal personer, och då 
framför allt ungdomar.

❐❐❐

Den 14-15 augusti var 
PRO Ale Norra på resa 
till Danmark och Skagen. 
Resan påbörjades med att 
Stigenbuss hämtade upp 50 
resenärer från Skepplanda i 
norr till Surte i söder. Vädret 
var på sitt allra bästa humör, 
soligt och vindstilla. Under 
resan med färjan över till 
Fredrikshamn fördrevs tiden 
med mat, shopping och lite 
spel.
Framme i Fredrikshavn åkte 
vi vidare till Skagen. Vi fick 
en mycket trevlig guidad 
visning på Skagens museum 
om konstnären P.S. Kröyer 
och hans fantastiska tavlor.  
Därefter ställdes kosan till 
Grenen och en tur med Sand-
ormen som tog oss ut till den 

underbara platsen där Katte-
gatt och Skagerack möts. Det 
var härligt att vandra barfota 
i sanden och det ljumma 
vattnet.

Onsdagen inleddes med 
frukost på hotellet. Resan gick 
vidare till Fredrikshavn, där 
vi fick en mycket trevlig vin-
provning hos Damsgaard och 
där vi även fick veta lite om 
Fredrikshavns historia.

Hemresan med färjan 
gick även denna dag i härligt 
väder. Därefter packade vi in 
oss i bussen som transporte-
rade alla nöjda, men trötta 
resenärer till sina hemorter.

Vid PRO Ale Norras 
kvartalsmöte den 6 septem-
ber hade vi besök av Bengt 
Wennerbäck från Apoteket i 

Älvängen. Medlemmarna fick 
också en rapport från PRO:s 
kongress 2012.

Därefter serverades kaffe, 
smörgås och kaka och det 
smakade ju gott som vanligt. 
Lotteriet hade många fina 
vinster och spänningen är ju 
alltid hög vem som har tur 
denna gång.

PRO Ale Norra reste den 
18 september med Surtebuss 
och besökte Casino Cosmo-
pol.

Efter en god lunch var det 
cirka en timmas underhåll-
ning. Besökarna fick uppleva 
en musikalisk historielektion 
om genrens storhetstid under 
50-talet, “The history of 
Rock´n Roll”.

Eva Carlsson

PRO Ale Norra åkte till Danmark

Från Guntorps horisont Hyttan bjuder på jazz

Mikael Godée Eve Beuvens Quartet bjuder in till en jazzig 
torsdagskväll på Glasbruksmuseet i Surte den 11 oktober.

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Gudstjänst för stora och 
små 
Surte kyrka den 7 oktober kl. 
17.00. Barnkören Peacedrums 
och förskolan Paradiset 
medverkar med sång.
Fika i kyrkan efteråt. Alla 
välkomna 

Onsdagsträff 10 oktober 
Surte församlingshem kl. 14.00.
Reine talar om profeterna.
Kaffe och smörgås

Onsdagsträff den 17 
oktober 
Nödinge församlingshem kl. 
13.00
Musik med Ale kvartetten 
Fika 

Musikkafe onsdag 10 
oktober
Nödinge församlingshem 19.00-
20.30. Musik med Blue’n Joy, 
miniloppis och bakverksauktion.

Välkomna!

Hypnotisören
Onsdag 3/10 kl 19

Entré 80kr • Från 15 år

A 7 hour Difference
Fredag 12/10 kl 19

Entré 80kr • Världspremiär!

En oväntad vänskap
Söndag 7/10 kl 18

Onsdag 10/10 kl 19
Entré 80kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors
0702-65 66 70 • Biodagar 0303-33 03 96

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se www.alefolketshus.se

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

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

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

INSTÄLLT, se hemsida.

Jesus Christ Superstar
Live från Birminghamn

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

Starrkärrs kyrka
Musikgudstjänst kl. 18.00

Kammarkören VocAle och 
damkören Vox feminale 
sjunger jazz tillsammans 

med Landgren-Lewin trio.

Söndagen den 7 oktober 

Nols kyrka
Familjegudstjänst kl. 11.00

Bibelutdelning till alla 3 åringar
Barnkören gNola sjunger.

Fika efteråt!

ÄLVÄNGEN. Familjen, 
kameran, fotbollen och 
gitarren.

Allan Larsson levde 
hela sitt liv med de 
viktigaste ägodelarna 
tätt intill sig.

Nu har en av kom-
munens och Älvängens 
största profi ler gått ur 
tiden.

Allan Larsson föddes 1925 på 
en gård i Locktorp, Nygård. 
Jordbruket var dock inget 
som intresserade honom. 
Hans fingrar var långt ifrån 
gröna, däremot var intres-
set för teknik tidigt mycket 
stort. Under några år flyt-
tade han till Göteborg och 
jobbade då för Forsbergs 
Dental och inte minst hos 
Hugo Svenssons foto. Här 
stärktes intresset för bild och 
journalistik. 

1956 gifte sig Allan med 
Kerstin. De fick tre söner, 
Thomas, Magnus och 
Gunnar. Fem år efter bröllo-
pet övertog de bok- och pap-
pershandeln mitt i centrala 
Älvängen. Allans har under 
åren erbjudit kunderna det 
mesta. Presenter, leksaker 
och skivor är ett minne blott. 

Sedan många år är det en 
klar betoning på spel, lotter, 
biljetter och tobak. När kon-
kurrensen ökade såg Allan 
nya möjligheter. Hans posi-
tiva grundsyn förändrades 
aldrig, trots att han flera 
gånger fick tänka om. Stryk-
tipset, spel & dobbel blev 
en framgångssaga. Allans i 
Älvängen har många gånger 
beskrivits som en ”turbutik” 
och är känd för spelare i hela 
västra Sverige.

Sportbevakning
Parallellt med affären tog 
sportbevakningen mycket 
tid. Under många år knappa-
des det på skrivmaskinen och 
framkallades bilder i mör-
kerrummet i källaren. Allan 
började skriva sport åt såväl 
Älvsborgs Läns tidning som 
Göteborgs-Posten. Uppdrag 
han skötte klanderfritt under 
många år. Engagemanget för 
lokalfotbollen var från tidiga 
år minutiöst och det avtog 
aldrig, snarare tvärtom. För 
de lokaltidningar som har 
funnits och fortfarande finns 
i Ale har Allans signatur varit 
en självklarhet på sportsi-
dorna. Ingen har skrivit så 
mycket om så många välan-

sade och gröna fotbollspla-
ner i Ale som Allan. Han var 
en mästare på att beskriva 
det gröna fältets schack ur 
sitt eget perspektiv. Allan 
hade många favoritformu-
leringar om målvakter som 
tog ”tigersprång”, skyt-
tekungar som satte nätet i 
”dallring”, upprörda röster 
från ”motståndarkabyssen” 
samt domare som blåste ”eld 
upphör”. En av de mest klas-

siska rubrikerna som Allan 
signerade var för Alvhems 
IK som då hade en Glenn 
Harman i storform. Efter 
AIK-segern löd rubriken; 
”Har man en Harman så har 
man”.

Stigs Trio
Precis som kameran var 
gitarren en trogen följesla-
gare. Med Stigs Trio spelade 
Allan på många närliggande 
dansparker och musikintres-
set var stort hela livet.

Förutom familjen var det 
ändå fotbollen som oftast 
stod i centrum. Alla samtal i 
butiken kretsade kring läder-
kulan och han planerade hela 
sin dag efter hur lagen i när-
området spelade. De yngre 
kunderna fick länge finna 
sig i att få frågan om vilket 
lag de spelade i, Allan utgick 

nämligen från att alla spelade 
fotboll… Själv represente-
rade han Nygårds IF, men 
sedan flytten till Älvängen 
var det ortens idrottsklubb 
som han främst bevakade i 
vått som torrt. Han följde 
generation efter genera-
tion på nära håll och blev 
nära vän med många. Allan 
hade järnkoll på släktträden 
och vem som var barn eller 
barnbarn till vem. Med sina 
sociala egenskaper skapade 
han ett enormt kontaktnät 
och många vittnar om att ett 
säkert kort för att få ett kor-
rekt svar var att gå till Allan. 
Han hade koll på läget!

I de större sammanhangen 
brann hans hjärta för Borås-
laget Elfsborg.

Teknikens snabba utveck-
ling var inget hinder för 
Allan. Han var snabb med 

m o b i l t e -
lefon och 
d i g i t a l k a -
mera. Trots 
80 fyllda 

såg han inga problem med 
att lära sig datorn, behandla 
bilder digitalt, mejla och 
surfa.

Allan hade sina smultron-
ställen under livet. Orsa var 
länge en destination under 
sportloven och då var det 
längdskidåkning som gällde. 
Borta bra, men hemma var 
ändå alltid bäst. En prome-
nad i Pingstalund, Lödöse, 
var under de sista åren en 
favorit. 

Allan var nästan aldrig 
sjuk och åt inga mediciner. 
Måndagen 24 september 
somnade han in och kom-
munens fotbollsarenor för-
lorade en trogen besökare. 
Allans i Älvängen lever dock 
vidare under sonen Gunnars 
beskydd.

Allan hade 
koll på läget

VÄN OCH KOLLEGA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Som alla är vana vid att se honom. Allan Larsson på Allans i Älvängen. En arkivbild från maj 1996.          Foto: Allan Karlsson

Lördagen de
försam

Program för alla 

Kyrkoherde Owe Jo
vuxna och ungdoma

Följ mig! – Vad inn
idag? 

Kostnad för fika och m
och ungdomar. Anmäla
Lind på tel. 0303-4425

För
- för S

L

en 13 oktober i S:t
mlingshem i Lödös

åldrar: 

ohansson från Kinna talar för 
ar över ämnet:  

nebär det att följa Jesus 

För alla barn blir det särskild
med samma tema med bl.a. 
skapande och skattjakt.  

 

Vi börjar med fika kl. 9:30 o
dagen med en gemensam Fö
lovsångsgudstjänst kl. 14:3
därför slut senast kl. 15:30. 

måltid är 60 kronor per person och 
an sker senast måndagen den 8 /10

504 eller till Pia Thorsson tel. 0303

Välkomna! 

rsamlingsdag
Skepplanda-Hålanda oc
Lödöse församlingar 

t Peders 
e. 

da samlingar 

och avslutar 
örböns- och 
30. Dagen är 

 

gratis för barn 
0 till Liselotte 
3-442513. 

g 
ch 

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé för kvinnor
Lördag 6 oktober kl 9-11

Skepplanda församlingshem 
Kom och ät frukost med oss 

- kostnad 40 kr/person

Föreläsare: Gunilla Wallengren
Paralympier från Hålanda ”En idrottsresa”

Välkomna!

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 7

DYGNET RUNT

TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

Predikoturer
Smyrnaförsamlingen,
Älvängen
Tisd 2/20 kl 8-9, Bön. Onsd 
3/10 kl 18-19, Bön. Kl 
19.30, Smyrnakören övar. 
Torsd 4/10 kl 10-12.30 
SmyrnaCaféet. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Fred 5/10 
kl 19.30, Greenhouse (åk 
7 och uppåt). Kl 20.30, Ef-
fect – Öppet hus & Café 
för ungdomar. Lörd 6/10 kl 
8-13, Städ- och arbetsdag 
gemensamt i och utanför 
kyrkan. Kl 10-13, Second 
Hand & Café. Sönd 7/10 kl 
11, Bön- och lovsångsguds-
tjänst med Nattvard. För-
samlingsmöte. Äventyret (3-
12 år). Kyrkkaffe. Tisd 9/10 
kl 8-9, Bön. Kl 14, Bibel-
samtalsgruppen.

Surte missionsförsamling
Onsd 3/10 kl 15, Onsdags-
träff med Ulla Brattö: Kvin-
noliv i Bibeln och Israel Pa-
lestina idag. Onsd 3/10 kl 
18:30, Tonår. Onsd 3/10 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Torsd 4/10 kl 19, Ekume-
nisk kör övar i Surte försam-
lingshem. Sönd 7/10 kl 11, 
Ekumenisk pilgrimsmässa 
med vandring från Surte till 
Lövgärdet, med lunch där. 
Per Kjellberg. Månd 8/10 kl 
19, Musikkåren, Lerum Sur-
te Symphonic Band, övar. 
Onsd 10/10 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 10/10 kl 21:00. Inne-
bandy i Surteskolan.
Sena ändringar och till-
lägg till detta program kan 
inträffa. Läs gärna på www.
surtemissionskyrka.se där 
det är uppdaterat.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Torsdag 4/10 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, Nord-
blom. Lörd 6/10 Starrkärrs 
kyrka kl 13, Dopgudstjänst, 
Nordblom. Lörd 6/10 Ki-
landa kyrka kl 14.30, Dop-
gudstjänst, Nordblom. Sön-
dag 7/10 Älvängens kyrka, 
kl 11, Mässa, Söndagssko-
la, Andersson. Nols kyrka 
kl 11, Familjegudstjänst, Bi-
belutdelning, Nordblom. 
(Se annons). Starrkärrs 
kyrka kl 18, Musikguds-
tjänst, Johnsson. (Se an-
nons). Månd 8/10 Starrkärrs 
församlingshem kl 18.30, 
Friskvård för själen - för 
kvinnor mitt i livet. "Varför 
mår vi så dåligt när vi har 
det så bra?" Diakon Ingela 
Fransson. Onsd 10/10 Starr-

kärrs kyrka kl 9.30, Vardags-
gudstjänst. Starrkärrs kyrka 
kl 19, Bön för församlingen.

Guntorps missionskyrka
Onsd 3/10 kl 18.30, Spå-
rarScout & UpptäckarS-
cout. Lörd 6/10 Slotts-
kampen vid Gunnebo slott. 
Sönd 7/10 kl 13.30, Teame-
vengelistions Årsmöte. Sönd 
7/10 kl 16, GUDSTJÄNST 
Anders Marklund m.fl  från 
TE AnneMarie Svennings-
son, Ichtys. Tisd 9/10 kl 19, 
HÖSTKVÄLL inför OR-
DET Roland Hellsten, Gö-
teborg. Ämne :Gudsskön-
het. Onsd 10/10 kl 19, 
HÖSTKVÄLL inför OR-
DET Daniel Demming 
Skövde. Kyrkan- rädd eller 
orädd?

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 4/10 kl 18, Musikcafé, 
E Ohlin och H Junholt.

Fuxerna kyrka
Lörd kl 16, Mässa, Kristens-
son. Sönd kl 10, Högmäs-
sa, Westergaard. Tisd kl 9, 
Mässa i församlingshem-
met, Isacson. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Nordblom.

Skepplanda pastorat
Skepplanda f-hem sönd 
7/10 kl 10, Mässa Broman, 
kyrkkaffe. Onsd 10/10 kl 
10, Storcafé Brittmo Bern-
hardsson berättar om Ast-
ri Taube. Hålanda sönd 7/10 
kl 12, Famgtj Skredsvik. 
S:t Peder sönd 7/10 kl 10, 
Famgtj Skredsvik. Tisd 9/10 
kl 18,Veckomässa med för-
djupningskväll. Ale-Skövde 
sönd 7/10 kl 12, Gudstjänst 
Broman, kyrkkaffe. Tunge 
sönd 7/10, se ovanstående.

Nödinge församling
Torsd 4/10 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. 7/10 
18:e ef Tref kl 11, Nödinge 
kyrka Mässa H Hultén. Kl 
17, Surte kyrka Gudstjänst 
för stora och små H Hul-
tén. Månd 8/10 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem 
Mässa R Bäck. Tisd 9/10 kl 
14, Nödinge Servicehus R 
Bäck.

Älvängens missionskyrka
Tisd 2/10 kl 10, Bön. Kl 10-
13, Stickcafé. Kl 19, Styrel-
sen. Onsd 3/10 kl 19, Eku-
menisk tjejkväll för kvinnor 
i alla åldrar. Konditor Hele-
na Meyer-Gross lär oss göra 

fi na tårtor. Aftonbön. En-
kel kvällsmat + kaffe och 
tårtor, 50:-. Torsd 4/10 kl 
12, Babymassage. Kl 18.30, 
Män, mat, möten - ekume-
nisk manskväll. Sönd 7/10 
kl 11, Gudstjänst. AnneMa-
rie Svenninghed. MAtti-
as Larsson. Nattvard. Kl 18, 
Tonår. Månd 8/10 kl 18.30, 
Scout. Tisd 9/10 + Onsd 
10/10, Höstkvällar inför Or-
det i Guntorps missionskyr-
ka. Tisd kl 19, Roland Hell-
sten. Onsd kl 19, Daniel 
Demming. Servering båda 
kvällarna. Torsd 11/10 kl 12, 
Babymassage. Kl 15, RPG i 
Missionskyrkan "Munken, 
Kulan och jag", Åke Samu-
elsson.

Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 3/10 kl 19, Sång, bi-
belläsning och bön. Sönd 
7/10 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson och sång. Ons-
dag 10/10 kl 19, Ekume-
nisk bön.

Döda

Jordfästningar
Gunnar Wenander. I Nö-
dinge kyrka hölls onsdagen 
26 september begravnings-
gudstjänst för Gunnar We-
nander, Nödinge. Offi ciant 
var Johanna Andersson.

Wivan Gustavsson. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 
27 september begravnings-
gudstjänst för Wivan Gus-
tavsson, Alafors. Offi ciant 
var kyrkoherde e.m Renny 
Olausson.

Jonas Lahrin. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 28 
september begravnings-
gudstjänst för Jonas Lahrin, 
Surte. Offi ciant var Svante 
Enander.

Allan Larsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1925 och 
efterlämnar makan Kerstin, 
sönerna Magnus och Gun-
nar, barnbarn samt Lena 
som närmast sörjande.

Stig Kaldeby, Lödöse har 
avlidit. Född 1926 och 
efterlämnar makan Ulla och 
sonen Tommy med familj 
som närmast sörjande.

Dödsfall

Vår Hedersmedlem

Allan Larsson
Tack för allt! 

Vila i frid!

ÄIK

Vår Käre

Allan Larsson
* 15/12 1925

har i dag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad.

Älvängen 
24 september 2012

KERSTIN
MAGNUS, GUNNAR

                LENA
Johanna, Viktor

Släkt och vänner

Du var så god, Du var 
så glad

Du lämnar bara vackra 
minnen

Så svår är ändå denna 
 dag

Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt vad 

  Du oss skänkt
Vi vet Du på oss alltid 

tänkt

I minnet Du lever, Du 
finns alltid kvar 

minnet vi ser Dig, 
precis om Du var

Tack för alla lyckliga år 
tillsammans

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen  
19 oktober kl. 11.00  
i Starrkärrs kyrka. 

Efter akten inbjudes  
till minnesstund i  

Älvängens IK’s klubbhus.  
Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå  

på tel. 0303-33 33 99 eller 
www.alebegravning.se  

senast onsdag 17 oktober.  
Lika välkommet som 

blommor är en minnes-
gåva till något som ligger 

er varmt om hjärtat.

Vägarbete är sedan fl e-
ra år en vardaglig syn 
för luttrade Alebor, 

som otåligt inväntar den dag 
då det gigantiska BanaVäg 
i Väst-projektet slutförts 
och man samtidigt kan glida 
fram läng en ny E45.

Vägarbete kan också 
utföras i vår inre människa. 
Då kan det handla om vägen 
till tro på Jesu Kristus. ”Att 
lyssna i tro” står det som 
rubrik för kommande sön-
dagstexter, vilket kanske kan 
upplevas mer tilltalande än 
den tidigare formuleringen 
”Trons lydnad”. Men det 
handlar inte om vilken 
lydnad som helst utan om 
längtan efter Guds vilja och 
kallelse, som kan öppna 
trons väg.

Jesus gick en gång upp 
till Jerusalems tempel och 
började undervisa (Joh. 7: 
14-18). Folk förvånades över 
att en person utan större 
utbildning kunde vara så 
lärd. Jesus talade vid detta 
tillfälle om sin ”läxa” och sa 

att han hade fått den av Gud.
Det har alltid poängterats 

i den evangeliska kyrkan att 
Guds ord har ett ärende till 
vårt förstånd – inte i första 
hand till känsla och sinnes-
stämning. Därför har kyrkan 
också varit noga med att 
klart och tydligt undervisa i 
den kristna läran, inte minst 
genom predikan. Guds ord 
vill upplysa vårt förstånd, så 
att vi vet vad vi tror.

Vad är då kristen tro? Det 
är inte en tro i största all-
mänhet, byggd på illusioner 
eller önskedrömmar. Kristen 
tro lever och växer i Jesus 
Kristus. Det är till honom 
vi får komma med allt – vårt 
behov av förlåtelse, gemen-
skap, trygghet, tillit – och 
landa i hans kärlek.

Martin Luther uttryckte 
sig en gång så här i: ”Tro är 
att låta sig överväldigas av de 
ting som vi inte ser”.

Jag kan inte själv skapa 
tron i mitt liv. Den är en 
gåva från Gud, som jag tack-
samt får ta emot. Gud och 

jag blir tillsammans enga-
gerade i trons vägarbete för 
mitt liv.

Guds goda välsignelse önskar
AnneMarie Svenninghed

Pastor i Älvängens och
Guntorps missionsförsamlingar

Betraktelse

Vägarbete

Vår kollega

Marie-Louice
Dufbäck

har lämnat oss 
arbetskamrater och 

arbetsgivare.

Backaviks äldreboende
Ale kommun

I våra minnen
finns du alltid kvar.

Våra tankar finns hos 
Marie-Louice familj

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Starrkärrs kyrka
Musikgudstjänst kl. 18.00

Kammarkören VocAle och 
damkören Vox feminale 
sjunger jazz tillsammans 

med Landgren-Lewin trio.

Söndagen den 7 oktober 

Nols kyrka
Familjegudstjänst kl. 11.00

Bibelutdelning till alla 3 åringar
Barnkören gNola sjunger.

Fika efteråt!

ÄLVÄNGEN. Familjen, 
kameran, fotbollen och 
gitarren.

Allan Larsson levde 
hela sitt liv med de 
viktigaste ägodelarna 
tätt intill sig.

Nu har en av kom-
munens och Älvängens 
största profi ler gått ur 
tiden.

Allan Larsson föddes 1925 på 
en gård i Locktorp, Nygård. 
Jordbruket var dock inget 
som intresserade honom. 
Hans fingrar var långt ifrån 
gröna, däremot var intres-
set för teknik tidigt mycket 
stort. Under några år flyt-
tade han till Göteborg och 
jobbade då för Forsbergs 
Dental och inte minst hos 
Hugo Svenssons foto. Här 
stärktes intresset för bild och 
journalistik. 

1956 gifte sig Allan med 
Kerstin. De fick tre söner, 
Thomas, Magnus och 
Gunnar. Fem år efter bröllo-
pet övertog de bok- och pap-
pershandeln mitt i centrala 
Älvängen. Allans har under 
åren erbjudit kunderna det 
mesta. Presenter, leksaker 
och skivor är ett minne blott. 

Sedan många år är det en 
klar betoning på spel, lotter, 
biljetter och tobak. När kon-
kurrensen ökade såg Allan 
nya möjligheter. Hans posi-
tiva grundsyn förändrades 
aldrig, trots att han flera 
gånger fick tänka om. Stryk-
tipset, spel & dobbel blev 
en framgångssaga. Allans i 
Älvängen har många gånger 
beskrivits som en ”turbutik” 
och är känd för spelare i hela 
västra Sverige.

Sportbevakning
Parallellt med affären tog 
sportbevakningen mycket 
tid. Under många år knappa-
des det på skrivmaskinen och 
framkallades bilder i mör-
kerrummet i källaren. Allan 
började skriva sport åt såväl 
Älvsborgs Läns tidning som 
Göteborgs-Posten. Uppdrag 
han skötte klanderfritt under 
många år. Engagemanget för 
lokalfotbollen var från tidiga 
år minutiöst och det avtog 
aldrig, snarare tvärtom. För 
de lokaltidningar som har 
funnits och fortfarande finns 
i Ale har Allans signatur varit 
en självklarhet på sportsi-
dorna. Ingen har skrivit så 
mycket om så många välan-

sade och gröna fotbollspla-
ner i Ale som Allan. Han var 
en mästare på att beskriva 
det gröna fältets schack ur 
sitt eget perspektiv. Allan 
hade många favoritformu-
leringar om målvakter som 
tog ”tigersprång”, skyt-
tekungar som satte nätet i 
”dallring”, upprörda röster 
från ”motståndarkabyssen” 
samt domare som blåste ”eld 
upphör”. En av de mest klas-

siska rubrikerna som Allan 
signerade var för Alvhems 
IK som då hade en Glenn 
Harman i storform. Efter 
AIK-segern löd rubriken; 
”Har man en Harman så har 
man”.

Stigs Trio
Precis som kameran var 
gitarren en trogen följesla-
gare. Med Stigs Trio spelade 
Allan på många närliggande 
dansparker och musikintres-
set var stort hela livet.

Förutom familjen var det 
ändå fotbollen som oftast 
stod i centrum. Alla samtal i 
butiken kretsade kring läder-
kulan och han planerade hela 
sin dag efter hur lagen i när-
området spelade. De yngre 
kunderna fick länge finna 
sig i att få frågan om vilket 
lag de spelade i, Allan utgick 

nämligen från att alla spelade 
fotboll… Själv represente-
rade han Nygårds IF, men 
sedan flytten till Älvängen 
var det ortens idrottsklubb 
som han främst bevakade i 
vått som torrt. Han följde 
generation efter genera-
tion på nära håll och blev 
nära vän med många. Allan 
hade järnkoll på släktträden 
och vem som var barn eller 
barnbarn till vem. Med sina 
sociala egenskaper skapade 
han ett enormt kontaktnät 
och många vittnar om att ett 
säkert kort för att få ett kor-
rekt svar var att gå till Allan. 
Han hade koll på läget!

I de större sammanhangen 
brann hans hjärta för Borås-
laget Elfsborg.

Teknikens snabba utveck-
ling var inget hinder för 
Allan. Han var snabb med 

m o b i l t e -
lefon och 
d i g i t a l k a -
mera. Trots 
80 fyllda 

såg han inga problem med 
att lära sig datorn, behandla 
bilder digitalt, mejla och 
surfa.

Allan hade sina smultron-
ställen under livet. Orsa var 
länge en destination under 
sportloven och då var det 
längdskidåkning som gällde. 
Borta bra, men hemma var 
ändå alltid bäst. En prome-
nad i Pingstalund, Lödöse, 
var under de sista åren en 
favorit. 

Allan var nästan aldrig 
sjuk och åt inga mediciner. 
Måndagen 24 september 
somnade han in och kom-
munens fotbollsarenor för-
lorade en trogen besökare. 
Allans i Älvängen lever dock 
vidare under sonen Gunnars 
beskydd.

Allan hade 
koll på läget

VÄN OCH KOLLEGA

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Som alla är vana vid att se honom. Allan Larsson på Allans i Älvängen. En arkivbild från maj 1996.          Foto: Allan Karlsson

Lördagen de
försam

Program för alla 

Kyrkoherde Owe Jo
vuxna och ungdoma

Följ mig! – Vad inn
idag? 

Kostnad för fika och m
och ungdomar. Anmäla
Lind på tel. 0303-4425

För
- för S

L

en 13 oktober i S:t
mlingshem i Lödös

åldrar: 

ohansson från Kinna talar för 
ar över ämnet:  

nebär det att följa Jesus 

För alla barn blir det särskild
med samma tema med bl.a. 
skapande och skattjakt.  

 

Vi börjar med fika kl. 9:30 o
dagen med en gemensam Fö
lovsångsgudstjänst kl. 14:3
därför slut senast kl. 15:30. 

måltid är 60 kronor per person och 
an sker senast måndagen den 8 /10

504 eller till Pia Thorsson tel. 0303

Välkomna! 

rsamlingsdag
Skepplanda-Hålanda oc
Lödöse församlingar 

t Peders 
e. 

da samlingar 

och avslutar 
örböns- och 
30. Dagen är 

 

gratis för barn 
0 till Liselotte 
3-442513. 

g 
ch 

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé för kvinnor
Lördag 6 oktober kl 9-11

Skepplanda församlingshem 
Kom och ät frukost med oss 

- kostnad 40 kr/person

Föreläsare: Gunilla Wallengren
Paralympier från Hålanda ”En idrottsresa”

Välkomna!

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 7

DYGNET RUNT

TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

Predikoturer
Smyrnaförsamlingen,
Älvängen
Tisd 2/20 kl 8-9, Bön. Onsd 
3/10 kl 18-19, Bön. Kl 
19.30, Smyrnakören övar. 
Torsd 4/10 kl 10-12.30 
SmyrnaCaféet. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Fred 5/10 
kl 19.30, Greenhouse (åk 
7 och uppåt). Kl 20.30, Ef-
fect – Öppet hus & Café 
för ungdomar. Lörd 6/10 kl 
8-13, Städ- och arbetsdag 
gemensamt i och utanför 
kyrkan. Kl 10-13, Second 
Hand & Café. Sönd 7/10 kl 
11, Bön- och lovsångsguds-
tjänst med Nattvard. För-
samlingsmöte. Äventyret (3-
12 år). Kyrkkaffe. Tisd 9/10 
kl 8-9, Bön. Kl 14, Bibel-
samtalsgruppen.

Surte missionsförsamling
Onsd 3/10 kl 15, Onsdags-
träff med Ulla Brattö: Kvin-
noliv i Bibeln och Israel Pa-
lestina idag. Onsd 3/10 kl 
18:30, Tonår. Onsd 3/10 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Torsd 4/10 kl 19, Ekume-
nisk kör övar i Surte försam-
lingshem. Sönd 7/10 kl 11, 
Ekumenisk pilgrimsmässa 
med vandring från Surte till 
Lövgärdet, med lunch där. 
Per Kjellberg. Månd 8/10 kl 
19, Musikkåren, Lerum Sur-
te Symphonic Band, övar. 
Onsd 10/10 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 10/10 kl 21:00. Inne-
bandy i Surteskolan.
Sena ändringar och till-
lägg till detta program kan 
inträffa. Läs gärna på www.
surtemissionskyrka.se där 
det är uppdaterat.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Torsdag 4/10 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, Nord-
blom. Lörd 6/10 Starrkärrs 
kyrka kl 13, Dopgudstjänst, 
Nordblom. Lörd 6/10 Ki-
landa kyrka kl 14.30, Dop-
gudstjänst, Nordblom. Sön-
dag 7/10 Älvängens kyrka, 
kl 11, Mässa, Söndagssko-
la, Andersson. Nols kyrka 
kl 11, Familjegudstjänst, Bi-
belutdelning, Nordblom. 
(Se annons). Starrkärrs 
kyrka kl 18, Musikguds-
tjänst, Johnsson. (Se an-
nons). Månd 8/10 Starrkärrs 
församlingshem kl 18.30, 
Friskvård för själen - för 
kvinnor mitt i livet. "Varför 
mår vi så dåligt när vi har 
det så bra?" Diakon Ingela 
Fransson. Onsd 10/10 Starr-

kärrs kyrka kl 9.30, Vardags-
gudstjänst. Starrkärrs kyrka 
kl 19, Bön för församlingen.

Guntorps missionskyrka
Onsd 3/10 kl 18.30, Spå-
rarScout & UpptäckarS-
cout. Lörd 6/10 Slotts-
kampen vid Gunnebo slott. 
Sönd 7/10 kl 13.30, Teame-
vengelistions Årsmöte. Sönd 
7/10 kl 16, GUDSTJÄNST 
Anders Marklund m.fl  från 
TE AnneMarie Svennings-
son, Ichtys. Tisd 9/10 kl 19, 
HÖSTKVÄLL inför OR-
DET Roland Hellsten, Gö-
teborg. Ämne :Gudsskön-
het. Onsd 10/10 kl 19, 
HÖSTKVÄLL inför OR-
DET Daniel Demming 
Skövde. Kyrkan- rädd eller 
orädd?

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 4/10 kl 18, Musikcafé, 
E Ohlin och H Junholt.

Fuxerna kyrka
Lörd kl 16, Mässa, Kristens-
son. Sönd kl 10, Högmäs-
sa, Westergaard. Tisd kl 9, 
Mässa i församlingshem-
met, Isacson. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Nordblom.

Skepplanda pastorat
Skepplanda f-hem sönd 
7/10 kl 10, Mässa Broman, 
kyrkkaffe. Onsd 10/10 kl 
10, Storcafé Brittmo Bern-
hardsson berättar om Ast-
ri Taube. Hålanda sönd 7/10 
kl 12, Famgtj Skredsvik. 
S:t Peder sönd 7/10 kl 10, 
Famgtj Skredsvik. Tisd 9/10 
kl 18,Veckomässa med för-
djupningskväll. Ale-Skövde 
sönd 7/10 kl 12, Gudstjänst 
Broman, kyrkkaffe. Tunge 
sönd 7/10, se ovanstående.

Nödinge församling
Torsd 4/10 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. 7/10 
18:e ef Tref kl 11, Nödinge 
kyrka Mässa H Hultén. Kl 
17, Surte kyrka Gudstjänst 
för stora och små H Hul-
tén. Månd 8/10 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem 
Mässa R Bäck. Tisd 9/10 kl 
14, Nödinge Servicehus R 
Bäck.

Älvängens missionskyrka
Tisd 2/10 kl 10, Bön. Kl 10-
13, Stickcafé. Kl 19, Styrel-
sen. Onsd 3/10 kl 19, Eku-
menisk tjejkväll för kvinnor 
i alla åldrar. Konditor Hele-
na Meyer-Gross lär oss göra 

fi na tårtor. Aftonbön. En-
kel kvällsmat + kaffe och 
tårtor, 50:-. Torsd 4/10 kl 
12, Babymassage. Kl 18.30, 
Män, mat, möten - ekume-
nisk manskväll. Sönd 7/10 
kl 11, Gudstjänst. AnneMa-
rie Svenninghed. MAtti-
as Larsson. Nattvard. Kl 18, 
Tonår. Månd 8/10 kl 18.30, 
Scout. Tisd 9/10 + Onsd 
10/10, Höstkvällar inför Or-
det i Guntorps missionskyr-
ka. Tisd kl 19, Roland Hell-
sten. Onsd kl 19, Daniel 
Demming. Servering båda 
kvällarna. Torsd 11/10 kl 12, 
Babymassage. Kl 15, RPG i 
Missionskyrkan "Munken, 
Kulan och jag", Åke Samu-
elsson.

Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 3/10 kl 19, Sång, bi-
belläsning och bön. Sönd 
7/10 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson och sång. Ons-
dag 10/10 kl 19, Ekume-
nisk bön.

Döda

Jordfästningar
Gunnar Wenander. I Nö-
dinge kyrka hölls onsdagen 
26 september begravnings-
gudstjänst för Gunnar We-
nander, Nödinge. Offi ciant 
var Johanna Andersson.

Wivan Gustavsson. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 
27 september begravnings-
gudstjänst för Wivan Gus-
tavsson, Alafors. Offi ciant 
var kyrkoherde e.m Renny 
Olausson.

Jonas Lahrin. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 28 
september begravnings-
gudstjänst för Jonas Lahrin, 
Surte. Offi ciant var Svante 
Enander.

Allan Larsson, Älvängen 
har avlidit. Född 1925 och 
efterlämnar makan Kerstin, 
sönerna Magnus och Gun-
nar, barnbarn samt Lena 
som närmast sörjande.

Stig Kaldeby, Lödöse har 
avlidit. Född 1926 och 
efterlämnar makan Ulla och 
sonen Tommy med familj 
som närmast sörjande.

Dödsfall

Vår Hedersmedlem

Allan Larsson
Tack för allt! 

Vila i frid!

ÄIK

Vår Käre

Allan Larsson
* 15/12 1925

har i dag stilla lämnat 
oss i sorg och saknad.

Älvängen 
24 september 2012

KERSTIN
MAGNUS, GUNNAR

                LENA
Johanna, Viktor

Släkt och vänner

Du var så god, Du var 
så glad

Du lämnar bara vackra 
minnen

Så svår är ändå denna 
 dag

Så sorgsna våra sinnen
Men tack för allt vad 

  Du oss skänkt
Vi vet Du på oss alltid 

tänkt

I minnet Du lever, Du 
finns alltid kvar 

minnet vi ser Dig, 
precis om Du var

Tack för alla lyckliga år 
tillsammans

Begravningsgudstjänsten 
äger rum fredagen  
19 oktober kl. 11.00  
i Starrkärrs kyrka. 

Efter akten inbjudes  
till minnesstund i  

Älvängens IK’s klubbhus.  
Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå  

på tel. 0303-33 33 99 eller 
www.alebegravning.se  

senast onsdag 17 oktober.  
Lika välkommet som 

blommor är en minnes-
gåva till något som ligger 

er varmt om hjärtat.

Vägarbete är sedan fl e-
ra år en vardaglig syn 
för luttrade Alebor, 

som otåligt inväntar den dag 
då det gigantiska BanaVäg 
i Väst-projektet slutförts 
och man samtidigt kan glida 
fram läng en ny E45.

Vägarbete kan också 
utföras i vår inre människa. 
Då kan det handla om vägen 
till tro på Jesu Kristus. ”Att 
lyssna i tro” står det som 
rubrik för kommande sön-
dagstexter, vilket kanske kan 
upplevas mer tilltalande än 
den tidigare formuleringen 
”Trons lydnad”. Men det 
handlar inte om vilken 
lydnad som helst utan om 
längtan efter Guds vilja och 
kallelse, som kan öppna 
trons väg.

Jesus gick en gång upp 
till Jerusalems tempel och 
började undervisa (Joh. 7: 
14-18). Folk förvånades över 
att en person utan större 
utbildning kunde vara så 
lärd. Jesus talade vid detta 
tillfälle om sin ”läxa” och sa 

att han hade fått den av Gud.
Det har alltid poängterats 

i den evangeliska kyrkan att 
Guds ord har ett ärende till 
vårt förstånd – inte i första 
hand till känsla och sinnes-
stämning. Därför har kyrkan 
också varit noga med att 
klart och tydligt undervisa i 
den kristna läran, inte minst 
genom predikan. Guds ord 
vill upplysa vårt förstånd, så 
att vi vet vad vi tror.

Vad är då kristen tro? Det 
är inte en tro i största all-
mänhet, byggd på illusioner 
eller önskedrömmar. Kristen 
tro lever och växer i Jesus 
Kristus. Det är till honom 
vi får komma med allt – vårt 
behov av förlåtelse, gemen-
skap, trygghet, tillit – och 
landa i hans kärlek.

Martin Luther uttryckte 
sig en gång så här i: ”Tro är 
att låta sig överväldigas av de 
ting som vi inte ser”.

Jag kan inte själv skapa 
tron i mitt liv. Den är en 
gåva från Gud, som jag tack-
samt får ta emot. Gud och 

jag blir tillsammans enga-
gerade i trons vägarbete för 
mitt liv.

Guds goda välsignelse önskar
AnneMarie Svenninghed

Pastor i Älvängens och
Guntorps missionsförsamlingar

Betraktelse

Vägarbete

Vår kollega

Marie-Louice
Dufbäck

har lämnat oss 
arbetskamrater och 

arbetsgivare.

Backaviks äldreboende
Ale kommun

I våra minnen
finns du alltid kvar.

Våra tankar finns hos 
Marie-Louice familj

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39
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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

Plasteka utan motor köpes. 
Byggpresenning, ev något 

skadad. Markduk (användes 
under grusläggning) restrul-
lar köpes.
tel. 031-22 88 85 (nödinge)

SÄLJES

Ved säljes. Ev. transport kan 
ordnas mot ersättning.
tel. 0706-61 05 49

Bortskänkes: begagnade 
markplattor. Du får mina mark-
plattor om du plockar upp dem 
från mina trädgårdsgångar. 
Färg: ljusgrå. Storlekar: 35*35cm 
57st. 34x34 59st, 25x45 23st.
tel. 0704-32 07 12

Loppis & Antik
Mickelsdamm 180. Barnklä-
der, leksaker, hästgrejer, verk-
tyg, böcker, lampor, glas & pors-
lin, retro prylar mm.. Öppet: Lör-
dagar & söndagar kl 11-16. Skyl-
tar 5km norr om Skepplanda på 
Hålandavägen.Välkomna!
Mickelsdammgården

Bortskänkes mot annons-
kostnad: Nästan nytt hörn-
skåp/vitrinskåp i furu. Litet klaff-
bord med 2 stolar i furu. Bädd-

soffa furu.
tel. 0703-17 66 15
Alafors

4st odubbade vinterdäck på 
alum.fälg till Kia Ceed. Årsmodell 
2010. Nokian 195/65 R15. 95T XL. 
Kvarvarande mönsterdjup 2st x 
5mm, 2st x 5,5mm.
tel. 0303-33 65 33

Gratis bildäck! Sommar & dubb. 
13+14" olika storlekar. Du betalar 
bara för montering!
tel. 0709-22 95 82

2st drivers: Titleist 10,5º Tita-
nium, Big Bertha 460 11º. 1500:- 
för båda putters. Odyssey two 
balls, acushnet orig. Slotline 
TSBI, pris/st 500:-. + beg. El-vagn.
tel. 0702-24 78 11

Stor mörkblå läderfåtölj. Som 
ny! Endast 350:-
tel. 0303-74 06 80

Soffbord med marmorskiva 
1.30x75, 300:-- Handgjort pelar-
bord i furu, 300:-. Munkstol i fint 
skick, 300:-. Fotpall rund på hjul, 
100:-. Transportbur till tex katt, 
100:-. Video Panasonic, 150:-.

tel. 0762-70 36 01

UTHYRES

Boxplats uthyres i Alafors/
Uspastorp. Ca 2km till närmsta 
busshållplats. Ej hingst!. För mer 
info, ring Camilla:
tel. 0707-76 30 45

SÖKES

Bowling-tjejer söker nya kom-
pisar. Vi är unga och gamla, och 
har jättekul ihop. Kom å spela 
med oss tisd kl 18-19 i Nord-
mannahallen, Kungälv. Epost: 
alvorna@hotmail.com

ÖVRIGT

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

UPPHITTAT! Nyckelknippa med 
en Volvo- och WV nyckel. Upp-
hittad på stig mellan Älvängen 
och Torp. Dessutom en dörr-
nyckel på blått nyckelband 
"Sportringen".
tel. 0707-74 83 60
el. 0708-18 67 54

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

Pelletsbrännare
Pelletspaket av märket Pellx inklu-
sive montering. Innehar F-skatt 
sedel. Ring Håkan.
tel. 0709-48 49 46

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

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

Brodyr till bra priser
Vi broderar på bl.a. kläder, jackor, 
handdukar, kepsar, schabrak, häst-
täcken m.m. Innehar F-skatt sedel. 
Ring Håkan.
tel. 0709-48 49 46

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.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrr

Vem känner du 
   som snart fyller?

Grattis
Emilia

på 5-årsdagen den 30/9
Önskar Mamma och Pappa

Alexandra, Mormor och 
Morfar, Farmor och Farfar

Grattis
Kicki

på 21 års dagen

Många kramar till
Elliot

på 7-årsdagen den 3/10
Gratis önskar

Farmor & Farfar

Grattis
Sebastian

på 10-årsdagen den 1/10
många grattiskramar från 

Farmor

Veckans ris 
Till dig/er som kört på ett 
rådjur och slängt det i diket 
mitt emot där Ivar Aro-
senius hus låg i Älvängen 
längst cykel/gångbanan. Ni 
borde skämmas! Det stack-
ars djuret har legat där över 
1 vecka.

"Upprörd, ledsen och
 mycket arg djurvän"

Ett hjärtligt tack till alla som 
gjorde min 60-årsdag till ett 
trevligt minne.

Ingela Smedberg

Tack till den ärliga man som 
lämnade min bruna plånbok 
på bolaget.

"Vimsig tant"

Tack

Månadens ros
Till de som gjorde det möj-
ligt för oss att äta på Ale-
gymnasium i samband med 
skolbion.      Alboskolans fyror

FÖRSVUNNEN!
Sixten försvann den 27/9, 
han bor i Frövet. Är det 
någon som sett honom eller 
tagit hand om honom, snälla 
ring 0706-970178.

Övrigt

Veckans ros 
Ett helt fång rosor till dig 
som hjälpte Anna-Greta 
på Alehemsvägen natten 
mellan fredag lördag att 
larma hemtjänsten när hon 
gått ut och ramlat och dess-
utom stannade hos henne 
tills dom kom. Tack också 
till er alla i hemtjänsten 
Skepplanda. Innerligt tack.

Gullvi och Per-Arne

Vigda 

Marie Holmberg
och Jonas Kalin

vigdes i Skepplanda kyrka 
26/5-2012

Vigselförättare var
Bengt Broman.

Tack alla för en fantastisk
och oförglömlig dag
Foto: Madde Olsén

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.              Per Brandt, Nol
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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

Plasteka utan motor köpes. 
Byggpresenning, ev något 

skadad. Markduk (användes 
under grusläggning) restrul-
lar köpes.
tel. 031-22 88 85 (nödinge)

SÄLJES

Ved säljes. Ev. transport kan 
ordnas mot ersättning.
tel. 0706-61 05 49

Bortskänkes: begagnade 
markplattor. Du får mina mark-
plattor om du plockar upp dem 
från mina trädgårdsgångar. 
Färg: ljusgrå. Storlekar: 35*35cm 
57st. 34x34 59st, 25x45 23st.
tel. 0704-32 07 12

Loppis & Antik
Mickelsdamm 180. Barnklä-
der, leksaker, hästgrejer, verk-
tyg, böcker, lampor, glas & pors-
lin, retro prylar mm.. Öppet: Lör-
dagar & söndagar kl 11-16. Skyl-
tar 5km norr om Skepplanda på 
Hålandavägen.Välkomna!
Mickelsdammgården

Bortskänkes mot annons-
kostnad: Nästan nytt hörn-
skåp/vitrinskåp i furu. Litet klaff-
bord med 2 stolar i furu. Bädd-

soffa furu.
tel. 0703-17 66 15
Alafors

4st odubbade vinterdäck på 
alum.fälg till Kia Ceed. Årsmodell 
2010. Nokian 195/65 R15. 95T XL. 
Kvarvarande mönsterdjup 2st x 
5mm, 2st x 5,5mm.
tel. 0303-33 65 33

Gratis bildäck! Sommar & dubb. 
13+14" olika storlekar. Du betalar 
bara för montering!
tel. 0709-22 95 82

2st drivers: Titleist 10,5º Tita-
nium, Big Bertha 460 11º. 1500:- 
för båda putters. Odyssey two 
balls, acushnet orig. Slotline 
TSBI, pris/st 500:-. + beg. El-vagn.
tel. 0702-24 78 11

Stor mörkblå läderfåtölj. Som 
ny! Endast 350:-
tel. 0303-74 06 80

Soffbord med marmorskiva 
1.30x75, 300:-- Handgjort pelar-
bord i furu, 300:-. Munkstol i fint 
skick, 300:-. Fotpall rund på hjul, 
100:-. Transportbur till tex katt, 
100:-. Video Panasonic, 150:-.

tel. 0762-70 36 01

UTHYRES

Boxplats uthyres i Alafors/
Uspastorp. Ca 2km till närmsta 
busshållplats. Ej hingst!. För mer 
info, ring Camilla:
tel. 0707-76 30 45

SÖKES

Bowling-tjejer söker nya kom-
pisar. Vi är unga och gamla, och 
har jättekul ihop. Kom å spela 
med oss tisd kl 18-19 i Nord-
mannahallen, Kungälv. Epost: 
alvorna@hotmail.com

ÖVRIGT

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

UPPHITTAT! Nyckelknippa med 
en Volvo- och WV nyckel. Upp-
hittad på stig mellan Älvängen 
och Torp. Dessutom en dörr-
nyckel på blått nyckelband 
"Sportringen".
tel. 0707-74 83 60
el. 0708-18 67 54

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

Pelletsbrännare
Pelletspaket av märket Pellx inklu-
sive montering. Innehar F-skatt 
sedel. Ring Håkan.
tel. 0709-48 49 46

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

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

Brodyr till bra priser
Vi broderar på bl.a. kläder, jackor, 
handdukar, kepsar, schabrak, häst-
täcken m.m. Innehar F-skatt sedel. 
Ring Håkan.
tel. 0709-48 49 46

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.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrr

Vem känner du 
   som snart fyller?

Grattis
Emilia

på 5-årsdagen den 30/9
Önskar Mamma och Pappa

Alexandra, Mormor och 
Morfar, Farmor och Farfar

Grattis
Kicki

på 21 års dagen

Många kramar till
Elliot

på 7-årsdagen den 3/10
Gratis önskar

Farmor & Farfar

Grattis
Sebastian

på 10-årsdagen den 1/10
många grattiskramar från 

Farmor

Veckans ris 
Till dig/er som kört på ett 
rådjur och slängt det i diket 
mitt emot där Ivar Aro-
senius hus låg i Älvängen 
längst cykel/gångbanan. Ni 
borde skämmas! Det stack-
ars djuret har legat där över 
1 vecka.

"Upprörd, ledsen och
 mycket arg djurvän"

Ett hjärtligt tack till alla som 
gjorde min 60-årsdag till ett 
trevligt minne.

Ingela Smedberg

Tack till den ärliga man som 
lämnade min bruna plånbok 
på bolaget.

"Vimsig tant"

Tack

Månadens ros
Till de som gjorde det möj-
ligt för oss att äta på Ale-
gymnasium i samband med 
skolbion.      Alboskolans fyror

FÖRSVUNNEN!
Sixten försvann den 27/9, 
han bor i Frövet. Är det 
någon som sett honom eller 
tagit hand om honom, snälla 
ring 0706-970178.

Övrigt

Veckans ros 
Ett helt fång rosor till dig 
som hjälpte Anna-Greta 
på Alehemsvägen natten 
mellan fredag lördag att 
larma hemtjänsten när hon 
gått ut och ramlat och dess-
utom stannade hos henne 
tills dom kom. Tack också 
till er alla i hemtjänsten 
Skepplanda. Innerligt tack.

Gullvi och Per-Arne

Vigda 

Marie Holmberg
och Jonas Kalin

vigdes i Skepplanda kyrka 
26/5-2012

Vigselförättare var
Bengt Broman.

Tack alla för en fantastisk
och oförglömlig dag
Foto: Madde Olsén

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen.              Per Brandt, Nol

alekuriren  |   nummer 35  |   vecka 40  |   2012GRATTIS26

HÄLGEKRYSSET

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

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

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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ÄLVÄNGEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60  |  NÖDINGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00  |  NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, TEL: 0303-74 16 50  |  KUNGÄLV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303 - 938 21  |  KUNGÄLV CENTRUM VÄSTRA GATAN 71, 
TEL 0303-199 40  |  LILLA EDET BADHUSET MAJORSGATAN 11, TEL 0520-65 11 34  |  LILLA EDET VÄRDSHUSET SKANSENVÄGEN 34, 463 39 LILLA EDET, TEL 0520-65 16 16 | SNART 100 KLUBBAR I SVERIGE  |  WWW.SPORTLIFE.SE

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!

PÅ GÅNG!

PÅ GÅNG I OKTOBER:

Specialerbjudande & annat 
skoj. Inte medlem? Men 
vill delta på ett pass, ring                                 
Nol: 0303-74 16 50,                           
Nödinge: 0303-97 900.     
Varmt Välkomna!

v  Vi ökar upp med fl er 

v  

fredagar från kl 9.00

V
öka dina möjligheter för att 
uppnå bättre resultat

v    &             

TRÄNA MED DITT 
SPÄDBARN!

KR

10-KORT10 KORT10-KORT

OBS! TRÄNINGEN SKER MED 
LEGITIMERAD SJUKGYMNAST

ÄLVÄNGEN!


