
Blåsta på poäng.

Jublet kom av 
sig för Ale IBF
NÖDINGE. I en minst 
sagt tokdramatisk 
match stal domaren 
showen och blåste Ale 
IBF på alla poäng.
Innebandypremiären i Ale gym-
nasium gav publiken valuta för 
entrépengen. Herrarna kvitterade 
med sju sekunder kvar att spela, två 
gånger om, men domaren dömde 
bort båda fullträffarna. 

Läs sid 17

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 36  |  vecka 41  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

www.axums.se

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

Ironside multimeter 
  Ord pris 149:-

99:-
DENNA VECKA FIRAR VI

Ale Torg 7, NÖDINGE • Gäller v41 • www.ica.se/ale

Cheesecake 
6-8 bitars

119:-

NAMNSDAGAR I OKTOBER

10 Ons

11 Tor

12 Fre

13 Lör 

14 Sön

15 Mån

16 Tis

Harry, Harriet

Erling, Jarl

Valfrid, Manfred

Berit, Birgit

Stellan

Hedvig, Hillevi

Finn

Cheesus va god!

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

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

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

Stubbracet med traktorer i Uspastorp fi rade stora triumfer som publikt arrangemang. I lördags letade sig närmare 1500 personer ut på landsbygden. Läs sid 20

Hemmaföraren Gert Karlsson fi ck kliva 
upp överst på prispallen. Tvåa blev Kaj 
Andersson och trea Johan Glennbrant.
Foto: Erik Karlsson
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Lödöse 0520-66 00 10

Paprikamix

Gäller mot kupong, t o m 14/10-12

Ord.pris 14.90:-/paket
/paket3-pack

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Lilla Edet



Glas eller trä i Alv-
hem? Trafi kverket 
och Ale kommun 

var inte ense. Svaret blev att 
bullerskydden nu kommer 
att byggas i glas och trä. 
Delar av Alvhem kommer 
således att bli väl synligt från 
nya E45 och ortsborna slip-
per känna sig gömda bakom 
ett träplank. En ganska sund 
lösning som när man ser den 
känns som närmast självklar. 
Kanske borde det till och 
med ha varit ett huvudför-
slag från början? Nu fi ck det 
istället gå ett antal vändor 
upp till Länsstyrelsen 
innan parterna till slut kom 
överens. Trafi kverket har 
med hänsyn till samhälls-
ekonomin kritiserat glasade 
bullerskydd på landsbygden. 
Jag är rädd för att de kan få 
rätt, men risken för skade-
görelsen kommer att vara 
minst lika stor kring våra 
centralorter även om där är 
mer folk i rörelse. Det är 
med en otäck kombination 
av fasa och förtjusning som 
man vandrar i de glasade 
övergångarna som pryder 
våra fem pendelstationer. 
Måtte de få vara ifred. Ale 
kommun och Västtrafi k har 
redan insett faran och beslu-
tet att ansöka om kameraö-
vervakning satt inte särskilt 
långt inne. Våra nya mötes-
platser som pendelstationer-
na kommer att utgöra måste 
andas trygghet och säkerhet 

under dygnets alla timmar. 
Kameraövervakning är en 
åtgärd, god belysning och 
ständigt välvårdade utrym-
men är ett annat. Så länge 
klottret inte får fäste tror jag 
det går att mota bort, men 
börjar vi acceptera det kom-
mer pendelstationerna snart 
få en Göteborgsk förorts 
liknelse. Det vill vi inte. Vi 
har en stor chans att när 
Alependeln börjar gå få visa 
upp något nytt och fräscht 
för göteborgarna. Intresset 
för vårt Göta älvdalen kom-
mer att öka och tar de pen-
deln ut till oss måste vi visa 
en sida de inte tidigare sett. 
Ta pendelstationerna som 
en bra början. Kan vi vara 
överens om att dessa som 
en första angöring till Ale är 
viktiga, ett första intryck av 
en ny kommun som allt 
för få tidigare har be-
sökt tidigare, då måste 
vi vårda dessa. För att 
lyckas med detta krävs 
civilkurage av oss ale-
bor. Vi måste säga ifrån 
om vi ser någon göra 
fel och kommunen 
måste ha rutiner för att 
undvika att pendelsta-
tionerna blir värme-
stugor. Jag hoppas att 
lokala väktare kopplas 
in och med sin närvaro 
under sena helgnätter 
garanterar 
tryggheten.

När ni läser detta är det 
blott två månader kvar till 
invigningen av Bana Väg i 
Väst. Fem och ett halvt års 
byggnation är över. Hur job-
bigt den må ha varit, särskilt 
för pendlare, så har det ändå 
gått undan. En fyrfältsväg är 
snart öppen från Trollhättan 
i norr till Göteborg i söder, 
fem pendelstationer och 
dubbelspårig järnväg från 
Göteborg till Trollhättan är 
också klar. Det kommer att 
betyda mycket, men vi måste 
vårda investeringen för den 
kommer att föra med sig nya 
bekymmer.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Glas och trä i Alvhem

alekuriren  |   nummer 36  |   vecka 41  |   2012LEDARE2

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

EXTRAHJÄLP 
för din familj, 

ditt hem, ditt företag

0735 - 20 27 35 - Peter Näslund
peter@pensionarspoolen.se

PRO ALE NORRA

PRO Ale Norra

Friskvårdsträff 
i Skepplanda Bygdegård

torsdagen 18 oktober 

kl. 16.00 OBS!

Modevisning av höst- 
& vinterkollektionen 2012 

från Senior Shop

Lätt förtäring, Kaffe o. kaka, Lotteri

Varmt Välkomna!

1år
Café Alafors

Färska baguetter • Sallader
Smörgåsar • Smörgåstårtor

Öppet mån-fre 6-14

Lunch
inkl dricka

1-årsjubileum!
Vi bjuder på kaffe + tårtbit vid köp av 

något på menyn under vecka 41

50:-

Lunnavägen 4, Alafors • 0303-74 11 10

JUST 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

SURTE SISU
Förberedande Årsmöte
Alustava Vuosikokous

Lördag 20/10 kl 14.00

TERVETULOA!

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

För mer information
Leif Samuelsson
0738-48 12 50

Stor och stabil kundkrets. 
Komplett salong. Lämplig för 
frisör med egen verksamhet 

i behov av centralt läge.

LEIFS SALONG I BOHUS CENTRUM

INARBETAD SEDAN 40 ÅR

TILL SALU

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

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

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

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

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



Glas eller trä i Alv-
hem? Trafi kverket 
och Ale kommun 

var inte ense. Svaret blev att 
bullerskydden nu kommer 
att byggas i glas och trä. 
Delar av Alvhem kommer 
således att bli väl synligt från 
nya E45 och ortsborna slip-
per känna sig gömda bakom 
ett träplank. En ganska sund 
lösning som när man ser den 
känns som närmast självklar. 
Kanske borde det till och 
med ha varit ett huvudför-
slag från början? Nu fi ck det 
istället gå ett antal vändor 
upp till Länsstyrelsen 
innan parterna till slut kom 
överens. Trafi kverket har 
med hänsyn till samhälls-
ekonomin kritiserat glasade 
bullerskydd på landsbygden. 
Jag är rädd för att de kan få 
rätt, men risken för skade-
görelsen kommer att vara 
minst lika stor kring våra 
centralorter även om där är 
mer folk i rörelse. Det är 
med en otäck kombination 
av fasa och förtjusning som 
man vandrar i de glasade 
övergångarna som pryder 
våra fem pendelstationer. 
Måtte de få vara ifred. Ale 
kommun och Västtrafi k har 
redan insett faran och beslu-
tet att ansöka om kameraö-
vervakning satt inte särskilt 
långt inne. Våra nya mötes-
platser som pendelstationer-
na kommer att utgöra måste 
andas trygghet och säkerhet 

under dygnets alla timmar. 
Kameraövervakning är en 
åtgärd, god belysning och 
ständigt välvårdade utrym-
men är ett annat. Så länge 
klottret inte får fäste tror jag 
det går att mota bort, men 
börjar vi acceptera det kom-
mer pendelstationerna snart 
få en Göteborgsk förorts 
liknelse. Det vill vi inte. Vi 
har en stor chans att när 
Alependeln börjar gå få visa 
upp något nytt och fräscht 
för göteborgarna. Intresset 
för vårt Göta älvdalen kom-
mer att öka och tar de pen-
deln ut till oss måste vi visa 
en sida de inte tidigare sett. 
Ta pendelstationerna som 
en bra början. Kan vi vara 
överens om att dessa som 
en första angöring till Ale är 
viktiga, ett första intryck av 
en ny kommun som allt 
för få tidigare har be-
sökt tidigare, då måste 
vi vårda dessa. För att 
lyckas med detta krävs 
civilkurage av oss ale-
bor. Vi måste säga ifrån 
om vi ser någon göra 
fel och kommunen 
måste ha rutiner för att 
undvika att pendelsta-
tionerna blir värme-
stugor. Jag hoppas att 
lokala väktare kopplas 
in och med sin närvaro 
under sena helgnätter 
garanterar 
tryggheten.

När ni läser detta är det 
blott två månader kvar till 
invigningen av Bana Väg i 
Väst. Fem och ett halvt års 
byggnation är över. Hur job-
bigt den må ha varit, särskilt 
för pendlare, så har det ändå 
gått undan. En fyrfältsväg är 
snart öppen från Trollhättan 
i norr till Göteborg i söder, 
fem pendelstationer och 
dubbelspårig järnväg från 
Göteborg till Trollhättan är 
också klar. Det kommer att 
betyda mycket, men vi måste 
vårda investeringen för den 
kommer att föra med sig nya 
bekymmer.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Glas och trä i Alvhem
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

EXTRAHJÄLP 
för din familj, 

ditt hem, ditt företag

0735 - 20 27 35 - Peter Näslund
peter@pensionarspoolen.se

PRO ALE NORRA

PRO Ale Norra

Friskvårdsträff 
i Skepplanda Bygdegård

torsdagen 18 oktober 

kl. 16.00 OBS!

Modevisning av höst- 
& vinterkollektionen 2012 

från Senior Shop

Lätt förtäring, Kaffe o. kaka, Lotteri

Varmt Välkomna!

1år
Café Alafors

Färska baguetter • Sallader
Smörgåsar • Smörgåstårtor

Öppet mån-fre 6-14

Lunch
inkl dricka

1-årsjubileum!
Vi bjuder på kaffe + tårtbit vid köp av 

något på menyn under vecka 41

50:-

Lunnavägen 4, Alafors • 0303-74 11 10

JUST 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

SURTE SISU
Förberedande Årsmöte
Alustava Vuosikokous

Lördag 20/10 kl 14.00

TERVETULOA!

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

För mer information
Leif Samuelsson
0738-48 12 50

Stor och stabil kundkrets. 
Komplett salong. Lämplig för 
frisör med egen verksamhet 

i behov av centralt läge.

LEIFS SALONG I BOHUS CENTRUM

INARBETAD SEDAN 40 ÅR

TILL SALU

Räkna ut ditt nya 
elpris på aleel.se

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

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

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

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

Mer än bara tidning
Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-
ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 
och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 
behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 
webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 
vill vara med och räkna på uppdragen. 
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Adina Hälsan vårdcentral och BVC i Nol Tel: 031-383 04 20
www.adinahalsan.se, Vardagar 8-17, Drop in 8-16

Välkommen till Adina Hälsans 
vårdcentral & BVC i Nol
Vi ser med glädje att vår vårdcentral växer. 

Vi utökar därför vår personalstyrka med fler kompetenta 
läkare och vårt BVC har utökat i stora fina lokaler. 

Välkommen att lista Dig och Din familj hos oss

Vi kan erbjuda:

och intyg för privatperson och företag

INFLUENSATIDER

Du Bör vaccinera dig om du:

- Kronisk hjärt- eller lungsjukdom

- Nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller 

medicinering

- Kronisk lever- eller njursvikt

- Extrem fetma

- Neuromuskulär sjukdom som påverkar andningen

- Är gravid och inte fick pandemivaccin 2009/2010

Om du tillhör någon av grupperna ovan 
betalar du 100 kronor. 

För övriga kostar det 170 kronor.

Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen.

Drop in mottagning hela dagen mellan kl 8.00-16.00 
Telefonrådgivning – vi svarar alltid direkt

Tidsbokning via webb

USPASTORP. Vind-
kraftsprojektet i 
Alefjäll ligger på is, 
men den lokala natur-
skyddsföreningen har 
mer på agendan.

Naturstigar, upprust-
ning av naturreservatet 
Anfastebo och att få 
tre huvudområden helt 
avförda från Ales vind-
bruksplan står på tur.

– Processen har varit 
ett bevis på att demo-
kratin fungerar och 
att medborgarna kan 
påverka, säger Bruno 
Nordenborg, ordförande 
i Alefjälls Naturskydds-
förening.

För lite mer än två år sedan 
fick boende i område Alefjäll 
läsa den första remissen av 
Vindbruksplanen. Reaktio-
nerna lät inte vänta på sig. De 
som kände sig mest berörda i 
de tre huvudområdena som 
pekades ut som lämpliga för 
vindkraftsetablering grup-
perade sig nästan omgående. 
Bruno Nordenborg i Hålan 
insåg snabbt faran och när 
kommunfullmäktige skulle 
anta planen i januari 2011 
höll han ett längre anförande 
i talarstolen.

– Allmänhetens frågestund 
på fullmäktige är väl bra, men 
att bara få ställa frågor som rör 
den aktuella dagordningen är 
huvudlöst. De frågor som ska 
upp på mötet har ledamöterna 

redan bildat sig en uppfattning 
om och de går inte att påverka. 
Jag hade tidigare lämnat in 
ett medborgarförslag om att 
område C skulle utgå ur vind-
bruksplanen, men detta vann 
inget gehör och viftades bort 
på samma möte som planen 
antogs, säger Bruno som bara 
fick bifall för sina åsikter av 
Aledemokraterna och Sveri-
gedemokraterna som båda var 
emot vindbruksplanen.

Provocerande frågor
Under året som gick pågick 
ett gediget lobbyarbete. 
Tjänstemän och politiker i 
ledande ställning bearbetades 
frekvent. Till sist insåg vind-
kraftens motståndare att det 
krävdes opinion för att stoppa 
planerna. Att det fanns markä-
gare och entreprenörer som 
var intresserade av att förverk-
liga delar av vindbruksplanen 
stod nu helt klart. 1 februari 
2012 bildades Alefjälls natur-
skyddsförening med syfte att 
förhindra etableringar som 
negativt påverkar livsmil-
jöer för människor och djur i 
närområdet. I mars träffades 
parterna för första gången. 
Alefjälls Naturskyddsförening 
ställde provocerande frågor 
till företrädare för Triventus 
Vind i Ale AB.

– Målet var att få dem att 
verkligen inse att deras idéer 
inte var välkomna här. Jag tror 
de blev lite tagna på sängen av 
att vi var väldigt insatta och 

hade god sakkunskap, minns 
Roy Jansson, kassör i fören-
ingen.

Under våren genomfördes 
dialogsamtal med Allianspar-
tierna, Socialdemokraterna, 
Vänsterpartiet, Miljöpartiet 
och Sverigedemokraterna. 

– Vi fick slipa våra argu-
ment och partierna var först 
väldigt kritiska till oss, men 
vår goda samtalston och sak-
kunskap gjorde att vi plötsligt 
kände lite medhåll. Vi för-
står att fritidspolitiker inte 
kan sätta sig in i varje fråga 
och därför upplevde vi att de 
nästan var tacksamma över 
vårt engagemang. De hade till 
exempel ingen aning om att 
en markägare kunde tjäna 150 
000 kronor per kraftverk bara 
genom att upplåta marken, 
berättar Bruno och Roy.

Dialogmötena ägde rum 
innan Triventus i slutet av 
maj i år bjöd in till ett allmänt 
informationsmöte i Alafors 
Medborgarhus.

– Det blev ett bra möte, där 
jag tror att nästan alla kände 
hur våra argument vägde över. 
Triventus hade svårt för att 
svara på frågor om hur mycket 
hus- och markpriserna skulle 
sjunka med tio vindkraftverk 
i omedelbar närhet, buller-
frågan fanns det också mycket 
oklarheter runt, anser Bruno.

Politiskt började allt fler att 
ifrågasätta vindkraftsetable-
ringen och i augusti lämnade 
Alefjälls Naturskyddsförening 

in ett medborgarförslag om 
att ta bort de tre områdena i 
Alefjäll från vindbruksplanen. 
I förra veckan deklarerade 
Alliansen och Aledemokra-
terna att de nu betonar kraven 
och är beredda att använda sitt 
veto mot vindkraftsetablering 
i Alefjäll. Samtidigt medde-
lade Triventus att nu även Ale-
trionprojektet drabbas av en 
inbromsning till följd av låga 
elpriser och svag konjunktur.

Alefjälls Naturskyddsför-
ening såg händelserna som en 
naturlig följd av kraftiga pro-
tester och hårt motstånd från 
flera håll.

– Det är helt klart en viktig 
delseger, men vi tänker inte 
fira förrän vindbruksplanen är 
helt åsidosatt. Idag påverkar 

den oss fortfarande negativt 
i området, då bygglov inte 
beviljas med hänsyn till planen. 
Vår kamp måste fortsätta. Den 
hämmar utvecklingen negativt 
på landsbygden, förklarar Roy.

Lärorik process
Naturskydds fören ingen 
värnar miljön och har egent-
ligen inget emot vindkraft, 
men den ska enligt dem 
byggas där den inte påverkar 
djur- och naturlivet. När pla-
nerna på tio vindkraftverk för 
tillfället läggs på is kan Bruno 
Nordenborg och Roy Jansson 
summera de senaste två årens 
kamp på ett positivt sätt.

– Vi har lärt oss otroligt 
mycket, inte bara om vind-
kraft, utan också om hur en 

kommun och den demokra-
tiska processen fungerar. Mest 
av allt skulle vi vilja hylla det 
fria ordet. Att vi på olika sätt 
hade möjlighet att göra vår 
röst hörd. När vi väl fick orga-
niserat oss i en förening blev 
det också lättare att få resultat. 
Nu ska vi försöka få tid till att 
skapa naturstigar i området 
och rusta upp naturreservatet 
Anfastebo med parkerings-
plats och informationstavlor 
med mera.

Sålunda återstår ett antal 
utmaningar för Alefjälls 
Naturskyddsförening. Ener-
gin verkar de ha i överflöd.

– Nu fortsätter kampen mot vindkraften

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Roy Jansson och Bruno Nordenborg, kassör respektive ordförande i Alefjälls Naturskydds-
förening hoppas nu kunna ägna tid åt roligare saker än vindkraftverk. De vill bland annat 
anlägga en naturstig från Hultasjöns badplats och söderut runt sjön.

Bara en delseger för Alefjälls Naturskyddsförening
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Att förändra världen 
kan kännas som en 
övermäktig uppgift, 

men det behöver inte vara så 
svårt att bidra till en bättre 
värld. Genom att göra en så 
enkel sak som att fl ytta han-
den en meter till höger eller 
vänster i varuhyllan och välja 
Fairtrademärkt kaffe, kan du 
vara med och bidra till att de 
människor som odlat bönorna 
på andra sidan jorden, får för-
bättrade arbets- och levnads-
villkor. Själv väljer jag, när jag 
kan, Fairtrademärkt.

Att handla Fairtrademärkt 

kostar ibland lite extra, men 
att betala lite mer för en Fair-
trademärkt produkt innebär 
att du kan vara säker på att 
odlaren redan har fått betalt, 
ett garanterat minimipris 
som är högre än produktions-
kostnaden. Dessutom får 
odlaren genom sin försäljning 
en Fairtradepremiesom kan 
investeras i till exempel en 
brunn eller en skola i byn eller 
kanske mikrokreditlån till 
personer som vill starta eget. 
Detta ger en extra trygghet 
för alla dem som inte har så 
stora marginaler att leva på.

Det finns 
många i 

Sverige som inte heller har 
stora marginaler, men jag 
som låginkomsttagare vill 
också vara med och förbättra 
världen. Varje gång jag väljer 
Fairtrademärkt så är jag med 
och gör skillnad, oavsett om 
det är varje, varannan eller 
var tionde gång jag handlar. 
Ingen kan rädda världen på 
egen hand, men om alla drar 
ett litet strå till stacken, så kan 
vi tillsammans på allvar göra 
stor skillnad.

Jag väljer Fairtrademärkt så 
ofta jag kan. Gör det du också!

Michael Olausson
Surte

Du kan göra större skillnad!
INSÄNT

Vill du ställa upp för ett barn?
Flera barn och syskonpar väntar på att få komma 
till en familj en eller två helger i månaden. 

Ring eller skriv till oss
Telefon 031-365 23 15, 

031-365 35 50 eller 
familjehem.nordost@ 
angered.goteborg.se

Zara, 6 år är en pigg och 
nyfiken flicka som tycker 
om att simma och har 
mycket spring i benen.

Kevin, 9 år är en blyg pojke 
som gillar att pyssla och att 
leka både inne och ute.

Vi har även andra barn som 
behöver en extra familj. Ni 
får ekonomisk ersättning 
och erbjuds handledning 
och utbildning.

Det är med glädje 
Sverigedemokraterna  
konstaterar att vår 

motion om att ge samtliga 
partier i Kommunfullmäk-
tige rätt till en insynsplats i 
Kommunstyrelsen på förra 
veckans fullmäktigesamman-
träde beviljades i sin helhet.

Bakgrunden till motionen 
är det minst sagt instabila 
parlamentariska läge som 
råder i Ale med ett minori-
tetsstyre som blundar och 
hoppas på vårt stöd och en 
opposition som tjurskalligt 
krampar sig fast vid Mona 
Sahlins odemokratiska 
mantra om att kategoriskt 

frysa ute Sverigedemokra-
terna.

Situationen har inneburit 
att vi ibland saknat nödvändig 
information om ärenden eller 
kännedom om hur diskus-
sionerna förts kring desamma 
inför vårt viktiga ställningsta-
gande såsom vågmästare när 
saken ska avgöras i Kommun-
fullmäktige.

När en majoritet av full-
mäktige genom sitt bifall till 
motionen tog ansvar för det 
rådande politiska läget valde 
oppositionen med Paula Örn 
(S) i spetsen att sätta sig på 
tvären och istället trassla in 
sig i sina vilda konspirations-

teorier kring hur någon fak-
tiskt kan stödja ett politiskt 
förslag från Sverigedemokra-
terna. Denna uttjatade agita-
tion och högst tveksamma 
demokratisyn får stå för Paula 
Örn och hennes gelikar. 
Lyckligtvis har majoriteten 
av Ales förtroendevalda mer 
respekt för demokratin och 
dess spelregler. När vi inom 
kort besätter vår insynsplats 
i Kommunstyrelsen får vi 
betydligt bättre förutsätt-
ningar att fatta rätt beslut för 
Ale och dess invånare. Ett 
bakslag för Paula Örn men 
ett framsteg för demokratin!

Sverigedemokraterna Ale

Sverigedemokraterna får insynsplats i Kommunstyrelsen

Trots turbulenta tider 
i världsekonomin har 
Alliansregeringen säkrat 

stabiliteten i statsfi nanserna. Den 
trygga grund som har lagts de 
senaste åren har gjort det möjligt 
för regeringen att i sin budget 
för 2013 satsa på några områden 
som i årtionden blivit eftersatta av 
tidigare regeringar. 

Bland satsningar i nästa års 

budget märks betydande nyin-
vesteringar och underhåll av det 
svenska järnvägsnätet, genomgri-
pande insatser för att minska ung-
domsarbetslösheten, kraftiga skat-
telättnader för våra företag och 
framtidsavgörande investeringar i 
forskning. Dessa satsningar hade 
inte varit möjliga utan den för-
siktiga och ansvarstagande politik 
som regeringen fört i över sex år.

Många har sedan 
Stefan Löfven valdes 
till ordförande för 
Socialdemokraterna 
sett fram emot den 
nya socialdemo-
kratins eventuella 
uppståndelse. 
S-ledningens tal om 
en ny ”affärsplan” 
visade sig dock när 
partiet nu presenterar 
sitt budgetförslag för 
nästa år vara mycket 
traditionell S-politik.  
Näringslivsvänlig i 
små portioner och på 
ytan men med höjda 
skatter och bidrag 
som tyngsta ingre-
dienser. Med Stefan 
Löfven som statsmi-
nister och Magda-
lena Andersson som 
finansminister skulle 

Sverige kastas tillbaka till det Sve-
rige där skatterna på företagande 
var höga, där sjukskrivningarna 
saknade tidsbegränsning och lätt 
blev närmast eviga och där de 
flesta plånböcker varje månad 
genom högre skatter blev tomma 
långt före den 25:e. Faktum är att 
om socialdemokratin får som den 
vill blir skatterna och bidragen 
nästa år till och med högre än 
det som Håkan Juholt och Mona 
Sahlin förespråkade på sin tid.

Socialdemokraternas tal om en 
ny, företagsvänlig politik rimmar 
inte med de förslag som partiet 
nu lägger fram. S-ledningen 
presenterar en budget där skatte-
smällen på företagare redan nästa 
år uppgår till över 27 miljarder 
kronor. En svindlande summa 
som       Socialdemokraterna 
uppnår bland annat genom att 
fördubbla arbetsgivaravgiften för 
unga och chockhöja restaurang-
momsen. Inte heller kommunerna 
kommer undan S skattechock. 
Höjningen av ungas socialavgif-
ter skulle bara för Ale kommuns 
del innebära en skattesmäll på 
7,7 miljoner kronor år 2013. Ska 
dessa skattehöjningar dessutom 
kombineras med Miljöpartiets och 
Vänsterpartiets högre beskatt-
ning av företag och företagare, el, 
bensin, lastbilstransporter, mm 

ser framtiden dyster ut 
för fler jobb, ökad tillväxt 
och företagsamhet.

Intäkterna från de 
höjda skatterna satsar 
Socialdemokraterna på 
höjda bidrag (60 procent 
av utgiftsökningarna i 
budgetförslaget!) och 
borttagna tidsgränser i 

våra försäkringssystem. Det är 
grym politik. Åtgärderna kan 
lätt misstolkas som generositet 
men sanningen är att borttagna 
tidsgränser medför att byråkratins 
och den enskildes ansträngningar 
att få nya jobb och utbildning blir 
svagare och långsammare och är 
en ”reform” som lätt låser fast 
människor i utanförskap. 

Den svenska arbetsmarknaden 
har för hög arbetslöshet men lös-
ningen på problemet är inte mer 
bidrag, utan åtgärder som hindrar 
att människor hamnar i en situa-
tion som gör att de söker bidrag 
och till slut ger upp hoppet om att 
kunna återvända till arbetslivet. 

Under Alliansregeringens sex 
år vid makten har sysselsättningen 
ökat med 200 000 personer och 
hundratusentals personer har 
lyfts ur bidragsberoendet, getts 
förutsättningar till egen försörj-
ning och – inte minst – hittat en 
plats där de behövs. Det återstår 
fortfarande mycket arbete för att 
få arbetslinjen att fungera bättre 
men att som Socialdemokraterna 
nu föreslår prioritera upp bidrag, 
prioritera ned åtgärder mot utan-
förskap och återgå till bidragslin-
jen är helt fel väg att gå.

Folkpartiet är pappa till de 
stora forsknings- och utbild-
ningssatsningarna, till lärlings-, 
yrkes- och folkhögskolesatsningar 
samt till rejäla sats-
ningar för att stärka 
integrationen men 
också till natur/
miljöinsatser för att 
nämna några viktiga 
liberala bidrag.

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet Liberalerna Ale

S-förnyelsen som uteblev!

ANHÖRIG-
FÖRENINGEN
 – Omtanken i Ale 

Inbjuder till en informations/diskussionskväll 
inom område, omsorg och skola

HUR HAR VI DET? HUR VILL VI HA DET? 
VAD ÄR MÖJLIGT?

Medverkande, Elena Fridfelt 
utbildningsnämnden samt Boel Holgersson 

ordf omsorg/arbetsmarknadsnämnden.

Onsdagen den 17 oktober, kl 18–20.
Carlmarks väg 4 i Älvängen (Aktivitetshuset).

Fika till självkostnadspris.

Välkommen!
I samarbete med anhörigstödet i Ale 
och Studieförbundet Vuxenskolan.

Minimässa för 
Kropp & Själ
Lördag 13 okt. kl 10-16
Kvarnkullen Kungälv

Utställningar föredrag försäljning, 
demonstrationer ”prova på aktiviteter”

20 föreläsningar & caféverksamhet
Ca 60 Utställare Fri entré

Hjärtligt välkomna!

www.se-livskonst.se    
Med arr. Studieförbundet Vuxenskolan 

Regionfullmäktige 
sammanträder
Måndag och tisdag 22–23 oktober sammanträder 
regionfullmäktige i Vänersborg. Under måndagen är 
det temadag med rubriken Omvänt demokratitorg. 
Under tisdagen är det ordinarie sammanträde. Full-
mäktige behandlar då bland annat delårsrapporten 
för augusti och Västra Götalandsregionens handi-
kappidrottstipendium delas ut. 

Tid:  Måndag 22 oktober kl. 10.00  
Tisdag 23 oktober kl. 09.00 

Västra Götalandsregionens handikappidrottstipendium 
delas ut den 23 oktober 13.00.

Plats: Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg. 

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

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

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

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

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

S-GRUPP 
OCH PALME

Måndag 15 oktober kl 18.00 
träffas fullmäktigegruppen. 

OBS! Vi är i Medborgarhuset i Alafors. 
Kl 19.00 ser vi tillsammans på filmen 

om Olof Palme. 

Alla medlemmar 
är välkomna!

 

MERA JOBB
Torsdag 18 oktober 

fortsätter vi att prata jobbpolitik. Vi 
möts på Folkets hus i Nol kl 18.30. 

Välkommen!
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Att förändra världen 
kan kännas som en 
övermäktig uppgift, 

men det behöver inte vara så 
svårt att bidra till en bättre 
värld. Genom att göra en så 
enkel sak som att fl ytta han-
den en meter till höger eller 
vänster i varuhyllan och välja 
Fairtrademärkt kaffe, kan du 
vara med och bidra till att de 
människor som odlat bönorna 
på andra sidan jorden, får för-
bättrade arbets- och levnads-
villkor. Själv väljer jag, när jag 
kan, Fairtrademärkt.

Att handla Fairtrademärkt 

kostar ibland lite extra, men 
att betala lite mer för en Fair-
trademärkt produkt innebär 
att du kan vara säker på att 
odlaren redan har fått betalt, 
ett garanterat minimipris 
som är högre än produktions-
kostnaden. Dessutom får 
odlaren genom sin försäljning 
en Fairtradepremiesom kan 
investeras i till exempel en 
brunn eller en skola i byn eller 
kanske mikrokreditlån till 
personer som vill starta eget. 
Detta ger en extra trygghet 
för alla dem som inte har så 
stora marginaler att leva på.

Det finns 
många i 

Sverige som inte heller har 
stora marginaler, men jag 
som låginkomsttagare vill 
också vara med och förbättra 
världen. Varje gång jag väljer 
Fairtrademärkt så är jag med 
och gör skillnad, oavsett om 
det är varje, varannan eller 
var tionde gång jag handlar. 
Ingen kan rädda världen på 
egen hand, men om alla drar 
ett litet strå till stacken, så kan 
vi tillsammans på allvar göra 
stor skillnad.

Jag väljer Fairtrademärkt så 
ofta jag kan. Gör det du också!

Michael Olausson
Surte

Du kan göra större skillnad!
INSÄNT

Vill du ställa upp för ett barn?
Flera barn och syskonpar väntar på att få komma 
till en familj en eller två helger i månaden. 

Ring eller skriv till oss
Telefon 031-365 23 15, 

031-365 35 50 eller 
familjehem.nordost@ 
angered.goteborg.se

Zara, 6 år är en pigg och 
nyfiken flicka som tycker 
om att simma och har 
mycket spring i benen.

Kevin, 9 år är en blyg pojke 
som gillar att pyssla och att 
leka både inne och ute.

Vi har även andra barn som 
behöver en extra familj. Ni 
får ekonomisk ersättning 
och erbjuds handledning 
och utbildning.

Det är med glädje 
Sverigedemokraterna  
konstaterar att vår 

motion om att ge samtliga 
partier i Kommunfullmäk-
tige rätt till en insynsplats i 
Kommunstyrelsen på förra 
veckans fullmäktigesamman-
träde beviljades i sin helhet.

Bakgrunden till motionen 
är det minst sagt instabila 
parlamentariska läge som 
råder i Ale med ett minori-
tetsstyre som blundar och 
hoppas på vårt stöd och en 
opposition som tjurskalligt 
krampar sig fast vid Mona 
Sahlins odemokratiska 
mantra om att kategoriskt 

frysa ute Sverigedemokra-
terna.

Situationen har inneburit 
att vi ibland saknat nödvändig 
information om ärenden eller 
kännedom om hur diskus-
sionerna förts kring desamma 
inför vårt viktiga ställningsta-
gande såsom vågmästare när 
saken ska avgöras i Kommun-
fullmäktige.

När en majoritet av full-
mäktige genom sitt bifall till 
motionen tog ansvar för det 
rådande politiska läget valde 
oppositionen med Paula Örn 
(S) i spetsen att sätta sig på 
tvären och istället trassla in 
sig i sina vilda konspirations-

teorier kring hur någon fak-
tiskt kan stödja ett politiskt 
förslag från Sverigedemokra-
terna. Denna uttjatade agita-
tion och högst tveksamma 
demokratisyn får stå för Paula 
Örn och hennes gelikar. 
Lyckligtvis har majoriteten 
av Ales förtroendevalda mer 
respekt för demokratin och 
dess spelregler. När vi inom 
kort besätter vår insynsplats 
i Kommunstyrelsen får vi 
betydligt bättre förutsätt-
ningar att fatta rätt beslut för 
Ale och dess invånare. Ett 
bakslag för Paula Örn men 
ett framsteg för demokratin!

Sverigedemokraterna Ale

Sverigedemokraterna får insynsplats i Kommunstyrelsen

Trots turbulenta tider 
i världsekonomin har 
Alliansregeringen säkrat 

stabiliteten i statsfi nanserna. Den 
trygga grund som har lagts de 
senaste åren har gjort det möjligt 
för regeringen att i sin budget 
för 2013 satsa på några områden 
som i årtionden blivit eftersatta av 
tidigare regeringar. 

Bland satsningar i nästa års 

budget märks betydande nyin-
vesteringar och underhåll av det 
svenska järnvägsnätet, genomgri-
pande insatser för att minska ung-
domsarbetslösheten, kraftiga skat-
telättnader för våra företag och 
framtidsavgörande investeringar i 
forskning. Dessa satsningar hade 
inte varit möjliga utan den för-
siktiga och ansvarstagande politik 
som regeringen fört i över sex år.

Många har sedan 
Stefan Löfven valdes 
till ordförande för 
Socialdemokraterna 
sett fram emot den 
nya socialdemo-
kratins eventuella 
uppståndelse. 
S-ledningens tal om 
en ny ”affärsplan” 
visade sig dock när 
partiet nu presenterar 
sitt budgetförslag för 
nästa år vara mycket 
traditionell S-politik.  
Näringslivsvänlig i 
små portioner och på 
ytan men med höjda 
skatter och bidrag 
som tyngsta ingre-
dienser. Med Stefan 
Löfven som statsmi-
nister och Magda-
lena Andersson som 
finansminister skulle 

Sverige kastas tillbaka till det Sve-
rige där skatterna på företagande 
var höga, där sjukskrivningarna 
saknade tidsbegränsning och lätt 
blev närmast eviga och där de 
flesta plånböcker varje månad 
genom högre skatter blev tomma 
långt före den 25:e. Faktum är att 
om socialdemokratin får som den 
vill blir skatterna och bidragen 
nästa år till och med högre än 
det som Håkan Juholt och Mona 
Sahlin förespråkade på sin tid.

Socialdemokraternas tal om en 
ny, företagsvänlig politik rimmar 
inte med de förslag som partiet 
nu lägger fram. S-ledningen 
presenterar en budget där skatte-
smällen på företagare redan nästa 
år uppgår till över 27 miljarder 
kronor. En svindlande summa 
som       Socialdemokraterna 
uppnår bland annat genom att 
fördubbla arbetsgivaravgiften för 
unga och chockhöja restaurang-
momsen. Inte heller kommunerna 
kommer undan S skattechock. 
Höjningen av ungas socialavgif-
ter skulle bara för Ale kommuns 
del innebära en skattesmäll på 
7,7 miljoner kronor år 2013. Ska 
dessa skattehöjningar dessutom 
kombineras med Miljöpartiets och 
Vänsterpartiets högre beskatt-
ning av företag och företagare, el, 
bensin, lastbilstransporter, mm 

ser framtiden dyster ut 
för fler jobb, ökad tillväxt 
och företagsamhet.

Intäkterna från de 
höjda skatterna satsar 
Socialdemokraterna på 
höjda bidrag (60 procent 
av utgiftsökningarna i 
budgetförslaget!) och 
borttagna tidsgränser i 

våra försäkringssystem. Det är 
grym politik. Åtgärderna kan 
lätt misstolkas som generositet 
men sanningen är att borttagna 
tidsgränser medför att byråkratins 
och den enskildes ansträngningar 
att få nya jobb och utbildning blir 
svagare och långsammare och är 
en ”reform” som lätt låser fast 
människor i utanförskap. 

Den svenska arbetsmarknaden 
har för hög arbetslöshet men lös-
ningen på problemet är inte mer 
bidrag, utan åtgärder som hindrar 
att människor hamnar i en situa-
tion som gör att de söker bidrag 
och till slut ger upp hoppet om att 
kunna återvända till arbetslivet. 

Under Alliansregeringens sex 
år vid makten har sysselsättningen 
ökat med 200 000 personer och 
hundratusentals personer har 
lyfts ur bidragsberoendet, getts 
förutsättningar till egen försörj-
ning och – inte minst – hittat en 
plats där de behövs. Det återstår 
fortfarande mycket arbete för att 
få arbetslinjen att fungera bättre 
men att som Socialdemokraterna 
nu föreslår prioritera upp bidrag, 
prioritera ned åtgärder mot utan-
förskap och återgå till bidragslin-
jen är helt fel väg att gå.

Folkpartiet är pappa till de 
stora forsknings- och utbild-
ningssatsningarna, till lärlings-, 
yrkes- och folkhögskolesatsningar 
samt till rejäla sats-
ningar för att stärka 
integrationen men 
också till natur/
miljöinsatser för att 
nämna några viktiga 
liberala bidrag.

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet Liberalerna Ale

S-förnyelsen som uteblev!

ANHÖRIG-
FÖRENINGEN
 – Omtanken i Ale 

Inbjuder till en informations/diskussionskväll 
inom område, omsorg och skola

HUR HAR VI DET? HUR VILL VI HA DET? 
VAD ÄR MÖJLIGT?

Medverkande, Elena Fridfelt 
utbildningsnämnden samt Boel Holgersson 

ordf omsorg/arbetsmarknadsnämnden.

Onsdagen den 17 oktober, kl 18–20.
Carlmarks väg 4 i Älvängen (Aktivitetshuset).

Fika till självkostnadspris.

Välkommen!
I samarbete med anhörigstödet i Ale 
och Studieförbundet Vuxenskolan.

Minimässa för 
Kropp & Själ
Lördag 13 okt. kl 10-16
Kvarnkullen Kungälv

Utställningar föredrag försäljning, 
demonstrationer ”prova på aktiviteter”

20 föreläsningar & caféverksamhet
Ca 60 Utställare Fri entré

Hjärtligt välkomna!

www.se-livskonst.se    
Med arr. Studieförbundet Vuxenskolan 

Regionfullmäktige 
sammanträder
Måndag och tisdag 22–23 oktober sammanträder 
regionfullmäktige i Vänersborg. Under måndagen är 
det temadag med rubriken Omvänt demokratitorg. 
Under tisdagen är det ordinarie sammanträde. Full-
mäktige behandlar då bland annat delårsrapporten 
för augusti och Västra Götalandsregionens handi-
kappidrottstipendium delas ut. 

Tid:  Måndag 22 oktober kl. 10.00  
Tisdag 23 oktober kl. 09.00 

Västra Götalandsregionens handikappidrottstipendium 
delas ut den 23 oktober 13.00.

Plats: Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg. 

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

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

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

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

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

S-GRUPP 
OCH PALME

Måndag 15 oktober kl 18.00 
träffas fullmäktigegruppen. 

OBS! Vi är i Medborgarhuset i Alafors. 
Kl 19.00 ser vi tillsammans på filmen 

om Olof Palme. 

Alla medlemmar 
är välkomna!

 

MERA JOBB
Torsdag 18 oktober 

fortsätter vi att prata jobbpolitik. Vi 
möts på Folkets hus i Nol kl 18.30. 

Välkommen!

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

Oktober

PÅ GÅNG I ALE

Alafors
Tisdag 9 oktober kl 19.00, medborgarhuset

Teman och inbjudna gäster:
•  Ale Vision 2025 – återkoppling. Gunilla Hall, kvalitetschef informerar 

om fortsatta arbetet med Ale kommuns vision 2025.

•  Cultural planning – återkoppling. Så tyckte Alaforsborna om egna 
orten. Kommunikationschef Anne Kolni informerar om resultatet av 
vårens cultural planning.

•  Kollektivtrafiken i Alafors efter december 2012. Hur blir kollektivtrafiken 
efter att E45 och järnvägen invigts? Kenneth Gustafsson, trafikingenjör 
från Ale kommun förmedlar information från västtrafik.

• Ale folkets hus visar digitalbions möjligheter

•  Ale Kommuns nya samhällsbyggnadschef Carita Sandros  
presenterar sig.

 
Vi bjuder på fika.
Välkomna hälsar
Dan Björk, Thor Eliasson och Åke Niklasson
 

Hålanda 
Onsdag 10 oktober kl 19.00, Hålanda bygdegård

Teman och inbjudna gäster:
•  Carita Sandros, sektorschef Samhällsbyggnad presenterar sig och 

svarar på frågor

•  Kollektivtrafiken i Hålanda efter december 2012. Hur blir 
kollektivtrafiken efter att E45 och järnvägen invigts? Miljöplanerare 
Annika Friberg från Ale kommun förmedlar information från västtrafik.

•  Ale vision 2025 – återkoppling. Gunilla Hall, kvalitetschef informerar 
om fortsatta arbetet med Ale kommuns vision 2025.

•  Cultural planning – återkoppling. Så tyckte Hålandaborna om egna 
orten. Kommunikationschef Anne Kolni informerar om resultatet av 
vårens cultural planning.

•  Information om hur man kan jobba lokalt med fibernätverk för 
bredband

•  Kort information från Arbetsgruppen för Skepplanda vårdcentrals 
överlevnad

 
Vi bjuder på fika!
Välkomna hälsar
Boel Holgersson, Mariam Hagberg och Wimar Sundeen
 

Bohus
Torsdag 11 oktober kl 19.00, Bohus servicehus

 Teman och inbjudna gäster:
•  Kollektivtrafiken i Bohus efter december 2012. Hur blir kollektivtrafiken 

efter att E45 och järnvägen invigts? Västtrafik informerar tillsammans 
med Ale kommuns kollektivtrafikingenjör Sebastian Svedgren.

•  Ale vision 2025 – återkoppling. Gunilla Hall, kvalitetschef informerar 
om fortsatta arbetet med Ale kommuns vision 2025.

•  Cultural planning – återkoppling. Så tyckte Bohusborna om egna orten. 
Kommunikationschef Anne Kolni informerar om resultatet av vårens 
cultural planning.

• Bohus vägförening informerar

• Övriga frågor 
 
Kaffe serveras under kvällen
Välkomna hälsar
Lennart Dahl, Inga-lill Andersson och Daniel Mörner

FÖRELÄSNING 
- om Vikinga-tiden mm
Dick Harrison är författare och 
professor i historia vid Lunds 
univversitet. Han berättar om 
historia på ett levande sätt och 
kommer att inrikta sig mest 
på Vikingatiden när han besö-
ker Nödinge. Vid sidan av sin 
akademiska karriär skriver han 
populärvetenskapliga artiklar, 
medverkar i TV och radio samt är 
en uppskattad föreläsare. 
>> 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 Vuxen-
skolan. Bokad genom Författar-
centrum.

STARTA 
BOKCIRKEL 
– inspirationsträffar på 
biblioteket
Bokcirklar är väldigt populärt just 
nu. Många som läser vill träffa 
likasinnade och prata om sina 
läsupplevelser. Är du en av dem?
Kom till bibliotekets  inspirations-
träffar 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

BABYMASSAGE 
- Platser kvar
Kurs i Älvängens Missionskyrka
>> Start 25 obtober 
kl 12.00-13.30
(framflyttad start). Anmälan och 
information Birgitta Liljeqvist, 
tel 0704-61 08 41.

Ansökan om förhandsbesked 
för nybyggnad av enbostads-
hus samt garage på fastigheten 
ÄLEBRÄCKE 1:36 har inkommit 
till byggnadsnämnden  
Ale kommun. 

De som anser sig berörda bereds 
tillfälle att lämna in synpunkter till 
Ale kommun. Synpunkter ska vara 
inlämnade skriftligt senast 
2012-10-30 till Sektor samhälls-
byggnad, Plan- och Bygg, 449 
80 Alafors. Handlingarna finns 
tillgängliga på Sektor samhälls-
byggnad, kommunhuset Alafors.

KUNGÖRELSEVälkommen på ortsutvecklingsmöte
Ortsutvecklingsmötena ska behandla viktiga frågor för orten och 
förmedla information till och från de boende i området i aktuella 
frågor. Mötena ska även ge invånarna möjlighet att framför lokala 
idéer och utvecklingsförslag till de kommunala beslutsfattarna.

Starrkärr/Kilanda
Tisdag 16 oktober kl 19.00, Starrkärrs bygdegård

  Teman och inbjudna gäster:
•  Information om vårdcentralerna i Älvängen och Skepplanda

•   Kollektivtrafiken i Starrkärr och Kilanda efter december 2012. 
Hur blir kollektivtrafiken efter att E45 och järnvägen invigts? 
Kollektivtrafikingenjör Sebastian Svedgren förmedlar information från 
västtrafik.

•  Ale Vision 2025 – återkoppling. Mikael Berglund, kommunalråd 
informerar om fortsatta arbetet med Ale kommuns vision 2025.

•  Cultural planning – återkoppling. Så tyckte invånarna i Starrkärr och 
Kilanda om den egna orten. Representant från arbetet informerar om 
resultatet av vårens cultural planning.

 
Vi bjuder på fika.
Välkomna hälsar
Sune Rydén, Chatarina Eliasson, Jan Skog
 

Skepplanda
Onsdag 17 oktober kl 19.00, Skepplanda bygdegård

  Teman och inbjudna gäster
•  Kollektivtrafiken i Skepplanda efter december 2012. Hur blir 

kollektivtrafiken efter att E45 och järnvägen invigts? Miljöplanerare 
Annika Friberg förmedlar information från västtrafik.

•  Ale vision 2025 – återkoppling. Erik Lidberg, kommunchef informerar 
om fortsatta arbetet med Ale kommuns vision 2025.

•  Cultural planning – återkoppling. Så tyckte Skepplandaborna om egna 
orten. Representant från arbetet informerar om resultatet av vårens 
cultural planning.

•  Information om vårdcentralerna i Älvängen och Skepplanda

•  Information om Forsvallens konstgräsplan och gym

•  Svar på gamla och nya frågor som inkommit
 
Vi erbjuder barnpassning under mötet!
Välkomna hälsar
Sven Rydén, Johnny Sundling, Klas Nordh
 

Nol
Torsdag 18 oktober klockan 19.00, Nols Folkets Hus

  Teman och inbjudna gäster:
•  Malin Lind, översiktsplanerare, informerar om Trygghetsvandring i Nol

•  Ale vision 2025 – återkoppling. Erik Lidberg, kommunchef informerar 
om fortsatta arbetet med Ale kommuns vision 2025.

•  Cultural Planning – återkoppling. Så tyckte besökarna på förra 
ortsutvecklingsmötet i Nol om den egna orten. Representant från 
arbetet informerar om resultatet av vårens cultural planning.

•  Kollektivtrafiken i Nol efter december 2012. Hur blir kollektivtrafiken 
efter att E45 och järnvägen invigts? Kollektivtrafikingenjör Kenneth 
Gustavsson förmedlar information från västtrafik.

•  Aktuella ärenden
 
Vi bjuder på kaffe, macka o kaka.
Rose-Marie Fihn, ordförande, Ingmarie Torstensson, 1:a vice 
ordförande, Sten-Åke Oveborn, 2:e vice ordförande



NÖDINGE. På grund av 
låga kostnader för av-
talsförsäkringar (AFA) 
återbetalas avgifter 
för 2007 och 2008 till 
kommunerna.

Ale får i höst ta emot 
23,9 miljoner kronor.

Dessa vill Socialde-
mokraterna satsa på 
ökat investeringsstöd 
till föreningslivet, en 
ny klimatfond, ökat 
anslag till den sociala 
investeringsfonden och 
dessutom två miljoner 
kronor som en bonus 
till personalen.

Nästan hälften, 11 av de 23,9 
miljonerna, avsätts som en 
förstärkning till årets resultat 
och framtida investeringar. 
Resterande pengar föreslår 
Socialdemokraterna i Ale att 
fördelas till fyra riktade sats-
ningar.

– Det är viktigt att alla för-
står att detta är en tillfällig 
utbetalning till kommunerna 
och inget vi kan räkna med. 
Alltså kan vi inte anställa 
personal eller öka nämnder-
nas ramar. Det är så kallade 

ettåriga pengar, de finns här 
och nu. Därför föreslår vi att 
de investeringsbidrag som 
föreningarna kan söka höjs 
med 2,5 Mkr. Behovet är 
jättestort och dagens 50 000 
kronor räcker ingenstans, 
säger oppositionsråd Paula 
Örn (S) och Monica Samu-
elsson (S), vice ordförande i 
Kultur- och fritidsnämnden 
håller med.

– Vi brukar få ansökningar 
om totalt 1,5 Mkr och efter-
som nästan alla får avslag tror 
vi att många har slutat söka. 
Vårt anslag skulle garanterat 
gå åt direkt. Vi har gott om 
föreningslokaler som behö-
ver renoveras, utrustning 
som borde förnyas, gräsklip-
pare som har tjänat ut och så 
vidare. Regelverket för inves-
teringsstödet är etablerat och 
reglerna kända för förenings-
livet, varför det skulle vara 
enkelt att administrera den 
här satsningen. Alla berörda 
vet hur det fungerar och vi 
har bra rutiner att hantera 
det med.

Störst påse med pengar 
får implementeringen av det 
socioekonomiska arbetssät-

tet i verksamheterna. Den 
fond som har upprättats för 
att stimulera ett mer gräns-
löst arbete  mellan olika 
verksamheter vill Socialde-
mokraterna förstärka med 5 
Mkr.

– Det bästa exemplet på 
socioekonomiskt arbete är 
SSPF, där skola, socialtjänst, 
polis och fritid samverkar för 
att skapa en bättre helhets-
bild kring individer som kan 
vara i behov av stödåtgärder, 
berättar Paula Örn.

För att komma vidare i 
arbetet med klimatåtgär-
der vill S skapa ytterligare 
en fond. Flera kommuner 
arbetar redan framgångsrikt 
med medel för klimatinves-
teringar i de kommunala 
verksamheterna, något som 
också på sikt leder till lägre 
kostnader för energiförbruk-
ning och beroende av fos-
sila bränslen. Slutligen vill 
Socialdemokraterna också 
uppmärksamma personalens 
arbete.

– Det är rimligt att de får 
ta del av pengarna, eftersom 
de kan ses som ett löne-
utrymme som de tvingats 

avstå. Vi föreslår 1000 kronor 
per anställd i samband med 
decemberlönen, säger Paula 
Örn.

Att notera är att Social-
demokraterna är ett av fyra 
oppositionspartier i Ale.
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NÖDINGE. Socialdemo-
kraterna i Ale är tydliga 
med hur miljonerna 
från avtalsförsäkring-
arna ska användas.

Det är Kommunsty-
relsens ordförande, 
Mikael Berglund (M), 
också.

– Kloka investeringar 
ska ge Ale återbetal-
ning under många år, 
det blir inget förhastat. 
Vi måste ta ansvar, 
säger han.

De fem S-märkta förslagen 
för hur Ale kommun borde 
hantera de tillfälliga AFA-
pengarna, 23,9 miljoner 
kronor, presenterades på 
Kommunstyrelsens arbets-
utskott i tisdags. Alliansens 
ledare och Kommunsty-
relsens ordförande, Mikael 
Berglund , var måttligt impo-
nerad.

– De har väldigt bråt-
tom, typisk oppositionspo-
litik. Jag konstaterar dock 
att vi är överens om att inte 
strö pengar över verksam- heterna, utan att istället 

ha siktet inställt på smarta 
investeringar som kan sänka 
kommunens kostnader på 
sikt. Jag tänker då främst på 
kommunens fastigheter där 
underhållet har varit mycket 
eftersatt. Vi har tills vidare 
sagt att vi fonderar samtliga 
pengar i en utvecklingsfond.

Socialdemokraterna vill 
prioritera föreningslivet 
och även ge personalen en 
julbonus, vad säger du om 
det?

– Behovet hos föreningsli-
vet är stort. Det är en fråga 
vi ständigt för en diskussion 
kring och inget vi utesluter. 
Bonussystem däremot vet 
jag inte att vi någonsin har 
haft i Ale kommuns historia, 
inte ens under det rödgröna 
styret. Det är en dyr satsning 
som ger väldigt lite effekt. 
Bättre att investera i arbets-
miljö eller annat som ger 
personalen och aleborna en 
mer långsiktig effekt, svarar 
Mikael Berglund bestämt 
och tillägger avslutningsvis:

– Jag återkommer gärna 
när vi mer i detalj är redo att 
redovisa hur dessa engångs-
pengar bäst kan användas.

Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M):

”Kloka investeringar ska ge återbetalning i många år”

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M).

Ytterbyvägen 8, Kungälv 
0303-21 19 10

Välkommen!

Vi söker frisör!

Vill du ingå i vårt team?
Vi söker en glad, utåtriktad,
kreativ frisör, gärna med
lokal förankring, som vill hyra
en stol i egen regi. Du ska ha
kunskap och erfarenhet.

Välkommen att titta in och presentera dig eller
skicka oss ett mail, camidesign.ab@gmail.com

Jessica

www.camidesign.se

ER PERSONLIGA SALONG I CENTRALA KUNGÄLV

Anna Anita Du?

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

VINN TID
– GÖR RÄTT FRÅN BÖRJAN

För nyföretagare i Ale

Tisdag 16 oktober kl 18-21
Arbetsförmedlingens konferensrum, plan 2, Ale torg, Nödinge

Skatteverket och Ale kommun bjuder in dig som 

nyligen startat eller är på väg att starta företag 

Informationskväll
om grundläggande moms och hur det fungerar.

Informationen är gratis
Anmälan senast 15 oktober till:
jerry.brattasen@ale.se eller Skatteverket 010-576 48 50

·  Vem betalar moms?
·  Momssatser
·  Undantag från moms
·  Blandad verksamhet

·  Moms och personbilar
·  Avdragsrätt
·   Redovisning och betalning mm

Program:

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

Ökat stöd till föreningslivet 
och bonus till personalen
– Så vill Socialdemokraterna använda 
återbetalda försäkringspengar

Socialdemokrater i samråd. Kultur- och fritidsnämndens vice ordförande, Monica Samuels-
son, oppositionsråd Paula Örn och Carlos Tischler.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

SÅ VILL S FÖRDELA AFA-MILJONERNA

På grund av sänkta kostnader för 
avtalsförsäkringarna har beslutats 
att betala tillbaka avgifter för 2007-
2008 till kommunerna. Ale kommun 
får 23,9 miljoner kronor. Så här vill 
Socialdemokraterna i Ale fördela 
pengarna:

• 11 Mkr förstärker årets resultat
•  5 Mkr avsätts till sociala investe-

ringsfonden
• 2,5 Mkr till en ny klimatfond
•  2,5 Mkr investeringsstöd till 

föreningslivet
• 2 Mkr till en personalbonus



NÖDINGE. På grund av 
låga kostnader för av-
talsförsäkringar (AFA) 
återbetalas avgifter 
för 2007 och 2008 till 
kommunerna.

Ale får i höst ta emot 
23,9 miljoner kronor.

Dessa vill Socialde-
mokraterna satsa på 
ökat investeringsstöd 
till föreningslivet, en 
ny klimatfond, ökat 
anslag till den sociala 
investeringsfonden och 
dessutom två miljoner 
kronor som en bonus 
till personalen.

Nästan hälften, 11 av de 23,9 
miljonerna, avsätts som en 
förstärkning till årets resultat 
och framtida investeringar. 
Resterande pengar föreslår 
Socialdemokraterna i Ale att 
fördelas till fyra riktade sats-
ningar.

– Det är viktigt att alla för-
står att detta är en tillfällig 
utbetalning till kommunerna 
och inget vi kan räkna med. 
Alltså kan vi inte anställa 
personal eller öka nämnder-
nas ramar. Det är så kallade 

ettåriga pengar, de finns här 
och nu. Därför föreslår vi att 
de investeringsbidrag som 
föreningarna kan söka höjs 
med 2,5 Mkr. Behovet är 
jättestort och dagens 50 000 
kronor räcker ingenstans, 
säger oppositionsråd Paula 
Örn (S) och Monica Samu-
elsson (S), vice ordförande i 
Kultur- och fritidsnämnden 
håller med.

– Vi brukar få ansökningar 
om totalt 1,5 Mkr och efter-
som nästan alla får avslag tror 
vi att många har slutat söka. 
Vårt anslag skulle garanterat 
gå åt direkt. Vi har gott om 
föreningslokaler som behö-
ver renoveras, utrustning 
som borde förnyas, gräsklip-
pare som har tjänat ut och så 
vidare. Regelverket för inves-
teringsstödet är etablerat och 
reglerna kända för förenings-
livet, varför det skulle vara 
enkelt att administrera den 
här satsningen. Alla berörda 
vet hur det fungerar och vi 
har bra rutiner att hantera 
det med.

Störst påse med pengar 
får implementeringen av det 
socioekonomiska arbetssät-

tet i verksamheterna. Den 
fond som har upprättats för 
att stimulera ett mer gräns-
löst arbete  mellan olika 
verksamheter vill Socialde-
mokraterna förstärka med 5 
Mkr.

– Det bästa exemplet på 
socioekonomiskt arbete är 
SSPF, där skola, socialtjänst, 
polis och fritid samverkar för 
att skapa en bättre helhets-
bild kring individer som kan 
vara i behov av stödåtgärder, 
berättar Paula Örn.

För att komma vidare i 
arbetet med klimatåtgär-
der vill S skapa ytterligare 
en fond. Flera kommuner 
arbetar redan framgångsrikt 
med medel för klimatinves-
teringar i de kommunala 
verksamheterna, något som 
också på sikt leder till lägre 
kostnader för energiförbruk-
ning och beroende av fos-
sila bränslen. Slutligen vill 
Socialdemokraterna också 
uppmärksamma personalens 
arbete.

– Det är rimligt att de får 
ta del av pengarna, eftersom 
de kan ses som ett löne-
utrymme som de tvingats 

avstå. Vi föreslår 1000 kronor 
per anställd i samband med 
decemberlönen, säger Paula 
Örn.

Att notera är att Social-
demokraterna är ett av fyra 
oppositionspartier i Ale.
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NÖDINGE. Socialdemo-
kraterna i Ale är tydliga 
med hur miljonerna 
från avtalsförsäkring-
arna ska användas.

Det är Kommunsty-
relsens ordförande, 
Mikael Berglund (M), 
också.

– Kloka investeringar 
ska ge Ale återbetal-
ning under många år, 
det blir inget förhastat. 
Vi måste ta ansvar, 
säger han.

De fem S-märkta förslagen 
för hur Ale kommun borde 
hantera de tillfälliga AFA-
pengarna, 23,9 miljoner 
kronor, presenterades på 
Kommunstyrelsens arbets-
utskott i tisdags. Alliansens 
ledare och Kommunsty-
relsens ordförande, Mikael 
Berglund , var måttligt impo-
nerad.

– De har väldigt bråt-
tom, typisk oppositionspo-
litik. Jag konstaterar dock 
att vi är överens om att inte 
strö pengar över verksam- heterna, utan att istället 

ha siktet inställt på smarta 
investeringar som kan sänka 
kommunens kostnader på 
sikt. Jag tänker då främst på 
kommunens fastigheter där 
underhållet har varit mycket 
eftersatt. Vi har tills vidare 
sagt att vi fonderar samtliga 
pengar i en utvecklingsfond.

Socialdemokraterna vill 
prioritera föreningslivet 
och även ge personalen en 
julbonus, vad säger du om 
det?

– Behovet hos föreningsli-
vet är stort. Det är en fråga 
vi ständigt för en diskussion 
kring och inget vi utesluter. 
Bonussystem däremot vet 
jag inte att vi någonsin har 
haft i Ale kommuns historia, 
inte ens under det rödgröna 
styret. Det är en dyr satsning 
som ger väldigt lite effekt. 
Bättre att investera i arbets-
miljö eller annat som ger 
personalen och aleborna en 
mer långsiktig effekt, svarar 
Mikael Berglund bestämt 
och tillägger avslutningsvis:

– Jag återkommer gärna 
när vi mer i detalj är redo att 
redovisa hur dessa engångs-
pengar bäst kan användas.

Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M):

”Kloka investeringar ska ge återbetalning i många år”

Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M).

Ytterbyvägen 8, Kungälv 
0303-21 19 10

Välkommen!

Vi söker frisör!

Vill du ingå i vårt team?
Vi söker en glad, utåtriktad,
kreativ frisör, gärna med
lokal förankring, som vill hyra
en stol i egen regi. Du ska ha
kunskap och erfarenhet.

Välkommen att titta in och presentera dig eller
skicka oss ett mail, camidesign.ab@gmail.com

Jessica

www.camidesign.se

ER PERSONLIGA SALONG I CENTRALA KUNGÄLV

Anna Anita Du?

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

VINN TID
– GÖR RÄTT FRÅN BÖRJAN

För nyföretagare i Ale

Tisdag 16 oktober kl 18-21
Arbetsförmedlingens konferensrum, plan 2, Ale torg, Nödinge

Skatteverket och Ale kommun bjuder in dig som 

nyligen startat eller är på väg att starta företag 

Informationskväll
om grundläggande moms och hur det fungerar.

Informationen är gratis
Anmälan senast 15 oktober till:
jerry.brattasen@ale.se eller Skatteverket 010-576 48 50

·  Vem betalar moms?
·  Momssatser
·  Undantag från moms
·  Blandad verksamhet

·  Moms och personbilar
·  Avdragsrätt
·   Redovisning och betalning mm

Program:

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

Ökat stöd till föreningslivet 
och bonus till personalen
– Så vill Socialdemokraterna använda 
återbetalda försäkringspengar

Socialdemokrater i samråd. Kultur- och fritidsnämndens vice ordförande, Monica Samuels-
son, oppositionsråd Paula Örn och Carlos Tischler.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

SÅ VILL S FÖRDELA AFA-MILJONERNA

På grund av sänkta kostnader för 
avtalsförsäkringarna har beslutats 
att betala tillbaka avgifter för 2007-
2008 till kommunerna. Ale kommun 
får 23,9 miljoner kronor. Så här vill 
Socialdemokraterna i Ale fördela 
pengarna:

• 11 Mkr förstärker årets resultat
•  5 Mkr avsätts till sociala investe-

ringsfonden
• 2,5 Mkr till en ny klimatfond
•  2,5 Mkr investeringsstöd till 

föreningslivet
• 2 Mkr till en personalbonus
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Passa på och 
vintersäkra 
ditt elpris!

Vintersäkring 
1 dec 2012 –  31 maj 2013

92,75 öre/kWh + fast avgift 25:-/månad

Rörligt elpris 
75,63 öre/kWh + fast avgift 25:-/månad

Vi uppdaterar Fast elpris dagligen, priset ovan är från 
7 oktober 2012.

Årsförbrukning 2 000 kWh 5 000 kWh 20 000 kWh

Årskostnad 2 155:- 4 938:- 18 850:-

Årsförbrukning 2 000 kWh 5 000 kWh 20 000 kWh

Årskostnad  1 813:- 4 082:- 15 126:-

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

Priserna ovan inkluderar elcertifi kat, 
skatt och moms. 

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

Kom och 
träffa oss!

Fredag 12/10

kl 11-14

på Ale TorgFörsäkra ditt boende 
hos oss och få sänkt 
personbilspremie!
Ring mig så berättar jag mer.
Anna Turäng, 0520-49 49 64 
Säljare Privat Försäkring 

lansforsakringar.se/alvsborg

ALVHEM. Trafi kverket 
ville bygga bullerskydd 
av trä, Ale kommun 
krävde glas.

Ärendet hamnade hos 
Länsstyrelsen som gick 
på Trafi kverkets linje.

Efter fortsatta 
förhandlingar med Ale 
kommun blir nu lös-
ningen bullerskydd av 
trä – och glas.

När Trafikverket ansökte 
om bygglov för bullerskyd-
den förbi Alvhem var Sam-
hä l l sbyggnadsnämnden 
överens om att inte bevilja 
detta. Istället ville nämnden 
ha samma konstruktion som 
längs övriga orter, det vill 
säga skärmar av glas. Tra-
fikverket menar att Alvhem 
ska ses som landsbygd och 
inte som övriga samhällen 
som mer har stadsbygg-
nadskaraktär och överkla-
gade nämndens avslag till 
Länsstyrelsen. I tisdags kom 
beslutet. Länsstyrelsen höll 
med Trafikverket och upp-
hävde Samhällsbyggnads-
nämndens beslut om att inte 
bevilja bygglov för träplank.

– Vi var beredda att över-
klaga Länsstyrelsens beslut 

till Mark- och miljödomsto-
len, men då var risken 
uppenbar att det kunde bli en 
segdragen historia. Vi valde 
därför att fortsätta diskus-
sionerna med Trafikverket 
som också var intresserade av 
att komma överens i frågan. 
Efter ett antal möten enades 
vi om ett kompromissför-
slag. Det var prestigelösa 
samtal som gick ut på att få 
bort surdegen från bordet, 
gå vidare och bygga färdigt, 
säger Samhällsbyggnads-
nämndens ordförande Jan A 
Pressfeldt (AD).

Förslaget innebär i kort-
het att bullerskyddet får fack 
som består av både glas och 
trä. Tre fack i glas, sex fack 
av trä och sedan tre fack 
av glas och så vidare. Den 
norra delen förbi Alvhem 
blir enbart av trä, men det är 
ett avsnitt som inte skymmer 
samhället.

– Det är ett förslag som 
känns lätt att acceptera, då vi 
har fått bort det massiva trä-
planket och istället gör orten 
synlig, menar Pressfeldt.

Trafikverket som också 
har hänvisat till orimligt 
stora investerings- och drift-
kostnader för ett bullerskydd 

helt i glas är nöjda med upp-
görelsen.

– Båda parter har tagit ett 
steg i rätt riktning och jag 
tycker vi har hittat en bra lös-
ning. Det blir dyrare, men vi 
har tagit till oss av vad kom-
munen har sagt och önskat. 
Att vi är kritiska till glas på 
landsbygden är kopplat till 
den förhöjda risken för ska-
degörelse där det är mindre 
folk i rörelse. Driftskostna-
derna för bullerskydd av glas 
är ett bekymmer som oroar, 
säger övergripande projekt-
ledare Bo Björklund.

Att konflikten mellan Ale 
kommun och Trafikverket 
gällande Alvhem till sist löste 
sig ser Jan A Pressfeldt som 
en stor framgång.

– Det var en onödig kon-
flikt när vi såg hur lätt det 
gick att finna en lösning. 
Finns det god vilja löser man 
alla problem och jag måste 
säga att Trafikverket med Bo 
Björklund i spetsen verkligen 
har bjudet på det där lilla 
extra som behövs i ett trängt 
läge.

Både glas och träplank i Alvhem
– Bullerskyddsfrågan är löst

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ale kommun och Trafi kverket har nu enats om att bullerskydden i Alvhem ska bli av både trä 
och glas.



ALAFORS. Frågorna 
duggade tätt och tiden 
rusade iväg.

Intresset för tisdags-
kvällens kundträff hos 
Ale El var stort.

Ett 70-tal personer 
kom för att ta del av 
den information som 
presenterades kring 
elnätet och elhandels-
bolaget.

Det var övervägande del pri-
vatpersoner, men även ett 
antal företagare, som syntes 
i vimlet av besökare på den 
kundträff som Ale El höll på 
kontoret i Alafors.

– Vi är naturligtvis väldigt 
glada över responsen på vår 
inbjudan. Vi tycker att detta 
är ett bra forum där vi kan 
informera om elnätet och 
elmarknaden samtidigt som 
besökarna ges chansen att 
ställa frågor, säger vd Stefan 
Brandt som i sitt välkomst-
anförande berättade att det 
var två år sedan som han bör-
jade sin anställning på Ale El.

Planeringschef Jan Mohr 
tog vid för att beskriva Ale 
Els distributionsområde och 
vad infrastruktursprojektet 
BanaVäg i Väst har inneburit 
för företaget.

– Det är ett av Sveriges 
största infrastruktursprojekt 
som har präglat vårt arbete 
under fem års tid. Vi har fått 

beröm av entreprenörerna 
hur vi har hanterat åtagandet 
och det känns kul.

Ale El förfogar över 105 
mils ledningsnät i området 
och därtill 395 nätstationer. 
På frågan om all luftledning 
grävs ner med automatik 
blev svaret nej.

Inte utan orsak
– Ledningar grävs ner i 
marken när exploatering sker 
i området eller när ledningen 
är uttjänad. En luftburen 
ledning grävs inte ner utan 
orsak, betonade Jan Mohr.

Att Ale är en expansiv 
kommun framgår om inte 
annat av Ale Els statistik över 
antalet anslutningsärende.

– Vi ligger någonstans 
mellan 250-300 anslutningar 
i vårt område och mer är på 
gång. Jag tänker bland annat 
på byggnationen i Krono-
gården, Älvängen, Green 
Village i Surte, ny handels-
plats i Älvängen och ny skola 
i Nödinge.

Jan Mohr avrundade med 
att upplysa om den jourverk-
samhet som Ale El erbjuder 
under kvällar och helger. Det 
finns alltid tre man beredda 
att rycka ut om något skulle 
hända.

– Ni vill ha spänning i 
nätet alla dagar, varje sekund 
året om. Vi gör vad vi kan för 
att svara upp mot det kravet.

Malin Flysjö hade nöjet 
att berätta om den positiva 
utveckling som elhandelsbo-
laget upplevt sedan starten 
för drygt ett år sedan.

– Utvecklingen har varit 
fantastisk och vi har även fått 
kunder som bor utanför Ale 
kommun.

Flysjö gav också lugnande 
besked till församlingen gäl-
lande elpriset den närmaste 
tiden.

Välfyllda magasin
– För närvarande är det 
inget som talar för kraftigt 
stigande elpriser. Vattenma-
gasinen är välfyllda och kärn-
kraften går på 82 procent av 
sin maximala effekt.

Det blev en del frågor 
om skillnaden mellan olika 
avtalsformer och då passade 
Malin Flysjö på att informera 
om vad Ale El har att erbjuda 
sina kunder.

– Vi gör ingen skillnad på 
de så kallade tillsvidareavta-
len som de konsumenter får 
som inte aktivt väljer elavtal 
och vårt rörliga elpris. De 
hamnar istället på rörligt 
pris. Det finns många elbolag 
som tar ut ett oskäligt högt 
pris på sina tillsvidareavtal, 
sade Flysjö.

En ny lag, som trädde i 
kraft den 1 oktober, möjlig-
gör för aktiva elkonsumenter 
att ingå avtal som innebär att 
elförbrukningen mäts timvis.

– Med timmätning har ni 
möjlighet att följa er elför-
brukning per timme och om 
ni väljer rörligt timpris kan 
ni även minska era elkost-
nader genom att styra elför-
brukningen till de timmar 
då elpriset är lägre. Vill ni ha 
den avtalsformen är ni hjärt-
ligt välkomna att höra av er 
till oss, poängterade Flysjö.

Stefan Brandt summerade 
kvällen och passade även på 
att presentera resultatet från 
den senaste NKI-undersök-
ningen (Nöjd kundindex).

– Vi hamnade på 79 pro-
cent vilket är en väldigt hög 
siffra för elbranschen. Vi är 
stolta över resultatet och ska 
jobba hårt för att bibehålla 
nivån.
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KÄRLEKEN SITTER I VÄGGARNA

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

Din lokala 

husleverantör

Vad händer i dricksvattenstudien 
Ale H2O?
I januari startade Livsmedelsverket i samarbete med Ale kommun och Chalmers 
Tekniska Högskola studien Ale H2O. I studien undersöks dricksvattenkvalitet i 
relation till konsumtion, hälsa och vad folk tycker och tänker om sitt dricksvatten.

En del av befolkningen i Ale har sedan början av året varit med i en panel som 
regelbundet besvarar frågor om konsumtion och hälsa via SMS.
Cirka 3.300 personer är aktiva i studien och svarar på SMS-frågorna. Svarsfrekvensen är 
mycket hög, 80-90%, vilket är mycket bra.
Under oktober/november blir det nya telefonintervjuer och en fördjupad studie av 
dricksvattenkonsumtion som riktar sig både till dem som varit med i studien och till ett 
urval personer i resten av landet.
Gå in på Livsmedelsverkets sida på Facebook för att kontinuerligt få nyheter om vad 
som händer i studien eller för att ställa frågor: 
www.facebook.com/AleH2O

Har du fyllt 80?
Är du 80 år eller äldre? Har du inte insatser från äldreomsorgen i  
Ale kommun? Välkommen till seniorträff den 22 oktober!

Information om Ale kommuns tjänster och aktiviteter med: Ellinor Seth, 
verksamhetschef hälsa och sjukvård, Katarina Forslund, biståndsenheten,
Ann-Marie Thunberg,  anhörigkonsultent, Christina Olofsson, sjukgymnast, Kristine 
Arhage, dietist, Carina Wallström, äldrepedagog och Soli Rosendahl bibliotekarie. Ale 
kontakt och stödverksamhet, Ale matservice, Fixartjänsten och färdtjänsten kommer 
att vara tillgängliga för frågor.
Vi bjuder på kaffe och smörgås. Närvarolotteri.
Make/maka eller närstående är också välkomna.

>> Måndag 22 oktober kl:11.30-14.00 Bohus servicehus Göteborgsvägen 217 A
Kan du inte komma men vill veta mer? Kontakta Carina Wallström på telefon 
0704 32 07 72.

Kulturstipendium 2012
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 arbetsstipendium och belönings- 
stipendium. Stipendierna kan komma att delas av flera stipendiater. Ansöknings- 
blankett 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.

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 29 oktober 2012  
kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors.

Bland punkterna märks:
•  Uppföljning av budget för kommunen och dess bolag med helårsprognos för 2012
• Beslut om VA –taxa 2013
 
En fullständig föredragningslista kommer framöver att finnas tillgänglig hos Ale 
kommun, 0303-33 00 00 och på ale.se. Ale-Kungälvs närradioförening direktsänder  
på frekvenserna 91,4 och 95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten. Välkommen!
 
Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande. Cecilia Stedt, sekreterare.

Kom till kommunfullmäktige

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

Ett 70-tal personer besökte kundkvällen hos Ale El i tisdags.

– Ale El informerade om framtiden

Frågor och svar på 
välbesökt kundträff

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se



ALAFORS. Frågorna 
duggade tätt och tiden 
rusade iväg.

Intresset för tisdags-
kvällens kundträff hos 
Ale El var stort.

Ett 70-tal personer 
kom för att ta del av 
den information som 
presenterades kring 
elnätet och elhandels-
bolaget.

Det var övervägande del pri-
vatpersoner, men även ett 
antal företagare, som syntes 
i vimlet av besökare på den 
kundträff som Ale El höll på 
kontoret i Alafors.

– Vi är naturligtvis väldigt 
glada över responsen på vår 
inbjudan. Vi tycker att detta 
är ett bra forum där vi kan 
informera om elnätet och 
elmarknaden samtidigt som 
besökarna ges chansen att 
ställa frågor, säger vd Stefan 
Brandt som i sitt välkomst-
anförande berättade att det 
var två år sedan som han bör-
jade sin anställning på Ale El.

Planeringschef Jan Mohr 
tog vid för att beskriva Ale 
Els distributionsområde och 
vad infrastruktursprojektet 
BanaVäg i Väst har inneburit 
för företaget.

– Det är ett av Sveriges 
största infrastruktursprojekt 
som har präglat vårt arbete 
under fem års tid. Vi har fått 

beröm av entreprenörerna 
hur vi har hanterat åtagandet 
och det känns kul.

Ale El förfogar över 105 
mils ledningsnät i området 
och därtill 395 nätstationer. 
På frågan om all luftledning 
grävs ner med automatik 
blev svaret nej.

Inte utan orsak
– Ledningar grävs ner i 
marken när exploatering sker 
i området eller när ledningen 
är uttjänad. En luftburen 
ledning grävs inte ner utan 
orsak, betonade Jan Mohr.

Att Ale är en expansiv 
kommun framgår om inte 
annat av Ale Els statistik över 
antalet anslutningsärende.

– Vi ligger någonstans 
mellan 250-300 anslutningar 
i vårt område och mer är på 
gång. Jag tänker bland annat 
på byggnationen i Krono-
gården, Älvängen, Green 
Village i Surte, ny handels-
plats i Älvängen och ny skola 
i Nödinge.

Jan Mohr avrundade med 
att upplysa om den jourverk-
samhet som Ale El erbjuder 
under kvällar och helger. Det 
finns alltid tre man beredda 
att rycka ut om något skulle 
hända.

– Ni vill ha spänning i 
nätet alla dagar, varje sekund 
året om. Vi gör vad vi kan för 
att svara upp mot det kravet.

Malin Flysjö hade nöjet 
att berätta om den positiva 
utveckling som elhandelsbo-
laget upplevt sedan starten 
för drygt ett år sedan.

– Utvecklingen har varit 
fantastisk och vi har även fått 
kunder som bor utanför Ale 
kommun.

Flysjö gav också lugnande 
besked till församlingen gäl-
lande elpriset den närmaste 
tiden.

Välfyllda magasin
– För närvarande är det 
inget som talar för kraftigt 
stigande elpriser. Vattenma-
gasinen är välfyllda och kärn-
kraften går på 82 procent av 
sin maximala effekt.

Det blev en del frågor 
om skillnaden mellan olika 
avtalsformer och då passade 
Malin Flysjö på att informera 
om vad Ale El har att erbjuda 
sina kunder.

– Vi gör ingen skillnad på 
de så kallade tillsvidareavta-
len som de konsumenter får 
som inte aktivt väljer elavtal 
och vårt rörliga elpris. De 
hamnar istället på rörligt 
pris. Det finns många elbolag 
som tar ut ett oskäligt högt 
pris på sina tillsvidareavtal, 
sade Flysjö.

En ny lag, som trädde i 
kraft den 1 oktober, möjlig-
gör för aktiva elkonsumenter 
att ingå avtal som innebär att 
elförbrukningen mäts timvis.

– Med timmätning har ni 
möjlighet att följa er elför-
brukning per timme och om 
ni väljer rörligt timpris kan 
ni även minska era elkost-
nader genom att styra elför-
brukningen till de timmar 
då elpriset är lägre. Vill ni ha 
den avtalsformen är ni hjärt-
ligt välkomna att höra av er 
till oss, poängterade Flysjö.

Stefan Brandt summerade 
kvällen och passade även på 
att presentera resultatet från 
den senaste NKI-undersök-
ningen (Nöjd kundindex).

– Vi hamnade på 79 pro-
cent vilket är en väldigt hög 
siffra för elbranschen. Vi är 
stolta över resultatet och ska 
jobba hårt för att bibehålla 
nivån.
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KÄRLEKEN SITTER I VÄGGARNA

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

Din lokala 

husleverantör

Vad händer i dricksvattenstudien 
Ale H2O?
I januari startade Livsmedelsverket i samarbete med Ale kommun och Chalmers 
Tekniska Högskola studien Ale H2O. I studien undersöks dricksvattenkvalitet i 
relation till konsumtion, hälsa och vad folk tycker och tänker om sitt dricksvatten.

En del av befolkningen i Ale har sedan början av året varit med i en panel som 
regelbundet besvarar frågor om konsumtion och hälsa via SMS.
Cirka 3.300 personer är aktiva i studien och svarar på SMS-frågorna. Svarsfrekvensen är 
mycket hög, 80-90%, vilket är mycket bra.
Under oktober/november blir det nya telefonintervjuer och en fördjupad studie av 
dricksvattenkonsumtion som riktar sig både till dem som varit med i studien och till ett 
urval personer i resten av landet.
Gå in på Livsmedelsverkets sida på Facebook för att kontinuerligt få nyheter om vad 
som händer i studien eller för att ställa frågor: 
www.facebook.com/AleH2O

Har du fyllt 80?
Är du 80 år eller äldre? Har du inte insatser från äldreomsorgen i  
Ale kommun? Välkommen till seniorträff den 22 oktober!

Information om Ale kommuns tjänster och aktiviteter med: Ellinor Seth, 
verksamhetschef hälsa och sjukvård, Katarina Forslund, biståndsenheten,
Ann-Marie Thunberg,  anhörigkonsultent, Christina Olofsson, sjukgymnast, Kristine 
Arhage, dietist, Carina Wallström, äldrepedagog och Soli Rosendahl bibliotekarie. Ale 
kontakt och stödverksamhet, Ale matservice, Fixartjänsten och färdtjänsten kommer 
att vara tillgängliga för frågor.
Vi bjuder på kaffe och smörgås. Närvarolotteri.
Make/maka eller närstående är också välkomna.

>> Måndag 22 oktober kl:11.30-14.00 Bohus servicehus Göteborgsvägen 217 A
Kan du inte komma men vill veta mer? Kontakta Carina Wallström på telefon 
0704 32 07 72.

Kulturstipendium 2012
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 arbetsstipendium och belönings- 
stipendium. Stipendierna kan komma att delas av flera stipendiater. Ansöknings- 
blankett 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.

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 29 oktober 2012  
kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors.

Bland punkterna märks:
•  Uppföljning av budget för kommunen och dess bolag med helårsprognos för 2012
• Beslut om VA –taxa 2013
 
En fullständig föredragningslista kommer framöver att finnas tillgänglig hos Ale 
kommun, 0303-33 00 00 och på ale.se. Ale-Kungälvs närradioförening direktsänder  
på frekvenserna 91,4 och 95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten. Välkommen!
 
Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande. Cecilia Stedt, sekreterare.

Kom till kommunfullmäktige

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

Ett 70-tal personer besökte kundkvällen hos Ale El i tisdags.

– Ale El informerade om framtiden

Frågor och svar på 
välbesökt kundträff

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Älvängen 0303-74 62 50 • www.fastighetsbyran.se

Utgångspris: 2 250 000:-
5 rok, varav 2 sovrum
Boarea: 126 kvm, biarea: 63 kvm
Tomt: 1 257 kvm
Byggt: 1936
Adress: Alevägen 19
Visas sön 14/10 15.00-15.45
och mån 15/10 17.30-18.15

I omtyckta Nol erbjuder vi nu en
mycket fin 1 1/2 plansvilla.
Charmigt hus med genomgående
ljus interiör och många fina
detaljer. Härlig altan och plan
lättskött trädgårdstomt. Ett hus
att uppleva! Närhet till
kommunikationer och Ale torg
med allt dess utbud.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3466.

NOL

Utgångspris: 2 395 000:-
6 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 142 kvm, biarea: 55 kvm
Tomt: 800 kvm Plan
Energiprestanda: 96 kWh/kvm år
Byggt: 1939, ombyggt -07
Adress: Göteborgsvägen 139
Visas tor 18/10 17.30-18.30
och sön 21/10 14.00-15.00

Rymlig fin och påkostad 2
-plansvilla med källare, med
centralt läge i populära Surte.
Mycket fint kök och vardagsrum
med öppen spis. Flera sovrum
och badrum, härlig stor altan.
Perfekt för stora familjen. Plan
lättskött trädgårdstomt. Endast
ca. 10 minuter till Göteborg.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3556.

SURTE

Utgångspris: 2 795 000:-
6 rok, varav 3-4 sovrum
Boarea: 145 kvm, biarea: 8 kvm
Tomt: 936 kvm Plan
Energiprestanda: 69 kWh/kvm år
Byggt: 1982
Adress: Trädgårdsvägen 10
Visas sön 14/10 13.00-14.00
och ons 17/10 17.30-18.30

Ett tillfälle i Älvängen! Pedantskött
1½-plansvilla med garage. Lugnt
och skyddat läge längst in på
återvändsgatagränsande till
naturen. Fin trädgårdstomt.
Gångavstånd till skola, förskola,
centrum och pendelstation.
Bergvärme och kakelugn = låg
driftskostnad. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2881.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 1 495 000:-
Boarea: 75 kvm
Avgift: 4.328:-/mån inkl värme, VA,
kabel-tv
Adress: Gruvåsvägen 12
Visas sön 14/10 13.30-14.00
Sms:a: FB 5410-2393 till 72456 för
beskrivning

På populära Gruvåsvägen i
Älvängen har vi en fräsch gavel
lägenhet, i markplan med 3 rum
och kök med 2 härliga uteplatser.
Lugnt trevligt område, med närhet
till service och kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2393.

3:A ÄLVÄNGEN

GÖTEBORG. Supporter-
kulturen inom fotbollen 
är väl utbredd.

I Ale fi nns ungdomar 
som stöttar sina favo-
ritlag inne i Göteborg i 
vått och torrt.

För att förebygga 
våld på och runt are-
nan deltar Ale Fritids 
uppsökande verksam-
het, Daniel Juhlin och 
Elisabeth Persson, i ett 
samarbete med Sociala 
resursförvaltningen i 
Göteborg.

Det är måndag eftermiddag 
och om några timmar ska 
IFK Göteborg möta GAIS i 
ett på förhand laddat derby 
på Gamla Ullevi. En hel del 
ungdomar från Ale kommun 
kommer att följa matchen på 
plats. Daniel Juhlin och Eli-
sabeth Persson vet var killarna 
och tjejerna har sina sympatier 
och hur hängivna de är.

Två och en halv timme 
före avspark packar ”Julle” 
och ”Bettan” ihop sina grejer 
på fritidskontoret i Nödinge 
för avfärd till Göteborg. På 
plats inne vid Gamla Ullevi 
kommer de att träffa kolle-
gor från andra stadsdelar som 
också arbetar förebyggande 
mot våld i samband med så 
kallade högriskmatcher.

– Det var i början av 2000-
talet som aleungdomar ställde 
till problem i samband med 
fotbollsmatcher inne i Göte-
borg när IFK, GAIS och ÖIS 
spelade. Vi hade en kille som 
blev avstängd från Gamla 
Ullevi, berättar Daniel Juhlin.

För att komma till rätta 
med problemet blev Ale Fritid 
en del av positiv supporterkul-
tur som den före detta riks-
polischefen Björn Eriksson 
initierat. Daniel Juhlin och 
Elisabeth Persson har genom-
gått utbildningar för att lära 
sig mer om supporterkulturen, 
vad klädkoder innebär och så 
vidare.

– Det gäller att vara med på 
banan. Vi har lärt oss en hel 
del och vi för en ständig dialog 
med våra ungdomar, berättar 
Elisabeth Persson.

Blåvitt-GAIS betecknas 
som en högriskmatch när 
supportrar från de respek-
tive lägren riskerar att drabba 
samman. Daniel Juhlin och 
Elisabeth Perssons uppgift är 
att försöka identifiera de ale-
ungdomar som finns på plats.

– Förhoppningsvis har vi 
en lugnande effekt. Vi visar 
att vi har sett dig och då är det 

förmodligen lite jobbigare att 
begå dumheter. I många fall är 
det faktiskt ungdomarna som 
söker upp oss och säger hej. 
De vet att vi finns till hands om 
det skulle vara några problem, 
vilket är en trygghet för dem, 
säger Elisabeth.

Efter att ha parkerat mini-
bussen i närheten av stadion 
tar Daniel Juhlin och Elisabeth 
Persson en promenad mot 
Gamle Port där GAIS sup-
portrar brukar samlas innan 
sina matcher. Utanför restau-
rangen träffar duon ett gäng 
killar från Ale som tagit bussen 
söderut för att gå på derbyt. 
Efter att ha samspråkat en 
stund med ungdomarna beger 
de sig mot arenan för att ta 
plats vid Gunnar Grens staty.

– Vi har fantastiska ungdo-
mar i Ale, de är skötsamma, 
uppträder på ett trevligt sätt 
och får ofta beröm av våra kol-
legor, säger Elisabeth.

Riskmiljö
Det är knappt en timme kvar 
till match och allt fler männ-
iskor börjar samlas runt Gamla 
Ullevi. Daniel och Elisabeth 
träffar en hel del bekanta 
ansikten.

– Det brukar mest vara 
killar, men i kväll är det en 
hel del tjejer på plats, kon-
staterar Daniel som noterar 
i sitt anteckningsblock hur 
många aleungdomar de strålar 
samman med.

– Det går inte säga annat än 
att detta är en riskmiljö. Det 
finns supportar som kallas för 
julgranar, det vill säga sådan 
som klär sig i tröja, halsduk och 
sysslar med tifon och så vidare. 
Sedan har vi den andra kate-
gorin som är ute efter att slåss. 
Den kritiska punkten är när 
lagens båda supportergrupper 
drabbar samman. Polisen gör 
allt för att det inte ska ske.

När domaren blåst till spel 

och publiken är på plats söker 
sig även Daniel och Elisabeth 
in på arenan. De har fri pas-
sage på alla sektioner, samta-
lar bekant med ordningsvak-
ter och poliser som bevakar 
derbyt.

– Varför vi lämnar Ale och 
åker till Göteborg? Jo, för att 
där ungdomarna är, där ska vi 
vara. Det är en devis som vi 
försöker jobba efter. Det hand-
lar om att ta våra ungdomar på 
allvar och ge dem en chans 
att möta oss i det offentliga 
rummet, poängterar Elisabeth 
Persson.

En kylslagen kväll är det 
och spelet värmer inte heller. 
0-0 slutar drabbningen och 
förutom några bengaler som 
slängs in av GAIS-klacken 
strax innan avspark är det lugnt 
på läktaren.

– Nu tar vi en sväng in mot 
centralen, uppmanar Daniel.

På Centralstationen står 
olika ungdomsgrupper och 
väntar på att bussen ska ta dem 
hem till Ale kommun. Ingen är 
speciellt road över matchut-
gången.

– Ta hand om er nu, så syns 
vi i morgon, säger Daniel.

– Dagen efter en sådan här 
match söker vi upp ungdo-
marna och pratar om upple-
velsen som varit. Det är också 
viktigt att vi återrapporterar 
till dem vad supporterpolisen 
sagt, om det skett några inci-
denter exempelvis.

Klockan närmar sig tio på 
kvällen. Daniel och Elisabeth 
tar plats i minibussen igen. 
På vägen hem rapporterar 
”Bettan” till Sociala resursför-
valtningen om en lugn afton.

– Vi har all anledning att 
vara stolta över våra ungdomar 
en kväll som denna, avslutar 
Elisabeth Persson. 

Jobbar för en positiv supporterkultur

– ”Julle” och ”Bettan” möter Ales ungdomar

Daniel Juhlin och Elisabeth Persson från Ale Fritids uppsökande verksamhet deltar i samar-
betet kring en positiv supporterkultur. I samband med så kallade högriskmatcher på Gamla 
Ullevi är de på plats för att identifi era och samtidigt utgöra en trygghet för de aleungdomar 
som fi nns på plats inne i Göteborg.

FloristFlorist

I GÖTEBORG

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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PRIS 1 580 000 kr/bud. TOMT 1 545 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Björkvägen 2a. ALE
Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE ALAFORS 4 rok, 66 + 63 kvm
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PRIS 1 750 000 kr/bud. TOMT 220 kvm .
EP 62 kWh/m²/år. Fyrklövergatan 61. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 5 rok, 127 kvm

S
M
S
:A

9
1
6
2
8

T
IL
L
7
1
1
2
2

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

ALE BOHUS 4 rok, 108 + 47 kvm
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PRIS 1 495 000 kr/bud. TOMT 198 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Kärrvägen 44. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE NOL 4 rok, 108 kvm
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PRIS 1 695 000 kr/bud. TOMT 1 491 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Ramstorp 380. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE ALVHEM 6 rok, 139 kvm
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PRIS 1 050 000 kr/bud. AVGIFT 4 356 kr/månad.. VISAS
Ring för tidsbokning. Nordgärdesvägen 9b. ALE
Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 4 rok, 100 kvm
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PRIS 695 000 kr/bud. AVGIFT 2 676 kr/månad. .
EP 132 kWh/m²/år. Granhäcksvägen 3c. ALE
Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 55,4 kvm
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PRIS 2 500 000 kr/bud. TOMT 9 460 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Bräckans Väg. ALE
Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE NÖDINGE 9460 kvm tomt
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Lars-Erik Eriksson, Marie Engström , Daniel Eriksson,
Sebastian Krigholm, Danijela Todorovic, Nadia Largo Westin, Monica Carlsson

Välkommen att kontakta oss!
Ale Torg , Nödinge -  .

VILLOR ALE

TOMTER ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Måndag 1 oktober
Rån i Nol
Ett rån inträffar mot en thaires-
taurang i Nol. Gärningsmannen 
hotar personalen med kniv och 
tilltvingar sig kontanter. Hän-
delsen inträffar vid 18.30-tiden.

Personalen på Storgårdens 
förskola i Nödinge upptäcker 
att någon har satt upp stålvaj-
rar inne på området. Som tur 
är kommer ingen till skada. 
Ärendet rubriceras som fram-
kallande av fara för annan.

Tisdag 2 oktober
Skadegörelse
Skadegörelse rapporteras 
från socialkontoret i Nödinge. 
Någon har skjutit med okänt 
föremål så att två fönsterrutor 
skadats.

Onsdag 3 oktober
Rånförsök
Försök till rån mot en livsmed-
elsbutik på Gallåsvägen i Nol. 
Personalen hotas med kniv, 
men gärningsmännen tvingas 
fly från platsen utan kontanter.

En person grips för snatteri 
på Ica Kvantum i Nödinge.

Fredag 5 oktober
Dieselstöld
Ett vittne ser en pågående die-
selstöld i Grönnäs och ringer 
polisen. Ordningsmakten griper 
två personer och bränslet 
återlämnas. 

Tjuvtankning sker på Statoil 
i Älvängen. Spaningstips finns 
i ärendet.

Lördag 6 oktober
Yxhugg
En okänd gärningsman slår en 
yxa i målsägandes lägenhets-
dörr i Nol. Ingen person skadas.

Söndag 7 oktober
Inbrottsförsök
Försök till inbrott i Skepplanda 
församlingshem. En gatsten 
används som tillhygge, men 
ingen lyckas ta sig in i fastig-
heten.

Antalet anmälda brott under 
perioden 1/10 – 8/10: 37. Av 
dessa är sex bilinbrott och ett 
biltillgrepp. 

Mitt namn är Ger-
hard Behrendt 
och jag bor i Nol. 

Jag åker ofta till Älvängen 
för att handla med min fa-
miljebil, som väl många har, 
med plats för fem personer. 
Jag har en fråga till Mats 
Granath, projektledare på 
Trafi kverket: Hur kan du 

påstå att 9 av 10 bilar står 
bra parkerade på parkerings-
luckorna utefter lokalbanan?

Du kanske kör en Smart, 
med dem kan man ställa sig 
på tvären, men inte med en 
vanlig familjebil. Titta på 
handikappsplatserna, de är 
ju lika smala. Ska det bara stå 
handikappsbussar där eller? 

En vanlig handikappsbil kan 
inte parkera där. Man kan 
knappast stiga ur sina bilar 
utan att riskera att bli påkörd 
av de andra bilisterna. 

Om du verkligen anser 
att 9 av 10 bilar står bra på 
sådana platser så tycker jag 
att du är en fara för bilförare 
om du fortsätter som pro-

jektledare i Ale.
Jag undrar vilken bedöm-

ning Samhällsbyggnads-
nämnden har gjort. De 
var riktigt på gröten när 
det gällde bullerskydd på 
vissa ställen, hur är det med 
engagemanget för de smala 
parkeringsplatserna?

En sviken alebo

Smala och upprörande parkeringsplatser
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Rån i Nol
Ett rån inträffar mot en thaires-
taurang i Nol. Gärningsmannen 
hotar personalen med kniv och 
tilltvingar sig kontanter. Hän-
delsen inträffar vid 18.30-tiden.

Personalen på Storgårdens 
förskola i Nödinge upptäcker 
att någon har satt upp stålvaj-
rar inne på området. Som tur 
är kommer ingen till skada. 
Ärendet rubriceras som fram-
kallande av fara för annan.

Tisdag 2 oktober
Skadegörelse
Skadegörelse rapporteras 
från socialkontoret i Nödinge. 
Någon har skjutit med okänt 
föremål så att två fönsterrutor 
skadats.

Onsdag 3 oktober
Rånförsök
Försök till rån mot en livsmed-
elsbutik på Gallåsvägen i Nol. 
Personalen hotas med kniv, 
men gärningsmännen tvingas 
fly från platsen utan kontanter.

En person grips för snatteri 
på Ica Kvantum i Nödinge.

Fredag 5 oktober
Dieselstöld
Ett vittne ser en pågående die-
selstöld i Grönnäs och ringer 
polisen. Ordningsmakten griper 
två personer och bränslet 
återlämnas. 

Tjuvtankning sker på Statoil 
i Älvängen. Spaningstips finns 
i ärendet.

Lördag 6 oktober
Yxhugg
En okänd gärningsman slår en 
yxa i målsägandes lägenhets-
dörr i Nol. Ingen person skadas.

Söndag 7 oktober
Inbrottsförsök
Försök till inbrott i Skepplanda 
församlingshem. En gatsten 
används som tillhygge, men 
ingen lyckas ta sig in i fastig-
heten.

Antalet anmälda brott under 
perioden 1/10 – 8/10: 37. Av 
dessa är sex bilinbrott och ett 
biltillgrepp. 

Mitt namn är Ger-
hard Behrendt 
och jag bor i Nol. 

Jag åker ofta till Älvängen 
för att handla med min fa-
miljebil, som väl många har, 
med plats för fem personer. 
Jag har en fråga till Mats 
Granath, projektledare på 
Trafi kverket: Hur kan du 

påstå att 9 av 10 bilar står 
bra parkerade på parkerings-
luckorna utefter lokalbanan?

Du kanske kör en Smart, 
med dem kan man ställa sig 
på tvären, men inte med en 
vanlig familjebil. Titta på 
handikappsplatserna, de är 
ju lika smala. Ska det bara stå 
handikappsbussar där eller? 

En vanlig handikappsbil kan 
inte parkera där. Man kan 
knappast stiga ur sina bilar 
utan att riskera att bli påkörd 
av de andra bilisterna. 

Om du verkligen anser 
att 9 av 10 bilar står bra på 
sådana platser så tycker jag 
att du är en fara för bilförare 
om du fortsätter som pro-

jektledare i Ale.
Jag undrar vilken bedöm-

ning Samhällsbyggnads-
nämnden har gjort. De 
var riktigt på gröten när 
det gällde bullerskydd på 
vissa ställen, hur är det med 
engagemanget för de smala 
parkeringsplatserna?

En sviken alebo

Smala och upprörande parkeringsplatser Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att
bostaden är besiktigad innan
försäljning.

Nödinge, Ale torg 14, 0303-33 16 40, 

lansfast.se/ale

STAD/ORT

ADRESS SKÖNNINGARED 543 BOAREA CA 134 M² / 5 ROK

TOMTYTA 3299 M² PRIS 2 575 000 KR/BUD VISAS SÖ

14/10 14.00-15.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE
FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42 

FRILIGGANDE VILLA - SKEPPLANDA
Enplansvilla från 2004 om 134 kvm med garage på stor

tomt mellan Älvängen och Skepplanda. Här bor du på landet

men ändå nära stan. Bra bussförbindelser i närheten.

ADRESS ÅKERSLIDEN 10 BOAREA CA 190 M² / 7 ROK

ENERGIPRESTANDA 118 KWH/M² ÅR TOMTYTA 905 M²

PRIS 1 985 000 KR/BUD VISAS SÖ 14/10 15.00-16.00

RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE LASSE KNAVING

TELEFON 0303-33 16 41 

VILLA MED POOL - SKEPPLANDA
Vi kan nu erbjuda er en riktigt tilltalande villa med väl

tilltagna utrymmen och insynsskyddat läge, långt in på

återvändsgata. Plan trädgårdstomt med inglasat uterum och

en nedsänkt pool. Skall ses !!!

ADRESS KLOCKAREVÄGEN 17 BOAREA CA 107 M² / 5 ROK

TOMTYTA 791 M² PRIS 1 795 000 KR/BUD VISAS SÖ 14/10

12.00-13.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE
FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42 

FRILIGGANDE VILLA - SKEPPLANDA
Enplansvilla centralt belägen i barnvänligt och trivsamt

område. Mycket är renoverat bl.a. nytt kök från 2012 och

nytt tak 2010. Öppen modern planlösning, perfekt för

familjen. Närhet till skolor och buss.

ADRESS SVALÖRTSVÄGEN 13 BOAREA CA 113 M² / 5 ROK

TOMTYTA 229 M² PRIS 1 725 000 KR/BUD VISAS SÖ 14/10

13.00-14.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE LASSE

KNAVING TELEFON 0303-33 16 41 

KEDJEHUS - ÄLVÄNGEN
Vi kan nu erbjuda er ett välskött hus i det populära

Madenområdet i Älvängen. Här bor du i ett barnvänligt

område med närhet till förskolor, grundskola, vårdcentral

och affärer. Fräscht kök och nyrenoverade badrum. Fin altan

med plasttak, fristående förråd samt garage i länga.

ADRESS NORDÄNGSVÄGEN 13 BOAREA CA 90 M² / 3 ROK

ENERGIPRESTANDA 154 KWH/M² ÅR TOMTYTA 983 M²

PRIS 1 795 000 KR/BUD VISAS LÖ 13/10 14.00-15.00

RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK HELLBERG

TELEFON 0303-33 16 42 

FRILIGGANDE VILLA - NOL
Nu kan vi erbjuda denna charmiga villa på en trevlig tomt i

centrala Nol. Skolor, affärer, busshållplats och kommande

tågpendel ligger bara ett stenkast bort. Perfekt för den lilla

familjen eller som förstahus.
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ALE. Den 9 december 
gör Alependeln sin för-
sta resa.

Fem nya pendelsta-
tioner går i drift.

Ales nya mötesplat-
ser ska vara trygga och 
säkra.

Västtrafik bjöd representan-
ter från främst Ale kommun 
och Trafikverket på en 
guidad rundresa från pendel-
stationen i Surte till resecen-
trum i Älvängen. Förutom en 
detaljerad demonstration av 
Ales nya landmärken foku-
serade kommunens repre-
sentanter på säkerhets- och 
trygghetsfrågor.

– Vi vill undvika att pen-

delstationerna blir tillhåll 
eller platser där människor 
känner sig otrygga. Därför 
är det viktigt med att tidigt få 
in så många synpunkter som 
möjligt, säger Lotti Klug, 
brottsförebyggare i Ale.

Belysningen är en viktig 
fråga för att skapa trygghet. 
Stora ytor är inglasade, vilket 
bidrar till ett bra och natur-
ligt ljusinsläpp. Huruvida 
pendelstationerna kommer 
att vara öppna även nattetid 
när tågen slutat gå har det 
inte fattats beslut om ännu. 
Däremot kommer stora delar 
av pendelstationerna att vara 
kameraövervakade.

Elisabeth Persson, fält-
arbetare för Ale Fritid, gil-
lade mycket av det hon såg. 
Det är öppna ytor och få 
mörka utrymmen.

– Jag tycker pendelsta-
tionerna känns trygga, men 
jag tycker det är viktigt att vi 
tänker på att samma känsla 
ska gälla hela vägen hem. 
Det hjälper föga om pen-
delstationerna är upplysta 
om resten av gångvägen är 
mörklagd.

En annan viktig huvud-
fråga för projektet har varit 
att försöka förebygga skade-
görelse och klotter. Inomhus 
är alla kaklade utrymmen 
vaxade för att göra det lätt att 
snabbt tvätta rent.

– Det kommer att råda 

nolltolerans mot klotter 
på pendelstationerna. Lika 
snabbt som det uppstår, lika 
snabbt ska det vara borta. Jag 
tror att så länge vi orkar hålla 
rent och snyggt kommer vi 
att slippa den största skade-
görelsen. Det här ska vara 
positiva mötesplatser som 
aleborna ska känna sig stolta 
över, menar Håkan Spång, 
säkerhetsansvarig i Ale 
kommun.

Den guidade turens med-
resenärer fick i uppdrag att 

besvara ett antal frågor om 
hur de upplevde tryggheten 
på respektive pendelstation. 
Den kritik som framkom 
gällde älvsidan.

– Den delen av pendel-
stationen känns på flera håll 
lite ”sunkig” och ödslig, här 
är det därför särskilt viktigt 
att belysningen är god, påpe-
kade Lotti Klug som också 
underströk vikten av att inte 
någon lockas att gena över 
spåren.

– Den glasade övergången 

måste därför alltid kännas 
trygg att använda.

Per-Anders Andersson 
och Kenneth Olsson från 
Västtrafik menade också att 
det nu krävs god samverkan 
mellan alla aktörer i samhäl-
let för att inte minst pendel-
stationerna ska förbli stilfulla 
mötesplatser som ger alla ett 
gott första intryck av Ale.

Västtrafi k guidade representanter från Ale kommun och Trafi kverket runt de fem pendelsta-
tionerna, där säkerhets- och trygghetsfrågor stod i centrum.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Säkerheten i fokus på pendelstationerna
– Västtrafi k guidade Ale kommun

PENDELSTATIONERNA

Västtrafi k har byggt fem pen-
delstationer i Ale. Älvängen, Nol, 
Nödinge, Bohus och Surte. Insidan 
har fått en egen färg för att skapa 
identitet. Älvängen är gul som i 
de gula ängarna, Nol är röd som 
i Tudor, Nödinge är grön som i 
de gröna ängarna, Bohus är blå 
som i de blå höghusen och Surte 
är svart som i glasbrukets gamla 
askhög. Pendelstationerna har 
kostat 50 miljoner kronor styck att 
bygga. Den längsta gångbron fi nns 
i Bohus och sträcker 55 meter 
från samhällssidan över E45 till 
pendeltåget.

NÖDINGE. För fjärde 
gången i ordningen har 
arbetssökande ale-
ungdomar fått en unik 
chans att utvecklas 
genom entreprenörsut-
bildningen YEA.

Nästa torsdag pre-
senterar de 15 delta-
garna sina potentiella 
affärsidéer för såväl 
lokala företagare som 
kommunens ledande 
politiker.

It’s about stepping out of 
your comfort zone and chal-
lenge yourself.

Det handlar om att våga 
kliva utanför trygghetszonen 
och utmana sig själv. 

Det menar Ben Mumby-
Croft, som tillsammans med 
David Cartwright rest ända 
från England för att leda 
YEA – Young entrepreneurs 
of Ale. 

I Ale har de två inspire-
rande engelsmännen gjort sig 
ett namn genom den interna-
tionella entreprenörsutbild-
ningen YEE, som senast hölls 
för tre veckor sedan i den lilla 
byn Butuceni i Moldavien.

Efter en snabb visit hem 
till England är de nu tillbaka 
i Ale för att ge arbetssökande 
ungdomar nya perspektiv och 
erfarenheter, som i längden 

kan underlätta i jobbsökan-
det. Bakom satsningen står 
Arbetsmarknadsenheten – 
AME. 

Hitta styrkor
När Alekuriren besöker det 
glada gänget i AME:s loka-
ler på Ale Torg är eleverna i 
full gång med att förbereda 
en redovisning inom ämnet 
ekonomi. Uppgiften går ut 
på att påvisa att statistik kan 
tolkas på många olika sätt och 
att det därför gäller att ha 
ett kritiskt förhållningssätt. I 
smågrupper sitter de lutade 
över sina handgjorda skisser 
och diskuterar upplägget.  

– Syftet med utbildningen 
är dels att eleverna ska tänka 
på sig själva som entrepre-

nörer och komma med nya 
idéer. Dels handlar det om 
att hitta sina egna styrkor och 
vad var och en kan bidra med 
och bygga upp självförtro-
endet. Entreprenöriellt tän-
kande ska inkluderas på alla 
nivåer och i alla arbetsuppgif-
ter. Huvudsyftet är att alla har 
något att bidra med, vare sig 
man är chef eller nyanställd, 
säger Ben Mumby-Croft. 

Viktig presentation
Han imponeras mycket av 
elevernas förmåga att hitta 
lösningar och presentera sina 
idéer, som de dessutom gör 
på engelska. 

– Det är otroligt roligt att 
få vara med och stötta dem 
och följa deras utveckling.

De är inne på tredje 
veckan av sammanlagt fem 
och eldprovet börjar närma 
sig. Tordagen den 18 oktober 
är det dags att presentera de 
företagsidéer som de grupp-
vis arbetat fram under utbild-
ningens gång. 

Sara Mellbin, handläg-
gare på AME, hoppas att 
många företagare kommer 
och lyssnar på deras presen-
tationer som äger rum på Ale 
gymnasiums teaterscen. 

– I fjol kom många politi-
ker, men inte en enda före-
tagare och det var tråkigt. 
Därför har vi i år valt att lägga 
presentationen på kvällen så 
att även företagare och anhö-
riga har en chans att komma. 
Efteråt ska vi ha ett mingel 

där ungdomarna och företa-
garna får chans att nätverka 
med varandra. 

En chans att synas
– Ungdomar presenterar affärsidéer för företagare

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Blev snabbt vänner. Dennis Breifors, Robin Therén, Rebecca Blomkvist, Jonathan Thonander 
och Malin Haapaharju är några av deltagarna. 

Alla föreläsningar och presentationer hålls på engelska.

David Cartwright och Ben Mumby-Croft undervisar kursen.
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ALE. Den 9 december 
gör Alependeln sin för-
sta resa.

Fem nya pendelsta-
tioner går i drift.

Ales nya mötesplat-
ser ska vara trygga och 
säkra.

Västtrafik bjöd representan-
ter från främst Ale kommun 
och Trafikverket på en 
guidad rundresa från pendel-
stationen i Surte till resecen-
trum i Älvängen. Förutom en 
detaljerad demonstration av 
Ales nya landmärken foku-
serade kommunens repre-
sentanter på säkerhets- och 
trygghetsfrågor.

– Vi vill undvika att pen-

delstationerna blir tillhåll 
eller platser där människor 
känner sig otrygga. Därför 
är det viktigt med att tidigt få 
in så många synpunkter som 
möjligt, säger Lotti Klug, 
brottsförebyggare i Ale.

Belysningen är en viktig 
fråga för att skapa trygghet. 
Stora ytor är inglasade, vilket 
bidrar till ett bra och natur-
ligt ljusinsläpp. Huruvida 
pendelstationerna kommer 
att vara öppna även nattetid 
när tågen slutat gå har det 
inte fattats beslut om ännu. 
Däremot kommer stora delar 
av pendelstationerna att vara 
kameraövervakade.

Elisabeth Persson, fält-
arbetare för Ale Fritid, gil-
lade mycket av det hon såg. 
Det är öppna ytor och få 
mörka utrymmen.

– Jag tycker pendelsta-
tionerna känns trygga, men 
jag tycker det är viktigt att vi 
tänker på att samma känsla 
ska gälla hela vägen hem. 
Det hjälper föga om pen-
delstationerna är upplysta 
om resten av gångvägen är 
mörklagd.

En annan viktig huvud-
fråga för projektet har varit 
att försöka förebygga skade-
görelse och klotter. Inomhus 
är alla kaklade utrymmen 
vaxade för att göra det lätt att 
snabbt tvätta rent.

– Det kommer att råda 

nolltolerans mot klotter 
på pendelstationerna. Lika 
snabbt som det uppstår, lika 
snabbt ska det vara borta. Jag 
tror att så länge vi orkar hålla 
rent och snyggt kommer vi 
att slippa den största skade-
görelsen. Det här ska vara 
positiva mötesplatser som 
aleborna ska känna sig stolta 
över, menar Håkan Spång, 
säkerhetsansvarig i Ale 
kommun.

Den guidade turens med-
resenärer fick i uppdrag att 

besvara ett antal frågor om 
hur de upplevde tryggheten 
på respektive pendelstation. 
Den kritik som framkom 
gällde älvsidan.

– Den delen av pendel-
stationen känns på flera håll 
lite ”sunkig” och ödslig, här 
är det därför särskilt viktigt 
att belysningen är god, påpe-
kade Lotti Klug som också 
underströk vikten av att inte 
någon lockas att gena över 
spåren.

– Den glasade övergången 

måste därför alltid kännas 
trygg att använda.

Per-Anders Andersson 
och Kenneth Olsson från 
Västtrafik menade också att 
det nu krävs god samverkan 
mellan alla aktörer i samhäl-
let för att inte minst pendel-
stationerna ska förbli stilfulla 
mötesplatser som ger alla ett 
gott första intryck av Ale.

Västtrafi k guidade representanter från Ale kommun och Trafi kverket runt de fem pendelsta-
tionerna, där säkerhets- och trygghetsfrågor stod i centrum.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Säkerheten i fokus på pendelstationerna
– Västtrafi k guidade Ale kommun

PENDELSTATIONERNA

Västtrafi k har byggt fem pen-
delstationer i Ale. Älvängen, Nol, 
Nödinge, Bohus och Surte. Insidan 
har fått en egen färg för att skapa 
identitet. Älvängen är gul som i 
de gula ängarna, Nol är röd som 
i Tudor, Nödinge är grön som i 
de gröna ängarna, Bohus är blå 
som i de blå höghusen och Surte 
är svart som i glasbrukets gamla 
askhög. Pendelstationerna har 
kostat 50 miljoner kronor styck att 
bygga. Den längsta gångbron fi nns 
i Bohus och sträcker 55 meter 
från samhällssidan över E45 till 
pendeltåget.

NÖDINGE. För fjärde 
gången i ordningen har 
arbetssökande ale-
ungdomar fått en unik 
chans att utvecklas 
genom entreprenörsut-
bildningen YEA.

Nästa torsdag pre-
senterar de 15 delta-
garna sina potentiella 
affärsidéer för såväl 
lokala företagare som 
kommunens ledande 
politiker.

It’s about stepping out of 
your comfort zone and chal-
lenge yourself.

Det handlar om att våga 
kliva utanför trygghetszonen 
och utmana sig själv. 

Det menar Ben Mumby-
Croft, som tillsammans med 
David Cartwright rest ända 
från England för att leda 
YEA – Young entrepreneurs 
of Ale. 

I Ale har de två inspire-
rande engelsmännen gjort sig 
ett namn genom den interna-
tionella entreprenörsutbild-
ningen YEE, som senast hölls 
för tre veckor sedan i den lilla 
byn Butuceni i Moldavien.

Efter en snabb visit hem 
till England är de nu tillbaka 
i Ale för att ge arbetssökande 
ungdomar nya perspektiv och 
erfarenheter, som i längden 

kan underlätta i jobbsökan-
det. Bakom satsningen står 
Arbetsmarknadsenheten – 
AME. 

Hitta styrkor
När Alekuriren besöker det 
glada gänget i AME:s loka-
ler på Ale Torg är eleverna i 
full gång med att förbereda 
en redovisning inom ämnet 
ekonomi. Uppgiften går ut 
på att påvisa att statistik kan 
tolkas på många olika sätt och 
att det därför gäller att ha 
ett kritiskt förhållningssätt. I 
smågrupper sitter de lutade 
över sina handgjorda skisser 
och diskuterar upplägget.  

– Syftet med utbildningen 
är dels att eleverna ska tänka 
på sig själva som entrepre-

nörer och komma med nya 
idéer. Dels handlar det om 
att hitta sina egna styrkor och 
vad var och en kan bidra med 
och bygga upp självförtro-
endet. Entreprenöriellt tän-
kande ska inkluderas på alla 
nivåer och i alla arbetsuppgif-
ter. Huvudsyftet är att alla har 
något att bidra med, vare sig 
man är chef eller nyanställd, 
säger Ben Mumby-Croft. 

Viktig presentation
Han imponeras mycket av 
elevernas förmåga att hitta 
lösningar och presentera sina 
idéer, som de dessutom gör 
på engelska. 

– Det är otroligt roligt att 
få vara med och stötta dem 
och följa deras utveckling.

De är inne på tredje 
veckan av sammanlagt fem 
och eldprovet börjar närma 
sig. Tordagen den 18 oktober 
är det dags att presentera de 
företagsidéer som de grupp-
vis arbetat fram under utbild-
ningens gång. 

Sara Mellbin, handläg-
gare på AME, hoppas att 
många företagare kommer 
och lyssnar på deras presen-
tationer som äger rum på Ale 
gymnasiums teaterscen. 

– I fjol kom många politi-
ker, men inte en enda före-
tagare och det var tråkigt. 
Därför har vi i år valt att lägga 
presentationen på kvällen så 
att även företagare och anhö-
riga har en chans att komma. 
Efteråt ska vi ha ett mingel 

där ungdomarna och företa-
garna får chans att nätverka 
med varandra. 

En chans att synas
– Ungdomar presenterar affärsidéer för företagare

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Blev snabbt vänner. Dennis Breifors, Robin Therén, Rebecca Blomkvist, Jonathan Thonander 
och Malin Haapaharju är några av deltagarna. 

Alla föreläsningar och presentationer hålls på engelska.

David Cartwright och Ben Mumby-Croft undervisar kursen.
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Manusstopp torsdag 11 oktober

Boka Er annons på 0303-333 739

Nyheter, tips eller ideer? Ring Jonas (0303-333 735) eller Johanna (0303-333 730)

ÄLVÄNGEN. Gunnar 
Larsson har gjort det 
igen!

När lördagens V75-
omgång avgjordes på 
Hagmyren blev det 
miljonregn över Allans i 
Älvängen.

Totalt blev det 5 738 
500 kronor att portio-
nera ut till andelsspe-
larna.

För drygt en månad sedan 
lyckades Gunnar Larsson 
på Allans pricka in sjuan på 
V75. Den gången blev det 1 
320 900 kronor i vinst, vilket 
genererade 15 540 kronor i 
fickan på dem som var med 
på 150-kronorsandelarna.

I helgen var det återigen 
dags för Allans att kvittera 
ut en högvinst. 22 kunder 
som köpt en andel på 500 
kronor kunde jubla när Pine 
Alone satte huvudet först i 
den sjunde och avslutande 
avdelningen. 198 450 kronor 
blev det att betala ut till var 
och en.

– Vi har haft stolpe ut på 
det stora systemet under en 
längre tid och därför var det 
extra skönt att vi fick utdel-
ningen till slut. Vi har många 
trogna kunder som alltid 
köper en andel och jag gläds 
naturligtvis med dem, säger 
Gunnar Larsson.

Vad var det vinnande 
draget på din kupong?

– Jag knåpar alltid ihop 
ett reducerat system. När jag 
skulle göra klart raden på lör-
dagsförmiddagen insåg jag 
att jag hade råd med ytterli-
gare en häst. På tv visades en 
intervju där John Östman 
öste lovord över sin häst 
Youipe, varför jag tog med 
den på kupongen. Det visade 
sig vara helt rätt.

Som om inte det vore nog 
så blev det utdelning även 
på det lilla andelsspelet (150 
kronor). 113 spelare fick var-
dera 12 150 kronor.

När lokaltidningen hälsar 
på i butiken på måndagen 
står tårtan framme och gra-
tulanterna står i kö.

– Det har varit ett tungt 
år på det personliga planet, 
jag har mist både min bror 
och min far. Den senaste 
tidens V75-vinster uppvä-
ger naturligtvis inte sorgen 
som man känner över det, 
men det utgör ändå en liten 
strimma ljus i mörkret, avslu-
tar Gunnar Larsson.

Miljonregn över Allans

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Gunnar Larsson på Allans i Älvängen gjorde det igen – 
prickade in sju rätt på V75. 5 738 500 kronor blev det att 
fördela på butikens andelsspelare.

ALE. Antalet hushåll 
som får försörjnings-
stöd är färre i år 
jämfört med samma 
tidpunkt 2011. 

– Fler har kommit 
ut i egen försörjning 
samtidigt som färre har 
ansökt, säger Magnus 
Billborg, enhetschef för 
försörjningsstöd i Ale.

Ungdomar står för en hög 
procent av de som får för-
sörjningsstöd, men de tillhör 
samtidigt den grupp som 

det är högst omsättning på. 
Ofta handlar det om att man 
hamnat i ett tillfälligt glapp. 

– Mycket beror på hur 
andra ersättningar ser ut. 
Hur jag klarar mig på sjuk-
penningen eller arbetslös-
hetskassan har stor betydelse 
för hur många som är i behov 
av försörjningsstöd. Därför 
är det viktigt med samord-
nade insatser, något som 
visar sig i Ale, säger Magnus 
Billborg.

Från januari till septem-

ber i år har i snitt knappt 
240 hushåll i månaden fått 
försörjningsstöd, vilket kan 
jämföras med 246 i fjol. 

– Det slår igenom de 
senaste månaderna, det låg 
lite lägre under den första 
perioden av året.

Sammanlagt omkring 18,5 
miljoner kronor betalades 
förra året ut i försörjnings-
stöd och enligt prognosen 
ser man i år ut att landa på 
runt 17,7 miljoner.

JOHANNA ROOS

Försörjningsstödet minskar i Ale

Angående nedskrä-
pande irländare och 
andra entreprenörer. 

Fastighetsägare som anlitar 
utländska entreprenadfi r-

mor borde ta ansvar för att 
asfalt, slipers, takpannor och 
annat som byts ut hamnar 
på rätt ställe och inte tippas 
i naturen. Meningen är inte 

att kommunens skattemedel 
ska bekosta snåla villaägares 
tippavgifter.

Saneringen av illegala 
avstjälpningsplatser kostar 
markägare och skattebeta-
lare tusentals kronor. Bötfäll 
fastighetsägare som inte kan 
uppvisa kvitto på tippavgift.

Naturvän och
skattebetalare

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!

Fastighetsägare borde ta ansvar

Bränsleförbrukning blandad körning l/mil: Juke 0,49–0,76, Qashqai och Qashqai+2 0,45–0,84. CO2-utsläpp g/km: Juke 129–175, Qashqai och Qashqai+2 119–199. Erbjudandena gäller t.o.m. 30/10 2012 och kan ej 
kombineras med andra avtal och rabatter. Med reservation för ändringar. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.

SERVICEAVTAL 

36 MÅN / 4500 MIL

GÄLLER JUKE OCH SAMTLIGA QASHQAI
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ÄLVÄNGEN. Gunnar 
Larsson har gjort det 
igen!

När lördagens V75-
omgång avgjordes på 
Hagmyren blev det 
miljonregn över Allans i 
Älvängen.

Totalt blev det 5 738 
500 kronor att portio-
nera ut till andelsspe-
larna.

För drygt en månad sedan 
lyckades Gunnar Larsson 
på Allans pricka in sjuan på 
V75. Den gången blev det 1 
320 900 kronor i vinst, vilket 
genererade 15 540 kronor i 
fickan på dem som var med 
på 150-kronorsandelarna.

I helgen var det återigen 
dags för Allans att kvittera 
ut en högvinst. 22 kunder 
som köpt en andel på 500 
kronor kunde jubla när Pine 
Alone satte huvudet först i 
den sjunde och avslutande 
avdelningen. 198 450 kronor 
blev det att betala ut till var 
och en.

– Vi har haft stolpe ut på 
det stora systemet under en 
längre tid och därför var det 
extra skönt att vi fick utdel-
ningen till slut. Vi har många 
trogna kunder som alltid 
köper en andel och jag gläds 
naturligtvis med dem, säger 
Gunnar Larsson.

Vad var det vinnande 
draget på din kupong?

– Jag knåpar alltid ihop 
ett reducerat system. När jag 
skulle göra klart raden på lör-
dagsförmiddagen insåg jag 
att jag hade råd med ytterli-
gare en häst. På tv visades en 
intervju där John Östman 
öste lovord över sin häst 
Youipe, varför jag tog med 
den på kupongen. Det visade 
sig vara helt rätt.

Som om inte det vore nog 
så blev det utdelning även 
på det lilla andelsspelet (150 
kronor). 113 spelare fick var-
dera 12 150 kronor.

När lokaltidningen hälsar 
på i butiken på måndagen 
står tårtan framme och gra-
tulanterna står i kö.

– Det har varit ett tungt 
år på det personliga planet, 
jag har mist både min bror 
och min far. Den senaste 
tidens V75-vinster uppvä-
ger naturligtvis inte sorgen 
som man känner över det, 
men det utgör ändå en liten 
strimma ljus i mörkret, avslu-
tar Gunnar Larsson.

Miljonregn över Allans

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Gunnar Larsson på Allans i Älvängen gjorde det igen – 
prickade in sju rätt på V75. 5 738 500 kronor blev det att 
fördela på butikens andelsspelare.

ALE. Antalet hushåll 
som får försörjnings-
stöd är färre i år 
jämfört med samma 
tidpunkt 2011. 

– Fler har kommit 
ut i egen försörjning 
samtidigt som färre har 
ansökt, säger Magnus 
Billborg, enhetschef för 
försörjningsstöd i Ale.

Ungdomar står för en hög 
procent av de som får för-
sörjningsstöd, men de tillhör 
samtidigt den grupp som 

det är högst omsättning på. 
Ofta handlar det om att man 
hamnat i ett tillfälligt glapp. 

– Mycket beror på hur 
andra ersättningar ser ut. 
Hur jag klarar mig på sjuk-
penningen eller arbetslös-
hetskassan har stor betydelse 
för hur många som är i behov 
av försörjningsstöd. Därför 
är det viktigt med samord-
nade insatser, något som 
visar sig i Ale, säger Magnus 
Billborg.

Från januari till septem-

ber i år har i snitt knappt 
240 hushåll i månaden fått 
försörjningsstöd, vilket kan 
jämföras med 246 i fjol. 

– Det slår igenom de 
senaste månaderna, det låg 
lite lägre under den första 
perioden av året.

Sammanlagt omkring 18,5 
miljoner kronor betalades 
förra året ut i försörjnings-
stöd och enligt prognosen 
ser man i år ut att landa på 
runt 17,7 miljoner.

JOHANNA ROOS

Försörjningsstödet minskar i Ale

Angående nedskrä-
pande irländare och 
andra entreprenörer. 

Fastighetsägare som anlitar 
utländska entreprenadfi r-

mor borde ta ansvar för att 
asfalt, slipers, takpannor och 
annat som byts ut hamnar 
på rätt ställe och inte tippas 
i naturen. Meningen är inte 

att kommunens skattemedel 
ska bekosta snåla villaägares 
tippavgifter.

Saneringen av illegala 
avstjälpningsplatser kostar 
markägare och skattebeta-
lare tusentals kronor. Bötfäll 
fastighetsägare som inte kan 
uppvisa kvitto på tippavgift.

Naturvän och
skattebetalare

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!

Fastighetsägare borde ta ansvar

Bränsleförbrukning blandad körning l/mil: Juke 0,49–0,76, Qashqai och Qashqai+2 0,45–0,84. CO2-utsläpp g/km: Juke 129–175, Qashqai och Qashqai+2 119–199. Erbjudandena gäller t.o.m. 30/10 2012 och kan ej 
kombineras med andra avtal och rabatter. Med reservation för ändringar. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.
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GÄLLER JUKE OCH SAMTLIGA QASHQAI



alekuriren  |   nummer 36  |   vecka 41  |   201216

Alltid något på gång
Han brinner för entreprenörskap och har bestämt sig för

att aldrig tacka nej när nya dörrar öppnar sig.
Dennis Larsens fi losofi  grundar sig mycket på att det ena leder till det andra.

Du är nyss hemkommen 
från utbildningen Unga 
entreprenörer – YEE i 
Moldavien där du höll i 
undervisningen. Du var 
själv elev på den allra 
första upplagan för 12 år 
sedan. Berätta om det.
– Jag gick i tvåan på gymna-
siet när jag sökte till kursen 
som då hette Morgonda-
gens entreprenörer. Vi var 
fyra, fem från varje land som 
var ute och seglade tillsam-
mans och efter det var jag 
helt frälst. Sedan 2004 har 
jag varit ”teamleader” och 
i två omgångar har jag och 
professor Roger-Mumby 
Croft hållit i undervis-
ningen tillsammans. 

Vad är det med konceptet 
som är så fängslande?
– Man lär sig nya saker sam-
tidigt som man kommer bort 
från skolsystemet. Det är inte 
så klassrumsbetingat, utan 
fokus ligger istället på att alla 
ska bidra. Det är lärorikt när 
man upptäcker att alla inte 
tänker på samma sätt. 

Vilka är dina upplevelser 
av Moldavien?
– I städerna finns många 
moderniteter, men ute på 
landsbygden där vi var, är 
det fattigt. Många lämnar 
landet och flyttar till Rumä-
nien, vilket gör att landets 
utveckling står still. Det är 
synd att det blir så, när man 
tappar tron på sitt eget land. 
Men jag har upplevt många 
roliga stunder under våra 
resor dit. Jag minns bland 
annat en gång när invånarna 
hade ordnat en byfest och vi 
stod och dansade mitt ute på 
en lerig väg. 

Vad har du jobbat med 
tidigare?
– Jag tänkte bli ekonom, 
men på ekonomihögskolan 
kände jag att jag inte bara 
ville sitta vid ett skrivbord 
hela dagarna. Efter utbild-
ningen testade jag därför 
lite olika saker, som rese-
ledare, seglade med Ostin-
diefararen, jobbade på lager 
och förskola. Sedan har jag 
även jobbat som skolansva-

rig projektledare inom UF 
(Ung företagsamhet) i tre år. 

Vad är det bästa med att 
jobba med ungdomar?
– Kreativiteten är hög när 
man är liten. Sedan samlar 
man på sig för mycket vanor. 
Det fina med ungdomar är 
att det fortfarande går att 
fånga upp den där kreativi-
teten igen. De har en snab-
bare dynamik än vuxna.

Har du ”hittat hem” nu 
i rollen som gymnasielä-
rare?
– Jag trivs väldigt bra med 
det jag gör, men jag har 
lovat mig själv att kommer 
det en chans så hoppar jag 
på. Mitt mål är att vara 
öppen eftersom slumpen 
avgör mycket och det ena 
leder till det andra.

Berätta något som folk 
inte visste om dig.
–Jag har byggt ett spelrum 
i min källare som jag inrett 
som en 8-bits Super Mario-
värld.    JOHANNA ROOS

VECKANS 
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Namn: Dennis Larsen
Ålder: 29
Bor: Hus i Alvhem
Gör: Gymnasielärare på NTI-
gymnasiet
Intressen: Träning, resa, umgås 
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Ogillar: Trångsynthet och ge-
tingar
Brinner för: Entreprenörskap
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•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik
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Det är vi som 
är Axelssons!

3:a med 
renoveringschans!

Välkommen till denna otroligt 
väldisponerade lägenhet högst upp i 
huset! Ett perfekt tillfälle för dig som vill 
sätta din egel prägel på boendet.
Bekvämt boende med hiss från markplan. 
Garageplats ingår i avgiften och följer med 
bostadsrätten. Bra och välskött förening. 
Tillfälle för villasäljaren? Välkommen på 
visning! Vån. 4/4, hiss. 77,9 kvm. 

Pris 1.950.000:- som utgångspris.
Avgift 4.580:-/mån.
Visas 13/10. 
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

5:a - Endast ett hus kvar!

Nu kan vi erbjuda denna nybyggda 
välplanerade villa i bostadsrättsform
med carport och varmförråd. Vackert 
belägen med uteplats & balkong i
sydvästläge. Bra och lugnt område med 
närhet till allt i Bohus och med
ca 19 min in till Göteborg. Välkommen 
på visning! 130 kvm. 

Pris 1.595.000:- som utgångspris. 
Avgift 6.453:-/mån. 
Ring för visning. 
Adress Skolvägen 31
Henrik Kjellberg  0727-316 360

Mycket gott skick med 
garage om 70 kvm!

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

Pris 2.375.000:- som utgångspris.
Visas 13/10. 
Adress Herrgårdsvägen 19.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

1:a med sovalkov!

Snygg och ljus 1:a med ordentlig 
sovalkov i populära Guldringen i
Tynnered. En trappa upp, bra läge och 
stor balkong med kvällssol. Nära
till Frölunda Torg och havet. Bra 
kommunikationer. Låg avgift. Lugnt
område och en aktiv förening. Vån. 2/3. 
45 kvm. Avg. 2.520:- 

Pris 775.000:- som utgångspris.
Ring för visning 16/10. 
Adress Guldringen 12.

Masth
ugget

Bohus
Surte

V. F
rölunda
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Alltid något på gång
Han brinner för entreprenörskap och har bestämt sig för

att aldrig tacka nej när nya dörrar öppnar sig.
Dennis Larsens fi losofi  grundar sig mycket på att det ena leder till det andra.
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NÖDINGE. Ale IBF för-
lorade seriepremiären 
efter stor dramatik.

Domaren dömde bort 
ett till synes korrekt 
kvitteringsmål i slutse-
kunden.

– Ett drama som fi ck 
en mycket bitter efter-
smak, men vi kommer 
igen, säger Aletränaren 
Andreas Klein.

Det blev som väntat en 
mycket tuff premiärmatch 
för Ales herrar i Ale gymna-
sium. Eftersnacket kom dock 
inte att handla om innebandy 
i allmänhet utan om domare 
i synnerhet. Initiativet i 
matchen pendlade, men i 
slutperioden kopplade Back-
adalen ett visst grepp. Hem-
malaget jagade länge ett kvit-
teringsmål och skam den som 
ger sig. Med blott 20 sekun-
der kvar att spela lyckades 
Christian Rönkkö trycka in 
5-5. Det borde ha betytt för-
längning, men gästerna var 
inte färdiga. Klockan visade 
19:53 när Emil Kronaas 
utmanade hela Aleförsvaret 
och själv lyckades få in 5-6. 
Slut på dramatiken? Nej, den 

hade knappt börjat.
Ale IBF tekade framgångs-

rikt och fick fram bollen 
till tvåmålsskytten Mattias 
Hansson som stoppades 
bryskt framför motståndar-
målet. Frislag. Hemmalaget 
tog vara på 
chansen och 
k v i t t e r a d e 
till 6-6, men 
hade inte 
observerat att 
en av domarna var på väg till 
sekretariatet för att säker-
ställa tiden. Målet dömdes 
bort. Frislaget fick göras 
om. Även denna gång lycka-
des Ale få in bollen. Martin 
Eriksson friställde Johan 
Olsson som avslutade säkert. 
Till allas förvåning viftade 
återigen en av domarna avvi-
sande med armarna. Han 
hade inte hört sin kollegas 
klartecken för spel och trots 
våldsamma protester fick fri-
slaget gå om en tredje gång 
och nu var Ales energi slut. 
Matchen slutade med en 
uddamålsförlust som kändes 
extra bitter efter de omdisku-
terade domsluten.

– Jag tror att publiken 
fick bra underhållning. Det 

skiljde aldrig mer än ett mål 
och det var tufft och tätt hela 
matchen. Sedan är det tråkigt 
att domarna ska få huvudrol-
len och det är beklagligt att 
de inte ens kan kommunicera 
med varandra. När vi gör 
mål på frislag nummer två 
så har den ena domaren givit 
Martin Eriksson klartecken, 
men det vågade han inte 
erkänna sen. Även motstån-
darna bad om ursäkt efter 
matchen så det handlar inte 

om att vi är dåliga förlorare. 
Det var en domarskandal, 
menar Andreas Klein.

Behöver flyt
Om Ale IBF hade margi-
nalerna emot sig i lördags 
så kanske det är tvärtom på 
söndag – och det kan behö-
vas då seriefavoriterna Guld-
heden står för motståndet.

– De har värvat tungt och 
vi har väldigt svårt för att 
spela på deras parkett, men 
får vi lite flyt retroaktivt så ska 
vi nog kunna ställa till besvär. 

Det som måste bli bättre till 
nästa match är försvarsspelet. 
I efterhand är tre av Backa-
dalens mål bjudningar från 
oss, säger Andreas Klein som 
dock hyllade sina nyförvärv i 
seriepremiären.

– Jag tycker att Christian 
Rönkkö imponerade stort. 
Två mål i sin debut är bra 
gjort och även Oscar Frii 
kämpade på bra. Vi har något 
riktigt bra på gång.
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Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 9 par. Medel var 72 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Eiron Andersson/Marcus Sandberg  100
2. Elsa Persson/Rikard Johansson         87
3. Arnold Ivarsson/Kåge Samuelsson    72

FOTBOLL

HANDBOLL

INNEBANDY

Division 3 Nv Götaland
Ahlafors IF – IFK Åmål 1-2
Mål AIF: Peter Antonsson. Matchens 
kurrar: Johan Elving 3, Markus Samuels-
son 2, Peter Antonsson 1.
Edet FK – GFF 7-1 (6-0)
Mål EFK: Marcus Olsson 3, Martin 
Erlandsson, Niklas Fredriksson, Michael 
Mellqvist, Almedin Besic.

Division 5 Västergötland V
Halvorstorp – Skepplanda 1-0 (0-0)
Matchens kurrar SBTK: Christofer 
Küchler 3, Niklas Antonsson 2, Emil Frii 1.

Division 6 Alingsås
Alvhem – Trollh. IF 2-3 (1-0)
Division 6D Göteborg
Älvängen – Zenith 2-0 (1-0)
Mål ÄIK: Johan Wester, Johan Parinder.
Nol – Bosna 1-6 (1-2)
Mål NIK: Jesper Pedersen.
Tuve – Surte 4-4 (2-1)
Mål SIS: Hardi Kalkali 3, Thomas 
Hansson.

Division 7D Göteborg
Ramberget – Bohus 7-1 (0-0)
Mål BIF: Stefan Nilsson.

Division 4A Göteborg, dam
Älvängen – Kungälvs FF 2-2 (2-1)
Mål ÄIK: Matilda Pettersson, Emelie 
Johansson. Matchens kurrar: Anki 
Olsson 3, Matilda Pettersson 2, Ronja 
Henriksson 1.
Division 5 Göteborg
Ahlafors – Tuve 2-7

NÖDINGE. Ale IBF:s 
damer tog en skön pre-
miärskalp.

Trots att spelet inte 
var på topp var poäng-
en aldrig hotade.

– En typisk premiär-
match med en hel del 
nerver, säger årsfärske 
tränaren Jan Petters-
son.

Ale IBF:s damer är tillbaka i 
division två efter ett försök i 
den näst högsta serien. Med 
i princip samma trupp som 
i fjol kom hemmalaget till 
spel mot IBF Backadalen i 
lördags.

– Det viktigaste var att 
vinna och det gjorde vi, sen 
finns det mer att önska. I 
veckan får vi slipa på för-
svarsspelet. Två av målen 
som vi släpper in är rena 

markeringsmissar, menar Jan 
Pettersson som ändå var nöjd 
med mycket.

– Stundtals 
spelar vi riktigt 
bra och visar 
mycket energi. 
Att vi tappar 
boll och går bort oss tror 
jag enbart har med nerverna 
att göra. En seriepremiär är 
alltid lite speciell.

Lagen följdes åt till 2-2, 
där Ale gjorde ett ryck i mitt-
perioden till 5-2. Backadalen 
hämtade sig aldrig från det 
och segern kändes tidigt väl-
digt säker.

På söndag väntar Guld-
heden borta och då ska det 
defensiva arbetet förhopp-
ningsvis se bättre ut.

– Vi försöker lära tje-
jerna att när motståndarna 

har bollen måste alla delta i 
försvarsspelet. Du måste ta 

bort din spe-
lare, alla har 
ett uppdrag i 
vårt försvars-
spel och det 
ansvaret går 

inte att komma undan, säger 
Pettersson.

Lagkapten Cecilia Isberg 
visade vägen med två mål 
liksom matchens lirare 
Sandra Augustsson. Glän-
ste gjorde också målvakten 
Sofia Skyberg och höger-
backen Victoria Ericsson.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – IBF Backadalen 6-3

Säker premiärseger 
för Ale IBF:s damer

Division 2 Göteborg
Ale IBF – IBF Backadalen 5-6 
(2-3,2-0,1-3)
Mål Ale: Mattias Hansson 2, Christian 
Rönkkö 2, Martin Eriksson
Matchens kurrar: Mattias Hansson 3, 
Christian Rönkkö 2, Martin Eriksson 1. 

Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – IBF Backadalen 6-3
Mål Ale: Sandra Augustsson 2, 
Cecilia Isberg 2, Lena Lönnroth, 
Emma Asplund. Matchens kurrar: 
Sandra Augustsson 3, Sofi a Skyberg 2, 
Victoria Ericsson 1.

Men dramatik när herrarna föll

Domarna hamnade i centrum när matchen mellan Ale IBF och 
Backadalen avgjordes. Två mål dömdes bort.
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Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Division 2 västsvenska västra
Nödinge SK – 415 Östra Göteborg 
19-19 (8-11)
Mål NSK: Elina Mathiasson 5, Jessica 
Petersson 4, Sofi a Olofsson 2, Jenny 
Jensdottir 2, Catrine Aronsson 2, 
Caroline Karlsson 2, Sara Andréasson 
och Jessica Edler 1 vardera.
Matchens kurrar: Jessica Petersson 2, 
Sara Andréasson 1. 
Division 3 västsvenska västra
Rya HF – Ale HF 30-23
Mål Ale: Peter Welin 5, Joakim Samu-
elsson 3, Niclas Ericsson 3, Mikael 
Wahlgren 2, Andreas Johansson 2, 
Jonathan Cederholm 2, Marcus Hylan-
der, Kim Sandberg och Simon Liljeblad 
1 vardera. Matchens kurrar: Torbjörn 
Mattsson 2, Anton Thunberg 1. 
Division 5 Göteborg, dam
Varberg – Ale HF 15-19 (9-11)
Mål AHF: Jennie Eliasson 5, Kicki Rosén 
4, Sara Johansson 4, Ulrica Kjellin 2, 
Zannah Larsson 2, Michaela Janefeldt 
2. Matchens kurrar: Linda Pekkilä 2, 
Kicki Rosén 1. 
Kommentar: Ale HF:s damer åkte till 
Varberg och kunde vända hem med 
en ny tvåpoängare. Ett mycket bra 
målvaktsspel lade grunden till vinsten. 
skrivas till fyra bollar.

Lena Lönnroth gratuleras 
efter att ha gjort ett av 
Ales sex fullträffar.

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Ale IBF – IBF Backadalen 5-6
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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

AVSLUTNING i ALE-HALLEN
Lördagen den 13 oktober

Program
Kl 09.00 Matchspel - mixade lag med spelare från PF04-PF05
Kl 10.45 Nummerboll för alla spelare – vem får priset
Kl 11.00 Diplom och medaljutdelning - överraskning 
Kl 11.30 Fotografering för samtliga, ledare och spelare.
Kl 12.00 Matchspel - mixade lag med spelare från PF03-PF99
KL 14:30 Medaljutdelning - överraskning
Kl.15.00 Avslut

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

CAFETERIAN ÄR ÖPPEN VÄLKOMNA
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Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv
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Henrik
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Tel. 0303-22 95 61

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
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kontring. Halvorstorp blev 
mer och mer frustrerade ju 
längre tiden gick, berättar 
Harman.

Knappt 20 minuter in på 
den andra halvleken kom 

e m e l l e r t i d 
avgörandet . 
Hemmalaget 
u t n y t t j a d e 
en hörna där 
bollen efter 

lite om och men letade sig in 
i nätmaskorna bakom Mat-
tias Holmström i SBTK-
kassen.

– Vi skapade inte speciellt 

mycket framåt, men hade 
ändå ett par lägen som kunde 
resulterat. Jag är i alla fall väl-
digt nöjd med arbetsinsatsen 
och det faktum att vi lycka-
des knipa bronset, avslutar 
Derny Harman.

Återbuden stod som spön i 
backen inför Skepplandas 
avslutande drabbning mot 
redan guldklara Halvors-
torps IS. Avgående tränaren 
Derny Harman fick formera 
laget efter 
bästa förmåga 
och placera sig 
själv på bänken 
som ensam 
avbytare.

– Med tanke på förutsätt-
ningarna så gör killarna en 
heroisk insats på Edsborgs 
konstgräs. Vi backar hem, 
krymper ytorna och ligger på 

Under mottot Ett 
friskare Sverige 
genomför Folkhäl-

soinstitutet en kampanj för 
bättre hälsa under vecka 42, 
15-21 oktober. SPF Alebyg-
den har nappat på detta och 
lyfter fram sina aktiviteter.

Måndagen den 15 okto-
ber är alla välkomna till 
Dammekärr för att gå stav-
gång 1.5 – 3.4 km. De som 
behöver skjuts samlas vid Mc 
Donald, Ale torg.

Tisdag den 16 oktober är 
alla välkomna till Surte bib-
liotek för att lyssna på och 
sjunga med sånggruppen 
Sångglädje.

Onsdag utför Birgit 
Fagrell blodtrycksmätning. 
Även detta är på Surte bib-
liotek.  På torsdag kan man 
få pröva på boule i Alafors. 
Lokalen ligger i Ahlafors 
fabriker.

Alla är också välkomna till 
vår fredagsvandring i Svarte-
dalen. Vi samlas i Älvängen, 
Nödinge och Bohus och 
samåker i egna bilar. Vi går 
i skogsterräng cirka 5 km. 
Medtag fika!

Lennart Mattsson
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Ett friskare Sverige med SPF Alebygden

Bronset till SBTK trots förlust

Avgående tränarduo. Derny 
Harman och Jimmy Johans-
son har gjort sitt i Skepp-
landa BTK. 

NÖDINGE. 415 Östra 
Göteborg gav Nödinges 
handbollsdamer huvud-
bry.

Ett utgrupperat 
försvarsspel gjorde det 
svårt för hemmalaget.

Elina Mathiassons 
och matchens sista 
skott betydde ändå en 
poäng.
– Ja, det var inte mycket tid 
kvar när Elina sköt, men 
jösses vad gott den satt. Vi fick 
jaga i princip hela matchen 
och det var 
skönt att vi 
å t m i n s t o n e 
fick med oss 
en pinne. Nu 
har vi lite att 
prata om och träna på, kon-
staterade NSK-tränaren 
Mats Olofsson och hänvi-
sade till det 3-2-1-försvar 
som överraskade och ställde 
till bekymmer för Nödinge.

I paus hade Göteborg skaf-

fat sig en tremålsledning som 
NSK inte hämtade in förrän 

det återstod 
någon minut 
av matchen., 
då gick till 
och med hem-
malaget upp i 

ledningen.
– Ett tag såg det ut som att 

vi skulle ta hem det, men så 
gjorde vi några enkla miss-
tag och hamnade på nytt i 
underläge. Elinas kvittering 
med någon sekund kvar var 

därför en bonus, menade 
Mats Olofsson som impone-
rades av Jessica Peterssons 
comeback efter mammale-
digheten och av niometaren 
Sara Andréasson.

Det oavgjorda resultatet i 
Ale gymnasium gör att NSK 
nu har vunnit en match, för-
lorat en och kryssat vid ett 
tillfälle. På söndag väntar IK 
Baltichov borta.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

NSK knep en pinne till sist

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra
Nödinge SK – 415 Östra Göteborg 19-19

FOTBOLL
Division 5 västsvenska västra
Halvorstorp – Skepplanda BTK 1-0

TROLLHÄTTAN. Skepplanda BTK:s lagledning hade 
all möda i världen med att få ihop ett slagkraftigt 
manskap till helgens serieepilog på Edsborg.

Det blev förlust med uddamålet, men gästerna 
kunde ändå utstråla glädje efter slutsignalen.

SBTK behöll nämligen bronsplatsen sedan Göta 
förlorat hemma mot Gerdsken.

Lör 13 okt kl 13.00
Surte IP

Surte – Älvängen

Lör 13 okt kl 14.00
Nolängen

Nol – Zenith

Sön 14 okt kl 17.00
Vimmervi

Nödinge – Färjenäs

FOTBOLL I ALE

GÖTEBORG. Efter en 
bländande insats mot 
Särökometerna fanns 
det stora förhoppningar 
inför Ales bortamöte 
med Rya HF.

Dessvärre drabbades 
kollektivet av ett inef-
fektivitetsvirus.

Det fi nns värre sätt 
att förlora på, vi föll på 
grund av vår egen oför-
måga, sa Aletränaren 
Kim Wahlgren.

Ale HF har verkligen inlett 
säsongen likt en berg- och 
dalbana. Efter fyra spelade 
omgångar har det varit hälf-
ten segrar. Inför mötet med 
obesegrade Rya HF hoppa-
des ledningen på en tredje 
fullpoängare, särskilt med 
tanke på den klanderfria 
insatsen mot Särökometerna.

Det kändes verkligen 

tomt efteråt. Vi sa ingen-
ting. Vi hade bra koll på dem, 
men fick ändå jaga dem hela 
matchen. Framåt gjorde vi 
allt rätt fram till avslutet. Alla 
hade hybris och brände lägen 
som vi normalt alltid sätter, 
a n a l y s e r a d e 
Kim Wahl-
gren som fick 
ihop hela 21 
missade lägen.

Sista kvar-
ten chansade Ale och gick ut 
med en indian. Det var inget 
som hindrade Rya som istäl-
let fick än bättre utdelning 
och sprang iväg i målproto-
kollet.

Slutresultatet speglar inte 
matchbilden. Med normal 
utdelning är jag övertygad 
om att vi hade vunnit. Det 
var också tråkigt att Niklas 
Bernhardtz som har varit 
nyttig i anfallet tvingades 

utgå redan efter fem minu-
ter. Jag vet inte hur mycket 
det påverkade oss, men själv-
klart är det en av våra vikti-
gaste spelare, förklarade Kim 
Wahlgren.

Redan på onsdag i denna 
vecka väntar 
nästa tuffa 
u t m a n i n g . 
O b e s e g r a d e 
H i s i n g e n /
To r s l a n d a 

gästar Ale gymnasium.
– De ser väldigt starka ut i 

år, men fyllda med revansch-
lust kan vi nog bjuda upp till 
kamp. 

PER-ANDERSKLÖVERSJÖ

Ineffektivt Ale HF 
föll borta mot Rya

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

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Rya HF – Ale HF 30-23

- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.klubben/alehf

Lördagar för alla barn mellan 3–6 år
Skepplanda Sporthall kl 09.00–10.30

Spela Handboll
Flickor 02 & 03

I Älvängens Kulturhus, fredagar 18.15-19.30

ALE GYMNASIUM
Onsdag 10 oktober, kl 20.45 

herr div 3 
ALE HF - Hisingen/Torslanda

MATCH

Handbollsskolan
Lördagar för alla barn 7–9 år

Skepplanda Sporthall 10.30–11.30
Älvängens Kulturhus 13.15–14.15

Välkomna!

Boll-lekis

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.seAhlafors slutade sexa

ALAFORS. Ahlafors IF vet 
nu också hur det är att för-
lora konstgräs hemma. IFK 
Åmål som också vann serien 
tog en stabil trepoängare, 
men fick allt bekänna färg. 
Vid 0-2 reducerade Peter 
Antonsson till 1-2 och det 

återstod en halvtimme att 
spela. Trots en febril jakt på 
kvittering kunde Åmål kvit-
tera ut samtliga poäng. AIF 
kan ta vintervila med gott 
samvete efter en sjätteplats 
i årets division tre.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Sara Andréasson.

Huvudsponsorer www.laget.se/nodingesk

Välkomna!
MATCHSPONSOR

Ale Torg

Ale Torg

VECKANS MATCHER  
Lördag 13/10 - Ale gymnasium

BSM P98 14:00 Nödinge - OV Helsingborg

Söndag 14/10 - Ale gymnasium
BSM P98 11:00 Nödinge - Farmen
H Div6 13:10 Nödinge - 415 ö Göteborg
BSM P98  15.30 Nödinge - Skövde

Söndag 14/10 - Nödinge sporthall
P02 12:00 Nödinge - Aranäs
F98 13:00 Nödinge - Backa/Bjurslätt
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Surte BK | www.surtebandy.se

3 DAGARS BANDYSKOLA
PÅ HÖSTLOVET I ALE ARENA

Vill du vara med?
Surte Bandyklubb kommer under höstlovet V.44 att arrangera en 

tredagars bandy skola för dig som är född 00-05. 
Är du tjej eller kille som har fått styrfart på skridskorna och är nyfi ken 

på att hantera klubba och boll då kan detta vara något för dig.

SKRIDSKO/
BANDYSKOLAN

Söndagar kl 13:30 till 15:00 
i  Ale Arena med start vecka 45

Välkomna till oss och 
prova på bandy!

Vi söker ungdomar i alla åldrar till våra lag 

För info kontakta:  mikael.bjorkestam@surtebandy.se

www.surtebandy.se
E-post: bandyskolan@surtebandy.se

•  Målgrupp: Barn födda 00-05 (medlemar i Surte Bk och boende i Ale Kommun har förtur).

•  Förkunskaper: man bör ha åkt lite skridskor.

•  När: 29-31 oktober 2012.

•  Tid: 08:00-16:00.

•  Mål antal barn: Max 60st .

•  Vad ingår : 
Träning på is
Teori 
Aktiviteter på barmark
Lunch  och mellan mål
Träningströja
Diplom

•  Kostnad: 595kr

•  Anmälan: ska vara till Mikael.Bjorkestam@Surtebandy.se
Senast den 15 oktober.  

•  Betalning: sker till postgiro 1550521-7  tillhanda senast 15 Oktober 2012. 

•  Info maila till Mikael.Bjorkestam@Surtebandy.se

TORP. Nästa onsdag 
uppträder Streap-
lers tillsammans med 
Kungälvs manskör på 
Mimers Hus.

– Vi gör detta helt ideellt med 
förhoppningen att konserten 
ska generera pengar till ett 
stipendium för unga lovande 
musiker, förklarar bandets 
sångare Kenny Samuelsson.

Det folkkära dansbandet 
har lovat att framföra fyra 
egna låtar och ska därutöver 
kompa Kungälvs manskör i 
ett par arrangemang.

– Det blir ingen dans utan 
det blir musik för sittande 
publik, betonar Kenny.

Streaplers har lagt en 
mycket positiv sommar 
bakom sig, med minnesbil-
der av utsålda parker och 
gungande dansgolv.

– Det är bra drag ute och 
en del av framgången kan 
tillskrivas vår senaste skiva 
”På egna vägar”. Skivan har 
blivit en succé och har sålt 
oerhört bra. Nu har vi börjat 
titta på låtar till en ny platta.

JONAS ANDERSSON

Streaplers 
på gång igen

Kenny Samuelsson, Stre-
aplers.

USPASTORP. Publikin-
tresset blir större och 
större för varje år som 
går.

Lördagens Stubbrace 
lockade omkring 1500 
åskådare.

– Helt osannolikt, 
säger tävlingsgeneral 
Erik Karlsson.

Det hade regnat hela veckan, 
men på själva tävlingsdagen 
sken solen. Det genererade 
rekordpublik för traktorfes-
ten i Uspastorp, som avgjor-
des för sjätte året i rad.

– Det myckna regnandet 
under veckan hade medfört 
rejält blöta åkrar och därför 
uppstod problem med parke-
ring. Vi gjorde vad vi kunde 
och förhoppningsvis löste det 
sig på bästa sätt för merpar-
ten av åskådarna. Vi beklagar 
om det fanns besökare som 
tyckte det var långt att gå till 
själva tävlingsområdet, säger 
Erik Karlsson.

Publiken fick uppleva dra-
matik i såväl herr- som dam-
klassen. Efter att ha varit nära 
några år fick äntligen hem-
maföraren Gert Karlsson 
ställa sig överst på prispallen. 
Tvåa blev Kaj Andersson 
och trea Johan Glennbrant.

– Extra roligt att Gert fick 

vinna då han bor granne med 
banan. Han har varit tvåa 
tidigare, men aldrig segrat, 
säger Erik.

Bland damerna kom guld-
striden att stå mellan fjol-
årsvinnaren Malin Zackris-
son och Linda Olsson. Det 
såg länge ut att bli den sist-
nämnda som skulle köra hem 
segern, men ett motorhaveri 
med bara några meter kvar 
till mållinjen grusade för-
hoppningarna. Malin Zack-
risson, som var tio sekunder 
efter i starten, kunde ta sig 
förbi och försvara titeln. Trea 
i damklassen blev Marlén 
Magnusson.

I övrigt kunde publiken 
konstatera att P4-profilen 
Hasse Andersson pratar 

bättre i mikrofonen än vad 
han kör traktor. Hasse slu-
tade på 24:e plats.

– Hasse har alltid dåliga 
ursäkter att komma med. Vi 
har dock videobevis på att 
han slirar med kopplingen 
när han kör och att det är 
därför som det inte går for-
tare, skrattar Erik Karlsson.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), var med för första 
gången och kom på en 18:e 
plats.

– Mikael tyckte det var så 
roligt att han funderade på 
att skaffa sig en egen traktor 
till nästa års Stubbrace, för-
klarar Erik.

Noterbart i övrigt var att 
Svenska Fergusonklubbens 

(Grålleklubben) 
ordförande Mats 
Mattsson besökte 
a r rangemanget 
och tyckte att det 
var en fantastisk 
tillställning. Göta 
Älvdalens Motor-
historiska För-
ening förevisade 
en tändkulemo-
tor. Föreningens 
r e p r e s e n t a n t e r 
var mycket nöjda 
med lördagen som 
resulterade i ett 
tiotal nya medlem-
mar.

En folkfest utan jämförelse
– Stubbracet 
lockade 1500 
åskådare

Radioprofi len Hasse An-
dersson slutade på 24:e 
plats och kommunstyrel-
sens ordförande, Mikael 
Berglund, på 18:e plats 
i lördagens Stubbrace i 
Uspastorp.

Det var lerigt när den sjätte upplagan av Uspastorps Stubbrace avgjordes. Här är det Marcus 
Hallberg som försöker ta sig fram på det svårbemästrade underlaget.

Fo
to

: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

Malin Zackrisson försvarade titeln i 
damklassen.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Surte BK | www.surtebandy.se

3 DAGARS BANDYSKOLA
PÅ HÖSTLOVET I ALE ARENA

Vill du vara med?
Surte Bandyklubb kommer under höstlovet V.44 att arrangera en 

tredagars bandy skola för dig som är född 00-05. 
Är du tjej eller kille som har fått styrfart på skridskorna och är nyfi ken 

på att hantera klubba och boll då kan detta vara något för dig.

SKRIDSKO/
BANDYSKOLAN

Söndagar kl 13:30 till 15:00 
i  Ale Arena med start vecka 45

Välkomna till oss och 
prova på bandy!

Vi söker ungdomar i alla åldrar till våra lag 

För info kontakta:  mikael.bjorkestam@surtebandy.se

www.surtebandy.se
E-post: bandyskolan@surtebandy.se

•  Målgrupp: Barn födda 00-05 (medlemar i Surte Bk och boende i Ale Kommun har förtur).

•  Förkunskaper: man bör ha åkt lite skridskor.

•  När: 29-31 oktober 2012.

•  Tid: 08:00-16:00.

•  Mål antal barn: Max 60st .

•  Vad ingår : 
Träning på is
Teori 
Aktiviteter på barmark
Lunch  och mellan mål
Träningströja
Diplom

•  Kostnad: 595kr

•  Anmälan: ska vara till Mikael.Bjorkestam@Surtebandy.se
Senast den 15 oktober.  

•  Betalning: sker till postgiro 1550521-7  tillhanda senast 15 Oktober 2012. 

•  Info maila till Mikael.Bjorkestam@Surtebandy.se

TORP. Nästa onsdag 
uppträder Streap-
lers tillsammans med 
Kungälvs manskör på 
Mimers Hus.

– Vi gör detta helt ideellt med 
förhoppningen att konserten 
ska generera pengar till ett 
stipendium för unga lovande 
musiker, förklarar bandets 
sångare Kenny Samuelsson.

Det folkkära dansbandet 
har lovat att framföra fyra 
egna låtar och ska därutöver 
kompa Kungälvs manskör i 
ett par arrangemang.

– Det blir ingen dans utan 
det blir musik för sittande 
publik, betonar Kenny.

Streaplers har lagt en 
mycket positiv sommar 
bakom sig, med minnesbil-
der av utsålda parker och 
gungande dansgolv.

– Det är bra drag ute och 
en del av framgången kan 
tillskrivas vår senaste skiva 
”På egna vägar”. Skivan har 
blivit en succé och har sålt 
oerhört bra. Nu har vi börjat 
titta på låtar till en ny platta.

JONAS ANDERSSON

Streaplers 
på gång igen

Kenny Samuelsson, Stre-
aplers.

USPASTORP. Publikin-
tresset blir större och 
större för varje år som 
går.

Lördagens Stubbrace 
lockade omkring 1500 
åskådare.

– Helt osannolikt, 
säger tävlingsgeneral 
Erik Karlsson.

Det hade regnat hela veckan, 
men på själva tävlingsdagen 
sken solen. Det genererade 
rekordpublik för traktorfes-
ten i Uspastorp, som avgjor-
des för sjätte året i rad.

– Det myckna regnandet 
under veckan hade medfört 
rejält blöta åkrar och därför 
uppstod problem med parke-
ring. Vi gjorde vad vi kunde 
och förhoppningsvis löste det 
sig på bästa sätt för merpar-
ten av åskådarna. Vi beklagar 
om det fanns besökare som 
tyckte det var långt att gå till 
själva tävlingsområdet, säger 
Erik Karlsson.

Publiken fick uppleva dra-
matik i såväl herr- som dam-
klassen. Efter att ha varit nära 
några år fick äntligen hem-
maföraren Gert Karlsson 
ställa sig överst på prispallen. 
Tvåa blev Kaj Andersson 
och trea Johan Glennbrant.

– Extra roligt att Gert fick 

vinna då han bor granne med 
banan. Han har varit tvåa 
tidigare, men aldrig segrat, 
säger Erik.

Bland damerna kom guld-
striden att stå mellan fjol-
årsvinnaren Malin Zackris-
son och Linda Olsson. Det 
såg länge ut att bli den sist-
nämnda som skulle köra hem 
segern, men ett motorhaveri 
med bara några meter kvar 
till mållinjen grusade för-
hoppningarna. Malin Zack-
risson, som var tio sekunder 
efter i starten, kunde ta sig 
förbi och försvara titeln. Trea 
i damklassen blev Marlén 
Magnusson.

I övrigt kunde publiken 
konstatera att P4-profilen 
Hasse Andersson pratar 

bättre i mikrofonen än vad 
han kör traktor. Hasse slu-
tade på 24:e plats.

– Hasse har alltid dåliga 
ursäkter att komma med. Vi 
har dock videobevis på att 
han slirar med kopplingen 
när han kör och att det är 
därför som det inte går for-
tare, skrattar Erik Karlsson.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), var med för första 
gången och kom på en 18:e 
plats.

– Mikael tyckte det var så 
roligt att han funderade på 
att skaffa sig en egen traktor 
till nästa års Stubbrace, för-
klarar Erik.

Noterbart i övrigt var att 
Svenska Fergusonklubbens 

(Grålleklubben) 
ordförande Mats 
Mattsson besökte 
a r rangemanget 
och tyckte att det 
var en fantastisk 
tillställning. Göta 
Älvdalens Motor-
historiska För-
ening förevisade 
en tändkulemo-
tor. Föreningens 
r e p r e s e n t a n t e r 
var mycket nöjda 
med lördagen som 
resulterade i ett 
tiotal nya medlem-
mar.

En folkfest utan jämförelse
– Stubbracet 
lockade 1500 
åskådare

Radioprofi len Hasse An-
dersson slutade på 24:e 
plats och kommunstyrel-
sens ordförande, Mikael 
Berglund, på 18:e plats 
i lördagens Stubbrace i 
Uspastorp.

Det var lerigt när den sjätte upplagan av Uspastorps Stubbrace avgjordes. Här är det Marcus 
Hallberg som försöker ta sig fram på det svårbemästrade underlaget.
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Malin Zackrisson försvarade titeln i 
damklassen.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Cat Club:  

Rock Circus

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

Fredagen den 12 oktober 
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

I Schlagerbaren: Tompa & DJ Pierre.

Entré inkl. buffé: 250 kr. Biljetterna släpps fredag 5 okt. 
Efterinsläpp från kl. 21: 150 kr.

Åldersgräns: 20 år.

ALE. På måndag startar 
den nationella kam-
panjen ”Ett friskare 
Sverige”.

Ale kommun erbju-
der ett brett spektrum 
av aktiviteter för sina 
invånare.

– Ett stort tack till 
det lokala föreningsli-
vet som visat sitt en-
gagemang för att delta 
i projektet, säger Lotti 
Klug, en av samordnar-
na för programmet.

Ett friskare Sverige är en 
uppmärksamhetsvecka kring 
matvanor och fysisk aktivitet. 
I Balansen, Ale kommuns 
folkhälsoblad, presenteras 
samtliga programpunkter 
som anknyter till kampanjen.

– Vi gör ett specialnum-
mer av Balansen, som går ut 
till kommuninvånarna under 
den här veckan. Förenings-
livet har givits möjligheten 
att marknadsföra sina olika 
arrangemang, berättar Lotti 
Klug.

Det finns aktiviteter som 
är återkommande under hela 
kampanjveckan. Nämnas bör 
Friskis & Svettis och Sport-
life, två aktörer som erbjuder 
gratis träning i olika former.

– Vi har flera aktiviteter 
som medborgarna sköter 
helt själva. Ett exempel på 
det är hälsohörnan på Ale 
bibliotek. Här kan besökaren 
låna både stavar och ljudbok 
och sedan ge sig ut på en 
runda. Varför inte Hälsospå-
ret? Det är ett konditionstest 
som man gör på egen hand 
och sträckan mäter 2,5 kilo-
meter. Start och mål sker 
vid Handelsbankens kontor 
på Ale Torg, berättar Lotti 
Klug.

– Jag vill också lyfta fram 
de elva natur- och kultursti-
gar som finns i Ale. Här är 
det fritt fram att ge sig ut på 
upptäcktsfärd. Mer informa-
tion finns på vår hemsida.

Av ett fullspäckat aktivi-

tetsschema finns några pro-
grampunkter att lägga lite 
extra fokus på. Måndagen 
erbjuder en Hälsodag på 
Backavik, det nya äldrebo-
endet i Nödinge. I samband 
med detta invigs två trehju-
liga cyklar, som kommunen 
investerat i.

– Cyklarna är i första 
hand avsedda för funktions-
hindrade. Cykeln har en låg 
instegshöjd och uppför sig 
stabilt i svängarna. Det bety-
der att man kan känna sig 
trygg och helt koncentrera 
sig på att njuta av cykelturen.  

På tisdag sker ytterligare 
en Hälsodag, denna gång i 
Bohus servicehus. Det blir 
bland annat taktil massage av 
fotvårdsterapeut Eva Wall 

samt sittgympa med äldre-
pedagog Carina Wallström.

På onsdagen invigs 
Ekskogen. Området är belä-
get mellan Nödinge och Nol 
och har iordningställts som 
en sagoskog för barn.

– Ekskogen ska förhopp-
ningsvis bli ett populärt 
utflyktsmål för barnfamiljer 
och inte minst för närbe-
lägna förskolor, säger Lotti 
Klug.

Måltidens dag
Torsdagen firas Måltidens 
dag över hela landet. Lokalt 
genomförs dukningstäv-
lingar bland kommunens för-
skolor, skolor, äldreomsorg 
och funktionshinderenhet. 
Därutöver kommer kom-

mundietist Kristine Arhage 
att hålla två föreläsningar på 
Ale bibliotek, ”Bra mat för 
äldre” respektive ”Bra mat 
för familjen”.

På fredagen är Kristine 
Arhage på plats hos Ica 
Kvantum i Nödinge för att 
tipsa om hälsosam mat.

– Besökarna ges möjlighet 
att ställa frågor om kost och 
hälsa, säger Kristine.

Lördag förmiddag är det 
cykling som gäller. Ahlafors 
IF arrangerar en modifie-
rad form av Aletrampet, 
som genomfördes förr om 
åren. Tre start- och målplat-
ser finns att välja på; Lidl 
i Nödinge, vårdcentralen 

i Nol och gamla kiosken i 
Alafors. Deltagarna cyklar 
en snitslad slinga som mäter 
cirka en och en halv mil.

Ryds IF sätter punkt för 
veckan genom att på sön-
dagen erbjuda boulespel vid 
missionshuset.

– Jag rekommenderar 
aleborna att läsa Balansen 
där tid och plats står angivet 
för samtliga aktiviteter. Det 
finns något för alla, oavsett 
ålder och var i kommunen 
man är bosatt, avslutar Lotti 
Klug.

Aktivitetsfylld vecka i Ale
– ”Ett friskare 
Sverige” drar 
igång

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale kommun har investerat i två trehjuliga cyklar som kom-
mer att invigas i samband med den hälsodag som arrang-
eras på Backavik i Nödinge på måndag. Hälsodagen är en av 
många programpunkter i kampanjen ”Ett friskare Sverige”.

Stavgång genomförs på många håll i kommunen och är ett självklart inslag i den uppmärk-
samhetsvecka kring matvanor och fysisk aktivitet som sker under vecka 42, 15-21 oktober.



alekuriren  |   nummer 36  |   vecka 41  |   2012NÖJE22

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

76 medlemmar i SPF 
Alebygden samlades för att 
njuta av fransk musik och 
mat. För underhållningen 
svarade Ida Andersson, 
som nyligen vikarierade som 
kantor i Nödinge. Hon tol-
kade Edith Piaf och berät-
tade om sångerskans tragiska 
liv.

Ida Andersson har en fan-
tastisk röst och hon ackom-
panjerades förtjänstfullt av 
Lowe Pettersson. Publiken 
uppskattade framträdandet 
till fullo och applåderna var 
långa.  Festkommittén med 
Ingelore Lindahl i spetsen 
bjöd sedan på quiche lor-
raine med tillbehör. Barbro 
Sjöberg hade fixat fantas-
tiska korgar till lotteriet.

Nästa fest blir julbordet, 
som i år avnjuts på Matglädje 
i Nol den 23 november.

Lennart Mattsson

Fransk afton hos 
SPF Alebygden

NÖDINGE. Våren 2012 tur-
nerade föreställningen Tim-
marna med Rita i ett samar-
bete mellan Aftonstjärnan 
och Folkteatern. Föreställ-
ningen, som hade premiär 
redan 2001, har hittills spe-
lats närmare 300 gånger.

På scen syns Kim Lantz 
som litteraturprofessorn 
Frank och Camilla Hans-
son som damfrisörskan Rita. 
Måndagen den 15 oktober 
är det dags för Aleborna att 
följa Rita och Frank på hem-
maplan.

Förutom Folkteaterns 
välkända skådespelare med-
verkar ungdomar från Nol-
Alafors Kulturföreningen i 
kvällens föreställning. Tre 
ungdomar från Pelartea-
tern kommer att förstärka 
uppsättningen. Det är Sofie 
Arnkil, Richard Borde-
fjord och Siri Leifsdot-
ter som vi får se på scenen. 
Teaterföreningen i Ale fick 
frågan från Folkteatern 
om några unga skådespelare 
ville vara med i uppsätt-
ningen i Ale och Pelartea-
terns aktiva medlemmar var 
inte sena att nappa på erbju-
dandet.

Rita är 33 år, arbetar på en 
damfrisering och är gift med 
Dennis som är elektriker. 
Alla, det vill säga Dennis och 
familjen, förväntar sig att 
hon skall bli med barn och 

drömma om eget hus precis 
som sin lillasyster. Och så 
hade det kanske blivit om 
inte… Om hon inte ”fått för 
sig att hon ville ha mer att 
välja på än åtta nya ölsorter, 
två fotbollslag, smör eller 
margarin, en taskig skola 
eller en ännu taskigare, ett 
dåligt arbete eller arbetslös-
het”. Hon vill växa, hitta sig 
själv, lära sig tala och tänka - 
lära sig kräva mer av livet.

Då anmäler sig till en 
kvällskurs i litteratur och 

får en något 
alkoholi-
serad uni-

versitetslärare, Frank, som 
handledare. Tillsammans 
med denne misslyckade 
poet (enligt honom själv) 
och cyniker (enligt exfrun) 
gör Rita en svindlande och 
krokig resa inne på Franks 
arbetsrum. Rita till språket 
och självkänslan. Frank till 
verkligheten och konsten att 
älska.

Timmarna med Rita är 
regisserad av Kim Lantz.

Teaterföreningen i Ale 
och ABF Sydvästra Götaland 
står bakom kvällens arrang-
emang.

❐❐❐

Timmarna med Rita kommer till Nödinge

Måndagen den 15 oktober visas teaterföreställningen ”Timmarna med Rita” i Ale gymna-
sium.     Foto: Richard Hansson

80 personer hade 
kommit till kulturträffen i 
PRO Ale Norras regi som 
denna gång var förlagd till 
Älvängens Folkets Hus, 
för att spisa musik och 
god mat.

Borden stod dukade 
och det serverades en 
god sallad, bröd och 
dricka, och därefter kaffe 
och kaka. För musiken 
stod Begonia Jazz Band 
med Kent Larsson som 
eminent kapellmästare 
och det svängde verkli-
gen skönt. En trivsam 
eftermiddag med mycket 
applåder och golvstamp, 
vi kände oss som unga på 
nytt. Därefter var det lot-
teridragning, med många 
fina vinster.
Torsdagen den 18 oktober 
blir det friskvårdsträff i 
Skepplanda Bygdegård. 
Då kommer populära 
Senior Shop och visar 
höst- och vinterkollektio-
nen 2012. 

Eva & Kent Carlsson

En kulturfest med 
svängig musik

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.

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

Direktsändningar från 
Metropolitan New York:

Lörd. 27 okt kl 19
   ”Otello” Giuseppe Verdi
Lörd. 10 nov kl 19 
   ”Stormen” Thomas Ades
Lörd. 8 dec kl 19
  ”Maskeradbalen” Giuseppe Verdi
Lörd. 15 dec kl 19
  ”Aida” Giuseppe Verdi

200:-

Välkomna!

A 7 hour Difference
Fredag 12/10 kl 19

Entré 80kr • Världspremiär!

Hope Springs
Söndag 14/10 kl 18
Onsdag 17/10 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
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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

76 medlemmar i SPF 
Alebygden samlades för att 
njuta av fransk musik och 
mat. För underhållningen 
svarade Ida Andersson, 
som nyligen vikarierade som 
kantor i Nödinge. Hon tol-
kade Edith Piaf och berät-
tade om sångerskans tragiska 
liv.

Ida Andersson har en fan-
tastisk röst och hon ackom-
panjerades förtjänstfullt av 
Lowe Pettersson. Publiken 
uppskattade framträdandet 
till fullo och applåderna var 
långa.  Festkommittén med 
Ingelore Lindahl i spetsen 
bjöd sedan på quiche lor-
raine med tillbehör. Barbro 
Sjöberg hade fixat fantas-
tiska korgar till lotteriet.

Nästa fest blir julbordet, 
som i år avnjuts på Matglädje 
i Nol den 23 november.

Lennart Mattsson

Fransk afton hos 
SPF Alebygden

NÖDINGE. Våren 2012 tur-
nerade föreställningen Tim-
marna med Rita i ett samar-
bete mellan Aftonstjärnan 
och Folkteatern. Föreställ-
ningen, som hade premiär 
redan 2001, har hittills spe-
lats närmare 300 gånger.

På scen syns Kim Lantz 
som litteraturprofessorn 
Frank och Camilla Hans-
son som damfrisörskan Rita. 
Måndagen den 15 oktober 
är det dags för Aleborna att 
följa Rita och Frank på hem-
maplan.

Förutom Folkteaterns 
välkända skådespelare med-
verkar ungdomar från Nol-
Alafors Kulturföreningen i 
kvällens föreställning. Tre 
ungdomar från Pelartea-
tern kommer att förstärka 
uppsättningen. Det är Sofie 
Arnkil, Richard Borde-
fjord och Siri Leifsdot-
ter som vi får se på scenen. 
Teaterföreningen i Ale fick 
frågan från Folkteatern 
om några unga skådespelare 
ville vara med i uppsätt-
ningen i Ale och Pelartea-
terns aktiva medlemmar var 
inte sena att nappa på erbju-
dandet.

Rita är 33 år, arbetar på en 
damfrisering och är gift med 
Dennis som är elektriker. 
Alla, det vill säga Dennis och 
familjen, förväntar sig att 
hon skall bli med barn och 

drömma om eget hus precis 
som sin lillasyster. Och så 
hade det kanske blivit om 
inte… Om hon inte ”fått för 
sig att hon ville ha mer att 
välja på än åtta nya ölsorter, 
två fotbollslag, smör eller 
margarin, en taskig skola 
eller en ännu taskigare, ett 
dåligt arbete eller arbetslös-
het”. Hon vill växa, hitta sig 
själv, lära sig tala och tänka - 
lära sig kräva mer av livet.

Då anmäler sig till en 
kvällskurs i litteratur och 

får en något 
alkoholi-
serad uni-

versitetslärare, Frank, som 
handledare. Tillsammans 
med denne misslyckade 
poet (enligt honom själv) 
och cyniker (enligt exfrun) 
gör Rita en svindlande och 
krokig resa inne på Franks 
arbetsrum. Rita till språket 
och självkänslan. Frank till 
verkligheten och konsten att 
älska.

Timmarna med Rita är 
regisserad av Kim Lantz.

Teaterföreningen i Ale 
och ABF Sydvästra Götaland 
står bakom kvällens arrang-
emang.

❐❐❐

Timmarna med Rita kommer till Nödinge

Måndagen den 15 oktober visas teaterföreställningen ”Timmarna med Rita” i Ale gymna-
sium.     Foto: Richard Hansson

80 personer hade 
kommit till kulturträffen i 
PRO Ale Norras regi som 
denna gång var förlagd till 
Älvängens Folkets Hus, 
för att spisa musik och 
god mat.

Borden stod dukade 
och det serverades en 
god sallad, bröd och 
dricka, och därefter kaffe 
och kaka. För musiken 
stod Begonia Jazz Band 
med Kent Larsson som 
eminent kapellmästare 
och det svängde verkli-
gen skönt. En trivsam 
eftermiddag med mycket 
applåder och golvstamp, 
vi kände oss som unga på 
nytt. Därefter var det lot-
teridragning, med många 
fina vinster.
Torsdagen den 18 oktober 
blir det friskvårdsträff i 
Skepplanda Bygdegård. 
Då kommer populära 
Senior Shop och visar 
höst- och vinterkollektio-
nen 2012. 

Eva & Kent Carlsson

En kulturfest med 
svängig musik

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.

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

Direktsändningar från 
Metropolitan New York:

Lörd. 27 okt kl 19
   ”Otello” Giuseppe Verdi
Lörd. 10 nov kl 19 
   ”Stormen” Thomas Ades
Lörd. 8 dec kl 19
  ”Maskeradbalen” Giuseppe Verdi
Lörd. 15 dec kl 19
  ”Aida” Giuseppe Verdi

200:-

Välkomna!

A 7 hour Difference
Fredag 12/10 kl 19

Entré 80kr • Världspremiär!

Hope Springs
Söndag 14/10 kl 18
Onsdag 17/10 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
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Teatern Mimers Hus, Kungälv
Lördag 13 oktober 

kl 16.00-ca 18.30 inkl kaffepaus
 

Johan & Lars-Eric Frendberg
Lowe Pettersson  

Levina & Julius
Pär Sörman 

Nordiska Visskolan
Ida Andersson  

Sång   Sånt

Arrangör: Nordiska Folkhögskolan och Kungälvs kommun

Restaurang Östra Tull 

Lennart Thorstensson

NÖDINGE. Entrén till 
Ale gymnasium pryds 
nu med vacker konst.

Alster gjorda av med-
lemmar ur Ale kom-
munala konstförening 
hänger uppe på biblio-
tekets glasade fasad.

Utställningen pågår 
till och med den 20 
oktober.
I Ale kommunala konstför-
ening uppgår medlemsanta-
let till 280 personer. Annat 
var det i mitten av 90-talet då 
föreningen hade 600 aktiva 
medlemmar.

– Det är som med allt 
annat, intresset för saker 
skiftar. Nu står vi för något 
av en generationsväxling då 
vi är tre ur styrelsen som ska 
sluta vår anställning, säger 

ordförande Ulla Stålham-
mar.

Ulla är själv med och 
bidrar till årets utställning 
i Nödinge. Hon gör det 
tillsammans med Britta 

Ankarudd samt en kvartett 
representanter från Foto-
gruppen i Ale; Ingegerd 
Karlbom, Mikael Hintze, 
Lena Börjesson och Soli 
Rosendahl. Medverkar gör 

också ”covermålaren” Sune 
Svensson. Sune har målat 
om sin farmors gamla toa-
lettbyrå från 1910.

– Det är roligt att vi kan 
visa upp ett antal olika konst-
former i denna utställning, 
säger Ulla Stålhammar.

Nästa arrangemang i för-
eningens regi blir torsdagen 
den 6 december på Glas-
bruksmuseet i Surte. Då ska 
årets inköpta verk lottas ut 
bland medlemmarna.

– Vill man som kommu-
nanställd komma med i vår 
konstförening så tar man 
kontakt med sin löneförrät-
tare alternativt någon av oss 
i styrelsen, avslutar Ulla Stål-
hammar.

JONAS ANDERSSON

Kommunala konstnärer ställer ut

Ulla Stålhammar är ordförande i Ale kommunala konstför-
ening vars utställning i gymnasiets entré pågår till och med 
den 20 oktober.

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

GÖTEBORG/SKEPP-
LANDA. Skådespelaren 
Adam Lundgren från 
Skepplanda spelar 
huvudrollen i den 
kommande storfi lmen 
Känn ingen sorg, som 
är inspirerad av Håkan 
Hellströms musik och 
texter. 

Han har dessutom 
en av huvudrollerna i 
Jonas Gardells drama-
serie Torka aldrig tårar 
utan handskar, som 
hade premiär i mån-
dags. 

Adam Lundgrens resa börjar 
i en högrest tegelbyggnad på 
Fabriksvägen i Alafors. 

Det var under högsta-
dietiden på Ledetskolan 
som han kom i kontakt med 
Nol-Alafors kulturförening 
och gjorde sina första fram-
trädanden på Pelarteaterns 
scen. 

Därifrån var steget inte 
långt till Ale gymnasiums 
estetiska program med 
inriktning mot teater, ett val 
han är glad över idag.

– Det bästa var att vi fick 
hålla på mycket med teater 

och känna glädjen i det. 
Hade jag inte valt teatern då 
kanske jag hade kommit bort 
från det.

Efter att ha gått ut scen-
skolan i våras kastade han sig 
direkt in i huvudrollen som 
musikaliste Pål i filmen Känn 
ingen sorg. 

I Håkans kök
Manuset baseras på den folk-
kära artisten Håkan Hell-
ströms musik och texter och 
inspelningarna pågår just nu 
i Göteborg. 

– Det klart att det var lite 
nervöst första gången man 
satt där i Håkans kök och 
spelade hans låtar, men det 
gick bra och vi kunde prata 
om allt möjligt. Vi har träf-
fats ganska mycket inför 
filmen och han har varit 
otroligt hjälpsam. Det hand-
lar mycket om att hitta ton-
arter som passar mig, och 
även hitta ett eget sätt att 
sjunga låtarna på. 

Den unge Pål drömmer 
om att lyckas med sin musik, 
men hindras av sig själv. Man 
får följa honom och hans 
kamrater genom en emotio-
nell resa genom ett sommar-
Göteborg.

Adam Lundgren, som 
även tidigare har arbetat med 
regissörerna Måns Mårlind 
och Björn Stein i filmerna 
Storm och Snapphanar, nap-
pade direkt när han hörde 
talas om att filmen skulle 
göras. 

– Jag kände direkt att jag 
måste göra det här. Dels 
eftersom jag gillar Håkans 
musik och dels för att filmen 
spelas in i Göteborg, så jag 
är jätteglad över att ha fått 
rollen. Äntligen får man 
prata göteborgska på film. 

Gardells drama
Även om det dröjer ända 

I premiärljuset
– Adam Lundgren har huvudrollen
i Håkan Hellström-inspirerad fi lm

fram tills tidig vår 2014 
innan Känn ingen sorg har 
premiär, så behöver man inte 
vänta länge på att se skepp-
landasonen i rutan igen. Han 
har även en av huvudrollerna 
i Jonas Gardells gripande 
drama Torka aldrig tårar 
utan handskar, som hade 
premiär i måndags på Svt. 
Serien bygger på Gardells 
nyskrivna romantrilogi med 
samma namn, som hand-
lar om de skälvande åren i 
början av 80-talet då hiv och 
aids kom till Sverige. Det 
är berättelsen om de många 
unga män som insjuknade 
och dog medan samhället 
vände ryggen till och det pra-
tades om en ”bögpest”.

Adam Lundgren spelar 
Benjamin, ett Jehovas vittne 

som blir förälskad i små-
stadskillen Rasmus, men i 
skuggan av den passionerade 
kärleken sprids rykterna om 
en ny mystisk sjukdom som 
endast verkar drabba homo-
sexuella män. 

– Det kändes bra att ha 
något konkret att undersöka 
inför rollen och två gånger 
besökte jag Rikets sal. Jag 
pratade med mycket folk, 
både med de som var med 
och med människor som 

hoppat av, för att få en större 
förståelse, säger Adam.

På rollistan syns fl era av Sveriges främsta skådespelare.

Skådespelaren Adam Lund-
gren från Skepplanda börja-
de sin resa på Pelarteatern. 
Nu spelar han huvudrollen i 
den kommande fi lmen Känn 
ingen sorg.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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ÄLVÄNGEN. 2012 är ett 
jubileumsår för Lennart 
Thorstensson.

För 50:e året spe-
lade Älvängensonen på 
midsommarfi randet i 
Prästalund.

Nästa lördag fyller 
Sång & Sånt 30 år.

Med dragspelet på magen 
har Lennart Thorstensson 
deltagit i ett oräkneligt antal 
musikarrangemang runtom i 
Västsverige genom åren.

– Jovisst har man varit 
runt lite här och var, säger 
Lennart som är en flitigt 
engagerad programvärd.

Det var Lennart Thor-
stensson själv som tog initia-
tivet till Sång & Sånt. Den 7 
oktober 1982 genomfördes 
det första programmet på 
Nordiska Folkhögskolan i 
Kungälv.

– Syftet var att få ut folk-
högskolans kulturverksam-
het till allmänheten, berättar 
Lennart.

Responsen lät inte vänta 
på sig. Redan vid andra pro-
gramtillfället kom 400 per-
soner, fler besökare än vad 
lokalen var anpassad för. 
Sedan har intresset hållit i 
sig.

– Ja, kan man tänka sig. Vi 
behöver inte marknadsföra 
våra arrangemang på bred 
front utan det är djungeltele-
grafen som går. Vi har många 
återkommande besökare 
som ogärna missar ett pro-
gram, säger Lennart.

Det har blivit någonstans 
mellan 250 och 300 program 
sedan starten -82. Upplägget 
har följt ett givet koncept, 
underhållning av en samling 
skara duktiga artister varvat 
med allsång.

– Det är inte svårt att hitta 
artister som vill vara med, 
de står snarare på kö. Jag 
ser gärna en blandning av 
erfarna musiker och nya för-
mågor.

Sedan 2004 håller Sång 
& Sånt till på Mimers Hus. 
Lördagen den 13 oktober 

firas 30-årsjubileet.
– Jag anstränger mig alltid 

till hundra procent för att få 
till stånd ett så bra program 
som möjligt. Jubileumskväl-
len bjuder på några trogna 
följeslagare som publiken har 
fått stifta bekantskap med 
ett antal gånger under dessa 
tre decennier. Lars-Eric 
Frendberg dyker upp till-
sammans med sin son Johan, 
Lowe Pettersson är en känd 
solist som ofta figurerar till-
sammans med Opus -83 och 
så har vi Pär Sörman, skå-
despelare och sångare, som 
tolkar Dan Andersson på 
ett fantastiskt sätt.

Hur länge kommer Sång 
& Sånt finnas kvar?

– Vi fortsätter så länge 
publiken kommer. 

Noterbart är också 
att Lennart Thorstens-
son kommer till Starrkärrs 
bygdegård söndagen den 
21 oktober med Skratta & 
Sjung. Upplägget påmin-
ner om Sång & Sånt och 
återkommer två gånger om 

året. Det allra första Skratta 
& Sjung arrangerades på 
hösten 2008.

– Den här gången får vi 
besök av Refräng & Co. 
En duo bestående av Kent 
Jonasson och Gunilla 
Hansen, som i första hand 
inriktar sig på populärmusik 
från förr, avslutar Lennart 
Thorstensson.
FOTNOT. Lennart Thorstensson fick 
Kungälvs kommuns kulturstipendium 
1985 och Kungälvs kommuns kulturpris 
1998.

JONAS ANDERSSON

Tomas Eneroth har suttit i 
riksdagen sedan 1994. Ene-
roth har bland annat ingått 
i Utbildningsutskottet, men 
är sedan valet 2010 vice ord-
förande i Socialförsäkrings-
utskottet. Han är ledamot i 
den parlamentariska Social-
försäkringsutredningen samt 
i den pensionsgrupp som 
Socialdemokraterna och de 
borgerliga partierna tillsam-

mans har för att hantera den 
blocköverskridande pen-
sionsöverenskommelsen. 

Tomas Eneroth var drag-
plåstret på den Pensionärs-
dag som Socialdemokra-
terna, i samarbete med ABF 
och Folkets Hus och Parker, 
bjudit in till i fredags efter-
middag.

– Det är ett tufft läge på 
arbetsmarknaden och vi 

har en hög 
arbetslöshet 
i landet. Vi i 

Socialdemokraterna driver 
regeringen framför oss och 
anser att de bör investera i 
fler nya jobb som tryggar väl-
färden på sikt. Det gäller att 
våga istället för att dra ner på 
ambitionsnivån, förklarade 
Eneroth i sitt inledningsan-
förande.

Sjukförsäkring och pen-
sion var annars de ämnen 
som Tomas Eneroth valde att 
fokusera på i sitt tal till för-
samlingen.

– Det pågår en mycket 
tuff debatt i riksdagen vad 
det gäller sjukförsäkringen. 
För mig är det obegripligt, 
i första hand moraliskt men 
även samhällsekonomiskt, 
hur regeringen kan hantera 
sjuka på det sätt som man gör 
idag, dundrade Eneroth.

Gällande pensionssyste-
met hade Eneroth inte heller 
mycket till övers för Allian-
sens politik.

– Den 1 januari 2007 blev 
vi i Sverige unika. Det finns 

nämligen inget 
annat land i 
världen där pen-
sionärerna beta-
lar högre skatt 
än löntagarna. 
Det är principi-
ellt galet och vi 
anser att det ska 
vara lika beskatt-
ning. Pension är 
en uppskjuten 
lön.

Efter att 
b e s ö k a r n a 
avnjutit fika 
med kaffe och 
smörgås väntade 
underhållning 
av firma Ulf 
Källvik/Lennart 
Palm. Samti-
digt tog Tomas 
Eneroth farväl, 
satte sig i bilen 
och åkte hem till 
Småland. Han 
lovade dock att 
återkomma till 
Ale när tillfälle 
ges i framtiden.

JONAS
ANDERSSON

NÖDINGE. Höstens 
boknyheter presente-
rades på Ale bibliotek i 
torsdags.

Besökarna fi ck en 
grundlig genomgång av 
nyinkommen litteratur.

Utbudet gick sanner-
ligen inte att klaga på.

Bibliotekspersonalen hade 
en hel del spännande läs-
tips att servera. Besökarna 
lyssnade intresserat och tog 
tacksamt emot det fyrsidiga 
kompendium som samman-
ställts med titlar och avbil-
dade omslag.

– Det är första gången 
som vi bjuder in till en sådan 
här presentation. Vi tyckte 
att det låg rätt i tiden nu när 
Bok- och biblioteksmässan 
precis har varit och vi går in 
i en tid då folk läser väldigt 
mycket böcker, säger biblio-
tekschef Eva Bünger.

– Personalen har verkligen 

gått in för uppgiften och läst 
in sig på nyheterna. Kanske 
gör vi en liknande satsning 
till våren.

Många kända författare 
finns med på höstens bok-
himmel. Lokal prägel finns 
i Stewe Claesons ”Den tju-
gotredje dikten”. Av roma-
ner i övrigt kan nämnas 
Mark Levengoods ”Rosor, 
min kära, bara rosor” och 
Jan Guillous ”Dandy”. Det 
finns en uppsjö av deckare att 
grotta ner sig i, bland annat 
Håkan Nessers ”Styck-
erskan från Lilla Burma”, 
Sven Westerbergs ”Onsala, 
höstvinden” eller varför inte 
Stephen Booths ”Död och 
begraven”. Av biografier 
och faktaböcker är det en 
blandad kompott, alltifrån 
Tommy Körbergs ”Kör tills 
du stupar” till Glenn Hyséns 
”Ha dé gott”.

JONAS
ANDERSSON

Boknyheter på biblioteket
I torsdags skedde en presentation av höstens boknyheter på 
Ale bibliotek.

Lennart Thorstensson jubilerar – igen!

Älvängensonen Lennart 
Thorstensson fi rar 30 år 
med Sång & Sånt i Kungälv.

Sjukförsäkring och pensioner diskuterades
– Tomas Eneroth (S) besökte Bohus Servicehus

Tomas Eneroth, socialdemo-
kratisk riksdagsledamot i 
Socialförsäkringsutskottet, 
gästade Pensionärsdagen i 
Bohus Servicehus.
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BOHUS. Ett välriktat tal.
Riksdagsmannen Tomas Eneroth (S) visste vilka 

punkter han skulle trycka på för att fånga publi-
kens samtycke och applåder.

Ovationer fi ck också Ulf Källvik och Lennart 
Palm som var eftermiddagens underhållare på 
Pensionärsdagen i Bohus Servicehus.

ARRANGÖR:

ROCKAR LOSS I EN  
HÄRLIG HÖSTKONSERT

MED BL.A. QUEEN, WEST SIDE STORY, 
CHESS, JESUS CHRIST SUPERSTAR

www.opus83.se

ENTRÉ 200:- BILJETTFÖRSÄLJNING FR.O.M.  
2 OKTOBER PÅ MIMERS HUS TEL. 0303-23 82 02  

SAMT WWW.OPUS83.SE

DAN LINDÉN • JENNIE ELONSSON • INGELA FRIBERG  
OLLE PETTERSSON • M. FL. 

DIRIGENT: JACK SVANTESSON
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Tacksägelsedagen 
söndag 14 oktober

Hålanda kyrka
Musikgudstjänst kl 17

Medverkande: Hålanda kyrkokör
Matz Gustavsson - elbas

Erik Martinsson - basun och congas

Skepplanda församlingshem
Musikmässa kl 10

Musik av Mozart
Instrumentalister

Skepplanda Kyrkokör
Vi dukar upp med sommarens skördealster.

Tag gärna med något av årets skörd,
grönsaker, frukt, saft mm

Vid kyrkkaffet har du möjlighet att köpa
gåvorna, behållningen går till

Svenska Kyrkans Internationella arbete.

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
Fuxerna kyrka
Lör kl 16, Mässa, Kristens-
son. Sön kl 10, Högmäs-
sa, Isacson. Sön kl 13, Suo-
menkielinen. Tis kl 9, Mässa 
i församlingshemmet, Isac-
son. Ons kl 18:30, Mässa, 
Norberg.

Smyrnaförsamlingen,
Älvängen
Tisd 9/10 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen. Kl 
19, Höstkvällar inför Ordet 
i Guntorps missionskyrka. 
Onsd 10/10 kl 18-19, Bön. 
Kl 19, Höstkvällar inför Or-
det i Guntorps missionskyr-
ka. Torsd 11/10 kl 10-12.30 
SmyrnaCaféet. Kl 15, RPG 
i Missionskyrkan, Åke Sam-
uelsson – ”Munken, Ku-
lan och jag”. Kl 18.15, Hob-
by (7-12 år). Fred 12/10 kl 
19.30, Greenhouse (åk 7 och 
uppåt). Kl 20.30, Effect – 
Öppet hus & Café för ung-
domar. Lörd 13/10 kl 10-13, 
Second Hand & Café. Kl 
16-19, Samling i Pingstkyr-
kan, Kungälv, för alla mis-
sionsintresserade, medver-
kan av Dante Bernarducci 
från Livorno, Italien. Sönd 
14/10 kl 17, Gudstjänst, 
Dante Bernarducci. Serve-
ring. Tisd 16/10 kl 8-9, Bön.

Skepplanda pastorat
Skepplanda kyrka stäng för 
renovering, gudstjänster-
na är fl yttade till försam-
lingshemmet, Albotorget. 
Skepplanda församl hem 
sönd 14/10 kl 10, Musik-
mässa Wetterling, kyrkkaffe. 
Onsd 17/10 kl 18.30, Veck-
omässa. Hålanda sönd 14/10 
kl 17, Musikgudstjänst Wet-
terling. S:t Peder lörd 13/10 
kl 9.30, Församlingsdag för 
pastoratet i församlingshem-
met. Kl 14.30, Lovsångs-
gudstjänst  Skredsvik. Sönd 
14/10, se övriga. Ale-Sköv-
de sönd 14/10 kl 12, Mäss-
sa Wetterling. Tunge sönd 
14/10, se ovanstående.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 10/10 Starrkärrs kyr-
ka kl 9.30, Vardagsguds-
tjänst. Starrkärrs kyrka kl 
19, Bön för församlingen. 
Torsd 11/10, Starrkärrs för-
samlingshem kl 19, Bibel & 
Bön, Välkomna på bibelstu-
dium och bönestund. Johns-
son. Sönd 14/10 Kilan-
da kyrka kl 11, Mässa med 

Höstfest, Johnsson. Älväng-
ens kyrka kl 11,Familjeguds-
tjänst, bibelutdelning, An-
dersson. Nols kyrka kl 17, 
Lovsångsgudstjänst, An-
dersson.

Surte missionsförsamling
Onsd 10/10 kl 18:30. Ton-
år. Onsd 10/10 kl 19, Eku-
menisk bön i Pingstkyr-
kan, Bohus. Onsd 10/10 kl 
21, Innebandy i Surtesko-
lan. Torsd 11/10 kl 19, Eku-
menisk kör övar i Surte för-
samlingshem. Lörd 13/10 kl 
10:00-15:00, Ledarutbild-
ning med Mikael Nilsson. 
Lörd 13/10 kl 17, Konsert 
med olika konstellationer. 
Sönd 14/10 kl 11, Guds-
tjänst. Per Kjellberg. Sång 
av Andreas Magnusson-
Tengelin. Utgångskollekt 
till Equmenia. Enkelt kyrk-
fi ka. Församlingsmöte efter 
gudstjänsten. Månd 15/10 kl 
19, Musikkåren, Lerum Sur-
te Symphonic Band, övar. 
Tisd 16/10 kl 18, Samtals-
kväll. Onsd 17/10 kl 15, 
Onsdagsträff. Margareta 
Herngren med 20 sångare. 
Onsd 17/10 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 17/10 kl 21, Inneban-
dy i Surteskolan. Sena änd-
ringar och tillägg till det-
ta program kan inträffa. Läs 
gärna på www.surtemis-
sionskyrka.se där det är upp-
daterat.

Nödinge församling
Torsd 11/10 kl 18, Nö-
dinge kyrka Mässa R Bäck. 
14/10 Tacksägelsedagen kl 
11, Nödinge kyrka Mässa R 
Bäck. Kl 15, Bohus Service-
hus Gudstjänst R Bäck. Kl 
11, Surte kyrka Gudstjänst 
H Hultén. Månd 15/10 kl 
18.30, Nödinge försam-
lingshem Mässa H Hultén. 
Tisd 16/10 kl 11, Backavik 
Gudstjänst H Hultén. Onsd 
17/10 kl 10, Nödinge kyrka 
Vardagsgudstjänst för stora 
och små R Bäck.

Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus Pingstkyrka
Onsd 10/10 kl 19, Ekume-
nisk bön. Sönd 14/10 kl 11, 
Gudstjänst Leif Karlsson 
och sång. Onsd 17/10 kl 19, 
Sång bibelläsning och bön.

Guntorps missionskyrka
Onsd 10/10 kl 19, HÖST-
KVÄLL inför ORDET  
Daniel Demming  Skövde. 

Kyrkan - rädd eller orädd? 
Onsd 17/10 kl 18.30, Spå-
rarScout & UpptäckarScout

Elimförsamlingen Alafors 
Torsd 18/10 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 21/10 
kl 11, Gudstjänst, Ohlins 
och Rumänsk sånggrupp.

Älvängens missionskyrka
Tisd 9/10 kl 10, Bön. Höst-
kvällar inför Ordet i Gun-
torps missionskyrka. Tisd 
9/10 kl 19, "Om guds skön-
het" Roland Hellsten. Onsd 
10/10 kl 19, "Kyrkan, rädd 
eller orädd?" Daniel Dem-
ming. Servering båda kväl-
larna. Torsd 11/10 kl 12, Ba-
bymassage. Kl 15, RPG i 
Missionskyrkan. Åke Sam-
uelsson "Munken, Kulan 
och jag". Sönd 14/10 kl 18, 
Gudstjänst med tonår Leif 
Jöngren talar och sjunger. 
Månd 14/10 kl 18, Spårars-
cout. Kl 18.30, Scout. Tisd 
16/10 kl 10, Bön. Kl 10-13, 
Stickcafé. Torsd 18/10 kl 
12, Babymassage. Kl 19.30, 
Körövning.

Att vara tacksam är något 
att tänka på när vi ser 
hur bra vi har det, i vårt 

land Sverige. Vår värld är på 
många sätt en svältande planet 
och när man ser alla männ-
iskor lida vill vi hjälpa till så 
gott vi kan. Vi är kända för att 
tacka till och med när vi beta-
lar våra varor i affären, säger vi 
tack. bibelordet från Luk 17: 
11 19 inför helgen talar om tio 
män som drabbats av dåtidens 
värsta sjukdom. Lidandet var 
gränslöst, ropen hördes vida 
omkring, oren, oren, oren. Så 
hörde de talet om Jesus som 
närmade sig. Kunde Han bota 
deras spetälska om de bad om 
hjälp? hoppet tändes när Jesus 
säger: Visa er för prästerna 
som var dåtidens läkare som 
kunde friskförklara dem enligt 
lagen. Undret hände när alla 
tio ser på sina kroppar: huden, 
läkte omedelbart. Kanske gläd-

jen blev så stor att man skyn-
dade hem utan att tänka på 
tacksamhet. En vände tillbaka 
till Jesus med sitt tack. Han var 
invandrare (samarit). En tan-
keställare måhända inför tack-
sägelsedagen. Glöm aldrig att 
tacka Gud för allt Du fått!

Leif Karlsson- Pastor i
Filadelfiaförsamlingen , Bohus

Betraktelse

Glöm aldrig bort att tacka!

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Jordfästningar
Anna Jönsson. I Smyrna-
kyrkan, Älvängen hölls 
onsdagen 3 oktober begrav-
ningsgudstjänst för Anna 
Jönsson, Hålan, Skepplanda. 
Offi ciant var komminister 
Bengt Broman.

Gull-Britt Johansson. I 
Sanne kyrka hölls onsdagen 
3 oktober begravningsguds-
tjänst för Gull-Britt Johans-
son, Älvängen. Offi ciant var 
Lars Hiding.

Eva Knutsson. I Surte 
kapell hölls torsdagen 4 ok-
tober begravningsgudstjänst 
för Eva Knutsson, Bohus. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Karin Andersson. I Nö-
dinge kyrka hölls torsdagen 
4 oktober begravningsguds-
tjänst för Karin Andersson, 
Färdsle. Offi ciant var kyrko-
herde Vivianne Wetterling.
Valto Saariranta. I Nö-
dinge kyrka hölls fredagen 
5 oktober begravningsguds-
tjänst för Valto Saariranta, 
Nödinge. Offi ciant var Satu 
Rekola.

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag 10/10 undanbe-
des vänligen.       Ingrid Thell

Ev. uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Åke Nilsson, Alafors

Ev. uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Astrid Olsson, Starrkärr

Vi tackar Inger, Britt, Jette, 
Maggan och Anita för 
60-års testerna som vi båda 
klarade och två roliga dagar 
på Kajsaberg.

Ingela & Renée

Tack

Veckans ros 
”Veckans ros till våra två 
tvärviggar på fjället, Bruno 
och Roy. Tack för er idoga 
kamp mot miljöförstöring 
och kortsiktiga vinstintres-
sen. Tack för er insats för 
våra barns livsmiljö”.

”Fjällbönderna”

Tusen röda rosor till fam 
Högrell, fam Bäckman och 
fd. make. Tack för all hjälp 
vid flyttningarna och all 
uppsamling av saker så allt 
fungerar. Även all hjälp vid 
min skada och allt slit med 
mig. Tack för att ni finns.

Kramar Mamma

Varmt tack till Arbetsgrup-
pen i D-området som med 
stor kunnighet och engage-
mang jobbat för att stoppa 
vindkraften på Alefjäll.

"Vi i södra Ölanda"

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

Vi vill framföra vår varma 
tack till Er alla som hedrat 

minnet av vår älskade

Karl-Evert Karlsson
vid hans bortgång.

Tack för de vackra 
blommorna i kyrkan 
och gåvorna till ÄIK 

och Ert deltagande vid 
begravningen.

Ingegerd
Mona och Magnus

med familjer

Tack

Födda 

Välkommen till världen!
Emil Jackson

Född 25/8-12 på Östra
3500g och 49cm lång

Stolt storasyster Julia och 
Mamma & Pappa.

Vi älskar dig

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Nols kyrka
musikcafé 

16 oktober kl. 18.30

Blowin´ in the wind
Visor om fred och frihet med mera.

Blandat höstprogram 
med Magnoliakören

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Kilanda kyrka
Mässa på Tacksägelsedagen 

14 oktober kl. 11.00

Kammarkören VocAle medverkar.

Efterföljande Höstfest i 

församlingshemmet.

Ingen anmälan. Välkomna!
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ÄLVÄNGEN. 2012 är ett 
jubileumsår för Lennart 
Thorstensson.

För 50:e året spe-
lade Älvängensonen på 
midsommarfi randet i 
Prästalund.

Nästa lördag fyller 
Sång & Sånt 30 år.

Med dragspelet på magen 
har Lennart Thorstensson 
deltagit i ett oräkneligt antal 
musikarrangemang runtom i 
Västsverige genom åren.

– Jovisst har man varit 
runt lite här och var, säger 
Lennart som är en flitigt 
engagerad programvärd.

Det var Lennart Thor-
stensson själv som tog initia-
tivet till Sång & Sånt. Den 7 
oktober 1982 genomfördes 
det första programmet på 
Nordiska Folkhögskolan i 
Kungälv.

– Syftet var att få ut folk-
högskolans kulturverksam-
het till allmänheten, berättar 
Lennart.

Responsen lät inte vänta 
på sig. Redan vid andra pro-
gramtillfället kom 400 per-
soner, fler besökare än vad 
lokalen var anpassad för. 
Sedan har intresset hållit i 
sig.

– Ja, kan man tänka sig. Vi 
behöver inte marknadsföra 
våra arrangemang på bred 
front utan det är djungeltele-
grafen som går. Vi har många 
återkommande besökare 
som ogärna missar ett pro-
gram, säger Lennart.

Det har blivit någonstans 
mellan 250 och 300 program 
sedan starten -82. Upplägget 
har följt ett givet koncept, 
underhållning av en samling 
skara duktiga artister varvat 
med allsång.

– Det är inte svårt att hitta 
artister som vill vara med, 
de står snarare på kö. Jag 
ser gärna en blandning av 
erfarna musiker och nya för-
mågor.

Sedan 2004 håller Sång 
& Sånt till på Mimers Hus. 
Lördagen den 13 oktober 

firas 30-årsjubileet.
– Jag anstränger mig alltid 

till hundra procent för att få 
till stånd ett så bra program 
som möjligt. Jubileumskväl-
len bjuder på några trogna 
följeslagare som publiken har 
fått stifta bekantskap med 
ett antal gånger under dessa 
tre decennier. Lars-Eric 
Frendberg dyker upp till-
sammans med sin son Johan, 
Lowe Pettersson är en känd 
solist som ofta figurerar till-
sammans med Opus -83 och 
så har vi Pär Sörman, skå-
despelare och sångare, som 
tolkar Dan Andersson på 
ett fantastiskt sätt.

Hur länge kommer Sång 
& Sånt finnas kvar?

– Vi fortsätter så länge 
publiken kommer. 

Noterbart är också 
att Lennart Thorstens-
son kommer till Starrkärrs 
bygdegård söndagen den 
21 oktober med Skratta & 
Sjung. Upplägget påmin-
ner om Sång & Sånt och 
återkommer två gånger om 

året. Det allra första Skratta 
& Sjung arrangerades på 
hösten 2008.

– Den här gången får vi 
besök av Refräng & Co. 
En duo bestående av Kent 
Jonasson och Gunilla 
Hansen, som i första hand 
inriktar sig på populärmusik 
från förr, avslutar Lennart 
Thorstensson.
FOTNOT. Lennart Thorstensson fick 
Kungälvs kommuns kulturstipendium 
1985 och Kungälvs kommuns kulturpris 
1998.

JONAS ANDERSSON

Tomas Eneroth har suttit i 
riksdagen sedan 1994. Ene-
roth har bland annat ingått 
i Utbildningsutskottet, men 
är sedan valet 2010 vice ord-
förande i Socialförsäkrings-
utskottet. Han är ledamot i 
den parlamentariska Social-
försäkringsutredningen samt 
i den pensionsgrupp som 
Socialdemokraterna och de 
borgerliga partierna tillsam-

mans har för att hantera den 
blocköverskridande pen-
sionsöverenskommelsen. 

Tomas Eneroth var drag-
plåstret på den Pensionärs-
dag som Socialdemokra-
terna, i samarbete med ABF 
och Folkets Hus och Parker, 
bjudit in till i fredags efter-
middag.

– Det är ett tufft läge på 
arbetsmarknaden och vi 

har en hög 
arbetslöshet 
i landet. Vi i 

Socialdemokraterna driver 
regeringen framför oss och 
anser att de bör investera i 
fler nya jobb som tryggar väl-
färden på sikt. Det gäller att 
våga istället för att dra ner på 
ambitionsnivån, förklarade 
Eneroth i sitt inledningsan-
förande.

Sjukförsäkring och pen-
sion var annars de ämnen 
som Tomas Eneroth valde att 
fokusera på i sitt tal till för-
samlingen.

– Det pågår en mycket 
tuff debatt i riksdagen vad 
det gäller sjukförsäkringen. 
För mig är det obegripligt, 
i första hand moraliskt men 
även samhällsekonomiskt, 
hur regeringen kan hantera 
sjuka på det sätt som man gör 
idag, dundrade Eneroth.

Gällande pensionssyste-
met hade Eneroth inte heller 
mycket till övers för Allian-
sens politik.

– Den 1 januari 2007 blev 
vi i Sverige unika. Det finns 

nämligen inget 
annat land i 
världen där pen-
sionärerna beta-
lar högre skatt 
än löntagarna. 
Det är principi-
ellt galet och vi 
anser att det ska 
vara lika beskatt-
ning. Pension är 
en uppskjuten 
lön.

Efter att 
b e s ö k a r n a 
avnjutit fika 
med kaffe och 
smörgås väntade 
underhållning 
av firma Ulf 
Källvik/Lennart 
Palm. Samti-
digt tog Tomas 
Eneroth farväl, 
satte sig i bilen 
och åkte hem till 
Småland. Han 
lovade dock att 
återkomma till 
Ale när tillfälle 
ges i framtiden.

JONAS
ANDERSSON

NÖDINGE. Höstens 
boknyheter presente-
rades på Ale bibliotek i 
torsdags.

Besökarna fi ck en 
grundlig genomgång av 
nyinkommen litteratur.

Utbudet gick sanner-
ligen inte att klaga på.

Bibliotekspersonalen hade 
en hel del spännande läs-
tips att servera. Besökarna 
lyssnade intresserat och tog 
tacksamt emot det fyrsidiga 
kompendium som samman-
ställts med titlar och avbil-
dade omslag.

– Det är första gången 
som vi bjuder in till en sådan 
här presentation. Vi tyckte 
att det låg rätt i tiden nu när 
Bok- och biblioteksmässan 
precis har varit och vi går in 
i en tid då folk läser väldigt 
mycket böcker, säger biblio-
tekschef Eva Bünger.

– Personalen har verkligen 

gått in för uppgiften och läst 
in sig på nyheterna. Kanske 
gör vi en liknande satsning 
till våren.

Många kända författare 
finns med på höstens bok-
himmel. Lokal prägel finns 
i Stewe Claesons ”Den tju-
gotredje dikten”. Av roma-
ner i övrigt kan nämnas 
Mark Levengoods ”Rosor, 
min kära, bara rosor” och 
Jan Guillous ”Dandy”. Det 
finns en uppsjö av deckare att 
grotta ner sig i, bland annat 
Håkan Nessers ”Styck-
erskan från Lilla Burma”, 
Sven Westerbergs ”Onsala, 
höstvinden” eller varför inte 
Stephen Booths ”Död och 
begraven”. Av biografier 
och faktaböcker är det en 
blandad kompott, alltifrån 
Tommy Körbergs ”Kör tills 
du stupar” till Glenn Hyséns 
”Ha dé gott”.

JONAS
ANDERSSON

Boknyheter på biblioteket
I torsdags skedde en presentation av höstens boknyheter på 
Ale bibliotek.

Lennart Thorstensson jubilerar – igen!

Älvängensonen Lennart 
Thorstensson fi rar 30 år 
med Sång & Sånt i Kungälv.

Sjukförsäkring och pensioner diskuterades
– Tomas Eneroth (S) besökte Bohus Servicehus

Tomas Eneroth, socialdemo-
kratisk riksdagsledamot i 
Socialförsäkringsutskottet, 
gästade Pensionärsdagen i 
Bohus Servicehus.
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BOHUS. Ett välriktat tal.
Riksdagsmannen Tomas Eneroth (S) visste vilka 

punkter han skulle trycka på för att fånga publi-
kens samtycke och applåder.

Ovationer fi ck också Ulf Källvik och Lennart 
Palm som var eftermiddagens underhållare på 
Pensionärsdagen i Bohus Servicehus.

ARRANGÖR:

ROCKAR LOSS I EN  
HÄRLIG HÖSTKONSERT

MED BL.A. QUEEN, WEST SIDE STORY, 
CHESS, JESUS CHRIST SUPERSTAR

www.opus83.se
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Tacksägelsedagen 
söndag 14 oktober

Hålanda kyrka
Musikgudstjänst kl 17

Medverkande: Hålanda kyrkokör
Matz Gustavsson - elbas

Erik Martinsson - basun och congas

Skepplanda församlingshem
Musikmässa kl 10

Musik av Mozart
Instrumentalister

Skepplanda Kyrkokör
Vi dukar upp med sommarens skördealster.

Tag gärna med något av årets skörd,
grönsaker, frukt, saft mm

Vid kyrkkaffet har du möjlighet att köpa
gåvorna, behållningen går till

Svenska Kyrkans Internationella arbete.

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
Fuxerna kyrka
Lör kl 16, Mässa, Kristens-
son. Sön kl 10, Högmäs-
sa, Isacson. Sön kl 13, Suo-
menkielinen. Tis kl 9, Mässa 
i församlingshemmet, Isac-
son. Ons kl 18:30, Mässa, 
Norberg.

Smyrnaförsamlingen,
Älvängen
Tisd 9/10 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen. Kl 
19, Höstkvällar inför Ordet 
i Guntorps missionskyrka. 
Onsd 10/10 kl 18-19, Bön. 
Kl 19, Höstkvällar inför Or-
det i Guntorps missionskyr-
ka. Torsd 11/10 kl 10-12.30 
SmyrnaCaféet. Kl 15, RPG 
i Missionskyrkan, Åke Sam-
uelsson – ”Munken, Ku-
lan och jag”. Kl 18.15, Hob-
by (7-12 år). Fred 12/10 kl 
19.30, Greenhouse (åk 7 och 
uppåt). Kl 20.30, Effect – 
Öppet hus & Café för ung-
domar. Lörd 13/10 kl 10-13, 
Second Hand & Café. Kl 
16-19, Samling i Pingstkyr-
kan, Kungälv, för alla mis-
sionsintresserade, medver-
kan av Dante Bernarducci 
från Livorno, Italien. Sönd 
14/10 kl 17, Gudstjänst, 
Dante Bernarducci. Serve-
ring. Tisd 16/10 kl 8-9, Bön.

Skepplanda pastorat
Skepplanda kyrka stäng för 
renovering, gudstjänster-
na är fl yttade till försam-
lingshemmet, Albotorget. 
Skepplanda församl hem 
sönd 14/10 kl 10, Musik-
mässa Wetterling, kyrkkaffe. 
Onsd 17/10 kl 18.30, Veck-
omässa. Hålanda sönd 14/10 
kl 17, Musikgudstjänst Wet-
terling. S:t Peder lörd 13/10 
kl 9.30, Församlingsdag för 
pastoratet i församlingshem-
met. Kl 14.30, Lovsångs-
gudstjänst  Skredsvik. Sönd 
14/10, se övriga. Ale-Sköv-
de sönd 14/10 kl 12, Mäss-
sa Wetterling. Tunge sönd 
14/10, se ovanstående.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 10/10 Starrkärrs kyr-
ka kl 9.30, Vardagsguds-
tjänst. Starrkärrs kyrka kl 
19, Bön för församlingen. 
Torsd 11/10, Starrkärrs för-
samlingshem kl 19, Bibel & 
Bön, Välkomna på bibelstu-
dium och bönestund. Johns-
son. Sönd 14/10 Kilan-
da kyrka kl 11, Mässa med 

Höstfest, Johnsson. Älväng-
ens kyrka kl 11,Familjeguds-
tjänst, bibelutdelning, An-
dersson. Nols kyrka kl 17, 
Lovsångsgudstjänst, An-
dersson.

Surte missionsförsamling
Onsd 10/10 kl 18:30. Ton-
år. Onsd 10/10 kl 19, Eku-
menisk bön i Pingstkyr-
kan, Bohus. Onsd 10/10 kl 
21, Innebandy i Surtesko-
lan. Torsd 11/10 kl 19, Eku-
menisk kör övar i Surte för-
samlingshem. Lörd 13/10 kl 
10:00-15:00, Ledarutbild-
ning med Mikael Nilsson. 
Lörd 13/10 kl 17, Konsert 
med olika konstellationer. 
Sönd 14/10 kl 11, Guds-
tjänst. Per Kjellberg. Sång 
av Andreas Magnusson-
Tengelin. Utgångskollekt 
till Equmenia. Enkelt kyrk-
fi ka. Församlingsmöte efter 
gudstjänsten. Månd 15/10 kl 
19, Musikkåren, Lerum Sur-
te Symphonic Band, övar. 
Tisd 16/10 kl 18, Samtals-
kväll. Onsd 17/10 kl 15, 
Onsdagsträff. Margareta 
Herngren med 20 sångare. 
Onsd 17/10 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 17/10 kl 21, Inneban-
dy i Surteskolan. Sena änd-
ringar och tillägg till det-
ta program kan inträffa. Läs 
gärna på www.surtemis-
sionskyrka.se där det är upp-
daterat.

Nödinge församling
Torsd 11/10 kl 18, Nö-
dinge kyrka Mässa R Bäck. 
14/10 Tacksägelsedagen kl 
11, Nödinge kyrka Mässa R 
Bäck. Kl 15, Bohus Service-
hus Gudstjänst R Bäck. Kl 
11, Surte kyrka Gudstjänst 
H Hultén. Månd 15/10 kl 
18.30, Nödinge försam-
lingshem Mässa H Hultén. 
Tisd 16/10 kl 11, Backavik 
Gudstjänst H Hultén. Onsd 
17/10 kl 10, Nödinge kyrka 
Vardagsgudstjänst för stora 
och små R Bäck.

Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus Pingstkyrka
Onsd 10/10 kl 19, Ekume-
nisk bön. Sönd 14/10 kl 11, 
Gudstjänst Leif Karlsson 
och sång. Onsd 17/10 kl 19, 
Sång bibelläsning och bön.

Guntorps missionskyrka
Onsd 10/10 kl 19, HÖST-
KVÄLL inför ORDET  
Daniel Demming  Skövde. 

Kyrkan - rädd eller orädd? 
Onsd 17/10 kl 18.30, Spå-
rarScout & UpptäckarScout

Elimförsamlingen Alafors 
Torsd 18/10 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 21/10 
kl 11, Gudstjänst, Ohlins 
och Rumänsk sånggrupp.

Älvängens missionskyrka
Tisd 9/10 kl 10, Bön. Höst-
kvällar inför Ordet i Gun-
torps missionskyrka. Tisd 
9/10 kl 19, "Om guds skön-
het" Roland Hellsten. Onsd 
10/10 kl 19, "Kyrkan, rädd 
eller orädd?" Daniel Dem-
ming. Servering båda kväl-
larna. Torsd 11/10 kl 12, Ba-
bymassage. Kl 15, RPG i 
Missionskyrkan. Åke Sam-
uelsson "Munken, Kulan 
och jag". Sönd 14/10 kl 18, 
Gudstjänst med tonår Leif 
Jöngren talar och sjunger. 
Månd 14/10 kl 18, Spårars-
cout. Kl 18.30, Scout. Tisd 
16/10 kl 10, Bön. Kl 10-13, 
Stickcafé. Torsd 18/10 kl 
12, Babymassage. Kl 19.30, 
Körövning.

Att vara tacksam är något 
att tänka på när vi ser 
hur bra vi har det, i vårt 

land Sverige. Vår värld är på 
många sätt en svältande planet 
och när man ser alla männ-
iskor lida vill vi hjälpa till så 
gott vi kan. Vi är kända för att 
tacka till och med när vi beta-
lar våra varor i affären, säger vi 
tack. bibelordet från Luk 17: 
11 19 inför helgen talar om tio 
män som drabbats av dåtidens 
värsta sjukdom. Lidandet var 
gränslöst, ropen hördes vida 
omkring, oren, oren, oren. Så 
hörde de talet om Jesus som 
närmade sig. Kunde Han bota 
deras spetälska om de bad om 
hjälp? hoppet tändes när Jesus 
säger: Visa er för prästerna 
som var dåtidens läkare som 
kunde friskförklara dem enligt 
lagen. Undret hände när alla 
tio ser på sina kroppar: huden, 
läkte omedelbart. Kanske gläd-

jen blev så stor att man skyn-
dade hem utan att tänka på 
tacksamhet. En vände tillbaka 
till Jesus med sitt tack. Han var 
invandrare (samarit). En tan-
keställare måhända inför tack-
sägelsedagen. Glöm aldrig att 
tacka Gud för allt Du fått!

Leif Karlsson- Pastor i
Filadelfiaförsamlingen , Bohus

Betraktelse

Glöm aldrig bort att tacka!

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Jordfästningar
Anna Jönsson. I Smyrna-
kyrkan, Älvängen hölls 
onsdagen 3 oktober begrav-
ningsgudstjänst för Anna 
Jönsson, Hålan, Skepplanda. 
Offi ciant var komminister 
Bengt Broman.

Gull-Britt Johansson. I 
Sanne kyrka hölls onsdagen 
3 oktober begravningsguds-
tjänst för Gull-Britt Johans-
son, Älvängen. Offi ciant var 
Lars Hiding.

Eva Knutsson. I Surte 
kapell hölls torsdagen 4 ok-
tober begravningsgudstjänst 
för Eva Knutsson, Bohus. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Karin Andersson. I Nö-
dinge kyrka hölls torsdagen 
4 oktober begravningsguds-
tjänst för Karin Andersson, 
Färdsle. Offi ciant var kyrko-
herde Vivianne Wetterling.
Valto Saariranta. I Nö-
dinge kyrka hölls fredagen 
5 oktober begravningsguds-
tjänst för Valto Saariranta, 
Nödinge. Offi ciant var Satu 
Rekola.

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag 10/10 undanbe-
des vänligen.       Ingrid Thell

Ev. uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Åke Nilsson, Alafors

Ev. uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Astrid Olsson, Starrkärr

Vi tackar Inger, Britt, Jette, 
Maggan och Anita för 
60-års testerna som vi båda 
klarade och två roliga dagar 
på Kajsaberg.

Ingela & Renée

Tack

Veckans ros 
”Veckans ros till våra två 
tvärviggar på fjället, Bruno 
och Roy. Tack för er idoga 
kamp mot miljöförstöring 
och kortsiktiga vinstintres-
sen. Tack för er insats för 
våra barns livsmiljö”.

”Fjällbönderna”

Tusen röda rosor till fam 
Högrell, fam Bäckman och 
fd. make. Tack för all hjälp 
vid flyttningarna och all 
uppsamling av saker så allt 
fungerar. Även all hjälp vid 
min skada och allt slit med 
mig. Tack för att ni finns.

Kramar Mamma

Varmt tack till Arbetsgrup-
pen i D-området som med 
stor kunnighet och engage-
mang jobbat för att stoppa 
vindkraften på Alefjäll.

"Vi i södra Ölanda"

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

Vi vill framföra vår varma 
tack till Er alla som hedrat 

minnet av vår älskade

Karl-Evert Karlsson
vid hans bortgång.

Tack för de vackra 
blommorna i kyrkan 
och gåvorna till ÄIK 

och Ert deltagande vid 
begravningen.

Ingegerd
Mona och Magnus

med familjer

Tack

Födda 

Välkommen till världen!
Emil Jackson

Född 25/8-12 på Östra
3500g och 49cm lång

Stolt storasyster Julia och 
Mamma & Pappa.

Vi älskar dig

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Nols kyrka
musikcafé 

16 oktober kl. 18.30

Blowin´ in the wind
Visor om fred och frihet med mera.

Blandat höstprogram 
med Magnoliakören

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Kilanda kyrka
Mässa på Tacksägelsedagen 

14 oktober kl. 11.00

Kammarkören VocAle medverkar.

Efterföljande Höstfest i 

församlingshemmet.

Ingen anmälan. Välkomna!

2012  |   vecka 41  |   nummer 36  |   alekuriren 25FAMILJ



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, äv. def. 
Hämtar äv. husvagn. Ring Johan 
tel. 0303-127 62
el. 0737-42 90 92
el. 0732-49 85 16

Köpes bilar och transport bilar, 
allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

Skog sökes till återinvestering. 
Extra bra betalt innan årsskifte 
pga. danska skatteregler.
tel. 0045-43 33 29 69 (DK)

SÄLJES

Ved säljes. Ev. transport kan 
ordnas mot ersättning.
tel. 0706-61 05 49

TV: Dantax 26" LDV 400. LCD/
HDR/DVD/TC/MPEG säljes pga 
flytt. Liten svart, tvbänk medföl-
jer. Pris: 3000:-
tel. 0706-82 21 84 (efter 17)

Motionscykel. Motionsred-
skap, Power plus vibrator. 600:- 
för båda.
tel. 0303-74 22 80
el. 0707-47 37 64

UTHYRES

3:a i Nol ny möblerat
tel.0723-12 12 45

Ö HYRA

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

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

Radhus/Hus/Lägenhet att 
hyra i Älvängen till mig och min 
son! Allt av intresse! Har lägen-
het i Guldheden(2:a) så byte går 

också bra!
tel. 0736-42 00 72      Lasse

ÖVRIGT

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

LOPPIS
På repslagarmuseet lör 27/10
Ring/maila Malin för bokning 
80kr/bord senast 15/10
fotoarkiv@repslagarbanan.se 
tel. 0303-74 99 10

Hårförlängningar, färg slingor 
med keratin.
Vi utför hårförlängningar, löshår 
enligt keratinvax metoden.Håret 
är 47-50cm långt. Varje slinga 
väger 0.5 gram och fästena är 
keratinvax.Håret går att färga, 
locka och platta.Finns att få 
rakt, vågigt eller lockigt.Passar 
även dig som har tunt hår och 
vill få tjockare.
tel. 0736-97 80 28

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. 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

Pelletsbrännare
Pelletspaket av märket Pellx 
inklusive 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

Brodyr till bra priser
Vi broderar på bl.a. kläder, 
jackor, handdukar, kepsar, scha-
brak, hästtäcken m.m. Innehar 
F-skatt sedel. Ring Håkan.
tel. 0709-48 49 46

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
Grattis till vår underbara

Ananda
5 år den 1 oktober

önskar
Pappa & Mamma

& Ananda Thai take away

Hurra x 4. Med flaggan 
i topp. Liten blir stor.

Minea
fyller 13 år den 15/10.

Vi som grattar och
älskar dig är

Lillasyster, Rebecca,
Mamma & Pappa

Grattis
Conny Lindberg

på 40-årsdagen 11 oktober!
Vi älskar dig. Kramar från 

Maria, Emanuel,
Tim och Theo

Grattis underbara
Nathalie

som den 4/10 fyller 15 år!
"Låt oss möta varandra med 

ett leende, för leende är 
början på kärleken"

Kram Mamma & Stefan

Jakob Svensson
gratuleras på 14-årsdagen
med många grattiskramar

av Farmor & Farfar

Adam
grattis på 10-årsdagen

den 6 oktober
önskar

Mormor & Morfar

Hjärtligt tack till alla som gjorde våra 70-årsdagar till ett 
trevligt minne.

Eva och Kent Carlsson

Övrigt

Övrigt

Valpar säljes. Chinese Crested Powder Puff-hanar.
Födda 04-06-12. Reg i SKK. Vet.bes. Chippade, avmaskade. 
Dolda fel-försäkring i 3 år. Friska föräldrar.
Pris: 10 000 kr. För mer info ring 0520-44 06 25

Veckans ris 
Jag blir djupt bedrövad som 
förälder i denna kommun 
när man vill ha dagmamma 
åt sitt barn och får till svar av 
"kösamordnaren" att ingen 
vill ha dagmamma längre... 

och att det finns ingen plats 
ändå... fastän man vet att 
det finns dagmammor utan 
barn eftersom jag pratat med 
dem!

"Upprörd Mamma"
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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, äv. def. 
Hämtar äv. husvagn. Ring Johan 
tel. 0303-127 62
el. 0737-42 90 92
el. 0732-49 85 16

Köpes bilar och transport bilar, 
allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

Skog sökes till återinvestering. 
Extra bra betalt innan årsskifte 
pga. danska skatteregler.
tel. 0045-43 33 29 69 (DK)

SÄLJES

Ved säljes. Ev. transport kan 
ordnas mot ersättning.
tel. 0706-61 05 49

TV: Dantax 26" LDV 400. LCD/
HDR/DVD/TC/MPEG säljes pga 
flytt. Liten svart, tvbänk medföl-
jer. Pris: 3000:-
tel. 0706-82 21 84 (efter 17)

Motionscykel. Motionsred-
skap, Power plus vibrator. 600:- 
för båda.
tel. 0303-74 22 80
el. 0707-47 37 64

UTHYRES

3:a i Nol ny möblerat
tel.0723-12 12 45

Ö HYRA

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

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

Radhus/Hus/Lägenhet att 
hyra i Älvängen till mig och min 
son! Allt av intresse! Har lägen-
het i Guldheden(2:a) så byte går 

också bra!
tel. 0736-42 00 72      Lasse

ÖVRIGT

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

LOPPIS
På repslagarmuseet lör 27/10
Ring/maila Malin för bokning 
80kr/bord senast 15/10
fotoarkiv@repslagarbanan.se 
tel. 0303-74 99 10

Hårförlängningar, färg slingor 
med keratin.
Vi utför hårförlängningar, löshår 
enligt keratinvax metoden.Håret 
är 47-50cm långt. Varje slinga 
väger 0.5 gram och fästena är 
keratinvax.Håret går att färga, 
locka och platta.Finns att få 
rakt, vågigt eller lockigt.Passar 
även dig som har tunt hår och 
vill få tjockare.
tel. 0736-97 80 28

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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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. 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

Pelletsbrännare
Pelletspaket av märket Pellx 
inklusive 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

Brodyr till bra priser
Vi broderar på bl.a. kläder, 
jackor, handdukar, kepsar, scha-
brak, hästtäcken m.m. Innehar 
F-skatt sedel. Ring Håkan.
tel. 0709-48 49 46

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
Grattis till vår underbara

Ananda
5 år den 1 oktober

önskar
Pappa & Mamma

& Ananda Thai take away

Hurra x 4. Med flaggan 
i topp. Liten blir stor.

Minea
fyller 13 år den 15/10.

Vi som grattar och
älskar dig är

Lillasyster, Rebecca,
Mamma & Pappa

Grattis
Conny Lindberg

på 40-årsdagen 11 oktober!
Vi älskar dig. Kramar från 

Maria, Emanuel,
Tim och Theo

Grattis underbara
Nathalie

som den 4/10 fyller 15 år!
"Låt oss möta varandra med 

ett leende, för leende är 
början på kärleken"

Kram Mamma & Stefan

Jakob Svensson
gratuleras på 14-årsdagen
med många grattiskramar

av Farmor & Farfar

Adam
grattis på 10-årsdagen

den 6 oktober
önskar

Mormor & Morfar

Hjärtligt tack till alla som gjorde våra 70-årsdagar till ett 
trevligt minne.

Eva och Kent Carlsson

Övrigt

Övrigt

Valpar säljes. Chinese Crested Powder Puff-hanar.
Födda 04-06-12. Reg i SKK. Vet.bes. Chippade, avmaskade. 
Dolda fel-försäkring i 3 år. Friska föräldrar.
Pris: 10 000 kr. För mer info ring 0520-44 06 25

Veckans ris 
Jag blir djupt bedrövad som 
förälder i denna kommun 
när man vill ha dagmamma 
åt sitt barn och får till svar av 
"kösamordnaren" att ingen 
vill ha dagmamma längre... 

och att det finns ingen plats 
ändå... fastän man vet att 
det finns dagmammor utan 
barn eftersom jag pratat med 
dem!

"Upprörd Mamma"
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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  |  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  TISDAG  ONSDAG TORSDAG FREDAG LÖRDAG SÖNDAG
RPM® BODYBALANCE® BODYBALANCE® BODYPUMP® CXWORX® INDOOR WALKING CYKEL
ZUMBA FITNESS® GYMINTRO SWITCHING INDOOR WALKING RPM® SH`BAM BODYPUMP®
BOX INDOOR WALKING  RPM® ZUMBA FITNESS® TRX®
CYKEL BODYPUMP® CXWORX® CYKEL SWITCHING
INDOOR WALKING CYKEL BOX BODYBALANCE® SENIOR
CXWORX® CXWORX® SH`BAM TRX®
BODYPUMP® TRX®  SWITCHING

GRUPPTRÄNINGSUTBUD I NOL
MEDTAG ANNONS!

TA MED DIN 

KOMPIS!

RING FÖR ATT BOKA PASS!

PÅ GÅNG!

SOM MEDLEM KAN DU TRÄNA PÅ ÖVER

111000000 KKKLLLUUUBBBBBBAAARRR III SSSVVVEEERRRIIIGGGEEE
FÖR ENDAST 6 KR/GÅNG! KONTAKTA DIN SPORTLIFEKLUBB FÖR MER INFO! 

VILKA KLUBBAR SOM IGÅR HITTAR DU PÅ KLUBBSVERIGE.SE

NORDENS STÖRSTA TRÄNINGSNÄTVERK

VILL DU GÅ 
NER I VIKT?

–VI HAR PT´N SOM KAN HJÄLPA DIG

KR

VÄRDECHECK!

I VÄRDECHECK

MEDTAG ANNONS!

JUST NU FÅR DU

Gäller vid köp av 3-kort PT i Nol

PÅ GÅNG I OKTOBER:
v 40 I NOL Vi ökar upp med fl er 
lunch/dagpass/TRX-pass

 – Träna med ditt 

v  

fredagar från kl 9.00

v

uppnå bättre resultat

v 42  &             
Vi deltar i veckan för 

 min och IW

 


