
Gunilla fortsätter satsa.

Wallengren 
rullar mot Rio
HÅLANDA. Rullstolså-
karen Gunilla Wallen-
gren fortsätter. Nästa 
stora mål blir Para-
lympics i Rio 2016.
Strax före pressläggning nås re-
daktionen av det positiva beskedet 
från kommunens framgångsrika 
handikappidrottare. Det blir en 
fortsatt elitsatsning.
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se
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DENNA VECKA FIRAR VI

Ale Torg 7, NÖDINGE • Gäller v44 • www.ica.se/ale
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Edit, Edgar

Allahelgondagen

Tobias

Hubert, Hugo

Sverker

Eugen, Eugeina

Gustav, Adolf

Den perfekta 
desserten!

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Lilla Edet

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

  

Lödöse 0520-66 00 10

Pepparkakor 475g

Gäller mot kupong, t o m 4/11-12

Ord.pris 26.90:-/st /st

Nyåkers hjärtan

Ord pris 349:-

Pannlampa med LED

249:-
www.axums.se

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

I onsdags planterades lokförarnas skyddshelgon, granen Fredrik, vid trafi kplatsen Varpmossen. Många entusiaster och celebra gäster fanns på plats, en del 
av dem färdades dit med Bergslagernas järnvägssällskap. Morgan Sund och Lennart Ericsson från Älvängen deltog i den högtidliga ceremonin.        Läs sid 11

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

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

Gammalt skyddshelgon 
för nya järnvägen
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– Granen Fredrik är planterad

Vardag 10-19 | Lördag 10-15 | Söndag 11-15 
ICA Kvantum 8-22 alla dagar | www.aletorg.se
Varddag 1100 119 | Lördagg 1

Snart
ännu
bättre!

Nu är det 
snart klart!

Nya p-platser 
på torget!



Sällan har något varit 
så välförtjänt som ut-
märkelsen av Thomas 

Berggren till Sveriges bästa 
drogförebyggare. Jag brukar 
säga att han är så anti-
kommunal man kan vara 
som kommunal tjänsteman. 
Thomas Berggren är kanske 
en av de största entrepre-
nörer jag har träffat och 
borde kanske sett till sina 
egenskaper ha varit någon 
annanstans i arbetslivet eller 
så är han ett levande bevis 
på att det alltid fi nns plats 
för entreprenörskap oavsett 
var du jobbar. Det är med 
stor kreativitet som TB har 
utvecklat det drogförebyg-
gande projektet Vakna! Han 
upptäckte tidigt att behovet 
var större än tillgången på 
resurser. Istället för att jaga 
sina chefer och ledande 
politiker i hopp om att få en 
större ram valde Berggren 
att väcka hela samhället. 
Där fanns också den yt-
terligare hjälp han behövde 
för att nå resultat. Många 
är de företagare som på ett 
eller fl era sätt bidragit till 
att spirda Vaknas budskap. 
Det ökade engagemanget 
ställde krav på organisation. 
En stödförening bildades 
för att bland annat kunna 
ta emot ekonomiska bidrag 
och vidare fördela stöd till 
nya aktiviteter för barn och 
unga i Ale.  Stödföreningen 
Vaken har varit verksam i sju 
år in och har totalt delat ut 
närmare 2 miljoner kronor 

till det lokala föreningslivet. 
Pengar som aldrig hade fun-
nits eller grävts fram om det 
inte hade varit för Vakna-
projektet. Gemensamma 
krafter har gjort underverk, 
men utan Thomas Berg-
grens kreativitet och hand-
lingsförmåga hade ingenting 
blivit verklighet.

Det mest talande exem-
plet är Festivalborg. Orolig-
heterna runt valborgsmässo-
firandet var bland det första 
som Thomas Berggren ville 
stävja. Jösses vad han tog 
strid för att få chansen att 
erbjuda ett alternativ till en 
annars vanlig alkoholdebut 
vid någon av kommunens 
badsjöar. Sedan 2007 har 
artisterna avlöst varandra i 
Ale gymnasium och den unga 
målgruppen har fått ett att-
raktivt arrangemang att 
se fram emot. De inte 
bara ser fram emot det – 
de är dessutom med och 
arrangerar. 100 ungdo-
mar medverkar bakom 
Festivalborg, vilket i 
sig borgar för god upp-
slutning och ett event 
som faller tonåringar 
i smaken. Med andra 
ord vill jag bara ställa 
mig i kön och framföra 
de ödmjukaste gratu-
lationer till en svensk 
mästare. Typiskt nog 
var Thomas Berggren 
inte själv 
närvarande, 

då priset skulle delas ut. Han 
skickade istället representan-
ter, däribland ett antal ung-
domar. Även det är så typiskt 
Thomas Berggren.
Vi är nog många som minns 
hur han såg till att hela kom-
munen kläddes in med svarta 
skyltar med texten; Vakna – 
droger dödar!

Den skarpa uppmaningen 
väckte ett helt samhälle och 
skapade ett engagemang av 
sällan skådat slag. Idag kan 
Thomas Berggren formu-
lera sig lite mjukare; Vakna 
– tillsammans mot droger – ett 
konstaterande som har blivit 
verklighet efter ett enastå-
ende förarbete.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Så rätt - så välförtjänt

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

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

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

Adam Eriksson
Webbutvecklare
Filmproduktion
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 39  |   vecka 44  |   2012LEDARE2

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

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

Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges  
sammanträde 22–23 oktober 2012  
är justerat. 

Anslag om justeringen har tillkännagivits 
på  regionens anslagstavla den 2  november.

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

PRIS 683 200 kr. AVGIFT 2 235 kr/månad. Solbräcke
industriområde, lokal/garage, 10 av 16 enheter bokade!.
KUNGÄLV Peter Eriksson 0303-211030.

KUNGÄLV SOLBRÄCKE 122 kvm
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Från ett läge till ett annat

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

Kungälvs 
Bågskytteklubb 

fyller 60 år! 
Detta vill vi fira med våra 

medlemmar och deras familjer.
Lördag 24 november 18.30

Kostnad: 100 kr
Buffé av plockmat  med alkoholfri dryck, 

en öl eller ett glas vin ingår i priset.
Anmälan senast: 10 november till 

Stefan Hansson på tel 0704-747837 
eller maila till: kbsk60@gmail.com

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

POTATIS – SYLT – SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Gul mandel, 
Amandine. 5 och 20 kg förp. KRAV-odlad Puritan. 

Sv äpplen. Morötter, lök. Solrosfrö 20 kg 240:-.  
Fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- blåbärs- 

hallon- drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt. 
Säljes från lastbil LÖRDAG 3/11  

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

Lilla Edet Järn & Trä 15. Ej kort. Nästa 1/12.

0767-97 05 56, 070-298 39 40 BASAR
10 NOV KL 11
FOLKETS HUS, NOL

Starrkärrs Röda Korsetkrets

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



Sällan har något varit 
så välförtjänt som ut-
märkelsen av Thomas 

Berggren till Sveriges bästa 
drogförebyggare. Jag brukar 
säga att han är så anti-
kommunal man kan vara 
som kommunal tjänsteman. 
Thomas Berggren är kanske 
en av de största entrepre-
nörer jag har träffat och 
borde kanske sett till sina 
egenskaper ha varit någon 
annanstans i arbetslivet eller 
så är han ett levande bevis 
på att det alltid fi nns plats 
för entreprenörskap oavsett 
var du jobbar. Det är med 
stor kreativitet som TB har 
utvecklat det drogförebyg-
gande projektet Vakna! Han 
upptäckte tidigt att behovet 
var större än tillgången på 
resurser. Istället för att jaga 
sina chefer och ledande 
politiker i hopp om att få en 
större ram valde Berggren 
att väcka hela samhället. 
Där fanns också den yt-
terligare hjälp han behövde 
för att nå resultat. Många 
är de företagare som på ett 
eller fl era sätt bidragit till 
att spirda Vaknas budskap. 
Det ökade engagemanget 
ställde krav på organisation. 
En stödförening bildades 
för att bland annat kunna 
ta emot ekonomiska bidrag 
och vidare fördela stöd till 
nya aktiviteter för barn och 
unga i Ale.  Stödföreningen 
Vaken har varit verksam i sju 
år in och har totalt delat ut 
närmare 2 miljoner kronor 

till det lokala föreningslivet. 
Pengar som aldrig hade fun-
nits eller grävts fram om det 
inte hade varit för Vakna-
projektet. Gemensamma 
krafter har gjort underverk, 
men utan Thomas Berg-
grens kreativitet och hand-
lingsförmåga hade ingenting 
blivit verklighet.

Det mest talande exem-
plet är Festivalborg. Orolig-
heterna runt valborgsmässo-
firandet var bland det första 
som Thomas Berggren ville 
stävja. Jösses vad han tog 
strid för att få chansen att 
erbjuda ett alternativ till en 
annars vanlig alkoholdebut 
vid någon av kommunens 
badsjöar. Sedan 2007 har 
artisterna avlöst varandra i 
Ale gymnasium och den unga 
målgruppen har fått ett att-
raktivt arrangemang att 
se fram emot. De inte 
bara ser fram emot det – 
de är dessutom med och 
arrangerar. 100 ungdo-
mar medverkar bakom 
Festivalborg, vilket i 
sig borgar för god upp-
slutning och ett event 
som faller tonåringar 
i smaken. Med andra 
ord vill jag bara ställa 
mig i kön och framföra 
de ödmjukaste gratu-
lationer till en svensk 
mästare. Typiskt nog 
var Thomas Berggren 
inte själv 
närvarande, 

då priset skulle delas ut. Han 
skickade istället representan-
ter, däribland ett antal ung-
domar. Även det är så typiskt 
Thomas Berggren.
Vi är nog många som minns 
hur han såg till att hela kom-
munen kläddes in med svarta 
skyltar med texten; Vakna – 
droger dödar!

Den skarpa uppmaningen 
väckte ett helt samhälle och 
skapade ett engagemang av 
sällan skådat slag. Idag kan 
Thomas Berggren formu-
lera sig lite mjukare; Vakna 
– tillsammans mot droger – ett 
konstaterande som har blivit 
verklighet efter ett enastå-
ende förarbete.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Så rätt - så välförtjänt

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

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

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

Adam Eriksson
Webbutvecklare
Filmproduktion
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

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

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

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

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

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

Justerat protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges  
sammanträde 22–23 oktober 2012  
är justerat. 

Anslag om justeringen har tillkännagivits 
på  regionens anslagstavla den 2  november.

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

PRIS 683 200 kr. AVGIFT 2 235 kr/månad. Solbräcke
industriområde, lokal/garage, 10 av 16 enheter bokade!.
KUNGÄLV Peter Eriksson 0303-211030.
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Från ett läge till ett annat

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

Kungälvs 
Bågskytteklubb 

fyller 60 år! 
Detta vill vi fira med våra 

medlemmar och deras familjer.
Lördag 24 november 18.30

Kostnad: 100 kr
Buffé av plockmat  med alkoholfri dryck, 

en öl eller ett glas vin ingår i priset.
Anmälan senast: 10 november till 

Stefan Hansson på tel 0704-747837 
eller maila till: kbsk60@gmail.com

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

POTATIS – SYLT – SOLROSFRÖ
King Edward, Snöboll, Asterix, Folva, Gul mandel, 
Amandine. 5 och 20 kg förp. KRAV-odlad Puritan. 

Sv äpplen. Morötter, lök. Solrosfrö 20 kg 240:-.  
Fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- blåbärs- 

hallon- drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt. 
Säljes från lastbil LÖRDAG 3/11  

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

Lilla Edet Järn & Trä 15. Ej kort. Nästa 1/12.

0767-97 05 56, 070-298 39 40 BASAR
10 NOV KL 11
FOLKETS HUS, NOL

Starrkärrs Röda Korsetkrets

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
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Sveriges bäste drogförebyggare
NORRKÖPING. Thomas 
Berggren arbetar som 
drogförebyggare i Ale 
kommun. 

I förra veckan vann 
han CAN:s pris som 
Sveriges bästa förebyg-
gare och Ale kommun 
utnämndes till tvåa i 
tävlingen om landets 
främsta förebyggande 
kommun.

– Det är väldigt 
glädjande att Thomas 
långa och ihärdiga 
arbete uppmärksam-
mas på det här sättet, 
säger Boel Holgersson 
(C), ordförande i rådet 
för hälsa och trygghet. 
Vi är väldigt stolta och 
glada.

Thomas själv är på semes-
ter och kunde inte vara med 
i Norrköping och ta emot 
sitt pris. Hans chef Andre-
as Witt, verksamhetschef 
arbetsmarknad och dagligt 
arbete, fick stå inför 1 000 
personer och representera 
Thomas: 

– Helt fantastiskt! Jag sa att 
nu får jag känna in ordentligt 
hur det känns så jag kan tala 
om det för Thomas sedan.

Andreas tycker att det är 
fantastiskt roligt att Thomas 
valts ut till bästa förebyggare. 

– Det ligger mycket arbete 
bakom. Thomas represente-

rar hela Ale kommuns sam-
verkan och engagemang i 
frågan, där både förtroende-
valda, tjänstemän och när-
samhället tänker och arbetar 
tillsammans för att minska 
droganvändningen. Vi har 
ett välfungerande arbetssätt 
där vi kan jobba förebyggan-
de och inte bara måste släcka 
bränder.

Lokaltidningen lyckas via 
ett mejl få kontakt med hu-
vudpersonen som för tillfäl-
let är i fjärran land.

TB mejlar
– För det första blev jag väl-
digt glad och rörd, för det 
andra så vill jag understryka 
att priset tillägnas alla som 
jobbar med barn och unga på 
ett eller annat sätt i Ale. Till-
sammans visar vi att vi bryr 
oss och i möten med andra 
kommuner upptäcker jag ofta 
att vi faktiskt är lite unika. Vi 
jobbar brett och alla är med 
på tåget, allt från ICA-hand-
laren till politiker och eldsjä-
lar i föreningslivet, skriver 
Thomas Berggren till re-
daktionen.

Mikael Berglund (M), 
kommunstyrelsens ordföran-
de, är också stolt.

– Thomas har varit villig 
att ta risker för att nå mål. Det 
ligger i linje med vår vision 
där vi skriver att med mod, 
samarbete och energi skapar 
vi en levande kommun för 

både invånare och företagare.
Det är CAN, Central-

förbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning, som 
delar ut priserna. Priset för 
bästa förebyggare tilldelas 
en person som tagit initia-
tiv till, inspirerat, implemen-
terat eller förvaltat ett drog-
förebyggande arbete lokalt, 
regionalt, nationellt eller in-
ternationellt. Thomas var en 
av fyra kandidater till priset 
årets förebyggare och valdes 
till vinnare genom SMS-röst-
ning.

Motiveringen
Motiveringen av Thomas 
som bästa förebyggare lyder:

"Thomas Berggren har 
jobbat som drogförebyggare i 
Ale kommun sedan 2003, då 
han på grund av sin varma, 
öppna och drivande personlig-
het handplockades för att driva 
och genomföra en kampanj mot 
droger: VAKNA! Droger dödar! 
Idag går arbetet under namnet 
VAKNA! Tillsammans mot 
droger. Genom sitt entusias-
merande sätt har Thomas fått 
med sig kommunanställda, fö-
retag och frivilligorganisatio-
ner i kampen mot droger. Hans 
idoga, inspirerande och mång-
åriga kamp för det han brin-
ner för och tror på, förtjänar 
att uppmärksammas i vidare 
kretsar".

Örebro vann priset som 
årets förebyggande kommun. 

Ale kommun fick diplom som 
en kommun som har skapat 
förutsättningar för långsik-
tigt arbete samt utvärderar 
sina aktiviteter. Bland annat 
handlar det om Festivalborg 
– en drogfri konsert på val-
borgsmässoafton som senast 
lockade 1 000 ungdomar. 
Konserten föregås av ett halv-
års planering där det är ung-
domarna som bestämmer om 
artister, program och mark-

nadsföring. Ungefär 200 per-
soner, varav 100 ungdomar, 
brukar delta i planeringen 
och/eller genomförandet av 
konserten. Syftet är att stävja 
tidigare problem med alko-
hol och droger i samband 
med Valborgshelgen. Många 
unga väljer tack vare Festiv-
alborg att stanna i Ale i stäl-
let för att åka till närliggande 
Göteborg. Effekterna märks 
tydligt för socialtjänsten, 

skolan och polisen.
Andra viktiga insatser är 

samarbetet inom SSPF, där 
skola, socialtjänst, polis och 
fritid tillsammans fokuserar 
på att hitta unga med pro-
blem så tidigt som möjligt 
och sätta in insatser.

Thomas Berggren, Vakna-
projektet personifi erad, 
utnämndes i förra veckan 
till Sveriges bästa drogfö-
rebyggare.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Kollektivtrafi k, bostäder och 
handelsplats på ortsmötet

ÄLVÄNGEN. Framti-
dens kollektivtrafi k 
fi ck stort utrymme på 
Älvängens ortsmöte.

SEFA Byggnads AB 
gav också en bild av 
den nya handelsplat-
sen som växer fram.

Införandet av träng-
selskatt lär gynna 
både kollektivtrafi ken 
och den lokala han-
deln.

Västtrafiks trafikutvecklare, 
Stefan Krafft, redogjorde 
inledningsvis för regionens 
utveckling. Göteborgsre-
gionen har störst tillväxt i 
landet och för kollektivtra-
fiken är målet att fördubbla 
antalet resor till 2025.

– Vi har köpt in 22 nya 
vagnar och Alependeln blir 
det första nya pendeltåget 
sedan 1992. Varje avgång 
kommer att ha plats för 220 
sittande och från 7 januari är 
det kvartstrafik som gäller. 
Vi hoppas och tror att denna 
kapacitet ska räcka, men helt 
säkra kan vi inte vara, säger 
Stefan Krafft.

Från Älvängen kommer 
Alependeln att ta 27 minu-
ter till Göteborgs central, 

men det finns också möjlig-
het att hoppa på regiontåget 
från Vänersborg. Detta tåg 
tar bara 20 minuter från 
Älvängen.

– Ni är lyckligt lottade 
och får väldigt många alter-
nativ.

Någon egen slingbuss 
blir det emellertid inte i Älv-
ängen och ingen annanstans  
i Ale heller för den delen. 
Däremot kommer matar-
bussar att gå lokalt genom 
orterna. Boende vid vård-
centralen i Älvängen kan ta 
bussen till tåget en gång i 
halvtimmen.

600-bussen som många 
älvängenbor har tagit såväl 
norr som söderut kommer 
att försvinna.

Tåget hjärtat
– Ska vi få ekonomi i det 
här kan vi inte ha både och. 
Tåget blir hjärtat i kollek-
tivtrafiken. Den busstrafik 
vi har kommer främst ha 
som mål att mata resenä-
rerna till pendeln, menar 
Stefan Krafft.

Daniel Eriksson från 
SEFA Byggnads AB berät-
tade senare om handelsplats 
Älvängen där Coop Extra 
blir det stora ankaret.

– Intresset är stort och 
vi slutförandlar nu med ett 
antal tunga intressenter. 
Det handlar inte bara om 
handel, utan också om ser-
vice. Vi vill inte bli ett tra-
ditionellt köpcentrum, utan 
en handelsplats som är en 
del av Älvängens samhälle, 
säger Daniel Eriksson.

På gång är också bostads-
området Kronogården, där 
totalt 400 boenden är pla-
nerade. Under den andra 
halvan av 2013 inleder 
Skanska Nya Hem byggna-
tionen av de första hyresrät-
terna. Inflyttning kan tro-
ligtvis ske i januari 2014.

90 personer gästade orts-
mötet i Aroseniusskolan och 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Mikael Berglund 
(M), rapporterade också om 
kommunens visionsarbete.

– 90 älvängenbor på plats
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Sjukhusen i vårt närom-
råde det vill säga Sahl-
grenska universitets-

sjukhuset och med Kungälvs 
sjukhus har fått beställningar 
på vård för invånarna av 
Hälso- och sjukvårdsnämn-
derna i kranskommunerna till 
Göteborg och från staden. 
Överenskommelserna 
beskriver omfattningen och 
inriktningen på vården och är 
tvååriga överenskommelser 
det vill säga åren 2013 och 
2014. Det är positivt med det-
ta och skapar långsiktighet för 
planering och genomförande 
av trygg vård och omsorg.

Ekonomin är tuff på många 
håll i samhället, men vård 
efter var och ens behov är 
den prioritering som ska gälla 
enligt vårt förmenande.

Sahlgrenska universitets-
sjukhuset får 75 miljoner 
kronor till 18 nya intensiv-
vårdsplatser och 30 miljoner 
kronor till att förbättra 
tillgängligheten. Läkemedel 
kostar mer och mer och därför 
får sjukhuset 88 miljoner 
ytterligare för att ge bra läke-
medel till invånarna. 

För oss alebor innebär 
det att Sahlgrenska tar över 
ansvaret för att bedriva sluten 
psykiatrisk vård från NU-
sjukvården från kommande 
årsskifte.

Kungälvs sjukhus har haft 
problem med sin ekonomi, 
men med extra stöd av Hälso- 
och sjukvårdsnämnd 4 och 
av regionfullmäktige har 
situationen förbättrats, men 
2012 torde ge ett underskott 

för sjukhuset. För 2013 tillförs 
utökad ersättning med 30 
miljoner kronor samt HSN 4s 
extra pengar på 10 miljoner 
kronor. Med dessa ekono-
miska tillskott skapas möjlig-
heter för att verksamheten ska 
klarar sin budget. Nämnden, 
så som beställare, följer nog-
grant upp verksamheten och 
invånarnas behov samt träffar 
sjukhusets politiker och led-
ning, då sjukhuset är en av 
nycklarna för god vård i vårt 
område.

Torsdagen den 1 november 
kan du diskutera dessa frågor 
och många fler i Älvängens 
Folkets hus. 

Jan-Åke Simonsson (S)
Ordförande HSN 4
Jarl Karlsson (S)

Ledamot HSN 4 

Så ska vården stärkas och säkras

I Alekuriren vecka 43 kan 
man läsa att Nolborna 
hade förberett frågor om 

aktiviteter för barn och unga 
med särskild betoning på 
Nolängen. Det är jätteroligt 
när människor engagerar sig! 
Det ska tas tillvara!

Tyvärr inkom dessa frågor 
en kort tid före mötet. Dag-
ordningen var redan fastlagd 
och utannonserad och före-
dragshållarna var bokade. Det 
hade varit oförskämt mot de 

inbjudna att bara stryka deras 
programpunkter. Det hade 
också varit oförskämt mot de 
Nolbor som kom för just de 
annonserade programpunk-
terna att stryka dem. Program-
met var fullspäckat.

 Jag försökte ändå göra det 
bästa av situationen och inkal-
lade med kort varsel Kultur- 
och fritidsnämndens ordfö-
rande för en kortare diskus-
sion.

Nu har jag lovat att nästa 

ortsutvecklingsmöte ska 
handla om dessa frågor! Samt-
liga inkomna 
frågor fördes 
också in i vår 
”a t t -göra-
lista” för att 
inte glöm-
mas bort.

Rose-Marie Fihn (FP)
Ordförande för

Nols ortutvecklingsmöte

Ortsutvecklingsmötet i Nol

Utbildningsnämnden 
beslutade förra 
veckan med knapp 

majoritet att förskolan och 
skolan i Ale ska vara helt 
gratis. Vi skall inte längre 
ta ut någon kostnad för till 
exempel bussbiljetter eller 
inträden och inte heller kräva 
av föräldrar att de skickar 
med matsäck vid friluftsda-
gar. Det här är kostnader som 
skolan skall stå för, inte barn 
och elevers föräldrar. För 
Miljöpartiet, Socialdemo-
kraterna och Vänsterpartiet 
är det här en central del av 
vår politik. Samhället är inte 
alltid rättvist. Men i skolans 
värld skall alla ha lika goda 
möjligheter, oavsett inkomst. 
Inget barn ska behöva stanna 
hemma från skolan, eller vara 
utan matsäck bara för att 
deras föräldrar inte har råd.  
Trots att skollagen tydligt 
poängterar att skolan ska vara 
avgiftsfri ger den möjlighet 

för kommunerna att ta ut en 
”obetydlig avgift”. Vad som 
är obetydligt är dock väldigt 
olika från familj till familj. 
För oss kan därför obetydligt 
bara betyda en sak. Noll. 

När vi varit ute och pratat 
med lärare och föräldrar har 
vi mötts av oro för att det 
här beslutet ska innebära att 
skolan blir tråkigare och att 
beslutet kommer att begränsa 
lärarnas möjligheter att 
erbjuda ett upplevelsebaserat 
lärande. Vi har tagit de här 
samtalen på allvar och före-
slog därför att Utbildnings-
nämnden skulle använda en 
miljon av nästa års ökade 
budget till att säkerställa 
att inte beslutet inte leder 
till det lärare och föräldrar 
befarat. En miljon skulle 
innebära att rektorerna får 
nästan 300 kronor per elev 
att använda till utflykter och 
att beställa matlådor istället 
för den vanliga skolmaten när 

eleverna inte äter på skolan. 
Skolinspektionen har beslutat 
att just 300 kronor per år är 
gränsen för vad som anses 
vara obetydliga kostnader. 
Förslaget skulle således inne-
bära att skolan hade blivit helt 
avgiftsfri samtidigt som Ales 
förskolebarn och skolelever 
fått lika stora möjligheter till 
en rolig och upplevelsebase-
rad skoltid som tidigare. 

Tyvärr valde den politiska 
majoriteten att säga nej till 
vårt förslag. Vi hoppas att 
detta var ett olycksfall i arbe-
tet och att de tänker om när 
nämndens budget för 2013 
ska klubbas på nästa möte. En 
miljon kronor är i jämförelse 
ganska lite med tanke på att 
Utbildningsnämnden omsät-
ter 641 miljoner. Ales unga är 
värda mer!

Dennis Ljunggren (S)
Marcus Larsson (MP)
Johnny Sundling (V)

Avgiftsfri skola i Ale

Den första november 
ska Ale kommun 
införa LOV(lagen 

om valfrihet). Detta kommer 
att ske utan att frågan varit 
uppe i kommunfullmäktige, 
Vänsterpartiet har lämnat in 
en motion om att frågan borde 
avgöras i kommunfullmäktige. 
Än så länge har AD-Alliansen  
valt att inte ta ställning till den 
motionen.

Frågan om LOV är kompli-
cerad, enligt vissa handlar det 
bara om valfrihet men det finns 
andra perspektiv att ta hänsyn 
till. För det första ekonomi; 
SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) har bett regeringen 

att inte tvinga 
kommunerna 
att införa 
LOV 2014. 
(Detta efter att 
den nuvarande 

regeringen nu överväger att 
tvinga alla kommuner att införa 
LOV emot kommunernas 
vilja, valfrihet?) SKL har visat 
att de kommuner som infört 
LOV har 2% högre kostnads-
ökningar per år än kommuner 
som inte infört LOV. Omsorgs 
och arbetsmarknadsnämnden 
har just nu ett underskott med 
ca åtta miljoner.  Man behöver 
inte vara civilekonom att förstå 
att om två skilda vårdföretag 
skall åka sida vid sida till varsin 
brukare i till exempel Livered 
så kostar det mer. Den eko-
nomiska fördelen med en och 
samma vårdgivare i kommunen 
är samordningsvinsten! Det 
går kanske att lösa med att ett 
företag får ett specifikt område 
att serva men då faller hela idén 
med LOV. Var tar valfriheten 
vägen då?

Sen har vi frågan med 

arbetsmiljön för de anställda. 
Forskningen visar att privata 
utförare i allmänhet har en 
lägre bemanning än kom-
munen och dessutom en lägre 
andel utbildad arbetskraft. De 
anställda kommer att få gå från 
en trygg tillsvidareanställning 
i offentlig regi till en otrygg 
visstidsanställning. Från heltid 
till deltid och med det minskar 
möjligheterna att vara självför-
sörjande. Offentligt anställda 
har dessutom en lagstadgad 
meddelarfrihet. Det innebär 
att de har rätt, enligt lag, att till 
exempel gå ut i medierna och 
berätta om missförhållanden på 
sin arbetsplats. Den rätten har 
inte privat anställda. Även om 
den rätten skrivs in i avtal så har 
fortfarande arbetsgivaren rätt 
att efterforska vem som ”tjal-
lat”. Det är förbjudet för offent-
liga arbetsgivare vilket ger en 
trygghet för de anställda.

Sen har vi problemet med 
att de som kommer att få hem-
tjänst i Ale kommun efter att 
LOVen har införts och inte 
gör ett aktivt val kommer att 
tilldelas en utförare enligt ett 
schema. Där det byts utförare 
en gång i Månaden. Detta 
innebär att om man inte gör 
ett aktivt val väls det åt dig. Det 
självklara vore att kommun är 
den utförare du får om du väljer 
att inte välja, inte att du tvingas 
på en okänd utförare. Detta har 
alla pensionärsföreningar i Ale 
påpekat men utan resultat.

Johnny Sundling
Vänsterpartiet Ale

Införandet av loven

I en nyligen införd debatt-
artikel ger Folkpartiet 
liberalerna läsarna tydliga 

besked om budgetskillna-
derna. Det är inte konstigt att 
Socialdemokraterna reagerar 
kraftigt då vi levererar en del 
obekväma sanningar.

För inte är det väl så att 
Tyrone Hansson (S) kan 
förneka något som är omvitt-
nat i stor del av världen – att 
regeringen trots turbulenta 
tider i världsekonomin har 
skött landets ekonomi på ett 
föredömligt sätt?

Den infrastruktursatsning 
som nu sker, inkluderar ett 
stort arbete för att reparera 
den brist på underhåll som 
tidigare regering lämnat efter 
sig men också stora nyinves-
teringar. En av regeringens 
satsningar kommer vi i Ale att 
få stor glädje av då pendlings-
vägen till och från Göteborg 
och Trollhättan förkortas 
rejält. Ale blir allt attrakti-
vare att leva och bo i, vilket 
kommer att bidra till ytterli-
gare ett lyft för vår bygd.

Folkpartiet har i Alliansen 

genomfört fler viktiga skol-
reformer än tidigare S-ledda 
regeringar någonsin gjort. 
Reformer som kommer att 
leda till positiva resultat men 
som fortsatt kommer att ta 
några år till för att de skall få 
önskad effekt fullt ut. Vi ser 
såväl de teoretiska som de 
praktiska gymnasievalen som 
lika viktiga.

Som Folkpartist är jag 
dessutom stolt över de två 
forsknings- och innovations-
propositioner som båda har 
utarbetats under ledning av 
FP-ministrar och som saknar 
motstycke i ekonomiska sats-
ningar.

För ytterligare resurser till:
• Högskolor och Universitet
• Forskning kring hälsa 

och livskvalitet samt ett aktivt 
och hälsosamt åldrande.

• Miljö- energisatsningar, 
bland annat bioenergi

• Fortsatt satsning på for-
donsstrategisk forskning och 
innovation 

• 15 miljoner för forskarsko-
lor för lärare och förskollärare

• 20 miljoner för att sprida 
forsknings-
resultat om 
effektiva 
metoder och 
arbetssätt 
i skola och 
förskola.

Allians-
regeringen 

är väl medvetna om den höga 
arbetslösheten som fortfa-
rande råder, trots att vi i låg-
konjunktur kunnat bidra till 
200 000 nya jobb.

Att pressa ned arbetslös-
heten, inte minst för unga 
människor, är den mest prio-
riterade frågan.

Därför ökas satsningarna 
på en mängd arbetsmarknads-
åtgärder, tillsammans med 
utbildningserbjudande, där 
såväl Komvux som folkhög-
skolor särskilt nämns.

Att entreprenörskap 
numera är en del i utbild-
ningen är för mig som liberal 
oerhört viktigt.

Det är fler innovatörer, 
entreprenörer och företagare 
som är vår framtid och som 
säkerställer framtidens resur-
ser för välfärdssatsningar.

Istället för ökade pålagor 
vill Folkpartiet tillskapa ökade 
möjligheter, för alla. En ny 
chans för våra nya svenskar, 
en ny chans för personer 
som varit långtidsarbetslösa 
eller sjukskrivna och en ny 
chans för de ungdomar som 
tappat studiemotivationen 
och hoppat av sin utbildning 
i förtid.

I detta arbete välkomnar vi 
alla som vill vara med i sam-
hällsbyggandet!

Rose-Marie Fihn (FP)
2:a vice ordförande
i Kommunstyrelsen

Svar till Tyrone Hansson:

Folkpartiet ger läsarna tydliga besked
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Sjukhusen i vårt närom-
råde det vill säga Sahl-
grenska universitets-

sjukhuset och med Kungälvs 
sjukhus har fått beställningar 
på vård för invånarna av 
Hälso- och sjukvårdsnämn-
derna i kranskommunerna till 
Göteborg och från staden. 
Överenskommelserna 
beskriver omfattningen och 
inriktningen på vården och är 
tvååriga överenskommelser 
det vill säga åren 2013 och 
2014. Det är positivt med det-
ta och skapar långsiktighet för 
planering och genomförande 
av trygg vård och omsorg.

Ekonomin är tuff på många 
håll i samhället, men vård 
efter var och ens behov är 
den prioritering som ska gälla 
enligt vårt förmenande.

Sahlgrenska universitets-
sjukhuset får 75 miljoner 
kronor till 18 nya intensiv-
vårdsplatser och 30 miljoner 
kronor till att förbättra 
tillgängligheten. Läkemedel 
kostar mer och mer och därför 
får sjukhuset 88 miljoner 
ytterligare för att ge bra läke-
medel till invånarna. 

För oss alebor innebär 
det att Sahlgrenska tar över 
ansvaret för att bedriva sluten 
psykiatrisk vård från NU-
sjukvården från kommande 
årsskifte.

Kungälvs sjukhus har haft 
problem med sin ekonomi, 
men med extra stöd av Hälso- 
och sjukvårdsnämnd 4 och 
av regionfullmäktige har 
situationen förbättrats, men 
2012 torde ge ett underskott 

för sjukhuset. För 2013 tillförs 
utökad ersättning med 30 
miljoner kronor samt HSN 4s 
extra pengar på 10 miljoner 
kronor. Med dessa ekono-
miska tillskott skapas möjlig-
heter för att verksamheten ska 
klarar sin budget. Nämnden, 
så som beställare, följer nog-
grant upp verksamheten och 
invånarnas behov samt träffar 
sjukhusets politiker och led-
ning, då sjukhuset är en av 
nycklarna för god vård i vårt 
område.

Torsdagen den 1 november 
kan du diskutera dessa frågor 
och många fler i Älvängens 
Folkets hus. 

Jan-Åke Simonsson (S)
Ordförande HSN 4
Jarl Karlsson (S)

Ledamot HSN 4 

Så ska vården stärkas och säkras

I Alekuriren vecka 43 kan 
man läsa att Nolborna 
hade förberett frågor om 

aktiviteter för barn och unga 
med särskild betoning på 
Nolängen. Det är jätteroligt 
när människor engagerar sig! 
Det ska tas tillvara!

Tyvärr inkom dessa frågor 
en kort tid före mötet. Dag-
ordningen var redan fastlagd 
och utannonserad och före-
dragshållarna var bokade. Det 
hade varit oförskämt mot de 

inbjudna att bara stryka deras 
programpunkter. Det hade 
också varit oförskämt mot de 
Nolbor som kom för just de 
annonserade programpunk-
terna att stryka dem. Program-
met var fullspäckat.

 Jag försökte ändå göra det 
bästa av situationen och inkal-
lade med kort varsel Kultur- 
och fritidsnämndens ordfö-
rande för en kortare diskus-
sion.

Nu har jag lovat att nästa 

ortsutvecklingsmöte ska 
handla om dessa frågor! Samt-
liga inkomna 
frågor fördes 
också in i vår 
”a t t -göra-
lista” för att 
inte glöm-
mas bort.

Rose-Marie Fihn (FP)
Ordförande för

Nols ortutvecklingsmöte

Ortsutvecklingsmötet i Nol

Utbildningsnämnden 
beslutade förra 
veckan med knapp 

majoritet att förskolan och 
skolan i Ale ska vara helt 
gratis. Vi skall inte längre 
ta ut någon kostnad för till 
exempel bussbiljetter eller 
inträden och inte heller kräva 
av föräldrar att de skickar 
med matsäck vid friluftsda-
gar. Det här är kostnader som 
skolan skall stå för, inte barn 
och elevers föräldrar. För 
Miljöpartiet, Socialdemo-
kraterna och Vänsterpartiet 
är det här en central del av 
vår politik. Samhället är inte 
alltid rättvist. Men i skolans 
värld skall alla ha lika goda 
möjligheter, oavsett inkomst. 
Inget barn ska behöva stanna 
hemma från skolan, eller vara 
utan matsäck bara för att 
deras föräldrar inte har råd.  
Trots att skollagen tydligt 
poängterar att skolan ska vara 
avgiftsfri ger den möjlighet 

för kommunerna att ta ut en 
”obetydlig avgift”. Vad som 
är obetydligt är dock väldigt 
olika från familj till familj. 
För oss kan därför obetydligt 
bara betyda en sak. Noll. 

När vi varit ute och pratat 
med lärare och föräldrar har 
vi mötts av oro för att det 
här beslutet ska innebära att 
skolan blir tråkigare och att 
beslutet kommer att begränsa 
lärarnas möjligheter att 
erbjuda ett upplevelsebaserat 
lärande. Vi har tagit de här 
samtalen på allvar och före-
slog därför att Utbildnings-
nämnden skulle använda en 
miljon av nästa års ökade 
budget till att säkerställa 
att inte beslutet inte leder 
till det lärare och föräldrar 
befarat. En miljon skulle 
innebära att rektorerna får 
nästan 300 kronor per elev 
att använda till utflykter och 
att beställa matlådor istället 
för den vanliga skolmaten när 

eleverna inte äter på skolan. 
Skolinspektionen har beslutat 
att just 300 kronor per år är 
gränsen för vad som anses 
vara obetydliga kostnader. 
Förslaget skulle således inne-
bära att skolan hade blivit helt 
avgiftsfri samtidigt som Ales 
förskolebarn och skolelever 
fått lika stora möjligheter till 
en rolig och upplevelsebase-
rad skoltid som tidigare. 

Tyvärr valde den politiska 
majoriteten att säga nej till 
vårt förslag. Vi hoppas att 
detta var ett olycksfall i arbe-
tet och att de tänker om när 
nämndens budget för 2013 
ska klubbas på nästa möte. En 
miljon kronor är i jämförelse 
ganska lite med tanke på att 
Utbildningsnämnden omsät-
ter 641 miljoner. Ales unga är 
värda mer!

Dennis Ljunggren (S)
Marcus Larsson (MP)
Johnny Sundling (V)

Avgiftsfri skola i Ale

Den första november 
ska Ale kommun 
införa LOV(lagen 

om valfrihet). Detta kommer 
att ske utan att frågan varit 
uppe i kommunfullmäktige, 
Vänsterpartiet har lämnat in 
en motion om att frågan borde 
avgöras i kommunfullmäktige. 
Än så länge har AD-Alliansen  
valt att inte ta ställning till den 
motionen.

Frågan om LOV är kompli-
cerad, enligt vissa handlar det 
bara om valfrihet men det finns 
andra perspektiv att ta hänsyn 
till. För det första ekonomi; 
SKL (Sveriges Kommuner och 
Landsting) har bett regeringen 

att inte tvinga 
kommunerna 
att införa 
LOV 2014. 
(Detta efter att 
den nuvarande 

regeringen nu överväger att 
tvinga alla kommuner att införa 
LOV emot kommunernas 
vilja, valfrihet?) SKL har visat 
att de kommuner som infört 
LOV har 2% högre kostnads-
ökningar per år än kommuner 
som inte infört LOV. Omsorgs 
och arbetsmarknadsnämnden 
har just nu ett underskott med 
ca åtta miljoner.  Man behöver 
inte vara civilekonom att förstå 
att om två skilda vårdföretag 
skall åka sida vid sida till varsin 
brukare i till exempel Livered 
så kostar det mer. Den eko-
nomiska fördelen med en och 
samma vårdgivare i kommunen 
är samordningsvinsten! Det 
går kanske att lösa med att ett 
företag får ett specifikt område 
att serva men då faller hela idén 
med LOV. Var tar valfriheten 
vägen då?

Sen har vi frågan med 

arbetsmiljön för de anställda. 
Forskningen visar att privata 
utförare i allmänhet har en 
lägre bemanning än kom-
munen och dessutom en lägre 
andel utbildad arbetskraft. De 
anställda kommer att få gå från 
en trygg tillsvidareanställning 
i offentlig regi till en otrygg 
visstidsanställning. Från heltid 
till deltid och med det minskar 
möjligheterna att vara självför-
sörjande. Offentligt anställda 
har dessutom en lagstadgad 
meddelarfrihet. Det innebär 
att de har rätt, enligt lag, att till 
exempel gå ut i medierna och 
berätta om missförhållanden på 
sin arbetsplats. Den rätten har 
inte privat anställda. Även om 
den rätten skrivs in i avtal så har 
fortfarande arbetsgivaren rätt 
att efterforska vem som ”tjal-
lat”. Det är förbjudet för offent-
liga arbetsgivare vilket ger en 
trygghet för de anställda.

Sen har vi problemet med 
att de som kommer att få hem-
tjänst i Ale kommun efter att 
LOVen har införts och inte 
gör ett aktivt val kommer att 
tilldelas en utförare enligt ett 
schema. Där det byts utförare 
en gång i Månaden. Detta 
innebär att om man inte gör 
ett aktivt val väls det åt dig. Det 
självklara vore att kommun är 
den utförare du får om du väljer 
att inte välja, inte att du tvingas 
på en okänd utförare. Detta har 
alla pensionärsföreningar i Ale 
påpekat men utan resultat.

Johnny Sundling
Vänsterpartiet Ale

Införandet av loven

I en nyligen införd debatt-
artikel ger Folkpartiet 
liberalerna läsarna tydliga 

besked om budgetskillna-
derna. Det är inte konstigt att 
Socialdemokraterna reagerar 
kraftigt då vi levererar en del 
obekväma sanningar.

För inte är det väl så att 
Tyrone Hansson (S) kan 
förneka något som är omvitt-
nat i stor del av världen – att 
regeringen trots turbulenta 
tider i världsekonomin har 
skött landets ekonomi på ett 
föredömligt sätt?

Den infrastruktursatsning 
som nu sker, inkluderar ett 
stort arbete för att reparera 
den brist på underhåll som 
tidigare regering lämnat efter 
sig men också stora nyinves-
teringar. En av regeringens 
satsningar kommer vi i Ale att 
få stor glädje av då pendlings-
vägen till och från Göteborg 
och Trollhättan förkortas 
rejält. Ale blir allt attrakti-
vare att leva och bo i, vilket 
kommer att bidra till ytterli-
gare ett lyft för vår bygd.

Folkpartiet har i Alliansen 

genomfört fler viktiga skol-
reformer än tidigare S-ledda 
regeringar någonsin gjort. 
Reformer som kommer att 
leda till positiva resultat men 
som fortsatt kommer att ta 
några år till för att de skall få 
önskad effekt fullt ut. Vi ser 
såväl de teoretiska som de 
praktiska gymnasievalen som 
lika viktiga.

Som Folkpartist är jag 
dessutom stolt över de två 
forsknings- och innovations-
propositioner som båda har 
utarbetats under ledning av 
FP-ministrar och som saknar 
motstycke i ekonomiska sats-
ningar.

För ytterligare resurser till:
• Högskolor och Universitet
• Forskning kring hälsa 

och livskvalitet samt ett aktivt 
och hälsosamt åldrande.

• Miljö- energisatsningar, 
bland annat bioenergi

• Fortsatt satsning på for-
donsstrategisk forskning och 
innovation 

• 15 miljoner för forskarsko-
lor för lärare och förskollärare

• 20 miljoner för att sprida 
forsknings-
resultat om 
effektiva 
metoder och 
arbetssätt 
i skola och 
förskola.

Allians-
regeringen 

är väl medvetna om den höga 
arbetslösheten som fortfa-
rande råder, trots att vi i låg-
konjunktur kunnat bidra till 
200 000 nya jobb.

Att pressa ned arbetslös-
heten, inte minst för unga 
människor, är den mest prio-
riterade frågan.

Därför ökas satsningarna 
på en mängd arbetsmarknads-
åtgärder, tillsammans med 
utbildningserbjudande, där 
såväl Komvux som folkhög-
skolor särskilt nämns.

Att entreprenörskap 
numera är en del i utbild-
ningen är för mig som liberal 
oerhört viktigt.

Det är fler innovatörer, 
entreprenörer och företagare 
som är vår framtid och som 
säkerställer framtidens resur-
ser för välfärdssatsningar.

Istället för ökade pålagor 
vill Folkpartiet tillskapa ökade 
möjligheter, för alla. En ny 
chans för våra nya svenskar, 
en ny chans för personer 
som varit långtidsarbetslösa 
eller sjukskrivna och en ny 
chans för de ungdomar som 
tappat studiemotivationen 
och hoppat av sin utbildning 
i förtid.

I detta arbete välkomnar vi 
alla som vill vara med i sam-
hällsbyggandet!

Rose-Marie Fihn (FP)
2:a vice ordförande
i Kommunstyrelsen

Svar till Tyrone Hansson:

Folkpartiet ger läsarna tydliga besked
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SJUKVÅRD
VÅRDCENTRALER
FRISKVÅRD
Diskutera detta på öppet  

medlemsmöte med bl a Jan-Åke 
Simonsson, Jim Aleberg med fler

Torsdag 1 november kl 18.30 
i Älvängens Folkets Hus

Välkomna!
Älvängens S-förening

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

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

November

Alvhem
Onsdag 7 november klockan 19.00, Klubbstugan, Gläntevi

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

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

•    Kollektivtrafi ken i Alvhem efter december 2012 
Hur blir kollektivtrafi ken efter att E45 och järnvägen invigts? 
Stefan Kraff t från Västtrafi k informerar tillsammans med 
representant från Ale kommun.

•   Information och diskussion om vårdcentralerna i Skepplanda 
och Älvängen

•   Sen återkopplar vi gamla frågor, kanske väcker nya – och får 
oss givetvis en fi ka.

Välkomna hälsar
Peter Ohlsson och Sven Rydén

Surte
Torsdag 8 november klockan 19.00, Församlingshemmet

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

•  Cultural planning — återkoppling
Så tyckte invånarna i Surte om den egna orten. Representant 
från arbetet informerar om resultatet av vårens cultural 
planning.

•  Samhällsbyggnadsnämndens ordförande informerar
Jan A Pressfeldt informerar om planer för Surte.

•  Kollektivtrafi ken i Surte efter december 2012
Representant från Ale kommun kommer till mötet och 
förmedlar information från västtrafi k.

Vi bjuder på fi ka.

Välkomna hälsar
Börje Ohlsson, Stina-Kajsa Melin, Chatarina Engström

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

Skepplanda Bibliotek
Måndag  5 och 26 november  - drop in 18.00-19.30

Nödinge Bibliotek
Torsdag 8 och 29 november  - drop in 18.00-19.30

Surte bibliotek
Onsdag 7 och tisdag 27 november – drop in 18.00-19.30

Mötesplats Föräldrar
på biblioteken

Vill du träffa dietisten Kristine och en skolsköterska 
för att prata barn och övervikt samt barn och mat?

Då är du välkommen till något av följande bibliotek.

PÅ GÅNG I ALE
BÄBIS-SAGOSTUNDER 
på Surte bibliotek
För bäbisar 4 - 8 månader.  Vi läser böcker och ramsar 
tillsammans. Fem gånger.
>> Start torsdag 15 november kl 9.30, anmälan 
e-post: sara.dahl@ale.se, telefon: 0303-33 01 71.
 

BARNBOKENS DAG
Vi fi rar Alfons Åberg 40 år!
Sagostunder, sång och musik med Ale 
Kulturskola, bokfi skedamm, tipspromenad. Kalasle-
kar, Alfonspyssel och kalasfi ka i cafét. I samband med 
Barnbokens dag visas teatern Rävjakten med Pettson 
och Findus kl. 14.30. Biljetter till teatern kostar 50 kr. 
och fi nns att köpa på Ale bibliotek från 27 oktober
>> Lördag 17 november kl. 11.00 – 14.30 
på Ale bibliotek, Nödinge

HERR SPARGELS VÄSKA
En föreställning med mycket humor och trolleri för 
hela familjen. Passar från ca 4 år och uppåt. TV-studi-
on, Ale gymnasium, Nödinge. 50 kr/person. Biljetter 
på Ale bibliotek 0303-330216.
>> Torsdag 1 november kl 14

TIDERNAS FÖRÄLSKELSE

Tomas von Brömssen gör en kärleksfull resa i 
tiden tillsammans med sina spelkompisar Göran Berg 
och Stefan Sandberg (gitarrer). Dikter och monologer 
om förälskelse, kärlek, död varvas med klarinettspel, 
säljfl öjt och concertina. Teatern, Ale gymnasium, 
Nödinge. Entré 100 kr. Förköp på Ale bibliotek 0303-
330216. Medarr: Studieförbundet Vuxenskolan
>> Tisdag 6 november kl 19

BARNTEATER: RÄVJAKTEN
En räv stryker 
omkring och 
Pettsons granne 
Gustavsson vill 
skjuta den. Det 
tycker Findus 
är en dålig idé. 
Men å andra 
sidan är det 
ju farligt för hönsen med en räv i närheten. Findus 
tycker att de ska lura räven istället! Tomas K teater 
har gjort en pjäs av Sven Nordqvists populära bok. 
Ålder: 4-8 år. Speltid: 35 min. Entré: 50 kr/person. 
Teatern, Ale gymnasium, Nödinge. Biljetter säljs på 
Ale bibliotek 0303-330216.
>> Lördag 17 november kl 14.30

Försvåra för tjuven genom att starta upp 
grannsamverkan i ditt bostadsområde!
Grannsamverkan är en enkel och kostnadsfri 
metod för dig och dina grannar att samverka mot 
brott och öka gemenskapen i området där du 
bor. Grannsamverkan fungerar lika bra om du bor 
i radhus, parhus, lägenhet eller fristående villa i 
tättbebyggt område likväl som på landsbygd. Läs 
mer på www.ale.se eller kontakta kommunens 
brotts-och säkerhetshandläggare Lotti Klug på 
0303-33 01 21 för mer information

Gör Nol 
tryggare!

– Kom med och 
trygghetsvandra
Onsdag 7 november kl 18.00
Folkets hus

Gammal som ung – du som vill 
påverka tryggheten i Nol! Vi börjar 
med fi ka och genomgång av
rundan. Sedan går vi (oavsett 
väder) en promenad runt i Nol, där 
vi känner efter hur trygga vi är
på olika platser! Vad är bra? Vad 
kan göras bättre och i så fall hur?
Evevemanget är gratis, refl exväst 
till alla så långt laget räcker. Ingen 
föranmälan!
Frågor till Brotts-och 
säkerhetshandläggare Lotti Klug 
0303 33 01 21

Öppettider Ale 
bibliotek, Nödinge, 
under skolornas höstlov
Måndag 29 oktober 10.00 - 19.00
Tisdag 30 oktober 10.00 - 19.00
Onsdag 31 oktober  10.00 - 19.00
Torsdag 1 november 10.00 - 19.00
Fredag 2 november 10.00 - 15.00
Lördag 3november  Stängt

När mörkret faller 
ökar inbrotten!
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ALE. Nu är det klart. 
Ale kommun får en ny 

näringslivschef i Jan-
nike Åhlgren. 

Rekryteringen har 
varit unik och genom 
näringslivsrådet har 
företagare i Ale fått 
säga sitt.

Hon bedriver idag sin egen 
verksamhet, inom vilken 
hon har varvat uppdrag som 
handlar om att vara med och 
utveckla intressanta tillväxt-
företag samt att arbeta med 
strategiskt affärsutvecklings-
arbete i etablerade företag.

– Just kopplingen mellan 
det offentliga och privata 
intresserar mig.  Intresset 
grundar sig i att jag sedan 
många år arbetat med att 
utveckla näringslivet på 
lokal, regional och natio-
nell nivå, då jag så oerhört 
starkt tror på att det arbetet 
behövs, säger Jannike Åhl-
gren ny näringslivschef i Ale 
kommun.

Rekryteringsannonsen av 
ny näringslivschef till Ale 
kommun lockade över 130 
sökande. När ett urval på fem 
kandidater var klart, var det 
dags för inledande intervjuer. 
Näringslivsrådet, som bilda-
des under 2012, inbjöds till 
att delta. Två kandidater gick 
vidare och det var närings-
livsrådet, det vill säga repre-
sentanter från företagen i 
Ale kommun, som gjorde det 
slutliga valet om vem de ville 
se på posten.

– Mig veterligen har detta 
aldrig hänt förut, att företa-
gen har fått bestämma vem 

kommunen skall anställa. 
Men för oss i Ale kommun 
var det viktigt att företa-
garna i Ale skulle känna sig 
delaktiga och trygga i denna 
rekrytering, säger Erik Lid-
berg, kommunchef i Ale 
kommun.

 – Det känns väldigt roligt 
att Jannike är på plats. Hon 
har redan fått ett härligt 
bemötande. Nu har vi fått 
tillskott av mycket energi, 
både genom näringslivsrådet 
och genom ny näringslivs-
chef. Denna energi ska vi 
använda i vårt arbete framö-
ver, säger Mikael Berglund 

(M), Kommunstyrelsens 
ordförande.

Näringslivsrådet består 
idag av 18 personer. Tanken 
med näringslivsrådet är att få 
en naturlig koppling mellan 
kommun och näringsliv. Jan-
nike Åhlgren ska nu i sam-
verkan med rådet fortsätta 
att utveckla arbetet med att 
stärka företagsklimatet i Ale 
kommun.

Jannike Åhlgren tillträder 
sin nya tjänst den 3 decem-
ber.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Jannike Åhlgren presenterades på Förtagarkvällen i Alafors 
i onsdags kväll.

Ny näringslivschef i Ale

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.

Älvängens centrumhandlare har infört som tradition att 
sista torsdagen i oktober ha nattöppet. På bilden ses 
Helen och Karl Birgander som tog tillfället i akt att köpa 
Foppatoffl or av Johan Parinder på Älvängens Skor. Paret 
Birgander har för övrigt återvänt till Ale efter att ha 
varit bosatta i Göteborg en tid.

Text: Jonas Andersson   Foto: Allan Karlsson

Butiker höll nattöppet

ALAFORS. Näringslivs-
klimatet var nästan i 
botten.

Då bestämde sig Ale 
för att vända blad.

Nytt näringslivsråd 
och ny näringslivschef.

Det andades lite nyordning 
när de 85 deltagarna slog sig 
till bords i Medborgarhuset, 
Alafors. Näringslivsrådet som 
sedan början av året har träffats 
och fört diskussioner med kom-
munledningen klev nu fram på 
allvar. Rådet presenterades och 
en av medlemmarna, Christian 
Kjellberg, Nordisk Rörmärk-
ning AB, fick nöjet att agera 
konferencier.

– Vi är väldigt glada över 
att ha fått den här chansen. 
Nu är det upp till oss att göra 
något bra av det förtroende 
som kommunledningen givit 
oss, sa Kjellberg och läste upp 
näringslivsrådets uppdrag.

I grunden handlar det om 
att hålla en god kommunika-
tion och samverkan mellan 
näringsliv och kommun. Det 
ska ske genom att bidra till att 
aktivt stärka företagsklimatet, 
fungera som remissinstans för 
kommunen, utveckla Ale som 
boende- och verksamhetsplats, 
vara goda ambassadörer för 
Ale samt att vara alla företagare 
företrädare i näringslivsrådet.

– Jag hoppas att företagares 
i Ale tar chansen att använda 
oss, att de ser oss som en ny 
väg in i kommunen, underströk 
Christian Kjellberg som sedan 
presenterade kvällens stora 

föredragshållare.
Företagarna i Ale hade bjudit 

in Buttericks vd Ben Olander 
som i sin tur bjöd åhörarna på 
en resa i det anrika företagets 
hela historia. När han själv var 
26 år tackade pappa för sig och 
plötsligt var Ben mitt i centrum. 
Sedan dess har han drivit före-
taget genom framgångar och 
kriser. Idag finns Buttericks 
på sex platser i Sverige samt i 
Helsingfors och Köpenhamn. 
Företaget är främst inriktat på 
maskerad, fest och skämtar-
tiklar. Som 50-åring gick han 
igenom en livskris och kände 
sig sugen på att testa något nytt. 
Det blev musiken som ledde 
honom upp på vägen igen och 
idag har Ben sju hits på Svensk-
toppen att skryta med. Han gav 
även företagarna i Ale ett smak-
prov.

Kvällens andra föredrag höll 
Harald Eide. En man som full-
komligt älskar förändringar, 
men som enkelt sammanfattar 
sitt budskap med orden:

– It’s all about SAM! Samar-

bete, samverka, samtal, samsyn, 
samtycke, samförstånd med 
mera!

Harald Eide menar att för-
ändringstakten går i en rasande 
takt och att vi inte riktigt förstår 
hur snabbt vi måste agera för 
att hänga med. Han talade om 
radion som behövde 38 år på 
sig för att nå 50 miljoner använ-
dare, att jämföra med teven 
som bara behövde 13 år på sig 
för att nå lika många användare.

– Internet å sin sida behövde 
bara fyra år innan det fanns 50 
miljoner användare, men rik-
tigt sjukt blir det först när vi 
tittar på Facebook. På bara nio 
månader skaffade 100 miljoner 
användare ett Facebook-konto, 
berättar Harald Eide.

Skratten var många och 
stämningen på topp. Det blev 
en företagarkväll helt i företa-
garnas smak. Näringslivsrådet 
hade också äran att presen-
tera Jannike Åhlgren som ny 
näringslivschef i Ale (se separat 
artikel).

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ny näring på företagarkväll
– Näringslivsrådet och näringslivschefen presenterades

Ben Olander. Christian Kjellberg.
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ALE. Nu är det klart. 
Ale kommun får en ny 

näringslivschef i Jan-
nike Åhlgren. 

Rekryteringen har 
varit unik och genom 
näringslivsrådet har 
företagare i Ale fått 
säga sitt.

Hon bedriver idag sin egen 
verksamhet, inom vilken 
hon har varvat uppdrag som 
handlar om att vara med och 
utveckla intressanta tillväxt-
företag samt att arbeta med 
strategiskt affärsutvecklings-
arbete i etablerade företag.

– Just kopplingen mellan 
det offentliga och privata 
intresserar mig.  Intresset 
grundar sig i att jag sedan 
många år arbetat med att 
utveckla näringslivet på 
lokal, regional och natio-
nell nivå, då jag så oerhört 
starkt tror på att det arbetet 
behövs, säger Jannike Åhl-
gren ny näringslivschef i Ale 
kommun.

Rekryteringsannonsen av 
ny näringslivschef till Ale 
kommun lockade över 130 
sökande. När ett urval på fem 
kandidater var klart, var det 
dags för inledande intervjuer. 
Näringslivsrådet, som bilda-
des under 2012, inbjöds till 
att delta. Två kandidater gick 
vidare och det var närings-
livsrådet, det vill säga repre-
sentanter från företagen i 
Ale kommun, som gjorde det 
slutliga valet om vem de ville 
se på posten.

– Mig veterligen har detta 
aldrig hänt förut, att företa-
gen har fått bestämma vem 

kommunen skall anställa. 
Men för oss i Ale kommun 
var det viktigt att företa-
garna i Ale skulle känna sig 
delaktiga och trygga i denna 
rekrytering, säger Erik Lid-
berg, kommunchef i Ale 
kommun.

 – Det känns väldigt roligt 
att Jannike är på plats. Hon 
har redan fått ett härligt 
bemötande. Nu har vi fått 
tillskott av mycket energi, 
både genom näringslivsrådet 
och genom ny näringslivs-
chef. Denna energi ska vi 
använda i vårt arbete framö-
ver, säger Mikael Berglund 

(M), Kommunstyrelsens 
ordförande.

Näringslivsrådet består 
idag av 18 personer. Tanken 
med näringslivsrådet är att få 
en naturlig koppling mellan 
kommun och näringsliv. Jan-
nike Åhlgren ska nu i sam-
verkan med rådet fortsätta 
att utveckla arbetet med att 
stärka företagsklimatet i Ale 
kommun.

Jannike Åhlgren tillträder 
sin nya tjänst den 3 decem-
ber.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Jannike Åhlgren presenterades på Förtagarkvällen i Alafors 
i onsdags kväll.

Ny näringslivschef i Ale

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.

Älvängens centrumhandlare har infört som tradition att 
sista torsdagen i oktober ha nattöppet. På bilden ses 
Helen och Karl Birgander som tog tillfället i akt att köpa 
Foppatoffl or av Johan Parinder på Älvängens Skor. Paret 
Birgander har för övrigt återvänt till Ale efter att ha 
varit bosatta i Göteborg en tid.

Text: Jonas Andersson   Foto: Allan Karlsson

Butiker höll nattöppet

ALAFORS. Näringslivs-
klimatet var nästan i 
botten.

Då bestämde sig Ale 
för att vända blad.

Nytt näringslivsråd 
och ny näringslivschef.

Det andades lite nyordning 
när de 85 deltagarna slog sig 
till bords i Medborgarhuset, 
Alafors. Näringslivsrådet som 
sedan början av året har träffats 
och fört diskussioner med kom-
munledningen klev nu fram på 
allvar. Rådet presenterades och 
en av medlemmarna, Christian 
Kjellberg, Nordisk Rörmärk-
ning AB, fick nöjet att agera 
konferencier.

– Vi är väldigt glada över 
att ha fått den här chansen. 
Nu är det upp till oss att göra 
något bra av det förtroende 
som kommunledningen givit 
oss, sa Kjellberg och läste upp 
näringslivsrådets uppdrag.

I grunden handlar det om 
att hålla en god kommunika-
tion och samverkan mellan 
näringsliv och kommun. Det 
ska ske genom att bidra till att 
aktivt stärka företagsklimatet, 
fungera som remissinstans för 
kommunen, utveckla Ale som 
boende- och verksamhetsplats, 
vara goda ambassadörer för 
Ale samt att vara alla företagare 
företrädare i näringslivsrådet.

– Jag hoppas att företagares 
i Ale tar chansen att använda 
oss, att de ser oss som en ny 
väg in i kommunen, underströk 
Christian Kjellberg som sedan 
presenterade kvällens stora 

föredragshållare.
Företagarna i Ale hade bjudit 

in Buttericks vd Ben Olander 
som i sin tur bjöd åhörarna på 
en resa i det anrika företagets 
hela historia. När han själv var 
26 år tackade pappa för sig och 
plötsligt var Ben mitt i centrum. 
Sedan dess har han drivit före-
taget genom framgångar och 
kriser. Idag finns Buttericks 
på sex platser i Sverige samt i 
Helsingfors och Köpenhamn. 
Företaget är främst inriktat på 
maskerad, fest och skämtar-
tiklar. Som 50-åring gick han 
igenom en livskris och kände 
sig sugen på att testa något nytt. 
Det blev musiken som ledde 
honom upp på vägen igen och 
idag har Ben sju hits på Svensk-
toppen att skryta med. Han gav 
även företagarna i Ale ett smak-
prov.

Kvällens andra föredrag höll 
Harald Eide. En man som full-
komligt älskar förändringar, 
men som enkelt sammanfattar 
sitt budskap med orden:

– It’s all about SAM! Samar-

bete, samverka, samtal, samsyn, 
samtycke, samförstånd med 
mera!

Harald Eide menar att för-
ändringstakten går i en rasande 
takt och att vi inte riktigt förstår 
hur snabbt vi måste agera för 
att hänga med. Han talade om 
radion som behövde 38 år på 
sig för att nå 50 miljoner använ-
dare, att jämföra med teven 
som bara behövde 13 år på sig 
för att nå lika många användare.

– Internet å sin sida behövde 
bara fyra år innan det fanns 50 
miljoner användare, men rik-
tigt sjukt blir det först när vi 
tittar på Facebook. På bara nio 
månader skaffade 100 miljoner 
användare ett Facebook-konto, 
berättar Harald Eide.

Skratten var många och 
stämningen på topp. Det blev 
en företagarkväll helt i företa-
garnas smak. Näringslivsrådet 
hade också äran att presen-
tera Jannike Åhlgren som ny 
näringslivschef i Ale (se separat 
artikel).

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ny näring på företagarkväll
– Näringslivsrådet och näringslivschefen presenterades

Ben Olander. Christian Kjellberg.

Snart i din brevlåda.
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ALE/GÖTEBORG. Vad 
tänker du när du hör 
ordet Samhall?

Maria Törnros, nö-
dingebo och jobbcoach 
på Samhall vill slå hål 
på gamla fördomar och 
få fl er företagare i Ale 
att få upp ögonen för 
att det fi nns kompetent 
personal att rekrytera 
från företaget. 

– Vi vill slå hål på fördomar 
om att Samhall skulle vara en 
skyddad verkstad för personer 
med mentala funktionsned-

sättningar. Många har fortfa-
rande kvar en bild av hur det 
var på 80-talet där alla stod och 
räknade skruvar i en fabrik. 
Det är långt ifrån verkligheten, 
säger Maria Törnros.

Det handlar i själva verket 
om att få människor med funk-
tionsnedsättningar att utveck-
las genom arbete. Främst inom 
Samhall, men i förlängningen 
även hos andra arbetsgivare. 

Samhall har personal ute 
hos kund som vilket beman-
ningsföretag som helst och 
bland de största kunderna 
hittar man Santa Maria, Lindex 
och Green Cargo. Skillnaden 
är att tempot är lägre och att 
uppgifterna bemannas av fler.

När personalledaren anser 
att en person är redo att 
lämna Samhall kommer jobb-
coacherna in och hjälper till. 
Innan en anställning påbörjas 
har man först en praktikperiod 
för att det ska kännas rätt för 
alla parter.

Många högutbildade
På Samhall i Göteborg jobbar 
omkring 60 personer som är 
bosatta i Ale. Därför är det av 
stort intresse att hitta företag i 
kommunen som är ute efter att 
rekrytera.

– Många blir förvånade när 
de träffar oss. Utgår man från 
fördomarna skulle ingen tro 
att vi jobbade här, säger Maria 
och fortsätter:

– Våga chansa och kontakta 
oss. Här finns otroligt mycket 
komptenta människor och det 
handlar sällan om grava funk-
tionshinder utan det kan vara 
så enkelt som en allergi som 

gör att det svårt att vistas på 
en vanlig arbetsplats. Många 
som jobbar på samhall är hög-
utbildade, men som av olika 
anledningar kommit bort från 
arbetslivet.

Hon poängterar också att 
till skillnad från en person 
som går direkt från en sjuk-
skrivning är de som jobbat på 
samhall redan igång i arbetet, 
vilket är en stor fördel.

Prioriterad grupp
Maria Törnros vet hur det är 
att inte kunna jobba fast man 
vill. 

För två år sedan hade hon 
tre jobb samtidigt. Hon arbe-
tade som massageterapeut på 
sitt eget företag, samlade in 
pengar för Läkare utan grän-
ser och jobbade som fotograf. 
Dessutom var hon ensamstå-
ende till tre barn.

– Till slut sa det bara pang. 
Det blev för mycket och jag 
sjukskrevs. Jag började plugga 
eftersom jag inte hade råd att 
vara sjukskriven och blev då 
sjukskriven på nytt.

Genom samarbete mellan 
Arbetsförmedlingen och För-
säkringskassan kom hon i kon-
takt med Samhall och i våras 
anställdes hon som jobbcoach 
eller praktikletare, som tjäns-
ten också kallas. Hon hjälper 
de andra anställda att skaffa 
praktik och nytt jobb utanför 
Samhall.

– Det gick snabbt att få 
jobbet eftersom jag tillhörde 
tre prioriterade grupper: 
gått in i väggen, kvinna och 
ungdom. Upp till 30 räknas 
man som ungdom. Dessutom 

har jag även den ovanliga 
diagnosen Ehlers-Danlos syn-
drom, som gör att jag har ont 
i lederna.

Är varandras styrkor
I likhet med alla som jobbar 
på Samhall är planen att även 
hon så småningom ska gå 
vidare och få en anställning 
någon annanstans, när tiden är 
mogen.

– Skillnaden mellan att 
jobba på Samhall jämfört 
med andra arbeten är att man 
har mer överseende och inte 

kör på i 150 som på en vanlig 
arbetsplats. 

På kontoret på Marie-
holmsgatan i Göteborg arbe-
tar hon tillsammans med 
åtta kollegor, däribland Gun 
Ekblad från Nödinge och 
Marie Lundgren Sundegren 
från Skepplanda.

Gun, som tidigare jobbat 
på Ale fritid, blev sjukskriven i 
samband med att hon genom-
gick en hjärttransplantation 
och nu jobbar hon halvtid som 
jobbcoach på Samhall.

För fyra år sedan jobbade 

Marie deltid på Fruktkorgen 
samtidigt som hon drev en 
keramikverksamhet vid sidan 
om. Även hon blev sjukskri-
ven efter att ha gått in i väggen 
och nu har hon anställning på 
Samhall för att så småningom 
kunna gå vidare i arbetslivet. 

– Jag känner mig stolt över 
att vara här. Vi är varandras 
styrkor och alla människor har 
någon gång i livet en kris, säger 
Maria Törnros.

Såväl kreativt tänkande som 
logik fanns med i teknikelev-
ernas presentation i fredags.

Under en projektvecka 
hade två grupper arbetat fram 
idéer om hur den nya pen-

delstationen i Älvängen ska 
bindas ihop med nuvarande 
centrum. 

När presentationen hölls i 
fredags fanns bland andra sek-
torschefen för samhällsbygg-
nad Carita Sandros på plats 
tillsammans stadsarkitekten 
Erik Wikström och planarki-
tekterna Emely Lundahl och 

Charlotte Lundberg. Även 
kommunpolitikerna Dan 
Björk (M) och Erik Karls-
son (M) fanns på plats i Ale 
gymnasium.

– Det är i allra högsta grad 
spännande att höra om era 
idéer. Vi har pratat mycket 
om hur vi ska få veta hur ung-
domar tänker kring samhälls-
byggnad eftersom det inte 
är så många som kommer på 
ortsutvecklingsmötena, sa 
Carita Sandros inledningsvis.

Handelstorg
Både grupperna hade fokuse-
rat på området i södra delen av 
Älvängen centrum där de fun-
derat över hur pendelstatio-
nen ska kunna knytas samman 
med resten av bebyggelsen. 

– Vi skulle vilja ha en sam-
lingspunkt med spontana sitt-
platser och mycket grönska. 
Med inspiration från Alingsås 
föreslår vi även att man ska 
belysa träden på spännande 
sätt, berättade Stefan Johan-
nesson. 

I huset där La Plaza nu 
ligger skulle de önska en trev-
lig restaurang med glasfasad 
som serverade hälsosam mat. 

Ett nytt lägenhetshus med 
affärer på bottenplan som 
skapar känslan av ett ombo-
nat handelstorg ingick också i 
gruppens förslag. Tanken med 
fler lägenheter är att skapa 
mer bostäder för ungdomar 
så att man ska kunna bo kvar 
i kommunen.

Baksidan av ICA-byggna-
den ansåg de behöver rustas 
upp och de hade också för-
slag på en ny väg som skulle 
underlätta trafiken till pendel-
stationen. 

Erik Wikström var impo-
nerad av elevernas kreativa 
tankebanor.

– Det är en spännande idé 
med torget som kopplar ihop 
handelsytorna. Det är likt det 
vi pratar om och när det gäller 
att få in mer grönska i samhäl-
let är det ingen dum idé att 
snegla på Malmö och Köpen-
hamn.

Carita Sandros försäkrade 
att man tar med sig idéer från 
elevernas presentation i det 
fortsatta arbetet med centru-
mutvecklingsprojektet.

Idéer om framtidens Älvängen
– Teknikelever gav inspiration till samhällsbyggnad

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Josefi n Nordin förklarade att man önskar fl er lägenheter i 
Älvängen centrum, i anslutning till pendelstationen.

Kompetensen bakom fördomarna

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

SAMHALL
• Samhall är ett statsägt aktiebolag 
som har i uppdrag att skapa 
meningsfulla och utvecklande 
jobb för personer med funktions-
nedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. 
• Företaget grundades 1980 och 
är ett av Sveriges största med 
omkring 20 000 anställda.
• Samhall ska fungera som en 
övergång till en riktig anställning 
och med hjälp av jobbcoacher/prak-
tikletare matchas rätt person med 
rätt typ av arbetsuppgifter.
• De senaste åren har Samhall änd-
rat fokus från produktion av varor, 
exempelvis industriprodukter, till 
produktion av tjänster, som beman-
ning och städning. Samhall verkar 
inom många olika branscher, allt 
från montering och förpackning, 
lager och logistik till markvård, 
äldreservice och städning.
• Det har skett stora förändringar 
sedan starten och begreppet ”skyd-
dad verkstad” tillhör historien.
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Gun Ekblad, Maria Törnros och Marie Lundgren Sundegren bor alla i Ale och jobbar som jobb-
coacher på Samhall i Göteborg. De uppmanar fl er företag att rekrytera personal från Samhall 
där det fi nns många med stor kompetens.

NÖDINGE. En grönskande park, mer torgkänsla 
och fl er lägenheter.

Teknikeleverna på Ale gymnasium hade många 
idéer för hur området kring Älvängens resecen-
trum kan utvecklas.

Representanter från sektor samhällsbyggnad 
lät sig inspireras under fredagens presentation.

– Samhallanställda söker kontakt med företagare
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ALE/GÖTEBORG. Vad 
tänker du när du hör 
ordet Samhall?

Maria Törnros, nö-
dingebo och jobbcoach 
på Samhall vill slå hål 
på gamla fördomar och 
få fl er företagare i Ale 
att få upp ögonen för 
att det fi nns kompetent 
personal att rekrytera 
från företaget. 

– Vi vill slå hål på fördomar 
om att Samhall skulle vara en 
skyddad verkstad för personer 
med mentala funktionsned-

sättningar. Många har fortfa-
rande kvar en bild av hur det 
var på 80-talet där alla stod och 
räknade skruvar i en fabrik. 
Det är långt ifrån verkligheten, 
säger Maria Törnros.

Det handlar i själva verket 
om att få människor med funk-
tionsnedsättningar att utveck-
las genom arbete. Främst inom 
Samhall, men i förlängningen 
även hos andra arbetsgivare. 

Samhall har personal ute 
hos kund som vilket beman-
ningsföretag som helst och 
bland de största kunderna 
hittar man Santa Maria, Lindex 
och Green Cargo. Skillnaden 
är att tempot är lägre och att 
uppgifterna bemannas av fler.

När personalledaren anser 
att en person är redo att 
lämna Samhall kommer jobb-
coacherna in och hjälper till. 
Innan en anställning påbörjas 
har man först en praktikperiod 
för att det ska kännas rätt för 
alla parter.

Många högutbildade
På Samhall i Göteborg jobbar 
omkring 60 personer som är 
bosatta i Ale. Därför är det av 
stort intresse att hitta företag i 
kommunen som är ute efter att 
rekrytera.

– Många blir förvånade när 
de träffar oss. Utgår man från 
fördomarna skulle ingen tro 
att vi jobbade här, säger Maria 
och fortsätter:

– Våga chansa och kontakta 
oss. Här finns otroligt mycket 
komptenta människor och det 
handlar sällan om grava funk-
tionshinder utan det kan vara 
så enkelt som en allergi som 

gör att det svårt att vistas på 
en vanlig arbetsplats. Många 
som jobbar på samhall är hög-
utbildade, men som av olika 
anledningar kommit bort från 
arbetslivet.

Hon poängterar också att 
till skillnad från en person 
som går direkt från en sjuk-
skrivning är de som jobbat på 
samhall redan igång i arbetet, 
vilket är en stor fördel.

Prioriterad grupp
Maria Törnros vet hur det är 
att inte kunna jobba fast man 
vill. 

För två år sedan hade hon 
tre jobb samtidigt. Hon arbe-
tade som massageterapeut på 
sitt eget företag, samlade in 
pengar för Läkare utan grän-
ser och jobbade som fotograf. 
Dessutom var hon ensamstå-
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Det blev för mycket och jag 
sjukskrevs. Jag började plugga 
eftersom jag inte hade råd att 
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ten också kallas. Hon hjälper 
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– Det gick snabbt att få 
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har jag även den ovanliga 
diagnosen Ehlers-Danlos syn-
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Är varandras styrkor
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– Skillnaden mellan att 
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med andra arbeten är att man 
har mer överseende och inte 

kör på i 150 som på en vanlig 
arbetsplats. 

På kontoret på Marie-
holmsgatan i Göteborg arbe-
tar hon tillsammans med 
åtta kollegor, däribland Gun 
Ekblad från Nödinge och 
Marie Lundgren Sundegren 
från Skepplanda.

Gun, som tidigare jobbat 
på Ale fritid, blev sjukskriven i 
samband med att hon genom-
gick en hjärttransplantation 
och nu jobbar hon halvtid som 
jobbcoach på Samhall.

För fyra år sedan jobbade 

Marie deltid på Fruktkorgen 
samtidigt som hon drev en 
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ven efter att ha gått in i väggen 
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– Jag känner mig stolt över 
att vara här. Vi är varandras 
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Såväl kreativt tänkande som 
logik fanns med i teknikelev-
ernas presentation i fredags.

Under en projektvecka 
hade två grupper arbetat fram 
idéer om hur den nya pen-

delstationen i Älvängen ska 
bindas ihop med nuvarande 
centrum. 

När presentationen hölls i 
fredags fanns bland andra sek-
torschefen för samhällsbygg-
nad Carita Sandros på plats 
tillsammans stadsarkitekten 
Erik Wikström och planarki-
tekterna Emely Lundahl och 

Charlotte Lundberg. Även 
kommunpolitikerna Dan 
Björk (M) och Erik Karls-
son (M) fanns på plats i Ale 
gymnasium.

– Det är i allra högsta grad 
spännande att höra om era 
idéer. Vi har pratat mycket 
om hur vi ska få veta hur ung-
domar tänker kring samhälls-
byggnad eftersom det inte 
är så många som kommer på 
ortsutvecklingsmötena, sa 
Carita Sandros inledningsvis.

Handelstorg
Både grupperna hade fokuse-
rat på området i södra delen av 
Älvängen centrum där de fun-
derat över hur pendelstatio-
nen ska kunna knytas samman 
med resten av bebyggelsen. 

– Vi skulle vilja ha en sam-
lingspunkt med spontana sitt-
platser och mycket grönska. 
Med inspiration från Alingsås 
föreslår vi även att man ska 
belysa träden på spännande 
sätt, berättade Stefan Johan-
nesson. 

I huset där La Plaza nu 
ligger skulle de önska en trev-
lig restaurang med glasfasad 
som serverade hälsosam mat. 

Ett nytt lägenhetshus med 
affärer på bottenplan som 
skapar känslan av ett ombo-
nat handelstorg ingick också i 
gruppens förslag. Tanken med 
fler lägenheter är att skapa 
mer bostäder för ungdomar 
så att man ska kunna bo kvar 
i kommunen.

Baksidan av ICA-byggna-
den ansåg de behöver rustas 
upp och de hade också för-
slag på en ny väg som skulle 
underlätta trafiken till pendel-
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Erik Wikström var impo-
nerad av elevernas kreativa 
tankebanor.

– Det är en spännande idé 
med torget som kopplar ihop 
handelsytorna. Det är likt det 
vi pratar om och när det gäller 
att få in mer grönska i samhäl-
let är det ingen dum idé att 
snegla på Malmö och Köpen-
hamn.

Carita Sandros försäkrade 
att man tar med sig idéer från 
elevernas presentation i det 
fortsatta arbetet med centru-
mutvecklingsprojektet.

Idéer om framtidens Älvängen
– Teknikelever gav inspiration till samhällsbyggnad

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Josefi n Nordin förklarade att man önskar fl er lägenheter i 
Älvängen centrum, i anslutning till pendelstationen.

Kompetensen bakom fördomarna

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

SAMHALL
• Samhall är ett statsägt aktiebolag 
som har i uppdrag att skapa 
meningsfulla och utvecklande 
jobb för personer med funktions-
nedsättning som medför nedsatt 
arbetsförmåga. 
• Företaget grundades 1980 och 
är ett av Sveriges största med 
omkring 20 000 anställda.
• Samhall ska fungera som en 
övergång till en riktig anställning 
och med hjälp av jobbcoacher/prak-
tikletare matchas rätt person med 
rätt typ av arbetsuppgifter.
• De senaste åren har Samhall änd-
rat fokus från produktion av varor, 
exempelvis industriprodukter, till 
produktion av tjänster, som beman-
ning och städning. Samhall verkar 
inom många olika branscher, allt 
från montering och förpackning, 
lager och logistik till markvård, 
äldreservice och städning.
• Det har skett stora förändringar 
sedan starten och begreppet ”skyd-
dad verkstad” tillhör historien.
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Gun Ekblad, Maria Törnros och Marie Lundgren Sundegren bor alla i Ale och jobbar som jobb-
coacher på Samhall i Göteborg. De uppmanar fl er företag att rekrytera personal från Samhall 
där det fi nns många med stor kompetens.

NÖDINGE. En grönskande park, mer torgkänsla 
och fl er lägenheter.

Teknikeleverna på Ale gymnasium hade många 
idéer för hur området kring Älvängens resecen-
trum kan utvecklas.

Representanter från sektor samhällsbyggnad 
lät sig inspireras under fredagens presentation.

– Samhallanställda söker kontakt med företagare 102.375:-
Tack för alla bidrag till insamlingen för "Världens Barn" i Ale 

i samarbete med:

För mer info: www.varldensbarn.se

Ale Torg   0303-74 94 96

Mötesplats kupan
Röda Korsets secondhandaffär

Nödinge Röda Korskrets
ALLANS
Ä L V Ä N G E N

ANNIKA EMAN
HANDLEDNING & UTVECKLING

Gustaf
Gustafssons

åkeri

Älvängens glasmästeri
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För nyföretagare i Ale

torsdag 8 november kl 18-21
Arbetsförmedlingens konferensrum, plan 2, Ale torg, Nödinge

Skatteverket och Ale kommun inbjuder dig till en 

NYFÖRETAGARTRÄFF
för enskilda näringsidkare och AB

Informationen är gratis

Anmälan senast 6 november till:
anne.kolni@ale.se eller Skatteverket 010-576 48 50

Informationen vänder sig till dig 
som är nybliven företagare med 
enskild firma eller handelsbolag

Mer info kan du få av:
Anne Kolni Ale kommun Eleanor Ytterby Skatteverket
0303-33 02 67 010-577 43 70

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

SURTE. Bokens dag är 
ett årligen återkom-
mande arrangemang på 
Surte bibliotek.

I lördags var det änt-
ligen dags igen.

Barnteatern ”Pettson 
och rävjakten” lockade 
storpublik.

Surte-Bohus Biblioteks- och 
kulturförening frångår inte 
sin tradition att varje höst 
bjuda in till Bokens dag. 
Som alltid stod mängder av 
barn och föräldrar i kö för att 
försäkra sig om en plats till 
barnteatern inne i kulturhu-
set. I år var det Pettson och 
Findus som stod för under-
hållningen. Det blev period-
vis riktigt spännande när det 
vankades rävjakt, men som i 

alla sagor förblev slutet gott 
och publiken kunde andas ut.

Efter teatern var tiden 

mogen för fiskdamm. 
Lyckan log mot alla unga 
fiskare denna lördagsförmid-
dag. Samtliga hade turen att 
få en bok på kroken.

Det skedde också försälj-
ning av begagnade böcker 
och dessutom höll serve-
ringen öppen för alla fikas-
ugna besökare.

Spännande rävjakt på Surte bibliotek

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bokens dag på Surte bibliotek bjöd på spännande barnteater 
med Pettson och Findus.

Trafi kavbrott

Ingen tågtrafi k mellan Göteborg och 
Trollhättan den 5–11 november 2012
Avstängningen beror på dubbelspårs-
utbyggnaden som pågår på sträckan. 
Bussar ersätter tågen för resande mellan 
Göteborg–Trollhättan/Vänersborg.

Arbetsfordon trafi kerar det avstängda 
spåret och det är både förbjudet och 
förenat med livsfara att beträda spåren.

Det nya dubbelspåret mellan Göteborg 
och Trollhättan invigs den 9 december 
och innebär ökade möjligheter till både 
person- och godstransporter på järnvägen.

Läs mer om projekt BanaVäg i Väst på
www.banavag.se

www.trafi kverket.se

Onsdag 24 oktober
Skadegörelse
Ett femtontal bilar som står 
parkerade i Nödinge får röd 
färg sprayad över sina respek-
tive vindrutor.

Fredag 26 oktober
Snustjuvar
Inbrott på Netto i Bohus. Snus 
tillgrips.

Stöld och klotter rapporteras 
från Nolängens idrottsplats. 
Gärningsmännen har tagit sig 
in i ett fristående garage och 
där tillgripit nycklar, maskiner 
och handverktyg. 

Lördag 27 oktober

Inbrott
Inbrott hos Bosniska fören-
ingen i Nödinge. En tv-apparat, 
kött och diverse andra livs-
medel tillgrips.

NÖDINGE. Det var 
rekordstort intresse 
när Nödinge bjöd in till 
ortsutvecklingsmöte i 
torsdags.

Extrastolar fi ck häm-
tas för att alla skulle få 
sittplats i musiksalen.

Informationen från 
Västtrafi ks Stefan 
Krafft om framtidens 
kollektivtrafi k upptog 
den mesta tiden, men 
det var frågan om för-
tätning på Klöverstigen 
som föranledde den 
livligaste diskussionen 
denna kväll.

När programpunkterna är 
noggrant utvalda och ämnena 
verkligen berör lokalbefolk-
ningen så kommer också 
besökarna. Det var torsdags-
kvällens ortsmöte i Nödinge 
ett levande bevis på.– – Väl-
digt roligt! Är intresset så här 

stort bör vi nog fundera på 
att vara i teatersalongen nästa 
gång, funderade presidiets 
ordförande Lennart Nilsson 
(M).

Många hade säkert kommit 
för att ta del av Stefans Kraffts 
presentation av de satsningar 
som sker inom kollektivtrafi-
ken med anledning av infra-
struktursutbyggnaden i Ale 
kommun. Söndagen den 9 
december är det invigning.

– Jag vill dock poängtera 
att det är den 7 januari som 
kvartstrafiken träder i kraft. 
Den första månaden ska vi 
trimma in systemet. Det 
passar bra eftersom det är 
många lediga dagar under 
den här tidsperioden, förkla-
rade Stefan Krafft och berät-
tade sedan om de stopp som 
kommer att ske för Alepen-
deln och regiontåget.

Betrfäffande den nya kol-
lektivtrafiksatsningen så är 
det mottot bäst för flest som 
gäller. Stefan Krafft igen:

– Vi satsar på områden med 
högt bilinnehav och på områ-
den med hög inpendling till 
Göteborg. För de allra flesta 
alebor kommer det att bli 
bättre, men för några innebär 
det säkert en försämring. Jag 
vågar faktiskt ta det ordet i 
min mun. Vi måste prioritera 
och har som måttstock att det 
ska vara minst åtta resenärer 
ombord per tur för att man 
ska kunna se samhällsnyttan. 

I vissa fall är det ekonomiskt 
och miljömässigt mer gynn-
samt att folk åker bil.

På frågan om det även 
fortsättningsvis kommer att 
gå direktbussar från Nödinge 
till Göteborg blev svaret nej.

– Det skulle bli alldeles för 
dyrt att ha parallella system. 
I fortsättningen är det tåget 
som gäller.

Eventuell förtätning
Thomas Eliasson, ordfö-
rande i Överstegårdens sam-
fällighetsförening, var nyfi-
ken på att höra hur tankarna 
går om en eventuell förtät-
ning av Norra Klöverstigen 
och Fyrklövergatan. Ärendet 
fick känslorna att svalla hos 
flera mötesdeltagare. Mot-
ståndet är kompakt.

– Det sker nu ett normalt 
planförfarande, synpunkterna 
ska utredas och bearbetas, 
förklarade Lennart Nilsson 
som är ledamot i Samhälls-
byggnadsnämnden.

– Om det blir ett, två, tre 
eller rentav inget hus alls på 
området vet vi inte i dags-
läget. Det kommer en ny 
utställning, betonade Nils-
son.

På frågan om han själv 
tycker det är rätt att förtäta 
området mellan Norra Klö-
verstigen och Fyrklövergatan 
löd svaret:

– Jag har inte kapacitet att 
svara på det.

– Rekordstort intresse för Nödinges ortsmöte

Livlig diskussion om förtätning

– Du har väl kapacitet att 
tycka, kontrade åhöraren och 
vädjade till politikerna som 
fanns i församlingen att inte 
göra Nödinge sämre.

Hans Ulriksson fram-
förde Nödinge SK:s önske-
mål om att få en konstgräs-
matta utrullad på Bobollplan 
i Nödinge.

– Vi tycker att det vore en 
lämplig plats för kommunens 
fjärde konstgräsplan, sade 
Ulriksson.

Efter kaffepausen förmed-
lade företagarföreningens 
ordförande Marianne Sjöö 
viljeyttringen för framtidens 
Ale Torg.

– För att centrum ska 
utvecklas krävs det att alla 

parter är med på tåget; fast-
ighetsägaren, kommunen 
och näringsidkarna. Givetvis 
också konsumenterna. Sedan 
gäller det att vi jobbar med 
det dagliga, som exempelvis 
det personliga bemötandet 
i butikerna, sade Marianne 
Sjöö.

Kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) klargjorde hur 
kommunens visionsarbete 
fortlöper och kommunche-
fen Erik Lidberg redovisade 
resultatet av vårens cultural 
planning. Vimmersjön och 
Ale Torg hade försetts med 
plustecken, minustecken 
hade noterats för Nöding-
ebäcken där mörkret råder.

JONAS ANDERSSON

Stefan Krafft, trafi kutvecklare Västtrafi k.

Presidiets ordförande, Len-
nart Nilsson.
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matta utrullad på Bobollplan 
i Nödinge.

– Vi tycker att det vore en 
lämplig plats för kommunens 
fjärde konstgräsplan, sade 
Ulriksson.

Efter kaffepausen förmed-
lade företagarföreningens 
ordförande Marianne Sjöö 
viljeyttringen för framtidens 
Ale Torg.

– För att centrum ska 
utvecklas krävs det att alla 

parter är med på tåget; fast-
ighetsägaren, kommunen 
och näringsidkarna. Givetvis 
också konsumenterna. Sedan 
gäller det att vi jobbar med 
det dagliga, som exempelvis 
det personliga bemötandet 
i butikerna, sade Marianne 
Sjöö.

Kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) klargjorde hur 
kommunens visionsarbete 
fortlöper och kommunche-
fen Erik Lidberg redovisade 
resultatet av vårens cultural 
planning. Vimmersjön och 
Ale Torg hade försetts med 
plustecken, minustecken 
hade noterats för Nöding-
ebäcken där mörkret råder.

JONAS ANDERSSON

Stefan Krafft, trafi kutvecklare Västtrafi k.

Presidiets ordförande, Len-
nart Nilsson.
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Gäller t o m 4 november 2012, med reservation för slutförsäljning.

GRAVSMYCKNING INFÖR 
ALLHELGONAHELGEN

Då tänder vi ljus och smyckar 
våra anhörigas gravar

Stort urval på 
gravdekorationer 

och lyktor!

Öppettider: mån-fre 9.30-19.00 
lördag 9.30-15.00, söndag 11.00-15.00

UPPHÄRAD/ALE. I 140 
år har lokförare på järn-
vägen mellan Göteborg 
och Trollhättan signa-
lerat och gjort honnör 
på sitt skyddshelgon – 
granen Fredrik.

Många undrade därför 
hur det skulle bli när 
det nya spåret anlades 
på ett annat ställe, men 
det löste sig.

Den lilla granen Fredrik plan-
terades av en rallare 1873 och 
sedan dess har generationer av 
lokförare hälsat på honom för 
att få lycka på färden. Därför 
uppstod av förståeliga skäl en 
viss oro när det nya dubbelspå-
ret anlades på en annan plats. 
Hur skulle det bli nu? 

Trafikverket tog lokförarnas 
oro på allvar och i samförstånd 
med Bergslagernas järnvägs-

sällskap beslutade man sig för 
att plantera ett nytt skydds-
helgon vid den dubbelspåriga 
järnvägen, och inte vilken gran 
som helst. Man lät ett skott 
från det ursprungliga barrträ-
det växa till sig i Holland för att 
komma tillbaka som Fredriks 
son. 

Långt över hundra personer 
deltog när den lilla granplantan 
täcktes av förra onsdagen i diket 
vid trafikplatsen Varpmossen i 
närheten av Upphärad. 

Planterad av alebo
Bredvid den inhägnade plan-
teringen hittade Alekuriren ett 
känt ansikte. Mikael Fischer 
från Surte, som varit projekt-
ledare för sträckan Velanda-
Prässebo, är också den som 
planterat Fredriks son. 

– Det här betyder mycket 
för lokförarna och det blev en 

snygg avslutning på projektet.
Till alla tågfantasters stora 

förtjusning transporterades 
skaran i ett tuffande ångtåg 
till platsen. Lokförarhustrun 
Elsa Axelsson, som tillsam-
mans med sin man Nils-Erik 
vårdade Fredrik under många 
år, invigde granen på dess nya 
plats tillsammans med bland 
andra ordföranden i Bergsla-
gernas järnvägssällskap Morr-
gan Claesson. Ett monument 
i form av en gjuten tavla där 
historien finns inristad avtäck-
tes också vid den högtidliga 
ceremonin och dess skapare, 
lokföraren och smeden, 
Tommy Bergkvist poserade 
stolt vid sitt verk.

– Man glömde sällan att 
hälsa på Fredrik, det är en 
gammal fin tradition som nu 
får leva vidare.

JOHANNA ROOS

Granen Fredrik 
fi ck nytt liv

Kär tradition lever vidare. Mikael Fischer, surtebo och projektledare på Trafi kverket plante-
rade granen Fredriks son intill det nya dubbelspåret. 
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ALE. Övervikt hos barn 
är ett stigande problem 
som kan vara både 
känsligt och svårt att 
hantera.

Genom projektet Mö-
tesplats föräldrar får 
föräldrar i Ale chansen 
att träffa kommundie-
tisten Kristine Arhage 
och en skolsköterska 
på drop-in. 

– Problem med övervikt kan 
man se redan vid tre, fyra års 
ålder och därför är det viktigt 
att göra något åt det så tidigt 
som möjligt, säger Jette 
Petersen, skolsköterska på 
Nolskolan. 

Hon uppskattar att anta-
let överviktiga barn är cirka 
17 procent och omkring 2-3 
procent lider av fetma.

– Man kan se att det har 
skett en ökning de senaste 
5-10 åren. 

Bra tillfälle
Under sammanlagt sex kväl-
lar i november kommer 
kommundietisten Kristine 
Arhage tillsammans med en 
skolsköterska, Jette Peter-
sen bland andra, att finnas 
tillgängliga på biblioteken i 
Skepplanda, Älvängen och 
Surte för att svara på föräld-
rarnas frågor. Det handlar 

inte om någon föreläsning 
utan istället har man valt 
drop-in för att så många som 
möjligt ska kunna komma.

– Det är ett bra tillfälle för 
kommuninvånarna att träffa 
en dietist, något som idag 
saknas inom primärvården i 
Ale. Man får även chans att 
ställa frågor till en skolskö-
terska och det kan handla om 
allt från vad sund mat är till 
hur man arbetar ute på sko-
lorna, berättar kommundie-
tisten Kristine Arhage. 

Det stigande proble-
met med övervikt hos barn 
är något som oroar folk-
hälsoplaneraren Birgitta 
Fredén och hon ser Mötes-
plats föräldrar som ett värde-
fullt forum.

– Vi jobbar i huvudsak 
övergripande på befolk-
nings- och gruppnivå och 
det här blir ett bra tillfälle att 
träffa enskilda människor. 

Regelbundenhet
Skolsköterskan Jette Peter-
sen väger och mäter barnen 
regelbundet och utveck-
lingen kan utläsas genom en 
BMI-kurva som är anpassad 
för barn. Kurvan skickar hon 
hem till föräldrarna och upp-
täcker hon något avvikande 
tar hon även kontakt per tele-
fon och bjuder in till samtal.

– Jag diskuterar aldrig 
med barnen innan jag pratar 
med föräldrarna. Det är ett 
känsligt ämne och man måste 
vara ytterst försiktig. Jag 
frågar om jag får väga barnet 
oftare om det rör sig om en 
stor uppgång. Jag kan även 
bjuda in föräldrarna och då 
brukar jag till exempel fråga 
om barnet äter frukost eller 
inte, vad man äter till middag 

och så vidare. Det viktigaste 
är att få en regelbundenhet i 
måltiderna. 

Känsligt samtalsämne
Maten som serveras i sko-
lorna tycker hon är bra och 
näringsrik, men ett önske-
mål hade varit att få tillbaka 
”bambatanterna”, som hon 
anser fyller en viktig funk-
tion.

– Barnen har ofta inte 
känsla för hur portionen ska 
se ut och hur stora de ska 
vara. 

Problemet med övervikt 
hos barn är komplext och 
Jette Petersen menar att det 
viktigaste är att föräldrar kan 
sätta gränser. 

– Många har en rädsla för 
att prata om vikt eftersom 
de är oroliga för att det ska 
slå över så att barnet istället 
slutar äta. Det finns inget 
mer ångestfyllt än när ens 
barn inte äter, men tvärtom 
mot vad många tror, finns det 
inte något samband mellan 
samtal om vikt och anorexia. 
Dessutom vet barnen ofta 

mer än vad man tror.
Följdsjukdomarna, som 

till exempel diabetes och 
hjärt- och kärlsjukdomar, 
kryper allt längre ner i åld-
rarna.

– Man får komma ihåg att 
det tar tid att göra en positiv 
förändring och resultatet ser 
man inte idag eller i morgon, 
men det gör man inte med 
sjukdomarna heller.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

ALAFORS. Dressed for 
success.

Nu har Ales luciakan-
didater erhållit årets 
uppsättning av jackor 
från Manufakturen i 
Älvängen.

Samtidigt fortsätter 
sångövningarna under 
ledning av Johanna 
Werder.

I nästa veckas tidning por-
trätteras Ales sju luciakan-
didater och då inleds också 
röstningen där ni läsare avgör 
vem som ska bli kommunens 
ljusdrottning 2012 – den 

60:e i ordningen. Repetitio-
nerna har varit igång under 
en längre tid och intensifie-
ras ju närmare advent man 
kommer.

– Jag har sagt det förut och 
säger det igen. Detta är en 
väldigt homogen och trevlig 
grupp att arbeta med. De är 
ambitiösa och gör sin hem-
läxa. Jag kan säkert lära dem 
en del, men för att det ska bli 
ett bra resultat krävs det att 
kandidaterna tränar hemma 
mellan övningstillfällena, 
säger sångpedagog Johanna 
Werder.

Det första officiella fram-

trädandet äger rum i början 
av december på PRO Ale 
Norras medlemsmöte i Med-
borgarhuset.

– Det har blivit en tradi-
tion, förklarar Ahlafors IF:s 
båda lussemammor Gunilla 
Johansson och Maj-Lis 
Carlsson.

Kröningen av Ale lucia 
sker lördagen den 8 decem-
ber i Furulundsparken, Ala-
fors.

Luciakandidater i vinterskrud

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Årets luciakandidater visar upp sig i sina nya jackor som Manufakturen i Älvängen sponsrat 
med. Från vänster: Sanna Johansson, Linnéa Luukinen, Emma Luukinen, Mathilda Einarsson, 
Eline Lindberg, Josephine Siira och Beatrice Skyman.

Håller koll. Skolsköterskan Jette Petersen tycker att det är viktigt att man talar med sina barn om hur man äter hälsosamt 
och att föräldrar kan sätta gränser.

VÄLKOMMEN PÅ ÖPPEN VISNING, 

ONSDAGEN DEN 7 NOVEMBER KL. 17–19

Centralt. Naturen runt knuten. Göta älv och gästhamnen några 
stenkast bort. Välkommen till inflyttningsklara lägenheter i Lilla 
Edet. Exempel boendekostnad: 4 RoK, 84 kvm: 8 100kr/mån inkl. 
lånekostnader.*

*Baserat på dagens räntesats och egen insats på 15 %. P-plats ingår. Hushållsel tillkommer. 

VISNING AV BRF BANERET

Mer info:  

eller titta in på www.hsb.se/nvg/baneret
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Välkommen 7 novemberkl. 17–19

Föräldraträffar om 
övervikt hos barn
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Balanserar på toppen
Han innehar titeln som svensk juniormästare i trial.

Nästa säsong går han upp en klass och tävlar om att bli svensk mästare.
Ale TK:s Anton Lorensson siktar stadigt mot prispallen.

För några veckor sedan 
blev du svensk juni-
ormästare i trial. Hur 
kändes det?
– Med tanke på att jag alltid 
drömt om att bli svensk 
mästare så känns det så klart 
jätteroligt att ha blivit juni-
ormästare. Sammanlagt har 
jag kört sex deltävlingar 
under säsongen och efter-
som jag ledde med mycket 
inför sista SM-tävlingen 
i Stockholm så var man 
inställd på att det kunde gå 
hela vägen.

Hur ofta tränar du?
– Det brukar bli tre till fyra 
dagar i veckan. 

Vad är det bästa med 
trial?
– Allting! Jag har alltid gillat 
motorcyklar och att köra 
trial är verkligen en utma-
ning. 

Vad krävs för att bli en 
duktig trialförare?
–Det är viktigt att ha bra 
kondition. Jag både springer 
och tränar på gym. Sedan 
ska man ha skoj och tycka 
om det man gör. Det är en 
stor del.

Har du fallit och slagit dig 
riktigt illa någon gång?
– På fjärde SM-tävlingen 
i år ramlade jag och fick 
motorcykeln i ansiktet så att 
jag svimmade av. Dessutom 
bröt jag ett ben i handen. 
Det är nog det värsta jag 
gjort, men jag körde faktiskt 
färdigt tävlingen och blev 
tvåa. Ambulanspersonalen sa 
nej, men jag körde ändå.

Vad blir nästa utmaning?
– Jag har valt att gå upp och 
köra stora SM nästa säsong, 
så det blir att träna och göra 
sitt bästa på tävlingarna. 

Redan nu tränar jag på en 
300 kubikare så det känns 
bra att gå upp en klass, även 
om det innebär en stor för-
ändring. 

Vilken placering skulle 
du vara nöjd med i ditt 
första stora SM?
– Jag är nöjd om jag 
kommer på en fjärdeplats. 
Nästa år kommer jag att 
träna mycket.

Du körde även lag-VM i 
Schweiz som gick i sep-
tember. Hur gick det där?
– Vi kom två i b-gruppen 
och det var vi nöjda med.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Anton Lorensson
Ålder: 17
Bor: Alafors
Familj: Pappa Roger, mamma 
Catrine, två hundar och en katt
Intressen: Köra trial, spelar 
även lite fotboll ibland
Drömresmål: Träna trial i 
Spanien
Favoritfi lm: ”Falk-fi lmerna är 
bra”
Lyssnar helst på: Ny musik, 
”dunka dunka”
Kör: Beta 300 kubik
Drömplacering: ”Komma på 
pallen i ett världsmästerskap”
Förebild: Världsmästaren Toni 
Bou från Spanien 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

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

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

dig en krona!
 

Ring oss idag!

Henrik Kjellberg
0727-316 360

A
0705-377 619

Välplanerat i äldre skick!

Välkommen till denna välplanerade tvåa med centralt läge i Bohus. Ett bra tillfälle för dig 
som vill sätta din egen prägel på boendet. Utmärkta pendelmöjligheter med direkt närhet 
till pendeltåg/buss mot Gbg. Välkommen på visning! Vån. 2/3. 57 kvm. Avg. 2.410:- 

Pris: 395.000:- som utgångspris 
Visas: 6/11. Adress: Alkalievägen 1A 
Henrik Kjellberg  Mobil: 0727-316 360

Bohus
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ALE. Övervikt hos barn 
är ett stigande problem 
som kan vara både 
känsligt och svårt att 
hantera.

Genom projektet Mö-
tesplats föräldrar får 
föräldrar i Ale chansen 
att träffa kommundie-
tisten Kristine Arhage 
och en skolsköterska 
på drop-in. 

– Problem med övervikt kan 
man se redan vid tre, fyra års 
ålder och därför är det viktigt 
att göra något åt det så tidigt 
som möjligt, säger Jette 
Petersen, skolsköterska på 
Nolskolan. 

Hon uppskattar att anta-
let överviktiga barn är cirka 
17 procent och omkring 2-3 
procent lider av fetma.

– Man kan se att det har 
skett en ökning de senaste 
5-10 åren. 

Bra tillfälle
Under sammanlagt sex kväl-
lar i november kommer 
kommundietisten Kristine 
Arhage tillsammans med en 
skolsköterska, Jette Peter-
sen bland andra, att finnas 
tillgängliga på biblioteken i 
Skepplanda, Älvängen och 
Surte för att svara på föräld-
rarnas frågor. Det handlar 

inte om någon föreläsning 
utan istället har man valt 
drop-in för att så många som 
möjligt ska kunna komma.

– Det är ett bra tillfälle för 
kommuninvånarna att träffa 
en dietist, något som idag 
saknas inom primärvården i 
Ale. Man får även chans att 
ställa frågor till en skolskö-
terska och det kan handla om 
allt från vad sund mat är till 
hur man arbetar ute på sko-
lorna, berättar kommundie-
tisten Kristine Arhage. 

Det stigande proble-
met med övervikt hos barn 
är något som oroar folk-
hälsoplaneraren Birgitta 
Fredén och hon ser Mötes-
plats föräldrar som ett värde-
fullt forum.

– Vi jobbar i huvudsak 
övergripande på befolk-
nings- och gruppnivå och 
det här blir ett bra tillfälle att 
träffa enskilda människor. 

Regelbundenhet
Skolsköterskan Jette Peter-
sen väger och mäter barnen 
regelbundet och utveck-
lingen kan utläsas genom en 
BMI-kurva som är anpassad 
för barn. Kurvan skickar hon 
hem till föräldrarna och upp-
täcker hon något avvikande 
tar hon även kontakt per tele-
fon och bjuder in till samtal.

– Jag diskuterar aldrig 
med barnen innan jag pratar 
med föräldrarna. Det är ett 
känsligt ämne och man måste 
vara ytterst försiktig. Jag 
frågar om jag får väga barnet 
oftare om det rör sig om en 
stor uppgång. Jag kan även 
bjuda in föräldrarna och då 
brukar jag till exempel fråga 
om barnet äter frukost eller 
inte, vad man äter till middag 

och så vidare. Det viktigaste 
är att få en regelbundenhet i 
måltiderna. 

Känsligt samtalsämne
Maten som serveras i sko-
lorna tycker hon är bra och 
näringsrik, men ett önske-
mål hade varit att få tillbaka 
”bambatanterna”, som hon 
anser fyller en viktig funk-
tion.

– Barnen har ofta inte 
känsla för hur portionen ska 
se ut och hur stora de ska 
vara. 

Problemet med övervikt 
hos barn är komplext och 
Jette Petersen menar att det 
viktigaste är att föräldrar kan 
sätta gränser. 

– Många har en rädsla för 
att prata om vikt eftersom 
de är oroliga för att det ska 
slå över så att barnet istället 
slutar äta. Det finns inget 
mer ångestfyllt än när ens 
barn inte äter, men tvärtom 
mot vad många tror, finns det 
inte något samband mellan 
samtal om vikt och anorexia. 
Dessutom vet barnen ofta 

mer än vad man tror.
Följdsjukdomarna, som 

till exempel diabetes och 
hjärt- och kärlsjukdomar, 
kryper allt längre ner i åld-
rarna.

– Man får komma ihåg att 
det tar tid att göra en positiv 
förändring och resultatet ser 
man inte idag eller i morgon, 
men det gör man inte med 
sjukdomarna heller.
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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success.

Nu har Ales luciakan-
didater erhållit årets 
uppsättning av jackor 
från Manufakturen i 
Älvängen.

Samtidigt fortsätter 
sångövningarna under 
ledning av Johanna 
Werder.

I nästa veckas tidning por-
trätteras Ales sju luciakan-
didater och då inleds också 
röstningen där ni läsare avgör 
vem som ska bli kommunens 
ljusdrottning 2012 – den 

60:e i ordningen. Repetitio-
nerna har varit igång under 
en längre tid och intensifie-
ras ju närmare advent man 
kommer.

– Jag har sagt det förut och 
säger det igen. Detta är en 
väldigt homogen och trevlig 
grupp att arbeta med. De är 
ambitiösa och gör sin hem-
läxa. Jag kan säkert lära dem 
en del, men för att det ska bli 
ett bra resultat krävs det att 
kandidaterna tränar hemma 
mellan övningstillfällena, 
säger sångpedagog Johanna 
Werder.

Det första officiella fram-

trädandet äger rum i början 
av december på PRO Ale 
Norras medlemsmöte i Med-
borgarhuset.

– Det har blivit en tradi-
tion, förklarar Ahlafors IF:s 
båda lussemammor Gunilla 
Johansson och Maj-Lis 
Carlsson.

Kröningen av Ale lucia 
sker lördagen den 8 decem-
ber i Furulundsparken, Ala-
fors.

Luciakandidater i vinterskrud
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Årets luciakandidater visar upp sig i sina nya jackor som Manufakturen i Älvängen sponsrat 
med. Från vänster: Sanna Johansson, Linnéa Luukinen, Emma Luukinen, Mathilda Einarsson, 
Eline Lindberg, Josephine Siira och Beatrice Skyman.

Håller koll. Skolsköterskan Jette Petersen tycker att det är viktigt att man talar med sina barn om hur man äter hälsosamt 
och att föräldrar kan sätta gränser.

VÄLKOMMEN PÅ ÖPPEN VISNING, 

ONSDAGEN DEN 7 NOVEMBER KL. 17–19

Centralt. Naturen runt knuten. Göta älv och gästhamnen några 
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*Baserat på dagens räntesats och egen insats på 15 %. P-plats ingår. Hushållsel tillkommer. 

VISNING AV BRF BANERET

Mer info:  
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Välkommen 7 novemberkl. 17–19

Föräldraträffar om 
övervikt hos barn
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Balanserar på toppen
Han innehar titeln som svensk juniormästare i trial.

Nästa säsong går han upp en klass och tävlar om att bli svensk mästare.
Ale TK:s Anton Lorensson siktar stadigt mot prispallen.

För några veckor sedan 
blev du svensk juni-
ormästare i trial. Hur 
kändes det?
– Med tanke på att jag alltid 
drömt om att bli svensk 
mästare så känns det så klart 
jätteroligt att ha blivit juni-
ormästare. Sammanlagt har 
jag kört sex deltävlingar 
under säsongen och efter-
som jag ledde med mycket 
inför sista SM-tävlingen 
i Stockholm så var man 
inställd på att det kunde gå 
hela vägen.

Hur ofta tränar du?
– Det brukar bli tre till fyra 
dagar i veckan. 

Vad är det bästa med 
trial?
– Allting! Jag har alltid gillat 
motorcyklar och att köra 
trial är verkligen en utma-
ning. 

Vad krävs för att bli en 
duktig trialförare?
–Det är viktigt att ha bra 
kondition. Jag både springer 
och tränar på gym. Sedan 
ska man ha skoj och tycka 
om det man gör. Det är en 
stor del.

Har du fallit och slagit dig 
riktigt illa någon gång?
– På fjärde SM-tävlingen 
i år ramlade jag och fick 
motorcykeln i ansiktet så att 
jag svimmade av. Dessutom 
bröt jag ett ben i handen. 
Det är nog det värsta jag 
gjort, men jag körde faktiskt 
färdigt tävlingen och blev 
tvåa. Ambulanspersonalen sa 
nej, men jag körde ändå.

Vad blir nästa utmaning?
– Jag har valt att gå upp och 
köra stora SM nästa säsong, 
så det blir att träna och göra 
sitt bästa på tävlingarna. 

Redan nu tränar jag på en 
300 kubikare så det känns 
bra att gå upp en klass, även 
om det innebär en stor för-
ändring. 

Vilken placering skulle 
du vara nöjd med i ditt 
första stora SM?
– Jag är nöjd om jag 
kommer på en fjärdeplats. 
Nästa år kommer jag att 
träna mycket.

Du körde även lag-VM i 
Schweiz som gick i sep-
tember. Hur gick det där?
– Vi kom två i b-gruppen 
och det var vi nöjda med.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Anton Lorensson
Ålder: 17
Bor: Alafors
Familj: Pappa Roger, mamma 
Catrine, två hundar och en katt
Intressen: Köra trial, spelar 
även lite fotboll ibland
Drömresmål: Träna trial i 
Spanien
Favoritfi lm: ”Falk-fi lmerna är 
bra”
Lyssnar helst på: Ny musik, 
”dunka dunka”
Kör: Beta 300 kubik
Drömplacering: ”Komma på 
pallen i ett världsmästerskap”
Förebild: Världsmästaren Toni 
Bou från Spanien 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

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

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

dig en krona!
 

Ring oss idag!

Henrik Kjellberg
0727-316 360

A
0705-377 619

Välplanerat i äldre skick!

Välkommen till denna välplanerade tvåa med centralt läge i Bohus. Ett bra tillfälle för dig 
som vill sätta din egen prägel på boendet. Utmärkta pendelmöjligheter med direkt närhet 
till pendeltåg/buss mot Gbg. Välkommen på visning! Vån. 2/3. 57 kvm. Avg. 2.410:- 

Pris: 395.000:- som utgångspris 
Visas: 6/11. Adress: Alkalievägen 1A 
Henrik Kjellberg  Mobil: 0727-316 360

Bohus
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Flytta med Länsförsäkringar

BR 2 ROK - SURTE
Mysig helrenoverad lägenhet i centrala Surte med låg månadsavgift och med
närhet till affärer och kommunikationer. Ca 15 min till Göteborg.

ADRESS GÖTEBORGSVÄGEN 74 A, 3 TR BOAREA CA 50 M² / 2 ROK
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RING ELLER MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK HELLBERG
TELEFON 0303-33 16 42

Nödinge, Ale Torg 14, 0303-33 16 40 

lansfast.se

ALAFORS. Visst var det 
mycket som var bättre 
förr?

Binglotto till exempel 
och musiken som spe-
lades där.

Besökarna till Bru-
karrådets kaffestund 
på Björkliden höll med 
eftermiddagens gäst-
artist – Leif ”Loket” 
Olsson.

Det var tolv år sedan som Leif 
”Loket” Olsson ledde Bingo-
lotto i TV4. Ingen annan 
programledare har varit i 
närheten av de tittarsiffror 
som den folkkäre götebor-
garen nådde upp till. Antalet 
lotter var också rekordmånga 
under ”Lokets” tid i rutan.

– Framgångskonceptet 
var den fina musiken som vi 
hade då. Nu är det bara en 
massa utländska artister. Kan 
ni engelska? Inte jag heller! 
Nej, tacka vet jag sångare 
som Christer Sjögren, Alf 
Robertsson, Lasse Stefanz 
och andra härliga dansband 

som var med. Då kunde ni ta 
er en svängom hemma fram-
för tv-apparaten, sade Leif 
som var en mycket uppskat-
tad gäst på Björkliden. Det 
framgick av de många och 
långa applåder som han fick.

”Loket” pratade inte bara, 
han sjöng också. Kända 
örhängen som Sten-Åke 
Cederhöks ”När lyktorna 
tänds på andra sidan bron” 
och Lapp-Lisas ”Barnatro” 
var några av de melodier som 
pensionärerna fick avnjuta.

Skrattframkallande histo-
rier från programledartiden i 
såväl radio som TV förhöjde 
stämningen ytterligare.

– Vilka samtal man har 
haft under årens lopp, kon-
staterade ”Loket” med ett 
brett leende.

Innan kaffetörsten blev 
alltför påtaglig fick försam-
lingen lyssna till Trio me 
bumbas ”Man ska leva för 
varandra”.

– Fina minnen, det har 
ni gott om. Berätta dem för 
era barn och barnbarn. De 

kan behöva höra det nu när 
den förbannade datorn har 
tagit över. Det är www.se för 
hela slanten. Man kan inte 
ens läsa en fotbollstabell i 
tidningen längre, utan för 
det krävs en dator. Varken 
jag eller Ingvar Oldsberg 
har någon dator hemma, det 
finns så mycket annat som är 
roligare att ägna tiden åt.

Huvudpersonen avrun-
dade med psalmen ”Du vet 
väl om att du är värdefull”, 
tackade för sig och tog en 
kopp kaffe innan han for 
hemåt igen.

Efter kaffepausen fortsatte 
musikunderhållningen med 
Torsten & Kent.

JONAS ANDERSSON

Kaffestund med folkkär göteborgare
– ”Loket” besökte Björkliden

Leif ”Loket” Olsson underhöll besökarna till torsdagsefter-
middagens kaffestund på Björkliden, som Brukarrådet ordnat 
med. I bakgrunden ses Torsten & Kent som sjöng och spelade 
efter kaffetåren. 

NÖDINGE. Medspråkare 
kallas idén som drivs 
av Medborgarskolan på 
fl era håll i landet.

Nu har verksamhe-
ten implementerats på 
Komvux och Svenska 
för invandrare i Ale 
gymnasium.

– Det har slagit väl-
digt väl ut, säger Ingela 
Gergils Ryd, gymnasie-
lärare på SFI.

Projektet startades upp i 
slutet av augusti och respon-
sen har blivit storslagen. 
Eleverna tar tacksamt emot 
den hjälp till språkträning 
som medspråkarna erbjuder.

– Hittills har vi lyckats 
engagera sex pensionärer 
som kommer hit varje tisdag. 
Från och med nästa vecka 
ska vi utveckla den här verk-
samheten och ha språkcafé 
även onsdagar. Av den anled-
ningen behöver vi fler pensi-
onärer som vill engagera sig i 
detta. Jag har varit i kontakt 
med några av kommunens 

pensionärsorganisationer för 
att se om intresse finns bland 
deras medlemmar, säger 
Ingela Gergils Ryd.

– Pensionärerna får inget 
betalt, men vi bjuder dem på 
kaffe och bulle varje gång, 
betonar Ingela.

Varför gör ni det här?
– Studenterna får lyssna 

och läsa mycket i skolan, men 
de vill prata. Genom att prata 
lär man sig också mycket. Att 
delta som medspråkare inne-
bär att man stödjer och upp-
muntrar invandrare i deras 
språkinlärning, säger Ingela 
Gergils Ryd.

SFI-eleverna delas in i 
grupper och får under ett par 
timmar sitta ned och prata 
med respektive pensionär 
som besöker Ale gymnasium. 
Det pratas inget annat språk 
än just svenska.

– Det finns inget givet 
samtalsämne utan det brukar 
flyta på av sig själv. Det har 
skapats en relation mellan 
eleverna och pensionärerna 
som är härlig att se, säger 

Språkinlärning med hjälp av pensionärer

SURTE. Fågeldammarna 
läcker.

Skyddsvallen ner mot 
samhället måste såle-
des förstärkas.

– Det vore en kata-
strof om vallen brast, 
säger Lars Kransby, 
gatuingenjör på Ale 
kommun.

Vatten rinner ut på Fågel-
dammsvägen och för att inte 
riskera en smärre katastrof i 
Surte har kommunen beslu-
tat om en nödvändig åtgärd.

– Vi gör det för att rädda 
bebyggelsen nedanför och 
för att kunna ha kvar det rika 
fågellivet i området, säger 

Lars Kransby.
Fågeldammarna består 

av cirka 25 000 kubikmeter 
vatten. Den norra dammen 
töms först. Det sker med 
hjälp av en pump som tillhör 
räddningstjänsten.

– När dammen är tömd 
ska vi skrapa bort botten-
slammet närmast skyddsval-
len. Det läggs ett sandlager 
och därefter bentonitmattor. 
Därefter tillförs ytterligare 
sand och grus så att vi får en 
bra släntlutning, förklarar 
Lars Kransby.

Hur kommer fågellivet 
att påverkas under arbe-
tets gång?

– Eftersom vi tar en damm 

i taget, så ska det inte vara 
någon fara. Vi för dessutom 
en kontinuerlig dialog med 
Föreningen Svanen som 
sköter om verksamheten här 
uppe.

Är det ett kostsamt 
projekt?

– Ja, det är det. Vi har dock 
lyckats hålla nere kostna-
derna genom att göra en hel 
del arbete själva. Vi ser det 
heller inte som omöjligt att 
få EU-bidrag till det här pro-
jektet, avslutar Lars Kransby.

Fågeldammarna töms tillfälligt
– Skyddsvallen måste förstärkas

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se Lars Kransby, gatuingenjör på Ale kommun, följer arbetet vid Fågeldammarna i Surte.

Ingela Gergils Ryd.
Den tidigare studierek-

torn på Ale gymnasium, 
Roland Färdmar, är en av 
medspråkarna. För honom 
var det självklart att tacka ja 
när frågan dök upp.

– Jag får lika mycket till-
baka. Det är oerhört spän-
nande och lärorikt att få möta 
nya människor med rötter 
från bland annat Vietnam, 
Libanon, Kurdistan och så 
vidare. Fler borde ta den här 
möjligheten, säger Roland.

Maj-Lis Molarin är inne 
på samma linje.

– Jag har själv bott i Mel-
lanöstern och vet hur svårt 
det var när man skulle gå 
och handla. Där kom det 
emellertid fram människor 
som ville hjälpa mig. Frågan 
är hur vi gör? Det är själv-
klart att våra invandrare inte 
behärskar språket med det-

samma och då måste vi stötta 
dem. Det är med glädje jag 
går hit varje tisdag.

Hawar Juns från Kur-
distan är en av eleverna som 
tacksamt suger åt sig av pen-
sionärernas hjälp till språkin-

lärning.
– Det betyder mycket. Jag 

arbetar några dagar i veckan 
på ett dagis på Hisingen och 
där kommer jag i kontakt 
med barn. Här får jag träffa 
pensionärer och ta del av 

deras ordförråd. Jag är tack-
sam för det, avslutar Hawar 
Juns.

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Pensionärer ställer upp som medspråkare för att SFI-eleverna i Ale gymnasium ska få kon-
takt med svenskar och samtidigt lära sig språket.

Genom ljus, värme och kraft är solen källan för allt liv på jorden.
Solen stimulerar kropp och själ. 

Om solen skiner mår vi helt enkelt bättre och klarar mer.
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som den folkkäre götebor-
garen nådde upp till. Antalet 
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under ”Lokets” tid i rutan.

– Framgångskonceptet 
var den fina musiken som vi 
hade då. Nu är det bara en 
massa utländska artister. Kan 
ni engelska? Inte jag heller! 
Nej, tacka vet jag sångare 
som Christer Sjögren, Alf 
Robertsson, Lasse Stefanz 
och andra härliga dansband 

som var med. Då kunde ni ta 
er en svängom hemma fram-
för tv-apparaten, sade Leif 
som var en mycket uppskat-
tad gäst på Björkliden. Det 
framgick av de många och 
långa applåder som han fick.

”Loket” pratade inte bara, 
han sjöng också. Kända 
örhängen som Sten-Åke 
Cederhöks ”När lyktorna 
tänds på andra sidan bron” 
och Lapp-Lisas ”Barnatro” 
var några av de melodier som 
pensionärerna fick avnjuta.

Skrattframkallande histo-
rier från programledartiden i 
såväl radio som TV förhöjde 
stämningen ytterligare.

– Vilka samtal man har 
haft under årens lopp, kon-
staterade ”Loket” med ett 
brett leende.

Innan kaffetörsten blev 
alltför påtaglig fick försam-
lingen lyssna till Trio me 
bumbas ”Man ska leva för 
varandra”.

– Fina minnen, det har 
ni gott om. Berätta dem för 
era barn och barnbarn. De 

kan behöva höra det nu när 
den förbannade datorn har 
tagit över. Det är www.se för 
hela slanten. Man kan inte 
ens läsa en fotbollstabell i 
tidningen längre, utan för 
det krävs en dator. Varken 
jag eller Ingvar Oldsberg 
har någon dator hemma, det 
finns så mycket annat som är 
roligare att ägna tiden åt.

Huvudpersonen avrun-
dade med psalmen ”Du vet 
väl om att du är värdefull”, 
tackade för sig och tog en 
kopp kaffe innan han for 
hemåt igen.

Efter kaffepausen fortsatte 
musikunderhållningen med 
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Kaffestund med folkkär göteborgare
– ”Loket” besökte Björkliden
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middagens kaffestund på Björkliden, som Brukarrådet ordnat 
med. I bakgrunden ses Torsten & Kent som sjöng och spelade 
efter kaffetåren. 

NÖDINGE. Medspråkare 
kallas idén som drivs 
av Medborgarskolan på 
fl era håll i landet.
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att se om intresse finns bland 
deras medlemmar, säger 
Ingela Gergils Ryd.

– Pensionärerna får inget 
betalt, men vi bjuder dem på 
kaffe och bulle varje gång, 
betonar Ingela.

Varför gör ni det här?
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och läsa mycket i skolan, men 
de vill prata. Genom att prata 
lär man sig också mycket. Att 
delta som medspråkare inne-
bär att man stödjer och upp-
muntrar invandrare i deras 
språkinlärning, säger Ingela 
Gergils Ryd.

SFI-eleverna delas in i 
grupper och får under ett par 
timmar sitta ned och prata 
med respektive pensionär 
som besöker Ale gymnasium. 
Det pratas inget annat språk 
än just svenska.

– Det finns inget givet 
samtalsämne utan det brukar 
flyta på av sig själv. Det har 
skapats en relation mellan 
eleverna och pensionärerna 
som är härlig att se, säger 
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SURTE. Fågeldammarna 
läcker.

Skyddsvallen ner mot 
samhället måste såle-
des förstärkas.

– Det vore en kata-
strof om vallen brast, 
säger Lars Kransby, 
gatuingenjör på Ale 
kommun.

Vatten rinner ut på Fågel-
dammsvägen och för att inte 
riskera en smärre katastrof i 
Surte har kommunen beslu-
tat om en nödvändig åtgärd.

– Vi gör det för att rädda 
bebyggelsen nedanför och 
för att kunna ha kvar det rika 
fågellivet i området, säger 

Lars Kransby.
Fågeldammarna består 

av cirka 25 000 kubikmeter 
vatten. Den norra dammen 
töms först. Det sker med 
hjälp av en pump som tillhör 
räddningstjänsten.

– När dammen är tömd 
ska vi skrapa bort botten-
slammet närmast skyddsval-
len. Det läggs ett sandlager 
och därefter bentonitmattor. 
Därefter tillförs ytterligare 
sand och grus så att vi får en 
bra släntlutning, förklarar 
Lars Kransby.

Hur kommer fågellivet 
att påverkas under arbe-
tets gång?

– Eftersom vi tar en damm 

i taget, så ska det inte vara 
någon fara. Vi för dessutom 
en kontinuerlig dialog med 
Föreningen Svanen som 
sköter om verksamheten här 
uppe.

Är det ett kostsamt 
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– Ja, det är det. Vi har dock 
lyckats hålla nere kostna-
derna genom att göra en hel 
del arbete själva. Vi ser det 
heller inte som omöjligt att 
få EU-bidrag till det här pro-
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Ingela Gergils Ryd.
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torn på Ale gymnasium, 
Roland Färdmar, är en av 
medspråkarna. För honom 
var det självklart att tacka ja 
när frågan dök upp.

– Jag får lika mycket till-
baka. Det är oerhört spän-
nande och lärorikt att få möta 
nya människor med rötter 
från bland annat Vietnam, 
Libanon, Kurdistan och så 
vidare. Fler borde ta den här 
möjligheten, säger Roland.

Maj-Lis Molarin är inne 
på samma linje.

– Jag har själv bott i Mel-
lanöstern och vet hur svårt 
det var när man skulle gå 
och handla. Där kom det 
emellertid fram människor 
som ville hjälpa mig. Frågan 
är hur vi gör? Det är själv-
klart att våra invandrare inte 
behärskar språket med det-

samma och då måste vi stötta 
dem. Det är med glädje jag 
går hit varje tisdag.

Hawar Juns från Kur-
distan är en av eleverna som 
tacksamt suger åt sig av pen-
sionärernas hjälp till språkin-

lärning.
– Det betyder mycket. Jag 

arbetar några dagar i veckan 
på ett dagis på Hisingen och 
där kommer jag i kontakt 
med barn. Här får jag träffa 
pensionärer och ta del av 

deras ordförråd. Jag är tack-
sam för det, avslutar Hawar 
Juns.

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Pensionärer ställer upp som medspråkare för att SFI-eleverna i Ale gymnasium ska få kon-
takt med svenskar och samtidigt lära sig språket.

Genom ljus, värme och kraft är solen källan för allt liv på jorden.
Solen stimulerar kropp och själ. 

Om solen skiner mår vi helt enkelt bättre och klarar mer.

KOPPLA AV I EN AV
VÅRA SUPERMODERNA

SOLBÄNKAR

Köp solkort 
– Det tjänar du på!

Vi använder solarium från Solsystemet:

Helt nya solarium på 

Läs mer på www.solsystemet.com
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Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...FackGuiden

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

Göteborgsvägen 94 • Älvängen • Tel. 0303-74 65 50

Balltorp 218 • Kontor 0520-66 21 50 • Mobil 0707-73 26 61

BETONGHÅLTAGNING
Sågning • Borrning • Bilning • Rivning 

Asbestsanering • Vajersågning
Betong- och bergtätning

www.alebetongborrning.se

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

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

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

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

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86

HUSBYGGNATION ALTANER GARAGE
TILLBYGGNADER BADRUM KÖKSRENOVERING

WWW.ZATABYGG.SE

Snabba leverans
er

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 • Tel 0303-33 60 87

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

VOLVO NÄRSERVICE ALE

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi har

Ring Adam 0303-333 734

Hemsida?
Snabbt och enkelt.

– Vi hjälper dig! -
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Mer än bara
lokaltidning

Printshop • Filmproduktion
Webbproduktion • Reklambyrå

Vi kan fasad och bad
Hantverkare med 
yrkesstolthet

Bildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

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

www.mecaalvangen.se

FackGuiden Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

SKEPPLANDA. Väntan var lång, 
men arbetet har gått fort.

På söndag invigs kommu-
nens tredje konstgräsplan.

Allmänheten välkomnas till 
Forsvallen där gruset numera 
är ett minne blott.

Tre av de fyra utlovade konstgräs-
planerna är nu lagda. På Forsvallen i 
Skepplanda har arbetet sannerligen 
flutit på i rask takt, drygt två måna-
der tog det att få konstgräsmattan på 
plats.

– Kollanda Grus gjorde allt mark-
arbete på entreprenad. Det har inne-
burit kvalitet rakt igenom, säger 
Benny Hansson som agerat projekt-
ledare för Skepplanda BTK:s räkning.

– Det blev att ta semester fjorton 
dagar för att få alla bitar på plats här. 
Det som föreningen gjort är bland 
annat iordningställande av en läktare, 
ordnat med staket och via Håkan 
Grundbergs försorg tagit fram rätt 
belysning. Håkan har även fungerat 
som elansvarig.

Sven Rydén är en annan eld-
själ som ägnat åtskilliga timmar på 
Forsvallen under hösten. Han är 
mycket tillfreds med hur arbetet har 
förlöpt.

– Vi har upplevt ett positivt samar-
bete med Ale kommun, säger Sven.

Utöver kommunens bidrag på 3,8 
miljoner kronor har SBTK själva 
lyckats samla in omkring en kvarts 
miljon kronor från sponsorer och pri-
vata bidragsgivare.

– Hela samhället har slutit upp 
kring projektet och många är de orts-
bor som bidragit med en slant, förkla-
rar Benny Hansson.

Efter traditionell bandklippning 
kommer söndagens invigningsfest på 
Forsvallen att bjuda på ungdomsav-
slutning, tårtkalas och ett hejdund-
rande fyrverkeri.

– Alla hälsas hjärtligt välkomna att 
ta del av ceremonin, avslutar Benny 
Hansson.

Tre eldsjälar i Skepplanda BTK som lagt ned åtskilliga 
ideella arbetstimmar för att få till stånd en konstgräsplan 
på Forsvallen. Magnus Eriksson, Benny Hansson och Sven 
Rydén ser alla fram emot söndagens invigningsfi rande. 

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Klart för invigning på Forsvallen
– Tredje konstgräsplanen färdig

500:- rabatt vid köp av 
två pallar eller fl er

Erbjudandet gäller t o m 15 nov

Kostnadsfri 
avbetalning

v i l lapel le t s

BOHUS. Seger i egna 
cupen.

Surte BK vann två 
av tre matcher den 
gångna helgen.

– Det blir bättre och 
bättre, säger årsfär-
ske tränaren Robert 
Holmén.

Surte Bandyklubb är en 
vinnare igen. Träningstur-
neringen i Ale Arena blev 
ett steg i helt rätt riktning. 
Fredagskvällen bjöd på en 
pang-pang-föreställning och 
en 8-0 seger över Kareby 
IS. Lördagens första möte 
med Frillesås var tuffare, 
men hemmalaget bjöd på 
starkt motstånd fram till fem 
minuter återstod. Storsegern 
över Kareby medförde att 
lördagens final gick mellan 
Surte och Frillesås. Det blev 
en välspelad match med en 
extra krydda, då matchen fick 
avgöras i sudden. Här visade 
sig hemmalaget vara det 
hetaste laget och Jens Sam-
uelsson fiskade elegant upp 
Alexander Wetterbergs 
långa utkast. 5-4 och vilt 
jubel i Surte. Det var lagets 

första seger på fyra försök i 
år. Surte gick runt på ganska 
många spelare under turne-
ringen. Lagom till finalen 
anslöt dock det tunga defen-
siva gardet med Nils Sigurd 
och Daniel Rydén i spetsen.

Noterbart är också att 
Frillesås tvingades spela 
tre matcher 
under lör-
dagen. Lite 
kändes det 
nog i benen…

Surte BK 
premiärspe-

lar fredag 9 november mot 
Otterbäcken, men innan dess 
väntar träningsmatch mot 
Målilla i Ale Arena, lördag 3 
november.

Surte segrade i Ale Arena

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Jens Samuelsson blev matchhjälte när han satte 5-4 i sudden mot Frillesås. Segern innebar 
att Surte BK vann försäsongsturneringen i Ale Arena.

Robert Holmén, nöjd tränare i Surte.

Luftballonger 
siktades i Nol

Dessa båda luftballonger siktades i kom-
munen förra tisdagen. De fl ög på låg höjd 
över Nol när vår fotograf förevigade dem. 
Det gällde för trafi kanterna att hålla ögo-
nen på vägen och inte titta alltför mycket 
upp i luften...
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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

ALE-hallens träningsserie för A-lag
Spelordning Vecka 44

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

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

Herrar fredag 2 november
18:00 Nödinge SK 2 - Ale United 
19:00 Nol IK - Skepplanda BTK
20:00 Nödinge SK 1 - Älvängens IK

Damer lördag 3 november
13:00 Ahlafors IF - Lödöse/Nygård
14:00 Romelanda UF - Hisingsbacka FC
15:00 Nödinge SK - Nol IK

Välkommen 

till Vimmervi

NÖDINGE 

– SÅ KLART



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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

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

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-459 000

Ale Taxi Ditt lokala 
taxibolag

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

trakten som sitter i bilen.

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

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

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage AB

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Friskvård, Fotvård, 
Hudvård & Nagelvård

i Bohus Centrum

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

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

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com

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

ALE ADVOKATEN
ADVOKAT

ÅKE GUSTAFSSON
Mark- och fastighetsrätt
Personskaderegleringar 

Trafikskador 
Ärenden hos försäkringskassan

Förvaltningsrätten

www.advokatakegustafsson.com

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

ALE-hallens träningsserie för A-lag
Spelordning Vecka 44

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

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

Herrar fredag 2 november
18:00 Nödinge SK 2 - Ale United 
19:00 Nol IK - Skepplanda BTK
20:00 Nödinge SK 1 - Älvängens IK

Damer lördag 3 november
13:00 Ahlafors IF - Lödöse/Nygård
14:00 Romelanda UF - Hisingsbacka FC
15:00 Nödinge SK - Nol IK

Välkommen 

till Vimmervi

NÖDINGE 

– SÅ KLART
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BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem deltog 
8 par. Medel var 72 poäng och föl-
jande par placerade sig över medel:
1. Åke Wänström/Conny Törnberg    104
2. Elsa Persson/Rikard Johansson 98
3. Torsten Johansson/Ole J Jensen  92
4. Marcus Sandberg/Eiron Andersson   91
5. Lilly Karlbom/Curt Johansson   83
6. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson     81

FLODA. Ale IBF:s damer 
hade stort manfall inför 
fredagens bortamatch 
mot Floda.

Laget kom till spel 
med blott åtta spelare.

Ändå blev det ytter-
ligare en seger att föra 
till protokollet.

Fortsatt serieledning och 
fjärde raka vinsten. Ale IBF:s 
damer har fått en kanonstart 
på säsongen, men det såg 
svårt ut mot Floda. Sjukdo-
mar, skador och annan från-
varo gjorde att tränaren Jan 
Pettersson endast hade fyra 
anfallare och tre backar att 
spela med.

– En stor eloge till våra 
tappra tjejer. Det ska egent-
ligen inte gå. De kämpade 

som djur och Floda lyckades 
inte utnyttja att de var fler. Vi 
är bra tränade och orkade stå 
emot. Det var en laginsats av 
bästa märke, 
b e r ö m m e r 
Ale IBF:s års-
färske dam-
lagstränare.

Efter en 
mållös första period small 
det till direkt i mittperioden. 
Emma Gunnarsson inledde 
målskyttet och Malin Bern-
hardsson fyllde på fem 
minuter innan pausvila.

– Jag var rädd för att 
krafterna skulle ta slut inför 
tredje perioden, men tje-
jerna hade bestämt sig för att 
vinna. De är enormt starka, 
säger Jan Pettersson.

Emma Gunnarsson gjorde 

sitt andra mål för matchen 
knappt nio minuter in på 
slutperioden. 3-0 var tungt 
för Floda och det blev inte 

lättare när 
Emma Asp-
lund satte 
fyran. Då 
var matchen 
avgjord.

– Floda tillhör inte seriens 
vassaste motstånd, men att 
vinna med 5-1 på bortaplan 
när du inte ens har tillgång 
till två femmor är väldigt bra. 
Jag är oerhört imponerad!

På onsdag väntar tuffare 
tag hemma i Ale gymnasium. 
Då kommer tabellfyran och 
en förhandsfavoriterna, IBK 
Göteborg, på besök.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

GÖTEBORG. En histo-
risk seger som ger eko!

I lördags vann Älv-
ängens IK F-99 som 
första alelag någonsin 
Sanktan.

I fi nalen besegra-
des ärkerivalen Hönö/
Björkö efter ett raffl an-
de straffavgörande.

I lördags stod Älvängens IK:s 
F-13-lag som regionens vin-
nare av 2012 års upplaga av 
Sveriges största turnering – 
Sanktan (region Väst/Göte-
borg). Sanktan-finalen spela-
des mot Hönö/Björkö, som 
vann högsta Göteborgsserien 
genom att slå just ÄIK med 
3-2. Det blåvita alelaget hade 
således revansch att utkräva. 
Finalen spelades på Valhalla 
Idrottsplats. Tio minuter 
före avspark gick lagen in 
under pompa och ståt och 
inför en jublande publik. Ett 
minne för livet!

Matchen började i rasande 
fart och det blev direkt ställ-
ningskrig, båda lagen hade 
mycket bra försvarsorgani-
sation och det bjöds inte på 
några direkta målchanser, 
bara mycket bra spel. 

Målen skulle dock 
komma. Lagen följdes åt till 
3-3. Hönö/Björkö lyckades 
i den sista övertidsminuten 
få till ett kvitteringsmål på 
hörna. Straffar fick därmed 
tillämpas. 

I det nervpirrande straff-

avgörandet var det ÄIK som 
visade störst kyla. Segern var 
ett faktum och Älvängens IK 
F-99 stod som vinnare av 
Sanktan. Lagkapten Ronja 
Henriksson fick motta den 

ståtliga bucklan och seger-
jublet visste inga gränser. 
Ronja erhöll också pris som 
bästa spelare i finalen samt 
Sanktans kompispris.

❐❐❐

www.laget.se/aleibf

Torsdag 1/11 2012
Alegymnasium 

Div 2 herrar, kl 20.00
Ale IBF - Billingsfors

Onsdag 31/10 2012
Bohushallen

Div 2 damer, kl 20.00
Ale IBF - IBK Göteborg

Matchvärd:

Ale IBF:s damer går som tåget

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Floda – Ale IBF 1-5 (0-00-2,1-3)

ÄIK F-99 vinnare av Sanktan

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

Historisk triumf! Som första alelag någonsin vann ÄIK F-99 
i lördags fi nalen i Sanktan. Matchen spelades på Valhalla IP 
och segern säkrades efter straffl äggning mot Hönö/Björkö.

INNEBANDY

HANDBOLL

Division 2 Göteborg damer
Floda – Ale IBF 1-5 (0-00-2,1-3)
Mål Ale: Emma Gunnarsson 2, Emma 
Asplund, Malin Bernhardsson, 
Leoresa Haklaj. Matchens kurrar: 
Cecilia Isberg 3, Emma Gunnarsson 
2, Pernilla Pettersson 1.

Division 3 västsvenska västra
Kärra HK – Ale HF 26-33 (6-13)
Mål Ale: Joakim Samuelsson 6, 
Peter Welin 5, Mattias Johansson 
4, Mikael Wahlgren 4, Andreas Jo-
hansson 3, Kim Sandberg 3, Niclas 
Ericsson 3, Carl-Fredrik Brunström 
2, Rikard Bäckström 2, Niklas Bern-
hardtz 1. Matchens kurrar: Joakim 
Samuelsson 2, Peter Welin 1.

Division 2 västsvenska västra
Nödinge SK – HK Aranäs 22-17 
(14-11)
Mål NSK: Elina Mathiasson 6, Sara 
Andréasson 3, Catrine Aronsson 3, 
Jessica Petersson 3, Michaela Sjö-
strand 3, Jessica Edler 2, Caroline 
Karlsson och Johanna Bengtsson 
1 vardera. Matchens kurrar: Ida 
Hessfelt 2, Sara Andréasson 1.

Division 5 Göteborg, damer
Heid – Ale HF 13-23 (9-11)
Mål AHF: Sara Johansson 8, Jo-
hanna Sjöholm 7, Jennie Eliasson 4, 
Kicki Rosén 3, Pernilla Dahlqvist.
Matchens kurrar: Linda Pekkilä 2, 
Sara Johansson 1.
Kommentar: Seger igen för Ales 
damer och ett betydligt bättre an-
fallsspel jämfört med senast. Sara 
Johansson och Johanna Sjöholm 
hade bra utdelning och gjorde 
tillsammans 15 mål. Försvarsspelet 
lämnade en hel del i övrigt att 
önska under första halvlek. Efter 
ett bra snack i halvtid och en del 
påtryckningar från bänken, så lyfte 
försvarsspelet ordentligt i andra. 
Aledamerna släppte bara in fyra 
mål på de avslutande 25 minuterna. 
Bra målvaktsspel tillskrivs Linda 
Päkkilä och debutanten Linda 
Söderström, som kom in i slutet av 
matchen. Söderström höll nollan 
och räddade bland annat en straff.

HÅLANDA. Efter en tids 
tankar och funderingar 
har Gunilla Wallengren 
bestämt sig.

Det blir en fortsatt 
elitsatsning.

– Jag siktar på Pa-
ralympics i Rio 2016, 
säger Gunilla till lokal-
tidningen.
Rullstolsåkerskan Gunilla 
Wallengren har tagit god tid 
på sig. Nu är hon emellertid 
överens med sig själv. Moti-
vationen och drivkraften finns 
där fortfarande och därför blir 
det en satsning som sträcker 
sig över Paralympics i Brasi-
lien om fyra år.

– Jag känner att jag har 
potentialen att utvecklas 
vidare. Jag meddelade mitt 
beslut för förbundskaptenen i 
fredags och han blev överlyck-
lig. Det känns skönt att vara en 
av dem som friidrottskommit-
tén vill satsa på, säger Gunilla.

Vilka distanserna blir återstår 
att se, men Gunilla Wallengren 
utesluter inte att 5 000 meter 
dyker upp på programmet igen.

– Det får tiden utvisa, säger 
hon.

Vilken är nästa stora täv-
ling som du har att se fram 
emot?

– Det blir Schweiziska 
Öppna Mästerskapen i maj 
samt VM i Lyon som avgörs 
i slutet av juli nästa år. Det är 
givna delmål på vägen mot 
nästa Paralympics, avslutar 
Wallengren.

JONAS ANDERSSON

Wallengren satsar vidare

Gunilla Wallengren har 
bestämt sig för att satsa 
vidare mot Paralympics i Rio 
2016.
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NÖDINGE. Nödinges fot-
bollsherrar svarade för 
en resultatmässigt stark 
säsong i division 6.

Imponerande med 
tanke på att tränings-
närvaron i snitt låg på 
runt åtta spelare.

Nu ska NSK försöka 
starta om och det blir 
med de tidigare spelarna 
Magnus Olofsson och 
Alen Grozdanic som 
tränare.

Det har varit tunt i leden 
runt Nödinge SK:s A-trupp 
de senaste åren, men när det 

väl har luktat match har spe-
larna ändå slutit upp. Under 
Bengt Almqvists ledning 
har laget också levererat. 
En hedrande fjärdeplats och 
bästa Alelaget av fyra i divi-
sion 6 D Göteborg. Nu vill 
klubben försöka gå vidare, 
öka intresset runt A-laget 
och spetsa truppen med 
några etablerade namn.

– Vi har haft en riktigt bra 
stämning i laget och kan vi 
bibehålla glädjen hoppas vi 
också kunna förbättra trä-
ningsnärvaron. Vi har ett 
antal juniorer som vi gärna 
vill släppa upp, säger Magnus 

Olofsson och kollegan Alen 
Grozdanic fyller i:

– Jag har varit i kontakt 
med lite nya spelare. Vi 
behöver självklart få lite kon-
kurrens om platserna.

Att situationen ser ut som 
den gör för Nödinge SK 
beror på att hela årskullar har 
gått förlorade.

– Det har skadat klubben. 
Vi saknar spelare från flera 
generationer, men vi har 
lärt läxan. Nu ser det riktigt 
bra ut i ungdomssektionen. 
Vi har gott om spelare och 
engagerade ungdomsledare. 
Vi prioriterar ledarutbild-

Nödinge generationsväxlar
– Spelarna Magnus Olofsson och Alen Grozdanic tar över A-laget

ning och är måna om klubb-
känslan, säger Hans Ulriks-
son, kassör i Nödinge SK.

Med nya tränare, hand-
plockade från den egna spe-

lartruppen, hoppas NSK 
skapa en nytändning.

– Det kommer att vara 
högt i tak och mycket hjärta 
nästa år. Vi vet att det finns en 

hög kapacitet och det känns 
bra att vi gick obesegrade 
genom sex derbymatcher, 
säger Magnus Olofsson.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Alan Grozdanic och Magnus Olofsson spelade för Nödinge SK i år, nästa säsong axlar det 
tränaruppdraget. ”En av oss kanske är ombytt om det skulle behövas” säger de.

ALAN GROZDANIC

Ålder: 31
Moderklubb: Surte IS
Övriga klubbar: Göteborgs 
Bosna, Nödinge SK

MAGNUS OLOFSSON

Ålder: 37
Moderklubb: Nödinge SK
Övriga klubbar: Kongahälla, 
Lindholmen, Kareby IS



alekuriren  |   nummer 39  |   vecka 44  |   2012SPORT20
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INVIGNING AV VÅR 
KONSTGRÄSPLAN!
SÖNDAGEN DEN 4 NOVEMBER 

14.00 Invigning av konstgräsplanen
15.00 Ungdomsavslutning

18.00 Fyrverkeri
Kom och ät tårta med oss!

Välkomna!
Tack till alla privatpersoner och företag 

som varit med och sponsrat

KÄRRA. Med ett kom-
pakt försvarsspel 
grundlade Ale HF:s 
herrar säsongens fjärde 
seger.

Det tog hela 15 minu-
ter innan Kärra gjorde 
sitt första mål.

– Det börjar likna nåt, 
sa en nöjd Aletränare, 
Kim Wahlgren.

Det blev idel segrar för Ales 
handbollsherrar. A-, B- 
och C-laget vann i helgen 
och det var förstalaget som 
visade vägen i fredagskväll. 
Kärra borta har aldrig varit 
en munsbit för Ale så det var 
med viss förvåning publiken 
noterade 0-8 på resultattavlan 
efter den inledande kvarten.

– Vi spelade vårt bästa för-
svarsspel för året och Tor-

björn Mattsson blev en jätte 
mellan stolparna. Det var 
också väldigt kul att se Niclas 
Ericssons vältajmade arbete. 
Det kändes som att vi tog ett 
stort kliv framåt. Nu förstod 
vi äntligen varandra, menade 
Kim Wahlgren.

Med ett tätt 
försvar blev det 
också läge för 
kontringar.

– Framför allt så kom vi 
väldigt ofta i andra fas. Utdel-
ningen var väldigt bra, även 
om vi missade en del klara 
lägen. Som vanligt svarade 
våra kantspelare för klander-
fria insatser, Joakim Samu-
elsson och Peter Welin var 
på riktigt bra humör, berät-
tade Kim Wahlgren som 
ändå hade svårt att premiera 
enskilda spelare.

– Det här var en klock-
ren laginsats och ingen bör 
egentligen framhållas före 
någon annan.

Nu väntar ett tre veckor 

långt uppehåll innan Västra 
Frölunda kommer på besök i 
Ale gymnasium. Ale HF är nu 
på fast mark i tabellen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. HK Aranäs 
var obesegrade inför 
mötet med Nödinge SK.

Det är de inte längre.
Nödinges handbolls-

damer tog en fi n skalp 
och skuggar nu topp-
lagen.

Det blev en tät och jämn 
d r a b b -
ning mellan 
N ö d i n g e 
SK:s och HK 
Aranäs hand-
bollsdamer i 
Ale gymnasium. Lagen följ-
des åt, men strax före halv-
tidsvilan gjorde hemmalaget 
ett litet miniryck och fick ett 
behagligt tremålsövertag.

– Bakåt gör vi på nytt en 
mycket stabil insats och när 
vi dessutom är effektiva 
framåt är vi svårstoppade. 
Ida Hessfelts andra halvlek 

i målet är magnifik, säger 
NSK-tränaren Mats Olofs-
son.

Även efter paus är det spel-
mässigt jämnt, men Nödinge 
släpper aldrig kommandot 
och behöll ledningen under 
hela matchen. Till slut stan-
nar segermarginalen vid fem 
mål.

– Tjejernas 
inställning var 
100%-ig. När 
de kliver in 
på plan med 
den attityden 

har jag svårt att se hur de ska 
kunna förlora. En lagseger 
som lovar gott för framtiden, 
menar Mats Olofsson.

Aranäs försökte ta sig 
ikapp med taktiska omdis-
poneringar och gick bland 
annat ut på tvåpunkt. 
Nödinges båda storskyt-
tar Elina Mathiasson och 

Jessica Edler punktmar-
kerades, men då klev Sara 
Andréasson fram istället.

– Det fanns inga sätt att 
stoppa oss på. Alla var på 
topp. Riktigt kul att se, jublar 
NSK-tränaren.

När storformen är i antå-
gande är det olyckligt att det 

nu är uppehåll. Nästa match 
är inte förrän 11 november, 
då serieledande ÖHK Göte-
borg står för motståndet.

– Det ser vi fram emot. 
Vi ska allt ge dem en match, 
lovar Mats Olofsson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

BANDYFEST
SÖNDAG 4 NOVEMBER 13:15

IFK Kungälv

Ljusdal BK

Till minne av Torbjörn Ek

VS.

SKARPE NORD

Gratis entré

- Älska handboll

Mer info på hemsidan 

www.klubben/alehf

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

Spela Handboll
Flickor födda 2002 & 2003

Älvängens Kulturhus, fredagar 18.15-19.30

Handbollsskolan
Lördagar för alla barn födda 

2003, 2004 & 2005
Älvängens Kulturhus 13.15–14.15

Välkomna!

Boll-lekis

Ale HF på fast mark

Joakim Samuelsson var sin vana trogen främste målskytt 
för Ale HF. Sex mål blev det borta mot Kärra HK.

Nödinges damer 
hakar på topplagen

Sara Andréasson visade gryende storform i succématchen 
mot Aranäs, där NSK gav serietvåan en rejäl näsbränna.

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra
Nödinge SK – HK Aranäs 22-17 (14-11)

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Kärra HK - Ale HF 26-33 (6-13)
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LÖDÖSE. Göta Älvda-
lens Motorhistoriska 
Förening har problem.

Fler medlemmar 
vore önskvärt, men 
framförallt en lokal där 
föreningen kan bevara 
sin kulturskatt.

– Vi hoppas att Ale 
och Lilla Edets kommun 
ska engagera sig och 
stötta vår verksam-
het, säger ordföranden 
Daniel Johansson. 

Göta Älvdalens Motorhis-
toriska Förening grundades 
för två år sedan och har idag 
ett drygt tiotal medlemmar. 
Föreningen uppstod då Sjö-
torps Motorsamling överlät 
sin samling av klenoder då de 
blev utkastade från sina loka-
ler av Kanalbolaget.

– Vi förfogar just nu över 
tolv motorer. De flesta är 
båtmotorer som har suttit 
på små fiskebåtar, men det 
är också motorer som drivit 
jordbruksmaskiner. Merpar-
ten av samlingen härstammar 
från 30-50-talet, förklarar 
Daniel Johansson.

Levande museum
Under året har Göta Älvda-
lens Motorhistoriska Fören-
ing visat upp sig ibland annat 
Gräfsnäs, Hembygdsdagen i 
Skepplanda, Bondens dag på 
Backamo, Repslagardagen 
i Älvängen och nu senast på 
Stubbracet i Uspastorp.

– Vi tillhandahåller ett 
utrymme på Repslagarmu-
seet där vi kan härbärgera 

ett par av våra motorer, men 
lokalen är inte ändamåls-
enlig. Drömmen vore att 
kunna ha hela samlingen på 
ett och samma ställe och på 
samma gång få till ett levande 
museum, säger Daniel 
Johansson.

I förra veckan besökte han 
Erik Svetsare i Lödöse, som 
känner sympati med fören-
ingen och vill kunna hjälpa 
till i den mån det går.

– Det vore ledsamt om 
deras samling av motorer 
försvann. Det får inte hända, 
säger Erik Andersson.

Erik Svetsare har byggt 
nya industrilokaler om 1 
000 kvadratmeter med till-
hörande gårdsplan. Göta 
Älvdalens Motorhistoriska 
Förening har fått ett löfte om 
att kunna ta hem de maskiner 
som nu återfinns längs den 
Bohusländska kusten.

– Risken är att de blir 
förstörda annars. Vi är tack-
samma för den hjälp som 
Erik Svetsare erbjuder, säger 
Daniel Johansson.

Ekonomin i föreningen är 
skral och därför finns ingen 
möjlighet att ingå ett lång-
siktigt hyresavtal.

– Vi behöver all stött-
ning vi kan få, från respek-
tive kommun, företag som 
vill sponsra eller privatper-
soner som kan tänkas bli 
medlemmar. Vi ska göra allt 
för att försöka bevara sam-
lingen av de gamla tändku-
lemotorerna, avslutar Daniel 
Johansson. 

JONAS ANDERSSON

Motorhistorisk förening är i behov av hjälp

Göta Älvdalens Motorhistoriska 
Förening, som här visar upp sig 
på Hembygdsdagen i Skepplanda, 
söker en lokal till sin unika 
samling av tändkulemotorer.
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KONSTGRÄSPLAN!
SÖNDAGEN DEN 4 NOVEMBER 

14.00 Invigning av konstgräsplanen
15.00 Ungdomsavslutning

18.00 Fyrverkeri
Kom och ät tårta med oss!

Välkomna!
Tack till alla privatpersoner och företag 

som varit med och sponsrat

KÄRRA. Med ett kom-
pakt försvarsspel 
grundlade Ale HF:s 
herrar säsongens fjärde 
seger.

Det tog hela 15 minu-
ter innan Kärra gjorde 
sitt första mål.

– Det börjar likna nåt, 
sa en nöjd Aletränare, 
Kim Wahlgren.

Det blev idel segrar för Ales 
handbollsherrar. A-, B- 
och C-laget vann i helgen 
och det var förstalaget som 
visade vägen i fredagskväll. 
Kärra borta har aldrig varit 
en munsbit för Ale så det var 
med viss förvåning publiken 
noterade 0-8 på resultattavlan 
efter den inledande kvarten.

– Vi spelade vårt bästa för-
svarsspel för året och Tor-

björn Mattsson blev en jätte 
mellan stolparna. Det var 
också väldigt kul att se Niclas 
Ericssons vältajmade arbete. 
Det kändes som att vi tog ett 
stort kliv framåt. Nu förstod 
vi äntligen varandra, menade 
Kim Wahlgren.

Med ett tätt 
försvar blev det 
också läge för 
kontringar.

– Framför allt så kom vi 
väldigt ofta i andra fas. Utdel-
ningen var väldigt bra, även 
om vi missade en del klara 
lägen. Som vanligt svarade 
våra kantspelare för klander-
fria insatser, Joakim Samu-
elsson och Peter Welin var 
på riktigt bra humör, berät-
tade Kim Wahlgren som 
ändå hade svårt att premiera 
enskilda spelare.

– Det här var en klock-
ren laginsats och ingen bör 
egentligen framhållas före 
någon annan.

Nu väntar ett tre veckor 

långt uppehåll innan Västra 
Frölunda kommer på besök i 
Ale gymnasium. Ale HF är nu 
på fast mark i tabellen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. HK Aranäs 
var obesegrade inför 
mötet med Nödinge SK.

Det är de inte längre.
Nödinges handbolls-

damer tog en fi n skalp 
och skuggar nu topp-
lagen.

Det blev en tät och jämn 
d r a b b -
ning mellan 
N ö d i n g e 
SK:s och HK 
Aranäs hand-
bollsdamer i 
Ale gymnasium. Lagen följ-
des åt, men strax före halv-
tidsvilan gjorde hemmalaget 
ett litet miniryck och fick ett 
behagligt tremålsövertag.

– Bakåt gör vi på nytt en 
mycket stabil insats och när 
vi dessutom är effektiva 
framåt är vi svårstoppade. 
Ida Hessfelts andra halvlek 

i målet är magnifik, säger 
NSK-tränaren Mats Olofs-
son.

Även efter paus är det spel-
mässigt jämnt, men Nödinge 
släpper aldrig kommandot 
och behöll ledningen under 
hela matchen. Till slut stan-
nar segermarginalen vid fem 
mål.

– Tjejernas 
inställning var 
100%-ig. När 
de kliver in 
på plan med 
den attityden 

har jag svårt att se hur de ska 
kunna förlora. En lagseger 
som lovar gott för framtiden, 
menar Mats Olofsson.

Aranäs försökte ta sig 
ikapp med taktiska omdis-
poneringar och gick bland 
annat ut på tvåpunkt. 
Nödinges båda storskyt-
tar Elina Mathiasson och 

Jessica Edler punktmar-
kerades, men då klev Sara 
Andréasson fram istället.

– Det fanns inga sätt att 
stoppa oss på. Alla var på 
topp. Riktigt kul att se, jublar 
NSK-tränaren.

När storformen är i antå-
gande är det olyckligt att det 

nu är uppehåll. Nästa match 
är inte förrän 11 november, 
då serieledande ÖHK Göte-
borg står för motståndet.

– Det ser vi fram emot. 
Vi ska allt ge dem en match, 
lovar Mats Olofsson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

BANDYFEST
SÖNDAG 4 NOVEMBER 13:15

IFK Kungälv

Ljusdal BK

Till minne av Torbjörn Ek

VS.

SKARPE NORD

Gratis entré

- Älska handboll

Mer info på hemsidan 

www.klubben/alehf

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

Spela Handboll
Flickor födda 2002 & 2003

Älvängens Kulturhus, fredagar 18.15-19.30

Handbollsskolan
Lördagar för alla barn födda 

2003, 2004 & 2005
Älvängens Kulturhus 13.15–14.15

Välkomna!

Boll-lekis

Ale HF på fast mark

Joakim Samuelsson var sin vana trogen främste målskytt 
för Ale HF. Sex mål blev det borta mot Kärra HK.

Nödinges damer 
hakar på topplagen

Sara Andréasson visade gryende storform i succématchen 
mot Aranäs, där NSK gav serietvåan en rejäl näsbränna.

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra
Nödinge SK – HK Aranäs 22-17 (14-11)

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Kärra HK - Ale HF 26-33 (6-13)
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LÖDÖSE. Göta Älvda-
lens Motorhistoriska 
Förening har problem.

Fler medlemmar 
vore önskvärt, men 
framförallt en lokal där 
föreningen kan bevara 
sin kulturskatt.

– Vi hoppas att Ale 
och Lilla Edets kommun 
ska engagera sig och 
stötta vår verksam-
het, säger ordföranden 
Daniel Johansson. 

Göta Älvdalens Motorhis-
toriska Förening grundades 
för två år sedan och har idag 
ett drygt tiotal medlemmar. 
Föreningen uppstod då Sjö-
torps Motorsamling överlät 
sin samling av klenoder då de 
blev utkastade från sina loka-
ler av Kanalbolaget.

– Vi förfogar just nu över 
tolv motorer. De flesta är 
båtmotorer som har suttit 
på små fiskebåtar, men det 
är också motorer som drivit 
jordbruksmaskiner. Merpar-
ten av samlingen härstammar 
från 30-50-talet, förklarar 
Daniel Johansson.

Levande museum
Under året har Göta Älvda-
lens Motorhistoriska Fören-
ing visat upp sig ibland annat 
Gräfsnäs, Hembygdsdagen i 
Skepplanda, Bondens dag på 
Backamo, Repslagardagen 
i Älvängen och nu senast på 
Stubbracet i Uspastorp.

– Vi tillhandahåller ett 
utrymme på Repslagarmu-
seet där vi kan härbärgera 

ett par av våra motorer, men 
lokalen är inte ändamåls-
enlig. Drömmen vore att 
kunna ha hela samlingen på 
ett och samma ställe och på 
samma gång få till ett levande 
museum, säger Daniel 
Johansson.

I förra veckan besökte han 
Erik Svetsare i Lödöse, som 
känner sympati med fören-
ingen och vill kunna hjälpa 
till i den mån det går.

– Det vore ledsamt om 
deras samling av motorer 
försvann. Det får inte hända, 
säger Erik Andersson.

Erik Svetsare har byggt 
nya industrilokaler om 1 
000 kvadratmeter med till-
hörande gårdsplan. Göta 
Älvdalens Motorhistoriska 
Förening har fått ett löfte om 
att kunna ta hem de maskiner 
som nu återfinns längs den 
Bohusländska kusten.

– Risken är att de blir 
förstörda annars. Vi är tack-
samma för den hjälp som 
Erik Svetsare erbjuder, säger 
Daniel Johansson.

Ekonomin i föreningen är 
skral och därför finns ingen 
möjlighet att ingå ett lång-
siktigt hyresavtal.

– Vi behöver all stött-
ning vi kan få, från respek-
tive kommun, företag som 
vill sponsra eller privatper-
soner som kan tänkas bli 
medlemmar. Vi ska göra allt 
för att försöka bevara sam-
lingen av de gamla tändku-
lemotorerna, avslutar Daniel 
Johansson. 

JONAS ANDERSSON

Motorhistorisk förening är i behov av hjälp

Göta Älvdalens Motorhistoriska 
Förening, som här visar upp sig 
på Hembygdsdagen i Skepplanda, 
söker en lokal till sin unika 
samling av tändkulemotorer.
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STOCKHOLM, ERICSSON GLOBE
16 NOVEMBER

GÖTEBORG, SCANDINAVIUM 
22–23 NOVEMBER

MALMÖ, MALMÖ ARENA 
30 NOVEMBER

Bäst of Sweden

SEBASTIAN KARLSSON

KONFERENCIER:
JAN BYLUND

NINA SÖDERQUIST

JENNY SILVER

JESSICA FOLCKER

BROLLE

UNO SVENNINGSSON

www.onstage.se
Läktarbiljetter bokas på TICNET.SE - telefon 0771 - 70 70 70

Gör som många andra företag och boka OnStage istället för julbord.
Kontakta Bestseller för information om 3-rätters supé och efterfest.

Telefon: 031-701 48 60 eller mail: info@bestseller.se

MediapartnersArrangör 

ÄLVÄNGEN. Folk vällde 
in och stolarna räckte 
inte till.

Det blev rekordpublik 
när Repslagarmuseet 
bjöd in till Musikcafé i 
onsdags kväll.

Premiären av Öppen 
scen blev en succé.

Musikcafé är ett gammalt 
beprövat begrepp på Repsla-
garmuseet. Däremot var det 
första gången som Öppen 
scen ägde rum. Tanken är 
att bjuda in unga talanger 

för ett kortare framträdande. 
Till onsdagskvällens premiär 
hade fyra lokala förmågor 
anmält sitt intresse. Samtliga 
ska ha beröm för sina respek-
tive framföranden.

Betydligt mer scenvana 
har Blåsorkestern Larmet, 
som också svarade för ett 
bejublat nummer. Med sig 
hade de solisten Kent Carls-
son.

Ett annat dragplåster var 
Christer Paulsson som 
visade sin musikaliska bredd 
genom att använda en mängd 

olika instrument. Paulsson 
har varit professionell mul-
timusikant sedan 1970 och 
har bland annat förärats med 
Göteborgs Stads kultursti-
pendium.

– Jätteroligt med så 
mycket folk och underhåll-
ningen var det sannerligen 
inget fel på. En lyckad afton 
på alla sätt, konstaterade 
museichef Börje Johansson.

I lördags bjöd Repslagar-
museet in till loppmarknad 
och även då noterades en hel 
del besökare.

Välbesökt musikcafé på Repslagarmuseet

Elisabeth Nylander var en av de unga musiktalanger som 
tog chansen att visa upp sig på Öppen scen.

Allan Nilsson presenterade 
artisterna på onsdagskväl-
lens Musikcafé på Repsla-
garmuseet.

NÖDINGE. Geocaching, 
arkeologgrävning och 
Dick Harrisons besök 
i Ale gymnasium var 
några av höstens höjd-
punkter.

Nu är programmet för 
årets två sista måna-
der spikat.

Många publikdra-
gande arrangemang är 
att vänta och först ut 
är Tidernas förälskelse 
med bland andra Tomas 
von Brömssen på scen.

Kulturkalendern för novem-
ber och december bjuder 
på ett varierat utbud. Nu på 
tisdag gör Tomas von Bröms-
sen en kärleksfull resa i tiden, 
tillsammans med sina spel-
kompisar Göran Berg och 
Stefan Sandberg. Dikter och 

monologer varvas med klari-
nettspel, säljflöjt och concer-
tina.

Nästa berömda kultur-
personlighet som gästar Ale 
gymnasium är Ronny Eriks-
son (8 november), som är 
tillbaka med en helt ny före-
ställning. Det blir en show där 
han ser på världen ur sitt eget 
perspektiv. Skrönor, ljug, san-
ningar och musik utlovas.

– Ronny har besökt Ale ett 
par gånger tidigare och han är 
väldigt populär. Det kan bli 
fullsatt salong, tror kulturse-
kreterare Lisa Haeger.

Onsdagen den 14 novem-
ber har Teaterföreningen 
nästa föreställning, som 
också förväntas generera god 
publiktillströmning. Det 
är Riksteatern som ger sin 
kritikerrosade föreställning 

Imitera! Imitatören Anders 
Mårtensson ikläder sig skep-
nader som Tommy Körberg, 
Zlatan, Cornelis och andra 
folkända personer.

Höstens första författarfru-
kost äger rum lördagen den 24 
november då den unga Göte-
borgsförfattaren Elin Boardy 
kommer till Ale bibliotek i 
Nödinge. Ytterligare en för-
fattarfrukost blir det den 15 
december då Erik Andersson 
från Alingsås kommer för att 
berätta om sin nyöversättning 
av James Joyce ”Ulysses”.

Noterbart är också att 
Konsert i juletid infaller sön-
dagen den 2 december då det 
bland annat blir utdelning av 
Ale kommuns kulturstipen-
dium och Vaknas ledarstipen-
dium.

JONAS ANDERSSON

Publikdragande kulturprogram

Stefan Sandberg, Tomas von Brömssen och Göran Berg intar scenen i Ale gymnasium tisda-
gen den 6 november.

– På tisdag kommer von Brömssen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Schleswig-Holstein
4 dagar vid Gelting, Nordtyskland
Osterkrug Treia 
Välkommen till det mysiga 
Nordtyskland. Här bor ni på ett 
hotell med ett välomtalat kök i 
det historiska landskapet, som 
har riktigt mycket att bjuda på 
till den vuxna publiken. Hotellet 
har en väldigt inbjudande krog 
med kamin och ligger endast 21 
km väster om Schleswig stad, där 
ni kan börja er minisemester med 
att uppleva Schleswig Domkyrka 
som snart är 1000 år gammal. 
Ni får inte heller missa ett besök 
Gottorp Slott, där man hittar 
flera museer med spännande 
arkeoologiska fynd – bl.a. den 3 
ton tunga ekbåten Nydambåten. 

Pris per person i dubbelrum 

1.549:-
Pris utan reskod 1.699:-

Ankomst: Fredagar t.o.m. 14/12 
2012 samt 4/1-24/5 2013. 

Osterkrug Treia

Upplev Värmland
3 dagar i Arvika

★★★  
Möt ett av landets mest betagande landskap: Värmlands gröna 
dalar och fjällsidor, glittrande sjöar och hösten, då bär- och 
svampplockare svärmar den värmländska naturen. Hotellet ligger 
nära gågatan, butiker, caféer och stadsliv alldeles utanför dörren!

Ankomst: Valfri t.o.m. 14/12 
2012 samt 4/1-13/12 2013. 

Pris per person i dubbelrum 

899:-
Pris utan reskod 1.049:- 

Harz med lyx
4 dagar i Nordtyskland

★★★★

Bergshotellet ligger upphöjt över staden med fin utsikt och med 
optimala förutsättningar för en riktigt skön semester. 

Ankomst: Sön-fre t.o.m. 18/12 2012 samt 2/1-27/5 2013. 
OBS: Kuravgift på max 2,20 EUR/pers/dygn.  

Pris per person i dubbelrum

1.949:-

pool & bastu

eller ring  

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

STARRKÄRR. FN-dagen 
fi rades i Starrkärrs 
kyrka.

För första gången 
gjordes ett samar-
bete mellan alla körer 
i Starrkärr-Kilanda 
församling.
– Det var lite svettigt 
att få ihop logistiken 
med alla barn som skulle 
hinna öva tillsammans 
med de vuxna, men när 
vi väl fått ihop allesam-
mans blev det väldigt 
roligt, säger körledare 
Sabina Nilsson. 

Vuxenkörerna har sjungit 
tillsammans tidigare, men 
att samla alla; både barn 
och vuxna gav ytterligare en 
dimension i körsjungandet.

– Barnen smittar av sig 
med sin frimodighet och 
oförställda glädje i sjungan-
det och de vuxna bidrar med 
fler körstämmor och lite mer 
stabilitet, förklarar Sabina 
Nilsson.

För den nystartade barn-
kören, som har hunnit träffas 
sex gånger i Älvängens kyrka, 
var det också det första fram-
trädandet. En positiv start att 
efter så kort tid kunna med-
verka på en konsert.

– Det var första gången vi 
firar FN-dagen med körkon-
sert, men vi tyckte att temat 
fred och vänskap är något vi 
alla kan skriva under på. Vi 
från kyrkans sida vill också 
lyfta fram vårt gemensamma 
ansvar som människor att 
bidra till en bättre värld, 
säger Sabina Nilsson.

I samband med konserten 
skedde en insamling till Värl-
dens Barn vilken inbringade 
4 366 kronor och 5.65 euro.

– Efter höstlovet tar 
övningarna vid igen och 
då har vi siktet inställt mot 
advents- och jultidens alla 
framträdanden. Håll utkik i 
lokaltidningen när det sker så 
ni inte missar dessa tillfällen, 
avslutar Sabina Nilsson.

Körsång för 
fred och 
vänskap

I STARRKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Stora och små sida vid sida. Alla körer i 
Starrkärr-Kilanda församling fanns på plats 
när FN-dagen fi rades med en konsert i Starr-
kärrs kyrka. 

www.alefolketshus.se

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com

Direktsändningar från 
Metropolitan New York:

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

Lörd. 8 dec kl 19
  ”Maskeradbalen” Giuseppe Verdi
Lörd. 15 dec kl 19
  ”Aida” Giuseppe Verdi

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

60:-

Stormen är ett extraordinärt, 
utsökt verk. Operan fångar magin i 
Shakespeares sista pjäs. Den är som 
en fullmatad trollerilåda, en gåva 

till mig och mina formgivare, säger 
regissören Lepage.

Lördag 10 nov kl 19.00
Medborgarhuset, Alafors

Matbiljett till pausen, 140kr

Stormen (The Tempest)
av Thomas Adés

200:-

Välkomna!

Hotell Transylvania
Onsdag 31/10 kl 15
Entré 60kr • Matiné

Bitchkram
Onsd 31/10 kl 19
Entré 80kr

Bond - Skyfall
Söndag 4/11 kl 18
Onsdag 7/11 kl 19

Entré 80kr

Led Zeppelin
Celebration day

Söndag 11/11 kl 18
Entré 130kr

Tingeling 
Vingarnas hemlighet
Söndag 4/11 kl 15
Entré 60kr • Matiné

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

Breaking Dawn Part 2
Sönd 18/11 & Onsd 21/11

3D

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet
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Schleswig-Holstein
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899:-
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★★★★

Bergshotellet ligger upphöjt över staden med fin utsikt och med 
optimala förutsättningar för en riktigt skön semester. 
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Pris per person i dubbelrum
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eller ring  

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:
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STARRKÄRR. FN-dagen 
fi rades i Starrkärrs 
kyrka.

För första gången 
gjordes ett samar-
bete mellan alla körer 
i Starrkärr-Kilanda 
församling.
– Det var lite svettigt 
att få ihop logistiken 
med alla barn som skulle 
hinna öva tillsammans 
med de vuxna, men när 
vi väl fått ihop allesam-
mans blev det väldigt 
roligt, säger körledare 
Sabina Nilsson. 

Vuxenkörerna har sjungit 
tillsammans tidigare, men 
att samla alla; både barn 
och vuxna gav ytterligare en 
dimension i körsjungandet.

– Barnen smittar av sig 
med sin frimodighet och 
oförställda glädje i sjungan-
det och de vuxna bidrar med 
fler körstämmor och lite mer 
stabilitet, förklarar Sabina 
Nilsson.

För den nystartade barn-
kören, som har hunnit träffas 
sex gånger i Älvängens kyrka, 
var det också det första fram-
trädandet. En positiv start att 
efter så kort tid kunna med-
verka på en konsert.

– Det var första gången vi 
firar FN-dagen med körkon-
sert, men vi tyckte att temat 
fred och vänskap är något vi 
alla kan skriva under på. Vi 
från kyrkans sida vill också 
lyfta fram vårt gemensamma 
ansvar som människor att 
bidra till en bättre värld, 
säger Sabina Nilsson.

I samband med konserten 
skedde en insamling till Värl-
dens Barn vilken inbringade 
4 366 kronor och 5.65 euro.

– Efter höstlovet tar 
övningarna vid igen och 
då har vi siktet inställt mot 
advents- och jultidens alla 
framträdanden. Håll utkik i 
lokaltidningen när det sker så 
ni inte missar dessa tillfällen, 
avslutar Sabina Nilsson.

Körsång för 
fred och 
vänskap

I STARRKÄRR

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Stora och små sida vid sida. Alla körer i 
Starrkärr-Kilanda församling fanns på plats 
när FN-dagen fi rades med en konsert i Starr-
kärrs kyrka. 
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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

60:-

Stormen är ett extraordinärt, 
utsökt verk. Operan fångar magin i 
Shakespeares sista pjäs. Den är som 
en fullmatad trollerilåda, en gåva 

till mig och mina formgivare, säger 
regissören Lepage.

Lördag 10 nov kl 19.00
Medborgarhuset, Alafors

Matbiljett till pausen, 140kr

Stormen (The Tempest)
av Thomas Adés

200:-

Välkomna!

Hotell Transylvania
Onsdag 31/10 kl 15
Entré 60kr • Matiné

Bitchkram
Onsd 31/10 kl 19
Entré 80kr

Bond - Skyfall
Söndag 4/11 kl 18
Onsdag 7/11 kl 19

Entré 80kr

Led Zeppelin
Celebration day

Söndag 11/11 kl 18
Entré 130kr

Tingeling 
Vingarnas hemlighet
Söndag 4/11 kl 15
Entré 60kr • Matiné

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

Breaking Dawn Part 2
Sönd 18/11 & Onsd 21/11

3D

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet
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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

ÄLVÄNGEN. Det kan tyckas 
att de två nya utställningarna 
som invigs på Repslagarmu-
seet söndagen den 4 november 
inte har så mycket gemensamt. 
Men bilden står i centrum oav-
sett om det utrycks i fotokonst, 
akvarell eller symbolrik finnväv.

I stora hallen visas Nya kort-
konster med bildkonstnären 
Björn Wångblad. Vi får ta del 
och njuta av en underskön värld 
mellan måleri och fotografi.

Björn arbetar med akva-
rell och fotokonst sju dagar 
i veckan, vilket han tycker är 
ett enormt privilegium. Han 
växlar mellan akvarell och foto 
och älskar båda lika mycket. 
Hans passion för hav och öppna 
landskap har präglat hans sinne 
och hans bilder i över femtio år. 
Porträtt och stilleben fascinerar 
Björn eftersom han tycker om 
möten med människor och att 
omge sig med vackra föremål.

På Repslagarmuseet visar 
Björn bland annat ovanliga 
fotografiska verk i ett försök 
att visualisera inre bilder. Dif-
fusa mångtydiga bilder som 
från början bara finns inne i 
Björns huvud. Bilderna är både 
abstrakta och föreställande på 
en och samma gång.

Björn är självlärd, men har 
gått många privata kurser samt 
fått handledning av konstpe-
dagogen Rüdiger Hartman 
i Göteborg och även av akva-
rellmålaren Kristian Talvik i 
Svanesund. Björn har ställ ut på 
många platser under årens lopp 
bland annat med kortkonster.

Björn blev Sverigefinalist 
i Canons världsomfattande 
fototävling 2008. Det är svårt 
att beskriva Björns bilder. De 
flesta är otroligt vackra på ett 
drömskt sätt. Men det allra 
bästa är att komma till utställ-
ningen Nya kortkonster och se 
själv. 

Vi tar oss från den ena 
konstformen till den andra 
och hör historiens vingslag slå 
i Stina Wallgrens utställning 
Finnväv i Nutid. I lilla utställ-
ningshallen möts vi av Stinas 
otroligt vackra välgjorda bilder 
i finnväv.

Finnväv är en textil konst 
eller snarare konstvävnad med 
rikt symbolspråk som härstam-
mar från medeltiden. Stina 
väver gamla mönster i finnväv 
samt komponerar nya. Finn-
väv är en mönstrad, vanligen 
tvåfärgad dubbelväv. Finnvä-
ven består av dubbla varplager 
där garn från de olika skikten 

korsar varandra vid vissa stäl-
len så mönster bildas. Baksidan 
blir på så sätt ett slags negativ av 
framsidan.

Finnväv har en lång tradi-
tion i Sverige och har bland 
använts i en av Överhogsdals-
bonaderna från Härjedalen 
från någon gång mellan 1040-
1170. Andra medeltida exem-
pel är Kyrkåstapeten. Finnväv 
var under Vasatiden den vanli-
gaste och typiska konstvävna-
den i Sverige. Namnet finnväv 
finns först dokumenterat under 
1500-talet har senare utövats 
av Allmogen i Bohuslän, Norra 
halland, Härjedalen och Jämt-
land.

Historiska mönster
Stina är född och bor i den bygd 
där finnväven har haft sitt fäste 
i flera hundra år och själv har 
hon ägnat cirka 27 år åt denna 
teknik. Hon väver gärna histo-
riska mönster har till exempel 
gjort en rekonstruktion av ett 
bröllopstäcke från Tjörn 1774. 
Hon väver också gärna kyrk-
textil.

Stina har skapat en många 
nya mönster där havet och den 
Bohuslänska naturen och dess 
landskapsblomma Kaprifolen 
har varit inspiration. Färgerna 
i finnväv är ofta svart, vitt, rött. 
Stina använder också mycket 
med blått i flera nyanser, speci-
ellt när det gäller hennes egna 
mönster som har havet som 
inspiration. Hon har gjort en 
väv efter Hällristningen på Jät-
teberget i Skepplanda.

Bröllopstäcken och barn-

Nya kortkonster är namnet på Björn Wångblads utställning.

I den lilla utställningshal-
len visas Stina Wallgrens 
Finnväv i Nutid.

Nya utställningar på Repslagarmuseet

SKEPPLANDA. Skepp-
landa bygdegård var 
nästan sprängfylld då SPF 
Skepplanda-Hålanda höll 
sitt oktobermöte i torsdags 
eftermiddag. Vår egen 
glädjekör underhöll med ett 
kärleksfullt program.

Vi fick träffa Fritiof och 
hans Carmencita, Anders 
och Britta med deras älskade 
handklaver samt Rosa på bal 
med flera. När kören sjöng 
”Varm korv boogie” dök det 
upp en gubbe med låda på 
magen som serverade varm 
korv.

Under kaffet togs anmä-
lan upp inför julbordet den 
29 november samt till en 
läkemedelskurs efter nyår. 
Vi påmindes även om de två 
resor som kvarstår i år, det 
fanns ett fåtal platser kvar.

Efter sedvanlig informa-
tion och lottdragning gick vi 
hemåt med glädje i sinnet.

Olle Magnusson

SPF-are bjöds på 
kärleksfullt program

Glädjekören underhöll på SPF Skepplanda-Hålandas oktober-
möte.    Foto: Jonas Andersson

VARJE FREDAG 17-20

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

AFTER 
WORK

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

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!

täcken (att linda in barnet i 
vid dopet) var hög status förr i 
tiden. Men de gamla mönstren 
har blivit moderna igen och 
Stina får flera beställningar på

bröllopstäcken, dopminnen, 
bröllopsminnen med mera 
där man bland annat kan få 
brudparets eller barnets namn 
invävt. Dessutom väver Stina 
bårtäcken.

Stina fick 1997 Kungälvs 
Kommuns Kulturstipendium. 
Hon har deltagit i ett flertal 
utställningar, bland annat på 
Bohuslänsmuseum, Röhs-
ska, Borås textilmuseum samt 
Nordiska museet i Stockholm 
i samband med hemslöjdens 
100-årsfirande.

Repslagarmuseet har under 
året som gått uppmärksammat 
att hemslöjden fyllt 100 år, med 

många olika utställningar som 
alla visat på stort hantverkskun-
nande och skicklighet. Vår för-
vissning är hemslöjden, hant-
verket, och konsten kommer 

att leva vidare många 100 år till.
Utställningarna pågår till 

och med den 16 december.

❐❐❐

Slöjdmässa
Lör 3 nov och sön 4 nov 

kl. 10-16 i Bjärkehallen, 
Sollebrunn (2 stora hallar)

Välkommen att handla 
hantverksjulklappar direkt 
av 90 slöjdare. Fri entré
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

NU SKA VI SJUNGA!

Skepplanda församlingshem
Onsdag 7 november kl 18.30

Vi sjunger sånger och visor ur 
Alice Tegnérs sångbok

Välkomna!

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Lödöse församling
Fördjupningskväll

tisdagen den 6 november 
kl. 18:30 i S:t Peder församlingshem

Tema: Från mörker till ljus
Henrik Karlsson från Trollhättan, med

rötter både i Lilla Edet och Lödöse, berät-
tar om hur den kristna tron har hjälpt
honom ur missbruk och kriminalitet.
Den som vill kan börja kvällen med 

mässa kl. 18:00!

Välkomna!

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

Christer Hellström
Ordförande

Kyrkofullmäktige
i Nödinge församling 

kallas till sammanträde
tisdagen den 6 nov kl 19.00

i Surte Församlingshem Jag befi nner mig på Högs-
boanstalten för att fi ra guds-
tjänst. Vi har just gått ut och 

hämtat dem som önskar vara 
med på dagens samling. Idag är 
det tio unga män som är med. 
En del är med för första gången, 
någon annan har varit med tidi-
gare och någon ytterligare säger; 
Jag har varit på två gudstjänster i 
mitt liv, en begravning och något 
dop. Medan jag hälsar välkom-
men kan man höra att någon har 
svårt att vara tyst och en annan 
fnissar lite som en osäker kon-
fi rmand. Jag tänker, vi kommer 
från så olika situationer, med så 
olika erfarenheter i vårt bagage, 

men nu är vi här inför Guds 
ansikte. Tillsammans börjar vi 
sjunga psalmen;

”Du vet väl om att du är värde-
full, att du är viktig här och nu, att 
du är älskad för din egen skull, för 
ingen annan är som du.” (Ingemar 
Olsson)

Vi sjunger refrängen flera 
gånger, och något börjar 
hända…Någon ropar; Vi kan 
väl sjunga verserna också, och vi 
gör det… Det är ingen skönsång 
det bjuds på, men samtidigt är 
det det mest underbara man kan 
höra. För under sångens gång 
så börjar vi tro och ta in det oer-
hörda att i Guds ögon är vi alla 

så värdefulla, så äls-
kade och så dyrbara, 
här spelar det ingen 
roll om du sitter i 
fängelse och vad 
du än har gjort, det 
spelar heller ingen 
roll om du är pastor 

eller skötsam i allmänhet för alla 
är vi älskade som dem vi i är. Vi 
fortsätter med bekännelsen och 
tillsammans så läser vi; 

”Jag är fin för Du har skapat 
mig. Jag är dyrbar för Du älskar 
mig. Skön är jag i Dina ögon. En 
ädelsten i Din hand. - Därför kan 
det kvitta om någon säger att jag är 
värdelös och dum. In i mitt hjärta 
viskar Du sanningen: Att jag är 
värd mer än guld. - Jag är Din 
ögonsten. Din hemliga skatt. Du är 
glad att jag finns till. Jag vill tacka 
Dig så länge jag lever och aldrig 
glömma vem jag är.” (Margareta 
Melin) 

En bekännelse som vi alla 
får stava på och ta in undan för 
undan och lita på att det är sant. 
Senare tänder vi ljus i bön och i 
tro för våra anhöriga, våra nära 
och kära och det som ligger på 
våra hjärtan. Vi ber till den Gud 
som vi tror på eller anar, oavsett 
hur vi tror så är alla framme och 

ivrigt tänder ljus i hopp om att 
någonting sker och kommer att 
ske… Vi vill tro på honom säger; 
Se, jag gör allting nytt.

I veckan var jag ute på Högs-
boanstalten igen och fick frågan; 
Är det inte gudstjänst snart igen, 
så vi får tända ljus? Jo, till helgen 
är det allhelgonahelgen och då 
kommer vi att fira gudstjänst 
både här på anstalten och i 
våra kyrkor runt omkring. Då 
kommer vi att tända ljus för att 
minnas, för att visa tacksamhet, 
men också för att visa saknad 
för alla de som har gått före 
och lämnat jordelivet, i trygg 
förvissning att Gud bär allt. Jag 
fick svaret; Då vill jag vara med, 
räkna med mig! 

Varmt välkommen till våra 
kyrkor under allhelgonatid.

Gud välsigne dig
Per Kjellberg,

Pastor för Surte och
Högsboanstalten

Är det inte gudstjänst snart igen, så vi får tända ljus?

Betraktelse

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

ALLHELGONAHELGEN 
I VÅRA KYRKOR

Som tidigare år håller vi våra kyrkor 
öppna i samband med Alla helgons dag.

Det är kaffeservering, plats för bön
och stillhet samt möjligheter att

samtala en stund.
 

Kyrkorna är öppna på fredag 
2 november följande tider:

Skepplanda och Hålanda kl 11-14
S:t Peder, Ale-Skövde och Tunge kl 12-17

Gudstjänster Alla helgons dag 
lördag 3 november

Skepplanda församlingshem kl 10 
Mässa V Wetterling, kyrkkaffe

S:t Peder kyrka kl 12 
Mässa V Wetterling

Söndag efter alla helgons dag 
4 november

Hålanda kyrka kl 16 och 18 
Minnesgudstjänst V Wetterling

Ale-Skövde kyrka kl 16 
Minnesgudstjänst M Skredsvik

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Vardagsfest
7 november kl. 17-20 
i Starrkärrs församlingshem.

Alla åldrar träffas. 
Kanske lär du känna en ny granne?

Kvällsmat: soppa, bröd, 
kaffe och kaka.

Pyssel, poängpromenad, 
allsång och lek för de små.

Självkostnadspris. Ingen anmälan. 
Välkommen!

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Öppet på våra 
kyrkogårdar
2 november har vi öppet i 
Nödinge kyrka och Surte 
Kapell. Kl 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! 

Minnesgudstjänst i Surte 
Kyrka
Allhelgonadagen lördag 3 
november klockan 17.00
Blue’n Joy Gospelkör medverkar.
Präst Reine Bäck

Onsdagsträff 7 november 
Surte församlingshem 14.00. Surte 
kyrka 100 år- Minnen från Surte, 
vi delar med oss till varandra. Fika, 
Alla välkomna

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 7

DYGNET RUNT

TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

Predikoturer Grattis
Skepplanda pastorat
Skepplanda kyrka stäng för 
renovering, gudstjänsterna 
är fl yttade till församlings-
hemmet, Albotorget. Ske-
planda församl hem lörd 
3/11 kl 10, Mässa Wetter-
ling kyrkkaffe. Onsd 7/11 
kl 18.30, Nu ska vi sjunga. 
Sånger och visor ur Alice 
Tegnérs. Sångbok. Skepp-
landa kyrkokör, miniorer 
och juniorer. Hålanda kyrka 
sönd 4/11 kl 16 och 18, 
Minnesgudstjänst Wetter-
ling. Onsd 7/11 kl 10, Ge-
menskapsträff. S:t Peder 
kyrka lörd 3/11 kl 12, Mässa 
Wetterling. Tisd 6/11 kl 18, 
Veckomässa med fördjup-
ningskväll. Ale-Skövde kyr-
ka sönd 4/11 kl 16, Minnes-
gudstjänst Skredsvik. Tunge 
kyrka, se övriga.

Guntorps missionskyrka
Onsd 31/10 kl 18.30, Spå-
rarScout & UpptäckarScout. 
3-4/11, Höstlovs Tonår. 
Lörd 3/11 kl 11, Guds-
tjänst sammanlyst till Älv-
ängens Missionskyrka. An-
neMarie Svenninghed talar 
Kören sjunger. Sönd 4/11 kl 
11, Gudstjänst sammanlyst 
till Guntorps Missionskyrka. 
AnneMarie Svenninghed ta-
lar. Paus sjunger. Onsd 7/11 
kl 18.30, Tonår & Äventy-
rarScout.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Torsd 1/11 (till Lördag 3/11)
Starrkärrs kyrka kl 10-18, 
Öppet hus i Allhelgonatid 
(se annons). Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, Nord-
blom. Lörd 3/11 Älvängens 
kyrka kl 11, Mässa, Söndags-
skola, Johnsson. Starrkärrs 
kyrka kl 16, Musikandakt. 
Kilanda kyrka kl 18, Musik-
andakt. Sönd 4/11 Starrkärrs 
kyrka kl 18, Minnes-och-
musikgudstjänst, Johnsson. 
Månd 5/11 Starrkärrs för-
samlingshem kl 10-12, Sy-

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

SMSa LUNCH till  
72 950 så ger du  
50 kronor i kampen 
mot hungern i världen.

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

Ett varmt tack till Er alla
som på olika sätt

hedrade minnet av vår
älskade

Gull-Britt

Johansson

vid hennes bortgång, för
alla värmande ord,

blommor och
minnesgåvorna till

Barncancerfonden, vill
vi framföra vårt varma

tack.

Eva, Laila, Jan-Erik
med familjer

Till Er alla som på 
olika sätt hedrade

minnet av vår Kära

Karin

Andersson

vid hennes bortgång,
för hedersbevisningen,

vackra blommor
i kyrkan samt för

minnesgåvorna till
Skepplanda Hembygds-

förening och Läkar-
missionen, vill vi

framföra vårt
varma tack.

Ett särskilt tack till
kyrkoherde Vivianne
Wetterling, som med

sina varma ord gjorde
begravningen till

ett ljust och vackert
minne.

Roland och Kjell
med familjer

Leila Askhammar, Surte 
har avlidit. Född 1925 och 
efterlämnar döttrarna Ulla, 
Eva och Lena med familjer 
samt barnbarn med familjer 
som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Sonja Runsten. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 26 ok-
tober begravningsgudstjänst 
för Sonja Runsten, Nol. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Vår Kära

Leila

Askhammar

f.d. Nordqvist

* 14 mars 1925

har idag lämnat oss i
sorg och saknad

Surte
21 oktober 2012

ULLA och KURT

EVA

LENA och CLASSE

Barnbarn med familjer

Övrig släkt och vänner

 
Svårt att mista,      

svårt att förstå 

Ett hjärta av godhet 

har slutat att slå 

Du ville oss alla så 

innerligt väl 

Du månade om oss   

med hela Din själ 

Våra ögon kan glimma,

våra läppar kan le

Men sorgen i vårt hjärta

kan ingen se

Vi saknar Dig Mamma
Ulla, Eva, Lena

Svårt att mista,
svårt att förstå

Ett hjärta av godhet
har slutat att slå

Du ville oss alla så
innerligt väl

Du månade om oss
med hela Din själ

Våra ögon kan glimma,
våra läppar kan le

Men sorgen i vårt hjärta
kan ingen se

Vi saknar Dig Mamma

Ulla, Eva, Lena

Döda

Tack

Veckans ris 
...till den som stal två av 
mina tavlor från utställ-
ningen på Ale bibliotek. 
Det är ju nånting som 
jag har skapat och tycker 
mycket om och det känns 
som om du gjort intrång 
i min själ. Jag blev både 
ledsen och arg.

Ulla

...till dig chaufför på färd-
tjänst som körde mig och 
min väninna från ICA 
Kvantum den 19/10 kl 
11.20. Jag glömde min 
matkasse i bilen med bland 
annat en oxfilé för 286 kr. 
Jag ringde direkt till färd-
tjänsten men ingen hörde 
av sig till mig. Hoppas filén 
var dålig. Pensionen är nog 
lägre än din lön.

Mycket besviken L.W

Veckans ros 
Vill vi ge familjen Mer-
strand  krögare på Ale 
golfkrog för en fantastisk 
fin genomförd 70-årsfest. 
Till  Moa och Dennis för 
alla  förberedelser  dagarna  
innan och till Bissan och Kaj 
för den fina servicen hela  
kalaskvällen. Stort tack från

Christer (jubilaren) 
och Eva Grehn

Veckans ros till hemtjänsten 
i Alafors/Nol. Tack för att ni 
finns. Tycker om er.
Hälsningar från:
"Den sure gubben på mossvägen"

Tack för uppvaktningen på 
min 95-årsdag.

Signe Johansson, Älvängen

Tack för all uppvaktning på 
min högtidsdag.

Anna-Lisa i Uspastorp

Tack
Begravningen äger rum 

tisdagen 6 november 
kl. 11.00 i Surte kapell. 

Efter akten inbjudes 
till minnesstund i 

församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Ale Begravningsbyrå tel:
 031-98 32 50. Lika 

välkommet som blommor 
är en gåva till Cancerfonden 

tel. 020-59 59 59.

Grattis Linus
på 13-årsdagen 26 oktober, 

nu har du blivit stor! 
Önskar Pappa, Mamma 

& Pontus. Bra kämpat med 
ditt brutna ben under hela 

våren och hösten. Kram på dig!

Hipp, hurra
för våran busiga 

Vidar
som fyller 2 år

den 30 oktober.
Grattis älskling!

Från Mamma, Pappa, 
storasyster Saga & Bosse

Hipp, hurra
för våran fisketjej

Saga
som fyller 5 år

den 5 november.
Grattis älskling!

Från Mamma, Pappa, 
lillebror Vidar & Bosse

föreningen träffas. Starrkärrs 
församlingshem kl 18.30, 
Friskvård för själen - för 
kvinnor mitt i livet. ”I hu-
vudet på en pilgrim” En re-
seskildring från en vandring 
från Starrkärr till Santiago 
de Compostela.

Smyrnaförsamlingen i Älv-
ängen
Tisd 30/10 kl 8-9, Bön. 
Onsd 31/10 kl 18-19, Bön. 
Kl 19, Styrelsemöte. Kl 
19.30, Smyrnakören övar. 
Torsd 1/11 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 15, RPG, 
”Country- och läsarsång-
er”, Alf Kjellström. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Fred 2/11 
kl 19.30, Greenhouse (åk 
7 och uppåt). Kl 20.30, Ef-
fect – Öppet hus & Café för 
ungdomar. Sönd 4/11 kl 11, 
Allhelgonagudstjänst, Ma-
rie Nordvall. Smyrnakör-
en. Nattvard. Äventyret (3-
12 år). Kyrkkaffe. Kl 12.30 
– 16, Lunch & samling för 
alla barnfamiljer, anmälan 
till Marie Nordvall, 0706-
647375, senast 29 okt. Tisd 
6/11 kl 8-9, Bön. Kl 14, Bi-
belsamtalsgruppen.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 1/11 kl 18, Musikca-
fé, Ohlins

Surte missionskyrka
Onsd 31/10 kl 15, Onsdags-
träff; Börje Kraft - Männis-
kors möte i visor och lyrik. 
Onsd 31/10 kl 21, Inneban-
dy i Surteskolan. Torsd 1/11 
kl 19, Ekumenisk kör övar i 
Surte församlingshem. Lörd 
3/11 kl 11, Alla helgons dag. 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Klarinettensemble. Sön-
dag 4/11 kl 11, Ekumenisk 
gudstjänst i Surte kyrka. Leif 
Karlsson. Månd 5/11 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Sur-
te Symphonic Band, övar. 
Onsd 7/11 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 7/11 kl 19, Ekumenisk 
bön i missionskyrkan. Onsd 
7/11 kl 21, Innebandy i Sur-
teskolan. Sena ändringar och 
tillägg till detta program kan 
inträffa. Läs gärna på www.
surtemissionskyrka.se där 
det är uppdaterat.

Fuxerna kyrka
Lörd kl 10, Högmässa, Nor-
berg, Fuxiakören. Sönd kl 
10, Högmässa, Isacson, Mar-
gareta Johnsson spelar oboe. 
Tisd kl 9, Mässa i försam-
lingshemmet, Nordblom. 

Onsd kl 18:30, Mässa, Nord-
blom.

Åsbräcka kyrka
Lörd kl 18, Mässa, Wester-
gaard.

Älvängens missionskyrka
Tisd 30/10 kl 10, Bön. Kl 
10-13, Stickcafé. Kl 18.30, 
Ledarsamling. Torsd 1/11 
kl 12, Babymassage. Kl 
15, RPG i Smyrnakyrkan. 
Alf Källström med vän-
ner "Country och läsarsång-
er". Kl 19.30, Körövning. 
Alla Helgonsdag 3/11 kl 11, 
Gudstjänst. AM Svenning-
hed, kören, nattvard. Sönd 
4/11 kl 11, Gemensam guds-
tjänst i Guntorp AM Sven-
ninghed. Paus sjunger. Månd 
5/11 kl 18.30, Scout. Tisd 
6/11 kl 10, Bön. Onsd 7/11 
kl 19, Styrelsen. Torsd 8/11 
kl 12, Babymassage.

Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsdag 31/10 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön. Sönd 
4/11 kl 11, Ekumenisk bön 
i Surte kyrka, Leif Karlsson. 
Onsdag 7/11 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön.

Nödinge församling
Torsd 1/11 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. 3/11 
Alla helgons dag kl 11, Nö-
dinge kyrka Mässa R Bäck. 
Kl 17, Surte kyrka Minnes-
gudstjänst R Bäck Karin 
Blue’n Joy. 4/11 sönd ef Alla 
helgons dag kl 11, Surte kyr-
ka Ekumenisk Gudstjänst H 
Hultén Leif Karlsson. Kl 15, 
Bohus Servicehus Mässa H 
Hultén. Månd 5/11 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem 
Mässa L Ingvarsson. Onsd 
7/11 kl 10, Nödinge kyrka 
Vardagsgudstjänst för stora 
och små R Bäck. Kl 11, Frid-
hem Gudstjänst H Hultén. 
Kl 19, Ekumenisk bön Surte 
Missionskyrka.
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NU SKA VI SJUNGA!

Skepplanda församlingshem
Onsdag 7 november kl 18.30

Vi sjunger sånger och visor ur 
Alice Tegnérs sångbok

Välkomna!

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Lödöse församling
Fördjupningskväll

tisdagen den 6 november 
kl. 18:30 i S:t Peder församlingshem

Tema: Från mörker till ljus
Henrik Karlsson från Trollhättan, med

rötter både i Lilla Edet och Lödöse, berät-
tar om hur den kristna tron har hjälpt
honom ur missbruk och kriminalitet.
Den som vill kan börja kvällen med 

mässa kl. 18:00!

Välkomna!

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

Christer Hellström
Ordförande

Kyrkofullmäktige
i Nödinge församling 

kallas till sammanträde
tisdagen den 6 nov kl 19.00

i Surte Församlingshem Jag befi nner mig på Högs-
boanstalten för att fi ra guds-
tjänst. Vi har just gått ut och 

hämtat dem som önskar vara 
med på dagens samling. Idag är 
det tio unga män som är med. 
En del är med för första gången, 
någon annan har varit med tidi-
gare och någon ytterligare säger; 
Jag har varit på två gudstjänster i 
mitt liv, en begravning och något 
dop. Medan jag hälsar välkom-
men kan man höra att någon har 
svårt att vara tyst och en annan 
fnissar lite som en osäker kon-
fi rmand. Jag tänker, vi kommer 
från så olika situationer, med så 
olika erfarenheter i vårt bagage, 

men nu är vi här inför Guds 
ansikte. Tillsammans börjar vi 
sjunga psalmen;

”Du vet väl om att du är värde-
full, att du är viktig här och nu, att 
du är älskad för din egen skull, för 
ingen annan är som du.” (Ingemar 
Olsson)

Vi sjunger refrängen flera 
gånger, och något börjar 
hända…Någon ropar; Vi kan 
väl sjunga verserna också, och vi 
gör det… Det är ingen skönsång 
det bjuds på, men samtidigt är 
det det mest underbara man kan 
höra. För under sångens gång 
så börjar vi tro och ta in det oer-
hörda att i Guds ögon är vi alla 

så värdefulla, så äls-
kade och så dyrbara, 
här spelar det ingen 
roll om du sitter i 
fängelse och vad 
du än har gjort, det 
spelar heller ingen 
roll om du är pastor 

eller skötsam i allmänhet för alla 
är vi älskade som dem vi i är. Vi 
fortsätter med bekännelsen och 
tillsammans så läser vi; 

”Jag är fin för Du har skapat 
mig. Jag är dyrbar för Du älskar 
mig. Skön är jag i Dina ögon. En 
ädelsten i Din hand. - Därför kan 
det kvitta om någon säger att jag är 
värdelös och dum. In i mitt hjärta 
viskar Du sanningen: Att jag är 
värd mer än guld. - Jag är Din 
ögonsten. Din hemliga skatt. Du är 
glad att jag finns till. Jag vill tacka 
Dig så länge jag lever och aldrig 
glömma vem jag är.” (Margareta 
Melin) 

En bekännelse som vi alla 
får stava på och ta in undan för 
undan och lita på att det är sant. 
Senare tänder vi ljus i bön och i 
tro för våra anhöriga, våra nära 
och kära och det som ligger på 
våra hjärtan. Vi ber till den Gud 
som vi tror på eller anar, oavsett 
hur vi tror så är alla framme och 

ivrigt tänder ljus i hopp om att 
någonting sker och kommer att 
ske… Vi vill tro på honom säger; 
Se, jag gör allting nytt.

I veckan var jag ute på Högs-
boanstalten igen och fick frågan; 
Är det inte gudstjänst snart igen, 
så vi får tända ljus? Jo, till helgen 
är det allhelgonahelgen och då 
kommer vi att fira gudstjänst 
både här på anstalten och i 
våra kyrkor runt omkring. Då 
kommer vi att tända ljus för att 
minnas, för att visa tacksamhet, 
men också för att visa saknad 
för alla de som har gått före 
och lämnat jordelivet, i trygg 
förvissning att Gud bär allt. Jag 
fick svaret; Då vill jag vara med, 
räkna med mig! 

Varmt välkommen till våra 
kyrkor under allhelgonatid.

Gud välsigne dig
Per Kjellberg,

Pastor för Surte och
Högsboanstalten

Är det inte gudstjänst snart igen, så vi får tända ljus?

Betraktelse

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

ALLHELGONAHELGEN 
I VÅRA KYRKOR

Som tidigare år håller vi våra kyrkor 
öppna i samband med Alla helgons dag.

Det är kaffeservering, plats för bön
och stillhet samt möjligheter att

samtala en stund.
 

Kyrkorna är öppna på fredag 
2 november följande tider:

Skepplanda och Hålanda kl 11-14
S:t Peder, Ale-Skövde och Tunge kl 12-17

Gudstjänster Alla helgons dag 
lördag 3 november

Skepplanda församlingshem kl 10 
Mässa V Wetterling, kyrkkaffe

S:t Peder kyrka kl 12 
Mässa V Wetterling

Söndag efter alla helgons dag 
4 november

Hålanda kyrka kl 16 och 18 
Minnesgudstjänst V Wetterling

Ale-Skövde kyrka kl 16 
Minnesgudstjänst M Skredsvik

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Vardagsfest
7 november kl. 17-20 
i Starrkärrs församlingshem.

Alla åldrar träffas. 
Kanske lär du känna en ny granne?

Kvällsmat: soppa, bröd, 
kaffe och kaka.

Pyssel, poängpromenad, 
allsång och lek för de små.

Självkostnadspris. Ingen anmälan. 
Välkommen!

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Öppet på våra 
kyrkogårdar
2 november har vi öppet i 
Nödinge kyrka och Surte 
Kapell. Kl 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! 

Minnesgudstjänst i Surte 
Kyrka
Allhelgonadagen lördag 3 
november klockan 17.00
Blue’n Joy Gospelkör medverkar.
Präst Reine Bäck

Onsdagsträff 7 november 
Surte församlingshem 14.00. Surte 
kyrka 100 år- Minnen från Surte, 
vi delar med oss till varandra. Fika, 
Alla välkomna

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 7

DYGNET RUNT

TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

Predikoturer Grattis
Skepplanda pastorat
Skepplanda kyrka stäng för 
renovering, gudstjänsterna 
är fl yttade till församlings-
hemmet, Albotorget. Ske-
planda församl hem lörd 
3/11 kl 10, Mässa Wetter-
ling kyrkkaffe. Onsd 7/11 
kl 18.30, Nu ska vi sjunga. 
Sånger och visor ur Alice 
Tegnérs. Sångbok. Skepp-
landa kyrkokör, miniorer 
och juniorer. Hålanda kyrka 
sönd 4/11 kl 16 och 18, 
Minnesgudstjänst Wetter-
ling. Onsd 7/11 kl 10, Ge-
menskapsträff. S:t Peder 
kyrka lörd 3/11 kl 12, Mässa 
Wetterling. Tisd 6/11 kl 18, 
Veckomässa med fördjup-
ningskväll. Ale-Skövde kyr-
ka sönd 4/11 kl 16, Minnes-
gudstjänst Skredsvik. Tunge 
kyrka, se övriga.

Guntorps missionskyrka
Onsd 31/10 kl 18.30, Spå-
rarScout & UpptäckarScout. 
3-4/11, Höstlovs Tonår. 
Lörd 3/11 kl 11, Guds-
tjänst sammanlyst till Älv-
ängens Missionskyrka. An-
neMarie Svenninghed talar 
Kören sjunger. Sönd 4/11 kl 
11, Gudstjänst sammanlyst 
till Guntorps Missionskyrka. 
AnneMarie Svenninghed ta-
lar. Paus sjunger. Onsd 7/11 
kl 18.30, Tonår & Äventy-
rarScout.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Torsd 1/11 (till Lördag 3/11)
Starrkärrs kyrka kl 10-18, 
Öppet hus i Allhelgonatid 
(se annons). Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa, Nord-
blom. Lörd 3/11 Älvängens 
kyrka kl 11, Mässa, Söndags-
skola, Johnsson. Starrkärrs 
kyrka kl 16, Musikandakt. 
Kilanda kyrka kl 18, Musik-
andakt. Sönd 4/11 Starrkärrs 
kyrka kl 18, Minnes-och-
musikgudstjänst, Johnsson. 
Månd 5/11 Starrkärrs för-
samlingshem kl 10-12, Sy-

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

SMSa LUNCH till  
72 950 så ger du  
50 kronor i kampen 
mot hungern i världen.

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

Ett varmt tack till Er alla
som på olika sätt

hedrade minnet av vår
älskade

Gull-Britt

Johansson

vid hennes bortgång, för
alla värmande ord,

blommor och
minnesgåvorna till

Barncancerfonden, vill
vi framföra vårt varma

tack.

Eva, Laila, Jan-Erik
med familjer

Till Er alla som på 
olika sätt hedrade

minnet av vår Kära

Karin

Andersson

vid hennes bortgång,
för hedersbevisningen,

vackra blommor
i kyrkan samt för

minnesgåvorna till
Skepplanda Hembygds-

förening och Läkar-
missionen, vill vi

framföra vårt
varma tack.

Ett särskilt tack till
kyrkoherde Vivianne
Wetterling, som med

sina varma ord gjorde
begravningen till

ett ljust och vackert
minne.

Roland och Kjell
med familjer

Leila Askhammar, Surte 
har avlidit. Född 1925 och 
efterlämnar döttrarna Ulla, 
Eva och Lena med familjer 
samt barnbarn med familjer 
som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Sonja Runsten. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 26 ok-
tober begravningsgudstjänst 
för Sonja Runsten, Nol. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Vår Kära

Leila

Askhammar

f.d. Nordqvist

* 14 mars 1925

har idag lämnat oss i
sorg och saknad

Surte
21 oktober 2012

ULLA och KURT

EVA

LENA och CLASSE

Barnbarn med familjer

Övrig släkt och vänner

 
Svårt att mista,      

svårt att förstå 

Ett hjärta av godhet 

har slutat att slå 

Du ville oss alla så 

innerligt väl 

Du månade om oss   

med hela Din själ 

Våra ögon kan glimma,

våra läppar kan le

Men sorgen i vårt hjärta

kan ingen se

Vi saknar Dig Mamma
Ulla, Eva, Lena

Svårt att mista,
svårt att förstå

Ett hjärta av godhet
har slutat att slå

Du ville oss alla så
innerligt väl

Du månade om oss
med hela Din själ

Våra ögon kan glimma,
våra läppar kan le

Men sorgen i vårt hjärta
kan ingen se

Vi saknar Dig Mamma

Ulla, Eva, Lena

Döda

Tack

Veckans ris 
...till den som stal två av 
mina tavlor från utställ-
ningen på Ale bibliotek. 
Det är ju nånting som 
jag har skapat och tycker 
mycket om och det känns 
som om du gjort intrång 
i min själ. Jag blev både 
ledsen och arg.

Ulla

...till dig chaufför på färd-
tjänst som körde mig och 
min väninna från ICA 
Kvantum den 19/10 kl 
11.20. Jag glömde min 
matkasse i bilen med bland 
annat en oxfilé för 286 kr. 
Jag ringde direkt till färd-
tjänsten men ingen hörde 
av sig till mig. Hoppas filén 
var dålig. Pensionen är nog 
lägre än din lön.

Mycket besviken L.W

Veckans ros 
Vill vi ge familjen Mer-
strand  krögare på Ale 
golfkrog för en fantastisk 
fin genomförd 70-årsfest. 
Till  Moa och Dennis för 
alla  förberedelser  dagarna  
innan och till Bissan och Kaj 
för den fina servicen hela  
kalaskvällen. Stort tack från

Christer (jubilaren) 
och Eva Grehn

Veckans ros till hemtjänsten 
i Alafors/Nol. Tack för att ni 
finns. Tycker om er.
Hälsningar från:
"Den sure gubben på mossvägen"

Tack för uppvaktningen på 
min 95-årsdag.

Signe Johansson, Älvängen

Tack för all uppvaktning på 
min högtidsdag.

Anna-Lisa i Uspastorp

Tack
Begravningen äger rum 

tisdagen 6 november 
kl. 11.00 i Surte kapell. 

Efter akten inbjudes 
till minnesstund i 

församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Ale Begravningsbyrå tel:
 031-98 32 50. Lika 

välkommet som blommor 
är en gåva till Cancerfonden 

tel. 020-59 59 59.

Grattis Linus
på 13-årsdagen 26 oktober, 

nu har du blivit stor! 
Önskar Pappa, Mamma 

& Pontus. Bra kämpat med 
ditt brutna ben under hela 

våren och hösten. Kram på dig!

Hipp, hurra
för våran busiga 

Vidar
som fyller 2 år

den 30 oktober.
Grattis älskling!

Från Mamma, Pappa, 
storasyster Saga & Bosse

Hipp, hurra
för våran fisketjej

Saga
som fyller 5 år

den 5 november.
Grattis älskling!

Från Mamma, Pappa, 
lillebror Vidar & Bosse

föreningen träffas. Starrkärrs 
församlingshem kl 18.30, 
Friskvård för själen - för 
kvinnor mitt i livet. ”I hu-
vudet på en pilgrim” En re-
seskildring från en vandring 
från Starrkärr till Santiago 
de Compostela.

Smyrnaförsamlingen i Älv-
ängen
Tisd 30/10 kl 8-9, Bön. 
Onsd 31/10 kl 18-19, Bön. 
Kl 19, Styrelsemöte. Kl 
19.30, Smyrnakören övar. 
Torsd 1/11 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 15, RPG, 
”Country- och läsarsång-
er”, Alf Kjellström. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Fred 2/11 
kl 19.30, Greenhouse (åk 
7 och uppåt). Kl 20.30, Ef-
fect – Öppet hus & Café för 
ungdomar. Sönd 4/11 kl 11, 
Allhelgonagudstjänst, Ma-
rie Nordvall. Smyrnakör-
en. Nattvard. Äventyret (3-
12 år). Kyrkkaffe. Kl 12.30 
– 16, Lunch & samling för 
alla barnfamiljer, anmälan 
till Marie Nordvall, 0706-
647375, senast 29 okt. Tisd 
6/11 kl 8-9, Bön. Kl 14, Bi-
belsamtalsgruppen.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 1/11 kl 18, Musikca-
fé, Ohlins

Surte missionskyrka
Onsd 31/10 kl 15, Onsdags-
träff; Börje Kraft - Männis-
kors möte i visor och lyrik. 
Onsd 31/10 kl 21, Inneban-
dy i Surteskolan. Torsd 1/11 
kl 19, Ekumenisk kör övar i 
Surte församlingshem. Lörd 
3/11 kl 11, Alla helgons dag. 
Gudstjänst. Per Kjellberg. 
Klarinettensemble. Sön-
dag 4/11 kl 11, Ekumenisk 
gudstjänst i Surte kyrka. Leif 
Karlsson. Månd 5/11 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Sur-
te Symphonic Band, övar. 
Onsd 7/11 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 7/11 kl 19, Ekumenisk 
bön i missionskyrkan. Onsd 
7/11 kl 21, Innebandy i Sur-
teskolan. Sena ändringar och 
tillägg till detta program kan 
inträffa. Läs gärna på www.
surtemissionskyrka.se där 
det är uppdaterat.

Fuxerna kyrka
Lörd kl 10, Högmässa, Nor-
berg, Fuxiakören. Sönd kl 
10, Högmässa, Isacson, Mar-
gareta Johnsson spelar oboe. 
Tisd kl 9, Mässa i försam-
lingshemmet, Nordblom. 

Onsd kl 18:30, Mässa, Nord-
blom.

Åsbräcka kyrka
Lörd kl 18, Mässa, Wester-
gaard.

Älvängens missionskyrka
Tisd 30/10 kl 10, Bön. Kl 
10-13, Stickcafé. Kl 18.30, 
Ledarsamling. Torsd 1/11 
kl 12, Babymassage. Kl 
15, RPG i Smyrnakyrkan. 
Alf Källström med vän-
ner "Country och läsarsång-
er". Kl 19.30, Körövning. 
Alla Helgonsdag 3/11 kl 11, 
Gudstjänst. AM Svenning-
hed, kören, nattvard. Sönd 
4/11 kl 11, Gemensam guds-
tjänst i Guntorp AM Sven-
ninghed. Paus sjunger. Månd 
5/11 kl 18.30, Scout. Tisd 
6/11 kl 10, Bön. Onsd 7/11 
kl 19, Styrelsen. Torsd 8/11 
kl 12, Babymassage.

Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsdag 31/10 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön. Sönd 
4/11 kl 11, Ekumenisk bön 
i Surte kyrka, Leif Karlsson. 
Onsdag 7/11 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön.

Nödinge församling
Torsd 1/11 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. 3/11 
Alla helgons dag kl 11, Nö-
dinge kyrka Mässa R Bäck. 
Kl 17, Surte kyrka Minnes-
gudstjänst R Bäck Karin 
Blue’n Joy. 4/11 sönd ef Alla 
helgons dag kl 11, Surte kyr-
ka Ekumenisk Gudstjänst H 
Hultén Leif Karlsson. Kl 15, 
Bohus Servicehus Mässa H 
Hultén. Månd 5/11 kl 18.30, 
Nödinge församlingshem 
Mässa L Ingvarsson. Onsd 
7/11 kl 10, Nödinge kyrka 
Vardagsgudstjänst för stora 
och små R Bäck. Kl 11, Frid-
hem Gudstjänst H Hultén. 
Kl 19, Ekumenisk bön Surte 
Missionskyrka.
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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

Vuxen dvärgkanin köpes.
Ej vädur eller angora.
te0l. 031-22 73 27

Skogsfastighet sökes till åter-
investering extra bra betalt 
innan årsskifte pga. danska 
skatteregler.
tel. 0045-43 33 29 79  (DK)

SÄLJES

Gratis bildäck olika storlekar, 
du betalar bara för montering. 
Även billiga vinterhjul till bilar. 
Nödinge även kvällar.
tel. 0709-22 95 82

Badrumsfönster med råglas. 
Höjd 1m, bredd 0,9. 3 år. Öpp-
ningsbara. Pris: 500:-
tel. 0768-33 71 33
el. 0703-94 15 06

Ö HYRA

Lägenhet önskas hyra. Nol, Älv-
ängen, Alvhem, Lödöse. Vi är 2 

vuxna samt ett barn på 5 år. Vi 
behöver 3 rum och kök. Vi bor 
nu på gård i Älvängen men behö-
ver mindre boende då vi under 
vissa perioder bor utomlands 
och huset blir för stort att ta 
hand om.
tel. 0303-74 62 70 (kvällstid)

En mor med två barn är i akut 
behov av att hyra en lägenhet 
(2:a eller 3:a)/radhus/liten villa 
i Ale kommun. Fast anställning, 
inga betalningsanmärkningar.Allt 
av intresse. Kan flytta in snabbt.
tel. 0707-46 36 04

Jag och min sambo söker en 
lägenhet att hyra ifrån Alafors 
till Alvhem. 2-3 rok. Max 7000:- i 
hyra.  Hör av dig till Moa 
tel. 0768-11 28 54

SÖKES

Marks sökes att arrendera 
till bete åt får. Även åkermark 
sökes.
tel. 0736-98 31 72
Anna

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99
 
Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30. 
29/10, 28/11, 28/12. Info via:
moderjordnatverket@gmail.com

Loppis & antikt. Mickelsdamm 
180. Barnkläder, skor, leksaker, 
hästgrejer, verktyg, belysning, 
glas&porslin. Luftreningsmaskin 
mm. Öppet söndag kl 11-16. Skyl-
tar 5km norr om Skepplanda i 
Skårslid på Hålandavägen.
Välkomna!
Mickelsdammgården

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

Vinterförvaring av husvagn, 
husbil, båt, bil och MC.
tel. 0739-80 04 81

Vi hjälper dig att göra rent 
hemma! 
Hem-, flytt-, vecko- och kon-
tors städning. Endast 150kr/t 
med RUT-avdrag. Även klädtvätt 
finns, priser från 8kr.
Priset inklusive moms. 60kr.
extra för hämta och lämna 
hos er!
tel. 0705-41 41 50
Vi jobbar 7 dagar/vecka
Välkomna!

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.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrrttt äääääääätjäntjänjjjjäätjtj nnnnnntttttt nnnnnäääät äääätjänn

Vigda 

Linda Eklund
och Emrik Eklund

vigda i Starrkärrs kyrka
18 augusti 2012.

Stort tack till alla som var 
med och förgyllde vår dag.
Foto: My Bardin Björkman

Grattis på 4-årsdagen
älskade Emilia!
Pussar och kramar 

Farmor, Farfar,
Ninna och Helen

Hipp hipp hurra våran 
Alicia

fyller full hand!
Grattis hjärtat på din 

5-årsdag den 31 oktober 
Önskar mamma, pappa 

och Julia

Lidén blir stor!
Grattis Emelie

på 25-årsdagen 1 november.
Kramar från oss alla genom 

Farmor & Farfar

Massor av grattiskramar
till vår lilla charmis
Vera Lagestrå
som fyller 1 år

den 4 november
Från farmor, farfar, 

farbror, faster och lillkusinen 
i Västerås

Nu när du 60 år ska fylla
vill vi dig hylla!

Grattis pappa/morfar 
Göran

på din födelsedag
6 november.

Önskar Charlotte, Tony,
Alicia och Melvin

Grattis
Vera

på 1-årsdagen 4/11
önskar

Farmor, Farfar, Sandra, 
Andreas & kusinen David

Grattis
Vera Lagestrå

på 1-årsdagen 4/11
önskar

Mormor, Morfar, Daniel, 
Christine, Ruben, kusinerna 

Eric & John

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Margareta Johansson, 
Hålanda

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Britt Glennbrant
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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

Vuxen dvärgkanin köpes.
Ej vädur eller angora.
te0l. 031-22 73 27

Skogsfastighet sökes till åter-
investering extra bra betalt 
innan årsskifte pga. danska 
skatteregler.
tel. 0045-43 33 29 79  (DK)

SÄLJES

Gratis bildäck olika storlekar, 
du betalar bara för montering. 
Även billiga vinterhjul till bilar. 
Nödinge även kvällar.
tel. 0709-22 95 82

Badrumsfönster med råglas. 
Höjd 1m, bredd 0,9. 3 år. Öpp-
ningsbara. Pris: 500:-
tel. 0768-33 71 33
el. 0703-94 15 06

Ö HYRA

Lägenhet önskas hyra. Nol, Älv-
ängen, Alvhem, Lödöse. Vi är 2 

vuxna samt ett barn på 5 år. Vi 
behöver 3 rum och kök. Vi bor 
nu på gård i Älvängen men behö-
ver mindre boende då vi under 
vissa perioder bor utomlands 
och huset blir för stort att ta 
hand om.
tel. 0303-74 62 70 (kvällstid)

En mor med två barn är i akut 
behov av att hyra en lägenhet 
(2:a eller 3:a)/radhus/liten villa 
i Ale kommun. Fast anställning, 
inga betalningsanmärkningar.Allt 
av intresse. Kan flytta in snabbt.
tel. 0707-46 36 04

Jag och min sambo söker en 
lägenhet att hyra ifrån Alafors 
till Alvhem. 2-3 rok. Max 7000:- i 
hyra.  Hör av dig till Moa 
tel. 0768-11 28 54

SÖKES

Marks sökes att arrendera 
till bete åt får. Även åkermark 
sökes.
tel. 0736-98 31 72
Anna

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99
 
Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30. 
29/10, 28/11, 28/12. Info via:
moderjordnatverket@gmail.com

Loppis & antikt. Mickelsdamm 
180. Barnkläder, skor, leksaker, 
hästgrejer, verktyg, belysning, 
glas&porslin. Luftreningsmaskin 
mm. Öppet söndag kl 11-16. Skyl-
tar 5km norr om Skepplanda i 
Skårslid på Hålandavägen.
Välkomna!
Mickelsdammgården

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

Vinterförvaring av husvagn, 
husbil, båt, bil och MC.
tel. 0739-80 04 81

Vi hjälper dig att göra rent 
hemma! 
Hem-, flytt-, vecko- och kon-
tors städning. Endast 150kr/t 
med RUT-avdrag. Även klädtvätt 
finns, priser från 8kr.
Priset inklusive moms. 60kr.
extra för hämta och lämna 
hos er!
tel. 0705-41 41 50
Vi jobbar 7 dagar/vecka
Välkomna!

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.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrrttt äääääääätjäntjänjjjjäätjtj nnnnnntttttt nnnnnäääät äääätjänn

Vigda 

Linda Eklund
och Emrik Eklund

vigda i Starrkärrs kyrka
18 augusti 2012.

Stort tack till alla som var 
med och förgyllde vår dag.
Foto: My Bardin Björkman

Grattis på 4-årsdagen
älskade Emilia!
Pussar och kramar 
Farmor, Farfar,
Ninna och Helen

Hipp hipp hurra våran 
Alicia

fyller full hand!
Grattis hjärtat på din 

5-årsdag den 31 oktober 
Önskar mamma, pappa 

och Julia

Lidén blir stor!
Grattis Emelie

på 25-årsdagen 1 november.
Kramar från oss alla genom 

Farmor & Farfar

Massor av grattiskramar
till vår lilla charmis
Vera Lagestrå
som fyller 1 år

den 4 november
Från farmor, farfar, 

farbror, faster och lillkusinen 
i Västerås

Nu när du 60 år ska fylla
vill vi dig hylla!

Grattis pappa/morfar 
Göran

på din födelsedag
6 november.

Önskar Charlotte, Tony,
Alicia och Melvin

Grattis
Vera

på 1-årsdagen 4/11
önskar

Farmor, Farfar, Sandra, 
Andreas & kusinen David

Grattis
Vera Lagestrå

på 1-årsdagen 4/11
önskar

Mormor, Morfar, Daniel, 
Christine, Ruben, kusinerna 

Eric & John

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Margareta Johansson, 
Hålanda

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Britt Glennbrant
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15 TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7

FÅ EN GRATIS FOTANALYS
Prova 30 dagar - blir du inte nöjd får du

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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ÄLVÄNGEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60  |  NÖDINGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00  |  NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, TEL 0303-74 16 50  |  KUNGÄLV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303 - 938 21  |  KUNGÄLV CENTRUM VÄSTRA GATAN 71, 
TEL 0303-199 40  |  LILLA EDET BADHUSET MAJORSGATAN 11, TEL 0520-65 11 34  |  LILLA EDET VÄRDSHUSET SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-65 16 16  |  SNART 100 KLUBBAR I SVERIGE  |  WWW.SPORTLIFE.SE

VÄLKOMMEN
TILL KLUBBEN!

ALLA MÄNNISKOR

ALLA ÅLDRAR – 

FOLKETS ARENA!
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

PÅ GÅNG I ÄLVÄNGEN!
Sportlife Älvängen fyller 
11 år tisdag 6 november. 
Det fi rar vi med kalas och 
härliga happenings:

träningskläder

fi nns att 
vänta! 

KR
/MÅN

SENIORKORTET

SENIORKLUBBEN FÖR DIG SOM ÄR 60+
Träning & fi ka ingår alltid

SENIORKLUBBEN – NYA MÖTESPLATSEN!

Gäller Sportlife Nol


