
Flyttar till centrum.

GH:s Hem och 
interiör fl yttar
ÄLVÄNGEN. GH:s Hem 
och interiör fl yttar in 
till centrum i Älv-
ängen.
Mäklaren Gulli Hreidarsdottir fortsät-
ter att utveckla sin butiksverksam-
het. Att inreda hem har hon gjort i 
över 25 år, nu delar hon gärna med 
sig av sina erfarenheter. På Postvä-
gen i den tidigare barnklädesaffären 
får hon möjlighet att växa.

Fokus Företag sid 11

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 37  |  vecka 42  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

Ord pris 399:-Eldkorg med galler

NU 349:-
www.axums.se

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

– Din skobutik för hela familjen

Göteborgsvägen 99 A, 0303-74 62 75, vard 9.30-18.00, lörd 9.30-14.00

100 KR RABATT PÅ KAVAT-BARNSKOR

Erbjudandet gäller alla modeller 
från Kavat t.o.m 24/10 -12

Modell SNÖ
Strl 25-35 Ord.pris 499:-

DEFENDER Strl 19-26 
Ord.pris 649:-

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15
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WEATHER 
REPORT JR 

Stl 120cl-160cl. Tjej röd och 
svart. Kille svart och marinblå. 

ORD.PRIS 999 KR

BAGHEERA POLAR
Stl 31-40. Även vit. Vattentät 
känga med sympatex.

599KR

599KR
Stl 23-30 499:-

Grillad Kyckling 

3995/st
Kronfågel ca 1 kg

VAKNA!
3 kronor per såld 
kyckling går till 
Vaknafonden 
17/10-30/10

G dG ll
I manuella disken

VAKNA! 
- TILLSAMMANS MOT DROGER

Ale Torg 7, NÖDINGE • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

Var med och stöd det 
drogförebyggande 

arbetet!

Gäller 17/10-30/10

  

Lödöse 0520-66 00 10

99999900000010 kg potatis

Gäller mot kupong, t o m 21/10-12

Ord.pris 59.90:-/10kg
/10 kgAsterix

Ale på besök i Botswana

En delegation från Ale kommun gästade i förra veckan Ghanzi i Botswana 
för att diskutera tänkbara utbytesprojekt. Projektet fi nansieras av Sida. 
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Precis när jag förbe-
redde en ledare om 
den uteblivna lokala 

debatten blir det plötsligt 
så fullt på insändarsidorna 
att vi tvingas ställa några åt 
sidan. Den lokala debatten 
är viktig, den utvecklar och 
håller våra förtroendevaldas 
huvud på skaft. Det är som 
konkurrens inom handel, 
om den inte fanns skulle 
utvecklingen stå helt still. 
Servicen skulle vara lika 
med noll och bemötandet 
ska vi inte tala om. Idag 
med en snudd på överdriven 
konkurrens, där du kan köpa 
i princip allt på vilken ben-
sinstation som helst, tvingas 
alla anstränga sig maximalt 
för att behålla kundens lo-
jalitet. Likadant är det med 
förtroendet och mandatet 
från väljarna. Det är många 
som vill ha våra röster och 
slumrar någon till tar det 
inte lång tid förrän sym-
patierna är borta. En aktiv 
debatt håller inte bara tem-
peraturen uppe utan också 

kreativiteten. Konkurrens 
om röster gör att politikerna 
måste tänka till och komma 
med det bästa förslaget, an-
nars är slaget förlorat.

Veckans tidning innehål-
ler också en näringslivsbi-
laga med framför allt ett 
reportage som får mig att 
haja till. Det är om Bohus 
centrum, denna självklara 
mötesplats under 70-80 och 
delar av 90-talet. Nu är det 
ett sorgebarn i knät på Ale-
byggen, men det finns visio-
ner och det är dessa som 
är intressanta att ta del av. 
Sedan är det ju inte utan att 
man ler när samme man som  
klippte mig som 7-åring 
fortfarande har saxen i 
beredskap. Nu avslöjar däre-
mot Leif Samuelsson för 
tidningens utsände att han 
menar allvar med att ge sig 
av, fast först ska salongen 
säljas. Den utveckling 
som har 
varit i Bohus 
hade få 

förutsett när torget invig-
des 1973, vad är det vi inte 
vet om handelns fortsatta 
utveckling? Vilket torg eller 
handelsplats står tom i fram-
tiden? Handlar vi överhu-
vudtaget i butiker eller sker 
allt via nätet? Eller är e-han-
deln förbjuden på grund av 
en nödvändig begränsning 
av miljöfarliga transporter... 
Vem vet?

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Fullt drag i debatten
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Arr: Surte Bohus biblioteks- och
kulturförening. Surte bibliotek

Surte Bibliotek
lördag 27 okt

Barnteater Kl 11.00

Pettson och rävjakten
Biljetter 20:-/st säljs på 

Surte bibliotek.
Fiskdamm 

Bokförsäljning (beg böcker)

Servering 

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

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

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2p 

POLYESTERSATIN & ORGANZA 30:-/m
MÖSSOR & VANTAR FÖR STORA & SMÅ

HEMINREDNING FÖR HÖSTEN

HÖSTNYHETER  - i metervara & färdigsytt

LÄGENHETER SÖKES
För företagskunder söker vi lägenheter att hyra

Registrera din bostad kostnadsfritt på
www.nrgab.com

NORDIC RELOCATION GROUP

031-333 54 40 www.nrgab.com

Vår erfarenhet – din trygghet

DAGS ATT SÖKA LEDARSTIPENDIUM
VAKEN LEDARE 2012 - För osjälviska insatser utöver det vanliga i det 
lokala föreningslivet har Stödföreningen Vaken instiftat stipendiet Vaken 
Ledare som varje år delas ut till en eller flera ideella ungdomsledare.

Känner du någon som bör uppmärksammas? Eller är det kanske du?

Ansökan eller förslag skickas till:
thomas.berggren@ale.se
eller till Stödföreningen Vaken, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen.

Din ansökan vill vi ha senast 20 november.
Stipendiet delas ut i samband med julkonserten
i Ale gymnasium lördag 1 december.

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

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

Vi rättar...
...och ber miljöpartisten Carlos Trischler 
om ursäkt, då hans partibeteckning inte fram-
kom i förra veckans artikel om hur Socialde-
mokraterna – och Miljöpartiet – vill använda 
AFA-pengarna.

Ansvarig utgivare

Nästan 400 000 
arbetslösa, bostads-
brist, sjukskriv-

ningar ökar, sämre skolre-
sultat….då väljer alliansens 
folkparti att kritisera soci-
aldemokraterna, med något 
om att s-politik kom av sig.  

Det går inte att skriva ett 
svar på en sådan insändare, 
snarare en ytlig betraktelse. 
Det finns indikationer på 
att efterfrågan i handel och 
exportindustrin viker. Antal 
varslade människor i sep-
tember är fler än på länge. 
Sverige riskerar att hamna 
i en vikande konjunktur 
med vikande efterfrågan på 

främst våra exportprodukter, 
detta drabbar i förläng-
ningen vikande försäljning i 
handeln. Vi har redan nästan 
400 000  arbetslösa och detta 
innan en eventuell nedgång 
visat sig. Det är väldigt all-
varligt.

I detta läge tänker jag 
inte sänka mig till Folkpar-
tiets nivå. Vi tillsammans 
måste skapa förutsättningar 
för bostäder och arbete. 
Det är inte lätt och det 
kommer att krävas ett hårt 
politiskt gemensamt arbete. 
Ett arbete som antagligen 
måste pågå över politiska 
blockgränser. Att inte ta våra 

problem på allvar och istäl-
let ägna en halvsida åt att 
trycka ner mitt parti tyder 
på en uppgivenhet som bara 
drabbar de som vill ha den 
där bostaden, vill ha det där 
jobbet eller vill få tillbaka 
drömmen om ens egen plats 
i samhället.

Börja prestera eller kliv 
åt sidan!

Betraktelse på Rose-Marie Fihns insändare:

Dags att prestera och leverera

Tyrone Hansson (S)

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. 



Precis när jag förbe-
redde en ledare om 
den uteblivna lokala 

debatten blir det plötsligt 
så fullt på insändarsidorna 
att vi tvingas ställa några åt 
sidan. Den lokala debatten 
är viktig, den utvecklar och 
håller våra förtroendevaldas 
huvud på skaft. Det är som 
konkurrens inom handel, 
om den inte fanns skulle 
utvecklingen stå helt still. 
Servicen skulle vara lika 
med noll och bemötandet 
ska vi inte tala om. Idag 
med en snudd på överdriven 
konkurrens, där du kan köpa 
i princip allt på vilken ben-
sinstation som helst, tvingas 
alla anstränga sig maximalt 
för att behålla kundens lo-
jalitet. Likadant är det med 
förtroendet och mandatet 
från väljarna. Det är många 
som vill ha våra röster och 
slumrar någon till tar det 
inte lång tid förrän sym-
patierna är borta. En aktiv 
debatt håller inte bara tem-
peraturen uppe utan också 

kreativiteten. Konkurrens 
om röster gör att politikerna 
måste tänka till och komma 
med det bästa förslaget, an-
nars är slaget förlorat.

Veckans tidning innehål-
ler också en näringslivsbi-
laga med framför allt ett 
reportage som får mig att 
haja till. Det är om Bohus 
centrum, denna självklara 
mötesplats under 70-80 och 
delar av 90-talet. Nu är det 
ett sorgebarn i knät på Ale-
byggen, men det finns visio-
ner och det är dessa som 
är intressanta att ta del av. 
Sedan är det ju inte utan att 
man ler när samme man som  
klippte mig som 7-åring 
fortfarande har saxen i 
beredskap. Nu avslöjar däre-
mot Leif Samuelsson för 
tidningens utsände att han 
menar allvar med att ge sig 
av, fast först ska salongen 
säljas. Den utveckling 
som har 
varit i Bohus 
hade få 

förutsett när torget invig-
des 1973, vad är det vi inte 
vet om handelns fortsatta 
utveckling? Vilket torg eller 
handelsplats står tom i fram-
tiden? Handlar vi överhu-
vudtaget i butiker eller sker 
allt via nätet? Eller är e-han-
deln förbjuden på grund av 
en nödvändig begränsning 
av miljöfarliga transporter... 
Vem vet?

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Fullt drag i debatten
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PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Arr: Surte Bohus biblioteks- och
kulturförening. Surte bibliotek

Surte Bibliotek
lördag 27 okt

Barnteater Kl 11.00

Pettson och rävjakten
Biljetter 20:-/st säljs på 

Surte bibliotek.
Fiskdamm 

Bokförsäljning (beg böcker)

Servering 

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

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

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

TYGLADAN
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2p 

POLYESTERSATIN & ORGANZA 30:-/m
MÖSSOR & VANTAR FÖR STORA & SMÅ

HEMINREDNING FÖR HÖSTEN

HÖSTNYHETER  - i metervara & färdigsytt

LÄGENHETER SÖKES
För företagskunder söker vi lägenheter att hyra

Registrera din bostad kostnadsfritt på
www.nrgab.com

NORDIC RELOCATION GROUP

031-333 54 40 www.nrgab.com

Vår erfarenhet – din trygghet

DAGS ATT SÖKA LEDARSTIPENDIUM
VAKEN LEDARE 2012 - För osjälviska insatser utöver det vanliga i det 
lokala föreningslivet har Stödföreningen Vaken instiftat stipendiet Vaken 
Ledare som varje år delas ut till en eller flera ideella ungdomsledare.

Känner du någon som bör uppmärksammas? Eller är det kanske du?

Ansökan eller förslag skickas till:
thomas.berggren@ale.se
eller till Stödföreningen Vaken, Göteborgsvägen 94, 446 33 Älvängen.

Din ansökan vill vi ha senast 20 november.
Stipendiet delas ut i samband med julkonserten
i Ale gymnasium lördag 1 december.

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

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

Vi rättar...
...och ber miljöpartisten Carlos Trischler 
om ursäkt, då hans partibeteckning inte fram-
kom i förra veckans artikel om hur Socialde-
mokraterna – och Miljöpartiet – vill använda 
AFA-pengarna.

Ansvarig utgivare

Nästan 400 000 
arbetslösa, bostads-
brist, sjukskriv-

ningar ökar, sämre skolre-
sultat….då väljer alliansens 
folkparti att kritisera soci-
aldemokraterna, med något 
om att s-politik kom av sig.  

Det går inte att skriva ett 
svar på en sådan insändare, 
snarare en ytlig betraktelse. 
Det finns indikationer på 
att efterfrågan i handel och 
exportindustrin viker. Antal 
varslade människor i sep-
tember är fler än på länge. 
Sverige riskerar att hamna 
i en vikande konjunktur 
med vikande efterfrågan på 

främst våra exportprodukter, 
detta drabbar i förläng-
ningen vikande försäljning i 
handeln. Vi har redan nästan 
400 000  arbetslösa och detta 
innan en eventuell nedgång 
visat sig. Det är väldigt all-
varligt.

I detta läge tänker jag 
inte sänka mig till Folkpar-
tiets nivå. Vi tillsammans 
måste skapa förutsättningar 
för bostäder och arbete. 
Det är inte lätt och det 
kommer att krävas ett hårt 
politiskt gemensamt arbete. 
Ett arbete som antagligen 
måste pågå över politiska 
blockgränser. Att inte ta våra 

problem på allvar och istäl-
let ägna en halvsida åt att 
trycka ner mitt parti tyder 
på en uppgivenhet som bara 
drabbar de som vill ha den 
där bostaden, vill ha det där 
jobbet eller vill få tillbaka 
drömmen om ens egen plats 
i samhället.

Börja prestera eller kliv 
åt sidan!

Betraktelse på Rose-Marie Fihns insändare:

Dags att prestera och leverera

Tyrone Hansson (S)

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

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

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

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

lika snabbt att hitta till Bäckebol som tidigare, lätthittat 

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

är gratis. Precis som i gamla goda tider.

Har du vad som krävs för att handla snabbt? 

Tävla på tid i vårt kundvagnsrace! Kvaltävlingar lördag 

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

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

puckar och spännande priser!

 

på Bäckebol?  

Hur nya är 
de nya tiderna

butiker och matställen o

Stort och smart

BUDESTI. 27 ungdomar 
från Moldavien har 
genom åren tagit del av 
Ale kommuns entrepre-
nörsutbildning YEE.

Med inspiration 
och kunskap försöker 
Drivhuset på Högsko-
lan Väst få dem att ta 
nästa steg – att starta 
eget.

Engagemanget fi nns 
där, men i ett land som 
Moldavien är det svårt 
att lyckas som det är 
nu, säger Drivhusets 
Erik Wallin.

I samband med att Ale 
kommun genomförde 
utbildningsprojektet Unga 
entreprenörer i Nya Europa 
(YEE) för andra gången i 
Moldavien fanns även Driv-
huset från Högskolan Väst 
på plats. Erik Wallin hade i 
uppdrag att under en efter-
middag få träffa 19 av de 27 
moldaviska deltagarna från 
tidigare år. Syftet var att ge 
dem ytterligare råg och råd i 
ryggen för vad som krävs för 
att starta eget. Med hjälp av 
en workshop fick deltagarna 
efter en föreläsning chan-
sen att testa en pedagogisk 
modell på sina egna idéer.

– Det är en etablerad 
affärsmodell som används 
världen över för att se hur 
en affärsidé fungerar uti-
från olika förutsättningar. 
Vad händer om man byter 
målgrupp? Vad händer med 
kostnadsstrukturen om man 
väljer ett annat alternativ? 
Det är nio olika byggstenar 
och jag blev mycket impone-
rad över hur snabbt molda-
verna tog till sig modellen. 
Det kändes positivt och vi 
hade en kreativ dialog kring 
mängder av frågor, berättar 
Erik Wallin.

Att starta eget i Moldavien 
är däremot lättare sagt än 
gjort. De ekonomiska för-
utsättningarna är svåra och 
de offentliga stödsystemen 
svaga.

– Moldaviens regering har 
mycket att jobba med för att 
uttrycka saken enkelt, säger 
Erik Wallin och fortsätter:

– Jag uppfattade av delta-
garna att döma att det finns 
en ödmjuk inställning till att 
lyckas med sitt företagande, 
men att det precis som på 

många andra platser saknas 
en tro på att det verkligen är 
möjligt. Min uppfattning är 
också att Ales utbildningsin-
satser i form av YEE både i 
Sverige och här i Moldavien 
betyder oerhört mycket. Att 
vi från Drivhuset kommit 
med är ett sätt att försöka 
växla upp och nå ännu mer 
konkreta resultat.

Sida och ICLD (interna-
tionellt centrum för lokal 
demokrati) som finansierar 
YEE i Moldavien krävde i år 
förnyelse.

– Drivhusets medverkan 
och försök att stimulera och 
inspirera till nyföretagande 
var ett nytt steg. Dessutom 
utbildade vi en ledare på 
plats som förhoppnings-
vis kan vara en resurs om 
Budesti själva vill genomföra 
utbildningen på nytt, berät-
tar Kjell Lundgren, Ales 
projektledare.

Svårt att starta eget i Moldavien
– Drivhuset och Högskolan Väst försöker växla upp YEE

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Hur ser framtiden ut för Moldaviens barn?

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?

Det är alltid beklagligt 
när någon inte kän-
ner sig väl bemött av 

kommunens anställda. Fa-
miljedaghem är det alterna-
tiv som närmare 70 familjer i 
Ale kommun valt i år liksom 
förra året. Kommunen har 
17 fast anställda dagbarn-
vårdare.  Dessa är indelade 
i fyra geografi ska grupper 
och i tre av grupperna kan vi 
erbjuda plats för närvarande. 
Vi vädjar därför till ”upp-
rörd mamma” att höra av sig 
till oss igen för att få korrekt 
information om vilka platser 
som fi nns tillgängliga.

Lena-Maria Vinberg
Verksamhetschef Förskola

Ale kommun

Tillgängliga dag-
barnvårdare i tre 
av fyra grupper
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Kommunens politiker 
har lämnat ett positivt 
förhandsbesked på 

planerna och grundar detta 
på en naturvärdesinventering 
framställt av WSP Envi-
ronmental konsultfi rma. 
En bedömning som verkar 
grundligt gjord fram till slut-
omdömet, som inte överens-
stämmer med objektsbeskriv-
ningen i övrigt.

Man har helt uteslutet bul-
lerfrågorna och bara tagit 
hänsyn till själva markanvänd-
ningen.

Vi hävdar att det riksintres-
santa södra Risveden kommer 
att allvarligt påverkas av 
buller, både från bergkross- 

och motorverksamhet. Bullret 
från krossverksamheten, som 
kommer att pågå i åtminstone 
10 år är särskilt oroväck-
ande. Detta är negativt för 
besökare till naturreservaten i 
Risvedens vildmarksområde, 
fiskesjöarna, Kollanda mosse 
och boende som har sökt en 
tyst miljö. 

Enligt Länsstyrelsen är 
Risveden den enda tysta zon 
utan vare sig flygkorridorer 
eller motorvägar som finns i 
Göteborgsregionen.

Kollanda mosse, en av 
länets finaste fågelmyrar, blir 
allvarligt störd. Här borde i 
stället satsas på tillgänglighet 
med fågeltorn.

Naturreservatens tysta 
miljöer påverkas negativt- och 
därmed pågående program 
för guidade vandringar samt 
planer på olika former av 
ekoturism. Utvidgning av 
reservaten pågår.

Sportfiskare till Abborre-
sjön, Kroksjön och Tinnsjön 
får uppleva buller i stället för 
en tyst vildmarksinramning. 
Dessa sjöar besöks årligen av 
2500 personer.

Riksintressanta Risveden 
påverkas av buller, vilket 
utredningen inte tagit med. 
Gränsen för riksintresset är 
godtyckligt dragen på kartor. 
Risveden går ju faktiskt ända 
ned till vägen Kilanda-Sjövik 

och innefattar även Kollanda 
mosse. Se Risvedenböcker 
av Karl-Erik Andersson och 
Bo Björklund, samt boken 
Det vilda Risveden av Harald 
Andersson m.fl.

Göteborgsregionens enda 
tysta zon, enligt Länsstyrel-
sens utredning i samband 
med projekt ”tätortsnära 
natur”. Här finns varken flyg-
korridorer eller motorvägar. 
Tystnad var en av grunderna 
för utökad reservatsbildning i 
Risveden.

Naturskyddsföreningen i 
Ale säger därför bestämt nej 
till planerna på bergkross och 
motorbana i Kollanda.

Naturskyddsföreningen i Ale

Planerna på bergkrosshantering och anläggande av motorbana i Kollanda

LOV står för lagen om 
valfrihetssystem och 
innebär i korta drag 

att makten och pengarna 
fl yttas från politikerna till de 
enskilda personerna även när 
det gäller exempelvis vård 
och omsorg. Centerpartiet  
vill att LOV införs på fl er 
områden inom välfärden och 
överallt i Sverige.

Redan idag väljer du själv 
i vilken skola du vill att dina 
barn ska gå genom skol-
pengen, vilken vårdcentral 
du vill gå till när du är sjuk 

tack vare vårdvalet  och vem 
som ska utföra din personliga 
assistens om du är berättigad 
till det.

Centerpartiet vill att det 
ska vara på samma sätt inom 
äldreomsorgen. Ett första 
steg är att införa valfrihet 
inom hemtjänsten som nu 
sker i Ale kommun i slutet av 
året. Det kan sedan byggas 
ut så att det finns valfrihet på 
flera områden som till exem-
pel äldreboenden. Om du  får 
styra över de pengar som din 
omsorg kostar så kan du välja 

att bo på det äldreboende 
som passar just dig. LOV 
bygger på kvalitetskrav och 
ger möjlighet för kommunen 
och alla företag och koopera-
tiv som uppfyller kraven att 
lista sig som utförare i kom-
munen. Det öppnar för en 
större valfrihet för den som 
har behov av omsorg och gör 
det också möjligt att driva 
företag inom omsorgssektorn 
vilket ger större valfrihet för 
dig som anställd. 

Centerpartiet vill komma 
bort från stela och inef-

fektiva system där politiker 
eller stora privata företag har 
ensamrätt på att bestämma 
vad som passar just dig. 
Genom att införa LOV kan 
vi lägga makten hos män-
niskan, minska välfärdskost-
naden genom konkurrens 
och effektivitet och dessutom 
anpassa utbudet efter vad var 
och en vill ha. Så skapar vi en 
långsiktigt hållbar välfärd.

Boel Holgersson
Ordförande Centerpartiet Ale

LOV ger dig makten

Den politiska majori-
teten i Ale kommun 
och Utbildnings-

nämnden värnar valfrihet 
generellt och inte minst 
inom barnomsorgen.

Pedagogisk omsorg (dag-
barnvårdare) är ett viktigt 
komplement till förskola och 
gynnar valfriheten för vård-
nadshavare. Om signaturen 
i förra veckans nummer av 
Alekuriren, under Veckans 

ris, fått en annan uppfatt-
ning beklagar vi detta.

Vi vill gärna att du hör 
av dig igen då det inte finns 
någon kö till pedagogisk 
omsorg i Älvängen, Skepp-
landa eller Nödinge.

Däremot är det fullt i Nol.
Den politiska majoriteten

i Utbildningsnämnden
Centerpartiet, Moderaterna, 

Folkpartiet, Kristdemokraterna, 
Aledemokraterna

Tillhör du någon av grupperna ovan betalar du 100 kronor.  
För övriga kostar det 170 kronor.

Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen

Riskerar du att bli allvarligt sjuk
av influensa? Om du vaccinerar 
dig får immunförsvaret hjälp 
att skydda kroppen bättre 
mot viruset. 
Du bör vaccinera dig om du

 
 

Vaccinera dig 
mot säsongens influensa! 

Vårdcentralen Älvängen 
 

 

Ett stort 

TACK
från föräldrar och elever på 

Aroseniusskolan till alla företag som 
bidrog till den fantastiska 

avslutningsfesten för våra ungdomar 
som slutade 9:an i juni.

Ica Supermarket i Älvängen
Älvgodis

LB’s Mekaniska
Delicato

Bergendahls blommor
Cederleufs & Svenheimers konditori

Vakna
Aroseniusskolan och fritidsledarna

Busschaufförerna Klas Nordh 
och Mary-Anne Henriksson

ALEkuriren

Jag är småbarnsförälder 
och bor i Bohus. I stort 
sett varje dag lämnar jag 

mina barn på Bohus förskola 
och Bohusskolan och i stort 
sett varje dag blir jag lika 
skrämd av alla mopeder som 
far fram där. De kommer 
med hög fart och visar lite 
eller ingen respekt för de 
som går och då främst de 
små barnen. Det är bara en 
tidsfråga innan det händer en 
olycka. 

Jag vet att rektorn för 
Bohusskolan har varit i 

kontakt med polisen för att 
de skall vidta åtgärder. Även 
dagispersonalen har varit i 
kontakt med polisen. Vissa 
åtgärder har genomförts av 
polisen, men fortfarande 
finns problemet kvar.

Jag skulle vilja att polisen 
genomför oannonserade 
kontroller vid skolan och 
beslagtar mopederna där så 
kan ske. Jag är övertygad om 
att i stort sett alla mopeder är 
trimmade, många mopeder 
är oregistrerade och många 
förare är inte 15 år. 

Det är föräldrarnas 
ansvar och det är de som 
blir straffade. Det är oerhört 
oansvarigt av föräldrarna att 
de inte tar större ansvar för 
sina barn. Förr eller senare 
kommer det ske en olycka 
och då är det för sent. 

Det är inte bara i och runt 
dagis och skolan som jag ser 
problemen med mopedåk-
ningen. Detta är ett gene-
rellt problem i hela Bohus. 
Mopederna far fram överallt 
i Bohus och visar ingen 
respekt. De kör mot rött ljus, 

de kör för fort på gator där 
de finns småbarn och gamla 
personer, de har för hög ljud-
nivå etcetera.

När skall föräldrar och 
polisen agera med kraft så 
vi blir av med detta ofog 
och att vi småbarnföräldrar 
kan känna oss trygga när vi 
lämnar våra barn på dagis 
eller skolan? Jag tror inte 
jag är den enda i Bohus som 
upplevt detta och som känner 
frustration och rädsla. 

Mycket orolig
småbarnsförälder i Bohus

Välkommen 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.

Skepplanda
Onsdag 17 oktober kl 19.00, Skepplanda bygdegård

OBS! Detta är ytterligare information om mötet, den 
informationen som var med vecka 41 gäller fortfarande.
Till ortsutvecklingsmötet i Skepplanda kommer Bengt 
Bengtsson och Lars Rasin att presentera antagen detaljplan 
för byggnationen på det nu av berörda myndigheter 
färdigbehandlade Skepplanda Prästgård som är klart för 
byggnation. Vidare kommer SEFA:s ägare Ola Serneke och 
Daniel Eriksson att redovisa handelsplats Älvängen, samt 
det nya bostadsbyggandet som de skall börja med på 
bussterminalen / Gustavas Plats / Älvängen,  där de vann 
arkitekttävlingen om ett mycket intressant projekt även för 
Skepplandaborna
 
Välkomna hälsar
Sven Rydén, Johnny Sundling, Klas Nordh

Är det säkert att lämna sina barn på Bohusskolan?

Vi värnar valfriheten

Upplevelsen av närmil-
jön och säkerheten 
är det som har varit 

i fokus när vägen genom 
Älvängen har byggts om till 
en miljöprioriterad gata. Det 
innebär bland annat upphöjda 
övergångsställen, nya gång-
stråk och planteringar. I alla 
delar följer utformningen de 

riktlinjer som fi nns, det gäller 
även bredden på de längs-
gående parkeringsplatserna. 
Arbetet med lokalvägen är 
nu avslutat och vi hoppas att 
upplevelsen för Älvängenbor-
na är just den av en tryggare 
och mer trivsam närmiljö.

Mats Granath
Projektledare Trafi kverket

Svar på insändare av Gerhard Behrendt i Alekuriren nr 36

Nödinge VårdcentralOrdinarie Öppettider
Mån-tors 8-17 • Fre 8-16
AKUT mottagning alla dagar 8-10
0303-977 70 • Klockarevägen 14, Nödinge

Välkommen till Nödinge 
Vårdcentral för årets 
influensavaccination 
Du bör vaccinera dig om du tillhör någon av följande riskgrupper

• har fyllt 65 år

•  har någon av dessa sjukdomar oavsett ålder: kronisk hjärt- eller 
lungsjukdom, svårbehandlad diabetes, nedsatt immunförsvar 
på grund av sjukdom eller medicinering, kronisk lever- eller 
njursvikt, extrem fetma, neuromuskulär sjukdom som påverkar 
andningen

• är barn med fl erfunktionshinder eller svår astma

• är gravid och inte fi ck pandemivaccin 2009/2010

Vaccinationsmottagning drop-in
v 43-46 tisdag-torsdag 
kl 15.30-16.45

Välkommen!
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Kommunens politiker 
har lämnat ett positivt 
förhandsbesked på 

planerna och grundar detta 
på en naturvärdesinventering 
framställt av WSP Envi-
ronmental konsultfi rma. 
En bedömning som verkar 
grundligt gjord fram till slut-
omdömet, som inte överens-
stämmer med objektsbeskriv-
ningen i övrigt.

Man har helt uteslutet bul-
lerfrågorna och bara tagit 
hänsyn till själva markanvänd-
ningen.

Vi hävdar att det riksintres-
santa södra Risveden kommer 
att allvarligt påverkas av 
buller, både från bergkross- 

och motorverksamhet. Bullret 
från krossverksamheten, som 
kommer att pågå i åtminstone 
10 år är särskilt oroväck-
ande. Detta är negativt för 
besökare till naturreservaten i 
Risvedens vildmarksområde, 
fiskesjöarna, Kollanda mosse 
och boende som har sökt en 
tyst miljö. 

Enligt Länsstyrelsen är 
Risveden den enda tysta zon 
utan vare sig flygkorridorer 
eller motorvägar som finns i 
Göteborgsregionen.

Kollanda mosse, en av 
länets finaste fågelmyrar, blir 
allvarligt störd. Här borde i 
stället satsas på tillgänglighet 
med fågeltorn.

Naturreservatens tysta 
miljöer påverkas negativt- och 
därmed pågående program 
för guidade vandringar samt 
planer på olika former av 
ekoturism. Utvidgning av 
reservaten pågår.

Sportfiskare till Abborre-
sjön, Kroksjön och Tinnsjön 
får uppleva buller i stället för 
en tyst vildmarksinramning. 
Dessa sjöar besöks årligen av 
2500 personer.

Riksintressanta Risveden 
påverkas av buller, vilket 
utredningen inte tagit med. 
Gränsen för riksintresset är 
godtyckligt dragen på kartor. 
Risveden går ju faktiskt ända 
ned till vägen Kilanda-Sjövik 

och innefattar även Kollanda 
mosse. Se Risvedenböcker 
av Karl-Erik Andersson och 
Bo Björklund, samt boken 
Det vilda Risveden av Harald 
Andersson m.fl.

Göteborgsregionens enda 
tysta zon, enligt Länsstyrel-
sens utredning i samband 
med projekt ”tätortsnära 
natur”. Här finns varken flyg-
korridorer eller motorvägar. 
Tystnad var en av grunderna 
för utökad reservatsbildning i 
Risveden.

Naturskyddsföreningen i 
Ale säger därför bestämt nej 
till planerna på bergkross och 
motorbana i Kollanda.

Naturskyddsföreningen i Ale

Planerna på bergkrosshantering och anläggande av motorbana i Kollanda

LOV står för lagen om 
valfrihetssystem och 
innebär i korta drag 

att makten och pengarna 
fl yttas från politikerna till de 
enskilda personerna även när 
det gäller exempelvis vård 
och omsorg. Centerpartiet  
vill att LOV införs på fl er 
områden inom välfärden och 
överallt i Sverige.

Redan idag väljer du själv 
i vilken skola du vill att dina 
barn ska gå genom skol-
pengen, vilken vårdcentral 
du vill gå till när du är sjuk 

tack vare vårdvalet  och vem 
som ska utföra din personliga 
assistens om du är berättigad 
till det.

Centerpartiet vill att det 
ska vara på samma sätt inom 
äldreomsorgen. Ett första 
steg är att införa valfrihet 
inom hemtjänsten som nu 
sker i Ale kommun i slutet av 
året. Det kan sedan byggas 
ut så att det finns valfrihet på 
flera områden som till exem-
pel äldreboenden. Om du  får 
styra över de pengar som din 
omsorg kostar så kan du välja 

att bo på det äldreboende 
som passar just dig. LOV 
bygger på kvalitetskrav och 
ger möjlighet för kommunen 
och alla företag och koopera-
tiv som uppfyller kraven att 
lista sig som utförare i kom-
munen. Det öppnar för en 
större valfrihet för den som 
har behov av omsorg och gör 
det också möjligt att driva 
företag inom omsorgssektorn 
vilket ger större valfrihet för 
dig som anställd. 

Centerpartiet vill komma 
bort från stela och inef-

fektiva system där politiker 
eller stora privata företag har 
ensamrätt på att bestämma 
vad som passar just dig. 
Genom att införa LOV kan 
vi lägga makten hos män-
niskan, minska välfärdskost-
naden genom konkurrens 
och effektivitet och dessutom 
anpassa utbudet efter vad var 
och en vill ha. Så skapar vi en 
långsiktigt hållbar välfärd.

Boel Holgersson
Ordförande Centerpartiet Ale

LOV ger dig makten

Den politiska majori-
teten i Ale kommun 
och Utbildnings-

nämnden värnar valfrihet 
generellt och inte minst 
inom barnomsorgen.

Pedagogisk omsorg (dag-
barnvårdare) är ett viktigt 
komplement till förskola och 
gynnar valfriheten för vård-
nadshavare. Om signaturen 
i förra veckans nummer av 
Alekuriren, under Veckans 

ris, fått en annan uppfatt-
ning beklagar vi detta.

Vi vill gärna att du hör 
av dig igen då det inte finns 
någon kö till pedagogisk 
omsorg i Älvängen, Skepp-
landa eller Nödinge.

Däremot är det fullt i Nol.
Den politiska majoriteten

i Utbildningsnämnden
Centerpartiet, Moderaterna, 

Folkpartiet, Kristdemokraterna, 
Aledemokraterna

Tillhör du någon av grupperna ovan betalar du 100 kronor.  
För övriga kostar det 170 kronor.

Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen

Riskerar du att bli allvarligt sjuk
av influensa? Om du vaccinerar 
dig får immunförsvaret hjälp 
att skydda kroppen bättre 
mot viruset. 
Du bör vaccinera dig om du

 
 

Vaccinera dig 
mot säsongens influensa! 

Vårdcentralen Älvängen 
 

 

Ett stort 

TACK
från föräldrar och elever på 

Aroseniusskolan till alla företag som 
bidrog till den fantastiska 

avslutningsfesten för våra ungdomar 
som slutade 9:an i juni.

Ica Supermarket i Älvängen
Älvgodis

LB’s Mekaniska
Delicato

Bergendahls blommor
Cederleufs & Svenheimers konditori

Vakna
Aroseniusskolan och fritidsledarna

Busschaufförerna Klas Nordh 
och Mary-Anne Henriksson

ALEkuriren

Jag är småbarnsförälder 
och bor i Bohus. I stort 
sett varje dag lämnar jag 

mina barn på Bohus förskola 
och Bohusskolan och i stort 
sett varje dag blir jag lika 
skrämd av alla mopeder som 
far fram där. De kommer 
med hög fart och visar lite 
eller ingen respekt för de 
som går och då främst de 
små barnen. Det är bara en 
tidsfråga innan det händer en 
olycka. 

Jag vet att rektorn för 
Bohusskolan har varit i 

kontakt med polisen för att 
de skall vidta åtgärder. Även 
dagispersonalen har varit i 
kontakt med polisen. Vissa 
åtgärder har genomförts av 
polisen, men fortfarande 
finns problemet kvar.

Jag skulle vilja att polisen 
genomför oannonserade 
kontroller vid skolan och 
beslagtar mopederna där så 
kan ske. Jag är övertygad om 
att i stort sett alla mopeder är 
trimmade, många mopeder 
är oregistrerade och många 
förare är inte 15 år. 

Det är föräldrarnas 
ansvar och det är de som 
blir straffade. Det är oerhört 
oansvarigt av föräldrarna att 
de inte tar större ansvar för 
sina barn. Förr eller senare 
kommer det ske en olycka 
och då är det för sent. 

Det är inte bara i och runt 
dagis och skolan som jag ser 
problemen med mopedåk-
ningen. Detta är ett gene-
rellt problem i hela Bohus. 
Mopederna far fram överallt 
i Bohus och visar ingen 
respekt. De kör mot rött ljus, 

de kör för fort på gator där 
de finns småbarn och gamla 
personer, de har för hög ljud-
nivå etcetera.

När skall föräldrar och 
polisen agera med kraft så 
vi blir av med detta ofog 
och att vi småbarnföräldrar 
kan känna oss trygga när vi 
lämnar våra barn på dagis 
eller skolan? Jag tror inte 
jag är den enda i Bohus som 
upplevt detta och som känner 
frustration och rädsla. 

Mycket orolig
småbarnsförälder i Bohus

Välkommen 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.

Skepplanda
Onsdag 17 oktober kl 19.00, Skepplanda bygdegård

OBS! Detta är ytterligare information om mötet, den 
informationen som var med vecka 41 gäller fortfarande.
Till ortsutvecklingsmötet i Skepplanda kommer Bengt 
Bengtsson och Lars Rasin att presentera antagen detaljplan 
för byggnationen på det nu av berörda myndigheter 
färdigbehandlade Skepplanda Prästgård som är klart för 
byggnation. Vidare kommer SEFA:s ägare Ola Serneke och 
Daniel Eriksson att redovisa handelsplats Älvängen, samt 
det nya bostadsbyggandet som de skall börja med på 
bussterminalen / Gustavas Plats / Älvängen,  där de vann 
arkitekttävlingen om ett mycket intressant projekt även för 
Skepplandaborna
 
Välkomna hälsar
Sven Rydén, Johnny Sundling, Klas Nordh

Är det säkert att lämna sina barn på Bohusskolan?

Vi värnar valfriheten

Upplevelsen av närmil-
jön och säkerheten 
är det som har varit 

i fokus när vägen genom 
Älvängen har byggts om till 
en miljöprioriterad gata. Det 
innebär bland annat upphöjda 
övergångsställen, nya gång-
stråk och planteringar. I alla 
delar följer utformningen de 

riktlinjer som fi nns, det gäller 
även bredden på de längs-
gående parkeringsplatserna. 
Arbetet med lokalvägen är 
nu avslutat och vi hoppas att 
upplevelsen för Älvängenbor-
na är just den av en tryggare 
och mer trivsam närmiljö.

Mats Granath
Projektledare Trafi kverket

Svar på insändare av Gerhard Behrendt i Alekuriren nr 36

Nödinge VårdcentralOrdinarie Öppettider
Mån-tors 8-17 • Fre 8-16
AKUT mottagning alla dagar 8-10
0303-977 70 • Klockarevägen 14, Nödinge

Välkommen till Nödinge 
Vårdcentral för årets 
influensavaccination 
Du bör vaccinera dig om du tillhör någon av följande riskgrupper

• har fyllt 65 år

•  har någon av dessa sjukdomar oavsett ålder: kronisk hjärt- eller 
lungsjukdom, svårbehandlad diabetes, nedsatt immunförsvar 
på grund av sjukdom eller medicinering, kronisk lever- eller 
njursvikt, extrem fetma, neuromuskulär sjukdom som påverkar 
andningen

• är barn med fl erfunktionshinder eller svår astma

• är gravid och inte fi ck pandemivaccin 2009/2010

Vaccinationsmottagning drop-in
v 43-46 tisdag-torsdag 
kl 15.30-16.45

Välkommen!

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

Oktober

PÅ GÅNG I ALE

Älvängen 
Tisdag 23 oktober kl 19.00, Aroseniusskolan

Teman och inbjudna gäster:
•  Hur blir kollektivtrafiken efter att E45 och järnvägen invigts? Stefan 

Krafft från Västtrafik informerar tillsammans med Ale kommuns 
miljöplanerare Annika Friberg.

· Älvängen idag och imorgon
·  Vision 2025 - Mikael Berglund, kommunalråd informerar om fortsatta 

arbetet med Ale kommuns vision 2025..
·  Cultural Planning - återkoppling. Så tyckte invånarna i Älvängen om 

den egna orten. Representant från arbetet informerar om resultatet av 
vårens cultural planning.

 
Vi bjuder på kaffe och bulle.
Välkomna hälsar
Anitha Kristiansson, Lars-Gunnar Wallin, Ingvar Arvidsson.
 

Nödinge
Torsdag 25 oktober kl 19.00, Musiksalen, Ale gymnasium

 Teman och inbjudna gäster:
•  Mikael Berglund, kommunalråd informerar om fortsatta arbetet med 

Ale kommuns vision 2025.
·  Cultural Planning - återkoppling. Så tyckte invånarna i Nödinge om 

den egna orten. Representant från arbetet informerar om resultatet av 
vårens cultural planning.

·  Hur blir kollektivtrafiken efter att E45 och järnvägen invigts? Stefan 
Krafft från Västtrafik informerar tillsammans med Ale kommuns 
kollektivtrafikingenjör Kenneth Gustavsson.

·  Handelsplats Ale torg, vad händer? Marianne Sjöö, ordförande i 
företagareföreningen informerar.

· Övriga frågor 
 
Fika serveras i pausen
Välkomna hälsar
Lennarth Nilsson, Sven Pettersson, Maj Holmström

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

PILGRIMSVANDRING 
– för kropp och själ
Gunilla Andersson berättar om sin 
vandring till Santiago de 
Compostela.
Elinor Johnson berättar om 
pilgrimsvandring i litteraturen.
Bo Björklund berättar om 
vandringsleden Lödöse-Skara.
Fika / Inträde 40:-.
>> Torsdagen den 25 oktober 
kl 19.00, Skepplanda bibliotek
Arr. Ale kommun, Bibliotekets vänner 
i Norra Ale, Studieförbundet 
Vuxenskolan

FÖRELÄSNINGAR 
om Sociala medier och internet
Lena Wingbro guidar dig 
genom den digitala djungeln av 

facebook, bloggar, wikis, google, 
internetbank, webbläsare med 
mera. 
Anmälan till Studieförbundet 
Vuxenskolan, tel. 0303 - 74 85 02 
eller ale@sv.se.
>> Onsdag 24 oktober 
kl 14.00- 15.30. 

INTERNATIONELLA 

NALLEDAGEN
Ta med din Nalle så att den får 
träffa andra Nallar och lyssna på 
Nallesagor.
Lördag 27 oktober 
kl 10.00 och 11.00.
Ale bibliotek, Nödinge
Från 3 år. Ingen föranmälan.
 

BÄBIS-SAGOSTUNDER
på Ale bibliotek, Nödinge
För bebisar 4 - 8 månader.  Vi läser 
böcker och ramsar tillsammans. 
Fem tisdagar. Start tisdag 
30 oktober kl 11.00.
Anmälan: e-post: sofie.nenonen@
ale.se, telefon: 0303-33 02 16
 

HUNDUTSTÄLLNING
Ann Fristedt ställer ut tovade 
hundar i ull och hundhår.
Ale bibliotek, Nödinge.
 

FOTOUTSTÄLLNING
Fotogruppen i Ale ställer ut.
Surte bibliotek. Utställningen 
pågår till  31 oktober.

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
på fastigheten RYD 1:58 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 2012-11-07  
till Sektor samhällsbyggnad, Plan- och Bygg, 449 80 Alafors.
Handlingarna finns tillgängliga på Sektor samhällsbyggnad, 
kommunhuset Alafors.

Välkommen till ungdomsfullmäktiges sammanträde måndagen 
den 22 oktober 2012 kl 12.00 i Medborgarhuset, Alafors.
 
Ungdomsfullmäktiges dagordning

1.  Information om ungdomsrådet

2. Kommunfullmäktiges ärendelista 2012-10-29 

3. Motion från Aroseniusskolan om fritidsgårdens öppettider

4. Motion från Kyrkbyskolan om datorer till högstadieelever i Ale

5. Motion från Ahlafors fria skola om näridrottsplats för inomhusidrott

6. Motion från Ahlafors fria skola om sms –biljett inom Ale

7. Motion från Bohusskolan om att synliggöra ungdomsmottagningen

8.  Motion från Bohusskolan om utbyggnad av handelsmöjligheter i 
kommunen

9. Interpellation från Ahlafors fria skola om mopedställ

10. Interpellation från Aroseniusskolan om skoldatorer

11. Interpellation från Bohusskolan angående datorer

12. Interpellation från Bohusskolan angående busskommunikation

13.  Interpellation från Bohusskolan angående tillåtna färger på  
husfasader i Ale kommun

14. Interpellation från Bohusskolan angående ungdomsfullmäktige

15.  Interpellation från Bohusskolan angående ungdomsfullmäktiges 
kontaktpolitiker

16. Interpellation om öppettider på fritidsgårdarna i Ale

17. Övriga frågor

Mötet är öppet för allmänheten. 

Välkommen!
Klas Nordh, ungdomsfullmäktiges ordförande. Cecilia Stedt, sekreterare.

KUNGÖRELSE

Välkommen 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.

Vad händer i 
dricksvatten- 
studien 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

Kom till ungdomsfullmäktige
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Måndag 8 oktober

Gräsklippare stulen
Stöld av åkgräsklippare, 
verktyg och maskiner från en 
enskild firma i Nol.

Tisdag 9 oktober

Dieseltjuvar
Dieselstöld rapporteras från 
ett arbetsfordon på E45 i Älv-
ängen.

Fredag 12 oktober

Stöld av gasoltuber
Stöld av två stycken gasoltuber 
sker från en container i Surte.

Lördag 13 oktober

Bilbrand
En bilbrand orsakar markska-
dor hos JS Traktorservice i 
Alafors.

Antalet anmälda brott under 
perioden 8/10 – 15/10: 29. Av 
dessa är två bilinbrott.

Fler åhörare 
än någon-
sin hade 
hittat till 
o n s d a g e n s 
o r t s m ö t e 
som hölls 
i Hålanda 
bygdegård. 

D i s k u s -
sionen kret-
sade främst 
kring att 
starta en 

byalagsförening för att bygga 
ett fibernätverk för bredband.

På plats fanns representan-
ter från kommunikationsföre-
taget Quadracom, som infor-
merade om möjligheterna att 
i samband med att Vattenfall 
lägger ner högspänningsled-
ningar passa på att även lägga 
tomrör för fiber. 

– Nu kan man göra bespa-
ringar eftersom man får åka 
med på Vattenfalls peng när 
de ändå gräver upp. Det är 

nu ni har 
chansen och 
det är en 
investering 
för fram-
tiden, inte 
minst när 
det kommer 
till försälj-
ning. Ju fler 

som går med desto billigare 
blir det och det blir dub-
belt så dyrt att ansluta sig i 
efterhand, berättade Mikael 
Bengtsson. 

Delade meningar
Han berättade att allt kan vara 
klart inom ett år. 

Till en början hade orts-
borna inte så många frågor, 
men efter ett tag kom diskus-
sionen igång. De ställde sig 
bland annat skeptiska till hur 
supporten skulle fungera när 
tekniken strular.

– All aktiv utrustning står vi 
för medan ni står för kabeln, 
förtydligade Patrik Rhodén. 

Några ortsbor vittnade om 
att såväl Internetanslutning 
som täckningen för mobil-
telefoner inte alltid är den 
bästa i Hålanda, medan en del 
ansåg att det duger bra som 
det är.

– Jag vet inte hur man ska 
ställa sig. Egentligen ser jag 
inte varför man skulle göra 
det, vi ser ändå mest på ettan 
och tvåan eller Svt play, sa 
Rebecca Flinck som var på 

mötet tillsammans med 
sambon Örjan Claesson. 

Ulf Söderström var av en 
annan uppfattning. 

– I fjol var jag utan både 
telefon och Internet ifrån 
oktober till januari så jag tror 
verkligen att det behövs. 

Vårdcentralen uppe
Förutom fibernätverk pre-
senterade Carita Sandros, 
sektorschef för samhällsbygg-
nad, de olika verksamheterna 
och fick även ta med sig en 
fråga från Gunilla Wallen-
gren:

– Varför har man lagt ut 
oljegrus på asfaltsvägen från 
kyrkan ner till Skepplanda?

Kommunikationschefen 
Anne Kolni berättade om 
Ale kommuns vision och det 
fortskridande arbetet med 
Cultural planning. På förra 
ortsmötet ville man att besö-
karna skulle dela med sig av 
sina tankar kring olika ställen 
på orten. 

Hålsjöns badplats fick 
både plus och minus. Holme-
vattnet var en favorit medan 

bättre vandringsleder och 
infrastruktur efterlystes. 

Resultatet analyseras och 
integreras i översiktsplanen. 

Sist ut var Gunilla Wal-
lengren, som representant 
för en arbetsgrupp som 
jobbar för att bevara Skepp-
landa vårdcentral. 

Hon poängterade vikten 
av att lista sig vid Skepplanda/
Älvängens vårdcentral.

– Det ökar chansen att få 
bra vård nära där man bor. Jag 
driver gärna vidare, men vill 
se så att det finns intresse. 

Problemet verkade vara att 
folk upplever att det är över-
belastat i Älvängen och efter-
som den vårdcentralen tillhör 
med Skepplanda så blir den 
också lidande.

– Nu har ni i alla fall ett 
ansikte att vända er till, sa 
Gunilla innan mötet avslu-
tades.

BOHUS. Lugnet efter 
trafi kkaoset har börjat 
infi nna sig i Bohus.

På torsdagens 
ortsmöte, som var lika 
välbesökt som vanligt, 
stod istället kollektiv-
trafi ken i centrum och 
frågorna rörde främst 
säkerheten. 

Om vårens ortsmöte hand-
lade om att börja se ljuset i 
tunneln så kunde det i tors-
dags konstateras att man 
snart är framme vid målet. 

Bohus har drabbats hårt 
av trafikomläggningarna till 
följd av ombyggnaden av 
E45 och nu ligger förväntan 
i luften inför invigningen 
av den nya trafiken den 9 
december. 

På plats på höstens orts-
möte fanns bland annat 
representanter från Västtra-
fik, som förklarade främst 
övergripande vad som 
händer, men även en del 
kring förändringar på det 
lokala planet. 

Trafikutvecklare Stefan 
Krafft berättade bland annat 
att man sammanlagt i regio-

nen satt in 22 nya pendeltåg 
och 12 nya regiontåg. Spår-
vagnstrafiken har ökat i hög-
trafik och förutom att man 
fått 50 nya bussar har man 
utökat båttrafiken i Göta älv. 

Bohus blir station för både 
pendeltåget och regiontåget. 

– Kopplingen till Kungälv 
och Angered utgör förutsätt-
ningar för att skapa ett väl 
fungerande trafiknav, förkla-
rade Stefan Krafft, som även 
informerade om bussarnas 
ändrade turer.

– Linje 301 ersätter nuva-
rande 401, som istället fort-
sätter via Komarken och 
Ytterby, vilket gör det möj-
ligt att även nå Bohuståget. 

Han poängterade att bil-
jettpriset blir detsamma oav-
sett trafikslag.

En fråga om pendelpar-
keringen i Eriksdal kom upp 
där man påpekade att 50 
platser är för lite. 

– Vi jobbar på att få fram 
fler platser, men då måste 
man först få tillgång till 
mark. 

Bohusborna uttryckte en 
oro för hissarna i övergång-

arna till tågstationen. 
– De kommer att gå 

sönder, menade någon.
Västtrafiks representanter 

garanterade åhörarna att de 
är byggda efter de regler som 
finns och är säkerhetsutrus-
tade.  

Vägföreningen Bohus-
Surte representerades av 
Mikael Fischer, då ordfö-
rande fått förhinder. Han 
förklarade att man kommer 
att fortsätta att anlita LP 
Entreprenad för vinterns 
snöröjning. 

När Anne Kolni gick 
igenom resultat av Cultural 
Planning- projektet som 

påbörjades på förra mötet 
visade det sig att den plats 
som fått flest trivselpoäng av 
bohusborna var Vinnings-
bos dalar medan man inte 
gärna besöker Sörmossen. 
På frågan om vad som kan 
utvecklas hade flest svarat 
Bohus centrum, där man vill 
ha fler butiker. Dessutom har 
man önskat att infrastruktu-
ren förbättrades, något som 
nu håller på att bli verklighet, 
även i Bohus.

Hålanda kan få fi bernätverk

Spänd förväntan på nya trafi ken
– Nya kommunikationer i 
fokus på ortsmötet

Stefan Krafft, trafi kutveck-
lare på Västtrafi k.

Annika Friberg berättade om 
kollektivtrafi ken.

Gunilla Wallengren Mikael Bengtsson på Quadracom

Ortsmötet i Bohus var välbesökt som vanligt och många hade frågor om kollektivtrafi ken.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 24 oktober har Lilla Edets 
kommunfullmäktige sammanträde i Stora 
Salongen, Kulturhuset Eden/Folkets Hus 
kl. 20.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. 
följande ärenden:

•  Uppföljning av kommunens verksamhet 
och ekonomi, Tertialrapport 2, januari – 
augusti 2012.

•  Uppdrag till Lilla Edets Industri & 
Fastighets AB (LEIFAB) att förvärva 
Gårdarinken, Lödöseborg.

•  Svar på motion från Carl Carlsson (sd)  
om bearbetning och tydligare uppföljning 
av elevattityder.

•  Svar på motion från Jörgen Andersson (c) 
om att införa ett KLARA-projekt för  
ungdomar i åldern 16-20 år

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och  
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 
17 oktober 2012.

HÅLANDA. Snabbare Internet, säkrare telefoni och 
bättre TV.

Hålandaborna fi ck under onsdagens ortsmöte 
förslag på hur man skulle kunna bygga ett fi ber-
nätverk för bredband.

Åhörarna vägde för och emot och hade många 
frågor till representanterna från företaget 
Quadracom.
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Måndag 8 oktober

Gräsklippare stulen
Stöld av åkgräsklippare, 
verktyg och maskiner från en 
enskild firma i Nol.

Tisdag 9 oktober

Dieseltjuvar
Dieselstöld rapporteras från 
ett arbetsfordon på E45 i Älv-
ängen.

Fredag 12 oktober

Stöld av gasoltuber
Stöld av två stycken gasoltuber 
sker från en container i Surte.

Lördag 13 oktober

Bilbrand
En bilbrand orsakar markska-
dor hos JS Traktorservice i 
Alafors.

Antalet anmälda brott under 
perioden 8/10 – 15/10: 29. Av 
dessa är två bilinbrott.

Fler åhörare 
än någon-
sin hade 
hittat till 
o n s d a g e n s 
o r t s m ö t e 
som hölls 
i Hålanda 
bygdegård. 

D i s k u s -
sionen kret-
sade främst 
kring att 
starta en 

byalagsförening för att bygga 
ett fibernätverk för bredband.

På plats fanns representan-
ter från kommunikationsföre-
taget Quadracom, som infor-
merade om möjligheterna att 
i samband med att Vattenfall 
lägger ner högspänningsled-
ningar passa på att även lägga 
tomrör för fiber. 

– Nu kan man göra bespa-
ringar eftersom man får åka 
med på Vattenfalls peng när 
de ändå gräver upp. Det är 

nu ni har 
chansen och 
det är en 
investering 
för fram-
tiden, inte 
minst när 
det kommer 
till försälj-
ning. Ju fler 

som går med desto billigare 
blir det och det blir dub-
belt så dyrt att ansluta sig i 
efterhand, berättade Mikael 
Bengtsson. 

Delade meningar
Han berättade att allt kan vara 
klart inom ett år. 

Till en början hade orts-
borna inte så många frågor, 
men efter ett tag kom diskus-
sionen igång. De ställde sig 
bland annat skeptiska till hur 
supporten skulle fungera när 
tekniken strular.

– All aktiv utrustning står vi 
för medan ni står för kabeln, 
förtydligade Patrik Rhodén. 

Några ortsbor vittnade om 
att såväl Internetanslutning 
som täckningen för mobil-
telefoner inte alltid är den 
bästa i Hålanda, medan en del 
ansåg att det duger bra som 
det är.

– Jag vet inte hur man ska 
ställa sig. Egentligen ser jag 
inte varför man skulle göra 
det, vi ser ändå mest på ettan 
och tvåan eller Svt play, sa 
Rebecca Flinck som var på 

mötet tillsammans med 
sambon Örjan Claesson. 

Ulf Söderström var av en 
annan uppfattning. 

– I fjol var jag utan både 
telefon och Internet ifrån 
oktober till januari så jag tror 
verkligen att det behövs. 

Vårdcentralen uppe
Förutom fibernätverk pre-
senterade Carita Sandros, 
sektorschef för samhällsbygg-
nad, de olika verksamheterna 
och fick även ta med sig en 
fråga från Gunilla Wallen-
gren:

– Varför har man lagt ut 
oljegrus på asfaltsvägen från 
kyrkan ner till Skepplanda?

Kommunikationschefen 
Anne Kolni berättade om 
Ale kommuns vision och det 
fortskridande arbetet med 
Cultural planning. På förra 
ortsmötet ville man att besö-
karna skulle dela med sig av 
sina tankar kring olika ställen 
på orten. 

Hålsjöns badplats fick 
både plus och minus. Holme-
vattnet var en favorit medan 

bättre vandringsleder och 
infrastruktur efterlystes. 

Resultatet analyseras och 
integreras i översiktsplanen. 

Sist ut var Gunilla Wal-
lengren, som representant 
för en arbetsgrupp som 
jobbar för att bevara Skepp-
landa vårdcentral. 

Hon poängterade vikten 
av att lista sig vid Skepplanda/
Älvängens vårdcentral.

– Det ökar chansen att få 
bra vård nära där man bor. Jag 
driver gärna vidare, men vill 
se så att det finns intresse. 

Problemet verkade vara att 
folk upplever att det är över-
belastat i Älvängen och efter-
som den vårdcentralen tillhör 
med Skepplanda så blir den 
också lidande.

– Nu har ni i alla fall ett 
ansikte att vända er till, sa 
Gunilla innan mötet avslu-
tades.

BOHUS. Lugnet efter 
trafi kkaoset har börjat 
infi nna sig i Bohus.

På torsdagens 
ortsmöte, som var lika 
välbesökt som vanligt, 
stod istället kollektiv-
trafi ken i centrum och 
frågorna rörde främst 
säkerheten. 

Om vårens ortsmöte hand-
lade om att börja se ljuset i 
tunneln så kunde det i tors-
dags konstateras att man 
snart är framme vid målet. 

Bohus har drabbats hårt 
av trafikomläggningarna till 
följd av ombyggnaden av 
E45 och nu ligger förväntan 
i luften inför invigningen 
av den nya trafiken den 9 
december. 

På plats på höstens orts-
möte fanns bland annat 
representanter från Västtra-
fik, som förklarade främst 
övergripande vad som 
händer, men även en del 
kring förändringar på det 
lokala planet. 

Trafikutvecklare Stefan 
Krafft berättade bland annat 
att man sammanlagt i regio-

nen satt in 22 nya pendeltåg 
och 12 nya regiontåg. Spår-
vagnstrafiken har ökat i hög-
trafik och förutom att man 
fått 50 nya bussar har man 
utökat båttrafiken i Göta älv. 

Bohus blir station för både 
pendeltåget och regiontåget. 

– Kopplingen till Kungälv 
och Angered utgör förutsätt-
ningar för att skapa ett väl 
fungerande trafiknav, förkla-
rade Stefan Krafft, som även 
informerade om bussarnas 
ändrade turer.

– Linje 301 ersätter nuva-
rande 401, som istället fort-
sätter via Komarken och 
Ytterby, vilket gör det möj-
ligt att även nå Bohuståget. 

Han poängterade att bil-
jettpriset blir detsamma oav-
sett trafikslag.

En fråga om pendelpar-
keringen i Eriksdal kom upp 
där man påpekade att 50 
platser är för lite. 

– Vi jobbar på att få fram 
fler platser, men då måste 
man först få tillgång till 
mark. 

Bohusborna uttryckte en 
oro för hissarna i övergång-

arna till tågstationen. 
– De kommer att gå 

sönder, menade någon.
Västtrafiks representanter 

garanterade åhörarna att de 
är byggda efter de regler som 
finns och är säkerhetsutrus-
tade.  

Vägföreningen Bohus-
Surte representerades av 
Mikael Fischer, då ordfö-
rande fått förhinder. Han 
förklarade att man kommer 
att fortsätta att anlita LP 
Entreprenad för vinterns 
snöröjning. 

När Anne Kolni gick 
igenom resultat av Cultural 
Planning- projektet som 

påbörjades på förra mötet 
visade det sig att den plats 
som fått flest trivselpoäng av 
bohusborna var Vinnings-
bos dalar medan man inte 
gärna besöker Sörmossen. 
På frågan om vad som kan 
utvecklas hade flest svarat 
Bohus centrum, där man vill 
ha fler butiker. Dessutom har 
man önskat att infrastruktu-
ren förbättrades, något som 
nu håller på att bli verklighet, 
även i Bohus.

Hålanda kan få fi bernätverk

Spänd förväntan på nya trafi ken
– Nya kommunikationer i 
fokus på ortsmötet

Stefan Krafft, trafi kutveck-
lare på Västtrafi k.

Annika Friberg berättade om 
kollektivtrafi ken.

Gunilla Wallengren Mikael Bengtsson på Quadracom

Ortsmötet i Bohus var välbesökt som vanligt och många hade frågor om kollektivtrafi ken.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 24 oktober har Lilla Edets 
kommunfullmäktige sammanträde i Stora 
Salongen, Kulturhuset Eden/Folkets Hus 
kl. 20.00.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. 
följande ärenden:

•  Uppföljning av kommunens verksamhet 
och ekonomi, Tertialrapport 2, januari – 
augusti 2012.

•  Uppdrag till Lilla Edets Industri & 
Fastighets AB (LEIFAB) att förvärva 
Gårdarinken, Lödöseborg.

•  Svar på motion från Carl Carlsson (sd)  
om bearbetning och tydligare uppföljning 
av elevattityder.

•  Svar på motion från Jörgen Andersson (c) 
om att införa ett KLARA-projekt för  
ungdomar i åldern 16-20 år

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och  
dagordning och handlingar finns att läsa 
på kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den 
17 oktober 2012.

HÅLANDA. Snabbare Internet, säkrare telefoni och 
bättre TV.

Hålandaborna fi ck under onsdagens ortsmöte 
förslag på hur man skulle kunna bygga ett fi ber-
nätverk för bredband.

Åhörarna vägde för och emot och hade många 
frågor till representanterna från företaget 
Quadracom.
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ALAFORS. En liten, 
men engagerad sam-
ling människor kom till 
ortsutvecklingsmötet i 
Medborgarhuset.

Trafi kfrågorna ham-
nade i fokus denna 
kväll.

Alaforsborna fi ck 
besked om att det 
blir kvartstrafi k med 
slingbussarna till pen-
delstationerna under 
rusningstimmarna.

Tisdagens ortsutvecklings-
möte hade inte utannonse-
rats på ett tillfredsställande 
sätt och kanske var det 
därför som det enbart kom 
ett 15-tal personer till Med-
borgarhusets biosalong. Hur 
som helst blev det en kväll 
som genomsyrades av krea-
tiva diskussioner med en del 
intressanta ämnen på dag-
ordningen.

Först gick ordet till Carita 
Sandros, ny chef för sektor 
samhällsbyggnad. Carita 
gavs tillfälle att presentera 
sig själv och det verksam-
hetsområde som hon nu 
basar över.

– Mycket av vårt arbete 
handlar om planläggande av 
nya exploateringsområden, 
förklarade Carita som i likhet 
med många andra ser fram 
emot invigningen av den nya 
infrastrukturen.

– Jag hoppas att aleborna 

ska använda järnvägen mer 
än vägen och att vi verkligen 
drar nytta av den möjlighet 
som Alependeln innebär.

Anne Kolni, som är ny 
kommunikationschef, berät-
tade först om sin yrkesbak-
grund, gav därefter en nulä-
gesrapport för kommunens 
visionsarbete innan hon 
slutligen redogjorde för de 
synpunkter som lämnats i 
cultural planning.

– Cultural planning är 
en metod som främjar den 
lokala utvecklingen, ett sätt 
att fånga platsens själ. På 
vårens ortsutvecklingsmöte i 
Alafors fick deltagarna lämna 
in synpunkter och dessa är nu 
sammanställda, förklarade 
Anne Kolni.

Service önskas
De platser som ortsborna 
värnar i förta hand är Sjö-
vallen, Furulund och Ale-
backen. En plats som upplevs 
som otrygg är fabriksom-
rådet. Vidare framkom det 
att mer service önskas i byn, 
framförallt en kiosk.

– Materialet kommer att 
ställas ut på biblioteket, vi 
hoppas få in ännu fler syn-
punkter och därefter tas det 
fram en handlingsplan. En 
viss del kommer att integre-
ras i översiktsplanen, medde-
lade Anne.

En av åhörarna, Ahla-
fors IF:s ordförande Claes 

Berglund, hyllade insatsen 
med att identifiera bra och 
mindre trivsamma platser i 
samhället, men väckte också 
en viktig fråga.

– Vi missar den yngre 
generationen. Det bör 
plockas fram en handlings-
plan om hur det här arbetet 
kan lyftas in bland våra ung-
domar, betonade Berglund.

Kenneth Gustavsson, 
som arbetar med kollektiv-
trafikfrågor i Ale kommun, 
informerade om vad som 
kommer att gälla när pen-
deln börjar gå.

– Vi har uppvaktat Väst-
trafik hårt för att få till sling-
trafik i våra tätorter. Det 
har inte lyckats fullt ut. För 
att Västtrafik ska få ihop sin 
budget har man till och med 

fått dra ner på slingbuss-
trafiken i andra kommuner, 
förklarade Kenneth Gustavs-
son som ändå hade positiva 
besked att lämna till invå-
narna i Alafors.

– Busstrafiken kommer att 
se ut ungefär som den gör 
idag. Tiderna kommer att 
justeras en aning så att bus-
sarna ska passa pendeln i Nol 
och Nödinge. Det kommer 
att gå bussar åt båda håll 
genom samhället, men de ska 
inte behöva mötas, poängte-
rade Kenneth.

Trafiksituationen på 
Ledetvägen behandlades 
som ett särskilt ämne. Några 
mötesdeltagare passade på 
att vädra sitt missnöje.

– Miljön är inte tillfreds-
ställande, det är bara att kon-
statera. Vi bör se över möj-
ligheterna att få till stånd en 
bredare gång- och cykelväg, 
ansåg Rolf Gustavsson.

Hopp om skyltar
Frågan som dykt upp om att 
försöka få till en förändring 
av skyltningen i Alafors och 
leda trafiken via Alingsåsvä-
gen istället för på Ledetvä-
gen tycks ha fått gehör hos 
Trafikverket.

– Det ser ut att kunna 
ordna sig, informerade Ken-
neth Gustavsson.

Ingemar Ohlin promo-
tade Nol-Alafors Vägför-
enings nya webbplats och 

upplyste om att det där går 
att finna en hel del nyttig 
information för fastighetsä-
gare och delägare i samfäl-
ligheten.

Hasse Andersson avrun-
dade mötet med att berätta 
om den digitala bioutrust-
ningen med tillhörande 
3D-anläggning som numera 
finns i Medborgarhuset.

– På de två första måna-
derna noterade vi lika många 
biobesökare som under hela 
förra året. För att ta del av 
vårt program rekommen-
derar jag att ni går in på vår 
hemsida.

– Alaforsborna får kvartstrafi k 

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale torg 14, 0303-33 16 40, 

lansfast.se/ale

ADRESS GISSLABACKEN 22 BOAREA CA 135 M² / 6 ROK
TOMTYTA 550 M² PRIS 1 495 000 KR/BUD VISAS SÖ 21/10
14.00-15.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE
FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42 

KEDJEHUS - SKEPPLANDA
Detta 1½-planshus är något för barnfamiljen eller för den
blivande. Här får du bra boendekvalité och låga
driftkostnader. Närhet till skola och buss.

I MEDBORGARHUSET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sjövallen är en av de platser som invånarna i Alafors uppskattar allra mest. Det visar resul-
tatet i den sammanställning som gjorts i cultural planning.              Arkivbild: Allan Karlsson

Anne Kolni, ny kommunika-
tionschef, redogjorde för de 
synpunkter som inkommit 
från arbetet med cultural 
planning. 

Bra förbindelse till Alependeln– Alaforsborna får kvartstrafi k

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

4000 kvm varuhus

Leksaker

Eget café

Vinterdressar
(Jacka + termobyxa)

från 495:-

JUST NU!

Stor avdelning mattor
ex. Ryamatta rund 60 cm

50:-
Barnoveraller
Stl från 80 till 140. Med luva. Overallen har tejpade sömmar, 
är vind- och vattentät (3000 mm) och med andasfunktion. 
YKK-dragkedja.

199:- 195:-

DAMJACKOR 
 

195:- HERRJACKOR 

STO
RT UTBUD AV:
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KASSA

LÖN

BOKFÖRING

FAKTURERING

Till våra 
grannar i 

närområdet!

Vi på 
Hogia Small Office 

i Stenungsund 
vill hjälpa lokala 
nyföretagare att 

spara tid och pengar 
oavsett bransch! 

Det ska löna 
sig att välja 

närproducerat!

Beställ valfri 
programvara på 

hogia.se/smalloffice 

och ange koden 

”granne” 
och få 3 månader 

kostnadsfritt 
abonnemang.

Stick i tid! 
Riskerar du att bli allvarligt sjuk  
av influensa? Om du vaccinerar  
dig får immunförsvaret hjälp att  
skydda kroppen bättre mot viruset. 

Du bör vaccinera dig om du 
 har fyllt 65 år 
 har någon av dessa sjukdomar, oavsett ålder
- kronisk hjärt- eller lungsjukdom
- svårbehandlad diabetes
- nedsatt immunförsvar på grund av  

sjukdom eller medicinering
- kronisk lever- eller njursvikt
- extrem fetma
- neuromuskulär sjukdom som  

påverkar andningen
 är barn med flerfunktionshinder eller svår astma  
 är gravid och inte fick pandemivaccin 2009/2010. 

Tillhör du någon av grupperna ovan betalar du  
100 kronor. För övriga kostar det 170 kronor.

Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen

Infl uensavaccinering på 
Bohuspraktiken i Bohus Centrum
F r o m 22/10 har vi drop-in 
måndag-torsdag 
kl 14.00-16.00

NOL. Tillsammans för 
en schysstare tränings-
miljö.

En slogan som sym-
boliserar ett pågående 
samarbete mellan Ale 
kommun och Sportlife.

– De gym som fi nns 
vill vi berika med kloka 
vuxna, som både job-
bar förebyggande mot 
doping och samtidigt 
utgör en trygghet 
för de ungdomar som 
vistas i den här miljön, 
säger Thomas Berg-
gren, samordnare för 
Vakna.
Ale kommun inledde för 
drygt ett år sedan ett sam-
arbete med friskvårdskedjan 
Sportlife, som förfogar över 
tre gym i kommunen (Älv-
ängen, Nol och Nödinge).

– Gymtrenden fortsätter 
att breda ut sig, inte minst 

bland den yngre generatio-
nen. Det är många som ser 
fram emot sin 15-årsdag för 
att de då bereds möjlighet att 
träna på någon av Sportlifes 
anläggningar, säger Daniel 
Juhlin, som jobbar med Ale 
Fritids uppsökande verksam-
het.

– Vi måste möta ungdo-
marna på deras arena. Efter-
som gymanläggningarna 
lockar många unga, så måste 
vi också vara där.

För att gymmen ska förbli 
en trevlig mötesplats över 
generationsgränserna, där 
alla känner sig välkomna, ser 
Thomas Berggren en styrka 
i den samverkan som upp-
rättats mellan kommunens 
representanter och Sportlifes 
personal.

– Vi är ett gäng från Ale 
kommun som är på anlägg-
ningarna, främst eftermid-
dagar och kvällar, när många 
ungdomar tränar. Vi har på 
oss våra gula tröjor, så att vi 
lätt kan identifieras. Vi kan 
hjälpa och vägleda ungdo-
marna. Det finns en väldigt 
god personkännedom.

– Träning är jättebra 
om den sköts på rätt sätt. 

Sportlife har nolltolerans 
när det gäller droger, som i 
det här fallet kan relateras 
till dopingpreparat. Vi vet 
genom Vaknas arbete vad 
samverkan betyder och hur 
viktigt det är att jobba före-
byggande, säger Thomas 
Berggren som låter meddela 
att Systembolagets IQ-sats-
ning imponerats av Vakna 
och därför låtit dem berätta 
om sitt drogförebyggande 
arbete i samband med deras 
inspirationsträffar i Karlstad 
och Luleå.

En specialdesignad utbild-
ning om just doping kommer 
att hållas för Sportlifes med-
arbetare och kommunens 
personal, sammantaget ett 
30-tal personer. Det sker den 
6 december. Samma kväll 
håller Tommy Moberg en 
föreläsning i Sportlifes trä-
ningslokal i Nol.

– Då är Sportlifes med-
lemmar, men också övriga 
intresserade, hjärtligt väl-
komna, berättar Susanne 
Sebestyen på Sportlife Nol.

Förekommer det 
mycket doping bland ung-
domar?

– Självklart förekommer 
det i Ale liksom det gör i 
andra delar av landet. Vi står 
emellertid inte handfallna, 
utan agerar och jobbar före-
byggande. Det känns fantas-
tiskt bra att en privat aktör, 
i det här fallet Sportlife, vill 
vara med och ta ett samhälls-
ansvar. Tillsammans har vi 
skapat en Alemodell som nu 
har väckt nyfikenhet hos våra 
kranskommuner. Samar-
bete kring våra ungdomar är 
oerhört värdefullt, avslutar 
Thomas Berggren.

Klokt samarbete kring ungdomars träning
– Ale kommun och Sportlife jobbar förebyggande

PÅ SPORTLIFE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale kommun och Sportlife har ingått ett samarbete där syf-
tet är att jobba tillsammans för en schysstare träningsmiljö.

På Sportlifes anläggningar 
är det nolltolerans mot dro-
ger som gäller.

Är du företagare i Ale? Välkommen på

KVÄLLSMÖTE 
FÖR FÖRETAGARE
onsdagen den 24 oktober kl 18.00 - 21.00 
i  Medborgarhuset i Alafors

Vi bjuder på spännande 
föreläsning och presentation 
av Näringslivrådet i 
Ale kommun samt ny 
Näringslivschef.
 
Att sälja glädje med glädje
Vi inleder med mingel och mat och 
därefter bjuds vi på en föreläsning av 
Ben Olander; tema ”Att sälja glädje med 
glädje”. Så håll i hatten och följ med på 
en spännande historia om hur stenhård 
profi lering och marknadsanpassning 
kan få ett företag lönsamt och lyckas 
överleva svåra kriser samt att hantera 
tuff a utmaningar.
Ben Olander är mannen som framgångsrikt tagit över och utvecklat det över 
100 år gamla familjeföretaget Butterick’s in i 2000-talet.
 
Näringslivsrådet & Ny Näringslivschef i Ale
Ikväll presenterar vi också Näringslivsrådet och nyligen utnämnd 
Näringslivschef i Ale kommun.

Programvärd: Företagarna i Ale & Ale kommun
 
Mer information och anmälan (senast den 19 okt) till:
ericson.barbro@gmail.com alt. anne.kolni@ale.se
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Till våra 
grannar i 
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Vi på 
Hogia Small Office 

i Stenungsund 
vill hjälpa lokala 
nyföretagare att 

spara tid och pengar 
oavsett bransch! 

Det ska löna 
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Stick i tid! 
Riskerar du att bli allvarligt sjuk  
av influensa? Om du vaccinerar  
dig får immunförsvaret hjälp att  
skydda kroppen bättre mot viruset. 

Du bör vaccinera dig om du 
 har fyllt 65 år 
 har någon av dessa sjukdomar, oavsett ålder
- kronisk hjärt- eller lungsjukdom
- svårbehandlad diabetes
- nedsatt immunförsvar på grund av  

sjukdom eller medicinering
- kronisk lever- eller njursvikt
- extrem fetma
- neuromuskulär sjukdom som  

påverkar andningen
 är barn med flerfunktionshinder eller svår astma  
 är gravid och inte fick pandemivaccin 2009/2010. 

Tillhör du någon av grupperna ovan betalar du  
100 kronor. För övriga kostar det 170 kronor.

Smittskyddsenheten Västra Götalandsregionen

Infl uensavaccinering på 
Bohuspraktiken i Bohus Centrum
F r o m 22/10 har vi drop-in 
måndag-torsdag 
kl 14.00-16.00

NOL. Tillsammans för 
en schysstare tränings-
miljö.

En slogan som sym-
boliserar ett pågående 
samarbete mellan Ale 
kommun och Sportlife.

– De gym som fi nns 
vill vi berika med kloka 
vuxna, som både job-
bar förebyggande mot 
doping och samtidigt 
utgör en trygghet 
för de ungdomar som 
vistas i den här miljön, 
säger Thomas Berg-
gren, samordnare för 
Vakna.
Ale kommun inledde för 
drygt ett år sedan ett sam-
arbete med friskvårdskedjan 
Sportlife, som förfogar över 
tre gym i kommunen (Älv-
ängen, Nol och Nödinge).

– Gymtrenden fortsätter 
att breda ut sig, inte minst 

bland den yngre generatio-
nen. Det är många som ser 
fram emot sin 15-årsdag för 
att de då bereds möjlighet att 
träna på någon av Sportlifes 
anläggningar, säger Daniel 
Juhlin, som jobbar med Ale 
Fritids uppsökande verksam-
het.

– Vi måste möta ungdo-
marna på deras arena. Efter-
som gymanläggningarna 
lockar många unga, så måste 
vi också vara där.

För att gymmen ska förbli 
en trevlig mötesplats över 
generationsgränserna, där 
alla känner sig välkomna, ser 
Thomas Berggren en styrka 
i den samverkan som upp-
rättats mellan kommunens 
representanter och Sportlifes 
personal.

– Vi är ett gäng från Ale 
kommun som är på anlägg-
ningarna, främst eftermid-
dagar och kvällar, när många 
ungdomar tränar. Vi har på 
oss våra gula tröjor, så att vi 
lätt kan identifieras. Vi kan 
hjälpa och vägleda ungdo-
marna. Det finns en väldigt 
god personkännedom.

– Träning är jättebra 
om den sköts på rätt sätt. 

Sportlife har nolltolerans 
när det gäller droger, som i 
det här fallet kan relateras 
till dopingpreparat. Vi vet 
genom Vaknas arbete vad 
samverkan betyder och hur 
viktigt det är att jobba före-
byggande, säger Thomas 
Berggren som låter meddela 
att Systembolagets IQ-sats-
ning imponerats av Vakna 
och därför låtit dem berätta 
om sitt drogförebyggande 
arbete i samband med deras 
inspirationsträffar i Karlstad 
och Luleå.

En specialdesignad utbild-
ning om just doping kommer 
att hållas för Sportlifes med-
arbetare och kommunens 
personal, sammantaget ett 
30-tal personer. Det sker den 
6 december. Samma kväll 
håller Tommy Moberg en 
föreläsning i Sportlifes trä-
ningslokal i Nol.

– Då är Sportlifes med-
lemmar, men också övriga 
intresserade, hjärtligt väl-
komna, berättar Susanne 
Sebestyen på Sportlife Nol.

Förekommer det 
mycket doping bland ung-
domar?

– Självklart förekommer 
det i Ale liksom det gör i 
andra delar av landet. Vi står 
emellertid inte handfallna, 
utan agerar och jobbar före-
byggande. Det känns fantas-
tiskt bra att en privat aktör, 
i det här fallet Sportlife, vill 
vara med och ta ett samhälls-
ansvar. Tillsammans har vi 
skapat en Alemodell som nu 
har väckt nyfikenhet hos våra 
kranskommuner. Samar-
bete kring våra ungdomar är 
oerhört värdefullt, avslutar 
Thomas Berggren.

Klokt samarbete kring ungdomars träning
– Ale kommun och Sportlife jobbar förebyggande

PÅ SPORTLIFE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale kommun och Sportlife har ingått ett samarbete där syf-
tet är att jobba tillsammans för en schysstare träningsmiljö.

På Sportlifes anläggningar 
är det nolltolerans mot dro-
ger som gäller.

Är du företagare i Ale? Välkommen på

KVÄLLSMÖTE 
FÖR FÖRETAGARE
onsdagen den 24 oktober kl 18.00 - 21.00 
i  Medborgarhuset i Alafors

Vi bjuder på spännande 
föreläsning och presentation 
av Näringslivrådet i 
Ale kommun samt ny 
Näringslivschef.
 
Att sälja glädje med glädje
Vi inleder med mingel och mat och 
därefter bjuds vi på en föreläsning av 
Ben Olander; tema ”Att sälja glädje med 
glädje”. Så håll i hatten och följ med på 
en spännande historia om hur stenhård 
profi lering och marknadsanpassning 
kan få ett företag lönsamt och lyckas 
överleva svåra kriser samt att hantera 
tuff a utmaningar.
Ben Olander är mannen som framgångsrikt tagit över och utvecklat det över 
100 år gamla familjeföretaget Butterick’s in i 2000-talet.
 
Näringslivsrådet & Ny Näringslivschef i Ale
Ikväll presenterar vi också Näringslivsrådet och nyligen utnämnd 
Näringslivschef i Ale kommun.

Programvärd: Företagarna i Ale & Ale kommun
 
Mer information och anmälan (senast den 19 okt) till:
ericson.barbro@gmail.com alt. anne.kolni@ale.se
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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

Träffa vår personal och ta del av verksamheten, 
vi bjuder på förfriskningar.

Välkomna!

HÄLSOTEST

- Ligger du i riskzonen 

avseende din livsstil?

ÖPPET HUS
Lördag 20 oktober kl 11-15

Prickmottagning

- Kontroll av leverfl äckar.

Nallemottagning

- BVC tar pulsen på 

barnens kramdjur.

I samband med den nationella uppmärksamhetsveckan 
”Ett friskare Sverige 2012” bjuder vi in till:

NÖDINGE. Ingen kan ha 
undgått insamlingen 
för Världens Barn.

Elever från Nödinge-
skolan engagerade sig 
på sitt alldeles speci-
ella sätt.

I fredags bjöd barnen 
på vacker sång utanför 
Ica Kvantum samtidigt 
som bössor gick runt 
bland besökarna.

Sången hördes över hela Ale 
Torg och eleverna tog i från 
tårna när de stämde upp för 
Världens Barn.

– Jag är själv med i Värl-
dens Barn-kommittén i Ale 
och när jag pratade med elev-
erna om vad vi kunde göra så 
dök den här idén upp. Barnen 
älskar att sjunga, så det var 
inga som helst problem att få 

dem involverade, säger Britt-
Marie Hagman.

En förskoleklass och två 
tvåor promenerade från 
Nödingeskolan till Ale Torg. 
Väl framme vid Icas entré 
möttes de av ett stort folkvim-
mel, som stannade upp och 
lyssnade till elevernas välre-
peterade framförande.

– Killarna och tjejerna var 
mycket stolta när de vandrade 
hemåt. De var också nyfikna 
på hur mycket pengar som 
Röda Korsets representanter 
lyckades samla in i bössorna. 
Det blir spännande att se 
slutresultatet, avslutar Britt-
Marie Hagman.

JONAS ANDERSSON

Stämde upp för Världens Barn

Nödingeskolans elever från förskoleklass och årskurs två 
stod vid Ica Kvantums entré i fredags och framförde sånger 
för Världens Barn.

VÄLKOMMEN TILL EN 
RIKTIG MATAFFÄR

Öppet alla dagar 8-22

PAPRICAKLUBBEN
Fredag 19/10 kl 15-18 och lördag 20/10 kl 11-15

Paprikaklubben och ansiktsmålning 
för alla barn mellan 3-12 år

Ale Torg 7, NÖDINGE • Gäller v. 42 • www.ica.se/ale

Fitness Baguette/
Ciabatta

4 för 25:-
Bonjour 120-90g.

Jfr pris 52,08-69,44,-/kg
Pris per styck 9,95

Mycket kul händer!

Välkommen att anmäla ditt barn. 
Du som redan är medlem, hjärtligt välkommen du med! 
(Som vårdnadshavare behöver du ha ett giltigt ICA Kort)

Nybakade bakeoffbröd!

Dietist i butiken!

På fredag kl 12-18 är du välkommen att träffa en 

dietist i butiken som bjuder på något gott.

Klockan 12.30 och 15.30 har hon köprundor för 

att visa bästa val av vara.

Aprikoser soft 

15:-/st
ICA 200g. Jfr pris 75,-/kg

Nyskördade 
Morötter 

5:-/st
ICA Sverige 1 kg. Klass 1

GÖTEBORG. Elever från 
Ale gymnasium tura-
des i förra veckan om 
att bemanna skolans 
monter under Gymna-
siedagarna på Svenska 
mässan. 

Många har frågat hur 
man åker dit och då 
har vi fått berätta om 
den nya pendeln, säger 
Amilia Häger.

Hon går andra året på Estet-
programmet med musikin-
riktning, som även läser ihop 
med samhällsklassen.

Tillsammans med Johan 
Lansenheim, som går sista 
året på Omvårdnadspro-
grammet stod hon beredd 
att marknadsföra Ale gymna-
sium för elever i årskurs åtta 
och nio på Svenska mässan i 
torsdags. 

Sammanlagt medverkade 
98 utställare under den 13:e 
upplagan av Gymnasieda-
garna.

– Vi fokuserar på att det 
är en liten skola där man inte 
bara blir ett namn i registret 
utan en person som tar plats. 
Vi berättar även att det är 
bra relationer mellan lärare 

och elever och att man kan 
känna sig trygg. Även de fina 
lokalerna försöker vi att lyfta, 
säger Amilia.

Besökarna hade även 
frågor kring hur man åker dit 
och om det finns bra matstäl-
len och butiker i närheten är 

– Det är många saker 
runt omkring som eleverna 
är nyfikna på, som i fall det 
finns pizzeria i närheten och 
så vidare, säger Johan. 

Seminarieform
Framåt kvällen var det för-
äldrarnas tur att ställa frågor 
till Ale gymnasiums repre-
sentanter och då handlade 
det mer om behöriga lärare, 
gruppstorlek och lokaler. 

– Det är en stor fördel 
med mindre grupper där 
undervisningen kan ske i 
seminarieform och man 
jobbar tillsammans på ett 
helt annat sätt, säger läraren 
Morgan Svensson, som även 
han framhåller lokalerna som 
en enorm tillgång.

– Varje morgon känner 
man en sorts tacksamhet när 
man går in i skolan, bild-
ningsborgen.

Syokonsulenten Mari-

anne Alfredson, som också 
hon medverkade på mässan 
tror och hoppas att den nya 
kollektivtrafiken med pen-
delstation i Gamlestan ska 
locka elever från östra Göte-
borg. 

”Skugga program”
Hon är dock inte säker på att 
en så omfattande mässa är 
det bästa sättet att marknads-
föra sig på. 

– Det blir väldigt mycket 
att ta in på en och samma 
gång. Ett alternativ hade 
varit en digital mässa med 
mer utförlig information 
om utbildningarna. Ale 
gymnasium erbjuder elever 
att komma och ”skugga ett 
program”. Man anmäler sig 
och är sedan med en dag på 
skolan för att få en inblick i 
hur det är.

Efter tre fullspäckade 
dagar på Svenska mässan 
håller man nu tummarna för 
att många ska ha fattat tycke 
för gymnasiet med fjärilsfor-
mat tak i en utav Göteborgs 
snabbast växande kranskom-
muner.

Ale gymnasium intog mässan
– Fullspäckat schema på Gymnasiedagarna

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Välkomna till Ale. Amilia Häger och Johan Lansenheim tog emot besökare i Ale gymnasiums 
monter på Svenska Mässan under Gymnasiedagarna.
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Det är vi som 
är Axelssons!

Mindre gårdsfastighet!

Välkommen till denna mindre gårdsfastighet med 
bra läge strax utanför Nygård. Ca 2,4 ha. Stor och 
välplanerad bostadsbyggnad med plats för
hela familjen. Fin ekonomibyggnad med två st 
hästboxar och massor av utrymme för förvaring/
hobby. Paddock och gott om bete/hagar. Närhet till 
nya motorvägen. Ska ses. Välkommen! 180 kvm. 

Pris 2.075.000:- som utgångspris. 
Visas 23/10. 
Adress Norra Skiltorp 150.
Henrik Kjellberg  0727-316 360.

Huset man trivs i!

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

Pris 1.925.000:- som utgångspris. 
Ring för bokad visning 17/10. 
Adress Blåsippsvägen 25

Nygård

Älvängen

Funderar du 
på att sälja?
Det är mycket som ska förberedas inför 

att det kostar dig en krona!

 

Ring oss idag!

Henrik Kjellberg
0727-316 360

A
0705-377 619

Det råder ingen hemlig-
het om att Mikael Berglund 
har varit kritiskt inställd till 
kommunens internationella 
arbete. Har han då ändrat 
uppfattning efter långresan 
till sydafrika?

– Rent privat kan jag ha 

en uppfattning om bistånds-
arbete och insamlingar för 
människor i världens u-län-
der, men i mitt uppdrag som 
förtroendevald politiker 
anser jag fortfarande att det 
måste finnas en direkt nytta 
för aleborna, våra skolor eller 
vårt näringsliv. Det måste 
vara ett utbyte som gagnar 
båda parter. Skattebetalare i 
Ale ska veta att våra pengar 
används på ett korrekt sätt 
och bistånd är inget som 
kommuner får eller ska ägna 
sig åt, säger han bestämt.

Svenskt biståndsarbete 
sköts av Sida och ICLD vars 
huvudman är Sveriges kom-
muner och landsting med 
syfte att utveckla lokal demo-
krati långt utanför landets 
gränser. Första ICLD-pro-
jektet som Ale kommun drev 
var entreprenörsutbildningen 
YEE, Unga entreprenörer 
i Nya Europa, i Moldavien 
2010. Efter det ville ICLD att 
Ale skulle försöka sprida sitt 
koncept till Botswana.

– Det finns skäl för oss att 
sträcka på oss. Vi har skapat 
en utbildning som det finns 
ett stort intresse utomlands 
att ta del av. Dessutom är 

det nog ganska sällsynt att vi 
som kommun inte ringer och 
tigger pengar av Sida, utan 
det är Sida som ringer och ber 
oss att gå vidare, säger Kjell 
Lundgren, projektledare för 
YEE sedan 2001.

Samtalen med Ghan-
zis kommunrepresentanter 
under Ales besök  mynnade ut 
i en avsiktsförklaring om att 
det finns möjligheter att sam-
arbeta och utveckla projekt 
om Sida medger finansiering.

Nya vänner
– Våra nya vänner hade en väl-
digt lång lista med saker som 
de önskar få hjälp med, men 
inte särskilt mycket är inom 
ramen för vad vi kan bidra 
med. Det som ligger närmast 
till hands är att vi genomför 
YEE, ett pilotprojekt i Bot-
swana som bland annat får 
gå ut på att utbilda ledare 
för framtiden. Här har vi en 
omedelbar nytta, då det inne-
bär att vi kan skicka deltagare 
från Ale. Det är självklart en 
mycket berikande erfarenhet 
att gästa platser som Ghanzi, 
säger Mikael Berglund.

Kjell Lundgren, närings-
livssekreterare i Ale under 
många år, ser även andra möj-
ligheter.

– YEE är det mest kon-
kreta och det som snabbast 
skulle gå att komma vidare 
med, men jag tror även vi 
skulle kunna hitta något pro-
jekt inom energiteknik. Sol-
energi är det väldigt intres-

serade av att lära mer om och 
det kan finnas aleföretag med 
ingångar kring detta. Fram-
för allt så handlar det om att 
finna lösningar för att lagra 
energin och inom det har vi ju 
en del kontakter.

Förutom diskussioner 
kring ett framtida utbyte och 
samarbete fick Ales represen-
tanter en detaljrik presenta-
tion av Botswana i allmän-
het och Ghanzi i synnerhet. 
Tveklöst gjorde det starka 
intryck.

– Besöken hos urbefolk-
ningen som demonstrerade 
sina traditioner, bjöd på mat 
och underhöll vid lägerelden 
blir minnen för livet. Likaså 
safarin, att leva så nära de 
heligaste och mest respekt-
ingivande djuren var häftigt, 

berättar Mikael Berglund och 
Kjell Lundgren flikar in:

– Infrastrukturen kan man 
ju alltid diskutera. Vi färda-
des 170 mil i bil varav 70 på 
grus…

Även oppositionsrådet, 
Paula Örn (S), var nöjd med 
resan och såg det som angelä-
get att Ale kommun nu får till 
ett möte med finansiärerna 
Sida och ICLD.

– Det är för mycket som är 
i projektform utan långsiktig-
het. Ska vi börja jobba med 
Ghanzi i Botswana kan det 
omöjligt vara med en ettårig 
plan, det måste vara under en 
längre tidsperiod. Dessutom 
måste vi veta vad Sida egent-
ligen vill få ut av vårt engage-
mang.

Utbyte med Botswana?

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Safari har blivit ett stort 
turistnöje och bidrar till att 
antalet resenärer ökar till 
Botswana. 

Ale kommun har besökt Ghanzi i Botswana för samtal om eventuella utbyten fi nansierat av 
Sida. Representanter var kommunchef Erik Lidberg, Joachim Wever, utvecklingsstrateg, Kjell 
Lundgren, projektledare YEE samt kommunalråden Mikael Berglund och Paula Örn.BOTSWANA

Botswana är ett av Afrikas mest 
välmående länder. Engelska är 
offi ciellt språk och landet blev 
självständigt 1966. Läskunnigheten 
är hög. Landet exporterar mycket 
nötkött och har stora naturtill-
gångar i form av koppar och silver. 
Diamanter är en annan värdefull 
tillgång. 90% av befolkningen 
lever på jordbruk och/eller uppföd-
ning av nötkreatur. Medellivs-
längden är än så länge ganska 
låg, 58 år, vilket främst beror på 
att antalet HIV-positiva är 24%. 
Ett av tre boningshus har el. 14% 
hoppar av skolan och vägen till 
skolan är ofta så lång att barnen 
redan från 7 års ålder tvingas bo 
på internat. 10% av befolkningen 
får ekonomiskt stöd. På senare 
år har turismen ökat kraftigt. Den 
offentliga servicen byggs sakta ut, 
men är långt från västvärldens.

ALE. Ales kommunledning gästade i veckan som 
gick exotiska Ghanzi i Botswana.

Sida och ICLD har initierat ett utbyte kommu-
nerna emellan.

Det var en fascinerande resa, men nu gäller det 
att hitta nyttan för aleborna om vi ska fortsätta 
engagera oss, säger Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M).
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uppfattning efter långresan 
till sydafrika?
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människor i världens u-län-
der, men i mitt uppdrag som 
förtroendevald politiker 
anser jag fortfarande att det 
måste finnas en direkt nytta 
för aleborna, våra skolor eller 
vårt näringsliv. Det måste 
vara ett utbyte som gagnar 
båda parter. Skattebetalare i 
Ale ska veta att våra pengar 
används på ett korrekt sätt 
och bistånd är inget som 
kommuner får eller ska ägna 
sig åt, säger han bestämt.

Svenskt biståndsarbete 
sköts av Sida och ICLD vars 
huvudman är Sveriges kom-
muner och landsting med 
syfte att utveckla lokal demo-
krati långt utanför landets 
gränser. Första ICLD-pro-
jektet som Ale kommun drev 
var entreprenörsutbildningen 
YEE, Unga entreprenörer 
i Nya Europa, i Moldavien 
2010. Efter det ville ICLD att 
Ale skulle försöka sprida sitt 
koncept till Botswana.

– Det finns skäl för oss att 
sträcka på oss. Vi har skapat 
en utbildning som det finns 
ett stort intresse utomlands 
att ta del av. Dessutom är 

det nog ganska sällsynt att vi 
som kommun inte ringer och 
tigger pengar av Sida, utan 
det är Sida som ringer och ber 
oss att gå vidare, säger Kjell 
Lundgren, projektledare för 
YEE sedan 2001.

Samtalen med Ghan-
zis kommunrepresentanter 
under Ales besök  mynnade ut 
i en avsiktsförklaring om att 
det finns möjligheter att sam-
arbeta och utveckla projekt 
om Sida medger finansiering.

Nya vänner
– Våra nya vänner hade en väl-
digt lång lista med saker som 
de önskar få hjälp med, men 
inte särskilt mycket är inom 
ramen för vad vi kan bidra 
med. Det som ligger närmast 
till hands är att vi genomför 
YEE, ett pilotprojekt i Bot-
swana som bland annat får 
gå ut på att utbilda ledare 
för framtiden. Här har vi en 
omedelbar nytta, då det inne-
bär att vi kan skicka deltagare 
från Ale. Det är självklart en 
mycket berikande erfarenhet 
att gästa platser som Ghanzi, 
säger Mikael Berglund.

Kjell Lundgren, närings-
livssekreterare i Ale under 
många år, ser även andra möj-
ligheter.

– YEE är det mest kon-
kreta och det som snabbast 
skulle gå att komma vidare 
med, men jag tror även vi 
skulle kunna hitta något pro-
jekt inom energiteknik. Sol-
energi är det väldigt intres-

serade av att lära mer om och 
det kan finnas aleföretag med 
ingångar kring detta. Fram-
för allt så handlar det om att 
finna lösningar för att lagra 
energin och inom det har vi ju 
en del kontakter.

Förutom diskussioner 
kring ett framtida utbyte och 
samarbete fick Ales represen-
tanter en detaljrik presenta-
tion av Botswana i allmän-
het och Ghanzi i synnerhet. 
Tveklöst gjorde det starka 
intryck.

– Besöken hos urbefolk-
ningen som demonstrerade 
sina traditioner, bjöd på mat 
och underhöll vid lägerelden 
blir minnen för livet. Likaså 
safarin, att leva så nära de 
heligaste och mest respekt-
ingivande djuren var häftigt, 

berättar Mikael Berglund och 
Kjell Lundgren flikar in:

– Infrastrukturen kan man 
ju alltid diskutera. Vi färda-
des 170 mil i bil varav 70 på 
grus…

Även oppositionsrådet, 
Paula Örn (S), var nöjd med 
resan och såg det som angelä-
get att Ale kommun nu får till 
ett möte med finansiärerna 
Sida och ICLD.

– Det är för mycket som är 
i projektform utan långsiktig-
het. Ska vi börja jobba med 
Ghanzi i Botswana kan det 
omöjligt vara med en ettårig 
plan, det måste vara under en 
längre tidsperiod. Dessutom 
måste vi veta vad Sida egent-
ligen vill få ut av vårt engage-
mang.

Utbyte med Botswana?

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Safari har blivit ett stort 
turistnöje och bidrar till att 
antalet resenärer ökar till 
Botswana. 

Ale kommun har besökt Ghanzi i Botswana för samtal om eventuella utbyten fi nansierat av 
Sida. Representanter var kommunchef Erik Lidberg, Joachim Wever, utvecklingsstrateg, Kjell 
Lundgren, projektledare YEE samt kommunalråden Mikael Berglund och Paula Örn.BOTSWANA

Botswana är ett av Afrikas mest 
välmående länder. Engelska är 
offi ciellt språk och landet blev 
självständigt 1966. Läskunnigheten 
är hög. Landet exporterar mycket 
nötkött och har stora naturtill-
gångar i form av koppar och silver. 
Diamanter är en annan värdefull 
tillgång. 90% av befolkningen 
lever på jordbruk och/eller uppföd-
ning av nötkreatur. Medellivs-
längden är än så länge ganska 
låg, 58 år, vilket främst beror på 
att antalet HIV-positiva är 24%. 
Ett av tre boningshus har el. 14% 
hoppar av skolan och vägen till 
skolan är ofta så lång att barnen 
redan från 7 års ålder tvingas bo 
på internat. 10% av befolkningen 
får ekonomiskt stöd. På senare 
år har turismen ökat kraftigt. Den 
offentliga servicen byggs sakta ut, 
men är långt från västvärldens.

ALE. Ales kommunledning gästade i veckan som 
gick exotiska Ghanzi i Botswana.

Sida och ICLD har initierat ett utbyte kommu-
nerna emellan.

Det var en fascinerande resa, men nu gäller det 
att hitta nyttan för aleborna om vi ska fortsätta 
engagera oss, säger Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M).
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NÖDINGE. Om återgång 
till arbetet efter psy-
kisk ohälsa.

Det var temat för 
måndagens föreläsning 
i Ale gymnasium.

Runt 100 personer 
kom och lyssnade.

Mina Salfjord, projektledare 
för Alema hälsade välkommen 
till den föreläsning som hölls i 
Ale gymnasiums teatersalong 
på måndagseftermiddagen. 
Alema stödjer människor med 
psykisk ohälsa eller funktions-
nedsättning mot arbete. Den 
metoden som används heter 
IPS – individual placement 
and support, är evidensbaserad 
och ett alternativ till den mer 
traditionella arbetslivsinrik-
tade rehabiliteringen där man 
tränar och förbereder sig för 
att komma ut till arbetslivet. 
IPS är tvärtemot, där ”tränas” 
individen ganska omgående 
ute på en arbetsplats, för att  
individen skall få ett lönear-
bete.

– De personer som Alema 
möter är personer som kan ha 
varit ifrån arbetslivet under en 
längre period men är motive-
rade till att komma ut i arbete 
omgående. En del vi möter 
kan bättre identifiera sig och 
behålla sin motivation då man 
kommer ut i en riktig miljö, 
säger Mina Salfjord och fort-
sätter:

– Det som är spännande är 
att vi börjar hitta fler alternativ 
till att stödja människor mot 
arbete och att denna satsning 
kommer från regeringen. Det 
är ytterligare en utveckling till 
att alla människor skall kunna 
integreras på arbetsmarkna-
den, och det finns en plats för 
alla.

Efter Mina Salfjords inled-
ningsanförande väntade före-
läsning av Sonny Wåhlstedt, 
ordförande i NSPHiG, Natio-
nell samverkan för psykisk 
hälsa i Göteborg. NSPHiG 
är en brukarorganisation som 
är delaktiga inom många olika 
områden för att öka brukares 
inflytande. Det kan handla om 
att stärka personer i att göra sin 
röst hörd, att bli mer delaktig i 
samhället och att hitta sin plats 
i arbetslivet.

Sonny Wåhlstedt berät-

tade att i flera fall så debuterar 
psykisk ohälsa i unga år. Flera 
har inte hunnit avsluta sin 
skolgång, skapa erfarenheter 
och hunnit etablera sig inom 
arbetslivet. Detta är något som 
brukarorganisationen arbetar 
med och det kan ske i många 
former. Det kan till exempel 
handla om att utbilda personer 
inom området, det behöver 
också ske attitydförändringar 
kring psykisk ohälsa i samhäl-
let vilket är en nationell sats-
ning i form av attitydkampan-
jen (H)järnkoll.

Därefter gjordes det plats 
på scenen för Christina Ahl 
och Elisabet Lundgren. Eli-
sabet och Christina delade 
med sig av sina egna erfaren-
heter kring psykisk ohälsa och 
deras återgång mot arbete. De 
båda kvinnorna redogjorde 
öppet om hur det är att leva 
med en funktionsnedsättning 
som ADHD eller att drabbas 
av ångest och depression. 

Omställning
Christina har en bakgrund som 
socialsekreterare men som på 
grund av sin höga arbetsbelast-
ning och att hon blev utbränd 
vid flera tillfällen bestämde 
sig för att sluta sin tjänst och 
hitta ett annat arbete som hon 
fungerade bättre på. Det blev 
en resa som innebar en stor 
omställning i att lära känna 

sina egna begränsningar men 
också att kunna lära sig att säga 
nej när kroppen inte orkar.

Elisabet lever med ADHD 
och hon fick sin diagnos efter 
30 års ålder. Elisabet berät-
tar att hon alltid känt att det 
är något som inte stämmer, 
hon har upplevt att hon aldrig 
riktigt passat in, trots att hon 
tycker om att umgås med 
andra människor, och att hon 
är både kreativ och har utbildat 
sig inom många olika områ-
den. Det var när Elisabet fick 
sin diagnos hon förstod varför 
hon alltid känt ett utanförskap.

Elisabet arbetar bland annat 
med att dela med sig av sina 
egna erfarenheter, men håller 
också i olika utbildningar för 
att stärka andra människor i 
sina mål att lyckas.

– Fantastiskt att det kom så 
många. Detta är ju ett sätt att 
nå ut med information kring 
psykisk ohälsa och för att 
kunna förändra de attityder 
som finns kring ämnet.Jag är 
säker på att vi alla som lyss-
nade berördes. Jag är mycket 
nöjd med dagen och hoppas på 
fler sådana här arrangemang i 
framtiden, konstaterade Mina 
Salfjord när hon skulle till att 
sammanfatta eftermiddagen i 
Ale gymnasium.

Öppenhjärtliga berättelser om psykisk ohälsa
– Intressant föreläsning i Ale gymnasium

Alema är ett projekt inom arbetsmarknadsenheten som syftar till att få ut personer med 
psykisk ohälsa i arbetslivet. Projektledare är Mina Salfjord som här ses tillsammans med 
arbetsanpassarna Ulrika Sten Sporrong och Maja Gligoric.

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

Din lokala 

husleverantör

sedan 1947

BYGG KLIMATSMART FÖR 
FRAMTIDEN MED A-HUS

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

 

Här har du programmet till en lustfylld inspirationsvecka för dig och din hälsa.  
Bland aktiviteterna hittar du bl.a. stavgång,  hälsotest, kostföreläsningar, hälsorunda 

med dietisten i en livsmedelsbutik och mycket annat! Läs mer i programmet nedan:

Ett friskare Sverige  
– Ett friskare Ale, oktober 2012

Program 
Dagliga aktiviteter

Låna till exempel stavar och ljudbok.

Gratis gympass och gruppträning för seniorer;  

Nödinge 12.00-14.00, Nol 10.00-14.00 och Älvängen 10.00-14.00. Gratis prova på för barn, 
Abs Showkids vid ett tillfälle, se hemsida för tider. Fler specialerbjudanden  

  
entré/väntrum. Arrangör/Kontakt: Bohuspraktiken.  

Måndag-fredag 8.00-17.00.

 Start vid Ryds Missionshus. Arrangör Ryds IF.
ica  för barn mellan 3-12 år. Få tips om hur gott 

och nyttigt det är med frukt och grönsaker.

 för dig som vill göra ett konditionstest på egen hand. Start och mål 
Ale torg 7 i Nödinge vid Handelsbanken.

 för dig som på egen hand vill ge dig ut på upptäcksfärd 
i Ales vackra och historiskt intressanta natur. Läs mer på www.ale.se. Sökord: Natur och 
kulturguide.

Gratis träning för alla under hela veckan.

Torsdag 18/10 Måltidens dag
 Start vi Apoteket, Älvängen.  

Arrangör: PRO Ale Norra.

 Alafors fabriker. Arrangör: SPF Alebygden.

 Ale bibliotek, Nödinge (läsesalen)  
Kontakt: Kommundietist Kristine Arhage 0737-73 11 97.

 Ale bibliotek, Nödinge (läsesalen)  
Kontakt: Kommundietist Kristine Arhage 0737-73 11 97.

 Start vid Ryds Missionshus. Arrangör: Ryds IF.

 Surteskolan (matsalen) Ingen föranmälan, kom som du är  
 

Arrangör: Surte Swingers, 0702-73 25 75, 0707-87 57 01.

Fredag 19/10
 Samling på  

Albotorget. Fika medtages, kläder efter väder. Arrangör: Hålanda hembygdsförening.

 Ställ frågor och få tips kring hur man kan 
tänka hälsosamt när man handlar, eller följ med på en hälsorunda på ca 30 min  
(12.30 och 15.30).

 Vi samlas vid Järntorget i  
Älvängen, McDonalds i Nödinge eller Pendelparkeringen i Bohus. 

Lördag 20/10
 

och motion. Prickmottagning. Arrangör: Adinahälsan i Nol.

 Start kl.11.00 vid Lidl i Nödinge, 
Vårdcentralen i Nol eller vid Gamla kiosken Alafors. Arrangör: Alafors Idrottsförening.

Söndag 21/10
 Samling vid Ryds Missionshus. Arrangör Ryds IF.

(röda torget). Ingen föranmälan,  
 

Arrangör/kontakt: Surte Swingers 0702-73 25 75, 0707-87 57 01

Måndag kl 19.00 Lilla hallen Nödingeskolan-Core
Tisdag kl 17.00 Nolskolans gympasal-Jympa
Onsdag kl 19.00 Lilla hallen Nödingeskolan-Jympa BasStyrka
Torsdag kl 19.00 Kulturhuset lilla salen-Jympa medel
Lördag kl 09.00 Lilla Hallen Nödingeskolan-Skivstång
Söndag kl 16.00 Kyrboskolans gympahall -Hoppis&Skuttis
Söndag kl 19.00 Kulthurhuset lilla salen-Jympa medel
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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

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

SATSA PÅ BERGVÄRME!
Gör framtiden enkel, billig och miljövänlig

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

iPad på 
köpet!

Kampanj 

pågår t o m 

31 okt 2012

Återförsäljare av:I samarbete med:

Boka tid för kostnadsfri offert!

NÖDINGE. Fyra tjejer 
från Omvårdnadspro-
grammet på Ale gym-
nasium förenar nytta 
med nöje och inkluderar 
en Indienresa i sitt 
projektarbete.

– Det blir en upple-
velse för livet som man 
tar med sig i framtida 
jobb, säger Sara Jo-
hansson.

Det blir en annorlunda 
nyårsafton för Sara Johans-
son, Nadja Bitar, Julia 
Sundström och Therese 
Kölborg. De kommer näm-
ligen att fira in 2013 i Goa. 
Den 29 december lyfter 

planet och en två veckor 
lång vistelse i Indien tar sin 
början. 

De kommer att jobba som 
volontärer och ta hand om 
barn på ett barnhem, men 
första veckan blir en intro-
duktion till den indiska kul-
turen. De kommer att ta del 
av både historien och tradi-
tionerna och testa exempel-
vis yoga. 

– Det började med att 
vi ville åka någonstans och 
samtidigt göra nytta. För-
utom barnhemmet hoppas 
vi även på att kunna besöka 
ett kvinnocenter och ett äld-
reboende för att få mer erfa-
renheter med oss, säger Sara 

och Nadja tillägger:
– Vi kommer att undersöka 

vilka de största skillnaderna 
är mellan Indien och Sverige 
när det gäller omsorg. Vi vill 
uppleva kulturen och se hur 
de lever, exempelvis hur det 
fungerar med kastsystemet 
och så vidare. Sedan ska det 
bli väldigt roligt att jobba 
med barnen. 

När de i maj ska presentera 
sitt projektarbete kommer de 
att ha väskan full av nya erfa-
renheter och perspektiv som 
de kommer att berätta om 
för Ale gymnasiums elever 
och lärare.

Ansökans omfattning
Den planerade verksamheten omfattar täkt av 5 miljoner ton sand och grus under en 
tidsperiod av 15 år och med ett maximalt årligt uttag om 350 000 ton. Verksamheten 
kommer att bedrivas i två delområden med brytning under grundvattenytan. Vidare 
omfattar den planerade verksamheten införsel, mellanlagring och återvinning av 
50 000 ton entreprenadberg per år, 5 000 ton matjord per år samt anläggning för 
sortering och krossning.

Mer information
Ett underlag för samråd, vilket beskriver verksamhetens lokalisering, omfattning, 
utformning och miljöpåverkan har tagits fram. Önskar ni ytterligare information eller om 
ni vill ta del av samrådsunderlaget ombeds ni kontakta Torbjörn Andersson, 
WSP Environmental, på telefon 036-17 16 70 eller via e-post 

nedladdning via Bolagets hemsida, www.jehander.se.

Öppet Hus
Som en del i samrådsprocessen inbjuder Bolaget till möte i form av Öppet Hus på 
Skogsvallen, Kollanda, onsdag den 7 november 2012 klockan 16-20. Vid detta 

och svara på frågor. Anmälan sker till Torbjörn Andersson, WSP Environmental, på 
telefon 036-17 16 70 eller via e-post torbjorn.andersson@wspgroup.se.

Synpunkter
Synpunkter skickas senast onsdag den 21 november 2012 till WSP Environmental, 
att: Torbjörn Andersson, Box 2131, 550 02 Jönköping eller via e-post till torbjorn.
andersson@wspgroup.se. Alla inkomna synpunkter kommer att redovisas i den 
samrådsredogörelse vilken kommer att bifogas den miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) vilken kommer att biläggas ansökan.

Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken (1998:808)

Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet på 
fastigheterna Ranneberg 1:4 m.fl. samt Kollanda 1:44 i Ale kommun 
(Kilanda), Västra Götalands län

KUNGÖRELSE

Sand & Grus AB Jehander (Bolaget) avser att ansöka om tillstånd till fortsatt och utökad 

Redo för Indien
– Aleelever åker till Goa som projektarbete

Ett oförglömligt äventyr. Sara Johansson, Nadja Bitar, Julia Sundström och Therese Kölborg 
reser till Goa i Indien i två veckor där de bland annat ska jobba som volontärer på ett barn-
hem.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Öppet:  Måndag-fredag 10-18, 
Lördag 11-15, Söndag 11-14 
Kungälv, Kareby  0303-22 20 01

FITS YOUR LIFE - MITSUBISHIMOTORS.SE

ÄVENTYRSHELG!
PREMIÄR 19–21 OKT FÖR 

NYA MITSUBISHI OUTLANDER

Sveriges längsta 
bilgaranti

Sveriges längsta
OUTLANDER 2.2 DIESEL 4WD KOMFORT PRIS  299.800 KR 

BYGG OCH TÄVLA OM DITT DRÖMÄVENTYR PÅ WWW.DROMAVENTYR.SE
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Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

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

SATSA PÅ BERGVÄRME!
Gör framtiden enkel, billig och miljövänlig

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

iPad på 
köpet!

Kampanj 

pågår t o m 

31 okt 2012

Återförsäljare av:I samarbete med:

Boka tid för kostnadsfri offert!

NÖDINGE. Fyra tjejer 
från Omvårdnadspro-
grammet på Ale gym-
nasium förenar nytta 
med nöje och inkluderar 
en Indienresa i sitt 
projektarbete.

– Det blir en upple-
velse för livet som man 
tar med sig i framtida 
jobb, säger Sara Jo-
hansson.

Det blir en annorlunda 
nyårsafton för Sara Johans-
son, Nadja Bitar, Julia 
Sundström och Therese 
Kölborg. De kommer näm-
ligen att fira in 2013 i Goa. 
Den 29 december lyfter 

planet och en två veckor 
lång vistelse i Indien tar sin 
början. 

De kommer att jobba som 
volontärer och ta hand om 
barn på ett barnhem, men 
första veckan blir en intro-
duktion till den indiska kul-
turen. De kommer att ta del 
av både historien och tradi-
tionerna och testa exempel-
vis yoga. 

– Det började med att 
vi ville åka någonstans och 
samtidigt göra nytta. För-
utom barnhemmet hoppas 
vi även på att kunna besöka 
ett kvinnocenter och ett äld-
reboende för att få mer erfa-
renheter med oss, säger Sara 

och Nadja tillägger:
– Vi kommer att undersöka 

vilka de största skillnaderna 
är mellan Indien och Sverige 
när det gäller omsorg. Vi vill 
uppleva kulturen och se hur 
de lever, exempelvis hur det 
fungerar med kastsystemet 
och så vidare. Sedan ska det 
bli väldigt roligt att jobba 
med barnen. 

När de i maj ska presentera 
sitt projektarbete kommer de 
att ha väskan full av nya erfa-
renheter och perspektiv som 
de kommer att berätta om 
för Ale gymnasiums elever 
och lärare.

Ansökans omfattning
Den planerade verksamheten omfattar täkt av 5 miljoner ton sand och grus under en 
tidsperiod av 15 år och med ett maximalt årligt uttag om 350 000 ton. Verksamheten 
kommer att bedrivas i två delområden med brytning under grundvattenytan. Vidare 
omfattar den planerade verksamheten införsel, mellanlagring och återvinning av 
50 000 ton entreprenadberg per år, 5 000 ton matjord per år samt anläggning för 
sortering och krossning.

Mer information
Ett underlag för samråd, vilket beskriver verksamhetens lokalisering, omfattning, 
utformning och miljöpåverkan har tagits fram. Önskar ni ytterligare information eller om 
ni vill ta del av samrådsunderlaget ombeds ni kontakta Torbjörn Andersson, 
WSP Environmental, på telefon 036-17 16 70 eller via e-post 

nedladdning via Bolagets hemsida, www.jehander.se.

Öppet Hus
Som en del i samrådsprocessen inbjuder Bolaget till möte i form av Öppet Hus på 
Skogsvallen, Kollanda, onsdag den 7 november 2012 klockan 16-20. Vid detta 

och svara på frågor. Anmälan sker till Torbjörn Andersson, WSP Environmental, på 
telefon 036-17 16 70 eller via e-post torbjorn.andersson@wspgroup.se.

Synpunkter
Synpunkter skickas senast onsdag den 21 november 2012 till WSP Environmental, 
att: Torbjörn Andersson, Box 2131, 550 02 Jönköping eller via e-post till torbjorn.
andersson@wspgroup.se. Alla inkomna synpunkter kommer att redovisas i den 
samrådsredogörelse vilken kommer att bifogas den miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) vilken kommer att biläggas ansökan.

Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken (1998:808)

Ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad täktverksamhet på 
fastigheterna Ranneberg 1:4 m.fl. samt Kollanda 1:44 i Ale kommun 
(Kilanda), Västra Götalands län

KUNGÖRELSE

Sand & Grus AB Jehander (Bolaget) avser att ansöka om tillstånd till fortsatt och utökad 

Redo för Indien
– Aleelever åker till Goa som projektarbete

Ett oförglömligt äventyr. Sara Johansson, Nadja Bitar, Julia Sundström och Therese Kölborg 
reser till Goa i Indien i två veckor där de bland annat ska jobba som volontärer på ett barn-
hem.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Öppet:  Måndag-fredag 10-18, 
Lördag 11-15, Söndag 11-14 
Kungälv, Kareby  0303-22 20 01

FITS YOUR LIFE - MITSUBISHIMOTORS.SE

ÄVENTYRSHELG!
PREMIÄR 19–21 OKT FÖR 

NYA MITSUBISHI OUTLANDER

Sveriges längsta 
bilgaranti

Sveriges längsta
OUTLANDER 2.2 DIESEL 4WD KOMFORT PRIS  299.800 KR 

BYGG OCH TÄVLA OM DITT DRÖMÄVENTYR PÅ WWW.DROMAVENTYR.SE
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Här för att stanna
Jonas Widén har kommit för att stanna.

Som Ale gymnasiums nya rektor ser han ljust på skolans framtid.
Sydafrika ligger nära hjärtat och på havets vågor känner han sig hemma.

Du har nu jobbat två måna-
der som rektor på Ale gym-
nasium. Har du hunnit 
skapat dig en bild av verk-
samheten?
– Jag har jobbat hårt för 
att skapa mig en bild och 
känner att jag faktiskt 
gjort det nu. Jag har pratat 
mycket med både elever 
och personal för att ta reda 
på vad som fungerar och 
vad som kan bli bättre. Det 
som i början var ett pussel 
där alla bitarna låg utlagda 
börjar nu bli en tydlig bild 
och upplevelsen av min 
första tid här hart varit väl-
digt positiv.

Vilka tycker du är Ale gym-
nasiums främsta styrkor?
– Vi har fina förutsättningar, 
inte minst genom den 
fysiska miljön med allt ifrån 
elevdatorer till fotolabb med 
mörkerrum till musikutrust-
ning med studio och labb-
rum för naturvetenskapliga 
ämnen. Sedan har vi en per-
sonalstyrka som är stark, 
driven och benägen att för-
ändra och förbättra. 

Inom vilka områden kan 
skolan utvecklas?
– Det är ingen hemlighet att 

det varit turbulent på ledar-
sidan de senaste åren. Nu 
hoppas jag på att vi blir ett 
tajt sammansvetsat team 
som jobbar mot samma mål 
och att gruppen känner att 
man nu har en rektor som är 
här för att stanna. Det gör 
att man nu kan sätta igång 
olika processer. Vi behö-
ver jobba mer med formativ 
bedömning, som innebär att 
eleven blir mer delaktig i sitt 
eget lärande. 

Hur ska man marknadsföra 
skolan?
– Vi satsar mycket på fotar-
betet, åker ut och besöker 
högstadieskolor, för att inte 
bara bli ett affischnamn eller 
en hemsida. Vi måste ut och 
synas och det verkliga mötet 
är viktigt. Fortfarande satsar 
man på att ha få program 
med hög kvalitet. När nu 
handelsprogrammet försvin-
ner kommer ekonomipro-
grammet att startas istället. 
Vi trycker mycket på att det 
är en trygg skola med goda 
relationer mellan lärare och 
elever. 

Hur ser du på skolans fram-
tid?
– Med tanke på det positiva 

politiska stödet, det stora 
intresset på Gymnasieda-
garna och de goda förut-
sättningarna, både i perso-
nalstyrkan och i lokalerna, 
så kan jag inte se annat än 
att framtiden är väldigt ljus. 
Jag kanske låter överposi-
tiv, men vi har alla förutsätt-
ningar att lyckas jättebra. 

Ett av dina stora intressen 
utanför skolvärlden är kite-
surfing. Blir det någon sur-
fresa i vinter?

– Ja, det blir det. Jag kommer 
att vara i Sydafrika hela jul-
lovet. Jag har varit där två 
gånger tidigare och det är 
helt fantastiskt; surfingen, 
folket, livsstilen. Jag ska även 
åka ut i kåkstäderna och hälsa 
på ungarna som jag träffade 
när jag jobbade där.

Du skriver även musik och 
man kan hitta dina låtar på 
Spotify. Har du några nya 
alster på gång?
– Jag har skrivit två nya låtar 
nu i höst, den ena handlar 
om min kärlek till havet och 
surfingen och den andra är 
en ren kärleksballad. Kanske 
kommer även de upp på Spo-
tify så småningom. 
              JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Jonas Widén
Ålder: 39
Bor: Johanneberg, Göteborg
Familj: Singel
Gör: Rektor på Ale gymnasium 
sedan den 6 augusti
Intressen: Surfi ng och musik
Favoritmusik: John Meyer
Hav eller sjö? Hav
Dold talang: Obesegrad i sten, 
sax, påse
Retar sig på: Folk som tror att 
de är värda mer än andra
Brinner för: Att jobba som ett 
team på väg mot samma mål. 
Stolt över: Förmågan att upp-
rätthålla kontakten med folk 
världen över.
Motto: ”Sök inte lyckan. Se 
till att ha så roligt som möjligt 
istället, då blir man lycklig.”

FLASHIGBYRÅ

Off ert på ny hemsida

Strategi & design 8.706:-

Textbearbetning 7.960:-

Sökmotoroptimering 7.960:-

Webbproduktion 12.960:-

Projektledning 3.980:-

Drift  & support 12 mån 4.788:-

Domän 12 mån 
390:-

Totalt: 46.744:-

Summan är ett genomsnitt av de off erter vi samlat in från olika webb- 

och IT-byråer. För endast 9.990 kr får du en komplett hemsida hos 

Alekuriren, något som kostar 46.744 kr hos genomsnittsbyrån.

Spara 36.754 kronor, beställ din hemsida av Alekuriren istället.

Off ert på ny hemsida
Strategi & design Ingår
Textbearbetning Ingår
Sökmotoroptimering Ingår
Webbproduktion 9.990:-
Projektledning Ingår
Webbhotell 12 mån Ingår
Domän 12 mån Ingår

Totalt: 9.990:-
Vi ser till att du får en attraktiv och professionellt utformad hemsida både layout- och textmässigt. Vanliga funktioner såsom bildspel, galleri och kontaktformulär ingår självklart i priset.Vi bjuder dessutom på webbhotell- och domänkostnaderna första året.Däreft er endast 239:-/år.

Har du frågor eller vill veta mer?
Ring eller maila Adam: 0303-333 734 • adam@alekuriren.se
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Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

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

Söndagsöppet kl 12-15

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

Just nu extra
bra rabatt vid
köp utan byte!

3.95% 
RÄNTA

NOL. Vilka platser upp-
levs som otrygga i Nol?

Det vill kommunens 
tjänstemän ta reda på 
och bjuder därför in 
ortsborna till en dialog.

Onsdagen den 7 
november väntar 
Trygghetsvandring med 
Folkets Hus som sam-
lingsplats.

Trygghetsvandringar har 
hittills genomförts i fyra 
av kommunens samhällen; 
Älvängen, Bohus, Skepp-
landa och Surte. Nu är turen 
kommen till Nol. 

– Den här vandringen var 
planerad att ske redan förra 
hösten, men eftersom vi inte 
hade någon översiktsplane-
rare på plats i kommunhuset 
så beslutade vi att skjuta fram 
det ett år, förklarar brotts- 
och säkerhetshandläggare 
Lotti Klug.

Samling kommer att ske 
i Folkets Hus där Alebyg-
gen bjuder på fika till alla 
deltagare. Tjänstemän från 
diverse kommunala förvalt-
ningar finns på plats liksom 
en representant från polisen.

– Vi tar tillfället i akt att 
berätta om hur exempelvis 
rutinerna är för gatubelys-
ningen inne i samhället. Del-
tagarna får också chansen att 
ställa frågor, som vi förhopp-
ningsvis kan svara på, säger 
Lotti Klug.

Efter den inledande dia-
logen kommer sällskapet att 
promenera en redan förutbe-
stämd slinga. Sträckan mäter 
knappt två kilometer och 
vandringen är tänkt att ske på 
pendelstationens tillfartsvä-
gar.

– Det ska inte vara några 
som helst problem att ta sig 
fram och vi lovar att gå i ett 
lugnt tempo. Folk i alla åldrar 
är välkomna att vara med, 
säger folkhälsoplanerare Bir-
gitta Fredén.

Vad är syftet med trygg-
hetsvandringen?

– Vandringen har två 
syften. Dels att vi tjänstemän 
får chansen att möta orts-
borna i dess hemmiljö, så att 
vi kan samla på oss erfaren-
heter i våra respektive profes-
sioner, dels är det ett forum 
för olika frågeställningar som 
rör utomhusmiljön.

Brukar det leda till kon-
kreta åtgärder?

– Vi utlovar en återkopp-
ling på vårens ortsutveck-
lingsmöte. Alla önskemål kan 

vi förmodligen inte infria, 
men en och annan åtgärd 
brukar det kunna bli efter 
en Trygghetsvandring, säger 
Anders Alfredsson, chef för 

gata och park.
Ingen föranmälan krävs 

och arrangören står med 
reflexvästar så långt lagret 
räcker.

Trygghetsvandring väntar i Nol

STARRKÄRR. Skola har 
blivit förskola.

Då behöver hastighe-
ten inte längre vara 30 
kilometer.

Numera är det 50 
kilometer i timmen som 
gäller på Alingsåsvägen 
förbi Starrkärrs gamla 
skolhus.

Tidigare bedrevs skolverk-
samhet i Starrkärr. När 
skolan lades ner flyttade istäl-
let förskolan in i lokalerna. 
Den förändrade verksam-
hetsinriktningen har med-
fört att Trafikverket, efter 
dialog med Ale kommun, 
ansökt om höjd hastighet till 
50 kilometer i timmen på den 
aktuella sträckan. Länssty-
relsen har sedan fattat beslut 
i ärendet och förändringen är 
nu genomförd.

– Det är helt ofattbart! 

Små barn rör sig i området 
och det känns inte alls bra 
att hastigheten har höjts från 
30 till 50 kilometer, säger 
en förälder som Alekuriren 
pratat med vars barn går på 
Starrkärrs förskola.

Beslutet motiveras med 

att förskolebarn vanligen 
inte går själva till förskolan. 

– Nu gäller 50 
förbi Starrkärrs 
skolhus

Hastighetshöjning som upprör

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

NOL IK OCH 
AHLAFORS IF

Deltar i ett öppet möte för alla 
intresserade på 

Folkets hus i Nol 
onsdag 17 oktober kl 18-20. 

Vi pratar om ungdomsverksamhet. 
Arr: Nol-Alafors S-förening.

Alla är välkomna!

I NOL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Onsdagen den 7 november arrangeras Trygghetsvandring i Nol. Samling sker i Folkets Hus. Medverkar gör bland andra 
Birgitta Fredén, folkhälsoplanerare, Anders Alfredsson, chef för gata och park, Sebastian Svedgren, kollektivtrafi kingenjör, 
samt Lotti Klug, brotts- och säkerhetshandläggare. Utöver denna kvartett kommer även översiktplanerare Malin Lind och 
polisman Björn Ekman att närvara.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Många föräldrar är upprörda och har hört av sig till lokaltidningen efter beslutet om att höja hastigheten 
från 30 till 50 kilometer i timmen på Alingsåsvägen förbi Starrkärrs gamla skolhus.

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

Ring mig så berättar jag mer.

Charlotte Eriksson, 0303-33 16 43 
Privat- och Företagsrådgivare Bank 
 
 
*Sparformen har en årlig avkastningsskatt.



Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen
Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

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

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-459 000

Ale Taxi Ditt lokala 
taxibolag

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

trakten som sitter i bilen.

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

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

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage AB

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Friskvård, Fotvård, 
Hudvård & Nagelvård

i Bohus Centrum

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!
Tar emot friskvårdskuponger

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com

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

ALE ADVOKATEN
ADVOKAT

ÅKE GUSTAFSSON
Mark- och fastighetsrätt
Personskaderegleringar 

Trafikskador 
Ärenden hos försäkringskassan

Förvaltningsrätten

www.advokatakegustafsson.com

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

Höstrusk – då flyttar vi in i ALE-hallen
Träningstider

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

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

Må 17:00 - - 18:00 P06
  18:00 - - 19:00 P02
  20:30 – 22:00 Damlaget

Ti 18:00 – 19:00 P03
  20:30 – 22:00 A- -Herrar

On 17:30 – 19:00 P00
  19:00 – 20:30 P01
  20:30 – 22:00 Oldboys

To 17:30 – 19:00 F04
  19:00 – 20:30 F99/01
  20:30 – 22:00 A- -Herrar

Sö 10:00 – 11:30 P04
  14:30 – 15:30 F05/06
  15:30 – 16:30 P05

Välkommen du också
NÖDINGE – SÅ KLART



Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen
Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

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

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-459 000

Ale Taxi Ditt lokala 
taxibolag

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

trakten som sitter i bilen.

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

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

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage AB

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Friskvård, Fotvård, 
Hudvård & Nagelvård

i Bohus Centrum

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

Finns vid Nödinge 
vårdcentral. 
Gör även hembesök!
Tar emot friskvårdskuponger

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com

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

ALE ADVOKATEN
ADVOKAT

ÅKE GUSTAFSSON
Mark- och fastighetsrätt
Personskaderegleringar 

Trafikskador 
Ärenden hos försäkringskassan

Förvaltningsrätten

www.advokatakegustafsson.com

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

Höstrusk – då flyttar vi in i ALE-hallen
Träningstider

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

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

Må 17:00 - - 18:00 P06
  18:00 - - 19:00 P02
  20:30 – 22:00 Damlaget

Ti 18:00 – 19:00 P03
  20:30 – 22:00 A- -Herrar

On 17:30 – 19:00 P00
  19:00 – 20:30 P01
  20:30 – 22:00 Oldboys

To 17:30 – 19:00 F04
  19:00 – 20:30 F99/01
  20:30 – 22:00 A- -Herrar

Sö 10:00 – 11:30 P04
  14:30 – 15:30 F05/06
  15:30 – 16:30 P05

Välkommen du också
NÖDINGE – SÅ KLART
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GÖTEBORG. Ale IBF har 
pratat om den bästa 
herrtruppen på tio år.

Seriestarten har sagt 
något annat.

I söndags blev det 
andra raka respasset 
efter brakförlust borta 
mot storsatsande Guld-
heden.
Det blev åka av för Ales 
innebandyherrar i Valhallas 
C-hall. Första målet satte 
Guldheden i nät redan efter 
sju sekunder och efter första 
perioden stod det redan 4-1. 
Viss framtidstro andades 
Alelaget efter att Oscar Frii 
reducerat tidigt i mittperio-
den.

– Ja, vi var på väg in i 
matchen på allvar och spelet 
förlades mestadels på deras 
planhalva. Bollinnehavet var 
totalt, men vi lyckades inte 

komma till några riktigt heta 
lägen. Med fem minuter kvar 
kom de igenom och var hög-
effektiva båda gångerna. 5-2 
och 6-2 gjorde att luften gick 
ur oss, berättar Aletränaren 
Andreas Klein som inte 
verkar sär-
skilt plågad av 
säsongsinled-
ningen.

– Vi har 
mött två av seriens tre för-
väntade topplag. Att ta poäng 
borta mot Guldheden var 
inget vi kalkylerade med.

Ale IBF kom också till spel 
utan flera tongivande spelare 
såsom Tobias Hellman och 
Marcus Pettersson. 

– Det är ändå bakåt vi 
brister. Guldheden är bra, 
inget snack om det, men vi 
gör dem bättre än de är och 
spelar med huvudet under 

armen i försvaret. Det håller 
inte när vi möter mostånd 
av den här klassen, menar 
Klein.

På lördag råder andra för-
väntningar. Öckerö IBK som 
också kammat noll poäng 

kommer då 
på besök i Ale 
gymnasium.

– Här är 
det full pott 

som gäller och vi kommer 
förhoppningsvis att få med 
lite fler spelare. Nu börjar vi 
resan uppåt i tabellen, hälsar 
Andreas Klein, väl medveten 
om att längre ner går inte att 
komma…

GÖTEBORG. Fyra lag är 
obesegrade i damernas 
division 2 Göteborg.

Ale IBF är ett av 
dem.

Guldheden slogs till-
baka utan besvär.

Efter en mållös förstaperiod 
lyckades Angelica Andréas-
son spräcka 
nollan i 
början av 
mittperioden. 
G u l d h e d e n 
k v i t t e r a d e 
tämligen snabbt, men nu 
hade Ale fått upp tempot.

– Deras målvakt var suve-
rän. Vi borde naturligtvis ha 
fått mer utdelning redan i 
andra perioden, men det ville 
sig inte riktigt. Det var spel 
mot ett mål, säger Aleträna-
ren Jan Pettersson.

Målen skulle komma i 
slutperioden. Lena Lönn-
roth två gånger om, Cecilia 
Isberg och Jennie Hedberg 

prickade in fullträffarna och 
segern var aldrig hotad.

– Det sista målet satt i 
öppen kasse, men tjejerna 
gjorde verkligen en stabil 
insats, fast samtidigt vet vi 
vad de kan och det finns mer 
att önska. Markeringsspelet, 
att våga utmana sin spelare 

en mot en i 
både försvar 
och anfall är 
det jag helst 
skulle vilja 
se utvecklas, 

menar Jan Pettersson. 
På lördag väntar Landvet-

ter hemma i Ale gymnasium. 
Gästerna förlorade sin pre-
miär mot Sportlife IBK, men 
vann i helgen över Burås. Ale 
IBF:s damer är fortfarande 
obesegrade och tar tredje 
raka?

INNEBANDY

HANDBOLL

FOTBOLL

Division 2 Göteborg 
Guldheden – Ale IBF 10-2 
(4-1,3-1,3-0)
Mål Ale: Niklas Karlsson, Oscar Frii.
Matchens kurrar: Niklas Karlsson 3, 
Christian Rönkkö 2, Oscar Frii 1.

Division 2 Göteborg damer
Guldheden – Ale IBF 2-5 
(0-0,1-1,1-4)
Mål Ale: Lena Lönnroth 2, Angelica 
Andréasson , Cecilia Isberg, Jennie 
Hedberg. Matchens kurrar: Cecilia 
Isberg 3, Jennie Hedberg 2, Caroline 
Ekblad 1

Division 3 västsvenska västra
Mölndal HF – Ale HF 24-23 (12-16)
Mål Ale: Joakim Samuelsson 6, Peter 
Welin 5, Simon Liljeblad 3, Niclas 
Ericsson 3, Anton Thunberg 2, Niclas 
Bernhardtz, Kim Sandberg, Andreas 
Johansson och Rickard Bäckström 1 
vardera. Matchens kurrar: Andreas 
Johansson 2, Peter Welin 1.

Ale HF – Hisingen/Torslanda 31-35 
(14-20)
Mål Ale: Joakim Samuelsson 6, Peter 
Welin 7, Niclas Ericsson 3, Mattias 
Johansson 3, Andreas Johansson 3, 
Mikael Wahlgren 2, Kim Sandberg 2, 
Christoffer Ung 2, Simon Liljeblad 
1. Matchens kurrar: Peter Welin 2, 
Joakim Samuelsson 1.

Division 2 västsvenska västra 
damer
IK Baltichov – Nödinge SK 18-24
Mål NSK: Elina Mathiasson 7, Jessica 
Petterson 5, Jenny Jensdottir 3, 
Jessica Edler 3, Johanna Bengtsson 
2, Catrine Aronsson 2, Caroline Karls-
son och Sara Andréasson 1 vardera. 
Matchens kurrar: Elina Mathiasson 2, 
Jenny Jensdottir 1.

Division 6D Göteborg
Nödinge – Färjenäs 3-2 (2-0)
Mål NSK: Adej Hayek 2, Magnus 
Olofsson.

Nol – Zenith 3-1 (1-1)
Mål NIK: Jesper Pedersen, John 
Moberg, Marcus Hansson.

Surte – Älvängen 0-8 (0-3)
Mål ÄIK: Niklas Pålsheden 3, Markus 
Hedberg, Filiph Jonemark, Robert 
Susa, Albin Leyonlund, Anders 
Wester.

Division 4A Göteborg, dam
Kärra – Älvängen 3-0 (2-0)
Matchens kurrar: Linda Klevéus 3, 
Elin Rautio 2, Irina Roussakoff 1.

Älvängen – GFF 0-4 (0-1)
Matchens kurrar: Emelie Johansson 
3, Linnea Rautio 2, Ulrika Saaranen 1.

Division 5 Göteborg
Mölnlycke – Ahlafors 0-2 (0-1)
Mål: Amanda Svensson 2.

RAPPORTERA 
ERA RESULTAT

jonas@alekuriren.se

Storstryk för Ale IBF
– Mardrömsstarten är ett faktum

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

INNEBANDY
Division 2 Göteborg herrar
Guldheden – Ale IBF 10-2 (4-1,3-1,3-0)

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Guldheden – Ale IBF 2-5 (0-0,1-1,1-4)

Oscar Frii jublade över sitt första mål för Ale IBF, men det 
var också allt. Det blev till sist storförlust.

Andra raka för 
Ale IBF:s damer

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Huvudsponsorer www.laget.se/nodingesk

Välkomna!
MATCHSPONSOR

Ale Torg

VECKANS MATCHER 
Torsdag 18/10 - Nödinge sporthall

F01 18:00 Nödinge - Sävehof

Söndag 21/10 - Ale gymnasium
F02 12:00 Nödinge - Kungälv
F00 13:00 Nödinge - Stenungsund
D Jun  14.15 Nödinge - Kroppskultur
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- 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

Handbollsskolan
Lördagar för alla barn 7–9 år

Skepplanda Sporthall 10.30–11.30
Älvängens Kulturhus 13.15–14.15

Välkomna!

Boll-lekis

Cecilia Isberg visade vägen 
och var Ales främste aktör 
i segermatchen borta mot 
Guldheden.

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se
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MÖLNDAL. Det blev en 
tung vecka för Ale HF:s 
handbollsherrar.

Två svidande förlus-
ter var inte heller det 
värsta.

– Nej, det är på sättet 
vi gör det. Vi spelar 
helt utan hjärta, suckar 
Aletränaren Kim Wahl-
gren.

Serieledande Hisingen/
Torslanda var klassen bättre 
i onsdagens möte i Ale 
gymnasium. Hemmalaget 
ryckte upp sig, alternativt att 
gästerna drog av på takten 
(?), vilket putsade till siff-
rorna. Precis som siffrorna 
skvallrar om läckte det rejält 
bakåt och försvarsagerandet 
präglades av tafatthet och 
passivitet. Dessvärre var 
även lagledningen drabbade 
av samma åkomma och för-
mådde inte byta spelare som 
inte levererade.

– Vi gör säkert våra miss-
tag och jag är fortfarande 
väldigt grön, men vi är över-
ens om vad vi ska göra fast 
när vi kommer ut på plan 
gör vi något helt annat, säger 
Kim Wahlgren.

Mot Mölndal i söndags 
var försvaret bättre, men 
framåt var skärpan som 
bortblåst. 29 missade avslut 

säger det mesta. Ale HF var 
trots allt länge i ledningen 
och först två minuter före 
slutsignalen gick Mölndal 
ikapp – och förbi!

– Vi hade ett skott inne i 
slutsekunden, men domaren 
dömde bort det. Kanske inte 
mycket att orda om även 
om det kändes tungt just då. 
Vår hjärtlösa 
inställning 
påminde om 
onsdagsmat-
chen och nu 
har vi bestämt 
oss för att ha ett lagmöte. Vi 
har mycket att prata om. Det 
får vara högt i tak. Som lag 
har vi inte presterat varken 
på eller vid sidan av plan. 
Det är frustrerande när vi 
vet vilken kunskap det här 
laget besitter, berättar Kim 
Wahlgren.

Att laget endast lyckades 
få in sju bollar i mål under 
den andra halvleken bidrog 
starkt till att Mölndal till sist 
segrade. Det mest påfallande 
är dock att det råder en total 
tystnad när Ale HF spelar 

handboll. Sporten som 
normalt kännetecknas av 
fysik, kamp och vilja har helt 
andra egenskaper när Ale 
uppträder – dessvärre har 
den hittills inte varit särskilt 
framgångsrik.

– Det är något vi måste 
förbättra. Vi måste pusha oss 
själva och varandra bättre.

Konfirman-
derna i Ale 
HF får tänka 
om.

Mot Möln-
dal visade 

återigen blott 19-årige 
Simon Liljeblad att han 
borde vara ett mer självklart 
val på vänsternio. Med sina 
tre mål var han bäste nio-
metare. Som vanligt svarade 
kantskyttarna Joakim Sam-
uelsson och Peter Welin 
för halva målskörden.

På söndag får laget en bra 
chans att starta om. Tabel-
ljumbon Wassarna gästar då 
Ale gymnasium.

LERUM. Nödinge SK:s 
damer har varvat upp.

IK Baltichov borta-
besegrades med klara 
siffror.

– Vi blir bättre för 
varje match, konstate-
rar NSK-tränaren Mats 
Olofsson.

Nödinges handbollsdamer 
tog årets andra seger i sön-
dagskväll. Anförda av stor-
skytten Elina Mathiasson 
och ett kompakt försvarsspel 
tog NSK kommandot nästan 
från första stund. Bortsett de 
inledande minuterna var gäs-
terna i ledningen.

– Vi kom igång bra och 
spelet rullade på. Det fanns 
en bra fart och med Jessica 
Petersson lyckades vi också 
få några enkla kontringsmål, 
berättar Mats Olofsson och 
fortsätter:

– Strukturen är tydligare i 
allt vi gör, men 
det finns fort-
farande mer att 
önska när det 
gäller skärpan i 
våra avslut.

Bakåt var Nödinge solida 
och målvakterna Ulrika 
Carlsson och Carina 
Svensson delade på ansvaret 
mellan stolparna. Närmast 
väntar nu jumbolaget Borås 
HK.

– Förhoppningen är att 
knipa tredje fullpoängaren 
där. Vi är befriade från både 
skador och sjukdomar i trup-
pen. Det ser riktigt bra ut 
för tillfället, avslutar Mats 
Olofsson.

Nödinge är fyra i tabellen 

och har häng på topplagen. 
Nästa onsdag, 24 oktober, 
väntar hittills obesegrade 
HK Aranäs i Ale gymnasium. 
Det ser ut att kunna bli en 
verklig batalj.

www.laget.se/aleibf

Lördag 20/10 2012
Ale Gymnasium

Div 2 damer: 
kl 14.30

Ale IBF - Landvetter IBK 

Div 2 herrar: 
kl 12.15

Ale IBF - Öckerö IBK

Sven blomma Surte 
031-981536

Matchvärdar:

Förra helgen blev Linus 
Almthén, 10 år och täv-
landes för Ale Trial Klubb 
totalsegrare i Västtrial-
cupen. Cupen avgörs över 
sju deltävlingar, och Linus 
stod som segrare i sex av 
dem. Förarna är mellan 10 
och 13 år.

Linus Almthén 
mästare i trial

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 7 par. Medel var 48 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Eiron Andersson/Marcus Sandberg    53
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          52
3. Elsa Persson/Rikard Johansson  51
4. Nils Lindström/Tage Jonsson    48
    Kåge Samuelsson/Kjell Andersson 48

Två tunga bottennapp för Ale HF

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Andreas Johansson var en av få som visade hjärta i Ales två 
förlustmatcher förra veckan.

Caroline Karlsson, en av NSK:s pålitliga målskyttar.
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HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Mölndal HF – Ale HF 24-23 (12-16)
Ale HF - Hisingen/Torslanda 31-35 (14-20)

HANDBOLL
Div 2 västsvenska västra damer
IK Baltichov – Nödinge SK 18-24

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

– Bristfällig 
inställning 
främsta skälet

NSK:s damer 
hakar på i toppen
– Bortabesegrade IK Baltichov klart

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.klubben/alehf
Välkomna!

MATCHER
ÄLVÄNGENS KULTURHUS 

Fredag 19 oktober
Dam div 5, kl 18.50
Ale HF - Järnvägen

Herr div 6, kl 19.50
Ale HF3 - Härryda

ALE GYMNASIUM 
Söndag 21 oktober
Herr div3, kl 15.45 

Ale HF - Wassarna HK
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MÖLNDAL. Det blev en 
tung vecka för Ale HF:s 
handbollsherrar.

Två svidande förlus-
ter var inte heller det 
värsta.

– Nej, det är på sättet 
vi gör det. Vi spelar 
helt utan hjärta, suckar 
Aletränaren Kim Wahl-
gren.

Serieledande Hisingen/
Torslanda var klassen bättre 
i onsdagens möte i Ale 
gymnasium. Hemmalaget 
ryckte upp sig, alternativt att 
gästerna drog av på takten 
(?), vilket putsade till siff-
rorna. Precis som siffrorna 
skvallrar om läckte det rejält 
bakåt och försvarsagerandet 
präglades av tafatthet och 
passivitet. Dessvärre var 
även lagledningen drabbade 
av samma åkomma och för-
mådde inte byta spelare som 
inte levererade.

– Vi gör säkert våra miss-
tag och jag är fortfarande 
väldigt grön, men vi är över-
ens om vad vi ska göra fast 
när vi kommer ut på plan 
gör vi något helt annat, säger 
Kim Wahlgren.

Mot Mölndal i söndags 
var försvaret bättre, men 
framåt var skärpan som 
bortblåst. 29 missade avslut 

säger det mesta. Ale HF var 
trots allt länge i ledningen 
och först två minuter före 
slutsignalen gick Mölndal 
ikapp – och förbi!

– Vi hade ett skott inne i 
slutsekunden, men domaren 
dömde bort det. Kanske inte 
mycket att orda om även 
om det kändes tungt just då. 
Vår hjärtlösa 
inställning 
påminde om 
onsdagsmat-
chen och nu 
har vi bestämt 
oss för att ha ett lagmöte. Vi 
har mycket att prata om. Det 
får vara högt i tak. Som lag 
har vi inte presterat varken 
på eller vid sidan av plan. 
Det är frustrerande när vi 
vet vilken kunskap det här 
laget besitter, berättar Kim 
Wahlgren.

Att laget endast lyckades 
få in sju bollar i mål under 
den andra halvleken bidrog 
starkt till att Mölndal till sist 
segrade. Det mest påfallande 
är dock att det råder en total 
tystnad när Ale HF spelar 

handboll. Sporten som 
normalt kännetecknas av 
fysik, kamp och vilja har helt 
andra egenskaper när Ale 
uppträder – dessvärre har 
den hittills inte varit särskilt 
framgångsrik.

– Det är något vi måste 
förbättra. Vi måste pusha oss 
själva och varandra bättre.

Konfirman-
derna i Ale 
HF får tänka 
om.

Mot Möln-
dal visade 

återigen blott 19-årige 
Simon Liljeblad att han 
borde vara ett mer självklart 
val på vänsternio. Med sina 
tre mål var han bäste nio-
metare. Som vanligt svarade 
kantskyttarna Joakim Sam-
uelsson och Peter Welin 
för halva målskörden.

På söndag får laget en bra 
chans att starta om. Tabel-
ljumbon Wassarna gästar då 
Ale gymnasium.

LERUM. Nödinge SK:s 
damer har varvat upp.

IK Baltichov borta-
besegrades med klara 
siffror.

– Vi blir bättre för 
varje match, konstate-
rar NSK-tränaren Mats 
Olofsson.

Nödinges handbollsdamer 
tog årets andra seger i sön-
dagskväll. Anförda av stor-
skytten Elina Mathiasson 
och ett kompakt försvarsspel 
tog NSK kommandot nästan 
från första stund. Bortsett de 
inledande minuterna var gäs-
terna i ledningen.

– Vi kom igång bra och 
spelet rullade på. Det fanns 
en bra fart och med Jessica 
Petersson lyckades vi också 
få några enkla kontringsmål, 
berättar Mats Olofsson och 
fortsätter:

– Strukturen är tydligare i 
allt vi gör, men 
det finns fort-
farande mer att 
önska när det 
gäller skärpan i 
våra avslut.

Bakåt var Nödinge solida 
och målvakterna Ulrika 
Carlsson och Carina 
Svensson delade på ansvaret 
mellan stolparna. Närmast 
väntar nu jumbolaget Borås 
HK.

– Förhoppningen är att 
knipa tredje fullpoängaren 
där. Vi är befriade från både 
skador och sjukdomar i trup-
pen. Det ser riktigt bra ut 
för tillfället, avslutar Mats 
Olofsson.

Nödinge är fyra i tabellen 

och har häng på topplagen. 
Nästa onsdag, 24 oktober, 
väntar hittills obesegrade 
HK Aranäs i Ale gymnasium. 
Det ser ut att kunna bli en 
verklig batalj.

www.laget.se/aleibf

Lördag 20/10 2012
Ale Gymnasium

Div 2 damer: 
kl 14.30

Ale IBF - Landvetter IBK 

Div 2 herrar: 
kl 12.15

Ale IBF - Öckerö IBK

Sven blomma Surte 
031-981536

Matchvärdar:

Förra helgen blev Linus 
Almthén, 10 år och täv-
landes för Ale Trial Klubb 
totalsegrare i Västtrial-
cupen. Cupen avgörs över 
sju deltävlingar, och Linus 
stod som segrare i sex av 
dem. Förarna är mellan 10 
och 13 år.

Linus Almthén 
mästare i trial

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 7 par. Medel var 48 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Eiron Andersson/Marcus Sandberg    53
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          52
3. Elsa Persson/Rikard Johansson  51
4. Nils Lindström/Tage Jonsson    48
    Kåge Samuelsson/Kjell Andersson 48

Två tunga bottennapp för Ale HF

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Andreas Johansson var en av få som visade hjärta i Ales två 
förlustmatcher förra veckan.

Caroline Karlsson, en av NSK:s pålitliga målskyttar.
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HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Mölndal HF – Ale HF 24-23 (12-16)
Ale HF - Hisingen/Torslanda 31-35 (14-20)

HANDBOLL
Div 2 västsvenska västra damer
IK Baltichov – Nödinge SK 18-24

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

– Bristfällig 
inställning 
främsta skälet

NSK:s damer 
hakar på i toppen
– Bortabesegrade IK Baltichov klart

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.klubben/alehf
Välkomna!

MATCHER
ÄLVÄNGENS KULTURHUS 

Fredag 19 oktober
Dam div 5, kl 18.50
Ale HF - Järnvägen

Herr div 6, kl 19.50
Ale HF3 - Härryda

ALE GYMNASIUM 
Söndag 21 oktober
Herr div3, kl 15.45 

Ale HF - Wassarna HK
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NÖDINGE. För sjätte 
året i rad avgörs Janne 
Heros Pokal.

Spelplatsen är i van-
lig ordning Alehallen i 
Nödinge.

Cupgeneral Marcus 
Lager håller på med de 
sista detaljerna kring 
arrangemanget och 
spelarna går i väntans 
tider.

Som alltid är det minutiösa 
förberedelser som gäller 
när Marcus Lager håller i 
trådarna. Inget lämnas åt 
slumpen och det är tack 
vare ”Mackans” oförtrut-
liga engagemang som Janne 
Heros Pokal blivit en succé 
av stora mått. Turneringen 
är öppen för spelare med ett 
förflutet i Nol IK.

– Vi gör ett undantag och 
det gäller målvaktsposten 
i respektive lag. Annars är 
reglerna glasklara. Du måste 
ha ett lirat i NIK-tröjan för 

att få vara med i Janne Heros 
Pokal, understryker Marcus 
Lager.

Årets upplaga kommer att 
slå deltagarrekord. 95 spelare 
är anmälda till turneringen, 
som avgörs nu på lördag.

– Den stora nyheten är 
att vi har utökat cupen med 
ett damlag. Nytt är också 
att vi kör ett gruppspel med 
efterföljande slutspel. Förr 
om åren har modellen varit 
en rak enkelserie. Förhopp-
ningsvis ska det nya uppläg-
get ge lite extra nerv åt tur-
neringen, säger Lager.

Den stora frågan är vem 
som blir årets prisutdelare? 
Tidigare har arrangemanget 
gästats av välkända profi-
ler som Kenneth Anders-
son, Tord Holmgren, Ralf 
Edström, Thomas Ravelli 
och Glenn Hysén.

– Prisutdelaren håller jag 

hemlig fram till på lördag. 
Det jag kan avslöja är att 
vi återigen får besök av en 
landslagsmeriterad fotbolls-
spelare.

Janne Heros Pokal är inte 
bara fotboll utan har utveck-
lats till en riktig familjefest. 
På programmet står bland 
annat hoppborg och ansikts-
målning för barn. Nödinge 
SK öppnar upp cafeterian i 
klubbhuset och det kommer 
dessutom att grillas hambur-
gare.

– Alla är hjärtligt väl-
komna och förhoppningsvis 
bjuds det på en och annan 
underhållande fotbolls-
match under dagen, avslutar 
Marcus Lager.

Smoke Rings Big Band & 
Elisabeth Fredriksson
Sagabiografen Skärhamn

 Söndag 14/10 kl 17:00

En hyllning till  Monica Zetterlund

Biljetter 120:-,  i Kommunhuset och speldagen 
i Sagabio fr kl 16.00. Välkomna att lyssna till 

berättelsen om Monica i ord och ton.

Söndag 21 oktober kl 17:00
Ale Gymnasium Teatern

Biljetter 120:- i Ale Bibliotek och vid entrén 
från kl 16:00. Välkomna att lyssna till 

berättelsen  om Monica i ord och ton.

Slaget om Janne Heros Pokal
– På lördag smäller det i Alehallen

– Guld till Emma-Nellie Örtendahl

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På lördag avgörs Janne Heros Pokal i Alehallen. Turneringsvinnare i fjol blev Mörsarna.

VAD SKÅDAR MITT NORRA ÖGA RIKSTEATERN

Vuxen 220 kr, scenpassrabatt 50 kr. Ungdom: 120 kr.
Förköp: Nödinge Bibliotek fr.o.m 18/10.

STÅ UPP-KOMIKERN

RONNY ERIKSSON

Ronny Eriksson är tillbaka med en helt ny föreställning. 
På scenen finns ständige vapendragaren Benneth 
Fagerlund på piano och den här gången får han 
dessutom sällskap av Martin Tallström på gitarr. 
– Det blir skrönor, ljug, sanningar och nya låtar, utlovar 
Ronny Eriksson.

TEATERN,
ALE GYMNASIUM

TORSDAG 8 NOVEMBER
KL 19.00

JSM-guld
till Anton
Grattis säger vi till Anton 
Lorensson, tävlandes för Ale 
Trial Klubb, som i och med 
helgens förstaplats i Stock-
holm säkrade totalsegern i 
Junior-SM. Nästa säsong, när 
Anton fyller 18 år, går han upp 
i elitklassen och byter motor-
cykel till en 300-kubikare.

ÄLVÄNGEN. Emma-
Nellie Örtendahl, 14 
briljerade återigen på 
Jetski-VM i Arizona. 

Målet var att kvala 
in till fi nalheaten i 
den nya svårare klas-
sen, något hon klarade 
galant.

I fjol vann hon juniorklassen 
och blev utsedd till Junior 
Star i Lake Havasu i Arizona. 
När hon nu åkte iväg igen 
för att tävla i klassen 13-15 
år levde hon upp till sina för-

väntningar. 
Hon fick en bra start i sitt 

kvalheat och körde överty-
gande i mål på en fjärdeplats 
och därmed var årets mål-
sättning nådd. 

I finalen gick hon i mål på 
en tredjeplats med bara två 
äldre killar framför sig.

10: plats
I andra finalheatet kom hon 
iväg bra från linjen men ute 
vid andra bojen låg hon i 
en tuff fight om att komma 
ut som tvåa i starten. Detta 

resulterade i att hon blev 
trängd och körde på bojen 
tappade linjen och blev 
omkörd av de flesta kon-
kurrenterna. Hon kämpade 
stenhårt för att komma ifatt 
och efter mycket bra körning 
kom hon i mål på en 10:e 
plats.

Levde upp till
förväntningarna

14-åriga Emma-Nellie Örtendahl är nöjd med resultatet i jetski-VM i USA. 

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

Läs mer och boka på stenaline.se eller 031-704 00 00. 
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.

Så mycket för så lite! Missa inte Henrik 
Åberg, känd Elvisimitatör som uppträder 
på torsdag 25/10. Läs allt om nästa veckas 
program på stenaline.se/danmarkoverdagen

* Priset gäller Stena Danica avg. kl 09.00 helgfri 
måndag–fredag t o m 28/12 2012. 
Elvistema avser mån–fre vecka 43.

Elvistema+ resa

99:-*fr

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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STARRKÄRR. På söndag 
är det dags igen.

Starrkärrs bygdegård 
är skådeplatsen för 
”Skratta & Sjung”.

Dragplåstret utgörs 
av Refräng & Co.

Fullsatt och festligt. Så 
brukar det vara när Skratta 
& Sjung drar in i Starrkärrs 
bygdegård. Det finns alla 
förutsättningar och tro att 
publiken strömmar till den 
här gången också. För under-
hållningen svarar Refräng & 
Co från Kungälv.

– Det är en duo bestå-
ende av Kent Jonasson och 
Gunilla Hansen. Jag vet att 
de är populära även på den 
här sidan älven. I somras 
var jag med och anordnade 

Musik & Picknick i Alvhem 
där vi hade besök av Refräng 
& Co. Det var mycket upp-

skattat och 
en del av den 
p u b l i k e n 
lär säkert 
dyka upp i 
S t a r r k ä r r 

på söndag, säger Lennart 
Thorstensson som i vanlig 
ordning kommer att agera 
programvärd och allsångsle-
dare.

– En och annan historia 
lär det väl också bli så att vi 
lever upp till epitetet Skratta 
& Sjung, säger Thorstens-

son.
Något förköp kommer 

inte att ske den här gången 
utan biljett löses direkt vid 
entrén. I pausen utlovar 
arrangören kaffe med dopp.

JONAS ANDERSSON

Refräng & Co till Starrkärr

ÄLVÄNGEN. Ett annorlunda Musikcafé, med premiär av Repslagarmuseets 
nya satsning Öppen scen, blir det onsdagen den 24 oktober. Du som har en 

talang och vill visa den, har nu 
chansen. Scenen är din för ett 
kortare framträdande.

Det kan vara allt ifrån sång, 
musik, trolleri, akrobatik med 
mera. Vill du delta, bör du 
anmäla dig snarast till Repsla-
garmuseet. 17 oktober är sista 
anmälningsdagen.

Kvällens ordinarie upp-
trädande står Blåsorkestern 
Larmet för, med Kent Carls-
son som solist. Christer 
Paulsson medverkar och 
framför låtar ni minns och kan 
sjunga med i.

Christer Paulsson har varit 
professionell multimusikant 
sedan 1970. Han spelar en 
mängd instrument såsom 
dragspel, gitarr, flöjt, saxofon, 
synthesizer och har medver-
kat i rockband, revyer, dans-
orkestrar. De senaste 22 åren 
har han turnerat landet runt i 
folkparker, på festivaler och så 
vidare. Han har belönats med 
Göteborgs Stads kultursti-
pendium och Sami:s kultur-
stipendium.

Artisterna i öppen scen 
publiceras på museets webb-
sida efter den 17 okto-
ber. Kvällens entré är helt 
gratis, och kaffe med dopp 
finns som vanligt att köpa i 
pausen. Räkna med att kväl-
len blir lite längre än vanligt. 
Varmt välkomna!

❐❐❐

Musikcafé med Öppen scen

Semester i 
Nordtyskland
4 dagar i Langen Brütz
Landhaus Bondzio ★★★  
I denna lantliga idyll ligger hotel-
let nära Schwerin (15 km) på 
östsidan av den stora, vackra 
Schwerinersjön och inte långt 
från sjön Cambser, där man kan 
bada om sommaren. Här har ni 
möjlighet till några avslappnande 
semesterdagar omgett med natur 
och lugn i slottens landskap 
Mecklenburg-Vorpommern där 
det finns många spännande ut-
flyktsmål. Ni kan bl.a. åka på även-
tyr i Mecklenburg-Vorpommerns 
vackra landskap och uppleva alla 
stämningsfulla gamla städer och 
praktslott.

Pris per person i dubbelrum 

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:- 

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 21/12 2012 
samt 3/1-29/5 2013. 

      Landhaus Bondzio

Weekend i Malmö
3 dagar på centrumhot ell

★★★

Malmö är både vackert och har 
ett enormt shoppingutbud – 
som t.ex. Triangeln (3 km) med 
78 butiker!. 

Pris per person i dubbelrum

949:-

ankomst

Ankomst: Fredagar t.o.m. 
14/12 samt 11/1-14/6 2013. 
Valfri 12-26/10, 16-31/12 
2012 och i utvalda perioder 
även helg-dagar 2013. 

2 barn
6-14 år 

½ priset 

 
endast  449:- 

Dejlige Köpenhamn!
3 dagar i centrum

First Hotel Østerport ★★★ 
På detta hotell har du några av huvudstadens största upplevelser 
och sevärdheter i närheten. Världsberömda Den Lille Havfrue, 
Langelinie, Kastellet, Amalienborg, nöjesparken Tivoli och 
självklart Ströget där man kan slappna av med en kall öl och fika 
eller shoppa i butikerna.’.                        Inkluderar endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

1.099:-

 
Kom ihåg

Julmarknad i Tivoli: 2,7 km.

   
Ankomst: 
Valfri t.o.m. 21/6 2013. 

2 barn
6-14 år 

½ priset 

www.happydays.nu
BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren Välkomna!

Hope Springs
Onsdag 17/10 kl 19

Entré 80kr

Äta sova dö
Söndag 21/10 kl 18
Tisdag 23/10 kl 19

Entré 80kr • Barntillåten

Hotell Transylvania
Söndag 28/10 kl 15
Onsdag 31/10 kl 15

Entré 60kr • Matiné

Bitchkram - 28/10 & 31/10
Bond Skyfall - 4/11 & 7/11

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

3D

På söndag arrangeras Skratta & Sjung i Starrkärrs bygdegård. Programvärden Lennart 
Thorstensson kommer att ha sällskap på scenen av Refräng & Co (Kent Jonasson och Gunilla 
Hansen), som inriktar sig på populärmusik från förr. Bilden är från i somras då trion var 
samlad på Musik & Picknick i Alvhem.

Christer Paulsson medver-
kar på Repslagarmuseets 
Musikcafé, onsdagen den 24 
oktober.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:-

Nasse hittar en stol
Familjeföreställning

Lördag 3 nov kl 14.00
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STARRKÄRR. På söndag 
är det dags igen.

Starrkärrs bygdegård 
är skådeplatsen för 
”Skratta & Sjung”.

Dragplåstret utgörs 
av Refräng & Co.

Fullsatt och festligt. Så 
brukar det vara när Skratta 
& Sjung drar in i Starrkärrs 
bygdegård. Det finns alla 
förutsättningar och tro att 
publiken strömmar till den 
här gången också. För under-
hållningen svarar Refräng & 
Co från Kungälv.

– Det är en duo bestå-
ende av Kent Jonasson och 
Gunilla Hansen. Jag vet att 
de är populära även på den 
här sidan älven. I somras 
var jag med och anordnade 

Musik & Picknick i Alvhem 
där vi hade besök av Refräng 
& Co. Det var mycket upp-

skattat och 
en del av den 
p u b l i k e n 
lär säkert 
dyka upp i 
S t a r r k ä r r 

på söndag, säger Lennart 
Thorstensson som i vanlig 
ordning kommer att agera 
programvärd och allsångsle-
dare.

– En och annan historia 
lär det väl också bli så att vi 
lever upp till epitetet Skratta 
& Sjung, säger Thorstens-

son.
Något förköp kommer 

inte att ske den här gången 
utan biljett löses direkt vid 
entrén. I pausen utlovar 
arrangören kaffe med dopp.

JONAS ANDERSSON

Refräng & Co till Starrkärr

ÄLVÄNGEN. Ett annorlunda Musikcafé, med premiär av Repslagarmuseets 
nya satsning Öppen scen, blir det onsdagen den 24 oktober. Du som har en 

talang och vill visa den, har nu 
chansen. Scenen är din för ett 
kortare framträdande.

Det kan vara allt ifrån sång, 
musik, trolleri, akrobatik med 
mera. Vill du delta, bör du 
anmäla dig snarast till Repsla-
garmuseet. 17 oktober är sista 
anmälningsdagen.

Kvällens ordinarie upp-
trädande står Blåsorkestern 
Larmet för, med Kent Carls-
son som solist. Christer 
Paulsson medverkar och 
framför låtar ni minns och kan 
sjunga med i.

Christer Paulsson har varit 
professionell multimusikant 
sedan 1970. Han spelar en 
mängd instrument såsom 
dragspel, gitarr, flöjt, saxofon, 
synthesizer och har medver-
kat i rockband, revyer, dans-
orkestrar. De senaste 22 åren 
har han turnerat landet runt i 
folkparker, på festivaler och så 
vidare. Han har belönats med 
Göteborgs Stads kultursti-
pendium och Sami:s kultur-
stipendium.

Artisterna i öppen scen 
publiceras på museets webb-
sida efter den 17 okto-
ber. Kvällens entré är helt 
gratis, och kaffe med dopp 
finns som vanligt att köpa i 
pausen. Räkna med att kväl-
len blir lite längre än vanligt. 
Varmt välkomna!

❐❐❐

Musikcafé med Öppen scen

Semester i 
Nordtyskland
4 dagar i Langen Brütz
Landhaus Bondzio ★★★  
I denna lantliga idyll ligger hotel-
let nära Schwerin (15 km) på 
östsidan av den stora, vackra 
Schwerinersjön och inte långt 
från sjön Cambser, där man kan 
bada om sommaren. Här har ni 
möjlighet till några avslappnande 
semesterdagar omgett med natur 
och lugn i slottens landskap 
Mecklenburg-Vorpommern där 
det finns många spännande ut-
flyktsmål. Ni kan bl.a. åka på även-
tyr i Mecklenburg-Vorpommerns 
vackra landskap och uppleva alla 
stämningsfulla gamla städer och 
praktslott.

Pris per person i dubbelrum 

1.249:-
Pris utan reskod 1.399:- 

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 21/12 2012 
samt 3/1-29/5 2013. 

      Landhaus Bondzio

Weekend i Malmö
3 dagar på centrumhot ell

★★★

Malmö är både vackert och har 
ett enormt shoppingutbud – 
som t.ex. Triangeln (3 km) med 
78 butiker!. 

Pris per person i dubbelrum

949:-

ankomst

Ankomst: Fredagar t.o.m. 
14/12 samt 11/1-14/6 2013. 
Valfri 12-26/10, 16-31/12 
2012 och i utvalda perioder 
även helg-dagar 2013. 

2 barn
6-14 år 

½ priset 

 
endast  449:- 

Dejlige Köpenhamn!
3 dagar i centrum

First Hotel Østerport ★★★ 
På detta hotell har du några av huvudstadens största upplevelser 
och sevärdheter i närheten. Världsberömda Den Lille Havfrue, 
Langelinie, Kastellet, Amalienborg, nöjesparken Tivoli och 
självklart Ströget där man kan slappna av med en kall öl och fika 
eller shoppa i butikerna.’.                        Inkluderar endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

1.099:-

 
Kom ihåg

Julmarknad i Tivoli: 2,7 km.

   
Ankomst: 
Valfri t.o.m. 21/6 2013. 

2 barn
6-14 år 

½ priset 

www.happydays.nu
BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren Välkomna!

Hope Springs
Onsdag 17/10 kl 19

Entré 80kr

Äta sova dö
Söndag 21/10 kl 18
Tisdag 23/10 kl 19

Entré 80kr • Barntillåten

Hotell Transylvania
Söndag 28/10 kl 15
Onsdag 31/10 kl 15

Entré 60kr • Matiné

Bitchkram - 28/10 & 31/10
Bond Skyfall - 4/11 & 7/11

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

3D

På söndag arrangeras Skratta & Sjung i Starrkärrs bygdegård. Programvärden Lennart 
Thorstensson kommer att ha sällskap på scenen av Refräng & Co (Kent Jonasson och Gunilla 
Hansen), som inriktar sig på populärmusik från förr. Bilden är från i somras då trion var 
samlad på Musik & Picknick i Alvhem.

Christer Paulsson medver-
kar på Repslagarmuseets 
Musikcafé, onsdagen den 24 
oktober.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:-

Nasse hittar en stol
Familjeföreställning

Lördag 3 nov kl 14.00
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VARJE FREDAG 17-20

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

AFTER 
WORK

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

Trivselstund i Starrkärrs bygdegård med 

Refräng & Co
Programvärd: Lennart Thorstensson

Entré 140:- kaffe med dopp ingår 
 

Välkomna!

Söndag 21 okt kl 15 - ca 17.30

Sång, musik och vitsar

NÖDINGE. Medborgar-
husets aula intogs 
förra lördagen av 120 
glada dansare.

Det snurrades friskt 
och turerna var många.

– En härlig stämning, 
konstaterade Willy 
Davidsson, ordförande 
i Dansföreningen 
Korskruven som var 
arrangör.

Det var blöta skjortor och 
en del ömma fötter får man 
förmoda när Alefestivalen 
var över. Då hade Kork-
skruvens gäster dansat från 
klockan tio på morgonen 
fram till fem på eftermid-
dagen. Bara korta uppehåll 
gjordes för kaffe och lunch.

Det var upprymt och glatt 
under hela dagen och när 
lokaltidningen hälsade på 

var det full fart på dansgol-
vet. Musiken strömmade ur 
högtalarna och deltagarna 
svängde runt i polka, hambo 
och så vidare. Den sista 
timman bjöds det på live-
musik från orkestern Eva & 
Ingvar.

Dansfestival i Medborgarhuset

I MEDBORGARHUSET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Maj-Lis och Willy Davidsson från Dansföreningen Korkskruven.

Alefestivalen i Medborgarhuset lockade 120 dansare.

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0

Tel 020-902090

TRE AV  
FYRA BARN  
ÖVERLEVER 
CANCER
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Älvängensonen Lennart Thorstensson fi rade i lördags 30-årsjubileum med sitt program Sång 
& Sånt. Mimers Hus var fullsatt och publiken bjöds på fantastisk musikunderhållning. Bland 
gästartisterna syntes många välbekanta ansikten som återkommit med jämna mellanrum 
under årens lopp. Lars-Eric Frendberg, som ses på bilden tillsammans med Lennart Thor-
stensson, inledde och avslutade jubileumskvällen vilket framkallade rungande applåder. Även 
Lars-Erics son Johan Frendberg deltog på scenen liksom Lowe Pettersson, Pär Sörman, Ida 
Andersson och fl era andra duktiga artister.

Text och bild: Jonas Andersson

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

FN-konsert
Starrkärrs kyrka
Onsdag 24 okt. kl. 18.30

100 sångare från 
församlingens 
barn- och 
vuxenkörer 
sjunger om fred och vänskap.

Insamling till Världens barn.

0303-444 000www.mittiale.se

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

UPPNER o
ch

O
m

ega-k
väll

Älvängens blå kyrka
Fredag 19 oktober kl 19.00

Lovsång

Vittnesbörd
Förbön

Fika

Talare: Ronny Låås

En älgolycka inträffade på E45 i höjd med Alafors på söndagskvällen. Två bilar som var 
på väg söderut var inblandade i kollisionen. Den första bilen frontalkrockade med älgen 
och efterföljande fordon körde också på djuret som då hade blivit liggande på vägbanan. 
Bilen voltade och hamnade på taket. Älgen avled, men ingen av de inblandade perso-
nerna skadades allvarligt.

Text: Jonas Andersson   Foto: Christer Grändevik

Två bilar krockade med älg

Lennart Thorstensson jubilerade

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Kör i Surte
Surte EKUMENISKA kör 
övar varje torsdag i Surte 
församlingshem kl 19.00
Vill du sjunga i en kör men 
har inte möjlighet att öva varje 
vecka får du gärna prova
på i vår PROJEKTKÖR.
Lördag 20 oktober kl 10-12, 
Lördag 24 november kl 10-12
Uppträder lördag den 1 Dec 
kl 15 på Surte kyrkans 100 års 
jubileum i Surte kyrka.
Vi sjunger J.S. Bachs 
Adventskantaten ”Världens 
frälsare kom här”.

Onsdagsträff 24 oktober
Surte församlingshem kl. 14.00.
Allsång och gemenskap med 
Vladimir och Anki
Fika
 
Gemenskapsträff 25 
oktober
Bohus servicehus kl. 15.00.
Möte med Asien. Ett resekåseri 
av Nils Sjöström
Fika

NÖDINGE. Den nationel-
la kampanjveckan ”Ett 
friskare Sverige” spar-
kade igång i måndags.

Eller snarare trampa-
des igång.

I samband med att 
Hälsodagen för seniorer 
tog sin början invigdes 
två trehjuliga cyklar 
som kommunen köpt in.

Just nu pågår en uppmärksam-
hetsvecka kring matvanor och 
fysisk aktivitet. Ale kommun 
erbjuder tillsammans med det 
lokala föreningslivet en rad olika programpunkter.

Äldrebo-
endet Backa-
vik, som för 
övrigt invig-
des under 
pompa och 
ståt i fre-
dags, stod 
som värd för 
en hälsodag 
riktad till 
seniorer. Det 
s e r v e r a d e s 
kaffe och 
smörgås till 
alla besökare 
och där-

utöver kunde gästerna delta i 
både femkamp och poängpro-
menad.

Hälsodagen inleddes med 
en kort invigningsceremoni. 
Boel Holgersson (C) och 
Jarl Karlsson (S) från Rådet 
för Trygghet och Hälsa sym-
boliserade med hjälp av band-
klippning att de trehjuliga cyk-
larna nu kan börja rulla. Cyk-
larna är i första hand avsedda 
för funktionshindrade.

Hälsodagen bjöd också på 
ett sångframträdande med 
barn från Mellangårdens för-
skola.

JONAS ANDERSSON

Nationell kampanjvecka igång

Hälsodagen på Backaviks äldreboende inrymde såväl fem-
kamp som poängpromenad. Här är det Gun Karlsson som 
svarar på frågor med assistans av Anita Carlsson.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka
Söndagen den 21 oktober

Mässa med bibelutdelning 
kl. 11.00

Damkören Vox feminale sjunger.
Efter gudstjänsten är det tårtkalas!

Vill du att din 3-åring  skall få en Bibel? 
Anmäl till Pernilla Olausson

0303-444 037

Pilgrimsvandring 
Vi samlas kl 9.00 vid 

Starrkärrs församlingshem 
lördagen den 20 oktober för 
vidare färd (med bil) till andra 

sidan älven,  för att gå från 
S:t Olofs källa till 

Västerlanda kyrka. 

En vandring på ca 1 mil. 
Kläder efter väder 

och tag med matsäck! 

Frågor? 
Ingela Fransson 0303-444031 

ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se

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
Surte missionsförsamling
Onsd 17/10 kl 15, Onsdags-
träff. Margareta Herngren 
med 20 sångare. Onsd 17/10 
kl 18:30, Tonår. Onsd 17/10 
kl 21, Innebandy i Surtesko-
lan. Torsd 18/10 kl 19, Eku-
menisk kör övar i Surte för-
samlingshem. Sönd 21/10 kl 
9, Kyrkfrukost till självkost-
nadspris. Sönd 21/10 kl 11, 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Enkelt kyrkfi ka. Månd 22/10 
kl 19, Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band, övar. 
Onsd 24/10 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 24/10 19:00. Ekume-
nisk bön i Surte kyrka. Onsd 
24/10 kl 21, Innebandy i Sur-
teskolan.
Sena ändringar och tillägg till 
detta program kan inträffa. 
Läs gärna på www.surtemis-
sionskyrka.se där det är upp-
daterat.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Torsd 18/10 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, Nord-
blom. Sönd 21/10 Starrkärrs 
kyrka kl 11, Mässa, Johns-
son. Nols kyrka kl 11, Mäss-
sa, Nordblom. Älväng-
ens kyrka kl 18, Taizémässa, 
Johnsson. Månd 22/10 Starr-
kärrs församlingshem kl 10-
12, Syföreningen. Onsd 24/10 
Starrkärrs kyrka kl 18.30, FN-
konsert, se annons.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 18/10 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 21/10 kl 
11, Gudstjänst , Ohlins och 
Rumänsk sånggrupp.

Guntorps missionskyrka
Onsd 17/10 kl 18.30, Spå-
rar-Scout & UpptäckarScout. 
Sönd 21/10 kl 16, GUDS-
TJÄNST AnneMarie Sven-
ninghed, Sång Malin. Zim-
mergren. Vi fi rar Nattvard. 
Onsd 24/10 kl 18.30, Tonår & 
ÄventyrarScout.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, Nor-
berg. Tisd kl 9, Mässa i för-
samlingshemmet, Isacson. 
Onsd kl 18:30, Mässa, Nord-
blom.

Skepplanda pastorat
Skepplanda kyrka stäng för 
renovering, gudstjänsterna är 
fl yttade till församlingshem-
met, Albotorget. Skepplan-
da församl hem sönd 21/10 
kl 10, Familjegudstjänst 
Skredsvik,kyrkkaffe. Hålanda 
sönd 21/10 kl 12, Mässa Bro-
man. 

S:t Peder sönd 21/10 kl 10, 
Mässa Broman. Onsd 24/10 
kl 18.30, Församlingskväll. 
Ale-Skövde sönd 21/10, se öv-
riga. Tunge sönd 21/10 kl 17, 
Familjegudstjänst Skredsvik.

Nödinge församling
Torsd 18/10 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. Lörd 
20/10 kl 15, Nödinge kyr-
ka Dopgudstjänst H Hultén. 
21/10 20:e ef Tref kl 11, Surte 
kyrka Mässa H Hultén Vladi-
mir. Kl 13, Surte kyrka Finsk 
Gudstjänst L Sorvoja. 15, Bo-
hus Servicehus H Hultén. Kl 
17, Nödinge kyrka Gudstjänst 
H Hultén. Månd 22/10 Nö-
dinge församlingshem Mäss-
sa H Hultén. Onsd 24/10 kl 
17, Surte församlingshem 
Finsk bibelsamling. Kl 19, 
Surte kyrka Ekumenisk bön 
H Hultén.

Smyrnaförsamlingen Älv-
ängen
Tisd 16/10 kl 8-9, Bön. 
Onsd 17/10 kl 18-19, Bön. 
Kl 19.30, Smyrnakören övar.  
Torsd 18/10 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Fred 19/10  
kl 19, OMEGA – Ekumeniskt 
ungdomsmöte i Blå kyrkan. 
Lörd 20/10 kl 10-13, Second 
Hand & Café. Lörd – Sönd   
Hobbyläger i kyrkan. Sönd 
21/10 kl 11, Gudstjänst för 
stora & små, Marianne Hen-
riksson- Holmström. Barn-
välsignelse. Servering. Tisd 
23/10 kl 8-9, Bön. Kl 14, Bi-
belsamtalsgruppen.

Älvängens missionskyrka
Tisd 16/10 kl 10, Bön. Kl 10-
13, stickcafé. Kl 11, Fika för 
alla. Onsd 17/10 kl 19.30, 
Församlingskväll med Ola 
Bojestig. Torsd 18/10 kl 
12, Babymassage. Kl 19.30, 
Körövning. Fred 19/10 kl 10, 
Ekumenisk Omega gudstjänst 
i Blå kyrkan. Lörd 20/10 kl 
9, Städdag. Sönd 21/10 kl 11, 
Café gudstjänst med skörde-
auktion. AnneMarie Sven-
ninghed. Tisd 22/10 kl 10, 
Bön. Torsd 25/10 kl 12, Ba-
bymassage - start ny kurs. 
Kl 15, Andakt på Vikadamm 
AM Svenninghed. Kl 19.30, 
Körövning.

Filadelfi aförsamlingen, Bo-
hus pingstkyrka
Onsd 17/10 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 21/10 
kl 11, Gudstjänst Leif Karls-
son, sång. Onsd 24/10 kl 19, 
Sång bibelläsning och bön.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

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 Jordfästningar
Elina Andreasson. I 
Starrkärrs kyrka hölls ons-
dagen 10 oktober begrav-
ningsgudstjänst för Elina 
Andreasson, Skepplanda och 
Surte. Offi ciant var kommi-
nister Lennart Johnsson.

Ruth Johansson. I Nödinge 
kyrka hölls onsdagen 10 ok-
tober begravningsgudstjänst 
för Ruth Johansson, Lindås. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Marie-Louice Dufbäck. I 
Starrkärrs kyrka hölls tors-
dagen 11 oktober begrav-
ningsgudstjänst för Marie-
Louice Dufbäck. Offi ciant 
var Marie Nordvall.

Stig Kaldeby. I S:t Peders 
kyrka hölls fredagen 12 ok-
tober begravningsgudstjänst 
för Stig Kaldeby, Lödöse. 
Offi ciant var komminister 
Magnus Skredsvik.

Elina Andreasson, Skepp-
landa och Surte har avlidit. 
Född 1926 och efterlämnar 
sonen Raymond med familj 
som närmast sörjande.

Ingvar Gustavsson, Skepp-
landa har avlidit. Född 1937 
och efterlämnar makan Bir-
gitta samt sönerna Tommy 
och Lars med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Vår Kära

Elina ”Ann” 
Andreasson
* 10 oktober 1926

har idag stilla lämnat oss 
i sorg och saknad.

Skepplanda och Surte 
10 september 2012

RAYMOND 
och MARGARETA 

Tommy 
Ragnar, Therese 
Släkt och vänner

Du somnade stilla 
när färden var slut

Från all vad du lidit 
Du nu vilar ut

I tacksamt minne hos 
oss Du skall bo

Vi unnar dig vila i ro

Begravningsgudstjänsten 
har ägt rum i kretsen av 

de närmaste.

Varmt tack till personalen 
på Fridhems äldreboende 

i Surte.

Vår Älskade

Ingvar 
Gustavsson

* 14 juli 1937

har i dag hastigt lämnat 
oss i sorg och saknad.

Skepplanda 
8 oktober 2012

BIRGITTA
TOMMY och SARA
Jonathan, Jennifer

LARS och LISA
Ville, Ines

Anita
Malén, Erik

Övrig släkt och vänner

Vi saknar Dig

Sov i ro

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen 
1 november kl. 13.30 
i Starrkärrs kapell. 

Efter akten inbjudes 
till minnesstund 

i församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå 

tel. 0303-33 33 99 senast 
måndagen 29 oktober. 

Istället för blommor får 
Ni gärna hedra Ingvars  
minne med en gåva till 
forskning om Turners 
syndrom bg. 305-5159. 

Märk gåvan  
Akt 8548 till minne av 

Ingvar Gustavsson.

Döda

Ett varmt tack till Er alla
som hedrat minnet av

vår kära Mamma

Wivan Gustavsson
vid hennes bortgång.

Tack för de vackra
blommorna samt för
minnesgåvorna till
Hjärt-Lungfonden

Roland, Kent
Lennart, Tommy

med familjer

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   
Tel 020-902090
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Älvängensonen Lennart Thorstensson fi rade i lördags 30-årsjubileum med sitt program Sång 
& Sånt. Mimers Hus var fullsatt och publiken bjöds på fantastisk musikunderhållning. Bland 
gästartisterna syntes många välbekanta ansikten som återkommit med jämna mellanrum 
under årens lopp. Lars-Eric Frendberg, som ses på bilden tillsammans med Lennart Thor-
stensson, inledde och avslutade jubileumskvällen vilket framkallade rungande applåder. Även 
Lars-Erics son Johan Frendberg deltog på scenen liksom Lowe Pettersson, Pär Sörman, Ida 
Andersson och fl era andra duktiga artister.

Text och bild: Jonas Andersson

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

FN-konsert
Starrkärrs kyrka
Onsdag 24 okt. kl. 18.30

100 sångare från 
församlingens 
barn- och 
vuxenkörer 
sjunger om fred och vänskap.

Insamling till Världens barn.

0303-444 000www.mittiale.se

Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen
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Älvängens blå kyrka
Fredag 19 oktober kl 19.00

Lovsång

Vittnesbörd
Förbön

Fika

Talare: Ronny Låås

En älgolycka inträffade på E45 i höjd med Alafors på söndagskvällen. Två bilar som var 
på väg söderut var inblandade i kollisionen. Den första bilen frontalkrockade med älgen 
och efterföljande fordon körde också på djuret som då hade blivit liggande på vägbanan. 
Bilen voltade och hamnade på taket. Älgen avled, men ingen av de inblandade perso-
nerna skadades allvarligt.

Text: Jonas Andersson   Foto: Christer Grändevik

Två bilar krockade med älg

Lennart Thorstensson jubilerade

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Kör i Surte
Surte EKUMENISKA kör 
övar varje torsdag i Surte 
församlingshem kl 19.00
Vill du sjunga i en kör men 
har inte möjlighet att öva varje 
vecka får du gärna prova
på i vår PROJEKTKÖR.
Lördag 20 oktober kl 10-12, 
Lördag 24 november kl 10-12
Uppträder lördag den 1 Dec 
kl 15 på Surte kyrkans 100 års 
jubileum i Surte kyrka.
Vi sjunger J.S. Bachs 
Adventskantaten ”Världens 
frälsare kom här”.

Onsdagsträff 24 oktober
Surte församlingshem kl. 14.00.
Allsång och gemenskap med 
Vladimir och Anki
Fika
 
Gemenskapsträff 25 
oktober
Bohus servicehus kl. 15.00.
Möte med Asien. Ett resekåseri 
av Nils Sjöström
Fika

NÖDINGE. Den nationel-
la kampanjveckan ”Ett 
friskare Sverige” spar-
kade igång i måndags.

Eller snarare trampa-
des igång.

I samband med att 
Hälsodagen för seniorer 
tog sin början invigdes 
två trehjuliga cyklar 
som kommunen köpt in.

Just nu pågår en uppmärksam-
hetsvecka kring matvanor och 
fysisk aktivitet. Ale kommun 
erbjuder tillsammans med det 
lokala föreningslivet en rad olika programpunkter.

Äldrebo-
endet Backa-
vik, som för 
övrigt invig-
des under 
pompa och 
ståt i fre-
dags, stod 
som värd för 
en hälsodag 
riktad till 
seniorer. Det 
s e r v e r a d e s 
kaffe och 
smörgås till 
alla besökare 
och där-

utöver kunde gästerna delta i 
både femkamp och poängpro-
menad.

Hälsodagen inleddes med 
en kort invigningsceremoni. 
Boel Holgersson (C) och 
Jarl Karlsson (S) från Rådet 
för Trygghet och Hälsa sym-
boliserade med hjälp av band-
klippning att de trehjuliga cyk-
larna nu kan börja rulla. Cyk-
larna är i första hand avsedda 
för funktionshindrade.

Hälsodagen bjöd också på 
ett sångframträdande med 
barn från Mellangårdens för-
skola.

JONAS ANDERSSON

Nationell kampanjvecka igång

Hälsodagen på Backaviks äldreboende inrymde såväl fem-
kamp som poängpromenad. Här är det Gun Karlsson som 
svarar på frågor med assistans av Anita Carlsson.
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Starrkärrs kyrka
Söndagen den 21 oktober

Mässa med bibelutdelning 
kl. 11.00

Damkören Vox feminale sjunger.
Efter gudstjänsten är det tårtkalas!

Vill du att din 3-åring  skall få en Bibel? 
Anmäl till Pernilla Olausson

0303-444 037

Pilgrimsvandring 
Vi samlas kl 9.00 vid 

Starrkärrs församlingshem 
lördagen den 20 oktober för 
vidare färd (med bil) till andra 

sidan älven,  för att gå från 
S:t Olofs källa till 

Västerlanda kyrka. 

En vandring på ca 1 mil. 
Kläder efter väder 

och tag med matsäck! 

Frågor? 
Ingela Fransson 0303-444031 

ingela.e.fransson@svenskakyrkan.se

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
Surte missionsförsamling
Onsd 17/10 kl 15, Onsdags-
träff. Margareta Herngren 
med 20 sångare. Onsd 17/10 
kl 18:30, Tonår. Onsd 17/10 
kl 21, Innebandy i Surtesko-
lan. Torsd 18/10 kl 19, Eku-
menisk kör övar i Surte för-
samlingshem. Sönd 21/10 kl 
9, Kyrkfrukost till självkost-
nadspris. Sönd 21/10 kl 11, 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Enkelt kyrkfi ka. Månd 22/10 
kl 19, Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band, övar. 
Onsd 24/10 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 24/10 19:00. Ekume-
nisk bön i Surte kyrka. Onsd 
24/10 kl 21, Innebandy i Sur-
teskolan.
Sena ändringar och tillägg till 
detta program kan inträffa. 
Läs gärna på www.surtemis-
sionskyrka.se där det är upp-
daterat.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Torsd 18/10 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, Nord-
blom. Sönd 21/10 Starrkärrs 
kyrka kl 11, Mässa, Johns-
son. Nols kyrka kl 11, Mäss-
sa, Nordblom. Älväng-
ens kyrka kl 18, Taizémässa, 
Johnsson. Månd 22/10 Starr-
kärrs församlingshem kl 10-
12, Syföreningen. Onsd 24/10 
Starrkärrs kyrka kl 18.30, FN-
konsert, se annons.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 18/10 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 21/10 kl 
11, Gudstjänst , Ohlins och 
Rumänsk sånggrupp.

Guntorps missionskyrka
Onsd 17/10 kl 18.30, Spå-
rar-Scout & UpptäckarScout. 
Sönd 21/10 kl 16, GUDS-
TJÄNST AnneMarie Sven-
ninghed, Sång Malin. Zim-
mergren. Vi fi rar Nattvard. 
Onsd 24/10 kl 18.30, Tonår & 
ÄventyrarScout.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, Nor-
berg. Tisd kl 9, Mässa i för-
samlingshemmet, Isacson. 
Onsd kl 18:30, Mässa, Nord-
blom.

Skepplanda pastorat
Skepplanda kyrka stäng för 
renovering, gudstjänsterna är 
fl yttade till församlingshem-
met, Albotorget. Skepplan-
da församl hem sönd 21/10 
kl 10, Familjegudstjänst 
Skredsvik,kyrkkaffe. Hålanda 
sönd 21/10 kl 12, Mässa Bro-
man. 

S:t Peder sönd 21/10 kl 10, 
Mässa Broman. Onsd 24/10 
kl 18.30, Församlingskväll. 
Ale-Skövde sönd 21/10, se öv-
riga. Tunge sönd 21/10 kl 17, 
Familjegudstjänst Skredsvik.

Nödinge församling
Torsd 18/10 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. Lörd 
20/10 kl 15, Nödinge kyr-
ka Dopgudstjänst H Hultén. 
21/10 20:e ef Tref kl 11, Surte 
kyrka Mässa H Hultén Vladi-
mir. Kl 13, Surte kyrka Finsk 
Gudstjänst L Sorvoja. 15, Bo-
hus Servicehus H Hultén. Kl 
17, Nödinge kyrka Gudstjänst 
H Hultén. Månd 22/10 Nö-
dinge församlingshem Mäss-
sa H Hultén. Onsd 24/10 kl 
17, Surte församlingshem 
Finsk bibelsamling. Kl 19, 
Surte kyrka Ekumenisk bön 
H Hultén.

Smyrnaförsamlingen Älv-
ängen
Tisd 16/10 kl 8-9, Bön. 
Onsd 17/10 kl 18-19, Bön. 
Kl 19.30, Smyrnakören övar.  
Torsd 18/10 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Fred 19/10  
kl 19, OMEGA – Ekumeniskt 
ungdomsmöte i Blå kyrkan. 
Lörd 20/10 kl 10-13, Second 
Hand & Café. Lörd – Sönd   
Hobbyläger i kyrkan. Sönd 
21/10 kl 11, Gudstjänst för 
stora & små, Marianne Hen-
riksson- Holmström. Barn-
välsignelse. Servering. Tisd 
23/10 kl 8-9, Bön. Kl 14, Bi-
belsamtalsgruppen.

Älvängens missionskyrka
Tisd 16/10 kl 10, Bön. Kl 10-
13, stickcafé. Kl 11, Fika för 
alla. Onsd 17/10 kl 19.30, 
Församlingskväll med Ola 
Bojestig. Torsd 18/10 kl 
12, Babymassage. Kl 19.30, 
Körövning. Fred 19/10 kl 10, 
Ekumenisk Omega gudstjänst 
i Blå kyrkan. Lörd 20/10 kl 
9, Städdag. Sönd 21/10 kl 11, 
Café gudstjänst med skörde-
auktion. AnneMarie Sven-
ninghed. Tisd 22/10 kl 10, 
Bön. Torsd 25/10 kl 12, Ba-
bymassage - start ny kurs. 
Kl 15, Andakt på Vikadamm 
AM Svenninghed. Kl 19.30, 
Körövning.

Filadelfi aförsamlingen, Bo-
hus pingstkyrka
Onsd 17/10 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 21/10 
kl 11, Gudstjänst Leif Karls-
son, sång. Onsd 24/10 kl 19, 
Sång bibelläsning och bön.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

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 Jordfästningar
Elina Andreasson. I 
Starrkärrs kyrka hölls ons-
dagen 10 oktober begrav-
ningsgudstjänst för Elina 
Andreasson, Skepplanda och 
Surte. Offi ciant var kommi-
nister Lennart Johnsson.

Ruth Johansson. I Nödinge 
kyrka hölls onsdagen 10 ok-
tober begravningsgudstjänst 
för Ruth Johansson, Lindås. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Marie-Louice Dufbäck. I 
Starrkärrs kyrka hölls tors-
dagen 11 oktober begrav-
ningsgudstjänst för Marie-
Louice Dufbäck. Offi ciant 
var Marie Nordvall.

Stig Kaldeby. I S:t Peders 
kyrka hölls fredagen 12 ok-
tober begravningsgudstjänst 
för Stig Kaldeby, Lödöse. 
Offi ciant var komminister 
Magnus Skredsvik.

Elina Andreasson, Skepp-
landa och Surte har avlidit. 
Född 1926 och efterlämnar 
sonen Raymond med familj 
som närmast sörjande.

Ingvar Gustavsson, Skepp-
landa har avlidit. Född 1937 
och efterlämnar makan Bir-
gitta samt sönerna Tommy 
och Lars med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Vår Kära

Elina ”Ann” 
Andreasson
* 10 oktober 1926

har idag stilla lämnat oss 
i sorg och saknad.

Skepplanda och Surte 
10 september 2012

RAYMOND 
och MARGARETA 

Tommy 
Ragnar, Therese 
Släkt och vänner

Du somnade stilla 
när färden var slut

Från all vad du lidit 
Du nu vilar ut

I tacksamt minne hos 
oss Du skall bo

Vi unnar dig vila i ro

Begravningsgudstjänsten 
har ägt rum i kretsen av 

de närmaste.

Varmt tack till personalen 
på Fridhems äldreboende 

i Surte.

Vår Älskade

Ingvar 
Gustavsson

* 14 juli 1937

har i dag hastigt lämnat 
oss i sorg och saknad.

Skepplanda 
8 oktober 2012

BIRGITTA
TOMMY och SARA
Jonathan, Jennifer

LARS och LISA
Ville, Ines

Anita
Malén, Erik

Övrig släkt och vänner

Vi saknar Dig

Sov i ro

Begravningsgudstjänsten 
äger rum torsdagen 
1 november kl. 13.30 
i Starrkärrs kapell. 

Efter akten inbjudes 
till minnesstund 

i församlingshemmet. 
Svar om deltagande till 
Ale Begravningsbyrå 

tel. 0303-33 33 99 senast 
måndagen 29 oktober. 

Istället för blommor får 
Ni gärna hedra Ingvars  
minne med en gåva till 
forskning om Turners 
syndrom bg. 305-5159. 

Märk gåvan  
Akt 8548 till minne av 

Ingvar Gustavsson.

Döda

Ett varmt tack till Er alla
som hedrat minnet av

vår kära Mamma

Wivan Gustavsson
vid hennes bortgång.

Tack för de vackra
blommorna samt för
minnesgåvorna till
Hjärt-Lungfonden

Roland, Kent
Lennart, Tommy

med familjer

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0   
Tel 020-902090
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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

ÖLGLAS+ETIKETTER. Gärna 
hel äldre samling, öl/läsk köpes 
av bryggeri-samlare. Äv. äldre 
svenska ölglas m tryck.
tel. 0736-63 58 73
el. 036-132 191

Äldre Nintendo köpes! 8-bit, 
Super, Gamecube mm. Allt av 
intresse, betalar bra!
tel. 0739-05 63 86

SÄLJES

Ved säljes. Ev. transport kan 
ordnas mot ersättning.
tel. 0706-61 05 49

2st sängar, vita 90x180. Ikea 
med utdragslådor.
tel. 0303-74 41 51

Odubbade vinterdäck. 4st 
Nokian 195/65 R15 på alufälg 
till Kia Ceed. Körda 2 säsonger, 
1500:-
tel. 0706-81 94 20

3st gnosjö elradiatorer, kon-
vektor 400w 230V använda 
6mån. Fräscha nypr. 2925:-, nu 
1500:-. 1st vridfönster 2glas 
äldre oanvänt 90x120cm, 150:-. 
Köksbord + 4 stolar björk m. 
vita ben 80x120cm, 150:-. Äldre 
våningsäng 80x200cm, 100:-. 

Rosa kinawilton brun/grön bård 
160x240cm, 200:-. Melaninservis 
vit rött blommotiv 4pers, 50:-. 
28" TV bortskänkes.
tel. 0303-22 92 75 (eft. kl 14)

Gammal kökssoffa. Spegel 
med guldram. Tavlor. Köpmans-
disk. Hallmöbel med sittplats. Tv 
möbel med hyllor och vitrindel. 
Crosstrainer. Magträningsred-
skap. Ge bud. 
tel. 0303-74 50 59 (kvällstid)

Stationär speldator säljes. 
Pris: 5 000 kr. Ring,
tel. 0706-31 58 04

UTHYRES

En ponny- och hästbox uthy-
res i privat stall i Alafors, Uspas-
torp. Ca 2km till närmsta buss-
hållplats. Fina ridvägar. Kallhyra 
alt helackordering, allt enl. öns-
kemål. Ej hingst. Välkommen för 
mer info. // Camilla
tel. 0707-76 30 45

Ö HYRA

Önskas hyra gård, hus, radhus, 
lägenhet eller annat utav rökfritt 
gift par i 45-års åldern med litet 
barn. I Ale, Kungälv och Stenung-
sund. Längre eller kortare period 
kan diskuteras. Gärna inflyttning 

1 november men ej krav.
tel. 0705-67 54 44

En mor med två barn önskar 
hyra en lägenhet (2:a eller 3:a)/
radhus/liten villa i Skepplanda 
eller Älvängen. Fast anställning, 
inga betalningsanmärkningar. 
Allt av intresse. Ring mig på
tel. 0707-46 36 04

SÖKES

Finns det någon liten hästbi-
ten tjej/kille som längtar efter 
att rida, sköta, pyssla, gosa med 
en liten ponny. Vi har världens 
snällaste shetlandsponny som 
längtar efter dig. Hon finns i 
Ulvstorp. Ring för vidare info.
tel. 0303-74 50 59 (kvällstid)

ÖVRIGT

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

Loppis i Surte
Grangärdesv. 5. Begagnat och 
nytt. Öppet: Alla lördagar tillsv. 
mellan 10-13.
Välkomna!

Loppis lörd 20/10.
Alvhems klubbhus kl 10-15.

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

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

Välkomna till Hundfixarn
Vi tar emot hundar på dagis, 
även pensionat. Passa på att 
klippa/trimma er hund samtidigt 
då hunden är hos oss. Vi har trim 
med utbildad personal. Alltid bra 
priser och bra service.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

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 världens bästa
Billie Lou

på 4-årsdagen den 20/10
önskar Mamma, Pappa och 
Brorsan, Mormor, Morfar

Tommi, Jani, Marko, Simo

Ett STORT GRATTIS till
KONTIO-bröderna

som har genomfört Svenska Klassikern år 2012
önskar Mamma & Katja

Caroline, Anna, Louise, Josefine och lilla Elina

Grattis storebror
Leino

på 60-årsdagen 
den 23:e oktober önskar 

Annelie, Maria och
Lasse med familjer.

Grattis till 
födelsedagstjejerna

Casandra 6år 
och Melina 3år

Kramar från Mamma, 
Mormor och Morfar

Grattis
Stella Andersson

på 2-årsdagen
den 22 oktober

Kramar från
Mamma & Pappa

Grattis
till våran prinsessa som blir

1 år 16 oktober
Puss och kram

Mamma & Pappa

Grattis
Lycka

på 5-årsdagen 19/10
Puss & kram

Famor

Undanbedes 
Jag undanber mig vänligen 
all uppvaktning på min 
födelsedag.

Bo Arnesson, Nödinge

Veckans ros 
Jag vill ge en ros till Ale 
Kommuns kösamordnare
för mycket vänligt bemö-
tande och klar redogörelse
för vilka valmöjligheter som 
finns när det gäller förskolor 
och familjedaghem.

Mycket nöjd "kund
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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

ÖLGLAS+ETIKETTER. Gärna 
hel äldre samling, öl/läsk köpes 
av bryggeri-samlare. Äv. äldre 
svenska ölglas m tryck.
tel. 0736-63 58 73
el. 036-132 191

Äldre Nintendo köpes! 8-bit, 
Super, Gamecube mm. Allt av 
intresse, betalar bra!
tel. 0739-05 63 86

SÄLJES

Ved säljes. Ev. transport kan 
ordnas mot ersättning.
tel. 0706-61 05 49

2st sängar, vita 90x180. Ikea 
med utdragslådor.
tel. 0303-74 41 51

Odubbade vinterdäck. 4st 
Nokian 195/65 R15 på alufälg 
till Kia Ceed. Körda 2 säsonger, 
1500:-
tel. 0706-81 94 20

3st gnosjö elradiatorer, kon-
vektor 400w 230V använda 
6mån. Fräscha nypr. 2925:-, nu 
1500:-. 1st vridfönster 2glas 
äldre oanvänt 90x120cm, 150:-. 
Köksbord + 4 stolar björk m. 
vita ben 80x120cm, 150:-. Äldre 
våningsäng 80x200cm, 100:-. 

Rosa kinawilton brun/grön bård 
160x240cm, 200:-. Melaninservis 
vit rött blommotiv 4pers, 50:-. 
28" TV bortskänkes.
tel. 0303-22 92 75 (eft. kl 14)

Gammal kökssoffa. Spegel 
med guldram. Tavlor. Köpmans-
disk. Hallmöbel med sittplats. Tv 
möbel med hyllor och vitrindel. 
Crosstrainer. Magträningsred-
skap. Ge bud. 
tel. 0303-74 50 59 (kvällstid)

Stationär speldator säljes. 
Pris: 5 000 kr. Ring,
tel. 0706-31 58 04

UTHYRES

En ponny- och hästbox uthy-
res i privat stall i Alafors, Uspas-
torp. Ca 2km till närmsta buss-
hållplats. Fina ridvägar. Kallhyra 
alt helackordering, allt enl. öns-
kemål. Ej hingst. Välkommen för 
mer info. // Camilla
tel. 0707-76 30 45

Ö HYRA

Önskas hyra gård, hus, radhus, 
lägenhet eller annat utav rökfritt 
gift par i 45-års åldern med litet 
barn. I Ale, Kungälv och Stenung-
sund. Längre eller kortare period 
kan diskuteras. Gärna inflyttning 

1 november men ej krav.
tel. 0705-67 54 44

En mor med två barn önskar 
hyra en lägenhet (2:a eller 3:a)/
radhus/liten villa i Skepplanda 
eller Älvängen. Fast anställning, 
inga betalningsanmärkningar. 
Allt av intresse. Ring mig på
tel. 0707-46 36 04

SÖKES

Finns det någon liten hästbi-
ten tjej/kille som längtar efter 
att rida, sköta, pyssla, gosa med 
en liten ponny. Vi har världens 
snällaste shetlandsponny som 
längtar efter dig. Hon finns i 
Ulvstorp. Ring för vidare info.
tel. 0303-74 50 59 (kvällstid)

ÖVRIGT

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

Loppis i Surte
Grangärdesv. 5. Begagnat och 
nytt. Öppet: Alla lördagar tillsv. 
mellan 10-13.
Välkomna!

Loppis lörd 20/10.
Alvhems klubbhus kl 10-15.

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

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

Välkomna till Hundfixarn
Vi tar emot hundar på dagis, 
även pensionat. Passa på att 
klippa/trimma er hund samtidigt 
då hunden är hos oss. Vi har trim 
med utbildad personal. Alltid bra 
priser och bra service.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

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 världens bästa
Billie Lou

på 4-årsdagen den 20/10
önskar Mamma, Pappa och 
Brorsan, Mormor, Morfar

Tommi, Jani, Marko, Simo

Ett STORT GRATTIS till
KONTIO-bröderna

som har genomfört Svenska Klassikern år 2012
önskar Mamma & Katja

Caroline, Anna, Louise, Josefine och lilla Elina

Grattis storebror
Leino

på 60-årsdagen 
den 23:e oktober önskar 

Annelie, Maria och
Lasse med familjer.

Grattis till 
födelsedagstjejerna

Casandra 6år 
och Melina 3år

Kramar från Mamma, 
Mormor och Morfar

Grattis
Stella Andersson

på 2-årsdagen
den 22 oktober

Kramar från
Mamma & Pappa

Grattis
till våran prinsessa som blir

1 år 16 oktober
Puss och kram

Mamma & Pappa

Grattis
Lycka

på 5-årsdagen 19/10
Puss & kram

Famor

Undanbedes 
Jag undanber mig vänligen 
all uppvaktning på min 
födelsedag.

Bo Arnesson, Nödinge

Veckans ros 
Jag vill ge en ros till Ale 
Kommuns kösamordnare
för mycket vänligt bemö-
tande och klar redogörelse
för vilka valmöjligheter som 
finns när det gäller förskolor 
och familjedaghem.

Mycket nöjd "kund
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING
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Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15 TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7

FÅ EN GRATIS FOTANALYS
Prova 30 dagar - blir du inte nöjd får du

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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ÄLVÄNGEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60  |  NÖDINGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00  |  NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, TEL: 0303-74 16 50  |  KUNGÄLV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303 - 938 21  |  KUNGÄLV CENTRUM VÄSTRA GATAN 71, 
TEL 0303-199 40  |  LILLA EDET BADHUSET MAJORSGATAN 11, TEL 0520-65 11 34  |  LILLA EDET VÄRDSHUSET SKANSENVÄGEN 34, 463 39 LILLA EDET, TEL 0520-65 16 16  |  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 FINA 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:

 – Träna med ditt 

 

fredagar från kl 9.00
 fredagar 

v   &             

 min  IW

 


