
Rikard Bäckström.

Snabba fötter 
i Ale HF
NÖDINGE. Efter tre raka 
förluster tog Ale HF:s 
herrar en klar seger över 
Wassarna. Rikard Bäck-
ström gav laget energi 
och full fart framåt.
Spelet har haltat fram och tillbaka. I 
söndags var gnistan tillbaka i Ale HF 
och då visade laget att det fi nns en 
imponerande bredd. 

Läs sid 35

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 38  |  vecka 43  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

Ord pris 149:-

Sekatör från Fiskars

NU 99:-
www.axums.se

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

DENNA VECKA FIRAR VI

Ale Torg 7, NÖDINGE • Gäller v43 • www.ica.se/ale

Operalängd

99:-

NAMNSDAGAR I OKTOBER

24 Ons

25 Tor

26 Fre

27 Lör 

28 Sön

29 Mån

30 Tis

Evert, Eilert

Inga, Ingalill

Amanda, Rasmus

Sabina

Simon, Simone

Viola

Elsa, Isabella

Alltid lika god!

  

Lödöse 0520-66 00 10

Pepparkakor 475g

Gäller mot kupong, t o m 28/10-12

Ord.pris 26.90:-/st /st

Nyåkers hjärtan

Vardag 10-19 | Lördag 10-15 | Söndag 11-15 
ICA Kvantum 8-22 alla dagar | www.aletorg.se

Lördag

27 oktober

kl 11-15

Tårtkalas på torget!

Välkommen!

Godisregn utanför ICA 
kl 12, 13 och 14.

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

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

ÄLSKA KYLAN
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MEINDL KANSAS 
GORETEX-KÄNGA
Stl 36-46
ORD.PRIS 2499 KR

NORTH FACE 
EVOLVE JACKET

3 i 1-jacka i herrmodell S-XXL

1999KR

1999KR

Vandringspokalen 
i säker hamn

Cupgeneral Marcus Lager kunde konstatera att vandrings-
pokalen för fotbollsturneringen Janne Heros Pokal nu gått i 
hamn. Efter tre inteckningar tog P79 Napolis lagkapten To-
bias Hellman pokalen i ett fast grepp. "Nu är den hemma" 
konstaterade han inför ögonen på forne landslagsbacken 
och ex-ängeln Stig Fredriksson.     Läs sid 39
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Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

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

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

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

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

alekuriren  |   nummer 38  |   vecka 43  |   2012LEDARE2

Höstens ortsmöten 
har varit välbesökta 
på många håll. Kul. 

Det är ett viktigt forum där 
medborgarna erbjuds en 
nära kontakt med kommun-
ledningen och en chans att 
tycka till om de små, nära 
och för vardagen viktiga frå-
gorna. Efter Skepplandas och 
Nols ortsutvecklingsmöte 
fi nns det dock skäl att återi-
gen betona syftet. På både 
vårens och höstens agendor 
har visionen för Ale kommun 
varit huvudnummer. Jag kan 
förstå kommunledningens 
motiv och ambition, men så 
här i efterhand har dispone-
ringen av mötestiden blivit 
fel. Mest påtagligt blev det 
kanske i Nol. Ett tiotal små-
barnsföräldrar fanns på plats 
för att diskutera bristen på 
aktiviteter för barn och unga 
samt behovet av konstgräs 
på Nolängens IP. Dessa för 
nolborna mycket ange-
lägna frågor fi ck en kvart i 
inledningen på mötet. De 
trycktes nästan lite motvil-
ligt in. En större passion 
märktes när visionen för Ale 
återigen skulle fram. Visst 
fi nns det delar i visionen 

som rör Nol, men syftet med 
ortsutvecklingsmötena är 
inte att behandla orternas 
angelägenheter i förbifarten 
utan tvärtom – ortsmötena 
ska i princip enbart fokusera 
på de små, nära och lokala 
frågorna. Här har upplägget 
blivit fel både under våren 
och hösten. Det tycker jag 
presidierna måste fundera 
lite kring. Jag tillhör defi -
nitivt den skaran som anser 
att Aleperspektivet måste 
fram och att bytänkandet 
måste bekämpas, men på just 
ortsutvecklingsmöten är jag 
beredd att göra ett undantag. 
Det är ett forum då bytän-
kandet ska få härska. Var ska 
vi annars lyfta de små lokala 
frågorna?
Även i Skepplanda blev det 
en för stark betoning på ”icke 
ortsfrågor”, därmed inte sagt 
att utvecklingen av Handels-
plats Älvängen är ointressant 
för skepplandaborna. Det är 
bara ingen fråga för ortsut-
vecklingsmötet i Skepplanda 
bygdegård. Samma sak gäller 
om Ale kommuns vision ska 
vara med på dagordningen. 
Om den ska det måste redo-
visningen till 90% handla om 

orten, inte 
om kom-
munen som 
helhet – inte 
på ett orts-
utvecklings-
möte. 

Trots allt 
ska Kom-

munstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M), ha 
all heder för sina försök 
att reda ut alla frågor i vitt 
skilda ämnen som dyker upp 
på mötena. En kommuns 
verksamhet är omfattande 
och närmast omöjlig att lära i 
detalj, att bara göra ett försök 
att lämna så detaljerade svar 
som möjligt imponerar.

Vidare har det framkom-
mit väldigt tydligt att det 
är tämligen meningslöst att 
diskutera kollektivtrafik utan 
att ha med utföraren Väst-
trafik. Det blir alltför många 
obesvarade frågor att bära 
med hem. När aleborna nu 
ska gå från buss till tåg, en 
ganska stor förändring i kol-
lektivtrafiksammanhang, är 
det en gåta att Västtrafik bara 
har valt att närvara vid fyra av 
tio ortsutvecklingsmöten.

Vad vi däremot ska glädja 
oss åt är den goda närvaron. 
Nu gäller det att vara rädd 
om den och bibehålla intres-
set. Att ha engagerade med-
borgare är en tillgång för Ale 
kommun. Låt oss prata om 
små, lokala och 
nära orts-
frågor.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Små, lokala och nära frågor

ts-

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

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

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)

Öppet: Måndag-fredag 10-18, Lördag 10-14
Ale Torg 10. Tel 0303-971 40

Gäller tom 31 /10
Alla gamla och nya kunder 

hälsas välkomna!

10% RABATT PÅ ALLA 
LAGNINGAR & NYCKLAR

Ale Skomakeri & Nyckelservice
Kemtvätt - Skrädderi - Batteribyte • Cykel rep



Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

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

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

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

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

Det är ett viktigt forum där 
medborgarna erbjuds en 
nära kontakt med kommun-
ledningen och en chans att 
tycka till om de små, nära 
och för vardagen viktiga frå-
gorna. Efter Skepplandas och 
Nols ortsutvecklingsmöte 
fi nns det dock skäl att återi-
gen betona syftet. På både 
vårens och höstens agendor 
har visionen för Ale kommun 
varit huvudnummer. Jag kan 
förstå kommunledningens 
motiv och ambition, men så 
här i efterhand har dispone-
ringen av mötestiden blivit 
fel. Mest påtagligt blev det 
kanske i Nol. Ett tiotal små-
barnsföräldrar fanns på plats 
för att diskutera bristen på 
aktiviteter för barn och unga 
samt behovet av konstgräs 
på Nolängens IP. Dessa för 
nolborna mycket ange-
lägna frågor fi ck en kvart i 
inledningen på mötet. De 
trycktes nästan lite motvil-
ligt in. En större passion 
märktes när visionen för Ale 
återigen skulle fram. Visst 
fi nns det delar i visionen 

som rör Nol, men syftet med 
ortsutvecklingsmötena är 
inte att behandla orternas 
angelägenheter i förbifarten 
utan tvärtom – ortsmötena 
ska i princip enbart fokusera 
på de små, nära och lokala 
frågorna. Här har upplägget 
blivit fel både under våren 
och hösten. Det tycker jag 
presidierna måste fundera 
lite kring. Jag tillhör defi -
nitivt den skaran som anser 
att Aleperspektivet måste 
fram och att bytänkandet 
måste bekämpas, men på just 
ortsutvecklingsmöten är jag 
beredd att göra ett undantag. 
Det är ett forum då bytän-
kandet ska få härska. Var ska 
vi annars lyfta de små lokala 
frågorna?
Även i Skepplanda blev det 
en för stark betoning på ”icke 
ortsfrågor”, därmed inte sagt 
att utvecklingen av Handels-
plats Älvängen är ointressant 
för skepplandaborna. Det är 
bara ingen fråga för ortsut-
vecklingsmötet i Skepplanda 
bygdegård. Samma sak gäller 
om Ale kommuns vision ska 
vara med på dagordningen. 
Om den ska det måste redo-
visningen till 90% handla om 

orten, inte 
om kom-
munen som 
helhet – inte 
på ett orts-
utvecklings-
möte. 

Trots allt 
ska Kom-

munstyrelsens ordförande, 
Mikael Berglund (M), ha 
all heder för sina försök 
att reda ut alla frågor i vitt 
skilda ämnen som dyker upp 
på mötena. En kommuns 
verksamhet är omfattande 
och närmast omöjlig att lära i 
detalj, att bara göra ett försök 
att lämna så detaljerade svar 
som möjligt imponerar.

Vidare har det framkom-
mit väldigt tydligt att det 
är tämligen meningslöst att 
diskutera kollektivtrafik utan 
att ha med utföraren Väst-
trafik. Det blir alltför många 
obesvarade frågor att bära 
med hem. När aleborna nu 
ska gå från buss till tåg, en 
ganska stor förändring i kol-
lektivtrafiksammanhang, är 
det en gåta att Västtrafik bara 
har valt att närvara vid fyra av 
tio ortsutvecklingsmöten.

Vad vi däremot ska glädja 
oss åt är den goda närvaron. 
Nu gäller det att vara rädd 
om den och bibehålla intres-
set. Att ha engagerade med-
borgare är en tillgång för Ale 
kommun. Låt oss prata om 
små, lokala och 
nära orts-
frågor.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Små, lokala och nära frågor

ts-

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

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

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)

Öppet: Måndag-fredag 10-18, Lördag 10-14
Ale Torg 10. Tel 0303-971 40

Gäller tom 31 /10
Alla gamla och nya kunder 

hälsas välkomna!

10% RABATT PÅ ALLA 
LAGNINGAR & NYCKLAR

Ale Skomakeri & Nyckelservice
Kemtvätt - Skrädderi - Batteribyte • Cykel rep
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Vi bygger nyttvaruhus i Stora Viken, Bohus vid E45Premiär 27/2 2013

4000 kvm varuhus
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SKEPPLANDA. Fram-
tidens kollektivtrafi k 
handlar mycket om tåg, 
men för Skepplanda 
förblir bussen viktig.

Matartrafi ken från 
Albotorget blir intensiv 
under rusningstrafi -
kens timmar.

Dessutom ligger 
Bengt Bengtsson i 
startgropen för nya bo-
städer vid Prästgården.

Det fanns många positiva 
nyheter för Skepplanda-
borna att ta del av på orts-
utvecklingsmötet i onsdags. 
Särskilt kul var det då att 
hela 100 personer sökt sig till 
bygdegården. En stor för-
ändring väntar 9 december 
då Alependeln invigs. Skepp-
landaborna får då ta bussen 
till resecentrum i Älvängen 
alternativt till stationen i 
Lödöse södra. Kvartstrafik 
med Alependeln dröjer till 
9 januari 2013, första måna-
den är en inkörningsperiod 
och då gäller ett tåg i halv-
timmen. När kvartstrafiken 
rullar kommer det avgå en 
buss från Albotorget till varje 
tågavgång i Älvängen.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), redovisade tillsammans 
med kommunikationschef, 
Anne Kolni, hur arbetet 
med vision Ale 2025 har gått 
vidare sedan i våras.

– Det har hänt väldigt 
mycket och det kommer att 
hända ännu mer. Det hand-
lar om skolan, omsorgen 
och vårt SSPF-arbete med 
samarbete mellan skola, 
socialtjänst, polis och fritid. 

Vi jobbar också med att öka 
andelen förskollärare och 
barnskötare i verksamheten. 
För Skepplandas del så tror 
jag att resultatet av vår bib-
lioteksutredning kommer att 
uppskattas. Mer än så kan 
jag inte säga idag, berättar 
Mikael Berglund.

På vårens ortsutvecklings-
möte fick deltagarna i upp-
gift att placera ut minus- och 
plustecken för dåliga och bra 
platser i Skepplanda. Resul-
tatet var slående.

– Helt klart är Albotorget 
och panncentralen platser 
som ni gärna ser utvecklas 
positivt. Rekreationsområ-
dena till exempel Grönköp 
fick plusbetyg, säger Anne 
Kolni.

Mötesordförande, Sven 
Rydén, gav också besked 
om att motionsslingan vars 
underlag håller dålig kvalité 
och 24 lampor är trasiga, 
kommer att iordningsställas 
under nästa år.

Ett annat problemområde 
är platsen där Skeppet, den 
tidigare fritidsgården vid 
simhallen, låg. Där har det 
uppstått en spontan parke-
ringsplats någon planen inte 
medger.

– Jag rodnar över att inte 
ha med mig något svar. Jag 
känner till problematiken 
och att detta medför ökad 
trafik i området. Vi får lägga 
ut ett svar på kommunens 
hemsida. På något sätt ska vi 
återkoppla i den här frågan, 
lovar Mikael Berglund.

Ola Serneke från Sefa 
Byggnads AB var inbjuden 
för att berätta om sitt enga-
gemang i Ale i allmänhet och 
Älvängen i synnerhet.

Handelsplats Älvängen 
ser jag som ett nytt mervärde 
även för er i Skepplanda. Jag 
tror stenhårt på Coops eta-
blering och deras koncept att 
betala tillbaka till kunderna. 
När handelsplatsen är färdig 
ska vi förverkliga 51 lägenhe-
ter på nuvarande busstorget i 
Älvängen.

Några kritiska röster und-
rade varför Sefa inte hade 
några planer på byggnation i 
Skepplanda.

– Jag har inte hittat någon 

mark här, men är det någon 
som sitter på en åker som vi 
kan ta över så är jag beredd att 
diskutera saken. Vi kommer 
att börja i Älvängen och ser 
sedan ett fortsatt engage-
mang i hela Ale, varför inte 
i Skepplanda, svarar Ola Ser-
neke som betonar att före-
tagets tro på Götaälvdalen 
vilar mycket på det faktum 
att infrastrukturen nu har 
byggts ut. Intresset för Ale 
kommer att öka markant spår 
han.

Entreprenören Bengt 
Bengtsson berättade sedan 
att byggnationen vid Präst-
gården nu är klar att starta.

– Det handlar bara om 
att säkra upp köparna. Alla 
förutsättningar, bygglov och 
planer, ligger fast. Är intres-
set fortfarande lika stort 
kommer vi snart att sätta 
spaden i marken.

Sven Rydén uppmanade 
avslutningsvis mötesdelta-
garna att stödköpa en kva-
dratmeter konstgräs till 
förmån för Skepplanda BTK.

– Enligt konsulten har vi 
byggt kommunens finaste 
konstgräsplan, men det har 
kostat mycket och vi behöver 
allt stöd vi kan få.

Klubben informerade 
också om att Forsvallen 
numera förfogar över ett 
eget gym som ortsborna 
kan använda mot en mindre 
ersättning.

100 personer i Skepplanda bygdegård
– Ortsmötet lockade även yngre

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ola Serneke, vd Sefa Bygg-
nads AB, redovisade sina 
planer för Älvängen.

Bengt Bengtsson berättade att planerna för Prästgården nu är antagna och att köparna 
avgör när byggstarten kan ske.

MATARTRAFIK
• Från Albotorget körs matartrafi k 
till pendeln i Älvängen en gång i 
kvarten:
• Buss 434 utgår från Getås via 
Albotorget till pendelstationen i 
Älvängen
• Buss 435 går från Granvattnet, 
byte vid Albotorget
• Buss 433 går till Lödöse Södra; 
var 30:e minut
• Aktuell tidtabell lägger Västtrafi k 
ut på hemsidan vecka 45.
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Adinahälsan bedriver två privata vårdcentraler 
inom VG primärvård. Vi ser med glädje att allt 
fler invånare väljer oss som sin vårdcentral och 

behöver därför utöka vår personalstyrka. 

DIABETESSKÖTERSKA 
SÄVEDALEN

Till vår mottagning i Sävedalen söker vi 
diabetessköterska. Arbetet kommer även innebära   

mottagningsarbete samt telefonrådgivning. 

DIABETESSKÖTERSKA/
DISTRIKTSSKÖTERSKA NOL
Till vår mottagning i Nol söker vi diabetessköterska 

med BVC-kompetens.

Adina Hälsan vårdcentral 
och BVC i Nol 

Noltorget 12, 449 42 Nol
Tel: 031-383 04 20

Adina Hälsan vårdcentral och 
BVC i Sävedalen 

Göteborgsvägen 74, 433 63 Sävedalen
Tel: 031-383 04 60

Ansökan mailas till personalchef Karin Svensson, 
karin.s@adinahalsan.se, tel: 031-383 04 04

Sista ansökningsdag 12.11.11

www.adinahalsan.se

Kvarnvägen 6 i Surte

Dags för
HÖSTLOVS-

AKTIVITETER
på Glasbruksmuseet

MÅLA PÅ GLAS
Tisdag 30/10 och 

onsdag 31/10 kl 12-15
Tag med eget glas eller 
köp hos oss för 10 kr.

Fika finns att köpa. Materislkostn. 10:-

Välkomna till Glasbruksmuseet i Surte

JUST NU!

DAMKLÄDER • SMYCKEN • PRESENTER

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

Fredag 10-18 • Lörd 10-14

LEDIGA TJÄNSTER

Vad händer med kablarna?
Nu har det gått ett 

tag sedan ni grävde 
ner kablar ibland 

annat Knaptorps villaom-
råde. Detta var ett inte helt 
smärtfritt ingrepp, men det 
fanns ett hopp om att de 
luftburna ledningarna skulle 
plockas ned efter att detta 

arbete var slutfört och då 
kunde man stå ut med detta. 
Enligt den information 
jag fi ck av de som grävde 
ner dessa kablar så skulle 
demonteringen ske under 
2011. Så har inte skett!

Vad händer med de för-
fulande kablarna? Är de 

fortfarande aktiva? Är det 
så att det är aktiva kablar 
både i mark och luftburna 
ledningar? Vore på sin plats 
att ni informerar berörda om 
vad som händer och framför 
allt när det händer något.

Boende med kablar i sikte

Det är mycket riktigt 
som ni skriver 
att det var ett tag 

sedan kablarna grävdes ner 
genom Knaptorpområdet. 
Anledningen till att kablarna 
grävts ner är att den 20kV-
luftledningskonstruktion 
som går genom området 
är i konfl ikt med exploa-
teringen av Kronogården. 
Det kommer alltså att bli 
ett jordkabelförband genom 
Knaptorpområdet och kom-
mande Kronogårdsområde.

När det gäller genom-
förandetiden så är vi som 
nätägare helt beroende av 
arbetena i Kronogården och 

byggnationen av lokalgatan. 
Det är nämligen där som 
jordkabelförläggningen skall 
ske. Förseningen av Kro-
nogården har alltså direkt 
drabbat oss i vårt åtagande. 
Så snart vi kan fortsätta vår 
jordkabelförläggning och 
den är klar i hela sin längd 
så kommer i vi att spän-
ningssätta jordkablarna, och 
rasera luftledningskonstruk-
tionen.

Detta är ju svar på en av 
era frågor, båda anläggning-
arna är inte i drift, det är 
luftledningskonstruktionen 
som är spänningssatt.

Eftersom vi är i händerna 

på exploateringen av Kro-
nogården så kan vi inte säga 
något om tidsaspekten fram-
gent, vi kan inte göra några 
utfästelser, men precis som 
ni boende i området vill vi 
som nätägare ha detta klart 
så snart som möjligt.

Det är olyckligt om vi 
brustit i vår information, 
men jag hoppas att detta svar 
kan klargöra de flesta frågor. 
Ni är också alltid välkomna 
att ta kontakt med oss på 
Ale El.

Jan Mohr
Planeringschef, AleEl

Svar till ”Boende med kablar i sikte”

Jag går på Bohusskolan 
och jag har själv en 
moped. Jag blev lite frus-

trerad när jag såg insändaren 
i tidningen för den har brist 
på fakta och är inte 100 % 
sanningsenlig.

För det första visar alla 
mina kompisar hänsyn ifall 
de ser ett litet barn på gatan, 
vi saktar ner och lugnar oss 
allihop. Sedan att de flesta 
moppar är trimmade är 
bullshit, mer än hälften är 
originalmopeder. Alla mop-

parna är registrerade och alla 
har åldern inne och har ett 
körkort.

Som sagt vi visar mycket 
respekt till äldre och yngre 
personer. Det med att vi kör 
mot rött ljus är också felak-
tigt. Vi har två ljussignaler i 
Bohus och både dem är för 
övergångsställen och jag och 
mina kompisar stannar alltid 
när det är rött ljus.

Hög ljudnivå beror på 
andra som kör trimmade 
mopeder, men jag skulle inte 
säga att de låter mer än en 
trimmad bil som vi har många 
av i Bohus.

Själv kör jag original och 
lagligt men de som har trim-
mat för stå för det själva. 
Jag tycker det är tråkigt att 
insändare saknar fakta och att 
alla vuxna bara antar att vi är 
vårdslösa ungar i trafiken. Jag 
tror knappast att föräldrarna 
vet om att deras barn kör 
trimmat. Så börja inte klaga 
på våra föräldrar, för de har 
kunskapsbrist i detta ämne 
precis som brist på fakta i 
texten.                   Arg mopedist

SAMFÄLLDA FULLMÄKTIGE
sammanträder

Torsdag 8 november 
kl 19.00

Plats: Ale-Skövde församlingshem
Leif Andersson

Lödöse och Skepplanda-Hålanda
församlingar

Svar på insändaren:

”Är det säkert att lämmna 
sina barn på Bohusskolan’’

Vi rättar...
...och ber miljöpartis-
ten Carlos Trischler om 
ursäkt, då hans partibeteck-
ning inte framkom i Aleku-
rirens artikel (vecka 41) om 
hur Socialdemokraterna 
– och Miljöpartiet – vill 
använda AFA-pengarna.

Ansvarig utgivare

I förra veckans Fokus 
Företag berättade vi om 
att GH:s Hem och Inte-
riör flyttat in i nya lokaler 
i Älvängen. Ägaren Gulli 
Hreidarsdottir kommer 
att samarbeta med en annan 
butik och där smög det sig 
tyvärr in ett faktafel. Sam-
arbetet kommer att ske 
med Karin Bengtsson, 
som grundade Annorlunda 
möbler i Kållered, men 
som nu driver Hav och 
Sand – Möbler och Interiör 
i Frillesås. Det är alltså den 
butiken som GH:s kommer 
att samarbeta med och inte 
Annorlunda möbler som 
det stod i artikeln. 

Alekuriren ber om ursäkt 
för felet.

Välkommen till 
DocMorris i Bohus!

Hos oss kan du göra alla 
dina apoteksärenden.

Öppettider
Vardagar 08-19
Lördagar 10-16

Sveriges mest rutinerade arbetslag

JOBBA HOS OSS
Seniorbolaget söker seniorer 
som vill jobba inom målning, 
hantverk, städ och hemtjänst.

Distriktschef  Kungälv, Ale
Ulf Österman, 0721- 511 814
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Ulf Österman, 0721- 511 814

ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00  www.ale.se
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HÖSTLOV VECKA 44!Aktuellt angående 
inkomstuppgift i 
barnomsorgen
 
Dags för uppdatering av inkomsterna som ligger till grund för be-
räkning av barnomsorgsavgifterna (gäller dig som inte har maxbe-
lopp). Uppgifterna skall vara inlämnade senast den 20 november
på särskild blankett. Om du inte har fått en blankett hemskickad 
finns den på www.ale.se  ”Blanketter”. Du kan också hämta blan-
ketten på enheten. 

Har du frågor ring 0303-330327 eller 330377

Gå Sagostigen i Nödinge 
och tävla om fina priser!
Välkommen till Ekskogen och Sagostigen som ligger mellan Nödinge och Nol. 
Här har Ale kommun och Alebyggen märkt upp tre stigar och den kortaste är Sagostigen. 
Går du den kan du också svara på frågor och vinna priser.
Korten som ska användas när du svara på frågorna finns på biblioteken i Ale.
Korten ska skickas in senast den 30 november. Lycka till!
 
Ekskogen med Sagostigen ligger vid Rödjans industriområde i Nödinge och
Börjar i skogskanten ovanför cykelvägen mellan Nödinge och Nol.

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.
Skepplanda bibliotek
>> Torsdagen den 25 oktober kl. 19.00
Fika / Inträde 40:-.
Arr. Ale kommun, Bibliotekets vänner i Norra Ale, Studieförbundet 
Vuxenskolan
 

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

BÄBIS-SAGOSTUNDER 
på biblioteken i Nödinge och Surte
För bäbisar 4 — 8 månader.  Vi läser böcker och ramsar 
tillsammans. Fem gånger.
Start Nödinge tisdag 30 oktober kl. 11.00, 
anmälan e-post: sofie.nenonen@ale.se, telefon: 0303-33 02 16.
Start Surte torsdag 15 november kl. 9.30, 
anmälan e-post: sara.dahl@ale.se, telefon: 0303-33 01 71.

KULTURSKOLANS HÖSTKONSERT
Intresseföreningen säljer fika från 18.15!
Fri entré.
25 oktober kl 19.00 Teatern, Ale gymnasium 

TRÄFFA EN DYKARE! 
Tisdag 30 oktober kl 
9.30 samt 10.30 
Träffa en dykare som 
berättar om vad man 
kan hitta på bot-
ten. Han visar också 
undervattensfilmer 
och sin dykutrustning. 
Skepplanda bibliotek. 
Passar 6-9 år. Fri entré 
men obligatorisk 
föranmälan till 0303-
330515 eller elinor.johnson@ale.se 

FREESTYLE PHANATIX
Tisdag 30 oktober kl 19

Freestyle Phanatix är ett hiphop-kollektiv med 
de bästa artisterna från ”the old school”, ” the 
new school” och ”the next school”. Tre gene-
rationer med specialkunskaper i hiphopens 
konstarter. Teatern, Ale gymnasium, Nödinge. 
Fri entré.

UNGKAN - FILMMARATON
Onsdag 31 oktober kl 8-16
Filmmaraton för åk 6-9. Ungkan, fritidsgården 
på Kyrkbyskolan, Nödinge.

SKRIVARVERKSTAD 
- SKRIV NOVELLER
Onsdag 31 oktober kl 10-12
Ale bibliotek, Nödinge. Fri entré men föran-
mälan senast 26 okt på 0303-330216 eller soli.
strombergrosendahl@ale.se

SPÖKPARTY
Onsdag 31 oktober kl 16-19
Kusligt mysigt och spännande blir det på 
biblioteket på kvällen. Spökslinga och tipspro-
menad i Älvängens bibliotek. Fri entré.

MPU - HALLOWEEN 
Onsdag 31 oktober kl 17-23
Halloween skräckkväll från 13 år. Ale gymna-
sium, Nödinge.

HERR SPARGELS VÄSKA
Torsdag 1 november kl  14
Matilda får besök av sin vän 
Herr Spargel från Tyskland. 
Tyvärr tycks en förväxling 
skett under resan och Herr 
Spargels väska är just inte 
hans! En föreställning med 
mycket humor och trolleri 
för hela familjen. Passar från ca 4 år och uppåt. 
TV-studion, Ale gymnasium, Nödinge. 50 kr/
person. Biljetter på Ale bibliotek 0303-330216.

SKRIVARVERKSTAD 
- SKRIV DIKTER
Fredag 2 november kl 10-12
Ale bibliotek, Nödinge. Fri entré men föran-
mälan senast 26 okt på 0303-330216 eller soli.
strombergrosendahl@ale.se

HELA VECKAN KAN DU:
• Gå tipspromenad på biblioteken i Surte, Nödinge, Skepplanda och Älvängen.

•  Göra pyssel och en egen ”snöa” på biblioteken i Surte och Skepplanda. (Ta gärna med en egen glasburk.) 

•  Gå Sagostigens tipspromenad i Ekskogen mellan Nödinge och Nol, cirka 1,2 km. Hämta ett svarskort på 
biblioteket. Fina priser! 

Ett axplock ur höstlovsprogrammet
Hitta fler aktiviteter på www.ale.se



NOL. Nolängens IP står 
allt som oftast under 
vatten.

Nu har ungdomsle-
darna tröttnat.

– Det är bra att ni 
har svar på våra frågor, 
men vi vill hellre ha 
åtgärder som löser pro-
blemet, konstaterade 
en vaken åhörare.

Nolborna hade förberett 
frågor om aktiviteter för 
barn och unga med en sär-
skild betoning på Nolängen. 
Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande, Isabell Korn 
(M), kallades in till mötet 
med kort varsel och försökte 
ge svar.

– Den politiska viljan 
beträffande att iordningställa 
Nolängen är tydlig. Vi har 
sagt att det ska bli konstgräs 
där, men det är lättare sagt 
än gjort. Kommunen har 
gjort flera geotekniska utred-
ningar och vi hoppas snart få 
besked om hur markproble-
men kan lösas.

Andreas Martinsson från 
Nol IK betonade att klubben 
inte begär en elitanläggning. 
En träningsplan duger gott 
och deras egna förslag är 

både billigare och lättare att 
förverkliga.

– Det låter som att det 
finns en del missförstånd. Jag 
föreslår att vi kallar till ett 
nytt möte, där både tjänste-
män, klubbens representan-
ter och vi politiker bör finnas 
med, summerade Isabell 
Korn.

Det kom också upp en 
fråga om med vilken rätt de 
klubbar som inte har en egen 
konstgräsplan kan kräva att 
få tillgång till övrigas.

– 25% av tiden ska dispo-
neras av er andra. Det är den 
uppgörelse som finns och 
gäller, lovade Isabell Korn.

Idrottshall
Det framfördes också 

önskemål om en idrottshall 
både för föreningslivet och 
skolans skull. Den nuvarande 
hallen är både liten, trång 
och gammal.

Mötesdeltagarna bjuds 
onsdag 7 november in till 
en trygghetsvandring i Nol. 
Tillsammans med Polisen 
och kommunala tjänstemän 
ska faror, hot och brister ute 
i samhället uppmärksammas. 
Var känner vi oss otrygga? 
Vad är bra och vad kan göras 

bättre? Ett bra tillfälle för 
alla nolbor att aktivt visa vad 
som måste förbättras.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), och kommunikations-
chef Anne Kolni föredrog 
sedan det fortsatta visionsar-
betet.

Enhälligt antagen
– Den är enhälligt antagen 
i kommunfullmäktige och 
jag försäkrar er om att det 
inte ska bli en hyllvärmare. 
Tjänstemännen är redan 
igång med att genomföra 
den. Bland annat fortsät-
ter vårt arbete med att ge 
alla elever en egen dator 
och snart har de även två 
olika måltider att välja på till 
lunch, sa Berglund.

Nolpatrioterna var föga 
intresserade av Alefrågorna. 
De ville diskutera Nol.

– Varför händer det ing-
enting i Nol? Det är ju bara 
i Nödinge och Älvängen ni 
satsar. Det här är orten gud 
glömde, hävdade Magnus 
Olofsson.

– Det som händer i Ale 
händer i Nol. Vi måste ha 
ett större perspektiv. Jag för-
står hur ni känner för det har 
hänt mycket i Nödinge och 
Älvängen, men det kommer 
att hända en hel del även i 
Nol. Titta på den framtida 
bostadsplaneringen, svarade 
Mikael Berglund.

Likt övriga möten som 
Västtrafik har nobbat var 
frågor om den kommande 
kollektivtrafiken menings-

lösa. Svaren fanns någon 
annanstans.

Trafikingengör Ken-
neth Gustavsson kunde 
dock berätta om att Nol 
och Nödinge kommer att få 
cykelgarage vid pendelsta-
tionerna. Det kommer också 
vara möjligt att ta med cykeln 
på tåget för 30 kronor.

Lennart Johansson, 
boende på Alevägen i Nol, 
skickade med presidiet en 
fråga till nästa möte.

– Jag undrar när bullerni-
vån ska bli acceptabel. Den 
skulle ju bli så bra när vägen 
och järnvägen var klar. Det är 
den inte kan jag meddela och 
planteringarna sköter Tra-
fikverket heller inte om.

Helt uppenbart var att 
nolborna ville prata om Nol, 
inte så konstigt heller. Det 
var ju ett ortsutvecklings-
möte.
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Komvux Ale

Nu har webbansökan öppnat!
Det fi nns många sätt att komma tillbaka till arbetsmarknaden eller göra ett nytt yrkesval.
Antingen fördjupa sig inom ett område eller att vidareutbilda sig för att stå starkare när
arbetschansen kommer - det gäller att ta chansen, att ta tag i sin framtid.

Dags att söka till Komvux nu ! gå in på www.ale.se/komvux och gör din ansökan.

KAMPANJ!

Ingeborgsgatan 6 • Göteborg • Tel. 031-21 40 40
Utmarksvägen 20 • Kungälv • Tel. 0303-184 00

www.smadjursakuten.se

Funderat på att 
kastrera din hund?
Hur påverkas din tik, hanhund 
av ingreppet? Ring oss för råd-
givning och mer information.

Kampanjen pågår
november månad ut.

Hundkastrering
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

kr  
 

ronisk lever r
neur

Vaccinera dig 
mot säsongens influensa! 

Vårdcentralen Skepplanda 
r n  

0

 
www.vgregion.se/var

 

Välkommen till drop in-mottagning för vaccination
Vårdcentralen Älvängen
Varje ons från v43 kl 13.00-16.30

Göteborgsvägen 26, 010-47 33 550
www.vgregion.se/vardcentralenalvangen

Vårdcentralen Skepplanda
23 okt, 30 okt & 6 nov kl 13.00-16.30

Albotorget 5, 010-47 33 550
www.vgregion.se/vardcentralenskepplanda

Nolborna ville prata 
om Nol – inget annat

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Isabell Korn (M), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, 
svarade på frågor om Nolängen och lovade kalla till möte 
inom kort.

Vision Ale 2025 intresserade inte alla på ortsutvecklingsmötet i Nol. De var där för att 
diskutera sin egen ort och Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M), fi ck mycket 
att lyssna på.
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har svar på våra frågor, 
men vi vill hellre ha 
åtgärder som löser pro-
blemet, konstaterade 
en vaken åhörare.

Nolborna hade förberett 
frågor om aktiviteter för 
barn och unga med en sär-
skild betoning på Nolängen. 
Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande, Isabell Korn 
(M), kallades in till mötet 
med kort varsel och försökte 
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– Den politiska viljan 
beträffande att iordningställa 
Nolängen är tydlig. Vi har 
sagt att det ska bli konstgräs 
där, men det är lättare sagt 
än gjort. Kommunen har 
gjort flera geotekniska utred-
ningar och vi hoppas snart få 
besked om hur markproble-
men kan lösas.

Andreas Martinsson från 
Nol IK betonade att klubben 
inte begär en elitanläggning. 
En träningsplan duger gott 
och deras egna förslag är 
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förverkliga.

– Det låter som att det 
finns en del missförstånd. Jag 
föreslår att vi kallar till ett 
nytt möte, där både tjänste-
män, klubbens representan-
ter och vi politiker bör finnas 
med, summerade Isabell 
Korn.

Det kom också upp en 
fråga om med vilken rätt de 
klubbar som inte har en egen 
konstgräsplan kan kräva att 
få tillgång till övrigas.

– 25% av tiden ska dispo-
neras av er andra. Det är den 
uppgörelse som finns och 
gäller, lovade Isabell Korn.

Idrottshall
Det framfördes också 

önskemål om en idrottshall 
både för föreningslivet och 
skolans skull. Den nuvarande 
hallen är både liten, trång 
och gammal.

Mötesdeltagarna bjuds 
onsdag 7 november in till 
en trygghetsvandring i Nol. 
Tillsammans med Polisen 
och kommunala tjänstemän 
ska faror, hot och brister ute 
i samhället uppmärksammas. 
Var känner vi oss otrygga? 
Vad är bra och vad kan göras 

bättre? Ett bra tillfälle för 
alla nolbor att aktivt visa vad 
som måste förbättras.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), och kommunikations-
chef Anne Kolni föredrog 
sedan det fortsatta visionsar-
betet.

Enhälligt antagen
– Den är enhälligt antagen 
i kommunfullmäktige och 
jag försäkrar er om att det 
inte ska bli en hyllvärmare. 
Tjänstemännen är redan 
igång med att genomföra 
den. Bland annat fortsät-
ter vårt arbete med att ge 
alla elever en egen dator 
och snart har de även två 
olika måltider att välja på till 
lunch, sa Berglund.

Nolpatrioterna var föga 
intresserade av Alefrågorna. 
De ville diskutera Nol.

– Varför händer det ing-
enting i Nol? Det är ju bara 
i Nödinge och Älvängen ni 
satsar. Det här är orten gud 
glömde, hävdade Magnus 
Olofsson.

– Det som händer i Ale 
händer i Nol. Vi måste ha 
ett större perspektiv. Jag för-
står hur ni känner för det har 
hänt mycket i Nödinge och 
Älvängen, men det kommer 
att hända en hel del även i 
Nol. Titta på den framtida 
bostadsplaneringen, svarade 
Mikael Berglund.

Likt övriga möten som 
Västtrafik har nobbat var 
frågor om den kommande 
kollektivtrafiken menings-

lösa. Svaren fanns någon 
annanstans.

Trafikingengör Ken-
neth Gustavsson kunde 
dock berätta om att Nol 
och Nödinge kommer att få 
cykelgarage vid pendelsta-
tionerna. Det kommer också 
vara möjligt att ta med cykeln 
på tåget för 30 kronor.

Lennart Johansson, 
boende på Alevägen i Nol, 
skickade med presidiet en 
fråga till nästa möte.

– Jag undrar när bullerni-
vån ska bli acceptabel. Den 
skulle ju bli så bra när vägen 
och järnvägen var klar. Det är 
den inte kan jag meddela och 
planteringarna sköter Tra-
fikverket heller inte om.

Helt uppenbart var att 
nolborna ville prata om Nol, 
inte så konstigt heller. Det 
var ju ett ortsutvecklings-
möte.
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Välkommen till drop in-mottagning för vaccination
Vårdcentralen Älvängen
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Nolborna ville prata 
om Nol – inget annat

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Isabell Korn (M), ordförande i Kultur- och fritidsnämnden, 
svarade på frågor om Nolängen och lovade kalla till möte 
inom kort.

Vision Ale 2025 intresserade inte alla på ortsutvecklingsmötet i Nol. De var där för att 
diskutera sin egen ort och Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M), fi ck mycket 
att lyssna på.

Mellan den 5 och 11 novem-
ber är Norge/Vänerbanan 
avstängd mellan Trollhättan 
och Göteborg. Bussar ersätter 
tågen för resande på sträckan 
Göteborg–Trollhättan/
Vänersborg och godstrafi ken 
leds om. 

Trafi kavbrottet innebär inte 
att det är tågfritt på banan. 
Arbetsfordon trafi kerar det 
avstängda spåret och det är 
som alltid förbjudet och före-
nat med livsfara att beträda 
spåren.

Sedan tidigare är det klart 
att Lasse Kronér kommer att 
medverka som konferencier 
på invigningsceremonin den 
9 december. Nu kan vi också 
meddela att sångerskan Jessica 
Andersson kommer att delta 
under söndagens arrangemang. 

Tillsammans med bland 
andra Trafi kverkets regionchef 
Håkan Wennerström ingår hon 
i det gäng som besöker några av 
de nya stationerna. Runt detta 
kommer kommunerna längs 
sträckan arrangera ytterligare 
aktiviteter, så räkna med en 
heldag! 

På www.trafi kverket.se/
banavag-invigning samlar 
vi allt inför invigningshelgen. 
Information och program-
punkter fylls på successivt.

Att Göta älvdalen under de 
senaste åtta åren har varit 
skådeplats för ett av Sveriges 
största infrastrukturprojekt 
har knappast undgått någon 
av er som bor och arbetar här. 
Utbyggnaden av vägen och 
järnvägen mellan Göteborg och 
Trollhättan är efterlängtad av 
många, men resan dit har inte 
alltid varit spikrak – vare sig 
bildligt eller bokstavligt.

Sista sprängningen
Med knappa två månader kvar 
tills hela huvudstråket ska 
öppna för trafi k pågår full akti-
vitet i projektet. I förra veckan 
genomfördes den sista större 
sprängningen, och nu är linjen 
för den nya vägen och järnväg-
en öppen längs hela sträckan.

– Det känns bra att vi har 
passerat en så tydlig milstolpe. 
Visst är det tajt, men vi ligger 
inom tidplanen, säger Sara 
Distner, projektchef BanaVäg 
i Väst.

Ljuset i tunneln
Och för de som åker på E45 
börjar ljuset i tunneln bli allt 
klarare. Mellan Älvängen och 
Alvhem öppnade fem kilometer 
av den nya vägen i förra veckan. 
(Läs mer om det i intervjun till 

höger.) Arbetet med E45 mel-
lan Agnesberg och södra Surte 
beräknas kunna avslutas i bör-
jan av november, och arbetet 
med trafi kplatsen kort därefter, 
i mitten av november. I samma 
veva avslutas också arbetet med 
lokalvägen i Surte.

Två fi ler inom kort
En annan efterlängtad mil-
stolpe är att arbetet med den 
nya trafi kplatsen vid Bohus 
centrum börjar lida mot sitt 
slut.

– Det börjar dra ihop 
sig. Rondellen färdigställs 
allteftersom och trafi ken 
släpps på i takt med det. Nu i 
månadsskiftet räknar vi med 
att det börjar bli klart, säger 
Veli Taatila, projektledare 
Bohus–Nödinge.

Den södergående trafi ken 
vid Bohus kan räkna med två 
fi ler inom kort. Den norrgående 
får dock vänta ytterligare någon 
vecka.

– Vid etappgränsen uppe vid 
Stora Viken återstår dessutom 
några arbeten som kommer att 
göras i november/december. 
Det innebär att vi kommer att 
behöva göra det enfi ligt där 
under någon vecka, konstaterar 
Veli Taatila.

Snart rullar tågen
Längre norrut, där vägen på 
fl era platser byggs i ny sträck-
ning, arbetas det för fullt. Den 
9 december börjar tågen rulla 
på det dubbelspåret och de sju 
nya pendeltågsstationerna bör-
jar trafi keras. I samband med 
det öppnar även resterande 
vägavsnitt.

– Det är nära nu. Bygget har 
haft en påtaglig närvaro i Göta 
älvdalen under många år och 
under den tiden har vi mötts 
av stor förståelse från män-
niskorna som bor och verkar 
här. Därför känns det riktigt 
skönt att vi närmar oss slutet 
och snart kan lämna över den 
färdiga vägen och järnvägen 
till dem att nyttja, avslutar Sara 
Distner.

Ingen tågtrafi k mellan 
den 5 och 11 november

Jessica Andersson klar 
för invigningen

På gång Hallå där...

Ansvarig utgivare: Sara Distner

BanaVäg i Väst
Projektaktuellt oktober 2012  

www.banavag.se
0771-24 24 24
info@banavag.se

Foto: Kasper D
udzik

Foto: Kasper D
udzik

Foto: N
iklas Bernstone

Hur ligger ni till tidsmässigt?
– I förra veckan öppnade vi en 
fem kilometer lång sträcka av 
nya E45 mellan Älvängen och 
Alvhem. Samtidigt öppnade 
även två nya trafi kplatser, norra 
och södra Skepplandamotet.

Nu när trafi ken har fl yttats 
över till nya E45 ska vi börja 
arbetet med att göra i ordning 
den gamla E45 till att fungera 
som lokalväg, bland annat ska 
den få ny asfalt. Vi har även fått 
klartecken för att göra en gång- 
och cykelväg mellan Älvängen 
och den nya stationen i södra 
Lödöse. Den kommer att gå 
längs med lokalvägen så det 
arbetet påbörjar vi också nu.
 
Vad kvarstår mer?
– Arbetet mellan Alvhem och 
Kärra fortsätter. Där byggs 
vägen i ny sträckning och vi 
räknar med att kunna öppna 
för trafi k i samband med 
invigningshelgen. 

Precis innan vi öppnar 
vägen ska idrottsföreningen 
Tingberg AIS ordna ett lopp 
på den nya vägen. Man kan 
välja att springa antingen fem 
eller tio kilometer och start och 
mål sker vid stationen i södra 
Lödöse. Direkt efter att loppet 
är avklarat ställer vi i ordning 
vägen och sen släpper vi på 
trafi ken.

BanaVäg i Väst-loppet genom-
förs lördagen den 8 december. 
Information och anmälan fi nns 
på www.banavagivastloppet.se.

... Erik Lööv
projektledare för väg-
utbyggnaden mellan 
Älvängen och Kärra 
om att nya E45 från 
Älvängen till Alvhem 
öppnade för trafi k i 
förra veckan.

En syn som allt oftare möter bilisterna på E45 mellan 
Göteborg och Trollhättan. Efter nästan åtta är ett av 
Sveriges största infrastrukturprojekt inne på upploppet.

Nya E45 har mitträcke och är fri 
från korsningar i marknivå vilket 
gör resan betydligt säkrare.

Framkomlig och 
säker fyrfältsväg

Sara Distner, projektchef BanaVäg 
i Väst, vid trafi kplatsen i Bohus 
centrum.
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Ale

Kom till Ale Gymnasiums TV-lokal och ta del av 
Vänsterpartiets syn på LOV:en genom  

Eva Olofsson som sitter i riksdagens 
socialutskott. Lisbeth Tilly som är Ales 
sektorchef inom området, kommer också 
att finnas med.

Ale gymnasium TV-lokalen
Onsdagen den 31 oktober kl 19.00

Mötet är öppet för alla!

I november införs LOV i Ale 
- hur påverkar det oss?

Vågar du bli gammal?

STARRKÄRR. En hel del folk 
och många frågeställningar. 

De fl esta rörde kollektivtra-
fi ken.

Eftersom Västtrafi k valt att 
tacka nej fi ck ortsborna ta 
med sig funderingarna hem 
igen.

När vindkraft och motorstadion i 
Kollanda stått på dagordningen har 
Starrkärrs bygdegård varit fylld till 
bristningsgränsen. Den här gången 
var inte agendan lika tillspetsad, men 
ändå kom det bra med folk till hös-
tens ortsutvecklingsmöte.

– Jag lovar att vi ska vara klara 
senast klockan 21, betonade presi-
diets ordförande Sune Rydén, väl 

medveten om att många ville se Sve-
riges direktsända VM-kvalmatch i 
fotboll borta mot Tyskland.

Kommunikationschef Anne 
Kolni och kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) redogjorde för hur 
kommunens visionsarbete fortlöper 
och presenterade också resultatet av 
vårens cultural planning.

– De guldkorn som ni identifie-
rat är Hultasjöområdet och Kilanda 
Säteri. Det som fick minus av er var 
en eventuell utbyggnad av vindkraft 
samt motorstadion. Ni vill se en 
utveckling av gång-, cykel- och rid-
vägar, förklarade Anne Kolni.

Sebastian Svedgren, kollektivtra-
fikingenjör i Ale kommun, hade det 
tveksamma nöjet att förmedla senaste 

nytt från Västtrafik. Proble-
met var att när frågorna dök 
upp tvingades Sebastian hän-
visa till en part som inte fanns 
på plats i lokalen.

– Västtrafik har bjudits 
in till samtliga ortsutveck-
lingsmöten, men har valt att 
komma till fyra orter. De 
kommer till Älvängen på 
tisdag, så där har ni en chans 
att ventilera era frågeställ-
ningar, sade Sebastian Sved-
gren.

Helt klart är emellertid 
att efter den 9 december 
när Alependeln börjar gå så 
ska bussarna som trafikerar 
bland annat Starrkärr och 
Kilanda ta passagerarna till 
pendeltågsstationerna.

– Jag uppmanar er verk-
ligen till att åka kollektivt i 
den mån det går. Risken ökar 
för att man tar bort trafik om 
ni inte nyttjar den, betonade 
Svedgren.

Frågor om nya rutter och 
justeringar i tidtabellen var 
frågor som fick lämnas obe-
svarade. Istället hänvisades 
mötesdeltagarna att ringa till 
Västtrafik.

– Det jag kan upplysa er 
om är att Västtrafik presen-

terar sin nya 
tidtabell på 
sin hemsida 
under vecka 
45.

L i s e -
lotte Lind, 
representant 
från arbets-
gruppen för 
Ä l v ä n g e n /

Skepplanda vårdcentral, var på plats 
för att samla in allmänhetens reflek-
tioner.

– I nio fall av tio ringer de inte till-
baka på avtalad tid. Slopa det syste-
met, menade ett par av åhörarna.

– Vårdcentralen utgör en viktig 
service för invånarna i respektive ort. 
Fortsätt er dialog med ledningen, 
uppmanade kommunalrådet Mikael 
Berglund.

På punkten övriga frågor kom tra-
fiksituationen längs Alingsåsvägen än 
en gång upp till diskussion. Säkerhe-
ten för oskyddade trafikanter är allt 

annat än tillfredsställande. 
– Det pågår en diskussion med 

byalaget för att åstadkomma en lös-
ning på en del av sträckan, som leder 
till Hultasjön. Ambitionen är att få till 
gång- och cykelväg på hela sträckan, 
men det kommer att ta tid. Vi är väl 
medvetna om hur problematiken ser 
ut, förklarade Mikael Berglund.

Trafikverket föreslogs få en inbju-
dan till vårens ortsutvecklingsmöte 
för Starrkärr/Kilanda.

Frågor utan svar i Starrkärr
– Mycket handlade om kollektivtrafi ken

I STARRKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sebastian Svedgren, kollektivtrafi kingenjör i Ale kommun, gästade ortsut-
vecklingsmötet i Starrkärrs bygdegård.

Jan Skog upplyste åhörarna om att han sitter med i den nya kollektivtrafi k-
nämnden. Till vänster ses presidiets ordförande, Sune Rydén.

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

ETT STORT 
JOBB

är det att ta Sverige ur 
massarbetslösheten. 

Torsdag 1 november kl 18.30 
på Folkets hus i Nol 

fortsätter vi att prata om 
socialdemokratisk jobbpolitik. 

Välkomna!

Hogia
rabatt

 Hogia 
Small Office AB  

smalloffice@hogia.se
Tfn 0303-688 00

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.

ÄR DU

”Nyfi ken på politiken?”
Är du samhällsintresserad och vill veta 
mer om politiken?

Hur är det att vara förtroendevald?

Hur fungerar det politiska hantverket?

Centerpartiet startar under hösten 
studiecirklar i Ale och Lilla Edet
Vi träffas 3 ggr med start v45 

Intresserad?

Anmäl dig till:
boel.holgersson@centerpartiet.se, 0733-30 02 23

jorgen.edet@gmail.com, 0706-97 70 13

Välkomna!
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Ale

Kom till Ale Gymnasiums TV-lokal och ta del av 
Vänsterpartiets syn på LOV:en genom  

Eva Olofsson som sitter i riksdagens 
socialutskott. Lisbeth Tilly som är Ales 
sektorchef inom området, kommer också 
att finnas med.

Ale gymnasium TV-lokalen
Onsdagen den 31 oktober kl 19.00

Mötet är öppet för alla!

I november införs LOV i Ale 
- hur påverkar det oss?

Vågar du bli gammal?

STARRKÄRR. En hel del folk 
och många frågeställningar. 

De fl esta rörde kollektivtra-
fi ken.

Eftersom Västtrafi k valt att 
tacka nej fi ck ortsborna ta 
med sig funderingarna hem 
igen.

När vindkraft och motorstadion i 
Kollanda stått på dagordningen har 
Starrkärrs bygdegård varit fylld till 
bristningsgränsen. Den här gången 
var inte agendan lika tillspetsad, men 
ändå kom det bra med folk till hös-
tens ortsutvecklingsmöte.

– Jag lovar att vi ska vara klara 
senast klockan 21, betonade presi-
diets ordförande Sune Rydén, väl 

medveten om att många ville se Sve-
riges direktsända VM-kvalmatch i 
fotboll borta mot Tyskland.

Kommunikationschef Anne 
Kolni och kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) redogjorde för hur 
kommunens visionsarbete fortlöper 
och presenterade också resultatet av 
vårens cultural planning.

– De guldkorn som ni identifie-
rat är Hultasjöområdet och Kilanda 
Säteri. Det som fick minus av er var 
en eventuell utbyggnad av vindkraft 
samt motorstadion. Ni vill se en 
utveckling av gång-, cykel- och rid-
vägar, förklarade Anne Kolni.

Sebastian Svedgren, kollektivtra-
fikingenjör i Ale kommun, hade det 
tveksamma nöjet att förmedla senaste 

nytt från Västtrafik. Proble-
met var att när frågorna dök 
upp tvingades Sebastian hän-
visa till en part som inte fanns 
på plats i lokalen.

– Västtrafik har bjudits 
in till samtliga ortsutveck-
lingsmöten, men har valt att 
komma till fyra orter. De 
kommer till Älvängen på 
tisdag, så där har ni en chans 
att ventilera era frågeställ-
ningar, sade Sebastian Sved-
gren.

Helt klart är emellertid 
att efter den 9 december 
när Alependeln börjar gå så 
ska bussarna som trafikerar 
bland annat Starrkärr och 
Kilanda ta passagerarna till 
pendeltågsstationerna.

– Jag uppmanar er verk-
ligen till att åka kollektivt i 
den mån det går. Risken ökar 
för att man tar bort trafik om 
ni inte nyttjar den, betonade 
Svedgren.

Frågor om nya rutter och 
justeringar i tidtabellen var 
frågor som fick lämnas obe-
svarade. Istället hänvisades 
mötesdeltagarna att ringa till 
Västtrafik.

– Det jag kan upplysa er 
om är att Västtrafik presen-

terar sin nya 
tidtabell på 
sin hemsida 
under vecka 
45.

L i s e -
lotte Lind, 
representant 
från arbets-
gruppen för 
Ä l v ä n g e n /

Skepplanda vårdcentral, var på plats 
för att samla in allmänhetens reflek-
tioner.

– I nio fall av tio ringer de inte till-
baka på avtalad tid. Slopa det syste-
met, menade ett par av åhörarna.

– Vårdcentralen utgör en viktig 
service för invånarna i respektive ort. 
Fortsätt er dialog med ledningen, 
uppmanade kommunalrådet Mikael 
Berglund.

På punkten övriga frågor kom tra-
fiksituationen längs Alingsåsvägen än 
en gång upp till diskussion. Säkerhe-
ten för oskyddade trafikanter är allt 

annat än tillfredsställande. 
– Det pågår en diskussion med 

byalaget för att åstadkomma en lös-
ning på en del av sträckan, som leder 
till Hultasjön. Ambitionen är att få till 
gång- och cykelväg på hela sträckan, 
men det kommer att ta tid. Vi är väl 
medvetna om hur problematiken ser 
ut, förklarade Mikael Berglund.

Trafikverket föreslogs få en inbju-
dan till vårens ortsutvecklingsmöte 
för Starrkärr/Kilanda.

Frågor utan svar i Starrkärr
– Mycket handlade om kollektivtrafi ken

I STARRKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sebastian Svedgren, kollektivtrafi kingenjör i Ale kommun, gästade ortsut-
vecklingsmötet i Starrkärrs bygdegård.

Jan Skog upplyste åhörarna om att han sitter med i den nya kollektivtrafi k-
nämnden. Till vänster ses presidiets ordförande, Sune Rydén.

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

ETT STORT 
JOBB

är det att ta Sverige ur 
massarbetslösheten. 

Torsdag 1 november kl 18.30 
på Folkets hus i Nol 

fortsätter vi att prata om 
socialdemokratisk jobbpolitik. 

Välkomna!

Hogia
rabatt

 Hogia 
Small Office AB  

smalloffice@hogia.se
Tfn 0303-688 00

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.

ÄR DU

”Nyfi ken på politiken?”
Är du samhällsintresserad och vill veta 
mer om politiken?

Hur är det att vara förtroendevald?

Hur fungerar det politiska hantverket?

Centerpartiet startar under hösten 
studiecirklar i Ale och Lilla Edet
Vi träffas 3 ggr med start v45 

Intresserad?

Anmäl dig till:
boel.holgersson@centerpartiet.se, 0733-30 02 23

jorgen.edet@gmail.com, 0706-97 70 13

Välkomna!

2012  |   vecka 43  |   nummer 38  |   alekuriren 9

– Det är lite förvånande att 
siffrorna stack iväg nu, så 
brukar det inte se ut vid den 
här tiden på året. För att 
kunna sänka taket behöver 
vi få ut fler ungdomar i före-
tagen och redan nu jobbar vi 
intensivt med att förmedla 
praktikplatser. 

Inom kort avslöjas vem 
som blir ny näringslivschef 
i Ale kommun och Andreas 
Witt hoppas på att det kan 
bli en nystart för ett ännu 
närmare samarbete med 
näringslivet. 

– Jag har med mig erfa-
renheter från Vårgårda 

kommun, som genom nära 
samarbeten ligger mycket 
bra till på näringslivsrank-
ningen. 

Rankas lågt
Varje år presenterar Svenskt 
Näringsliv en rankning av 
det lokala företagsklimatet, 
som en barometer för hur 
företagsvänliga kommu-
nerna är.

Av Sveriges 290 kommu-
ner ligger Ale på plats 241, 
vilket kan jämföras med Vår-
gårda, som rankas 11, Lerum 
101, Alingsås 116, Kungälv 
181 och Lilla Edet 216. På 

fem år har Ale sjunkit 129 
placeringar medan Lilla Edet 
har klättrat 33 steg uppåt. 
Sveriges bästa företagskli-
mat finns i Solna, Trosa och 
Vellinge medan Sollefteå, 
Skinnskatteberg och Över-
kalix tillhör bottenskiktet på 
rankningslistan.

– Om Arbetsförmedlingen 
tillsammans med AME kan 
arbeta närmare företagen 
gynnar det alla parter och 
jag tror att det är rätt väg 
att gå för att minska arbets-
lösheten. Jag ser fram emot 
ett samarbete med den nya 
näringslivschefen, säger 
Andreas Witt.

JOHANNA ROOS

Samarbete ska minska arbetslösheten

TÄNK OM 2012
Arbetslösa ungdomar (18-24 år) 
i september 2012 i % (augusti 
månad inom parantes)
Kungälv: 8,9 (8,6) 
Lerum: 12,3 (12,8)
Ale: 16,3 (15,4)
Lilla Edet: 16,4 (17,6)
Alingsås: 18,7 (18,3)
Göteborg: 16,1 (16,5)
Hela riket: 18,5 (18,3)

Alla arbetslösa (16-64 år) i 
september 2012 i % (augusti 
månad inom parantes)
Kungälv: 3,9 (3,8) 
Lerum: 3,7 (3,9)
Ale: 5,8 (5,6)
Lilla Edet: 7,5 (7,8)
Alingsås: 7,3 (7,4)
Göteborg: 9,4 (9,5)
Hela riket: 8,4 (8,4)

ALE. Arbetslösheten i Ale fortsätter att stiga, nå-
got som förvånar Andreas Witt, verksamhetschef 
på Arbetsmarknadsenheten – AME.

Han tror på ett närmare samarbete med nä-
ringslivet.

Andreas Witt, verksamhetschef för AME, hoppas på ett 
nära samarbete med den nya näringslivschefen. 

Vard 10-19, lörd 10-15, sönd 11-15 • Ale Torg 0303-22 93 17 
www.klippstudion.se

PERUKKVÄLL!

Vi provar peruker och 
äter gott i höstmörkret.

Pratar om hårmodet i både 
klippningar och färgningar 

till hösten/vintern.
 

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

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

MMMMMIIIIISSSSSSSSSSAAAAA IIIIINNNNNTTTTTEEEEE 

DDDDDEEEEENNNNN HHHHHÄÄÄÄÄRRRRR SSSSSUUUUUCCCCCCCCCCÉÉÉÉÉNNNNN

Torsdag 8/11 
kl 19.30

Ale Torg 10, Nödinge  0303-22 94 33
ALE TORG • TORSLANDA

Viking Chilly GTX
Vattentät med Goretex 
för bästa andning.

Stl 28-35 899:-
Stl 36-40 950:-

Viking Ultra
Inblåsta luftbubblor i 
gummit för mjukhet och 
bästa isolering. Stl 21-39. 
Finns även i lila.

Leaf
Vattentät vinterkänga. 
2 färger (svart/lila, 
svart/blå). Stl 28-35.

Merrell
Vattentät vinterkänga.  
Finns i svart och rosa.
Stl 28-38.

Alla barnskor
Alltid 3 för 2

Mängder av 

i butikerna!

499:-

450:-

599:-
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ÄLVÄNGEN. I torsdags 
gick Fairtrade Chal-
lenge av stapeln för 
fjärde året i rad.

Målet att en halv mil-
jon människor runtom 
i landet skulle fi ka 
med Fairtrademärkta 
produkter under en och 
samma dag infriades.

Hos Alevira Rättvis 
Handel stod kaffebordet 
uppdukat under hela 
eftermiddagen och be-
sökarna strömmade in.

Det doftade nybryggt kaffe 
inne på Alevira i torsdags. 
Från lunchtid och ända fram 
till stängningsdags kunde 
gästerna njuta av en kopp 
rättvisemärkt java. Till detta 
serverades goda chokladbi-
tar som ytterligare förhöjde 
smakupplevelsen.

Alevira är ett socialt 
arbetskooperativ, en eko-
nomisk förening med egen 
styrelse. Ale kommun stödjer 
kooperativet genom att bland 
annat betala lokalhyran och 
lön till handledarna. Alevira 
vänder sig till människor 
med olika arbetshinder och 
syftet är att ge denna grupp 
människor ökad livskvalitet 
och dessutom integrering i 
samhället.

Rättvisemärkta varor 
utgör en del av sortimentet, 
men man har även en hel del 
hantverksprodukter till för-

säljning. Sedan en tid tillbaka 
finns också second hand-
kläder för barn att fynda i 
affären.

Från den 1 december 
kommer Alevira att utöka 
sina öppettider, som för-
hoppningsvis ska generera 
god försäljning under den 
kommande julhandeln.

Alevira bjöd på Fairtradefi ka

FIKAGÄST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tre gånger Christina, Söderman, Skånberg och Sarvik, hälsade välkommen till Fairtradefi ka 
hos Alevira i Älvängen.

För den musikaliska underhållningen svarade Robin Lillfors 
och Alexandra Aspholm.

MÅNGA OLIKA VILLOR OCH ETT 
OÄNDLIGT ANTAL HEM

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

Din lokala husleverantörsedan 1947

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

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Funderar du 
på att sälja?
Det är mycket som ska förberedas inför 
försäljningen av en bostad och det kan gå 
snabbt när man väl hittar sin drömbostad. Vi 
vill därför erbjuda dig värdering och vår tjänst 
Startklar som gör dig just det – startklar och 

att det kostar dig en krona!

 

Ring oss idag!

Henrik Kjellberg
0727-316 360

A
0705-377 619

Mycket gott skick med garage 
om 70 kvm!

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

Pris 2.275.000:- som utgångspris.
Visas 25/10 och 27/10. 
Adress Herrgårdsvägen 19.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

30-talsvilla med karaktär!

Mycket charmigt äldre hus med pampig entré. Stor 
naturträdgård men även gräsmatta och rabatter. Övre 
plan med två sovrum, entréplan med vardagsrum och 
kök. Källare med tvätt, wc och badrum. Allt i äldre stil
- måste ses på plats! Ett hus att förälska sig i!  90 kvm. 

Pris 1.700.000:- som utgångspris. 
Ring för bokad visning 28/10 & 30/10. Adress 
Gamla vägen 4. 

Surte
Älvängen

Mer än bara lokaltidning
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ÄLVÄNGEN. I torsdags 
gick Fairtrade Chal-
lenge av stapeln för 
fjärde året i rad.

Målet att en halv mil-
jon människor runtom 
i landet skulle fi ka 
med Fairtrademärkta 
produkter under en och 
samma dag infriades.

Hos Alevira Rättvis 
Handel stod kaffebordet 
uppdukat under hela 
eftermiddagen och be-
sökarna strömmade in.

Det doftade nybryggt kaffe 
inne på Alevira i torsdags. 
Från lunchtid och ända fram 
till stängningsdags kunde 
gästerna njuta av en kopp 
rättvisemärkt java. Till detta 
serverades goda chokladbi-
tar som ytterligare förhöjde 
smakupplevelsen.

Alevira är ett socialt 
arbetskooperativ, en eko-
nomisk förening med egen 
styrelse. Ale kommun stödjer 
kooperativet genom att bland 
annat betala lokalhyran och 
lön till handledarna. Alevira 
vänder sig till människor 
med olika arbetshinder och 
syftet är att ge denna grupp 
människor ökad livskvalitet 
och dessutom integrering i 
samhället.

Rättvisemärkta varor 
utgör en del av sortimentet, 
men man har även en hel del 
hantverksprodukter till för-

säljning. Sedan en tid tillbaka 
finns också second hand-
kläder för barn att fynda i 
affären.

Från den 1 december 
kommer Alevira att utöka 
sina öppettider, som för-
hoppningsvis ska generera 
god försäljning under den 
kommande julhandeln.

Alevira bjöd på Fairtradefi ka

FIKAGÄST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tre gånger Christina, Söderman, Skånberg och Sarvik, hälsade välkommen till Fairtradefi ka 
hos Alevira i Älvängen.

För den musikaliska underhållningen svarade Robin Lillfors 
och Alexandra Aspholm.

MÅNGA OLIKA VILLOR OCH ETT 
OÄNDLIGT ANTAL HEM

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

Din lokala husleverantörsedan 1947

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

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

Funderar du 
på att sälja?
Det är mycket som ska förberedas inför 
försäljningen av en bostad och det kan gå 
snabbt när man väl hittar sin drömbostad. Vi 
vill därför erbjuda dig värdering och vår tjänst 
Startklar som gör dig just det – startklar och 

att det kostar dig en krona!

 

Ring oss idag!

Henrik Kjellberg
0727-316 360

A
0705-377 619

Mycket gott skick med garage 
om 70 kvm!

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

Pris 2.275.000:- som utgångspris.
Visas 25/10 och 27/10. 
Adress Herrgårdsvägen 19.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

30-talsvilla med karaktär!

Mycket charmigt äldre hus med pampig entré. Stor 
naturträdgård men även gräsmatta och rabatter. Övre 
plan med två sovrum, entréplan med vardagsrum och 
kök. Källare med tvätt, wc och badrum. Allt i äldre stil
- måste ses på plats! Ett hus att förälska sig i!  90 kvm. 

Pris 1.700.000:- som utgångspris. 
Ring för bokad visning 28/10 & 30/10. Adress 
Gamla vägen 4. 

Surte
Älvängen

Mer än bara lokaltidning

Vardag 10-19 | Lördag 10-15 | Söndag 11-15 
ICA Kvantum 8-22 alla dagar | www.aletorg.se

Lördag
27 okt

kl 11-15

Tårtkalas på torget!

TÅRTSERVERING
I samarbete med OK Alehof 

GODISREGN
kl 12, 13 & 14

kalaserbjudanden i butikerna!

KORV & CHOKLAD
korvvagn är på plats
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PÅ GÅNG I BUTIKERNA!
Brödveckor Veckorna 43-44

Gustav Adolfsbakelser Tisdag 6/11

Fars Dag Söndag 11/11

www.cederleufssvenheimers.se

NÖDINGE. Det blev en 
högtidlig kväll i entre-
prenörskapens anda 
när deltagarna från 
kursen Young entrepre-
neurs of Ale – YEA höll 
sin slutgiltiga presen-
tation i torsdags.

Många röster vittna-
de om att projektet för 
arbetssökande ungdo-
mar är en satsning i 
helt rätt riktning.

Det gick nästan att ta på 
stämningen i lektionssalen på 
Ale gymnasium när den stora 
publiken började komma på 
plats.

Spända av förväntan stod 
de 15 deltagarna från Arbets-
marknadsenhetens projekt 
YEA redo att visa vad de lärt 
sig. I åhörarskaran fanns för-
utom anhöriga och tidigare 
deltagare även kommunens 
ledande politiker och repre-
sentanter från näringslivet. 
Alla var nyfikna på de poten-
tiella affärsidéer som ungdo-
marna arbetat fram under de 
fem veckorna.

Projektet syftar till att 
stärka unga arbetssökande i 
Ale kommun och göra dem 
mer attraktiva på arbets-
marknaden. Fokus ligger på 
att bygga upp självförtroen-
det och bli medveten om hur 
man kan använda sina styr-
kor, samtidigt som de lär sig 
att tänka på nya sätt. Kursen, 
som leds av David Cart-
wright och Ben Mumby-
Croft, hålls genomgående 
på engelska.

Nätverkade
Två av affärsidéerna inklu-
derade mobilappar: Piano 
Kidz som hjälper barn att 
lära sig spela ett instrument 
och Health Bag App som 
ska hålla koll på hur man 
äter och tränar. Den tredje 
gruppen presenterade stolt 

sin Chill Pillow, en kudde 
med inbyggd kyleffekt. Del-
tagarna hade tagit hänsyn 
till allt ifrån produktion och 
ekonomi till målgrupp och 
marknadsföring, som de 
redogjorde för på ett profes-
sionellt sätt.

– Vi ger inte ungdomarna 
talang, den har de själva. Det 
vi gör är att lära dem hur de 
kan använda sina talanger i 
arbetslivet, sa David Cartw-
right. 

När det blivit dags för 
diplomutdelning berömde 
han var och en av deltagarna 
och framhöll deras alldeles 
unika personligheter som 
alla bidragit till gruppens 
gemenskap och framgång. 

Ögonen var blanka hos 
deltagarna när det blivit dags 
att skiljas åt efter smörgåstår-
tan, men innan dess passade 
de på att nätverka med före-
tagarna som kommit för att 
ta del av deras arbete. 

Hanna Järnström, HR 
och administration manager 
på KraftPowercon i Surte var 
mäkta imponerad av ungdo-
marnas insatser. 

– Framför allt är jag impo-
nerad av engelskan, de var 
verkligen duktiga. Det här är 
ett bra initiativ och de är rik-
tiga idésprutor allihop. Jag 
skulle rekommendera fler 
företagare att gå nästa gång. 

Självförtroende
När hon berättade att före-
taget kan komma att behöva 
mer folk till produktionen 
under sommarsäsongen var 
det flera som visade intresse 
och skrev ner kontaktupp-
gifter. 

Att man lyckats hitta ett 
vinnande koncept kunde 
även tidigare kursdeltagare 
intyga. Linus Samuelsson, 
som i fjol presenterade sin 
affärsidé, satt nu i publiken. 

– Det här betydde jätte-

mycket för mig, jag fick ett 
helt annat självförtroende. 
Innan satt jag på Arbetsför-
medlingen och sökte jobb, 
men efteråt kunde jag istället 
gå runt till restauranger och 
nu har jag fått jobb som kock 
på The Dubliner i Göteborg. 

Sara Johansson gick 
också kursen förra året och 
i torsdags agerade hon foto-
graf under presentationen. 

– Det är en helt underbar 
kurs som gav mig mycket 
inspiration. Idag vågar jag 
fokusera på mina drömmar 
och tanken är att först läsa 
filosofi och sedan söka in till 
musikhögskolan med inrikt-
ning på sång. 

Lyckad repris av hyllad satsning

Stämningsfull kväll. Deltagarna var blanka i ögonen när det 
blivit dags att ta farväl.

Linus Samuelsson, som deltog förra året, har idag jobb som 
kock, något han till stor del tackar YEA för.

Grupperna hade tänkt på allt från produktion till marknads-
föring i sina affärsidéer.

Hanna Järnström från KraftPowercon berömde kursen. Alla presentationer hölls på engelska.Med stort engagemang presenterade ungdomarna 
sina affärsplaner.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Välkommen till en riktig mataffär!
SKÖRDEFEST

Gästspelare!

Öppet alla dagar 8-22

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. Priserna gäller t o m v.43 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

Äpple-kanel 

1290/st
Polfärsk 275g. Fri från mjölk.

Jfr pris 46,90/kg.

Falukorv 

2490/st
Scan 800g.

Jfr pris 31,12/kg.

På torsdag och fredag 11-19 
dukar vi upp till skördefest! 

Välkommen att smaka och lära om våra svenska 
rotfrukter. Och visst, paprICAklubben finns på plats. 

Halloween närmar sig...

Hittar du kanske en ny favorit?Hälsonyhet

God husmanskost

Risi-, mannafrutti 

4 för 30:-

Något nytt på frukostbordet

I manuella delikatessdisken Veckans prispress

 NU HAR VI STARTAT PAPR KLUBBEN
Med den vill vi på ICA Kvantum visa barn hur 
gott och nyttigt det är med frukt och grönt.

Paprikaklubben är för barn 
mellan 3-12 år. Du som 

vårdnadshavare behöver ha 
ett giltigt ICA kort.

Köttbullar, järpar 

1690/st
Scan 300-350g.

Jfr pris 56,33-48,29/kg.

Grillad kyckling 

3995/st
Kronfågel ca 1 kg. 

3:- per såld kyckling går till 
Vakna -Tillsammans mot droger.

Knäckebröd 

2 för 28:-
Wasa Frukost, Falu rågrut, Rågi.
470-550g. Jfr pris 29,79-25,45/kg.

Påläggskupan 

2 för 30:-
Göl 125-150g.

Jfr pris 120-100,-/kg.
Finns laddat på ditt ICA Kort

Kaffe

2 för 49:-
Löfbergs Lila 500g. Jfr pris 49,-/kg

Gäller ej Ekologiskt. 

Finns laddat på ditt ICA Kort.

Musli 

1990/st
Risenta 400-600g.

Jfr pris 49,75-33,17/kg.

Drickchoklad 

3990/st
Oboy 1100g. Jfr pris 36,27/kg.

Snackmorötter 

10:-/st
ICA Danmark 200g. Klass 1.
Jfr pris 50,-/kg. Rosa bandet.

Bacon

3 för 25:-
Skivat, tärnat. Scan 140g.

Jfr pris 58,52/kg.

Bananer

990/kg
Chiquita Centralamerika. 

Klass extra.

Kryddkorv

1890/st
Scan 240-300g.

Jfr pris 78,75-63,-/kg.

Rödbetor 

590/kg
Sverige Klass 1.

Ost 1878, Morfars 

99:-/kg
Falbygdens ost, ca 500g.

Röd, svart 17-31%.

Päron Conference 

15:-/kg
ICA, Holland, Belgien.

Klass 1.

Servetter 

25:-/st
ICA Home svart/vit 40cm. 

3-lags. 50-pack.

Värmeljus 

1990/st
ICA Home. Ljus i plastkopp.

Finns även i orange.

Festmarschall 

2 för 25:-
ICA Home.

Blockljus 

1990/st
ICA Home 7x15 cm.

Drickyoghurt

2 för 24:-
Arla Wellness 350 ml.

Jfr pris 34,29/liter.

Grovmalda 
Gårdskorvar

2290/st
Scan 300g. Jfr pris 76,33/kg.

Chips

10:-/st
ICA 300g. Jfr pris 33,33/kg.

Max 1 köp per kund.

Yoghurt

1790/st
Arla Wellness 1000g.

Mjölkdryck

2 för 22:-
Arla Wellness i liter. 

Jfr pris 11,-/liter.
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NÖDINGE. Det blev en 
högtidlig kväll i entre-
prenörskapens anda 
när deltagarna från 
kursen Young entrepre-
neurs of Ale – YEA höll 
sin slutgiltiga presen-
tation i torsdags.

Många röster vittna-
de om att projektet för 
arbetssökande ungdo-
mar är en satsning i 
helt rätt riktning.

Det gick nästan att ta på 
stämningen i lektionssalen på 
Ale gymnasium när den stora 
publiken började komma på 
plats.

Spända av förväntan stod 
de 15 deltagarna från Arbets-
marknadsenhetens projekt 
YEA redo att visa vad de lärt 
sig. I åhörarskaran fanns för-
utom anhöriga och tidigare 
deltagare även kommunens 
ledande politiker och repre-
sentanter från näringslivet. 
Alla var nyfikna på de poten-
tiella affärsidéer som ungdo-
marna arbetat fram under de 
fem veckorna.

Projektet syftar till att 
stärka unga arbetssökande i 
Ale kommun och göra dem 
mer attraktiva på arbets-
marknaden. Fokus ligger på 
att bygga upp självförtroen-
det och bli medveten om hur 
man kan använda sina styr-
kor, samtidigt som de lär sig 
att tänka på nya sätt. Kursen, 
som leds av David Cart-
wright och Ben Mumby-
Croft, hålls genomgående 
på engelska.

Nätverkade
Två av affärsidéerna inklu-
derade mobilappar: Piano 
Kidz som hjälper barn att 
lära sig spela ett instrument 
och Health Bag App som 
ska hålla koll på hur man 
äter och tränar. Den tredje 
gruppen presenterade stolt 

sin Chill Pillow, en kudde 
med inbyggd kyleffekt. Del-
tagarna hade tagit hänsyn 
till allt ifrån produktion och 
ekonomi till målgrupp och 
marknadsföring, som de 
redogjorde för på ett profes-
sionellt sätt.

– Vi ger inte ungdomarna 
talang, den har de själva. Det 
vi gör är att lära dem hur de 
kan använda sina talanger i 
arbetslivet, sa David Cartw-
right. 

När det blivit dags för 
diplomutdelning berömde 
han var och en av deltagarna 
och framhöll deras alldeles 
unika personligheter som 
alla bidragit till gruppens 
gemenskap och framgång. 

Ögonen var blanka hos 
deltagarna när det blivit dags 
att skiljas åt efter smörgåstår-
tan, men innan dess passade 
de på att nätverka med före-
tagarna som kommit för att 
ta del av deras arbete. 

Hanna Järnström, HR 
och administration manager 
på KraftPowercon i Surte var 
mäkta imponerad av ungdo-
marnas insatser. 

– Framför allt är jag impo-
nerad av engelskan, de var 
verkligen duktiga. Det här är 
ett bra initiativ och de är rik-
tiga idésprutor allihop. Jag 
skulle rekommendera fler 
företagare att gå nästa gång. 

Självförtroende
När hon berättade att före-
taget kan komma att behöva 
mer folk till produktionen 
under sommarsäsongen var 
det flera som visade intresse 
och skrev ner kontaktupp-
gifter. 

Att man lyckats hitta ett 
vinnande koncept kunde 
även tidigare kursdeltagare 
intyga. Linus Samuelsson, 
som i fjol presenterade sin 
affärsidé, satt nu i publiken. 

– Det här betydde jätte-

mycket för mig, jag fick ett 
helt annat självförtroende. 
Innan satt jag på Arbetsför-
medlingen och sökte jobb, 
men efteråt kunde jag istället 
gå runt till restauranger och 
nu har jag fått jobb som kock 
på The Dubliner i Göteborg. 

Sara Johansson gick 
också kursen förra året och 
i torsdags agerade hon foto-
graf under presentationen. 

– Det är en helt underbar 
kurs som gav mig mycket 
inspiration. Idag vågar jag 
fokusera på mina drömmar 
och tanken är att först läsa 
filosofi och sedan söka in till 
musikhögskolan med inrikt-
ning på sång. 

Lyckad repris av hyllad satsning

Stämningsfull kväll. Deltagarna var blanka i ögonen när det 
blivit dags att ta farväl.

Linus Samuelsson, som deltog förra året, har idag jobb som 
kock, något han till stor del tackar YEA för.

Grupperna hade tänkt på allt från produktion till marknads-
föring i sina affärsidéer.

Hanna Järnström från KraftPowercon berömde kursen. Alla presentationer hölls på engelska.Med stort engagemang presenterade ungdomarna 
sina affärsplaner.
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Äpple-kanel 

1290/st
Polfärsk 275g. Fri från mjölk.

Jfr pris 46,90/kg.

Falukorv 

2490/st
Scan 800g.

Jfr pris 31,12/kg.

På torsdag och fredag 11-19 
dukar vi upp till skördefest! 

Välkommen att smaka och lära om våra svenska 
rotfrukter. Och visst, paprICAklubben finns på plats. 

Halloween närmar sig...

Hittar du kanske en ny favorit?Hälsonyhet

God husmanskost

Risi-, mannafrutti 

4 för 30:-

Något nytt på frukostbordet

I manuella delikatessdisken Veckans prispress

 NU HAR VI STARTAT PAPR KLUBBEN
Med den vill vi på ICA Kvantum visa barn hur 
gott och nyttigt det är med frukt och grönt.

Paprikaklubben är för barn 
mellan 3-12 år. Du som 

vårdnadshavare behöver ha 
ett giltigt ICA kort.

Köttbullar, järpar 

1690/st
Scan 300-350g.

Jfr pris 56,33-48,29/kg.

Grillad kyckling 

3995/st
Kronfågel ca 1 kg. 

3:- per såld kyckling går till 
Vakna -Tillsammans mot droger.

Knäckebröd 

2 för 28:-
Wasa Frukost, Falu rågrut, Rågi.
470-550g. Jfr pris 29,79-25,45/kg.

Påläggskupan 

2 för 30:-
Göl 125-150g.

Jfr pris 120-100,-/kg.
Finns laddat på ditt ICA Kort

Kaffe

2 för 49:-
Löfbergs Lila 500g. Jfr pris 49,-/kg

Gäller ej Ekologiskt. 

Finns laddat på ditt ICA Kort.

Musli 

1990/st
Risenta 400-600g.

Jfr pris 49,75-33,17/kg.

Drickchoklad 

3990/st
Oboy 1100g. Jfr pris 36,27/kg.

Snackmorötter 

10:-/st
ICA Danmark 200g. Klass 1.
Jfr pris 50,-/kg. Rosa bandet.

Bacon

3 för 25:-
Skivat, tärnat. Scan 140g.

Jfr pris 58,52/kg.

Bananer

990/kg
Chiquita Centralamerika. 

Klass extra.

Kryddkorv

1890/st
Scan 240-300g.

Jfr pris 78,75-63,-/kg.
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Höstens 
sponsringspaket 
är nu utdelade!

Läs gärna mer och ansök om sponsring för 
2013 på vår hemsida www.aleel.se, sista 

ansökningsdag är 31 mars 2013.

Ale Els sponsring riktar sig till registrerade föreningar eller 
klubbar i Ale Kommun och i främsta hand till barn- och 

ungdomsverksamheter inom idrott och kultur.

Följande klubbar och föreningar får 

Ale Els sponsringspaket hösten 2012:

Ale HF Handboll

Ale Golfklubb

FUB Ale

Luftslottet

Alebacken 
Sportklubb

Ale Basket

Nödinge SK

ALE IBF

Kulturföreningen 
Svanen

Alebygdens 
Bouleklubb

lansforsakringar.se/alvsborg

Bli Guldkund
spara 1000-lappar.
Enkelt och lönsamt.

Ring oss på 0303-33 16 33

NORRKÖPING. I dagarna 
avgörs om Ale kommun 
är Sveriges bästa drog-
förebyggande kommun.

Thomas Berggren, 
Vakna, är dessutom no-
minerad till titeln som 
årets drogförebyggare.

Bakom utmärkelserna 
står CAN, centralför-
bundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning.

Efter ett politiskt initiativ 
2003 utsågs Thomas Berg-
gren till projektledare för att 
koppla ett samlat grepp kring 
det drogförebyggande arbe-
tet i Ale kommun. Det var 
första byggstenen till det som 
kom att bli Vakna, droger 
dödar! Inledningsvis var det 
ett traditionellt kommunalt 
projekt, men ganska snabbt 
väcktes omvärlden. Thomas 
Berggren jobbade hårt och 
utåtriktat. Svarta skyltar 
med texten ”Vakna – droger 
dödar!” sattes upp runtom i 
kommunen och ofta väl syn-
liga från E45. Intresset kring 
projektet spred sig utanför de 
kommunala verksamheterna. 
Allmänheten tog kontakt, 
näringslivet likaså.

– Alla ville plötsligt 
vara med. Vi hade hittat 
en gemensam berörings-

punkt, våra barn och unga. 
Frågor om hur man kunde 
sponsra projektet dök upp. 
Ekonomiska bidrag blev ett 
problem. Kan man skänka 
pengar till en 
k o m m u n ? 
Vi tyckte att 
det var vik-
tigt att dessa 
pengar blev 
öronmärkta 
för barn och 
ungdomar i 
Ale, därför 
bildades en 
stödförening 
av engage-
rade alebor. 
S t y r e l s e n 
förvaltar pengarna och delar 
årligen ut bidrag till drogfri 
föreningsverksamhet, det 
är en fantastisk saga, säger 
Thomas Berggren som är 
mycket stolt över att ha blivit 
nominerad.

– Jag tycker faktiskt att vi 
är värda det. I Ale bryr vi oss 
om ungdomar. Vi gör mer än 
många andra och vi gör det 
tillsammans. Föreningsliv, 
näringsliv och kommun har 
gemensamt skapat ett starkt 
varumärke i Vakna.

Totalt har insamlingarna 
till Vaknafonden dragit in 
närmare två miljoner kronor. 

Största enskilda bidragsgi-
varen är ICA Kvantum, där 
en påse säljs till förmån för 
stödföreningens verksamhet. 
Även Alebyggen har skänkt 

b e t y d a n d e 
belopp. Det 
är genom 
sitt entusias-
merande sätt 
som Thomas 
B e r g g r e n 
har lyck-
ats få såväl 
nä r ings l i v, 
föreningsliv 
och kommun 
att dra åt 
samma håll. 
N u m e r a 

handlar det drogförebyg-
gande arbetet i Ale om att 
tillsammans kan vi göra sam-
hället bättre.

I samband med en cere-
moni i Norrköping offent-
liggörs årets förebyggare och 
drogförebyggande kommun. 
Förutom Ale är också 
Karlskoga, Degerfors och 
Örebro nominerade. Vinna-
ren i klassen årets förebyg-
gare röstas fram genom en 
sms-röstning.

Ale förebygger med framgång
– Thomas Berggren årets förebyggare?

Thomas Berggren är nominerad till årets förebyggare av Centralförbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

I Ale bryr vi oss om 
ungdomar. Vi gör mer 
än många andra och vi 
gör det tillsammans. 

Föreningsliv, näringsliv 
och kommun har 

gemensamt skapat ett 
starkt varumärke 

i Vakna.
Thomas Berggren
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ÖPPET: VARDAGAR 9-18, LÖRDAGAR 9-14 • ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12

100-200:-
RABATT
PÅ ALLA JACKOR

100:-
RABATT
PÅ ALLA JEANS, 

CHINOS & BYXOR

Vi lottar ut ett presentkort 
på 500:- på nattöppet!

Varje betalande kund får en lott. 
Vinnarnumret presenteras i 
nästa nummer av Alekuriren

NATTÖPPET TORSDAG 25/10 KL 19-22

GEOGRAPHIC NORWAY
Navy/svart

995:-

TORSDAG 25 OKTOBER 
HAR VI ÖPPET 19-22

ÄLVBLOMMAN • MANUFAKTUREN • AXUMS JÄRN 

ALE RADIO-TV • GH:S HEM & INTERIÖR • COLORAMA 

ÄLVÄNGENS GARN & TEXTIL • SYNOPTIK

ÄLVFOTO MED LEKSAKER

Psst...

Älvängens
Företagarförening

www.alvangen.com
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ALAFORS. Det var idel 
pigga ben hos barnen 
på Mor Annas förskola.

Springloppet tillryg-
galades med enkelhet 
av samtliga deltagare.

Efter målgång erhöll 
samtliga löpare ett 
diplom.

Den nationella kampanj-
veckan ”Ett friskare Sve-
rige” gjorde avtryck även 
på Mor Annas förskola. På 
tisdagen hade man besök av 
kommunens dietist Kristine 
Arhage, som bland annat 
pratade om nyttan av att äta 
frukt och grönt.

På torsdagsmorgonen 
deltog barnen från de fyra 
avdelningarna, Nalle Puh, 

Tiger, Ior och Nasse, i premi-
ärupplagan av Springloppet. 
Start och mål skedde inne på 
förskoleområdet. Innan för-

skoleeleverna släpptes iväg 
avverkades gemensam upp-
värmning under ledning av 
Marie Albinsson.

När alla flickor och pojkar 
passerat målskynket trium-
ferade Mor Annas förskola 

med att göra den klassiska 
raketen. Efter det försågs 
deltagarna med ett diplom 

som ett bevis för sin insats i 
Springloppet.

JONAS ANDERSSON

Premiär för Springloppet

Starten har just gått för Springloppet på Mor Annas förskola 
i Alafors.

Gemensam uppvärmning föregick starten av Springloppet.

NÖDINGE. Ale har 
berikats med en egen 
sagoskog.

I onsdags morse 
skedde invigningen av 
Ekskogen.

Förskolebarn från Nol 
och Nödinge deltog i 
festligheterna.

Ekskogen ligger mellan Nol 
och Nödinge, alldeles intill 
gång- och cykelbanan i höjd 
med Rödjans industriområde. 
Här har Ale kommun och Ale-
byggen märkt upp två lagom 
långa naturstigar genom 
vacker terräng.

– Detta är en utveckling av 
den natur- och kulturguide 
som tagits fram i Ale kommun. 
Det var vår kommunekolog 
Göran Fransson som ”trol-
lade” fram den här sagosko-
gen, som lämpar sig väldigt väl 
för barn, säger folkhälsoplane-
rare Birgitta Fredén.

På onsdagsmorgonen 
deltog ett 90-tal förskolebarn 
från Nödinge och Nol i den 
invigning som kommunen 
bjudit in till. Dagen till ära 
var Ekskogen fylld av diverse 
sagofigurer, som förhöjde 
stämningen ytterligare. Skal-
man tog med barnen på en 

tipspromenad och vid mål-
gång bjöds det på rykande 
varm choklad och ostsmörgås.

– Frågorna kommer att 
sitta uppe till och med den 30 
november. Genom att svara 
på frågorna och skicka in ett 

svarsvykort till Ale bibliotek 
är man med och tävlar om 
fina priser, förklarar Birgitta 
Fredén.

Sagolikt roligt för barnen

I SKOGEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Barn från Storgårdens förskola avdelning Junibacken kom till 
invigningsfi randet av Ekskogen.

Förskolebarnen fi ck träffa både prinsessor och djur på sin 
vandring i Ekskogen.

– Din skobutik för hela familjen

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

Erbjudandet gäller endast torsdag 25/10, kl 19-22

KOLLA IN VÅRT HÖSTMODE
UNDER ÄLVÄNGEN-NATTA, TORSDAG 25/10

Hela kvällen har vi 25% på alla väskor, plånböcker, 
handskar, paraplyer och smycken

Kl 20-21 HERRARNAS TIMMA 
25% på alla herrskor

Kl 21-22 DAMERNAS TIMMA 

25% på alla damskor

KL 19-20 BARNENS TIMMA 

25% på alla barnskor

Barnkänga BAGHEERA 
Ord. pris 499:- Strl 28-35 

Finns även i Svart

Barnkänga Ecco 
Ord. pris 800:- Strl 27-35

Barnkänga Donna Girl  
Ord. pris 550:- Strl 28-35

Herrkänga PUMA 
Gore-tex. Ord. pris 1300:- 
Strl 36-47

Herrkänga Lacoste 
Ord. pris 1300:- 
Strl 40-45

Herrsko Ecco 
Ord. pris 1000:- 
             Strl 40-45

Damstövel Rieker 
Ord. pris 1200:- Strl 36-41

Damstövel CINNAMON
Ord. pris 1495:- Strl 36-41 
Finns även i brunt.

Dam Tamaris 
Ord. pris 599:- 

Strl 36-42

PÅ 

ÄLVÄNGENNATTA 
25/10 KL 19-22

GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85 
MÅNDAG-FREDAG 09–18, LÖRDAG 10–14

KASHMIR 
VÄGGFÄRG
tonad vit 4 liter

Ord 519:-
NATTPRIS 259:-

IDEO 
TAKFÄRG

3 liter
Ord 249:-

NATTPRIS 124:-

Priserna gäller under 
Älvängennatta kl 19-22 

och så långt lagret räcker

VÄLKOMNA!
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Passa på under Älvängennatta!
Gäller 25/10 kl 19.00-22.00. Reservation för slutförsäljning. Max en vara 

av varje per kund.

Ord pris 299:-

Ord pris 349:-

Ord pris 499:-

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

Göteborgsvägen 84, ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60

WWW.ALERADIOTV.SE

Panasonic KX-TG1611EG-K
Trådlös telefon med 
nummerpresentatör och 
telefonbok. 2 års garanti!

Panasonic KX-TG1612EG-K
Trådlös telefon med dubbla handenheter och ladd-stationer. 

Nummerpresentatör och telefonbok. 2 års garanti!

NOKIA 100
Mycket lättanvänd mobil, 

Stora knappar, färgdisplay, 
bra ljud, 2 års garanti!

SanDisk Cruzer Blade  USB minne
Litet och smidigt  USB-minne av hög 
kvalité.

119:-

4 GB 49:-
Ord pris 99:-

8 GB 69:-
Ord pris 149:-

16 GB 99:-
Ord pris 199:-

279:-

199:-

Sverige
- Ett skatteparadis?

Planeringsåtgärder för fåmansföretagare

Handelsbanken i Ale har bjudit in
Beatrice Hultman och Anders Larsson 

samt auktoriserade revisorn  Rune Attsell 
från revisionsbyrån Grant Thornton.

Fars Hatt, Kungälv
onsdag 14 november 

kl 07.30-09.00
Vi bjuder på kaffe och frukostfralla!

Anmälan senast fredag 9 november till 
alvangen@handelsbanken.se eller på 0303-33 48 50

ÄLVÄNGEN • ALE TORG • SURTE

ÄLVÄNGEN. För ett tag 
sedan fi ck eleverna i 
årskurs 1 och 2 på Älv-
ängenskolan ett brev 
från tidningen.

Redaktionen undrade 
om barnen kunde ta 
reda på vem den förvir-
rade kvinnan var som 
uppehöll sig vid Ran-
neberget.

I tisdags gjorde 
eleverna slag i saken 
och träffade Birna som 
sade sig tillhöra Mixi-
folket.
Det var med lätta ben och 
spänd förväntan som elev-
erna i årskurs 1A och 2A från 
Älvängenskolan på tisdags-
morgonen cyklade iväg med 
destination Ranneberget. 
Ganska snart träffade barnen 
den kvinna de sökte. Birna, 
som betyder björnhona, hade 
slagit läger i väntan på sitt 

folk. Hon tillhör Mixifolket 
och flyr ifrån Gautigoterna.

På plats i skogen samta-
lade eleverna med Birna, som 
lärde dem att spinna. Ska 
man överleva vintern gäller 
det nämligen att kunna göra 
sina egna filtar. Birnas pack-
ning innehöll också andra 
intressanta föremål. Det blev 
till att laga mat över öppen 
eld, gjort på godsaker från 
naturen. Äpple, blåbär och 
hallon fick mätta hungrande 
magar.

Vidare fick eleverna prova 
på att göra gammaldags 
smycken, utföra lekar i form 
av hästsko- och varpkast-
ning. En grupp fick dess-
utom ge sig iväg högst upp 
på Ranneberget för att speja 
efter fiender.

– Detta är ett SO-tema 
där vi har fokus på Älvängen 
förr i tiden. Vi har fått pengar 

från Ale kommuns så kallade 
innovationspott. Detta är 
uppstarten på projektet och 
nästa steg blir att utforska 
fornminnen från Älvängen, 
berättar lärare Anna Larson.

Med fokus på Älvägen förr i tiden
Matlagning över öppen eld.

Temadagen innehöll också 
lek, här i form av hästsko-
kastning.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Göteborgsvägen  •  Älvängen  •   0303 - 74 60 76

ÄLVÄNGENNATTA!
TORSDAG 25 OKTOBER

Gäller hela sortimentet!
(Gäller ej beställningsvaror)

KL 19-20 10% RABATT

KL 20-21 15% RABATT

KL 21-22 20% RABATT
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BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

Full koll under
parketten.

Vår försäkring Varudeklarerat innebär
tt h t d kö ll älj ä

Full koll under
parketten.

Vår försäkring Varudeklarerat innebär
att huset du köper eller säljer är
besiktigat, samt att du är skyddad mot
kostsamma efterräkningar i tio år från
avslutad affär.

För att få veta mer om de unika fördelarna med att
köpa eller att sälja ett Varudeklarerat hus, kontakta
din Bobutik eller gå in på svenskfast.se.

PRIS 575 000 kr/bud. AVGIFT 3 444 kr/månad.
EP 146 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Skolvägen
7a. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 53 kvm
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PRIS 2 400 000 kr/bud. TOMT 907 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Björklövsvägen 1. ALE
Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 137+ 28 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 350 000 kr/bud. AVGIFT 1 733 kr/månad.
EP 129 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Nordgärdesvägen 7a. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 1 rok, 30 kvm
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PRIS 1 950 000 kr/bud. TOMT 946 kvm.
EP 71 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Alekärrsvägen 17. ALE Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE ALAFORS 5 rok, 113 kvm
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VARUDEKLARERAT*

PRIS 665 000 kr/bud. AVGIFT 3 557 kr/månad.
EP 147 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Alkalievägen 19c. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 3 rok, 64,8 kvm
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PRIS 2 165 000 kr/bud. TOMT 527 kvm .
EP 82 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Gästgivarevägen 3. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE NÖDINGE 4 rok, 89 kvm
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VARUDEKLARERAT*

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

Den enda mäklaren med denna produkt!

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 15 oktober

Skadegörelse
En mikrovågsugn börjar brinna 
på Himlaskolan, Alafors. Någon 
har lagt olämpliga föremål i 
ugnen. Brännskador uppstår 
på den närliggande gipsväg-
gen. Ingen person kommer till 
skada.

Stöld av ett lastväxlarflak i 
samband med ett asfalterings-
arbete på E45 i Surte.

Tisdag 16 oktober

Sminkstöld
Stöld av diverse sminkproduk-
ter på Lindex i Nödinge.

Fredag 19 oktober

Brödtjuv
Ett antal backar fyllda med 
bröd tillgrips från Bedas Café 
i Surte.

Lördag 20 oktober

Snatteri
En 13-årig snattare grips på Ica 
Kvantum i Nödinge.

Söndag 21 oktober

Rån
En kvinna i 25-årsåldern rånas 
på cigaretter. Händelsen 
utspelar sig strax efter klockan 
19 i Nol. Tre gärningsmän i 
20-30-årsåldern är inblandade. 
Två av killarna håller kvinnan 
varvid den tredje lägger beslag 
på cigaretterna.

Måndag 22 oktober

Äggkastning
En villaägare i Nödinge rap-
porterar skadegörelse sedan 
han fått ägg kastade dels på 
bostaden, dels på bilen.

Inbrott i en byggbarack på 
Ale Torg. Arbetskläder och 
verktyg tillgrips.

Antalet anmälda brott under 
perioden 15/10 – 22/10: 38. Av 
dessa är sju bilinbrott.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

NÖDINGE. Förra torsdagen 
intog Kulturskolan idrotts-
hallen i Ale gymnasium. Det 
blev en väldigt annorlunda 
upplevelse för alla inblan-
dade. Ljuvliga, ovanliga, 
skrämmande, märkliga ljud 
från musikinstrument blan-
dades med röster som fram-

förde texter och bildelever 
målade med vackra färger.

Kompositören Lars 
Carlsson repeterade under 
två timmar sin komposi-
tion ”Still waters run deep” 
i projektet Urart med elever 
och lärare från Kulturskolan. 
Kompositionen kan beskri-

vas som konstmusik eller 
filmmusik där deltagarna 
följer symboler istället för en 
traditionell notbild. Kvällen 
avslutades med att stycket 
framfördes inför en entusias-
tisk publik. 

❐❐❐

Annorlunda musikupplevelse

Lars Carlsson repeterade under två timmar sin komposi-
tion ”Still waters run deep” i projektet Urart med elever och 
lärare från Kulturskolan.
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Flytta med Länsförsäkringar Länsdeklarerad betyder att
bostaden är besiktigad
innan försäljning.

Nödinge, Ale torg 14, 0303-33 16 40lansfast.se/ale

ADRESS RAMSTORP 2:33 TOMTYTA 1385 M²
PRIS 250 000 KR/BUD VISAS KONTAKTA MÄKLAREN FÖR
VISNING MÄKLARE FREDRIK HELLBERG
TELEFON 0303-33 16 42 

TOMT - ALVHEM
Vacker naturtomt med förhandsbesked i södra Alvhem.
Förhandsbeskedet medger byggnation av ett enbostadshus
samt garage.

ADRESS WESTMARKS GRÄND 25 BOAREA CA 115 M² / 4
ROK TOMTYTA 416 M² PRIS 2 790 000 KR/BUD VISAS LÖ
27/10 14.00-15.00 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE
FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42 

FRILIGGANDE VILLA - NÖDINGE
Modern fräsch och välplanerad enplansvilla med hög
standard i Backa Säteri. Öppen planlösning med högt i tak.
2 sköna uteplatser samt carport.

Det perfekta utgångsläget för en 
bostadsaff är är att vara förberedd.

Redan innan du vet när du ska fl ytta.

�
�
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ALE/GÖTEBORG. Förra 
julen fi rade hon i Thai-
land och julen dessför-
innan på Gran Canaria. 

Efter två år som 
reseledare ser Lina 
Svensson, 23 från 
Bohus fram emot att 
öppna klappar hemma 
med familjen, men först 
väntar framträdanden 
med Göteborgs lucia.

Hon är en av sju kandida-
ter till Göteborgs lucia och 
repetitionerna är i full gång. 
Lina Svensson är inte rädd 
för att kasta sig ut, träffa nya 
människor och se nya platser. 
Nyligen hemkommen efter 
två år utomlands som resele-

dare på Gran Canaria, Sici-
lien, Rhodos och i Phuket 
har hon nu tagit klivet in i 
luciatruppen, glad över att 
vara tillbaka på hemmaplan. 

– Jag gick musikallinjen 
på Mimers hus i Kungälv 
och de senaste åren har jag 
längtat efter att få ta upp 
sången igen. Sedan har jag 
alltid tyckt om lucia, det är så 
stämningsfullt. 2005 var jag 
kandidat till Ale lucia. 

Hon har pluggat turism 
i Kalmar och det var på den 
vägen hon sökte jobb som 
reseledare.

– Det har varit jättekul 
och man har träffat så mycket 
nya människor, men man har 
också jobbat väldigt mycket. 
Det är som att man pausar 
livet. Jag lagade till exempel 
inte mat på två år och i Thai-
land bodde vi på hotell hela 
tiden. Jag vill nog fortsätta 
inom turism och service, 
men nu vill jag vara hemma. 

Meningsfullt uppdrag
Den 12 december ska Göte-
borgs lucia krönas och krö-
ningskonserten kommer att 
hållas i Vasakyrkan.

– Jag är glad över att bara 
få vara med i truppen, men 
självklart hade det varit en 
stor bonus om man blev 
lucia.

Tjejerna har hela 27 sånger 
att öva in, de flesta av dem 

flerstämmiga. En hel månad 
bor luciatruppen på hotell 
Scandic Europa i Nordstan 
eftersom de kommer att ha 
en intensiv period med sam-
manlagt mellan 150 och 200 

framträdanden. Det är allt 
ifrån företags julbord till 
konserter ute på torgen och 
i olika verksamheter, framför 
allt inom omsorgen. 

I år går insamlingen till 

clownverksamheten vid 
Drottning Silvias barn- och 
ungdomssjukhus i Göteborg. 

– Att sjunga för allvar-
ligt sjuka barn och samla in 
pengar till dem är något av 

det finaste vi gör och det som 
känns mest meningsfullt, 
säger Lina Svensson. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Lina Svensson från Bohus är en av sju kandidater till Göteborgs lucia.

LINA SVENSSON
Ålder: 23
Bor: Kungälv
Uppvuxen: I Bohus
Familj: Mamma, pappa och två 
storasystrar
Intressen: Dans, sång och musik. 
Spelar piano. 
Brinner för: Att träffa nya männ-
iskor och se nya platser
Ogillar: Orättvisor
Om julen: ”Jag älskar julen och 
i år ser jag fram emot att fi ra 
hemma med familjen. Min syster 
har fått tvillingar och det ska bli 
mysigt att få vara med dem.”
Favoritjulsång: Det brinner en 
stjärna.

Från stranden till luciatruppen
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Är en del av Västsvenska paketet
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BOHUS. Vad får du om 
du blandar taktil mas-
sage, grönsakssoppa, 
smoothies och dess-
utom lite sittgympa?

En uppskattad häl-
sodag i Bohus Service-
hus!

– En toppendag, kon-
staterade äldrepedagog 
Carina Wallström.

Som ett inslag i den natio-
nella kampanjveckan ”Ett 
friskare Sverige” anordnades 
i tisdags en hälsodag i Bohus 
Servicehus dit seniorer väl-
komnades. Ett liknande 
arrangemang genomfördes 
dagen innan på Backavik i 
Nödinge.

Hälsodagen i Bohus inled-

des med provsmakning av 
smoothies. Gott tyckte besö-
karna och dessutom väldigt 
nyttigt. Dessutom serverades 
det grönsakssoppa som också 
fick högsta betyg.

Fotvårdsterapeut Eva 
Wall erbjöd taktil massage 
av händer och fötter. Efter-
middagen avrundades med 
att Carina Wallström intog 
scenen i matsalen för att 
demonstrera sittgympa.

– Ale Kontakt- och stöd-
verksamhet hjälper mig varje 
vecka. Det är tre kvinnor som 
turas om; Ann-Marie Sell-
berg, Marianne Alfreds-
son och Lisa Nousiainen, 
förklarade Carina Wallström 
som passade på att dela ut var 
sitt fint paraply till damerna 
som tack för hjälpen.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sittgympa fi ck avrunda tisdagens hälsodag i Bohus Servicehus.

Äldrepedagog Carina Wall-
ström ledde övningarna.

Uppskattad äldredag i Bohus

Benny & Carina 
med personal

Välkomna till
 den levande lanthandeln!

Gravljus

260:-
Jordnötter 3kg - 75:-
50st talgbollar i hink - 80:-
Strimmigt solrosfrö och vår egen 
blandning vildfågelfrö i säck och lösvikt

Råttgift, 
musfällor och 

burar

                  Fina gravkransar, 
dekorationer och lyktor

Stort sortiment av

Hel låda

Nu är det
dags att tänka
på småfåglarna

Tanka direkt från pump 
Miljöbensin 2-takt

1950
/liter

Lösvikt
Sågkedjeolja

2550
/liter

Stort utbud av oljeprodukter i lösvikt

Prisex

 24 veckoljus eller 
40 2½ dygns ljus
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ALE. Unga tjejer känner 
sig mer stressade än 
killar och drabbas of-
tare av psykisk ohälsa.

Det framgick av 
undersökningen Lupp 
2010, som utvärdera-
des under en demokra-
tidag förra hösten.

För att svara upp mot 
behovet har man i Ales 
skolor börjat arbeta 
med den forskningsba-
serade metoden DISA.

Nästan precis ett år har gått 
sedan den senaste demokra-
tidagen.

På plats i Bohushallens 
lokaler fanns bland andra 
undomslots, brotts- och 
drogförebyggare, Ale fritid, 
kommunalråden, represen-
tanter från Utbildnings-

nämnden och Kultur- och 
fritidsnämnden, elevrepre-
sentanter från varje hög-
stadieskola och gymnasiets 
elevråd samt representanter 
från fritidsgårdarna. 

Syftet var att fördjupa sig 
i och förstå innebörden av 
svaren från Lupp – Lokal 
uppföljning av ungdomspo-
litiken, som gjordes under 
2010. 

Många timmars diskussio-
ner avslutades med att elev-
representanterna gruppvis 
redogjorde för vad de tror att 
resultaten grundar sig i och 
vad som behövs göras för att 
komma till rätta med olika 
problem. 

Ett återkommande ämne 
var psykisk ohälsa bland 
unga tjejer, ett resultat som 
utmärkte sig i undersök-

ningen då det visade att tjejer 
i genomsnitt mår sämre och 
känner sig mer stressade än 
killar. 

Följer upp
Med det som utgångspunkt 
beslutades att man skulle 
erbjuda alla tjejer i årskurs 
åtta att arbeta med Disa-
metoden, som har sina rötter 
i kognitiv beteendeterapi. 
Syftet är att förebygga stress 
och depression hos unga 
tjejer och utvärderingarna 
som gjorts hittills visar på en 
förbättring. 

– När man väljer att ta 
reda på hur ungdomarna i 
en kommun mår har man 
också ett ansvar att följa upp 
och påverka i en annan rikt-
ning för att förebygga att fler 
hamnar i samma situation, 

säger Mathias Lind, enhets-
chef för Elevhälsan. 

Namnet Disa står för 
Depression In Swedish Adol-
escent eller Din Inre Styrka 
Aktiveras. Metoden är forsk-
ningsbaserad och omarbetad 
för att passa svensk kultur 
och svenska förhållanden. 

Tio träffar
Katarina Ukalovic, skolku-
rator på Kyrkbyskolan, är en 
av sammanlagt åtta grupple-
dare. Kuratorer och social-
pedagoger på Kyrkbyskolan, 
Aroseniusskolan, Himla-
skolan och Bohusskolan har 
eller håller på att utbildas till 
gruppledare för DISA.

Tjejgrupperna träffas vid 
sammanlagt tio tillfällen och 
såväl övningar som ledarme-
toder är nationellt framtagna 

och manualbaserade.
– Varje träff går under 

en viss rubrik. Vi kan till 
exempel diskutera och göra 
övningar kring ämnen som: 
hur man hanterar stress, 
stressiga situationer, negativt 
tänkande, hur man kan ändra 
sina negativa tankar till posi-
tiva och hur man kan planera 
för att må bättre. Det handlar 
om att bli medveten om sina 
tankar och lära sig att man 
kan styra över dem. Syftet är 
att stärka personerna, även 
för framtiden, genom att 
jobba förebyggande. Man 
behöver inte må jättedåligt 
för att känna att det skett 
en förändring. Tanken är att 
man ska må lite bättre lite 
oftare och metoden riktar sig 
lika mycket till de som redan 
mår bra, förklarar hon.

En övning går till exempel 
ut på att eleverna först ska 
tänka negativt och oroa sig 
för något i en halv minut och 
sedan föra tankarna till något 
positivt istället. Därefter ska 
de känna hur sinnesstäm-
ningen ändras och därmed 
förstå hur de kan styra sina 
tankar. 

Mathias Lind känner stor 
trygghet i att metoden base-
ras på forskning och sätter 
därför hög tilltro till att den 
fungerar.

– Grundtanken är att 
jobba förebyggande och hitta 
en struktur. Man ger tjejerna 
en verktygslåda för att kunna 
hantera de stressfaktorer 
som de utsätts för.

Tjejer stärks genom DISA
– Nationell metod har gett goda resultat
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ALE. Fler tjejkvällar. 
Det var ett önskemål 

som eleverna uttryckte 
på demokratidagen.

När Mötesplats 
Ungdom arrangerade 
en temakväll för tjejer 
förra onsdagen fanns 
även Eva Marberg, 
fältanknuten socialse-
kreterare på plats.

En trappa ner, bortanför tea-
tern i Ale gymnasium, har ett 
tiotal tjejer i blandade åldrar 
samlats. 

På bordet, som täcks av en 
rosa pappersduk, står nagel-
lack i alla tänkbara nyanser. 
Ögonskuggor, kajalpennor 
och läppglans ligger utspritt 
lite varstans. Alexia Mag-
nusson, som jobbar som 
personlig shoppare med 

kunskaper inom hår och 
makeup, har bjudits in för 
dela med sig av tips och idéer. 

Syftet med träffarna är 
att tjejer ska mötas och få 
en chans att diskutera kring 
sin vardag, både det som är 
roligt men även de svårighe-
ter man stöter på.

Tanken bakom hår- och 
sminktemat är inte att upp-
muntra till utseendefixering, 
utan istället öppna upp för 
samtal kring ett ämne som är 
en stor del av deras vardag.

Christina Magnusson-
Wallöe på Ale Fritid har lett 
tjejgrupper i många år och 
hon menar att man måste 
hitta saker som tjejer gillar 
för att få dem att komma på 
träffarna. 

– Hur man än gör så finns 
det här med smink, hår och 
kläder runt omkring dem 
ändå och det är något som 
intresserar många. Därför 
är det viktigt att kunna prata 
om det på ett bra sätt och 
till exempel visa att det finns 
snygga kläder för alla, oavsett 
hur man ser ut. 

Hon menar att tjejer idag 

har för få förebilder och istäl-
let pratar mycket med varan-
dra.

– Stödet räcker inte till 
och de hade egentligen 
behövt fler äldre förebilder. 

Värdefull kontakt
I Ale kommun finns tre 
fältanknutna socialsekrete-

rare som samarbetar med 
med Ale Fritids uppsöka-
renhet. En av dem är Eva 
Marberg, som jobbar halva 
tiden ute i verksamheterna 
och halva med myndighets-
utövning. Även hon fanns på 
plats när tjejerna pysslade i 
onsdags.

– Tanken med att vara ute 
bland ungdomarna är göra 
dem medvetna om vem de 
kan vända sig till om man 
skulle få problem. Det är 
viktigt att vara ute på skolor 
och fritidsgårdar och visa att 
vi finns. Det är även en chans 
för oss att bli uppmärksamma 
på om något inte står rätt till.

Även Ale ungdomsmot-
tagning har gästat tjejkvällar 
för att informera och skapa 
kontakt.. Kuratorn Ylva 
Fälth har märkt av att arbets-

löshet, bostadsbrist och det 
nya betygssystemet är fakto-
rer som bidrar till stress hos 
unga tjejer idag.

– Pressen på unga männ-
iskor är stor. Det är svårt när 
man hamnar utanför arbets-
marknaden och bristen på 
bostäder gör det svårt att 
flytta hemifrån och skapa sig 
ett eget liv. Många upplever 
även att det nya betygssyste-
met är stressande eftersom 
det blivit svårare att få topp-
betyg. 

Ännu är inte temat för 
nästa tjejkväll bestämt, men 
förhoppningen är att ännu 
fler ska få upp ögonen och 
komma på träffarna.

Tjejkvällar öppnar upp för samtal

Viktiga samtal. Tjejkvällen på mötesplats ungdom uppskattades av Sanaria Amed Ibrahim 
och Nadine Hjern. De är båda tolv år och går i sexan på Kyrkbyskolan. 

Hårtema. Evelina Landers blir ompysslad av Emelie Lindh.

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se
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Här står jag med 
hjärtat i handen och 
handen på hjärtat, 

vänder ut och in på mig själv i 
boken om mitt liv. Människan 
bakom masken träder fram för 
att berätta om hur det verkli-
gen var. The story of my life.

Är det bara jag eller har 
det den senaste tiden skett 
en fullständig explosion av 
självbiografiska böcker? 
Berättelser om allt och ing-
enting, viktiga och mindre 
viktiga ämnen med san-
ningen, eller åtminstone en 
förädlad version av den, som 
gemensam nämnare.

Det är allt från fotbolls-
hjältarnas väg mot toppen, 
bekännelser från rockstjär-
nornas vilda fester och foto-
modellernas glammiga liv 
till gripande livsöden, tunga 
avslöjanden och historier om 
betydelsefulla resor – runt 
jorden såväl som genom 
samhällsklasser. 

Det finns en längtan efter 
att krypa under skinnet på 
människor och på behag-
ligt avstånd grotta ner sig i 
andras tillvaro.

Som en evig sökare efter 
nya insikter och kloka värde-
ringar att göra till mina egna 
dras jag till självbiografiska 
böcker. Gränsen går vid 
pretentiösa b-kändisar som 
klämmer ur sig en snyfthis-
toria om sin uppväxt, som 
varvas med några kapitel 
om ”det hårda partylivet”. 

När man får känslan av att 
bokomslaget tagit längre tid 
att få ihop än själva historien 
och det luktar bekräftelse-
behov och snabba pengar 
tappar jag intresset.

Det är ofta ganska uppen-
bart vem som har ett genuint 
syfte med sin självbiografi 
och vem som bara vill se sitt 
nylle i bokhyllan.

Jag har aldrig brytt mig om 
att ta del av världslitteratur 
och ägna mig åt de stora 
författarna i finrummet, bara 
för att man ska. Jag vill läsa 
om människor som jag kan 
relatera till, ta följe med och 
hitta nya vägar och insikter 
genom. 

En författare som betytt 
mycket för mig ända sedan 
tonåren är Jonas Gardell 
och jag har läst de flesta av 
hans böcker. Omsorgsfullt 
insvept i skönlitterära berät-
telser och karaktärer åter-
ger han sin historia på ett 
ödmjukt sätt, liksom sorgset 
och hoppfullt på samma 
gång där varje ord är tyngt 
av sanningen.

Hans berättelser berör 
på riktigt eftersom de finns 
runt omkring oss hela tiden. 
Samma dag som den första 
boken i hans romantrilogi 
Torka aldrig tårar utan 
handskar gavs ut hängde jag 
på låset till bokaffären. Jag 
älskade den från början till 
slut. Det är en av vår tids 

viktigaste historier om hiv 
och aids berättad med en 
enorm värme, kärlek och 
uppriktighet. 

Jag har alltid haft en själv-
isk längtan efter att skriva 
något som varar, lämna 
ett avtryck och göra något 
kreativt av mina tankar och 
upplevelser.

Det är jag garanterat inte 
ensam om och klyschan är 
skrattretande, men det är 
också typiskt att inte våga 
tro på att man har något 
unikt inom sig. 

Den allmänt rådande 
cyniska inställningen och 
vakande jante får mig att 
tvivla. 

Någon gång kanske jag 
ändå anmäler mig till den 
där författarkursen i Tos-
cana, för handen på hjärtat, 
har vi inte alla en historia att 
berätta?

JOHANNA ROOS

Krönika

Tyngden bakom sanningens ord
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!

167 900 kr
Astra 1.6 Enjoy 115 hk 
Sports Tourer 

Ord. pris 191 800 kr

års
nybils-
garanti

ASTRA 1.6 ENJOY

För tredje året i rad toppar en Opel DEKRAs kvalitetsrapport 
över begagnade bilar, baserad på hela 15 miljoner inspektioner 
av 230 olika bilmodeller. Vi säljer nu ett begränsat antal ex av 
årets vinnare Opel Astra till ett pris som aldrig lär återkomma. 
En unik chans att fynda en topputrustad, tysk kvalitetsbil,  
byggd för att hålla år efter år. 

Spara upp till 24.000 kr

Kampanjerbjudandet gäller ett begränsat antal bilar. Reservation för mellanförsäljning. Bränsleförbrukning blandad körning 6,3 l/100 km, CO2 138 g/km (Astra 5d 1,6 Ecotec/115hk), Miljöklass Euro 5. Bilarna på bilden kan vara extrautrustade.  
5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 10 000 mil på fem år. Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal. 

 från 159 900 kr
Astra 1.6 Enjoy 115 hk 5-dörr

Ord. pris 183.900 kr

Filaregatan 7, Kungälv, Månd–Fred 9–18, Lördag 11–15
0303-20 86 00.  www.kongahallabil.se

Astra 1.6 Enjoy 115 hk med bl a:
 Förarpaket

OPEL ASTRA-CHANS!
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HÅLSTENSVÄGEN 4, ÄLVÄNGEN • TEL: 0303-74 99 55 
ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

NU ÄR DET DAGS
FÖR VINTERDÄCK!

Vi har däck i alla 
prislägen och till alla 

modeller!

MÄRKESVERKSTAD FÖR 

ALLA MÄRKEN!
SERVICE • AC REPARATION

RESERVDELAR & TILLBEHÖR
SLÄPVAGNSSERVICE
4-HJULSINSTÄLLNING
DIAGNOSUTRUSTNING

ELEKTRONIK • DÄCKCENTER

DÄCK-
BYTE!

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

NÖDINGE. Det var 
klackarna i taket i lör-
dagskväll.

Röda Korset i Nö-
dinge fi rade 75 år i Ale 
gymnasium.

Ylva Hagman, ordfö-
rande, passade på att 
ge åhörarna en histo-
risk återblick.

– Det är ett ganska digert 
material att gå igenom. 75 års 
hjälpverksamhet har många 
milstolpar. Jag har läst alla 
protokoll och det var kul att 
få berätta lite om de vikti-
gaste händelserna, säger Ylva 
Hagman.

Röda Korset i Ale har 
numera tre kretsar; Nödinge, 
Skepplanda-Hålanda och 
Starrkärr. 51 engagerade med-
lemmar anslöt till middagen, 
där Ida Andersson tolkade 
Edit Piaf ackompanjerad av 
Lowe Pettersson. En under-
hållning som föll gästerna i 
smaken.

Inledningsvis återgav Ylva 
Hagman 75-åringens histo-
ria med goda gärningar och 
hjälpinsatser såväl lokalt som 
globalt. Bildandet av kretsen 
skedde 1937 och den första 
åtgärden blev att kontrak-
tera en ambulans och bekosta 
ombyggnaden av en personbil 
till sjukbil. Kretsen bekostade 
också 20% av sjuktransport-
kostnaden. Nödinge Röda-
korskrets kom att sättas på 
allvarligt prov 13 år senare.

– En av våra viktigaste 
insatser skedde vid Surteraset 

1950. Inom en kvart var vi 
på plats. Vår dåvarande ord-
förande, Per-Göran Kihl, 
fick sitt elddop. Tillsam-
mans med kommunen hjälpte 
Röda Korset till att inkvartera 
bostadslösa, berättar Ylva 
Hagman.

Röda Korset har under 
årens lopp genomfört många 
stora och betydelsefulla 
insamlingar. Lotterier i olika 
former har också varit en 
viktig verksamhet. Sedan 
1994 har dock Kupan, second 
hand-butiken i Älvängen, till-
hört kärnverksamheten och 
motorn i arbetet med att samla 
in likvida medel.

– Kupan i Älvängen ini-
tierades av Nödinge Röda-
korskrets, men ligger idag 
under Starrkärrskretsen. Iris 
Johanssons arbete under de 
inledande åren kan inte nog 
betonas. Butiken är fortfa-

rande alla kommunens kret-
sars angelägenhet. Den ger oss 
betydande belopp att använda 
till humanitära insatser, säger 
Ylva Hagman och berättar att 
månadsomsättningen ligger 
mellan 45-55 000 kronor.

Ale Besöksverksamhet har 
också varit en organisation 
som Röda Korset har vurmat 
för. Många besök görs hos 
ensamma människor runtom i 
Ale. Verksamheten är än idag 
väldigt livaktig. Det har också 
varit viktigt för Röda Korset 
att bibehålla en hög kom-
petens hos medlemmarna. 
Utbildningar sker regelbun-
det i första hjälpen samt inom 
kris och medmänskligt stöd.

Det blev en väldigt trevlig 
kväll i lördags med god mat, 
vacker musik och mängder av 
positiva Röda Korsetmedlem-
mar.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Röda Korset i Nödinge 75 år
Ida Andersson tolkade Edit Piaf ackompanjerad av Lowe Pettersson.

Ylva Hagman, ordförande i Röda Korsets Nödingekrets, före-
drog om den 75-åriga verksamheten.

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.

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

Sista söndagen 
för säsongen!
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Vi bygger
Handelsplats Älvängen

Klart oktober 2013

Kontakt: christoffer.andersson@sefa.se

www.sefa.se

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

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

Förändringarnas vind har 
svept in över Leipzig. Det är 
nämligen just här tyskarna 
tillverkar sin värdiga utma-
nare till konkurrenter som 
Audi Q3 och Mini Coun-
tryman. Vi syftar givetvis på 
BMW X1 och trots att bilen 
bara har fyra år på nacken 
känner tyskarna att det är 
dags för en makeover - om än 
en diskret sådan. Vi har tagit 
ut svängarna ordentligt och 
konstaterar snabbt att det här 
är ett ”ex” som vägrar släppa 
greppet!  

Dagens trend är inte 
längre fyrhjulsdrift utan 
ett tufft utseende, men hos 

BMW kan du både äta kakan 
och ha den kvar. Här kan 
du välja mellan bak eller 
framhjulsdrift och det tuffa 
utseendet får du på köpet. 
Men det är inget billigt nöje 
då instegspriset börjar på 
279 000 kronor för sDrive18i 
och sträcker sig till 365 900 
för xDrive25d. 

Allt mer tilltalande
Man skulle kunna tro att 
BMW X1 har varit och 
besökt någon av Hollywoods 
alla skönhetskliniker inför 
den kommande USA-lanse-
ringen. En botoxbehandling 
senare och förändringarna 

finns där, men är svåra att se. 
En rynka mindre kan jämfö-
ras med strålkastare som fått 
en ny kromsarg eller blinkers 
som hoppat upp till back-
speglarna. 

Med andra ord är du inte 
bekant med ansiktet blir det 
svårt att se finliret. Går vi 
istället vidare till interiören 
är det något som läkarna 
skulle kalla för ett ”lyckat 
ingrepp”. Kunderna hade 
måhända velat se lite fler för-
ändringar, men känslan man 
slås av är - varför ändra på ett 
vinnande koncept? 

Mittkonsolen har dock 
fått en viss förfining och här 
finns även en ny ”Eco-Pro-
knapp” som på ditt kom-
mando säger åt styrenheten 
att spara maximalt på bräns-
let. Bagaget sväljer 420 liter, 
men fäller man den bakersta 
sätesraden kan du stuva in 
hela 1 350. 

En miljöklassad
Valmöjlighet betyder frihet, 
men när man kikar på moto-
ralternativen till BMW X1 
kan man börja undra om det 
inte får motsatt effekt. Under 
huven erbjuds inte mindre än 
åtta olika maskiner varav tre 
är bensinare i effektspannet 
150 till 245 hästkrafter samt 
fem dieslar på 116 till 215. 

Samtliga motorer är tur-

bofyror som begåvats med 
start/stopp-teknik oavsett 
om du har den sexväxlade 
lådan eller hostat upp 21 000 
kronor för en åttastegad 
automat. Ändå är det bara 
bakhjulsdrivna 20d Effe-
cientDynamics som kvalar 
in som miljöbil och det med 
nöd och näppe med sina 119 
gram koldioxid. Är du ute 
efter fyrhjulsdrift så erbjuds 
det till två av de största ben-
sinmotorerna samt tre av 
dieslarna. 

Oavsett vad du väljer så 

är väghållningen inget att 
klaga på. BMW X1 har en 
utpräglad personbilskänsla 
som lockar fram en stor por-
tion entusiasm bakom ratten 
samtidigt som bilen är trygg-
heten själv med full pott i 

EuroNCAP´s krocktester. 
Visst är det här ett nygam-
malt ”ex” som vi gärna åter-
upptar kontakten med!  

JENNY NILSSON
JOHANNES GARDELÖF

Vägrar släppa greppet

BMW X1 XDRIVE25D
Motor: 4-cyl turbodiesel med 
dubbla överliggande kamaxlar 
och fyra ventiler per cylinder. Max 
effekt: 218 hk vid 4 000 varv/minut. 
Max vridmoment: 450 Nm mellan 
1 500-2 500 varv/minut.  
Kraftöverföring: Motorn fram, 
fyrhjulsdrift. 6-växlad manuell. 
Fjädring: Skruvfjädring och 
krängningshämmare runt om. 
Fram: dubbla triangellänkar. Bak: 
multilänkaxel.  
Styrning: Kuggstång med hydrau-
liskt servo. Vändcirkel: 11,8 meter.  
Bromsar: Ventilerade skivbromsar 
fram och bak. ABS, DCS 
Mått/vikt: (cm/kg) Axelavstånd 

276, längd 445, bredd 180, höjd 155. 
Tjänstevikt 1 660 kg. Bränsletank 
61 liter. 
Prestanda: Toppfart 205 km/h. Ac-
celeration 0-100 km/h 6,8 sek. 
Förbrukning/miljö: 5,9 liter per 
100 km under blandad körning. CO2: 
154 g/km. 
Pris: 365 900 kronor. 
Plus för: Härlig motor med snål 
förbrukning, bjuder på rikligt med 
körglädje,snygg och prydlig interiör, 
hög säkerhet.
Minus för: Snåla garantier med 
tanke på priset, hård och stötig 
fjädring.

BMW X1 xDrive25d.
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LILLA EDET. Att få in 
ett internationellt per-
spektiv i undervisning-
en innebär en möjlighet 
till utveckling.

Lärcentrums vuxen-
utbildning har initierat 
ett internationellt pro-
jekt kallat ”Entrepre-
neurial learning in adult 
education”. 

En av aktiviteterna i 
projektet är att anordna 
jobbskuggning i syfte 
att utbyta erfarenheter, 
få nya kunskaper och 
samarbeta med kollegor 
i andra delar av Europa. 

Projektet i sin helhet handlar 
om utbyte med andra länder 
i syfte att utveckla vuxnas 
lärande. Det ska utmynna 
i att ge nyttiga och utveck-
lande reflektioner över den 
egna verksamheten, enga-
gera elever och lärare, ge nya 
insikter om utbildningsmil-
jöer och skapa nya sätt att 
undervisa.

– Detta är en fantastisk 
möjlighet som har uppenba-
rat sig. De problem, eller rät-
tare sagt de utmaningar som 
vi står inför när det gäller 
vuxenutbildningen här i Sve-
rige, upplever man också i 
övriga länder, säger lärare 
Mattias Göransson.

I ”Entrepreneurial lear-
ning in adult education” 
(Entreprenöriellt lärande), 
som pågår fram till juni 2013, 
deltar skolor från Sverige, 
Italien, Turkiet, Tyskland, 
Finland och England. För ett 
par veckor sedan for lärare, 
Mattias Göransson, Ulrika 
Björk, Anna Ekelund samt 

studie- och yrkesvägledare 
Jennie Ivarsson till Hel-
singfors för att utbyta idéer 
och tankar med övriga delta-
garländer.

– Det gäller att hitta nya 
vägar för vuxenutbildningen 
och för det krävs att man 
får influenser, säger Mattias 
Göransson.

I förra veckan hade Lilla 
Edets kommun besök av 
Matthias Schlenkrich från 
Shüle für Erwachsene i Bad 
Hersfeld. Matthias, som 
arbetar inom vuxenutbild-
ningen i Tyskland, medver-
kade i undervisningen på 
Lärcentrum.

I slutet av november är det 
Lärcentrums tur att skicka 
lärare för jobbskuggning i 
Tyskland. Då reser Mattias 
Lundström, lärare i matema-
tik och naturkunskap, till Bad 
Hersfeld för att införskaffa 
kunskap och erfarenheter 
från tysk vuxenutbildning.

JONAS ANDERSSON

Jobbskuggning och 
internationellt utbyte

Mattias Göransson på Lär-
centrum i Lilla Edet har varit 
med och initierat ”Entre-
preneurial learning in adult 
education”, ett projekt som 
ska utveckla vuxnas lärande.

GÖTA. Centerpartis-
tiska riksdagsledamö-
ter gästade Lilla Edets 
kommun i torsdags 
eftermiddag.

Då passade partiets 
lokala överhuvud Jör-
gen Andersson på att 
visa upp vägsnutten i 
Göta som fortfarande 
inte är fi nansierad och 
som kommer att utgöra 
en falskhals när E45 
mellan Trollhättan och 
Göteborg byggts ut.

– Den här fl askhalsen 
måste bort, poängte-
rade Jörgen Andersson.

Centerdelegationen som 
besökte Lilla Edet i förra 
veckan bestod av Anders 
Åkesson, riksdagsledamot 
som sitter med trafikutskot-
tet, Annika Qarlsson, riks-
dagsledamot i arbetsmark-
nadsutskottet, Stig-Olov 
Tingbratt, regionfullmäkti-
geledamot i Västra Götaland 
och Kristina Jonäng, regi-
onråd i Västra Götalands-
regionen. Tillsammans med 
Jörgen Andersson stannade 
de först till vid stationsom-
rådet Lödöse Södra för att 
se vilka möjligheter som den 
nya järnvägsutbyggnaden 

innebär.
Lika positiva som ton-

gångarna är beträffande 
det kommande tågstoppet i 
Lödöse, lika frustrerade är 
kommunpolitikerna i Lilla 
Edet över att de två flask-
halsarna på E45, Torpabron 
och Göta, ännu inte är lösta. 
På pressträffen valde Jörgen 
Andersson att rikta fokus på 
trafiksituationen i Göta.

– Det blir konstigt när 
man ska tränga ihop trafiken 

på den här lilla sträckan mitt 
i centrala Göta. Det är olo-
giskt. Det måste till ett beslut 
som gör att hela E45 mellan 
Göteborg och Trollhättan 
blir utbyggd i sin helhet, sade 
Andersson och fick medhåll 
av Anders Åkesson.

– Jag är alldeles övertygad 
om att detta kommer att lösa 
sig. Att investera så mycket 
pengar i ett projekt och inte 
göra färdigt låter inte rimligt.

Annika Qarlsson är inne 

på samma linje och tror att 
flaskhalsen kommer att för-
svinna inom en överskådlig 
framtid.

– Det finns en gemensam 
prioriteringsordning för de 
49 kommunerna i regionen 
och där ligger E45 tillsam-
mans med E20 högst upp, 
förklarade Annika Qarlsson.

Flaskhalsen i Göta måste bort
– Centerledaren tydlig i sin framställan

I GÖTA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Annika Qarlsson och Anders Åkesson representerar Centerpartiet i riksdagen. I förra veckan 
besökte man Lilla Edets kommun och fi ck då information om den besvärliga fl askhals som 
kommer att uppstå på E45 i centrala Göta.

LÖDÖSE. Medeltids-
spelet ”Vid Ljuda os” 
framfördes i obruten 
följd under åren 1994-
2009.

Ett nytt sommarspel 
håller nu på att ta 
form.

Samtidigt håller 
utomhusscenen Ljuda-
borg på att renoveras, 
som en del i ett stort 
Leaderprojekt.

Ett projekt inom Leader 
Göta älv godkändes förra 
året och ska bland annat 
generera i ett nytt sommar-
spel vid Ljudaborg.

– Premiären kommer 
att äga rum sommaren 
2014. Fram till dess ska det 
också ske en upprustning 
av spelplatsen. Tanken är 
att göra Ljudaborg till en 
kulturplats, förklarar Karin 
Blomstrand, verksamhets-
utvecklare på Studieförbun-
det Vuxenskolan.

Den som har fått äran att 
skriva manus och som också 
ska regissera det nya som-
marspelet är Roger Janer-
fors från Uddevalla. 

– Manuset bär arbets-
namnet 1473. Teatern base-
ras på historien när Sten 
Sture flyttar Nya Lödöse 

till nuvarande Gamlestaden. 
Vad händer när en av Sve-
riges viktigaste handelsstä-
der plötsligt bryts upp? Jag 
har skrivit om de konflikter 
som kan tänkas ha uppstått i 
samband med detta, berättar 
Roger Janerfors.

Premiären är tänkt att ske 
i augusti och ska föregås av 
någon slags marknad. Alla 
pusselbitar är emellertid inte 
på plats.

– ”Vid Ljuda os” var en 
publikmagnet under 16 år. 
Nu har det blivit en paus på 
några år och förhoppnings-
vis finns det ett sug hos skå-
despelarna som var med då 
att stå på scenen igen, säger 
Roger Janerfors.

Ett antal studiecirklar är 
planerade att ske under det 
närmaste året. Den första 
startar upp på tisdag och har 
rubriken improvisationstea-
ter.

– Under våren ska vi också 
ha studiecirklar inom teater-
smink och frisyr, medeltida 
trädgård, sömnad, samt sång 
och dans. Är man intresserad 
av att vara med är det bara 
att höra av sig till mig, säger 
Karin Blomstrand.

En mindre teateruppsätt-
ning blir det redan nu till 
sommaren. Det blir i form av 

en bröllopsfest för att cele-
brera att det var 700 sedan 
som hertigen Erik gifte sig.

– Vi skulle gärna vilja 
knyta an detta till två rik-
tiga bröllop på Ljudaborg. 
Finns det några par som går 

i giftastankar skulle jag gärna 
vilja komma i kontakt med 
dem, avslutar Karin Blomst-
rand.

Nytt sommarspel på Ljudaborg

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

En uppföljare till ”Vid Ljuda os”, som spelades under 16 år i 
Lödöse, håller på att ta form. Sommaren 2014 blir det pre-
miär för en teater som Roger Janerfors skrivit manuset till.
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LILLA EDET. Att få in 
ett internationellt per-
spektiv i undervisning-
en innebär en möjlighet 
till utveckling.

Lärcentrums vuxen-
utbildning har initierat 
ett internationellt pro-
jekt kallat ”Entrepre-
neurial learning in adult 
education”. 

En av aktiviteterna i 
projektet är att anordna 
jobbskuggning i syfte 
att utbyta erfarenheter, 
få nya kunskaper och 
samarbeta med kollegor 
i andra delar av Europa. 

Projektet i sin helhet handlar 
om utbyte med andra länder 
i syfte att utveckla vuxnas 
lärande. Det ska utmynna 
i att ge nyttiga och utveck-
lande reflektioner över den 
egna verksamheten, enga-
gera elever och lärare, ge nya 
insikter om utbildningsmil-
jöer och skapa nya sätt att 
undervisa.

– Detta är en fantastisk 
möjlighet som har uppenba-
rat sig. De problem, eller rät-
tare sagt de utmaningar som 
vi står inför när det gäller 
vuxenutbildningen här i Sve-
rige, upplever man också i 
övriga länder, säger lärare 
Mattias Göransson.

I ”Entrepreneurial lear-
ning in adult education” 
(Entreprenöriellt lärande), 
som pågår fram till juni 2013, 
deltar skolor från Sverige, 
Italien, Turkiet, Tyskland, 
Finland och England. För ett 
par veckor sedan for lärare, 
Mattias Göransson, Ulrika 
Björk, Anna Ekelund samt 

studie- och yrkesvägledare 
Jennie Ivarsson till Hel-
singfors för att utbyta idéer 
och tankar med övriga delta-
garländer.

– Det gäller att hitta nya 
vägar för vuxenutbildningen 
och för det krävs att man 
får influenser, säger Mattias 
Göransson.

I förra veckan hade Lilla 
Edets kommun besök av 
Matthias Schlenkrich från 
Shüle für Erwachsene i Bad 
Hersfeld. Matthias, som 
arbetar inom vuxenutbild-
ningen i Tyskland, medver-
kade i undervisningen på 
Lärcentrum.

I slutet av november är det 
Lärcentrums tur att skicka 
lärare för jobbskuggning i 
Tyskland. Då reser Mattias 
Lundström, lärare i matema-
tik och naturkunskap, till Bad 
Hersfeld för att införskaffa 
kunskap och erfarenheter 
från tysk vuxenutbildning.

JONAS ANDERSSON

Jobbskuggning och 
internationellt utbyte

Mattias Göransson på Lär-
centrum i Lilla Edet har varit 
med och initierat ”Entre-
preneurial learning in adult 
education”, ett projekt som 
ska utveckla vuxnas lärande.

GÖTA. Centerpartis-
tiska riksdagsledamö-
ter gästade Lilla Edets 
kommun i torsdags 
eftermiddag.

Då passade partiets 
lokala överhuvud Jör-
gen Andersson på att 
visa upp vägsnutten i 
Göta som fortfarande 
inte är fi nansierad och 
som kommer att utgöra 
en falskhals när E45 
mellan Trollhättan och 
Göteborg byggts ut.

– Den här fl askhalsen 
måste bort, poängte-
rade Jörgen Andersson.

Centerdelegationen som 
besökte Lilla Edet i förra 
veckan bestod av Anders 
Åkesson, riksdagsledamot 
som sitter med trafikutskot-
tet, Annika Qarlsson, riks-
dagsledamot i arbetsmark-
nadsutskottet, Stig-Olov 
Tingbratt, regionfullmäkti-
geledamot i Västra Götaland 
och Kristina Jonäng, regi-
onråd i Västra Götalands-
regionen. Tillsammans med 
Jörgen Andersson stannade 
de först till vid stationsom-
rådet Lödöse Södra för att 
se vilka möjligheter som den 
nya järnvägsutbyggnaden 

innebär.
Lika positiva som ton-

gångarna är beträffande 
det kommande tågstoppet i 
Lödöse, lika frustrerade är 
kommunpolitikerna i Lilla 
Edet över att de två flask-
halsarna på E45, Torpabron 
och Göta, ännu inte är lösta. 
På pressträffen valde Jörgen 
Andersson att rikta fokus på 
trafiksituationen i Göta.

– Det blir konstigt när 
man ska tränga ihop trafiken 

på den här lilla sträckan mitt 
i centrala Göta. Det är olo-
giskt. Det måste till ett beslut 
som gör att hela E45 mellan 
Göteborg och Trollhättan 
blir utbyggd i sin helhet, sade 
Andersson och fick medhåll 
av Anders Åkesson.

– Jag är alldeles övertygad 
om att detta kommer att lösa 
sig. Att investera så mycket 
pengar i ett projekt och inte 
göra färdigt låter inte rimligt.

Annika Qarlsson är inne 

på samma linje och tror att 
flaskhalsen kommer att för-
svinna inom en överskådlig 
framtid.

– Det finns en gemensam 
prioriteringsordning för de 
49 kommunerna i regionen 
och där ligger E45 tillsam-
mans med E20 högst upp, 
förklarade Annika Qarlsson.

Flaskhalsen i Göta måste bort
– Centerledaren tydlig i sin framställan

I GÖTA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Annika Qarlsson och Anders Åkesson representerar Centerpartiet i riksdagen. I förra veckan 
besökte man Lilla Edets kommun och fi ck då information om den besvärliga fl askhals som 
kommer att uppstå på E45 i centrala Göta.

LÖDÖSE. Medeltids-
spelet ”Vid Ljuda os” 
framfördes i obruten 
följd under åren 1994-
2009.

Ett nytt sommarspel 
håller nu på att ta 
form.

Samtidigt håller 
utomhusscenen Ljuda-
borg på att renoveras, 
som en del i ett stort 
Leaderprojekt.

Ett projekt inom Leader 
Göta älv godkändes förra 
året och ska bland annat 
generera i ett nytt sommar-
spel vid Ljudaborg.

– Premiären kommer 
att äga rum sommaren 
2014. Fram till dess ska det 
också ske en upprustning 
av spelplatsen. Tanken är 
att göra Ljudaborg till en 
kulturplats, förklarar Karin 
Blomstrand, verksamhets-
utvecklare på Studieförbun-
det Vuxenskolan.

Den som har fått äran att 
skriva manus och som också 
ska regissera det nya som-
marspelet är Roger Janer-
fors från Uddevalla. 

– Manuset bär arbets-
namnet 1473. Teatern base-
ras på historien när Sten 
Sture flyttar Nya Lödöse 

till nuvarande Gamlestaden. 
Vad händer när en av Sve-
riges viktigaste handelsstä-
der plötsligt bryts upp? Jag 
har skrivit om de konflikter 
som kan tänkas ha uppstått i 
samband med detta, berättar 
Roger Janerfors.

Premiären är tänkt att ske 
i augusti och ska föregås av 
någon slags marknad. Alla 
pusselbitar är emellertid inte 
på plats.

– ”Vid Ljuda os” var en 
publikmagnet under 16 år. 
Nu har det blivit en paus på 
några år och förhoppnings-
vis finns det ett sug hos skå-
despelarna som var med då 
att stå på scenen igen, säger 
Roger Janerfors.

Ett antal studiecirklar är 
planerade att ske under det 
närmaste året. Den första 
startar upp på tisdag och har 
rubriken improvisationstea-
ter.

– Under våren ska vi också 
ha studiecirklar inom teater-
smink och frisyr, medeltida 
trädgård, sömnad, samt sång 
och dans. Är man intresserad 
av att vara med är det bara 
att höra av sig till mig, säger 
Karin Blomstrand.

En mindre teateruppsätt-
ning blir det redan nu till 
sommaren. Det blir i form av 

en bröllopsfest för att cele-
brera att det var 700 sedan 
som hertigen Erik gifte sig.

– Vi skulle gärna vilja 
knyta an detta till två rik-
tiga bröllop på Ljudaborg. 
Finns det några par som går 

i giftastankar skulle jag gärna 
vilja komma i kontakt med 
dem, avslutar Karin Blomst-
rand.

Nytt sommarspel på Ljudaborg

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

En uppföljare till ”Vid Ljuda os”, som spelades under 16 år i 
Lödöse, håller på att ta form. Sommaren 2014 blir det pre-
miär för en teater som Roger Janerfors skrivit manuset till.
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INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN OKTOBER – NOVEMBER 2012

Fler nyheter och mer 

information hittar 

du på lillaedet.se

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

KURA GRYNING & KURA SKYMNING

Var med och slå världsrekord i högläsning

12 november kl 09.00 (för barn) 
och 19.00 (för vuxna). 

Lilla Edets bibliotek

 
Kura skymning är en tradition i hela 
Norden och på mer än 2000 platser 
läses samtidigt texter av nordiska 
författare, i år på temat mångfald i 
Norden. Föreningen Norden bjuder 
på musikunderhållning och fi ka. 

INBJUDAN TILL KULTURARVSFORUM

13 november kl 18.00 
Stora Salongen, Folkets Hus Lilla Edet, 
Kulturhuset EDEN

Lilla Edets kommun och Västarvet 
Kulturmiljö vill fortsätta arbetet kring 
kulturarvet utifrån det åtgärdspro-

gram som fi nns kopplat till kultur-
arvsplanen. Vi vill återkoppla/sprida 
den information om kulturmiljön i 
kommunen som togs fram i samver-
kan med ett antal dialoggrupper i 
anslutning till arbetet med översikts-
planen, samt skapa fortsatt delaktig-
het i utarbetandet av kulturarvskartor. 
Alla är välkomna. Anmäl dig och läs 
mer på lillaedet.se
 

Månadens energitips
Använd lock på kastrullen när du 

kokar upp vatten eller mat – då sparar 
du en tredjedel av energin jämfört 

med om du inte använder lock.

Niondeklassare i Lilla Edets kommun kommer under dagen 

att få information kring gymnasievalet och föräldrar/vård-

nadshavare inbjuds att komma på informationskväll.

INFORMATION 

Här kan du, oavsett vilken ort eleven tänkt söka gymnasie-

utbildning på, få information om:

Medverkar under kvällen gör bl.a. Arbetsförmedlingen, 

studie- och yrkesvägledare, företrädare för Vård- & 

Omsorgscollege och personal på Elfhems gymnasium. 

Besök lillaedet.se för fl er 
evenemang och aktiviteter

Julmarknad i Lilla Edet
Missa inte att boka in i kalendern redan

 nu! Årets julmarknad i Lilla Edet hålls 

den 2 december kl 15-18 i Folket Hus.

Företagsträffar

STUDIERESA HANDELSSTRATEGI

6 november kl 07:00

Plats: Kommunhuset, Lilla Edet

Handlare, fastighetsägare, politiker och 

tjänstemän i Lilla Edet åker på studie-

resa till Arvika för att ta del av deras 

resa mot ett bättre handelsklimat. 

Arvika kommun har under drygt 10 år 

jobbat med handelsstrategier och nått 

mycket goda resultat. Läs mer om hur 

du anmäler dig på lillaedet.se

Söndag 9 december är det stor invigning 

av hela Bana Väg i Väst och Lödöse 

Södra, den nya stationen i Lödöse. 

Samtidigt är det Stationsmarknad, med 

hantverk, lokala produkter med mera.

Välkommen på informationskväll 22 november kl 17.00-19.30 på Elfhems gymnasium.

Fett som spolas ner i avloppet orsakar stora problem i avloppsrören 
med risk för stopp hemma hos dig eller i ledningsnätet. 

Om du har matolja från till exempel fritering eller marina-

der över, häll det i en papp- eller plastbehållare och släng 

bland de vanliga soporna. Fett brinner bra, men ställer 

bara till det i avloppet. Får du mycket fett kvar i stek-

pannan, torka av det värsta med hushållspapper innan 

du diskar den. 

Undvik att spola ner fett i avloppet

Höstlov i kommunen

att hitta på i kommunen.

På biblioteket kan man den 29 oktober prova på ansikts-

målning. Anja Trobäck från Göteborg kommer och målar 

barnens ansikten. 

 Lödösehus har höstlovsaktiviteter i form av sagoläsning, 

pyssel med mera på temat ”Tusen och en natt” tisdag–

torsdag. På onsdagen den 31 oktober anordnas också ett 

maskeraddisco med pris för bästa dräkt.

 OK gipen anordnar den 4 november allhelgonapromenad, 

en tipspromenad där man kan passa på att motionera både 

huvud och kropp. Utmed banan bjuds det på kaffe och kaka.

Höstlovstema ”tusen och en natt”

Informationskväll inför valet till gymnasiet 

Mer information hittar du på lillaedet.se

Läs hos oss på Lärcentrum i Lilla Edet! 

Hos oss kan du läsa både grundläggande 

och gymnasiala kurser. Vi erbjuder un-

dervisning i bland annat svenska, mate-

matik, engelska och samhällskunskap. 

Ansökningsperioden för våren 2013 är 

1 november – 16 december.  Efter an-

tagningsperioden blir du antagen i mån 

om plats. Webbansökan kan du göra på 

https://lillaedet.alvis.gotit.se/student

För mer info ring: 0520-659705/659704



Öppettider: Lilla Edet.  Vard. 07.00-17.30 , lörd. 9.00-13.00 

Öppettider: Lödöse. Vard. 07.00-17.00, lörd. 9.00-13.00
Prässebäcksvägen 2, 463 30 LILLA EDET | 0520-65 14 20

Strandvägen 2, 463 71 LÖDÖSE | 0520-66 18 80

Lumi Skjutdörrar 25 % tom 4/11 

Gäller även Elfa inredning

Storsjökök 30 % tom  18/11  

Gå med på Gekås facebooksida
 för  att ta del av alla kommande

 kampanjer och erbjudanden.

Din ICA handlare i Lilla Edet…

 B A G E R I  &  C A F É

STÄLLA

KLOCKAN
PÅ SÖNDAG

OM
Glöm inte att 

 Äpplen 
 Ingrid Marie. Sverige.      
     

  

 30k   /förp  Från bageriet! 
 Vetekaka 
 Butiksbakad.   450 g.   2-pack.  
 Jfr pris 22:22/kg.     

  

 10k    /st 

Ärter  
Findus .   600 g.   Frysta. 
  Jfr pris 25:00/kg.     

  

 15k    /st 

 Kokt helgskinka 
 Nybergs deli. Ursprung Sverige.   
Ca 2  kg.   Av gris.  
     

 Klipp! 

 Höst semla 
     Päron/hasselnöt. 2-pack.  
     

  

 14  95  /kg 

Patrik

  

 29  90  /kg  2 för 

 49k     

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

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 28/10 –12. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

 Kaffe 
 Löfbergs.   500 g.   Gäller ej 
ekologiskt, rättvisemärkt, 
hela bönor.   Jfr pris 49:00/kg.   
Max 1 erbj/kund.  
Gäller även dig som ansöker om ICA Kort idag.
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DAGS FÖR 
DÄCKBYTE
Lördagen den  27 oktober hjälper vi dig att skifta 
till vinterhjul för endast 100 kr om du har eller 
tecknar Volvokort. I både Lilla Edet, Stenungsund 
och Hardesjö Bil Älvängen.

Stenungsund
Munkerödsvägen 3A
0303-36 03 30

Lilla Edet
Brovägen 20
0520-49 40 90

www.stendahlsbil.se

Hardesjö/ Älvängen
Göteborgsvägen 56
0303-74 61 79

www.hardesjobil.se

FÖR OSS FINNS INGET DÅLIGT VÄDER.

VINTERDÄCK FRÅN 1.195:-
Att hitta rätt däck är en hel vetenskap. Köper du dina däck hos oss kan du vara 
säker på att få noga utvalda premiumdäck som du kan känna dig trygg med i 
vinter, oavsett väder. 
Priset gäller 195/65R15. Passar Volvo C30, S40N, V50, S60 –09, V70N. 4 st 4.780:-

BETALA ETT DÄCK PER MÅNAD. INGEN RÄNTA. INGA AVGIFTER.
Glöm inte att du alltid får bonus när du betalar med Volvokort.

VOLVO SERVICE 2.0

    

FR 1.995:-

100kr
Ord.pris 250:–

JUST NU FÖR VOLVOBILAR ÄLDRE ÄN 6 ÅR

LÅGA FASTA PRISER PÅ 
SERVICE OCH REPARATIONER

Extra
öppet m

ella
n 10-14

SERVICE CENTER

Lördagen den 27 oktober
Vi ses mellan 10-14
Varmt välkomna PS. Glöm inte nyckeln 

till låsmuttern! 

RESOR
Heiligenhafen - några platser kvar 
2 dgr, 26-27/10 1.500:-

/per person i dubbelrum

Burg Onsdagsdans med orkester 
Handla inför jul, halvpension
2 dgr, 14-15/11 1.395:-

/per person i dubbelrum

Jokkmokks Marknad & Ishotellet 
Populär resa - boka omgående! Halvpension
6 dgr, 6/2-11/2, 2013 7.500:-

/per person i dubbelrum

Chess på svenska Fredag Göteborgsoperan
Buss, entré 15/2, 2013 920:-

/per person i dubbelrum

Priset är vid 40 pers. Till alla priser med övernattning kommer ett tillägg för enkelrum.

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 Buss 0520-65 75 00 
Ring för info & reseprogram • www.lillaedetsbuss.se

Lilla Edets Buss
SPORTLIFE BADHUSET MAJORSGATAN 11, TEL 0520-65 11 34  |  SPORTLIFE EDETS VÄRDSHUS 

& HOTELL SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-651 616  |  WWW.SPORTLIFE.SE

SENIORKLUBBEN!

KR
/mån

FÖR DIG SOM ÄR 60+

INGEN BINDNINGSTID

Träning & fi ka ingår alltid

Träna alla aktiviteter, regionalt dagkort

SENIORKORT
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LÖDÖSE. Snart börjar 
tåget gå från Lödöse 
Södra.

Med detta öppnas 
en stor möjlighet för 
kommunikationsnära 
boende, för både nya 
som befi ntliga kom-
muninvånare.

– Lilla Edets kommun 
andas optimism och 
snart blir det verk-
lighet av vägen och 
tågstoppet, det som vi 
har pratat om så länge, 
säger mark- och ex-
ploateringschef Daniel 
Åhman.

Det fördjupade översikts-
planarbetet för Lödöse har 
pågått under en längre tid 
och intensifierats under året.

– Vi har genomfört tre 
workshops sedan i somras 
där politiker, tjänstemän och 
näringsidkare varit invol-
verade. Syftet är att få fram 
underlag till den fördjupade 
planprocessen, helt enkelt 
för att ta reda på vad folk 
tycker och tänker. Nu ska de 
synpunkter som framkom-
mit sammanställas och det 
ska ske informationsmöten 

för fortsatt samråd, berättar 
Daniel Åhman.

Fram till nu har stor kraft 
lagts på planläggning av 
bostadsområdet Ekeberg. 
Hittills är tio hus resta i 
området och fler är på gång. 
Lilla Edets kommun har 
själva sålt tio av sina totalt 
sexton tomter.

– Sedan har vi två försälj-
ningar som pågår. Det går 
sakta, men säkert och vi får 
inte glömma av att det är 
trögt på bostadsmarknaden 
generellt sett. Vi upplever en 
lågkonjunktur och med den 
bakgrunden ska vi ändå vara 
nöjda, säger Daniel Åhman.

Vad är ert främsta sälj-
argument?

– Tomtpriserna är fortfa-
rande väldigt låga i jämfö-
relse med hur det ser ut på 
många andra ställen. På Eke-
berg kan man få en tomt som 
bara kostar en tredje- eller 
fjärdedel jämfört med Göte-
borg och det är nog halva 
kostnaden mot hur prisbil-
den ser ut i Ale, säger Daniel 
Åhman.

Han tror att det blir ännu 
fler som får upp ögonen för 
Lödöse när vägen är fullt 

utbyggd och tågtrafiken 
kommer igång som planerat.

– Det kommer att ta 22 
minuter från Lödöse Södra 
in till Göteborg. Det är fan-
tastiskt! Vi ges en helt annan 
möjlighet att sälja det här 

Ekeberg växer sakta men säkert
– Lödöse har stor
utvecklingspotential

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bostadsområdet Ekeberg håller på att exploateras. Kommunledningen hoppas att ännu fl er ska få upp ögonen för Lödöse när 
vägen är fullt utbyggd och tågtrafi ken kommer igång den 9 december. 

ALVHEM. Den nya tåg-
stationen Lödöse Södra 
får dubbel zontillhörig-
het.

Syftet är att boende 
strax söder om grän-
sen, i Alvhem, ska 
kunna använda statio-
nen utan att behöva 
betala mer för resor 
till Göteborg än de gör 
idag.

– Väldigt positivt med 
en taxa som gynnar re-
senärer i båda riktning-
arna, säger Lilla Edets 
kommunalråd Ingemar 
Ottosson (S).

– Jag är glad att boende i 
Alvhem kan välja att resa 
kollektivt från en station 
nära och att Västtrafik varit 
lyhörda i denna fråga, säger 
Mikael Berglund (M), kom-

munalråd i Ale kommun.
Lödöse Södra börjar tra-

fikeras vid tidtabellsskiftet 
den 9 december. Statio-
nen ligger precis norr om 
gränsen mellan Lilla Edets 
kommun och Ale kommun. 
Boende söder om kommun-
gränsen har hittills rest med 
buss söderut för att ta sig till 
Göteborg, men får nu en 
snabbare och bättre förbin-
delse om de tar sig norrut 
över gränsen till den nya sta-
tionen. Här kan de ta tåget 
mot Göteborg. På liknande 
sätt får resenärer till Troll-
hättan/Vänersborg taxor 
motsvarande resor till och 
från Lilla Edets kommun.

– Vi ser det som en del av 
utvecklingen av Lilla Edet 
och Lödöse södra, säger 
Ingemar Ottosson.

Lödöse Södra kommer 

att höra både till Lilla Edets 
kommunzon och till zonen 
Ale Norra. Resor från 
Lödöse Södra till Göteborg 
kommer därför att kosta lika 
mycket som resor mellan Ale 
Norra och Göteborgs kom-
munzon. Lödöse Södra är en 
av tre nya stationer för regi-
ontåg mellan Vänersborg 
och Göteborg.

– Det känns bra att de 
boende strax söder om kom-
mungränsen inte behöver 
betala mer än de tidigare 
gjort för att den nya tåg-
stationen ligger precis norr 
om gränsen, säger Maria 
Björner Brauer, enhetschef 
försäljning och marknad på 
Västtrafik.

 

 

 

 

Lödösehus hittar du på
Museivägen 1, Lödöse. Välkommen hit!
010-441 43 83  www.lodosemuseum.se

Lödöse - Göteborgs medeltida föregångare.

 

9 juni 2012 - 27 januari 2013
ARN, BLANKA & SALADIN
Medeltida dräkt från teater och film.  

27/10 och 24/11 kl. 13-16
STICK-CAFÉ Kom och handarbeta i muséet.

14 april 2012 - 13 januari 2013
TROLLHÄTTAN OCH TITANIC
I april 1912 sjönk Titanic. Flera västsvenskar var ombord.  
Några blev räddade tack vare livbåtsdävertar från Trollhättan.

Lördag 24 november kl. 14 
TEATERDRÄKT Dräktskaparen Ida Lagnander berättar hur rollkarak-
tärer skapas med hjälp av dräkt. Prova kläder från filmerna om Arn. 

Lördag 8 december kl 11-15
JULMARKNAD
Traditionell julmarknad i samband med “Jul i byn” i Lödöse. 
I samarbete med Föreningen Slöjd och Konsthantverk kring Älven. 

  

Vecka 44 tisdag - torsdag kl. 11-15 
HÖSTLOV PÅ LÖDÖSEHUS  
Tema: “Tusen och en natt” Sagoläsning, pyssel mm.   
31/10 kl. 13-15 Maskeraddisco. Pris för smartaste dräkt. Föranmälan.

området nära alla bitar fallit 
på plats.

Noterbart i samman-
hanget är att Göta Invest har 
elva tomter i området Eke-
berg, Myresjöhus har mark-
anvisning på 22 tomter och 

Globalhus på 15.
– Lödöse har väldigt 

stor utvecklingspotential. 
Vi hoppas naturligtvis på 
befolkningsökning i olika 
delar av kommunen, men 
tror att den södra delen 

kommer att växa snabbast, 
avslutar Daniel Åhman.

Lödöse Södra får dubbel zontillhörighet

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alependeln går från Älvängen till Göteborg, men i Lödöse Södra stannar också regiontåget 
vilket kan vara ett alternativ för boende i Alvhem.
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jonas@alekuriren.se
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gjort för att den nya tåg-
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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

NÖDINGE. Ale HF hade 
snackat ihop sig efter 
tre raka förluster.

Det märktes.
Bottenlaget Wassar-

na slogs tillbaka med 
elva bollar.

Ale HF visade bra inställning 
och stor spelglädje i sön-
dags. Förutom att Wassarnas 
storskytt på vänsternio fick 
bomba lite hur som helst 
hade hemmalaget bra koll 
på gästerna. Målvakten Tor-
björn Mattsson fick tag på 
många bollar, särskilt i andra 
halvlek, vilket 
bäddade för ett 
effektivt kon-
tringsspel där 
både Joakim 
Samuelsson 
och Mathias Johansson 
firade stora triumfer.

– Idag gör ingen bort 
sig. Vi gör precis det som vi 
bestämt och har en positiv 
inställning hela matchen. Vi 
fokuserar på rätt saker, kon-
staterar Aletränaren, Kim 
Wahlgren, som bland annat 
gladde sig åt högersexan 
Daniel Rehn som ersatte 
Peter Wehlin.

Till skillnad mot de 
senaste matcherna höll Ale 
ett bättre tempo i uppspelsfa-
sen och anförda av mittnian 
Rikard Bäckström lyckades 
hemmalaget få hål på mot-

ståndarna från samtliga posi-
tioner.

– Det var en detalj som 
vi har pratat mycket om. Vi 
måste sluta lunka upp med 
bollen. Idag hade vi bra tryck 
i anfallet och Rikard Bäck-
ström gör en kanonmatch. 
Han gav energi åt spelet, 
menar Kim Wahlgren.

Ale skaffade sig en fem-
målsledning redan i halvlek. 
Hemmlaget fortsatte på den 
inslagna vägen och vann till 
sist matchen med hela elva 
bollar. Främste målskytt i 
Ale var Kim Sandberg och 

Joakim Samu-
elsson med sex 
mål vardera. 
Noterbart är 
att Torbjörn 
Mattsson sva-

rade för 20 räddningar, varav 
ett antal i rena frilägen. För-
svarsuppställningen med 
Marcus Hylander, Andreas 
Johansson, Kim Sandberg 
och Christoffer Ung var 
klanderfri och täckte dess-
utom skott på ett sätt vi inte 
tidigare sett i år.

På fredag väntar Kärra 
HF på bortaplan. En seger 
där och Ale har skaffat sig lite 
fastare mark att stå på under 
det tre veckor långa uppehål-
let som sedan väntar.

Seger för målglatt Ale HF

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Daniel Rehn fi ck chansen på högersex, då ordinarie Peter Wehlin saknades. Daniel tog vara på tillfället och imponerade med 
fyra fullträffar.

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Wassarna 36-25 (16-11)
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Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen
Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

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

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-459 000

Ale Taxi Ditt lokala 
taxibolag

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

trakten som sitter i bilen.

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

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

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage AB

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Friskvård, Fotvård, 
Hudvård & Nagelvård

i Bohus Centrum

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

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

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com

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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BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 9 par. Medel var 72 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Ole J Jensen/Rune Jansson        89
2. Elsa Persson/Rikard Johansson  83
3. Eiron Andersson/Marcus Sandberg 79 
4. Karl-Eric Nilsson/Lars Kopp        75
5. Tage Jonsson/Nils Lindström     74
6. Åke Wänström/Conny Johansson  72
    Lilly Karlbom/Curt Nilsson          72

HANDBOLL

INNEBANDY

FOTBOLL

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Wassarna 36-25 (16-11)
Mål Ale: Kim Sandberg 6, Joakim 
Samuelsson 6, Niclas Ericsson 5, 
Mathias Johansson 5, Daniel Rehn 4, 
Rikard Bäckström 3, Mikael Wahlgren 
3, Andreas Johansson 3, Marcus Hy-
lander 1. Matchens kurrar: Torbjörn 
Mattsson 2, Rikard Bäckström 1.

Division 2 västsvenska västra dam
Borås HK 84 – Nödinge SK 14-17 (7-9)
Mål NSK: Elina Mathiasson 6, 
Caroline Karlsson 3, Sofi a Olofsson 
2, Catrine Aronsson 2, Jessica 
Petersson 2, Jenny Jensdottir och 
Jessica Edler 1 vardera. Matchens 
kurrar: Caroline Karlsson 2, Johanna 
Bengtsson 1.

Division 5 Göteborg dam
Ale HF – Järnvägen 11-9
Mål Ale: Johanna Sjöholm 4, Sara 
Johansson 3, Zannah Larsson, Kicki 
Rosén, Amanda Franzén, Ulrica 
Kjellin 1 vardera. Matchens kurrar: 
Johanna Sjöholm 2, Linda Pekkilä 1.
Kommentar: Tre vinster av tre 
möjliga. Säsongen har startat riktigt 
bra för Ale HF:s damer. Ett mycket 
bra försvarsspel var anledningen till 
fredagens vinst över Järnvägen. När 
målvakten Linda Pekkilä storspelar 
är Ales damer svårslagna. Roligt 
att notera är att Johanna Sjöholm 
är tillbaka i Ale efter en vända i 
Kortedala.

K L A S S H A N D B O L L E N  I  A L E

Lördag 17 November
Arrangör           :

Deltagare: 2:or, 3:or & 4:or 
(-04 -03, 02:or)

Prispengar vinnare 4:or - 2500:-
Prispengar vinnare 3:or - 1500:-
Prispengar vinnare 2:or - 1000:-

Regler
Minst 2 tjejer på plan. 2:or och 3:or  är på tvären (mjuk boll små mål).

Speltid 1x15 min. Finalspel 2x10 min. 
4:or helplan. Speltid 2x10 min . Finalspel 2x15 min

Anmälan till
mats@wbits.se

Tel: 0733-41 18 03
Sista anmälningsdag fredagen den 9:e November

PARTYKVÄLL
Lördag 27 oktober 

kl 21-01

Restaurang
&Pizzeria

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66
pizzeriabrandsbo@live.se

Sön-tor 11-21 • Fre 11-24 • Lör 12-01
Öppettider:

Fullständiga rättigheter

På scen: Piff & Puff
Partyvarning  utfärdad!

NÖDINGE. Ale IBF:s 
herrar har inte margi-
nalerna på sin sida.

Öckerö kvitterade 
med nio sekunder kvar 
att spela.

– Vi borde avgjort ti-
digare, säger lagledare 
Hans Westerlind.

Segern var på väg in i kassa-
skåpet. Efter halva matchen 
ledde Ale IBF med 3-0. Med 
bara sekunder kvar att spela 
gav Öckerös febrila kvitte-
ringsjakt utdelning och hem-
malaget får vänta på första 
fullpoängaren. Ale lyckades 
inte stänga matchen och trots 
ett stundtals vasst anfallsspel 
uteblev målen. Inledningsvis 
såg det riktigt bra ut. Firma 
Emil Rydén och Johan 
Olsson firade stora trium-
fer. Johans båda fullträffar 
assisterades av Emil. Det 
blev också ett tredje mål för 
Olsson, det kanske viktigaste 
satte han 48 sekunder in i 
förlängningen.

– Det var bra för självför-
troendet att vi fick med oss 
en bonuspoäng. Vi kommer 
att ta många fler pinnar, 
men det är lite upp och ner 
i början på säsongen. Egent-
ligen tycker jag att vi skapar 
tillräckligt med chanser för 
att vinna under ordinarie tid, 
säger Hans Westerlind.

Istället fick gästerna 
reducera två gånger om och 
när ett mål 
skiljde lagen 
åt fanns det 
fortfarande tre 
minuter kvar 
att vinka på. 
Klockan visade 19.51 när 
kvitteringen satt bakom en 
maktlös Christian Wes-
terlind som dock gjorde en 
kanonmatch i målet.

– När vi inte får utdel-
ning framåt samtidigt som 
de kryper närmare i proto-
kollet smyger sig en oro in i 
laget. Sedan är det stolpe in 
och stolpe ut i innebandy. Nu 
hade vi stolpe ut och de lyck-
ades få in en boll med bara 
sekunder kvar att spela. Det 

är tillfälligheter, menar Hans 
Westerlind som inte låter 
särskilt orolig för framtiden.

– Nej, vi har en bra trupp, 
men idag var vi lite tunna. 
Fem ordinarie startspelare 

saknades av 
olika anled-
ningar. Det 
har inte ens 
vi råd med. 
Nästa måndag 

väntar Marstrand i ett mini-
derby i Mimers Hus. Då tror 
jag alla vill vara med, det 
brukar vara spännande och 
jämna matcher.

Ale IBF tappade poäng i slutsekunden

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Division 2 Göteborg
Ale IBF – Öckerö 4-3 SD (2-0,1-
1,0-2,1-0)
Mål Ale: Johan Olsson 3, Mattias 
Ögren. Matchens kurrar: Christian 
Westerlind 3, Johan Olsson 2, Emil 
Rydén 1. 

Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – Landvetter IBK 6-1 
(2-0,2-1,2-0)
Mål Ale: Jennie Hedberg 2, 
Emma Asplund, Hanna Berglund, 
Leoresa Haklaj och Caroline 
Ekblad 1 vardera. Matchens kurrar: 
Leoresa Haklaj 3, Jennie Hedberg 
2, Caroline Ekblad 1.

Division 6 D Göteborg
FC Komarken – Älvängen 3-2
Mål ÄIK: Patrik Gentoft 2.

Säve SK – Nödinge SK 4-2
Mål NSK: Hanef Ahmed, Vedad 
Arnautovic

IK Zenith – Surte IS FK 4-0

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Ale IBF – Öckerö 4-3 SD (2-0,1-1,0-2,1-0)

Hemmalagets Oscar Frii stred 
tappert under hela matchen.

Ale IBF:s 
anfallare 
Johan Olsson 
noterades för 
tre fullträffar 
i lördagens 
segermatch 
mot Öckerö.

Svårt att 
hänga med i
radiosporten?

Det är ännu svårare 
om man hör dåligt. 

Ring Hörsellinjen 
0771-888 000. 

www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund



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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BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 9 par. Medel var 72 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Ole J Jensen/Rune Jansson        89
2. Elsa Persson/Rikard Johansson  83
3. Eiron Andersson/Marcus Sandberg 79 
4. Karl-Eric Nilsson/Lars Kopp        75
5. Tage Jonsson/Nils Lindström     74
6. Åke Wänström/Conny Johansson  72
    Lilly Karlbom/Curt Nilsson          72

HANDBOLL

INNEBANDY

FOTBOLL

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Wassarna 36-25 (16-11)
Mål Ale: Kim Sandberg 6, Joakim 
Samuelsson 6, Niclas Ericsson 5, 
Mathias Johansson 5, Daniel Rehn 4, 
Rikard Bäckström 3, Mikael Wahlgren 
3, Andreas Johansson 3, Marcus Hy-
lander 1. Matchens kurrar: Torbjörn 
Mattsson 2, Rikard Bäckström 1.

Division 2 västsvenska västra dam
Borås HK 84 – Nödinge SK 14-17 (7-9)
Mål NSK: Elina Mathiasson 6, 
Caroline Karlsson 3, Sofi a Olofsson 
2, Catrine Aronsson 2, Jessica 
Petersson 2, Jenny Jensdottir och 
Jessica Edler 1 vardera. Matchens 
kurrar: Caroline Karlsson 2, Johanna 
Bengtsson 1.

Division 5 Göteborg dam
Ale HF – Järnvägen 11-9
Mål Ale: Johanna Sjöholm 4, Sara 
Johansson 3, Zannah Larsson, Kicki 
Rosén, Amanda Franzén, Ulrica 
Kjellin 1 vardera. Matchens kurrar: 
Johanna Sjöholm 2, Linda Pekkilä 1.
Kommentar: Tre vinster av tre 
möjliga. Säsongen har startat riktigt 
bra för Ale HF:s damer. Ett mycket 
bra försvarsspel var anledningen till 
fredagens vinst över Järnvägen. När 
målvakten Linda Pekkilä storspelar 
är Ales damer svårslagna. Roligt 
att notera är att Johanna Sjöholm 
är tillbaka i Ale efter en vända i 
Kortedala.

K L A S S H A N D B O L L E N  I  A L E

Lördag 17 November
Arrangör           :

Deltagare: 2:or, 3:or & 4:or 
(-04 -03, 02:or)

Prispengar vinnare 4:or - 2500:-
Prispengar vinnare 3:or - 1500:-
Prispengar vinnare 2:or - 1000:-

Regler
Minst 2 tjejer på plan. 2:or och 3:or  är på tvären (mjuk boll små mål).

Speltid 1x15 min. Finalspel 2x10 min. 
4:or helplan. Speltid 2x10 min . Finalspel 2x15 min

Anmälan till
mats@wbits.se

Tel: 0733-41 18 03
Sista anmälningsdag fredagen den 9:e November

PARTYKVÄLL
Lördag 27 oktober 

kl 21-01

Restaurang
&Pizzeria

Alevägen 61 Nol 0303-74 16 66
pizzeriabrandsbo@live.se

Sön-tor 11-21 • Fre 11-24 • Lör 12-01
Öppettider:

Fullständiga rättigheter

På scen: Piff & Puff
Partyvarning  utfärdad!

NÖDINGE. Ale IBF:s 
herrar har inte margi-
nalerna på sin sida.

Öckerö kvitterade 
med nio sekunder kvar 
att spela.

– Vi borde avgjort ti-
digare, säger lagledare 
Hans Westerlind.

Segern var på väg in i kassa-
skåpet. Efter halva matchen 
ledde Ale IBF med 3-0. Med 
bara sekunder kvar att spela 
gav Öckerös febrila kvitte-
ringsjakt utdelning och hem-
malaget får vänta på första 
fullpoängaren. Ale lyckades 
inte stänga matchen och trots 
ett stundtals vasst anfallsspel 
uteblev målen. Inledningsvis 
såg det riktigt bra ut. Firma 
Emil Rydén och Johan 
Olsson firade stora trium-
fer. Johans båda fullträffar 
assisterades av Emil. Det 
blev också ett tredje mål för 
Olsson, det kanske viktigaste 
satte han 48 sekunder in i 
förlängningen.

– Det var bra för självför-
troendet att vi fick med oss 
en bonuspoäng. Vi kommer 
att ta många fler pinnar, 
men det är lite upp och ner 
i början på säsongen. Egent-
ligen tycker jag att vi skapar 
tillräckligt med chanser för 
att vinna under ordinarie tid, 
säger Hans Westerlind.

Istället fick gästerna 
reducera två gånger om och 
när ett mål 
skiljde lagen 
åt fanns det 
fortfarande tre 
minuter kvar 
att vinka på. 
Klockan visade 19.51 när 
kvitteringen satt bakom en 
maktlös Christian Wes-
terlind som dock gjorde en 
kanonmatch i målet.

– När vi inte får utdel-
ning framåt samtidigt som 
de kryper närmare i proto-
kollet smyger sig en oro in i 
laget. Sedan är det stolpe in 
och stolpe ut i innebandy. Nu 
hade vi stolpe ut och de lyck-
ades få in en boll med bara 
sekunder kvar att spela. Det 

är tillfälligheter, menar Hans 
Westerlind som inte låter 
särskilt orolig för framtiden.

– Nej, vi har en bra trupp, 
men idag var vi lite tunna. 
Fem ordinarie startspelare 

saknades av 
olika anled-
ningar. Det 
har inte ens 
vi råd med. 
Nästa måndag 

väntar Marstrand i ett mini-
derby i Mimers Hus. Då tror 
jag alla vill vara med, det 
brukar vara spännande och 
jämna matcher.

Ale IBF tappade poäng i slutsekunden

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Division 2 Göteborg
Ale IBF – Öckerö 4-3 SD (2-0,1-
1,0-2,1-0)
Mål Ale: Johan Olsson 3, Mattias 
Ögren. Matchens kurrar: Christian 
Westerlind 3, Johan Olsson 2, Emil 
Rydén 1. 

Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – Landvetter IBK 6-1 
(2-0,2-1,2-0)
Mål Ale: Jennie Hedberg 2, 
Emma Asplund, Hanna Berglund, 
Leoresa Haklaj och Caroline 
Ekblad 1 vardera. Matchens kurrar: 
Leoresa Haklaj 3, Jennie Hedberg 
2, Caroline Ekblad 1.

Division 6 D Göteborg
FC Komarken – Älvängen 3-2
Mål ÄIK: Patrik Gentoft 2.

Säve SK – Nödinge SK 4-2
Mål NSK: Hanef Ahmed, Vedad 
Arnautovic

IK Zenith – Surte IS FK 4-0

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Ale IBF – Öckerö 4-3 SD (2-0,1-1,0-2,1-0)

Hemmalagets Oscar Frii stred 
tappert under hela matchen.

Ale IBF:s 
anfallare 
Johan Olsson 
noterades för 
tre fullträffar 
i lördagens 
segermatch 
mot Öckerö.

Svårt att 
hänga med i
radiosporten?

Det är ännu svårare 
om man hör dåligt. 

Ring Hörsellinjen 
0771-888 000. 

www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund
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Nybörjargrupp 
för barn (ponny) 
fredagar 18.25 

startar upp 
inom kort. 

Intresseanmälningar 
tas emot för att 
eventuellt starta 

fler grupper.

Ströplatser finns för 
både ponny och häst.

Vecka 44 
Höstlovsläger

Onsdag-torsdag
1-2 platser 

kvar i vuxen/
nybörjargruppen.

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

Sedan hösten förra året har 
Bohus IF återigen en bord-
tennissektion. Förra säsongen 
blev det inget seriespel utan 
det var ett prova på-år med 
enbart träning. Till denna 
säsong har vi anmält ett lag 
till seriespel för åldersgrup-
pen 2000 och yngre. Just nu 
har föreningen en verksamhet 
som består av runt 20 killar 
och tjejer som tränar en dag i 
veckan. Barnen är från 12 år 
och nedåt. 

I helgen som gick var det 
dags för premiär och vilken 
premiär det blev! Seger med 
5-0 i matchen mot Rome-
landa, utan att tappa ett enda 
set. I laget ingick Maximus 
Nordgren, Anton Rydén, 
Anton Henriksen och 
Erik Börjesson. Med detta 
i ryggen, ser vi fram emot 
kommande DM-tävling 
och förhoppningsvis blir 
det framskjutna placeringar 
även i Propagandetouren 
(tävlingsserie för nystartade 
föreningar).

Det var ett nervöst gäng 
som anlände till Ex-huset i 
Göteborg för att spela årets 
första match, men efter en 
bra uppvärmning så släppte 
all spänning och alla fick ner-
verna under kontroll, både 
spelare och ledare.

Tyvärr blev dagens andra 
match inställd då motstån-
darna inte dök till matchen. 
Vi kommer att möta dem 
inom de närmsta veckorna. 
Trots dagens fantastiska resul-
tat, kommer det att ske för-
ändringar i laguppställning. 

– Med tanke på den breda 
trupp vi har kommer vi att 
rotera i laget och låta alla som 
vill spela matcher göra det, 
säger chefstränare Annica 
Svensson. 

– Med den uppslutning 
vi har på träningarna nu, 
kommer vi med stor sannolik-
het anmäla fler lag till vårens 
seriespel, avslutar Annica 
Svensson.

 ❐❐❐

Storseger för BIF i 
seriepremiären – 5-0!

NÖDINGE. Ale IBF:s 
damer imponerar.

I lördags togs tredje 
raka segern och nu top-
par laget tabellen.

Vi har en trupp med 
bara vinnarskallar, sä-
ger årsfärske tränaren 
Jan Pettersson.

Landvetters IBK hade ing-
enting att sätta emot när 
lagen drabbade samman i Ale 
gymnasium. Det tog förvisso 
en kvart innan hemmalaget 
fick hål på 
gästerna, men 
sedan ramlade 
målen in i en 
strid ström.

– Det var en 
stabil laginsats och det spelar 
för tillfället ingen roll vilka 
tjejer som är inne på plan. 
Ingen faller ur ramen, utan 
samtliga spelare levererar. 
Alla vill vinna och spelar med 
en härlig energi, säger Jan 
Pettersson nöjt.

Framåt är det flera for-
mationer som visar fina 
takter, bakåt har laget ännu 
inte satts på prov fast om en 
dryg vecka väntar toppmöte 
med IBK Göteborg (onsdag 
31/10).

– Då får vi ett kvitto på vart 

vi står rent försvarsmässigt. 
Det har varit en perfekt start 
för oss. Tjejerna behövde ett 
par vinster, då det var lite 
ont om den varan i fjol. IBK 
Göteborg tillhör seriefavo-
riterna och ett bra resultat 
där skulle betyda mycket, 
säger Jan Pettersson som likt 
alla andra hade svårt att lyfta 
enskilda individer före andra 
i segermatchen.

– Det är underbart när 
alla visar attityd och är del-
aktiga i vinsten. Det känns 

skönt att vi är 
obsegrade och 
kan vi förlänga 
den sviten ett 
par matcher 
till slipper vi 

”måstematcher”. Då kan vi 
spela med lugn och ro hela 
vägen.

Jennie Hedberg gjorde 
både första och sista målet 
för dagen. Tillsammans 
med högerbacken Caroline 
Ekblad och forwarden Leo-
resa Haklaj tillhörde hon 
lagets absoluta toppar. Ale 
IBF:s kollektiv präglas av fart 
och fläkt samt en vinnarmen-
talitet av bästa märke som 
kan bli svår för motståndarna 
att övervinna.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Jubel i Ale IBF. Vinnarskallarna i Ale gymnasium kommer bli 
svårslagna i årets division två för damer.

Jennie Hedberg. Ales skickliga center noterades för både 
första och sista målet i segermatchen mot Landvetter.

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – Landvetter IBK 6-1 (2-0,2-1,2-0)

Ale IBF:s damer i serieledning

Surte BK på gång igen
Bandy säsongen startade bra 

för ungdomslaget P11.
Första bandycupen slutade vi på en 

tredje plats på lördagen.
Därefter så åkte laget till Lidköping där man tog 

hem hela cupen och gick obesegrade hela vägen.

Grattis till er killar!

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

ALE. Älvängens IK och 
Nol IK hoppades på 
framgångar i division 
6D Göteborg.

Dessa uteblev.
Nödinge SK blev 

bästa Alelag i sexan 
med en fjärdeplats.

Fyra klubbar från Ale var 
med och tampades i samma 
division sex serie. Att Surte 
IS FK skulle få det tuffast var 
ingen vild gissning. Laget 
slutade näst sist, men det 
beror på att Cruz Azul IF 
drog sig ur serien så någon 
fara för kontraktet fanns 
inte. Nol IK och Älvängens 
IK kom väl rustade till årets 
seriespel. I ÄIK hade Peter 
”Erra” Eriksson fått för-

troendet som tränare och det 
blev också en del matcher för 
ex-ängeln. Däremot var det 
ont om segrar, bara åtta vin-
ster på 20 spelade matcher 
var en kraftig felräkning. 
Laget som skulle vara med 
i topp-tre hamnade till sist 
på en blek sjätteplats. Ännu 
sämre gick det för Peter 
Karlssons herrar i Nol. 
Hälften av matcherna förlo-
rade nolarna och en sjunde-
placering var långt ifrån vad 
förhandstipsen sa.

Enda ljuspunkten i 
Alesexan var Nödinge SK. 
Rutinerade tränaren Bengt 
Almqvist hade fullt upp att 
få ihop spelare till ett helt 
lag, men skam den som ger 
sig. Bengt lyckades till och 

med att gjuta mod i de som 
ställde upp – NSK slutade på 
en hedersam fjärdeplats och 
förlorade bara sju av match-
erna.

I derbyligan kan konsta-
teras att Nödinge inte förlo-
rade mot något av Alelagen, 
däremot blev det oavgjort i 
fyra av lagets sex derbymat-
cher. Älvängens IK vann der-
byligan med tre segrar och 
bara en förlust – denna kom 
mot just Nödinge SK.

Samtliga Alelag får ta 
nya tag i sexan nästa år, det 
blir många derbyfester att 
se fram emot igen. Vad som 
händer på tränarfronten rap-
porterar vi om nästa vecka.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Sluttabell Division 6 D Göteborg
FC Komarken 20 35 45
Bosna IF 20 32 42
Säve SK 20 19 39
Nödinge SK 20 8 31
IK Zenith 20 8 31
Älvängens IK 20 13 30
Nol IK 20 12 26
Hyppelns IK 20 -4 24
Tuve IF 20 -9 20
Surte IS FK 20 -54 16
Färjenäs IF 20 -60 9

Alelagen underpresterade i sexan
– Nödinge SK enda undantaget
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Nybörjargrupp 
för barn (ponny) 
fredagar 18.25 

startar upp 
inom kort. 

Intresseanmälningar 
tas emot för att 
eventuellt starta 

fler grupper.

Ströplatser finns för 
både ponny och häst.

Vecka 44 
Höstlovsläger

Onsdag-torsdag
1-2 platser 

kvar i vuxen/
nybörjargruppen.

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

Sedan hösten förra året har 
Bohus IF återigen en bord-
tennissektion. Förra säsongen 
blev det inget seriespel utan 
det var ett prova på-år med 
enbart träning. Till denna 
säsong har vi anmält ett lag 
till seriespel för åldersgrup-
pen 2000 och yngre. Just nu 
har föreningen en verksamhet 
som består av runt 20 killar 
och tjejer som tränar en dag i 
veckan. Barnen är från 12 år 
och nedåt. 

I helgen som gick var det 
dags för premiär och vilken 
premiär det blev! Seger med 
5-0 i matchen mot Rome-
landa, utan att tappa ett enda 
set. I laget ingick Maximus 
Nordgren, Anton Rydén, 
Anton Henriksen och 
Erik Börjesson. Med detta 
i ryggen, ser vi fram emot 
kommande DM-tävling 
och förhoppningsvis blir 
det framskjutna placeringar 
även i Propagandetouren 
(tävlingsserie för nystartade 
föreningar).

Det var ett nervöst gäng 
som anlände till Ex-huset i 
Göteborg för att spela årets 
första match, men efter en 
bra uppvärmning så släppte 
all spänning och alla fick ner-
verna under kontroll, både 
spelare och ledare.

Tyvärr blev dagens andra 
match inställd då motstån-
darna inte dök till matchen. 
Vi kommer att möta dem 
inom de närmsta veckorna. 
Trots dagens fantastiska resul-
tat, kommer det att ske för-
ändringar i laguppställning. 

– Med tanke på den breda 
trupp vi har kommer vi att 
rotera i laget och låta alla som 
vill spela matcher göra det, 
säger chefstränare Annica 
Svensson. 

– Med den uppslutning 
vi har på träningarna nu, 
kommer vi med stor sannolik-
het anmäla fler lag till vårens 
seriespel, avslutar Annica 
Svensson.

 ❐❐❐

Storseger för BIF i 
seriepremiären – 5-0!

NÖDINGE. Ale IBF:s 
damer imponerar.

I lördags togs tredje 
raka segern och nu top-
par laget tabellen.

Vi har en trupp med 
bara vinnarskallar, sä-
ger årsfärske tränaren 
Jan Pettersson.

Landvetters IBK hade ing-
enting att sätta emot när 
lagen drabbade samman i Ale 
gymnasium. Det tog förvisso 
en kvart innan hemmalaget 
fick hål på 
gästerna, men 
sedan ramlade 
målen in i en 
strid ström.

– Det var en 
stabil laginsats och det spelar 
för tillfället ingen roll vilka 
tjejer som är inne på plan. 
Ingen faller ur ramen, utan 
samtliga spelare levererar. 
Alla vill vinna och spelar med 
en härlig energi, säger Jan 
Pettersson nöjt.

Framåt är det flera for-
mationer som visar fina 
takter, bakåt har laget ännu 
inte satts på prov fast om en 
dryg vecka väntar toppmöte 
med IBK Göteborg (onsdag 
31/10).

– Då får vi ett kvitto på vart 

vi står rent försvarsmässigt. 
Det har varit en perfekt start 
för oss. Tjejerna behövde ett 
par vinster, då det var lite 
ont om den varan i fjol. IBK 
Göteborg tillhör seriefavo-
riterna och ett bra resultat 
där skulle betyda mycket, 
säger Jan Pettersson som likt 
alla andra hade svårt att lyfta 
enskilda individer före andra 
i segermatchen.

– Det är underbart när 
alla visar attityd och är del-
aktiga i vinsten. Det känns 

skönt att vi är 
obsegrade och 
kan vi förlänga 
den sviten ett 
par matcher 
till slipper vi 

”måstematcher”. Då kan vi 
spela med lugn och ro hela 
vägen.

Jennie Hedberg gjorde 
både första och sista målet 
för dagen. Tillsammans 
med högerbacken Caroline 
Ekblad och forwarden Leo-
resa Haklaj tillhörde hon 
lagets absoluta toppar. Ale 
IBF:s kollektiv präglas av fart 
och fläkt samt en vinnarmen-
talitet av bästa märke som 
kan bli svår för motståndarna 
att övervinna.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Jubel i Ale IBF. Vinnarskallarna i Ale gymnasium kommer bli 
svårslagna i årets division två för damer.

Jennie Hedberg. Ales skickliga center noterades för både 
första och sista målet i segermatchen mot Landvetter.

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – Landvetter IBK 6-1 (2-0,2-1,2-0)

Ale IBF:s damer i serieledning

Surte BK på gång igen
Bandy säsongen startade bra 

för ungdomslaget P11.
Första bandycupen slutade vi på en 

tredje plats på lördagen.
Därefter så åkte laget till Lidköping där man tog 

hem hela cupen och gick obesegrade hela vägen.

Grattis till er killar!

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
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bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus
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Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
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ALE. Älvängens IK och 
Nol IK hoppades på 
framgångar i division 
6D Göteborg.

Dessa uteblev.
Nödinge SK blev 

bästa Alelag i sexan 
med en fjärdeplats.

Fyra klubbar från Ale var 
med och tampades i samma 
division sex serie. Att Surte 
IS FK skulle få det tuffast var 
ingen vild gissning. Laget 
slutade näst sist, men det 
beror på att Cruz Azul IF 
drog sig ur serien så någon 
fara för kontraktet fanns 
inte. Nol IK och Älvängens 
IK kom väl rustade till årets 
seriespel. I ÄIK hade Peter 
”Erra” Eriksson fått för-

troendet som tränare och det 
blev också en del matcher för 
ex-ängeln. Däremot var det 
ont om segrar, bara åtta vin-
ster på 20 spelade matcher 
var en kraftig felräkning. 
Laget som skulle vara med 
i topp-tre hamnade till sist 
på en blek sjätteplats. Ännu 
sämre gick det för Peter 
Karlssons herrar i Nol. 
Hälften av matcherna förlo-
rade nolarna och en sjunde-
placering var långt ifrån vad 
förhandstipsen sa.

Enda ljuspunkten i 
Alesexan var Nödinge SK. 
Rutinerade tränaren Bengt 
Almqvist hade fullt upp att 
få ihop spelare till ett helt 
lag, men skam den som ger 
sig. Bengt lyckades till och 

med att gjuta mod i de som 
ställde upp – NSK slutade på 
en hedersam fjärdeplats och 
förlorade bara sju av match-
erna.

I derbyligan kan konsta-
teras att Nödinge inte förlo-
rade mot något av Alelagen, 
däremot blev det oavgjort i 
fyra av lagets sex derbymat-
cher. Älvängens IK vann der-
byligan med tre segrar och 
bara en förlust – denna kom 
mot just Nödinge SK.

Samtliga Alelag får ta 
nya tag i sexan nästa år, det 
blir många derbyfester att 
se fram emot igen. Vad som 
händer på tränarfronten rap-
porterar vi om nästa vecka.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Sluttabell Division 6 D Göteborg
FC Komarken 20 35 45
Bosna IF 20 32 42
Säve SK 20 19 39
Nödinge SK 20 8 31
IK Zenith 20 8 31
Älvängens IK 20 13 30
Nol IK 20 12 26
Hyppelns IK 20 -4 24
Tuve IF 20 -9 20
Surte IS FK 20 -54 16
Färjenäs IF 20 -60 9

Alelagen underpresterade i sexan
– Nödinge SK enda undantaget
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Huvudsponsorer www.laget.se/nodingesk

Välkomna!
MATCHSPONSOR

Ale Torg

VECKANS MATCHER 
Onsdag 24/10 - Ale gymnasium

D div2 19:30 Nödinge - Aranäs

Söndag 28/10 - Nödinge sporthall
P02 11:00 Nödinge - Önnered
F01 12:00 Nödinge - Särökometerna
H div6  13:00 Nödinge - IS Orion

Skarpe Nord
Söndag 28 okt kl 13.15 

IFK KUNGÄLV 
vs

SANDVIKENS AIK

ELITSERIEBANDY!

Ledare och spelare från Nödinge SK:s ungdomssektion samlade i Alehallen.

NÖDINGE. Förra lör-
dagen arrangerade 
Nödinge SK sin ung-
domsavslutning.

I Alehallen spelades 
det fotboll och delades 
ut medaljer.

– Det är bra drag i 
föreningen just nu, 
förklarar Peter Lilje-
roth, ungdomsansvarig 
i NSK.
En gemensam avslutning 
med matchspel mellan 
mixade lag samt nummer-
boll genomfördes för första 
gången i fjol. Det blev en 
succé varför klubben beslu-
tade att göra ett liknande 
arrangemang även i år.

– Uppslutningen är god 
och stämningen på topp, 
konstaterade Peter Liljeroth 
samtidigt som han gick runt 
och småpratade med fören-
ingens ledare och spelare.

Nödinge SK har pojklag 

i varje åldersklass från 2000 
till 2004. Därutöver ingår 
man ett samarbete med killar 
födda -99 i Ale United, en 
sammanslagning av Nödinge 
SK, Ahlafors IF och Nol IK.

På flicksidan återfinns ett 
lag; tjejer födda 2004. För 
de allra yngsta, barn födda 
2005 och 2006, tillämpas 
gemensamma lag för killar 
och tjejer.

– Vi har dessutom ett 
F99/00 ihop med Ahlafors 
IF, betonar Peter Lijeroth.

Är det svårt att få ledare?
– Nej, faktiskt inte. Vi 

har klarat av rekryteringen 
riktigt bra vilket vi är tack-
samma för, avslutar Peter 
Liljeroth.

I ALEHALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Avslutning för NSK:s fotbollsungdomar

NÖDINGE. P79 Napoli 
är åter mästare.

Tredje inteckningen 
av sex möjliga i Janne 
Heros Pokal är inget 
dåligt facit.

Det var en stolt lag-
kapten i Tobias Hell-
man som fi ck ta emot 
vandringspriset av den 
forne landslagsbacken 
Stig Fredriksson.

Janne Heros Pokal utvecklas 
för varje år som går. I år hade 
arrangören, Marcus Lager, 
fått ihop hela åtta lag som var 
fördelade på två grupper.

– För första gången i tur-
neringens sexåriga historia 
hade vi ett damlag med. Såle-
des satte vi ett nytt deltagar-
rekord med hela 95 spelare 
anmälda. Likaså satte vi nytt 
publikrekord vilket känns 
fantastiskt roligt, summerade 
cupgeneral Lager, som hade 
all anledning att vara nöjd 

med arrangemanget.
Janne Heros Pokal är 

öppen för spelare med 
ett förflutet i Nol IK. Ett 
undantag finns och det gäller 
målvaktsposten i respektive 
lag. Av burväktarna var det 

utan tvekan Andreas Skån-
berg som imponerade mest. 
Det var ett smart drag av Nol 
Gold Girls att anlita Ahlafors 
IF:s målvaktsfantom mellan 
stolparna.

Lördagen bjöd på en hel 

del sevärda matcher och 
trots att de allra flesta har 
sin aktiva tid långt bakom 
sig visade de att kunnandet 

fortfarande finns kvar. Det 
lag som visade störts kvalite-
ter var killarna i P79 Napoli 
som vann för tredje gången. 

I år blev det finalseger över 
Forever Öijvind.

JONAS ANDERSSON

P79 Napoli segrade i Alehallen
– Tredje inteckningen i Janne Heros Pokal

P79 Napoli segrade i Janne Heros Pokal för tredje gången av sex möjliga. Laget bestod 
av, övre raden fr v: Anders Isaksson, Stefan Wern, Stig Fredriksson (prisutdelare), Martin 
”Libba” Johansson, Andreas Svensson. Nedre raden fr v: Richard Lorentzon, Mattias Hans-
son, Martin ”Gorgi” Johansson, Tobias Hellman och Mikael Samuelsson.

Det fanns gott om gamla NIK-profi ler i Alehallen i lördags. 
Här är det Weine Pettersson som försöker hålla undan för 
Ann-Sofi e Johannesson i Nol Gold Girls.

- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.klubben/alehf

Älvängen

Sponsorer:

Välkomna!

MATCHER 
I ÄLVÄNGENS KULTURHUS 

Söndag 28 oktober
 P 02 12.30 Ale HF - Härryda
P 01 13.20 Ale HF - Alingsås

H div 4 14.10 Ale HF - Baltic
H div 6 15.25 Ale HF - Heid
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GÖTA. Förra helgen avslutade 
han sin aktiva karriär med att 
förlora division 2-kvalet med 
moderklubben Skoftebyns IF.

Nu väntar en ny utmaning för 
Marcus Tersing.

I förra veckan presenterades 
han som ny tränare för Göta BK.

Kroppen sade ifrån. 36-årige Marcus 
Tersing insåg att en fortsättning med 
Skoftebyns IF skulle vara omöjlig.

– Våren gick bra, men hösten har varit 
riktigt kämpig. Jag har haft ont lite här 
och var, säger Marcus som ändå kan se 
tillbaka på en lyckosam säsong med 
”Söderns charmörer”.

– Vi gjorde vad vi kunde i kvalet mot 
Holmalund, men det räckte inte hela 
vägen. Hur som helst så har det varit ett 
väldigt roligt fotbollsår.

Marcus Tersing har redan sniffat 
på tränarkarriären i olika omgångar. 
Marcus fanns med vid sidan av brorsan 
Mattias i Inlands IF och för två år sedan 
agerade han spelade assisterande tränare 
till Daniel Lennartsson i Lilla Edets IF.

– När den här chansen uppenbarade 
sig fanns det inte mycket att fundera 
över. Det är en lagom nivå att börja på. 
Det ska bli riktigt roligt att få stå på egna 
ben för första gången, säger Marcus till 
lokaltidningen.

Ny utmaning väntar Tersing
– Ska få Göta BK att klättra

Marcus Tersing är ny tränare för Göta BK i division 5.

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.

Nasse hittar en stol är en av Sven 
Nordqvists, författaren bakom bland 
annat Pettson & Findus, klassiker om 
en helt vanligt björn i randig mössa 

och prickiga byxor som bor
vid en landsväg.

Lördag 3 nov kl 14.00
Medborgarhuset, Alafors

Nasse hittar en stol
Familjeföreställning

Direktsändningar från 
Metropolitan New York:

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

60:-

Gå 2 för 1
”Otello” Giuseppe Verdi
Lördag 27 ok kl 19.00

IMITERA! RIKSTEATERN

Vuxen 120 kr, scenpassrabatt 20 kr. Ungdom: 80 kr.
Förköp: Nödinge Bibliotek fr.o.m 24/10.

Träffa Kungen, Tommy Körberg, Zlatan m.fl
Imitatören Anders Mårtensson ger en fantastisk 
föreställning.

TEATERN,
ALE GYMNASIUM

ONSDAG 14 NOVEMBER
KL 19.00
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N Ö J E T  K O N S E R T  P R E S E N T E R A R

LÖRDAG 15 DECEMBER 
Göteborgs Konserthus 

Biljetter: 031-7265310, www.gso.se

www.nojet.se

Göta BK, som historiskt sett åkt jojo 
mellan division 5 och 6, har all anled-
ning att vara nöjda med 2012. Laget 
slutade fyra i division 5 Västergötland 
Västra och spänner nu bågen för att ta 
nästa steg i utvecklingen.

– Kvaliteterna finns i truppen, utan 
tvekan är det så. Mycket ligger på det 
mentala planet, att ha rätt inställning 
till fotbollen. 

Marcus Tersing var lagkamrat med 
en rad av GBK-spelarna under sin tid 
i Lilla Edet. Han vet således var grab-
barna går för, men är samtidigt försiktig 
med att ta ut någon framgång i förskott.

– Hårt jobb krävs och rätt attityd. 
Jag såg Göta några matcher i fjol och 
det som i första hand måste förbättras 
är försvarsspelet. Ett stabilt försvarsspel 

utgör också grunden för ett bra anfalls-
spel. Det gäller att få till lite organisa-
tion i grejerna.

Är det realistiskt och tro att Göta 
BK kan komma upp på samma nivå 
som dina senaste klubbar, Edet och 
Skoftebyn?

– Det är absolut ingen utopi, men för 
att klättra uppåt i seriesystemet krävs 
det att alla underordnar sig hårt arbete.

Inget mer spel för din del?
– Inte som kroppen känns just nu, 

men man ska aldrig säga aldrig, säger 
Marcus Tersing och småler. 

PÅ RYRSJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

BORÅS. Nödinges handbolls-
damer tog en fi n bortaskalp 
och besegrade Borås HK.

Ett stabilt försvarsspel 
lade grunden, men framåt 
fi nns fortfarande mer att 
önska.

– Vi krånglar till vårt 
anfallsspel fast vi vinner ju 
ändå, säger NSK-tränaren 
Mats Olofsson. 

Ja, årsfärske damhandbollsträna-
ren i Nödinge SK har all anledning 
att vara nöjd. Utan 
att anfallsspelet har 
fungerat på topp har 
laget tagit tre full-
poängare. Med sju 
poäng skuggar NSK 
topplagen. Framför allt är det för-
svarsspelet som har varit vinstgi-
vande.

– Släpper man bara in 14 bollar 
så ska vi vinna oavsett hur dåliga vi 
är framåt. Idag var en sådan dag. Vi 
får inget flyt i anfallen och strular 

till det för oss. Jag ska inte skylla 
på domarna, men vi hade definitivt 
inte dem på vår sida, berättar Mats 
Olofsson.

I mitten på andra halvlek gick 
Nödinge ifrån till 13-9 och såg ut 
att ha avgjort matchen. Plötsligt 
visade tavlan 13-12.

– Vi fick ta tag i det igen och 
drabbades aldrig av panik. Segern 
var ohotad. Kollektivet var starkt 
idag och vi jobbade som ett lag över 
hela planen.

Nödinges mål vaktades av 
Carina Svens-
son och framåt var 
Elina Mathiasson 
som vanligt främ-
ste målskytt med 
sex fullträffar. På 

onsdag gästar obesegrade Aranäs 
Ale gymnasium, då får vi ett besked 
om var Nödinge SK:s handbollsda-
mer står i år.

Nödinges tredje seger

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HANDBOLL
Div 2 Västsvenska västra, damer
Borås - Nödinge 14-17
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GÖTA. Förra helgen avslutade 
han sin aktiva karriär med att 
förlora division 2-kvalet med 
moderklubben Skoftebyns IF.

Nu väntar en ny utmaning för 
Marcus Tersing.

I förra veckan presenterades 
han som ny tränare för Göta BK.

Kroppen sade ifrån. 36-årige Marcus 
Tersing insåg att en fortsättning med 
Skoftebyns IF skulle vara omöjlig.

– Våren gick bra, men hösten har varit 
riktigt kämpig. Jag har haft ont lite här 
och var, säger Marcus som ändå kan se 
tillbaka på en lyckosam säsong med 
”Söderns charmörer”.

– Vi gjorde vad vi kunde i kvalet mot 
Holmalund, men det räckte inte hela 
vägen. Hur som helst så har det varit ett 
väldigt roligt fotbollsår.

Marcus Tersing har redan sniffat 
på tränarkarriären i olika omgångar. 
Marcus fanns med vid sidan av brorsan 
Mattias i Inlands IF och för två år sedan 
agerade han spelade assisterande tränare 
till Daniel Lennartsson i Lilla Edets IF.

– När den här chansen uppenbarade 
sig fanns det inte mycket att fundera 
över. Det är en lagom nivå att börja på. 
Det ska bli riktigt roligt att få stå på egna 
ben för första gången, säger Marcus till 
lokaltidningen.

Ny utmaning väntar Tersing
– Ska få Göta BK att klättra

Marcus Tersing är ny tränare för Göta BK i division 5.

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.

Nasse hittar en stol är en av Sven 
Nordqvists, författaren bakom bland 
annat Pettson & Findus, klassiker om 
en helt vanligt björn i randig mössa 

och prickiga byxor som bor
vid en landsväg.

Lördag 3 nov kl 14.00
Medborgarhuset, Alafors

Nasse hittar en stol
Familjeföreställning

Direktsändningar från 
Metropolitan New York:

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

60:-

Gå 2 för 1
”Otello” Giuseppe Verdi
Lördag 27 ok kl 19.00

IMITERA! RIKSTEATERN

Vuxen 120 kr, scenpassrabatt 20 kr. Ungdom: 80 kr.
Förköp: Nödinge Bibliotek fr.o.m 24/10.

Träffa Kungen, Tommy Körberg, Zlatan m.fl
Imitatören Anders Mårtensson ger en fantastisk 
föreställning.

TEATERN,
ALE GYMNASIUM

ONSDAG 14 NOVEMBER
KL 19.00
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N Ö J E T  K O N S E R T  P R E S E N T E R A R

LÖRDAG 15 DECEMBER 
Göteborgs Konserthus 

Biljetter: 031-7265310, www.gso.se

www.nojet.se

Göta BK, som historiskt sett åkt jojo 
mellan division 5 och 6, har all anled-
ning att vara nöjda med 2012. Laget 
slutade fyra i division 5 Västergötland 
Västra och spänner nu bågen för att ta 
nästa steg i utvecklingen.

– Kvaliteterna finns i truppen, utan 
tvekan är det så. Mycket ligger på det 
mentala planet, att ha rätt inställning 
till fotbollen. 

Marcus Tersing var lagkamrat med 
en rad av GBK-spelarna under sin tid 
i Lilla Edet. Han vet således var grab-
barna går för, men är samtidigt försiktig 
med att ta ut någon framgång i förskott.

– Hårt jobb krävs och rätt attityd. 
Jag såg Göta några matcher i fjol och 
det som i första hand måste förbättras 
är försvarsspelet. Ett stabilt försvarsspel 

utgör också grunden för ett bra anfalls-
spel. Det gäller att få till lite organisa-
tion i grejerna.

Är det realistiskt och tro att Göta 
BK kan komma upp på samma nivå 
som dina senaste klubbar, Edet och 
Skoftebyn?

– Det är absolut ingen utopi, men för 
att klättra uppåt i seriesystemet krävs 
det att alla underordnar sig hårt arbete.

Inget mer spel för din del?
– Inte som kroppen känns just nu, 

men man ska aldrig säga aldrig, säger 
Marcus Tersing och småler. 

PÅ RYRSJÖVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

BORÅS. Nödinges handbolls-
damer tog en fi n bortaskalp 
och besegrade Borås HK.

Ett stabilt försvarsspel 
lade grunden, men framåt 
fi nns fortfarande mer att 
önska.

– Vi krånglar till vårt 
anfallsspel fast vi vinner ju 
ändå, säger NSK-tränaren 
Mats Olofsson. 

Ja, årsfärske damhandbollsträna-
ren i Nödinge SK har all anledning 
att vara nöjd. Utan 
att anfallsspelet har 
fungerat på topp har 
laget tagit tre full-
poängare. Med sju 
poäng skuggar NSK 
topplagen. Framför allt är det för-
svarsspelet som har varit vinstgi-
vande.

– Släpper man bara in 14 bollar 
så ska vi vinna oavsett hur dåliga vi 
är framåt. Idag var en sådan dag. Vi 
får inget flyt i anfallen och strular 

till det för oss. Jag ska inte skylla 
på domarna, men vi hade definitivt 
inte dem på vår sida, berättar Mats 
Olofsson.

I mitten på andra halvlek gick 
Nödinge ifrån till 13-9 och såg ut 
att ha avgjort matchen. Plötsligt 
visade tavlan 13-12.

– Vi fick ta tag i det igen och 
drabbades aldrig av panik. Segern 
var ohotad. Kollektivet var starkt 
idag och vi jobbade som ett lag över 
hela planen.

Nödinges mål vaktades av 
Carina Svens-
son och framåt var 
Elina Mathiasson 
som vanligt främ-
ste målskytt med 
sex fullträffar. På 

onsdag gästar obesegrade Aranäs 
Ale gymnasium, då får vi ett besked 
om var Nödinge SK:s handbollsda-
mer står i år.

Nödinges tredje seger

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HANDBOLL
Div 2 Västsvenska västra, damer
Borås - Nödinge 14-17
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NÖDINGE. Kulturverket har sam-
lat alla höstlovsaktiviteter i en 
snygg folder.

Programmet blev klart i förra 
veckan.

Lovlediga barn och ungdomar 
har mycket roligt att se fram 
emot.

På måndag börjar ledigheten för alla 
skolbarn. Det utgör också startskottet 
för ”Höstlov i Ale 2012”.

– I foldern serveras ett smörgåsbord 
av aktiviteter för barn i olika åldrar. Det 
är bara att välja och vraka, säger kultur-
sekreterare Lisa Haeger.

Ale Fritids gårdskvällar på respektive 
ort finns noterade i kalendariet liksom 
Barnfilmklubbens tre olika filmvis-
ningar i Ale gymnasium. 

Tisdagen bjuder på två spännande 
arrangemang. På Skepplanda biblio-
tek får besökarna träffa dykaren Stefan 
Fransson som visar undervattensfilmer 

och berättar vad man kan hitta på havets 
botten. Stefan demonstrerar också sin 
dykutrustning.

På kvällen gästas teatersalongen i 
Nödinge av Freestyle Phanatix, tre 
genarationer med specialkunskaper i 
hiphopens konstarter.

– När Freestyle Phanatix var här 
i våras blev det succé, förklarar Lisa 
Haeger.

På onsdagen blir det spökparty på 
Älvängens bibliotek. Samma kväll 
arrangerar Mötesplats Ungdom sin 
skräckkväll på temat Halloween. Detta 
sker i Ale gymnasium.

På torsdag eftermiddag stundar trol-
lerishow i gymnasiets tv-studio med 
Herr Spargel från Tyskland.

– En föreställning med mycket 
humor som passar hela familjen, säger 
kultursamordnare Sofie Rittfeldt.

Under hela veckan kan man också 
gå tipspromenad på samtliga bibliotek i 
kommunen. För den som hellre vill vara 

ute är Sagostigens tipspromenad 
i Ekskogen mellan Nödinge och 
Nol ett utmärkt alternativ.

Herr Spargels väska är en höstlovs-
föreställning med roliga historier och 
trolleri som visas i Ale gymnasiums 
tv-studio torsdagen den 1 november.

Som tradi-
tionen bju-
der så kan 
höstlovsledi-
ga barn lära 
sig att slå 
rep under 
Bernt Lars-
sons ledning 
på Repsla-
garmuseet 
i Älvängen, 
1-2 novem-
ber.    Arkiv-
bild: Jonas 
Andersson

Lovaktiviteterna snyggt paketerade

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

…och museerna håller traditionen vid liv
ÄLVÄNGEN/SURTE. Det är åter dags 
för Repslagarmuseet att öppna sina 
portar för höstlovslediga ungdomar, 
torsdag och fredag 1-2 november. I 
flera år har en av Repslagarmuseet 
profiler, Bernt Larsson, lärt barn att 
slå rep. 

I museets gamla anrika lokaler får 
barnen en inblick i ett gammalt tra-
ditionellt hantverk. Barnen tillverkar 
ett rep med hjälp av gamla redskap. 
Repet som bland annat kan användas 
som hopprep, får barnen naturligtvis 
ta med sig hem.

Hårt arbete kräver också lite i 

magen, så barnen bjuds på saft och 
bulle. Barnen kan naturligtvis komma 
till Repslagarmuseet på egen hand 
eller tillsammans med någon vuxen. 
Under tiden barnen härjar med Bernt 
kan de vuxna ta sig en kopp kaffe, gå 
en guidad tur samt titta på museets 
fina utställningar.

Dagarna innan, tisdag-onsdag 
den 30-31 oktober, går det att måla 
på glas i Surte. Glasbruksmuseet står 
som värd och material finns att köpa 
till självkostnadspris.

JONAS ANDERSSON

Välkomna!

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

Entré 60kr • Matiné

Bitchkram
Söndag 28/10 kl 18
Onsdag 31/10 kl 19

Entré 80kr

Tingeling 
Vingarnas hemlighet

Söndag 4/11 kl 15
Entré 60kr • Matiné

Bond Skyfall- 4/11 & 7/11
Led Zepplin - 11/11

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
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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
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NÖDINGE. Kulturverket har sam-
lat alla höstlovsaktiviteter i en 
snygg folder.

Programmet blev klart i förra 
veckan.

Lovlediga barn och ungdomar 
har mycket roligt att se fram 
emot.

På måndag börjar ledigheten för alla 
skolbarn. Det utgör också startskottet 
för ”Höstlov i Ale 2012”.

– I foldern serveras ett smörgåsbord 
av aktiviteter för barn i olika åldrar. Det 
är bara att välja och vraka, säger kultur-
sekreterare Lisa Haeger.

Ale Fritids gårdskvällar på respektive 
ort finns noterade i kalendariet liksom 
Barnfilmklubbens tre olika filmvis-
ningar i Ale gymnasium. 

Tisdagen bjuder på två spännande 
arrangemang. På Skepplanda biblio-
tek får besökarna träffa dykaren Stefan 
Fransson som visar undervattensfilmer 

och berättar vad man kan hitta på havets 
botten. Stefan demonstrerar också sin 
dykutrustning.

På kvällen gästas teatersalongen i 
Nödinge av Freestyle Phanatix, tre 
genarationer med specialkunskaper i 
hiphopens konstarter.

– När Freestyle Phanatix var här 
i våras blev det succé, förklarar Lisa 
Haeger.

På onsdagen blir det spökparty på 
Älvängens bibliotek. Samma kväll 
arrangerar Mötesplats Ungdom sin 
skräckkväll på temat Halloween. Detta 
sker i Ale gymnasium.

På torsdag eftermiddag stundar trol-
lerishow i gymnasiets tv-studio med 
Herr Spargel från Tyskland.

– En föreställning med mycket 
humor som passar hela familjen, säger 
kultursamordnare Sofie Rittfeldt.

Under hela veckan kan man också 
gå tipspromenad på samtliga bibliotek i 
kommunen. För den som hellre vill vara 

ute är Sagostigens tipspromenad 
i Ekskogen mellan Nödinge och 
Nol ett utmärkt alternativ.

Herr Spargels väska är en höstlovs-
föreställning med roliga historier och 
trolleri som visas i Ale gymnasiums 
tv-studio torsdagen den 1 november.

Som tradi-
tionen bju-
der så kan 
höstlovsledi-
ga barn lära 
sig att slå 
rep under 
Bernt Lars-
sons ledning 
på Repsla-
garmuseet 
i Älvängen, 
1-2 novem-
ber.    Arkiv-
bild: Jonas 
Andersson

Lovaktiviteterna snyggt paketerade

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

…och museerna håller traditionen vid liv
ÄLVÄNGEN/SURTE. Det är åter dags 
för Repslagarmuseet att öppna sina 
portar för höstlovslediga ungdomar, 
torsdag och fredag 1-2 november. I 
flera år har en av Repslagarmuseet 
profiler, Bernt Larsson, lärt barn att 
slå rep. 

I museets gamla anrika lokaler får 
barnen en inblick i ett gammalt tra-
ditionellt hantverk. Barnen tillverkar 
ett rep med hjälp av gamla redskap. 
Repet som bland annat kan användas 
som hopprep, får barnen naturligtvis 
ta med sig hem.

Hårt arbete kräver också lite i 

magen, så barnen bjuds på saft och 
bulle. Barnen kan naturligtvis komma 
till Repslagarmuseet på egen hand 
eller tillsammans med någon vuxen. 
Under tiden barnen härjar med Bernt 
kan de vuxna ta sig en kopp kaffe, gå 
en guidad tur samt titta på museets 
fina utställningar.

Dagarna innan, tisdag-onsdag 
den 30-31 oktober, går det att måla 
på glas i Surte. Glasbruksmuseet står 
som värd och material finns att köpa 
till självkostnadspris.

JONAS ANDERSSON

Välkomna!

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

Entré 60kr • Matiné

Bitchkram
Söndag 28/10 kl 18
Onsdag 31/10 kl 19

Entré 80kr

Tingeling 
Vingarnas hemlighet

Söndag 4/11 kl 15
Entré 60kr • Matiné

Bond Skyfall- 4/11 & 7/11
Led Zepplin - 11/11

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

w
w

w
.a

le
ku

ri
re

n.
se

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
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Cat Club:  

DJ Pierre

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

Fredagen den 26 oktober 
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

I Schlagerbaren: Tompa.

Entré inkl. buffé: 225 kr. Biljetterna släpps fredag 19 okt. 
Efterinsläpp från kl. 21: 125 kr.

Åldersgräns: 20 år.

SYMÄSSAN HÖSTEN 2012
Sy- och inspirationsmässa

26-28 oktober, Kviberg 
Gamla Regementet, GÖTEBORG

Fre 10-19, Lör 10-17, Sön 10-16. Entré 70:-

Info & vägbeskrivning:
www.symaskinsagenturen.se
Tel 031-18 82 02
Södravägen 51, 412 54 Göteborg

Mäss-
priser!

Garnhuset, Fru Pärla, Huvudfotingar, Syster Gubbla,
Universalis International AB, Lindbo textil, Quiltex, 

Fyndmontern, 3exter, Kuberna, Lapptäcksverkstaden, 
MMH Barnkläder, Pagoni, Ingrids Ateljé, Janome, 

Tygaffären, Broderi & Garn, Symaskinsagenturen, Elna, 
Sanuk design, Elisabeth Gallery Collection, Irinas design, 

Bamboo Is Green, Dekorationsverkstan, Lilla pärlan, 
Rosa Kompaniet, Garn och vävmix i byn, Italienska 
Modetyger, Modesäljaren, Karma, Tyger & Ting, Tusen 

Idéer, LMA Tygimport, Scrap Butiken, Sujo Design, Ias 
Design, Önsketröjan, Vävtrasan, Kulturstickan, Bakfi ckan 

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

HöSTLOVS-
AKTIVITET!

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

Alla barn bjuds 

på saft och 

bulle!!

”Slå rep med Bernt”
Tors 1 och fre 2 november kl 11-14

Fri entré för barn och ungdom
Materialkostnad 20 kronor

NÖDINGE. Torsdag 25 okto-
ber är det dags för Kultur-
skolans årliga höstkonsert 
i Ale gymnasiums teatersa-
long. Höstens föreställning 
bjuder på en resa genom 
60-talet med musik, sång och 
bild av barn och ungdomar, 
både enskilt och i olika kon-
stellationer.

Musik från 60-talet har 
uppmärksammats speciellt 

i media senaste tiden. TV 
har haft Beatles-kvällar och 
tidningarna fylls av nostal-
giska reportage om det ljuva 
60-talet. Kulturskolan passar 
på att sätta extra fokus på 
decenniet med musik från 
Beatles till Jimi Hendrix. 
Men vi får säkert höra såväl 
några äldre influenser som 
några moderna låtar också. 

Innan föreställningen 

börjar finns möjlighet att 
köpa fika av Kulturskolans 
Intresseförening och därige-
nom stödja deras verksam-
het. Intresseföreningen hjäl-
per ofta till vid olika arrang-
emang och träffar för ung-
domarna. Dessutom delar 
man varje vår ut stipendium 
till några av kulturskolans 
elever.

❐❐❐

60-talstema med kulturskolan i Ale
Nu på torsdag bjuder Kulturskolan in till sin årliga höstkonsert i Ale gymnasium.

Arkivbild: Jonas Andersson

Lördagen 13 oktober hade 
vår duktiga ordförande sam-
mankallat Höga nya samfäl-
lighetsförening för en städ-
dag i det hyfsade höstvädret. 
Uppslutningen var god från 
de drygt 78 hushållen där ett 
40 tal personer hade valt att 
närvara.

Höst- och vårstädningen 
är ett nytt koncept som vi 
hoppas blir återkommande. 
Sly röjdes,

snökäppar utplacerades, 
delar av grusvägen slad-
dades, dikeskanter klipptes 
och rensades inför den kom-
mande vintern. En hel del 
skräp plockades upp och 
framför allt runt ortens buss-
hållplatser.

En placering av pappers-
korgar där bussen stannar 
hade inte varit fel samtidigt 
som det hade blivit ett 
renare och snyggare intryck 
av vår by. Den trevliga dagen 
avslutades med korvgrillning 
på hemvärnets grillplatta 
och Skönningareds äppelod-
larpar bjöd på. Gissa vad? Jo, 
underbar äpplemust ur bag 
in box.

Till er som inte deltog 
i lördags. Var lugn, det 
kommer fler tillfällen. Redan 
i vår är det planerat för en 
ny städdag med olika sysslor. 
Kanske vi ses då?

Desirèe Nijland 

Städdag i 
Skönningared

SMSa LUNCH till 72 950 så 
ger du 50 kronor i kampen 

mot hungern i världen.
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Förmiddagscafé 

Kilanda församlingshem 
torsdagen 25 oktober kl 10-12

Ingmari Dalin och Mats Hagström 
spelar och sjunger 

”Pärlor ur svenska visskatten”

Jumalanpalvelus
Älvängenin sinisessä kirkossa

la 27. 10. klo 16.00
Pappi: Satu Rekola 

Muusikko: Tuuli Ekenberg
Kirkkokahvit. Tervetuloa!

Mässa på finska
i Älvängens blå kyrka
lördag 27/10 kl. 16.00

Präst: Satu Rekola
Musiker: Tuuli Ekenberg
Kyrkkaffe. Välkommen!

0303-444 000www.mittiale.se

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

Under Allhelgonaveckan kommer 
Starrkärrs kyrka vara öppen: 
Torsdag 1/11 - lördag 3/11 
10.00-18.00.

Välkommen in i kyrkan. Tänd ett ljus, 
drick en kopp kaffe, samtala med någon 
eller bara kom in i värmen.

Musikandakt lördag 3 nov. kl. 16.00

Minnes- och musikgudstjänst 
söndag 4 november kl 18.00

Kilanda kyrka  är öppen: 
Fredag 2 nov 12.00-16.00

Musikandakt lördag 3 nov kl 18.00

Öppet Hus i

Allhelgonatid

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

LEDIG TJÄNST
Församlingspedagog/Barn och 

ungdomsledare - vikariat Skepplanda 
Hålanda församling

Vår barn och ungdomsledare Malin ska börja
studera till våren 2013. Vill Du vikariera för

henne 100% under minst 1 års tid?
Läs ber om jobbet på vår hemsida:

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Hålanda kyrka
Söndag 28 oktober

Mässa kl 12
Torsdagskören Skallsjö församling, Floda

Ledare : Knut Larsson samt
Hålanda kyrkokör

Präst : Bengt Broman

SKEPPLANDA. I förra 
veckan invigdes en ny 
utställning på bibliote-
ket.

Det är Skepplanda 
Akvarellgrupp som vi-
sar sina färdigheter.

Ett 60-tal konstverk 
hänger upp för allmän 
beskådan.

Varje måndag träffas fjorton 
medlemmar ur Skepplanda 
Akvarellgrupp i bygdegår-
den. De målar tillsammans, 
men lika viktigt som konst-
utövandet är den sociala 
samvaron.

– Vi är en samling dagle-
diga, de flesta pensionärer, 
som tycker det är roligt att 
måla akvareller. Vi håller på 
året om, med undantag för 
några sommarveckor då det 
är uppehåll, berättar eldsjä-
len Ronny Eriksson.

– Gruppen är väldigt pro-
duktiv, men det sker ingen 
tävlan sinsemellan vem som 
är bäst eller vem som hinner 

få färdigt flest verk. Det 
är upp till varje deltagare 
vad han eller hon vill göra, 
poängterar Ronny.

Akvarell-
gruppen har 
även tidigare 
haft utställ-
ning på 
Skepplanda 
b i b l i o t e k . 
Nu är det 
dags igen. 

– Det är 
närmare 60 
tavlor som 
hänger uppe. 
Motiven är 

oerhört varierande, avslöjar 
Ronny.

Utställningen pågår till 
och med den 19 november.

Akvareller visas på Skepplanda bibliotek

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ett 60-tal konstverk från Skepplanda Akvarellgrupp fi nns nu 
att beskåda på ortens bibliotek. Utställningen pågår till och 
med den 19 november.

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.

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Surte kyrka 100 år
Jubileumsmusik i 
Surte Kyrka
Söndag 28 oktober 16.00 
Lovsångsgudtjänst
Lovsång med nuvarande 

Berättarkväll i Surte 
församlingshem 
Onsdagen 31 oktober
kl. 18.30. Nils Svensson 
och Bertil Lundgren 
– Minnen från bruket. 
Samtalsledare: Sten-Åke 
Lyngstam

Onsdagsträff 31/10 kl 13.00 
Nödinge församlingshem ”Vad 
säger den här texten?” 
Reine Bäck. Fika, Alla välkomna 

Öppet på våra kyrkogårdar
2 november har vi öppet i Nödinge 
kyrka och Surte Kapell. 
11.00-17.00 Kom och drick en kopp 
kaffe, tänd ett ljus och sitt ner en 
stund. Musik spelas 14.00-15.00 av 
våra musiker.
Lördag 3 november är Nödinge 
kyrka öppen 10.00-13.00, 
Gudstjänst 11.00-12.00 
Välkommen 

Ronny Eriksson, en av 
eldsjälarna i Skepplanda 
Akvarellgrupp.
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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
Guntorps missionskyrka
Onsd 24/10 kl 18.30, Ton-
år och Äventyrarscout. Onsd 
31/10 kl 18.30, Spårarscout 
och Upptäckarscout.

Bohus pingstkyrka
Onsd 24/10 kl 19, Sång bi-
belläsning bön. Sönd 28/10 
kl 11, Gudstjänst Lars Rehn-
lund, sång. Onsd 31/10 kl 
19, Sång bibelläsning och 
bön.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 1/11 kl 18, Musikca-
fé, Ohlins.

Surte missionskyrka
Onsd 24/10 kl 18:30. Tonår. 
Onsd 24/10 kl 19, Ekume-
nisk bön i Surte kyrka. Onsd 
24/10 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Torsd 25/10 kl 
18, Pysselkväll inför Höst-
marknaden. Ta gärna med 
tyg och symaskin. Torsd 
25/10 kl 19, Ekumenisk kör 
övar i Surte församlingshem. 
Fred 26/10 kl 18:30, Spel-
kväll med fi ka och andakt. 
För alla åldrar. Sönd 28/10 
kl 11, Gudstjänst. Göran 
Andreasson. Utgångskol-
lekt till Golgataförsamling-
en. Enkelt kyrkfi ka. Mark-
nadsplaneringsmöte efteråt. 
Månd 29/10 kl 19, Musikkå-
ren, Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar. Tisd 30/10 
kl 18, Samtalskväll. Onsd 
31/10 kl 15, Onsdagsträff; 
Börje Kraft - Människors 
möte i visor och lyrik. Onsd 
31/10 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Sena ändring-
ar och tillägg till detta pro-
gram kan inträffa. Läs gärna 
på www.surtemissionskyrka.
se där det är uppdaterat.

Smyrnaförsamlingen i
Älvängen
Tisd 23/10 kl 8-9, Bön. Kl  
14, Bibelsamtalsgruppen. 
Onsd 24/10 kl 18-19, Bön. 
Kl 19, Samling för alla guds-
tjänstteam. Torsd 25/10 kl 
10-12.30, SmyrnaCaféet. Kl 
18.15, Hobby (7-12 år). Kl 
20, Ledarplanering för barn-
verksamhetens julavslutning. 
Fred – Sönd Vision 12 – 
Ungdomskonferens ”Se det 
Gud ser”, Fred 26/10 kl 20, 
Kvällsmöte med Elias Berg, 
lovsångsband. Lörd 27/10 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. KL 10, Morgonsam-
ling med Göran Schmidt - 
skapelsetro/evolution. Kl 
20, Kvällsmöte med Marcus 

Olson, lovsångsband. Sönd 
28/10 kl 11, Gudstjänst, Eli-
as Berg, lovsångsband. Även-
tyret (3-12 år). Kyrkkaffe. 
Tisd 30/10 kl 8-9, Bön.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 24/10 Starrkärrs kyr-
ka kl 18.30, FN-konsert 
med församlingens barn- 
och vuxenkörer (se annons). 
Torsd 25/10 Kilanda försam-
lingshem kl 10, Förmiddags-
café (se annons). Starrkärrs 
församlingshem kl 19, Bi-
bel & Bön, Välkomna på bi-
belstudium och bönestund, 
Johnsson. Lörd 27/10 Älv-
ängens kyrka kl 16, Finsk 
gudstjänst, Satu Rekola. 
Sönd 28/10 Starrkärrs kyr-
ka kl 11, Mässa, Göte Siver-
bo. Älvängens kyrka kl 11, 
Mässa, söndagsskola, An-
dersson. Starrkärrs kyrka kl 
13.30, Dopgudstjänst, An-
dersson. Nols kyrka kl 17, 
Förbönsgudstjänst, Anders-
son.

Fuxerna kyrka
Lörd kl 16, Mässa, Kristens-
son. Sönd kl 10, Högmäs-
sa, Westergaard. Tisd kl 9, 
Mässa i församlingshemmet, 
Nordblom. Ons kl 18:30, 
Mässa, Norberg.

Skepplanda pastorat
Skepplanda kyrka stäng för 
renovering, gudstjänsterna 
är fl yttade till församlings-
hemmet, Albotorget. Skepp-
landa församl hem sönd 
28/10 kl 10, Gudstjänst L 
Ingvarsson, kyrkkaffe. Onsd 
31/10 kl 18.30, Veckomässa. 
Hålanda sönd 28/10 kl 12, 
Mässa L Ingvarsson. S:t Pe-
der sönd 28/10 kl 10, Guds-
tjänst R Kristensson kyrkkaf-
fe. Ale-Skövde sönd 28/10 
kl 12, Mässa R Kristensson. 
Tunge sönd 28/10, se övriga.

Nödinge församling
Torsd 25/10 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. Fred 
26/10. Kl 10, Surte kyrka 
Vardagsgudstjänst för stora 
och små. 28/10 21:e ef Tref
kl 11, Nödinge kyrka Famil-
jemässa för stora och små 
R Bäck. Kl 16, Surte kyrka 
Lovsångsgudstjänst H Hul-
tén R Bäck. Månd 29/10 kl 
18.30, Nödinge församlings-
hem Mässa H Hultén.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Döda

Vår kära Mamma
Svärmor, Mormor

och Farmor

Inger Hasselblad
Sernlo

* 16/7 1939

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Skepplanda
14 oktober 2012

ANETTE och RONNY
med familjer

 
Du ville oss alla så 

innerligt väl 

Du månade om oss med 

hela Din själ 

Du sparade aldrig Dig 

själv för de Dina 

Minnena av Dig är så 

ljusa och fina 

Tack för våra lyckliga år 

tillsammans 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 9
november kl. 13.00 i

Smyrnakyrkan,
Älvängen. Efter akten

inbjudes till
minnesstund. Svar om

deltagande till Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

onsdagen 7 november.

Ett varmt tack till
personalen på
Hemtjänsten,
Skepplanda.

Vår älskade

Carin Nissen
* 18/12 1951

har i dag efter starkt och
tappert kämpande

lämnat oss i stor sorg
och saknad.

Älvängen
17 oktober 2012

BENT
CECILIA och TOBIAS

Clara
PATRICK

Syskon med familjer
Släkt och vänner

 
Tack för allt Du oss   

har skänkt 

För oss Du strävat,     

på oss Du tänkt 

Ditt goda hjärta,       

Ditt ljusa sinne 

Hos oss skall leva           

i tacksamt minne 

Begravningen äger rum i
kretsen av de närmaste.

Hedra gärna Carins
minne med en gåva till

Cancerfonden, tel.
020-59 59 59.

Ett varmt tack till all per-
sonal på Vikadamm för

ert fina stöd och
kärleksfulla omvårdnad.

Vår kära vän

Carin Nissen
* 18/12 1951

har idag lämnat oss

Älvängen
17 oktober 2012

LENA-KARIN och LARS
Julia, Emelie, Niklas

Carin, Jag saknar Dig

jättemycket
Lena

Jordfästningar
Allan Larsson. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 19 ok-
tober begravningsgudstjänst 
för Allan Larsson, Älvängen. 
Offi ciant var kyrkoherde 
e.m Renny Olausson.

Sonja Runsten, Nol har 
avlidit. Född 1920 och efter-
lämnar dottern Monica med 
familj som närmast sörjande.

Inger Sernlo, Skepplanda 
har avlidit. Född 1939 och 
efterlämnar barnen Anette 
och Ronny med familjer 
som närmast sörjande.

Carin Nissen, Älvängen 
har avlidit. Född 1951 och 
efterlämnar maken Bent, 
barnen Cecilia med familj 
och Patrick samt syskon 
med familjer som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Ett stort tack till Er alla 
som på olika sätt hedrat 

minnet av vår käre

Rune Karlsson

Ebba
Anette Ingvar Kenneth

med familjer

Tack
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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

Välaktat massivt furubord 
(kök) med 6 stolar. Pris:525:-
tel. 0303-96 925

Lädersoffor, mörkblå, 3-sits 
och 2-sits,600:-. Bokhyllor 2st, 
1 vit med belysning och glas-
dörrar,100:-, 1 färg furu 100:-. 
Soffbord,brun med kakel,100:-. 
Datorbord,färg furu med plats 
för skrivare,100:-. Bortskän-
kes 2st sängbord,vita. Vita bok-
hyllan kan hämtas omgående 

resten av möblerna torsdag den 
15/11. Bilder på möblerna kan fås 
via e-mail.
tel. 0766-51 25 32

Takbox Jet-Set 5000, 400:-. 
Snökedjor med magnetlås, 
400:-. Snowgrips 200:-/par
tel. 0708-85 45 77

Ved säljes. 2 kubikmeter 
lövved. Lastat och klart. Låna 
kärran och kör hem. 950:-
tel. 0706-08 62 99
Conny

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

SÖKES

Tomt sökes för hubygge i
Skepplanda,Älvängen,Skönnin
gared, Kattleberg, Alafors eller 
Nödinge. Privatperson!
tel. 0735-39 75 47

ÖVRIGT

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

Loppis! Lördag 27/10 kl 10-14. 
Söndag 28/10 kl 11-14. På S:t 
Peders Älekärr 104 i Lödöse.
Vi har barnleksaker, kläder, 
porslin mm.
Välkomna

Hårförlängningar, färg slingor 
med keratin. Vi utför hårför-
längningar, löshår enligt keratin-
vax metoden. Håret är 47-50cm 
långt. Varje slinga väger 0.5 
gram och fästena är keratin-
vax. Finns att få rakt, vågigt eller 
lockigt.
tel. 0736-97 80 28

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

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

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

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!

pryl prylpryl 
börsenrsensenbbbbböööööörrrrrsssseeeennnnn

llllllr lllllllllllllylllllllllllllllll
bör

p yprylprylpryl
b
y

bb
yy

börö
y

bbbbbbörööööörrbbbööööörrrrrs

 

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

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

Hushållsnära tjänster utföres
av nystartad företag, allt inom 
städ, flyttstäd, fönster puts 
m.m,nogrann.
tel. 0703-80 42 69

Hemstädning, hemjälp, stor-
städning, flyttstädning, veck-
ostädning. Använd rutavdrag 
-50% på arbetet. 300kr / tim.
tel. 0705-41 41 50

Önskar du städhjälp?
Det är vi som utför städ, flytt-
städ, fönsterputs mm. i Ale med 
omnejd. Ansvarsförsäkring 
samt kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.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

alekuriren.se

Vem
känner du
som snart

fyller?

Födda 

Välkommen lilla
Ellen

Född 15/9 - 2012
Axel har blivit

 stolt storebror.
Vi älskar er!

Farmor, Farfar & Faster

Välkommen till världen
John

Erics efterlängtade lillebror
Född 23/8

Lyckliga föräldrar är
Ruben & Christine

Eklund
Tack till BM Juanita

Veckans ros 
Till Anders Nagi, Magnus 
Eriksson och Roger Holm-
berg som den 16/10 hjälpte 
mig upp ur en lervälling 
som jag hamnat i på grund 
av vägomläggning. Ingen av 
dem tvekade att bli smutsiga 
och våta. Tusen tack!

Gunilla i Gröngolf

Ett stort tack till NA plåt 
i Alafors för ett kanonfint 
jobb hos oss i Nygård. Alltid 
lika trevliga och servicevän-
liga.

Katrin och Jonas

Två stora Grattis säger vi 
till våra underbara ungar 

Max och Moa som fyller 5 
år den 25 oktober.
Stora kramar från
mamma och pappa

Grattis på till vår underbara 
Linus

på 4-års dagen 25 oktober!
Önskar mamma, pappa och 

lillebror Nils

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Lennart Mattsson

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Nils-Gunnar Johansson
 Hålanda

Veckans ris 
Till den lantbrukare i 
Nygård som sedan flera 
år tillbaka förvarar sina 
rundbalar i två innerkurvor 
på vägen mellan Nygård 
och Hålanda, och därmed 
försämrar sikten rejält. 
Det har redan skett flera 
småincidenter med barn på 
cykel, folk som promenerar 
och husdjur som snabbt 
får slänga sig ner i diket 
vid möten pga den skymda 
sikten. Ta bort dem innan 
det händer en allvarlig 
olycka!

"En person som passerar 
balarna i kurvorna varje dag"

Stöd Barncancerfonden  

PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090

TRE AV FYRA BARN  
ÖVERLEVER CANCER
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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

Välaktat massivt furubord 
(kök) med 6 stolar. Pris:525:-
tel. 0303-96 925

Lädersoffor, mörkblå, 3-sits 
och 2-sits,600:-. Bokhyllor 2st, 
1 vit med belysning och glas-
dörrar,100:-, 1 färg furu 100:-. 
Soffbord,brun med kakel,100:-. 
Datorbord,färg furu med plats 
för skrivare,100:-. Bortskän-
kes 2st sängbord,vita. Vita bok-
hyllan kan hämtas omgående 

resten av möblerna torsdag den 
15/11. Bilder på möblerna kan fås 
via e-mail.
tel. 0766-51 25 32

Takbox Jet-Set 5000, 400:-. 
Snökedjor med magnetlås, 
400:-. Snowgrips 200:-/par
tel. 0708-85 45 77

Ved säljes. 2 kubikmeter 
lövved. Lastat och klart. Låna 
kärran och kör hem. 950:-
tel. 0706-08 62 99
Conny

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

SÖKES

Tomt sökes för hubygge i
Skepplanda,Älvängen,Skönnin
gared, Kattleberg, Alafors eller 
Nödinge. Privatperson!
tel. 0735-39 75 47

ÖVRIGT

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

Loppis! Lördag 27/10 kl 10-14. 
Söndag 28/10 kl 11-14. På S:t 
Peders Älekärr 104 i Lödöse.
Vi har barnleksaker, kläder, 
porslin mm.
Välkomna

Hårförlängningar, färg slingor 
med keratin. Vi utför hårför-
längningar, löshår enligt keratin-
vax metoden. Håret är 47-50cm 
långt. Varje slinga väger 0.5 
gram och fästena är keratin-
vax. Finns att få rakt, vågigt eller 
lockigt.
tel. 0736-97 80 28

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

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

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

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Hyr65plus.se - Använd 
rotavdraget - 50% på 
arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & trädgård. 
Anlita en senior hos oss! 
Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% 
på arbetskostnaden. 
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar finns.
Gå in på vår hemsida för att 
läsa en del av vad vi erbjuder.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

Juristfirman Madsen Law 
erbjuder både privatpersoner 
som företagare juridisk 
rådgivning. Vi arbetar med 
bland annat familjerätt, 
affärsjuridik och fastighetsrätt. 
För mer information besök: 
www.madsenlaw.se eller
tel. 031-79 96 159
Vi erbjuder alltid en timmes 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon /e-post.

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

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt 
dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

Skrotbilar köpes och hämtas 
även lastbilar och traktorer. 
Kontant betalning.
tel. 0738-01 35 20
el. 0768-07 42 42

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av träd 
och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar för 
miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 

Älvängen. Öppettider: Mån-Fre: 
16-18, Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel & FF's 
Kakel. Har flyttat till Garveriv. 
10. Sväng in vid Utby maskin/
röda korset ner mot 45:an.
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

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

Sprutlack av kök
Fräsning: dekorspår, 
nytillverkning av köksluckor. 
F-skatt finnes.
tel. 076-07 48 695

Pelletsbrännare
Pelletspaket av märket Pellx 
inklusive montering. Innehar 
F-skatt sedel. Ring Håkan.
tel. 0709-48 49 46

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

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

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

Hushållsnära tjänster utföres
av nystartad företag, allt inom 
städ, flyttstäd, fönster puts 
m.m,nogrann.
tel. 0703-80 42 69

Hemstädning, hemjälp, stor-
städning, flyttstädning, veck-
ostädning. Använd rutavdrag 
-50% på arbetet. 300kr / tim.
tel. 0705-41 41 50

Önskar du städhjälp?
Det är vi som utför städ, flytt-
städ, fönsterputs mm. i Ale med 
omnejd. Ansvarsförsäkring 
samt kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.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

alekuriren.se

Vem
känner du
som snart

fyller?

Födda 

Välkommen lilla
Ellen

Född 15/9 - 2012
Axel har blivit

 stolt storebror.
Vi älskar er!

Farmor, Farfar & Faster

Välkommen till världen
John

Erics efterlängtade lillebror
Född 23/8

Lyckliga föräldrar är
Ruben & Christine

Eklund
Tack till BM Juanita

Veckans ros 
Till Anders Nagi, Magnus 
Eriksson och Roger Holm-
berg som den 16/10 hjälpte 
mig upp ur en lervälling 
som jag hamnat i på grund 
av vägomläggning. Ingen av 
dem tvekade att bli smutsiga 
och våta. Tusen tack!

Gunilla i Gröngolf

Ett stort tack till NA plåt 
i Alafors för ett kanonfint 
jobb hos oss i Nygård. Alltid 
lika trevliga och servicevän-
liga.

Katrin och Jonas

Två stora Grattis säger vi 
till våra underbara ungar 

Max och Moa som fyller 5 
år den 25 oktober.
Stora kramar från
mamma och pappa

Grattis på till vår underbara 
Linus

på 4-års dagen 25 oktober!
Önskar mamma, pappa och 

lillebror Nils

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Lennart Mattsson

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Nils-Gunnar Johansson
 Hålanda

Veckans ris 
Till den lantbrukare i 
Nygård som sedan flera 
år tillbaka förvarar sina 
rundbalar i två innerkurvor 
på vägen mellan Nygård 
och Hålanda, och därmed 
försämrar sikten rejält. 
Det har redan skett flera 
småincidenter med barn på 
cykel, folk som promenerar 
och husdjur som snabbt 
får slänga sig ner i diket 
vid möten pga den skymda 
sikten. Ta bort dem innan 
det händer en allvarlig 
olycka!

"En person som passerar 
balarna i kurvorna varje dag"

Stöd Barncancerfonden  

PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090
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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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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!

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

 – Träna med ditt 
spädbarn, tisdagar 11.45-12.30 
fram tom v 50

 

fredagar från kl 9.00
 fredagar 

kl.12.00

135 min 

 

SISTA CHANSEN!
KAMPANJ PÅGÅR
T O M 31 OKTOBER 2012

MEDTAG ANNONS!


