
Eniga kommunalråd.

Miljoner till 
föreningslivet
ALE. Majoriteten och 
oppositionen är över-
ens om hur Alfamiljo-
nerna ska fördelas.
Ale kommun får tillbaka 23,9 miljo-
ner kronor från avtalsförsäkringen 
Alfa. Det råder politisk enighet om 
hur pengarna ska användas. För 
överenskommelsen fi ck opposi-
tionen igenom sitt förslag om ett 
utökat investeringsbidrag till fören-
ingslivet för 2012.      Läs sid 10

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

Säkra siffror  
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DENNA VECKA FIRAR VI

Ale Torg 7, NÖDINGE • Gäller v45 • www.ica.se/ale
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Ingegerd, Ingela

Vendela

Teodor, Teodora

Martin, Martina

Mårten

Konrad, Kurt

Kristian, Krister

Vår rekommendation!
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Tidlös och robust utformning med stor synlighet mot tåg- och busstrafi ken har prioriterats i utformningen av de nya pendeltågstationerna. En stolt trio från 
Västtrafi k ser fram emot invigningen om en dryg månad. Från vänster: Stefan Ekman, infrachef, Jarl Samuelsson, tågtrafi kchef och Lars-Erik Pedersen, 
projektledare. I förra veckan bjöd de in till en förhandsvisning av Nol station.              Läs sid 8

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
Vardag 10-19 | Lördag 10-15 | Söndag 11-15 

ICA Kvantum 8-22 alla dagar | www.aletorg.se
Varddag 1100 19 | Lördagg 1

Snart
ännu
bättre!

Nu är det 
snart klart!

Nya p-platser 
på torget!

HÅLSTENSVÄGEN 4, Ä

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

DÄCKBYTARDAG
Lör 10 nov kl 10-14

  

Lödöse 0520-66 00 10
2 för

Julmust 
1,5 L

Gäller mot kupong, t o m 11/11-12

Nygårda + pant

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

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

www.axums.se

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

Nu är julen kommen 
till Axums!
Välkommen in i julstämningen.



Vi går mot nya tider, 
inte bara i Göta älv-
dalen, utan alla som 

någon gång ska ta sig med 
eget fordon genom eller via 
Göteborg. 1 januari införs 
nämligen trängselskatt. Det 
är en del av fi nansieringen 
av det västsvenska infra-
strukturpaketet, där bland 
annat en 
ny tågsta-
tion under 
Göteborg 
ingår liksom 
nya älvför-
bindelser. 
Satsningarna 
i sig hör vi 
sällan någon 
kritik kring, 
möjligen anser en del att 
Västlänken (tågstationerna 
under staden) är för dyr 
och kan komma att påverka 
gestaltningen även ovan 
mark, men att infrastruk-
turen i sig måste utvecklas 
och stimulera kollektivtrafi k 
är det få som protesterar 
mot. Varför då denna storm 
kring trängselskatten? Är 
det avgiften som skrämmer? 
En del, beroende på var du 
bor och ska åka, drabbas 
hårdare. Som mest kan skat-
ten kosta dig 1200 kronor i 
månaden (60 kr/dag). Orätt-
visan har slagit hårt mot 
vissa och det är aldrig roligt 
att få höra svaret; ”Det är 
lite grann slumpen som har 
avgjort”. Placeringen av 
betalstationerna kan debat-

teras till oändlighet och den 
diskussionen tänker jag avstå 
från, däremot är jag förund-
rad över den låga pedago-
giska kompetensen från våra 
beslutsfattare. Egentligen 
pratar vi om satsningar som 
alla är överens om, ändå är 
vi inte överens. Ett grund-
läggande fel fi nns i ordet 

”trängsel-
skatt”. Det 
säger en sak, 
men inne-
börden är 
något annat. 
Du kommer 
till exempel 
att betala 
”trängsel-
skatt” även 

när du åker ut från stan, då 
du i själva verket bidrar till 
att underlätta för trafi ken 
och kanske istället borde 
premieras. Åker du 
från Ale till Kungs-
backa är du inte heller 
i närheten av att skapa 
trängsel i Göteborg, 
ändå ska du betala 
”trängselskatt”. Du be-
talar för något som du 
inte orsakar. Det är det 
opedagogiska ordvalet 
”trängselskatt” som har 
ställt till det. En annan 
benämning, direkt 
kopplad till vad den 
fi nansierar, hade med-
fört betydligt mildare 
stormar. 
Dessutom 
borde av-

giften vara tidsbegränsad. 
När notan är betald borde vi 
åter få köra fritt till och från 
Göteborg.

På plussidan står att kollek-
tivtrafiken får ett nytt starkt 
argument. Enklaste sättet att 
slippa den numera förhatliga 
trängselskatten är att hoppa 
på tåget, å andra sidan har 
Västtrafik för vana att höja 
taxan så hur vi än gör får vi 
nog leva med att betala för 
infrastrukturutvecklingen – 
och det är vi ju ändå i grun-
den överens om…

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Opedagogiskt ordval

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
Webbutvecklare
Grafisk formgivare
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

Ett grundläggande
fel finns i ordet 

”trängselskatt”. 
Det säger en sak, 
men innebörden är 

något annat. PRO ALE NORRA

PRO Ale Norra håller

Höstmöte
i Medborgarhuset, Ledet

Torsdag 15 november kl 17.00

Sedvanliga mötesförhandlingar 
med 2013 års budget och 

verksamhetsplan

Kaffe med smörgåstårta

PROkulelebandet underhåller

Lotteridragning.

Varmt Välkomna!

Vill du göra 
din egen 

dörrkrans?
Välkommen till

Starrkärrs Bygdegård
torsdag 22 nov kl 16.00

Amälan till Evy på 0303-74 50 51 
eller till Gun på 0303-74 51 22

Samarr.
Starrkärrs Centerkvinnor 

och SV Ale

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

PRO Surte-Bohus

PRO Surte Bohus

Budgetmöte
OBS! Ny lokal, Bohus Servicehus
torsdag 15 november kl 15.00

PROgram:
Sedvanliga mötesförhandlingar

Underhållning av trubaduren 
Ingvar Gunnarsson

Kaffe med dopp

Varmt välkomna!

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 • FYSIOTERAPIVi erbjuder bla hem-, flytt- och kontorsstädning.

– 150 kr/t med RUT-avdrag (300kr utan)

Vi erbjuder även klädtvätt
– priser från 8 kr

Ring: 0705-41 41 50 

Vi jobbar alla dagar i veckan

Vi hjälper dig göra rent hemma!

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



Vi går mot nya tider, 
inte bara i Göta älv-
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någon gång ska ta sig med 
eget fordon genom eller via 
Göteborg. 1 januari införs 
nämligen trängselskatt. Det 
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tion under 
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under staden) är för dyr 
och kan komma att påverka 
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mark, men att infrastruk-
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är det få som protesterar 
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kring trängselskatten? Är 
det avgiften som skrämmer? 
En del, beroende på var du 
bor och ska åka, drabbas 
hårdare. Som mest kan skat-
ten kosta dig 1200 kronor i 
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visan har slagit hårt mot 
vissa och det är aldrig roligt 
att få höra svaret; ”Det är 
lite grann slumpen som har 
avgjort”. Placeringen av 
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från, däremot är jag förund-
rad över den låga pedago-
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när du åker ut från stan, då 
du i själva verket bidrar till 
att underlätta för trafi ken 
och kanske istället borde 
premieras. Åker du 
från Ale till Kungs-
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ändå ska du betala 
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ställt till det. En annan 
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nog leva med att betala för 
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och det är vi ju ändå i grun-
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är miljödiplomerad
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Ansvarig utgivare
0303-33 37 31
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Kent Hylander
VD
0303-33 37 39
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kent@alekuriren.se
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Grafisk formgivare
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Fotograf
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Redaktör
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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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tel: 0703-289577
NOL FÖRETAGSCENTER

www.nolforetagscenter.se
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Budgetmöte
OBS! Ny lokal, Bohus Servicehus
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Underhållning av trubaduren 
Ingvar Gunnarsson

Kaffe med dopp

Varmt välkomna!

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus
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RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPIVi erbjuder bla hem-, flytt- och kontorsstädning.

– 150 kr/t med RUT-avdrag (300kr utan)

Vi erbjuder även klädtvätt
– priser från 8 kr

Ring: 0705-41 41 50 

Vi jobbar alla dagar i veckan

Vi hjälper dig göra rent hemma!

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

  I nya fina lokaler vill vi hälsa 
gammal som ny kund välkommen! 

ÖPPNINGSVECKAN HAR VI MÄNGDER 
MED PRISKLIPP TILL SUPERLÅGA PRISER! 

KOM OCH FYNDA!

klockan 9.00
VI öppnar torsdag 15/11

Vi finns på Repslagevägen 4

Du missar väl inte invigningen
 av vår nybyggda butik?
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Komvux Ale

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

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

Tomteverkstad 
17 november

Gör din egen tomte, krans, örhängen, tovad tomtebrosch 
eller julkort. Allt material finns till försäljning. Fika ingår. 

Ledare Ingela Berndtsson.
Lördag 17 november kl 11.00-15.00

 Trolledalens Hantverk, nära kyrkan i Hålanda. 
Avgift 420:-

Anmälan 0303-748502 ale@sv.se
 

Föreläsning om sociala 
medier och internet

Lena Wingbro guidar dig genom den digitala djungeln av 
facebook, ramminnen, google, SVT play, bloggar, Spotify, 

webbläsare och annat obegripligt. Föreläsningen avslutas 
med information om internetbank.

Onsdag 28/11 kl 14:00
Ale Bibliotek i Nödinge

Anmälan till 0303-74 85 02, ale@sv.se

www.sv.se/vast

”I Ale antar vi utma-
ningar med lust och 
energi. Vi underlättar 

vardagen, förädlar vår service 
och värnar den gemensamma 
livsmiljön. Uppdraget är att 
engagera sig för invånarna 
i Ale och genom samarbete 
jobba för att ge aleborna 
livskvalitet”.

Ales politiker har lyssnat 
till den oro som finns när det 
gäller vindkraft på Alefjäll 

och det finns aktuell forsk-
ning som visar på att buller 
skapat av vindkraftverk är ett 
reellt problem som påverkar 
hälsan negativt. Ales politiker 
har sett att livskvalitet hänger 
ihop med att ha en trygg-
het i vardagen, boendet och 
miljön.

Därför vill vi rikta ett 
tack till alla politiker, oavsett 
partitillhörighet, som visat 
omtanke och förståelse för 

den oro som de planerade 
elva vindkraftverken skapat 
och därför kan godkänna 
ett beslut om en 35-decibel-
gräns.

För att ett tryggt långsik-
tigt boende ska bli möjligt i 
Ale önskar vi att ni också kan 
överväga att stryka område C, 
D och E ur vindbruksplanen.

Boende i D-området

I Ales vision är det lätt att levaLäser insändaren 
skriven av Johnny 
Sundling (V) om 

LOV:en och får bekräftat än 
en gång att politiker ofta tän-
ker pengar, pengar, pengar...

Jag har svårt att förstå hur 
man kan anse att människor 

som berättigats hemtjänst 
inte ska få välja ett alternativ 
de själva önskar, utan bli 
tilldelade det kommunala 
”alternativet”. Jag sätter 
alternativ inom citations-
tecken för att jag inte anser 
det vara ett alternativ. Alter-
nativ är när man har möjlig-
het att välja!

Man kan inte tänka att 
det kommer att bli dyrt att 
två (eller flera) olika utförare 
kanske kommer att befinna 
sig i ett och samma område. 
Det kommer säkert till en 
början att bli det, men så är 
det ju i början av alla starter.

När det gäller förbudet 
att gå ut och tala om miss-
förhållanden i den privata 
sektorn håller jag inte med. 
Som anställd inom vården 
har man alltid ett ansvar 

att anmäla missförhållanden. 
Privat som kommunalt.

Då jag arbetat inom 
vården i båda sektorer kan 
jag tala om att kritik (kon-
struktiv sådan) tas emot bra 
mycket bättre i den privata 
sektorn. Under mina år som 
anställd i Ale kommun kände 
jag mig ofta motarbetad av 
chefer och beslutsvägarna för 
att förbättra för vårdtagaren 
var ofta långa och krångliga. 
Det ser helt annorlunda ut 
inom den privata sektorn. 
Där är man mer mån om att 
utföra ett gott arbete efter-
som man granskas på ett helt 
annat sätt. Är det så att kom-
munerna måhända är rädda 
för vad en sådan granskning 
kommer att visa? Det kan jag 
förstå med tanke på hur det 
ser ut på många ställen i vår 
kommun.

Gläder mig åt att LOV:en 
äntligen går igenom i vår 
kommun, och hoppas att det 
sprider sig till även äldrebo-
enden, boendestöd etcetera.

Min övertygelse är att 
det bara kan leda till bättre 
omsorg för alla som är i 
behov av det!

Johanna Häussler Sand

Svar på insändaren ”Införandet av loven”

Sveriges mest rutinerade arbetslag

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

Distriktschef  Kungälv, Ale
Ulf Österman, 0721- 511 814

TRIVSELTRÄFF

i Bohus servicehus, 
Lörd 10/11 kl 16
Kaffe och underhållning

 av tecknar Anders

Hjärtligt 
Välkomna!

Trygghet för äldre är 
en viktig del i varje 
människas liv och på 

fl era offentliga vårdcentraler 
i Göteborg – inom Primär-
vården Västra Götalands-
regionen - erbjuds senior-
hälsan, kan detta vara något 
också för oss Alebor? 

Vad innebär då detta? Jo, 
personer 
från 65 år 
och uppåt 
erbjuds mer 
proaktiva 
insatser från 

Vårdcentralen, satsningen 
kallas Seniorhälsan. Detta 
innebär att äldre perso-
ner erbjuds besök hos en 
distriktssköterska. 

Personerna i målgruppen 
får också hjälp med att upp-
rätta en personlig hälsoplan 
samt får en fast vårdkontakt 
på vårdcentralen. 

Vårdcentralen skickar en 
personlig inbjudan om ett 
besök till listade på vårdcen-
tralen, när de fyller 65, 70 
och 75 år. Därefter erbjuds 
man från 80 års ålder ett 

besök varje år. 
Under mitten på 2000-

talet erbjöds alla 80-åringar 
ett besök från Ale Kommuns 
vård- och omsorgs personal, 
men på grund av bristande 
prioritering upphörde detta 
efter några år, tyvärr! Dock 
har idén funnits i den kom-
munala vård- och omsorgs-
verksamheten hela tiden och 
nu finns uppstartade träffar, 
vilket är positivt. 

Här skulle Primärvår-
dens Vårdcentraler och Ale 
kommun kunna samverka 
för att ge bästa vård och 
omsorg efter var och ens 
behov. Så vitt vi förstår finns 
möjligheterna!

Vid Älvängens (S)-för-
enings öppna möte i veckan 
som gick, pratade vi bland 
annat om sjukvård, vård-
centraler, seniorhälsa och 
friskvård. Politiken vill skapa 
Seniorhälsa för våra äldre. 
När kan vi i Ale kommun 
se den första vårdcentralen, 
som erbjuder hälsosamtal för 
sina listade äldre patienter?  

Älvängens (S)-förening
Jarl Karlsson (S)

Vårdcentralerna i Ale 
erbjuder seniorhälsa?

SURTE SISU
Årsmöte 

Vuosikokous
Lördag 24 nov kl 15

TERVETULOA!

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
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Alla medlemmar är välkomna till 

fullmäktigegruppens möte på 
Folkets hus i Nol, 

måndag 12 nov kl 18.30
 

ÖPPET HUS 
I NÖDINGE

Välkommen att prata aktuell politik 
över en kopp kaffe och en våffla, 
på  Södra Klöverstigen 31 

onsdag 14 november 
kl 18.00-20.00

Medlemmar har chans att rösta på 
ombud till partikongressen.

Arr: Nödinge S-förening

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!

ÖPPET MÖTE MED
ALE DEMENSFÖRENING

Tisdagen 13 nov kl 19.00 
Aktivitetshuset i Älvängen, Carlmarks väg 4 

”Vad behöver jag som anhörig 
för att underlätta vardagen?” 

Med Anhörigkonsulent Ann-Marie Thunberg.

Välkomna
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Komvux Ale

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

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

Tomteverkstad 
17 november

Gör din egen tomte, krans, örhängen, tovad tomtebrosch 
eller julkort. Allt material finns till försäljning. Fika ingår. 

Ledare Ingela Berndtsson.
Lördag 17 november kl 11.00-15.00

 Trolledalens Hantverk, nära kyrkan i Hålanda. 
Avgift 420:-

Anmälan 0303-748502 ale@sv.se
 

Föreläsning om sociala 
medier och internet

Lena Wingbro guidar dig genom den digitala djungeln av 
facebook, ramminnen, google, SVT play, bloggar, Spotify, 

webbläsare och annat obegripligt. Föreläsningen avslutas 
med information om internetbank.

Onsdag 28/11 kl 14:00
Ale Bibliotek i Nödinge

Anmälan till 0303-74 85 02, ale@sv.se

www.sv.se/vast
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var ofta långa och krångliga. 
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Där är man mer mån om att 
utföra ett gott arbete efter-
som man granskas på ett helt 
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munerna måhända är rädda 
för vad en sådan granskning 
kommer att visa? Det kan jag 
förstå med tanke på hur det 
ser ut på många ställen i vår 
kommun.

Gläder mig åt att LOV:en 
äntligen går igenom i vår 
kommun, och hoppas att det 
sprider sig till även äldrebo-
enden, boendestöd etcetera.

Min övertygelse är att 
det bara kan leda till bättre 
omsorg för alla som är i 
behov av det!
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Vårdcentralen, satsningen 
kallas Seniorhälsan. Detta 
innebär att äldre perso-
ner erbjuds besök hos en 
distriktssköterska. 

Personerna i målgruppen 
får också hjälp med att upp-
rätta en personlig hälsoplan 
samt får en fast vårdkontakt 
på vårdcentralen. 

Vårdcentralen skickar en 
personlig inbjudan om ett 
besök till listade på vårdcen-
tralen, när de fyller 65, 70 
och 75 år. Därefter erbjuds 
man från 80 års ålder ett 
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Under mitten på 2000-
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vård- och omsorgs personal, 
men på grund av bristande 
prioritering upphörde detta 
efter några år, tyvärr! Dock 
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verksamheten hela tiden och 
nu finns uppstartade träffar, 
vilket är positivt. 

Här skulle Primärvår-
dens Vårdcentraler och Ale 
kommun kunna samverka 
för att ge bästa vård och 
omsorg efter var och ens 
behov. Så vitt vi förstår finns 
möjligheterna!

Vid Älvängens (S)-för-
enings öppna möte i veckan 
som gick, pratade vi bland 
annat om sjukvård, vård-
centraler, seniorhälsa och 
friskvård. Politiken vill skapa 
Seniorhälsa för våra äldre. 
När kan vi i Ale kommun 
se den första vårdcentralen, 
som erbjuder hälsosamtal för 
sina listade äldre patienter?  

Älvängens (S)-förening
Jarl Karlsson (S)
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för att underlätta vardagen?” 

Med Anhörigkonsulent Ann-Marie Thunberg.
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ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00  www.ale.se

November

PÅ GÅNG I ALE

PÅ GÅNG I ALE

Ale söker kvinnor och män för tjänstgöring som

Deltidsbrandmän vid räddningstjänsten 
Räddningstjänsterna i Ale och Kungälvs kommuner 
har sedan många år ett nära samarbete och vid det 
kommande årsskiftet går dessa två organisationer 
ihop i Bohus Räddningstjänstförbund. Nu  
rekryterar vi deltidsbrandmän till våra  
brandstationer i Surte och Nol.

Har du
•  arbete och bostad i Surte-Bohus eller Nödinge-Nol-

Alafors,
• god fysisk och psykisk hälsa, samt
• körkort för personbil?

Då uppfyller du några av våra grundläggande krav för att 
bli deltidsbrandman! Känner du någon mer som kan vara 
intresserad? Tipsa gärna vänner och bekanta.

Som deltidsbrandman (även kallat räddningstjänst- 
personal i beredskap) har du utryckningsberedskap var 
fjärde vecka. Du får ersättning för beredskap samt för 
utryckningar, övningar och annat arbete som kan före-
komma. Under beredskapsveckan ska du kunna inställa 
dig på 4-5 minuter till den brandstation där du tjänstgör.

Du bör ha ett annat jobb i grunden, där din arbetsgivare 
ser fördelar med att ha din kompetens och därför släpper 
iväg dig när du behöver åka på larm.

De som ansöker och uppfyller grundläggande krav  
kommer att få göra ett prov av den fysiska arbets-
förmågan genom att gå ett rullbandstest. Lämpliga 
sökande kommer att kallas till anställningstester som 
hålls under lördagen den 1 december 2012 på brand-
stationen i Surte/Nol/Kungälv. Därefter kommer läkar-
undersökningar och arbets-EKG att genomföras innan 
antagning.

Introduktionsutbildning av antagna personerna kommer 
att ske under januari-mars 2013.

Mångfald i organisationen är för oss en framgångsfaktor.

Välkommen att kontakta oss med dina frågor om rädd-
ningstjänstens och brandmannens uppgifter, krav och 
tester vid anställning, löner och andra anställningsvillkor, 
utbildningsmöjligheter, m.m.
• Platsansvarig Surte: Bo-Göran Svensson (0735-72 25 85)
• Platsansvarig Nol: Ingmar Jigfelt (0704-32 07 51)

Välkommen med din ansökan.
Din ansökan ska vara inne senast den 26 november 2012. 
Du lämnar din ansökan på respektive brandstation eller 
skickar den till:
Ale Räddningstjänst
Enbärsvägen 2
442 42 Kungälv

EN PROMENAD TILL SPANIEN
Paula Dahlqvist och Kenta Larsson från Nödinge tog 
en promenad till Spanien. De kom hem med många 
fina historier och vackra bilder. Passa på att lyssna på 
dem. Entré 50 kr. 
>> Torsdag 8 november kl 18 
Sal 106, Ale gymnasium.

KURA SKYMNING PÅ BIBLIOTEKET!
Denna dag och denna timma läser man högt samma 
text på många bibliotek i hela Norden. Textförfattaren 
kommer alltid från något av de nordiska länderna. I 
år är temat Mångfald i Norden och vi får lyssna till ett 
stycke ur Hallonbåtsflyktingen av Miika Nousiainen.
Fri entré
>> Måndag 12 november kl 19.00 på biblioteken i 
Nödinge, Skepplanda och Älvängen.
Ett samarbete mellan Ale kommun, Föreningen Norden 
och Bibliotekets vänner i norra 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.

KULTURMILJÖER I ALE

Marie Odenbring, som skrivit Kulturarvsplanen, visar 
bilder och berättar om historiska platser och kultur-
miljöer i Ale kommun. Fri entré.  
>> Torsdag 15 november kl 18 
Läsesalen, Ale bibliotek, Nödinge.
 

BARNBOKENS DAG
Vi firar Alfons Åberg 40 år!
Sagostunder, sång och musik med Ale Kulturskola, 
bokfiskedamm, tipspromenad. Kalaslekar, Alfons-pys-
sel och kalasfika i cafét. Ale bibliotek, Nödinge,  
lördag 17 november kl 11.00-14.30.  
I samband med Barnbokens dag visas teatern  
Rävjakten med Pettson och Findus kl. 14.30.  
Biljetter till teatern kostar 50 kr. och finns att köpa på 
Ale bibliotek från 27 oktober.

BARNTEATER: RÄVJAKTEN
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

FÖRFATTARFRUKOST
med Elin Boardy
Elin Boardy är född 1979 och bor i Göteborg. Hon 
arbetar som bibliotekarie och romandebuterade 2008 
med Allt som återstår, en familjehistoria från Bohuslän.  
Boken rönte stor uppmärksamhet och nominerades 
till Borås Tidnings debutantpris. Mot ljuset heter  
hennes andra roman.
Frukosten är framdukad från 9.30.
Entré/frukost 80 kronor
Biljetter finns att köpa från 5 november.
>> Lördag 24 november kl 10.00
Ale bibliotek, Nödinge

KONSERT I JULETID
med Nina Söderquist och Daniel Lindström

Nina Söderquist, Daniel 
Lindström och deras mu-
siker står för musikunder-
hållningen vid den tra-
ditionsenliga konserten 
i juletid, i samband med 
utdelandet av kultursti-

pendiet och ”Vaken ledare-stipendiet”. Det kommer 
att bli en kväll med något för alla smaker! Allt ifrån 
finstämda julsånger, till souliga inslag och välkända 
låtar från bl a musikaler, Frank Sinatra och Queen! 
Entré 150 kr inkl julfika. Biljetter säljs från fredag 9 no-
vember på Ale bibliotek 0303-330216. Plats: Teatern, 
Ale gymnasium, Nödinge. 
>> Söndag 2 december kl 17 
Teatern, Ale gymnasium.
Medarr: Teaterföreningen i Ale, ABF.

OBS!
Den tidigare annonserade  
julkonserten med Sångensemblen 
Amanda är inställd pga sjukdom.

Fotograf: Peter Knutson
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Testa dina lungor 

I morgon uppmärksammar vi världsKOLdagen 
genom att välkomna dig som är eller har varit  
rökare att gratis testa din lungfunktion hos oss.

Välkommen till Kungälvs sjukhus 
den 16 november kl. 10.00–15.00  
(skyltat från huvudentrén).

KOL är en lungsjukdom som för med sig 
att man får svårt att andas, kan känna 
trötthet och att orken blir nedsatt. 
Sjukdomen orsakas framför allt av rökning.

Testa dina lungor
Onsdag den 14 november uppmärksammar 
vi världsKOLdagen genom att välkomna dig 
som är eller har varit rökare att gratis testa 
din lungfunktion hos oss.

Varmt välkommen!

KOL är en lungsjukdom som för med sig
att man får svårt att andas, kan känna
trötthet och att orken blir nedsatt.

NÖDINGE
VÅRDCENTRAL

ÄLVÄNGENS
VÅRDCENTRAL

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

Livscoach
& familjeterapi

i Upphärad

Peter 0707-76 33 44

SKEPPLANDA. PRO Ale 
Norra hade höstens frisk-
vårdsträff i Skepplanda 
Bygdegård torsdagen den 
18 oktober. Ett 80-tal per-
soner kom till bygdegården 
där friskvårdskommittén 
serverade en lätt förtäring 
bestående av nyttiga frukter 
och grönsaker. Efter detta 

serverades kaffe med hemba-
kad äppelkaka.

Därefter blev det mode-
visning av PRO:s alldeles 
egna mannekänger, men 
där insmög sig även man-
nekänger direkt från Paris. 
Kläderna som visades kom 
från Senior Shop som hade 
mycket kläder för oss senio-

rer, där hugade spekulanter 
kunde göra inköp efter vis-
ningen.

Två timmar rinner snabbt 
iväg och vi tackar frisk-
vårdskommittén för ett trev-
ligt arrangemang.

Eva Carlsson

Friksvårdsträff i Skepplanda

Jag har ett fl ertal gånger 
mailat och ringt polisen 
angående det problem 

som fi nns i Bohus och Surte 
med hastigheten på både 
bilar, bussar och mopeder.

Hastigheten mellan Bohus 
centrum och Skårdal är 30 
km/t, men många fordon kör 
betydligt fortare, säkert upp 

till 60 km/t. Den största pro-
blematiken är att det ligger 
en förskola på den här vägen 
och där finns barn från 1 år.

Jag förstår inte hur lite 
skolan och föräldrar verkar ta 
i ansvar angående mopedister 
som både kör vårdslöst och 
utan hjälm till bland annat 
skolan. Min fru var nära att 

bli påkörd med barnvagn 
för ett tag sedan. Det borde 
finnas en polisstation här i 
kommunen som har runt 30 
000 invånare. 

Kommunen, skolan och 
polisen bör se till att agera 
innan ett litet barn eller 
någon annan råkar illa ut!

Orolig förälder

Agera innan någon råkar illa ut

På förra utbildnings-
nämnden togs det 
ett beslut som kallas 

avgiftsfri skola. S, V och 
MP, med stöd av FP, röstade 
igenom ett förslag som 
innebär att föräldrar inte 
får bidra med en liten slant 
exempelvis till en bussresa.

I Sverige har vi en avgifts-
fri skola enligt lag. Skolin-
spektionen tillåter dock att 
små summor får tas ut vid 
enskilda tillfällen. Nu har 
vänsterminoriteten med 
stöd av FP valt att vi, inom 
just det här området, ska ha 
strängare regler än vad skol-
inspektionen medger. 

Konsekvenserna av detta 
beslut är osäkra, men vi är 
rädda för att de kommer att 
bli dyra. I Umeå har man 
tagit ett likadant beslut och 
där har man tolkat det så 
att skolan nu är tvungen 
att köpa in skidutrustning 
till alla elever för att de ska 
kunna vara med på frilufts-
dagar. Vad betyder då detta 
beslut för oss i Ale? Ska vi 

köpa in cyklar för att skolan 
ska kunna fortsätta be elev-
erna ta cykeln till olika akti-
viteter? Ska vi köpa idrotts-
kläder för både inomhus-
och utomhusbruk för att 
eleverna ska kunna vara med 
på idrottslektionerna? Listan 
kan göras lång och vänster-
minoriteten har inga svar. 

Vad kommer det här 
beslutet att dessutom inne-
bära för skolornas ekonomi? 
Vänsterminoriteten vill att vi 
tar 1 miljon kronor av sko-
lans pengar till det här. De 
pengarna skulle kunna räcka 
till bussbiljetter, men räcker 
naturligtvis inte till cyklar, 
skidutrustning eller idrotts-
kläder. De pengarna skulle 
vi kunna använda till att 
anställa till exempel två 
lärare eller specialpedago-
ger. Något vi så väl behöver i 
Ales skolor. Fråga lärare och 
förskolepersonal vilket de 
tycker är viktigast, att kunna 
göra riktiga satsningar för 
barnens lärande eller att 
hitta pengar i en ansträngd 

budget för en bussresa? 
I Ale har vi fortfarande en 

lärartäthet som inte är till-
räckligt bra. Vi kämpar och 
vänder på varje krona för 
att kunna får ner barngrup-
perna i förskolan och för att 
anställa fler pedagoger. Men 
i det läget väljer alltså S, V 
och MP, med stöd av FP, att 
besluta att vi ska skärpa reg-
lerna inom ett område som 
redan är lagstyrt och där 
Ale utan problem håller sig 
inom de befintliga reglerna. 
Det enda vettiga att göra 
hade varit att ta fram riktlin-
jer för skolorna i Ale utifrån 
det som står i skollagen, och 
vad skolinspektionen säger, 
och sen se till att alla skolor 
följer dem. Nu har vänster-
minoriteten, med stöd av 
FP, tvingat oss att prioritera 
bussbiljetter istället för en 
ökad lärartäthet.

Centerpartiet
Moderaterna

Kristdemokraterna
Aledemokraterna

Bussbiljetter istället för ökad lärartäthet?

ALAFORS. Ahlafors 
Bryggerier tvingas 
hälla ut 1 700 liter öl.

Anledningen är att en 
färdig tank av Ahlafors 
Ljusa fått en bismak av 
rengöringsmedel.

– Det kan hända att 
några backar kommit 
ut på marknaden, men 
vi tror inte det, säger 
Christer ”Cralle” Sund-
berg.
Det är antingen i filtrerings- 
eller tappningsprocessen 
som skadan uppstått. Exakt 
vad som har hänt kan inte 
Christer Sundberg svara på.

– Tack och lov upptäckte vi 

felet i ett tidigt skede. Vi har 
hämtat hem öl från System-
bolaget och från de krogar 
som vi levererar till. Vi har 
också kvar öl på bryggeriet 
som vi kommer att hälla ut. 
Är det någon konsument 
som har köpt Ahlafors Ljusa 
nyligen och som är osäker 
om det kan vara något fel på 
produkten är de välkomna 
att höra av sig till oss, säger 
Sundberg.

Ahle Julöl riskerar inte 
att gå samma bittra öde till 
mötes?

– Nej, absolut inte! Tapp-
ningen pågår för fullt och i 
mitten av november släpps 

det till försäljning på Sys-
tembolaget, avslutar Chris-
ter Sundberg.

JONAS ANDERSSON

Ahlafors Ljusa har återkallats

Den senaste brygden av Ahla-
fors Ljusa har fått en bismak 
av rengöringsmedel. 1 700 
liter går därmed till spillo.  

Välkommen till Västsveriges Upphandlingsdag

Måndag 19 nov, kl 09:00 - 16:30
Plats konferenscentrum Wallenberg, 
Medicinaregatan 20 A, Göteborg

Kom på inspirerande seminarier och spännande 
möten med Västsveriges största upphandlare på 
Konferenscentrum Wallenberg i Göteborg och lär 
dig mer om hur du kan få del av denna marknad.

Har du råd att inte komma?

Bäste företagare!
Visste du att den offentliga 
sektorn handlar för 
500 miljarder kr per år?
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Testa dina lungor 

I morgon uppmärksammar vi världsKOLdagen 
genom att välkomna dig som är eller har varit  
rökare att gratis testa din lungfunktion hos oss.

Välkommen till Kungälvs sjukhus 
den 16 november kl. 10.00–15.00  
(skyltat från huvudentrén).

KOL är en lungsjukdom som för med sig 
att man får svårt att andas, kan känna 
trötthet och att orken blir nedsatt. 
Sjukdomen orsakas framför allt av rökning.

Testa dina lungor
Onsdag den 14 november uppmärksammar 
vi världsKOLdagen genom att välkomna dig 
som är eller har varit rökare att gratis testa 
din lungfunktion hos oss.

Varmt välkommen!

KOL är en lungsjukdom som för med sig
att man får svårt att andas, kan känna
trötthet och att orken blir nedsatt.

NÖDINGE
VÅRDCENTRAL

ÄLVÄNGENS
VÅRDCENTRAL

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

Livscoach
& familjeterapi

i Upphärad

Peter 0707-76 33 44

SKEPPLANDA. PRO Ale 
Norra hade höstens frisk-
vårdsträff i Skepplanda 
Bygdegård torsdagen den 
18 oktober. Ett 80-tal per-
soner kom till bygdegården 
där friskvårdskommittén 
serverade en lätt förtäring 
bestående av nyttiga frukter 
och grönsaker. Efter detta 

serverades kaffe med hemba-
kad äppelkaka.

Därefter blev det mode-
visning av PRO:s alldeles 
egna mannekänger, men 
där insmög sig även man-
nekänger direkt från Paris. 
Kläderna som visades kom 
från Senior Shop som hade 
mycket kläder för oss senio-

rer, där hugade spekulanter 
kunde göra inköp efter vis-
ningen.

Två timmar rinner snabbt 
iväg och vi tackar frisk-
vårdskommittén för ett trev-
ligt arrangemang.

Eva Carlsson

Friksvårdsträff i Skepplanda

Jag har ett fl ertal gånger 
mailat och ringt polisen 
angående det problem 

som fi nns i Bohus och Surte 
med hastigheten på både 
bilar, bussar och mopeder.

Hastigheten mellan Bohus 
centrum och Skårdal är 30 
km/t, men många fordon kör 
betydligt fortare, säkert upp 

till 60 km/t. Den största pro-
blematiken är att det ligger 
en förskola på den här vägen 
och där finns barn från 1 år.

Jag förstår inte hur lite 
skolan och föräldrar verkar ta 
i ansvar angående mopedister 
som både kör vårdslöst och 
utan hjälm till bland annat 
skolan. Min fru var nära att 

bli påkörd med barnvagn 
för ett tag sedan. Det borde 
finnas en polisstation här i 
kommunen som har runt 30 
000 invånare. 

Kommunen, skolan och 
polisen bör se till att agera 
innan ett litet barn eller 
någon annan råkar illa ut!

Orolig förälder

Agera innan någon råkar illa ut

På förra utbildnings-
nämnden togs det 
ett beslut som kallas 

avgiftsfri skola. S, V och 
MP, med stöd av FP, röstade 
igenom ett förslag som 
innebär att föräldrar inte 
får bidra med en liten slant 
exempelvis till en bussresa.

I Sverige har vi en avgifts-
fri skola enligt lag. Skolin-
spektionen tillåter dock att 
små summor får tas ut vid 
enskilda tillfällen. Nu har 
vänsterminoriteten med 
stöd av FP valt att vi, inom 
just det här området, ska ha 
strängare regler än vad skol-
inspektionen medger. 

Konsekvenserna av detta 
beslut är osäkra, men vi är 
rädda för att de kommer att 
bli dyra. I Umeå har man 
tagit ett likadant beslut och 
där har man tolkat det så 
att skolan nu är tvungen 
att köpa in skidutrustning 
till alla elever för att de ska 
kunna vara med på frilufts-
dagar. Vad betyder då detta 
beslut för oss i Ale? Ska vi 

köpa in cyklar för att skolan 
ska kunna fortsätta be elev-
erna ta cykeln till olika akti-
viteter? Ska vi köpa idrotts-
kläder för både inomhus-
och utomhusbruk för att 
eleverna ska kunna vara med 
på idrottslektionerna? Listan 
kan göras lång och vänster-
minoriteten har inga svar. 

Vad kommer det här 
beslutet att dessutom inne-
bära för skolornas ekonomi? 
Vänsterminoriteten vill att vi 
tar 1 miljon kronor av sko-
lans pengar till det här. De 
pengarna skulle kunna räcka 
till bussbiljetter, men räcker 
naturligtvis inte till cyklar, 
skidutrustning eller idrotts-
kläder. De pengarna skulle 
vi kunna använda till att 
anställa till exempel två 
lärare eller specialpedago-
ger. Något vi så väl behöver i 
Ales skolor. Fråga lärare och 
förskolepersonal vilket de 
tycker är viktigast, att kunna 
göra riktiga satsningar för 
barnens lärande eller att 
hitta pengar i en ansträngd 

budget för en bussresa? 
I Ale har vi fortfarande en 

lärartäthet som inte är till-
räckligt bra. Vi kämpar och 
vänder på varje krona för 
att kunna får ner barngrup-
perna i förskolan och för att 
anställa fler pedagoger. Men 
i det läget väljer alltså S, V 
och MP, med stöd av FP, att 
besluta att vi ska skärpa reg-
lerna inom ett område som 
redan är lagstyrt och där 
Ale utan problem håller sig 
inom de befintliga reglerna. 
Det enda vettiga att göra 
hade varit att ta fram riktlin-
jer för skolorna i Ale utifrån 
det som står i skollagen, och 
vad skolinspektionen säger, 
och sen se till att alla skolor 
följer dem. Nu har vänster-
minoriteten, med stöd av 
FP, tvingat oss att prioritera 
bussbiljetter istället för en 
ökad lärartäthet.

Centerpartiet
Moderaterna

Kristdemokraterna
Aledemokraterna

Bussbiljetter istället för ökad lärartäthet?

ALAFORS. Ahlafors 
Bryggerier tvingas 
hälla ut 1 700 liter öl.

Anledningen är att en 
färdig tank av Ahlafors 
Ljusa fått en bismak av 
rengöringsmedel.

– Det kan hända att 
några backar kommit 
ut på marknaden, men 
vi tror inte det, säger 
Christer ”Cralle” Sund-
berg.
Det är antingen i filtrerings- 
eller tappningsprocessen 
som skadan uppstått. Exakt 
vad som har hänt kan inte 
Christer Sundberg svara på.

– Tack och lov upptäckte vi 

felet i ett tidigt skede. Vi har 
hämtat hem öl från System-
bolaget och från de krogar 
som vi levererar till. Vi har 
också kvar öl på bryggeriet 
som vi kommer att hälla ut. 
Är det någon konsument 
som har köpt Ahlafors Ljusa 
nyligen och som är osäker 
om det kan vara något fel på 
produkten är de välkomna 
att höra av sig till oss, säger 
Sundberg.

Ahle Julöl riskerar inte 
att gå samma bittra öde till 
mötes?

– Nej, absolut inte! Tapp-
ningen pågår för fullt och i 
mitten av november släpps 

det till försäljning på Sys-
tembolaget, avslutar Chris-
ter Sundberg.

JONAS ANDERSSON

Ahlafors Ljusa har återkallats

Den senaste brygden av Ahla-
fors Ljusa har fått en bismak 
av rengöringsmedel. 1 700 
liter går därmed till spillo.  

Välkommen till Västsveriges Upphandlingsdag

Måndag 19 nov, kl 09:00 - 16:30
Plats konferenscentrum Wallenberg, 
Medicinaregatan 20 A, Göteborg

Kom på inspirerande seminarier och spännande 
möten med Västsveriges största upphandlare på 
Konferenscentrum Wallenberg i Göteborg och lär 
dig mer om hur du kan få del av denna marknad.

Har du råd att inte komma?

Bäste företagare!
Visste du att den offentliga 
sektorn handlar för 
500 miljarder kr per år?
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Är du företagare i Ale? Välkommen på

LUNCHMÖTE 
FÖR FÖRETAGARE
torsdagen den 15 november kl 12.00 - 13.30 
i Älvängens IK’s lokaler

Balans i laget
Gästföreläsaren, fotbollslegenden Torbjörn 
Nilsson kommer under lunchen att ha en 
underhållande föreläsning. Torbjörn har en 
fantastisk förmåga att fånga publiken med 
sin charmiga, lugna och mycket ödmjuka 
framtoning. Torbjörn är fotbollsspelare, 
UEFA-cupvinnare och tränare. Han har varit 
förbundskapten för Sveriges U 21-landslag
och är sedan 2008 tränare för Kopparbergs/
Göteborg FC.

Vi bjuder på Gulaschsoppa & dryck

Traditionsenligt provsmakas också årets julöl från 
Ahlafors Bryggeri.
Programvärd: Swedbank
Ingen anmälan krävs.

VÄLKOMNA!

GUNTORP. 1995 började 
Bertil Andersson att 
sälja pelletsbrännare.

Nu är det slut med 
det.

Verksamheten 
övertas istället av Per 
Johansson i Hålanda.

Bertil Andersson är i grun-
den bonde, men när förut-
sättningarna ändrades radi-
kalt på 90-talet ville han göra 
något annat.

– Jag kunde inte tänka 
mig att behöva leva på 
EU-bidrag, så som dagens 
bönder gör. Jag ville vara en 
fri företagare, säger Bertil 
som började fundera på vad 
han skulle kunna livnära sig 
på istället.

– Det skulle vara något 
som många var beroende av 
och en syssla som låg nära 
jord och skogsbruk.

Ganska snart kom han i 
kontakt med Ekotec, som 
hade en egen försäljnings-
organisation för pelletsbrän-
nare i Västra Frölunda. 

– Det gick några månader, 
så ringde marknadschefen 
upp mig och frågade om jag 

kunde börja sälja pellets-
brännare i Ale. Den första 
sålde jag till mig själv. Sedan 
hade jag visningar och sålde 
massor av brännare, berättar 
Bertil Andersson.

– Efter det ringde mark-
nadschefen upp igen och 
frågade om jag kunde ta 
hand om försäljningen i Lilla 
Edets kommun också. Det 
gjorde jag. Det gick ett halvår 
och sedan fick jag ta hand om 
Kungälv. Lite senare blev det 
även Lerum och Alingsås. 
Svaret blev dock nej när jag 
fick förfrågan om att ta över 
Göteborg. Där gick gränsen!

1 200 pelletsbrännare har 
Bertil Andersson sålt under 
de 17 år som han varit verk-
sam i branschen. Därutöver 
har det skett försäljning av 
pellets och utförts service på 
sålda produkter.

– Det har varit en fantas-
tisk resa. Jag var 50 år när jag 
började sälja pelletsbrännare 
och med facit i hand visade 
det sig vara helt rätt, säger 
Bertil.

Verksamheten kommer 
att fortsätta, men i ny regi. 
Per Johansson från Hålanda, 

som har varit en trogen föl-
jeslagare till Bertil under 
många år, tar över arbetet. 

– Jag har köpt tjänster av 
Per och därför föll det sig 
naturligt att fråga om han 
ville ta över. Per har grund-
kunskaperna som krävs, 
säger Bertil.

Per Johansson var till en 
början tveksam, men när det 
ställdes på sin spets blev det 
till slut ett ja.

– Jag är en mångsysslare 
och den här utmaningen 
känns väldigt stimulerande. 
Per J Pelletsvärme & Service 
är namnet på det företag som 
i fortsättningen ska sköta rul-
jansen i den här regionen.

Bertil Andersson går i 
pension med gott samvete 
och lämnar såväl pelletsbran-
schen som sin hemkommun 
bakom sig.

– Marianne och jag 
kommer att flytta till Hal-
land, vi har köpt ett hus där. 
På så sätt kommer vi lite när-
mare havet och lite närmare 
våra barnbarn.

Nu 1600:-Nyhet!
0303-961 44

Ingen mer pellets för Bertil
– Per Johansson tar över verksamheten

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bertil Andersson på MBA Maskin har sålt pelletsbrännare sedan 1995. Nu går Bertil i pensi-
on och verksamheten drivs istället vidare av Per Johansson och företaget Per J Pelletsvär-
mare & Service. Till vänster ses Jörgen Josefsson från Neova som har många års erfarenhet 
av pelletstillverkning.

Gäller t o m 11 november 2012, med reservation för slutförsäljning.

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

KÖP CHOKLAD FRÅN ÅRECHOKLADFABRIK
Många olika smaker och budskap

Lykta 149kr
Finns i svart eller röd

FARS DAG!

Azalea 59kr



harmonera med respektive 
station. Varje station är också 
försedd med en unik kulör. 
I Nol är färgen röd och ska 
anknyta till ortens batte-
rifabrik. Älvängen är gul, 
Nödinge grön, Bohus blå 
och Surte svart.

Fortfarande återstår ett 
visst arbete innan stationerna 
är helt klara. Bland annat ska 
det upp informationsskyltar 
och digitala displayer med 
realtidsvisning för buss- och 
tågtrafiken.

– Det har varit en lång resa 
och snart är vi i mål. I mitten 
av 90-talet väcktes frågan 

första gången, den proviso-
riska stationen i Älvängen 
byggdes för att väcka mark-
naden och 2005 fattades ett 
beslut om trafikstrukturen. 
Snart är det dags för den 
efterlängtade invigningen, 
konstaterar Stefan Ekman.
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NOL. Nu är det bara en 
dryg månad kvar till 
invigningen av Alepen-
deln.

I förra veckan öpp-
nade Västtrafi k dörren 
till en förhandsvisning 
av Nol station.

– Vi är mycket stolta 
och glada. Arkitekturen 
håller hög klass, förkla-
rade Västtrafi ks infra-
chef Stefan Ekman.

I torsdags gläntade Väst-
trafik på dörren till Nol sta-
tion. Media fick tillsammans 
med kommunledningen i Ale 
chansen att titta lite närmare 
på en av de fem pendeltågs-
stationer som kommer att 
vara i drift från och med den 
9 december.

– Inledningsvis blir det 
halvtimmestrafik, men den 
7 januari rullar vi igång med 
kvartstrafik morgon och 
eftermiddag. Det känns helt 
fantastiskt att få uppleva 
denna satsning med ny bana, 
nya stationer och nya tåg, 
säger Västtrafiks tågtrafik-
chef Jarl Samuelsson.

Det är Västtrafiks största 
enskilda satsning sedan 
Kungsbackapendeln starta-
des upp i början av 90-talet. 

– Vi har satsat 330 miljo-
ner kronor i det här projektet 
och i den summan ingår de 
fem stationerna i Ale, sta-
tionen Lödöse Södra, Gam-
lestadens första etapp samt 
resecentret i Älvängen. Där-
utöver tillkommer investe-
ringar som Trafikverket och 
Ale kommun gjort, berättade 
Stefan Ekman.

Tidlös design
Robusta material och en 
enkel och självklar struktur. 
Det är vad som kännetecknar 
de nya pendeltågsstationerna 
i Ale enligt Stefan Ekman.

– Det ska vara tidlöst, 
tryggt och säkert. Tillgäng-
lighetsfrågan har varit viktig 
då vi planerat utformningen 
av stationerna, säger Ekman.

I stationsbyggnaden är 
väggarna av klinkers, golvet 
av kalksten och räckena av 
stål. Vissa inslag av trä finns 
också. Den frispända bron 
över vägen, som förbinder 
tornen, utgörs av laminerat 
glas.

– Transparensen är viktig 
för den upplevda säkerhe-
ten och att man ser när tåget 
kommer, säger Ekman.

Väderskydden på platt-
formen är utspridda och ska 

ALE. Trafi kverkets byg-
gande av dubbelspår 
mellan Göteborg och 
Trollhättan går nu in i 
sitt slutskede. 

Under den här veckan 
kopplar Trafi kverket 
in det nybyggda dub-
belspåret och måste då 
stänga av all tågtrafi k 
mellan Göteborg och 
Trollhättan.

Ersättningsbus-
sar kommer att gå på 
sträckan enligt särskild 
tidtabell.

I december ska det vara klart 
med dubbelspårig järnväg 
hela sträckan Göteborg-

Trollhättan, något som 
minskar restiden väsentligt 
för tågresenärerna. Arbetet 
som utförs 5-11 novem-

ber innebär 
att tåg som 
t r a f i k e r a r 
G ö t e b o r g –
Trollhättan-
Vänersborg 
kommer att 
ersättas med 
buss.

S t o p p e t 
p å v e r k a r 
tågtra f iken 

mellan Göteborg-Karl-
stad och Göteborg-Oslo, 
som ersätts med buss på 
sträckan Göteborg–Troll-
hättan. Västtågen Göteborg-
Vänersborg ersätts med buss 
hela sträckan, med undantag 
för Öxnered. 

– Ersättningstrafiken är 
planerad i samarbete mellan 
alla berörda järnvägsföretag 
och det bussbolag som kör 
ersättningsbussarna, för att 
skapa bästa möjliga lösning 
för alla resenärer, säger Jarl 
Samuelsson, ansvarig för 

Västtrafiks tågtrafik.
Västtrafiks reseplanerare 

är uppdaterad med alla tider 
för ersättningstrafiken. Det 
kommer att finnas stations-
värdar i Göteborg och bus-
skoordinatorer i Trollhättan 
och Göteborg under perio-
den. Anslag med trafikin-
formation kommer också 
att sättas upp på berörda 
stationer och Trafikverket 
kommer att göra utrop på 
stationerna.

JONAS ANDERSSON

Lång resa som snart är i mål
– Förhandsvisning av Nol station

Fem pendeltågsstationer i Ale kommer snart att vara i drift. 
I förra veckan hade Västtrafi k bjudit in till en förhandsvis-
ning av Nol station.

Idel glada miner på förhandsvisningen av Nol station. Fr v: 
Projektledare Lars-Erik Pedersen, infrachef Stefan Ekman, 
Ales kommunalråd Mikael Berglund och Trafi kverkets Bo 
Björklund.
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jonas@alekuriren.se
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Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Ingen tågtrafi k mellan Göteborg och Trollhättan
– Buss ersätter tåg 
den här veckan

Buss kommer att ersätta tåg på sträckan Göteborg-Trollhättan under perioden 5-11 november.
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harmonera med respektive 
station. Varje station är också 
försedd med en unik kulör. 
I Nol är färgen röd och ska 
anknyta till ortens batte-
rifabrik. Älvängen är gul, 
Nödinge grön, Bohus blå 
och Surte svart.

Fortfarande återstår ett 
visst arbete innan stationerna 
är helt klara. Bland annat ska 
det upp informationsskyltar 
och digitala displayer med 
realtidsvisning för buss- och 
tågtrafiken.

– Det har varit en lång resa 
och snart är vi i mål. I mitten 
av 90-talet väcktes frågan 

första gången, den proviso-
riska stationen i Älvängen 
byggdes för att väcka mark-
naden och 2005 fattades ett 
beslut om trafikstrukturen. 
Snart är det dags för den 
efterlängtade invigningen, 
konstaterar Stefan Ekman.
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NOL. Nu är det bara en 
dryg månad kvar till 
invigningen av Alepen-
deln.

I förra veckan öpp-
nade Västtrafi k dörren 
till en förhandsvisning 
av Nol station.

– Vi är mycket stolta 
och glada. Arkitekturen 
håller hög klass, förkla-
rade Västtrafi ks infra-
chef Stefan Ekman.

I torsdags gläntade Väst-
trafik på dörren till Nol sta-
tion. Media fick tillsammans 
med kommunledningen i Ale 
chansen att titta lite närmare 
på en av de fem pendeltågs-
stationer som kommer att 
vara i drift från och med den 
9 december.

– Inledningsvis blir det 
halvtimmestrafik, men den 
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denna satsning med ny bana, 
nya stationer och nya tåg, 
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chef Jarl Samuelsson.

Det är Västtrafiks största 
enskilda satsning sedan 
Kungsbackapendeln starta-
des upp i början av 90-talet. 

– Vi har satsat 330 miljo-
ner kronor i det här projektet 
och i den summan ingår de 
fem stationerna i Ale, sta-
tionen Lödöse Södra, Gam-
lestadens första etapp samt 
resecentret i Älvängen. Där-
utöver tillkommer investe-
ringar som Trafikverket och 
Ale kommun gjort, berättade 
Stefan Ekman.

Tidlös design
Robusta material och en 
enkel och självklar struktur. 
Det är vad som kännetecknar 
de nya pendeltågsstationerna 
i Ale enligt Stefan Ekman.

– Det ska vara tidlöst, 
tryggt och säkert. Tillgäng-
lighetsfrågan har varit viktig 
då vi planerat utformningen 
av stationerna, säger Ekman.

I stationsbyggnaden är 
väggarna av klinkers, golvet 
av kalksten och räckena av 
stål. Vissa inslag av trä finns 
också. Den frispända bron 
över vägen, som förbinder 
tornen, utgörs av laminerat 
glas.

– Transparensen är viktig 
för den upplevda säkerhe-
ten och att man ser när tåget 
kommer, säger Ekman.

Väderskydden på platt-
formen är utspridda och ska 

ALE. Trafi kverkets byg-
gande av dubbelspår 
mellan Göteborg och 
Trollhättan går nu in i 
sitt slutskede. 

Under den här veckan 
kopplar Trafi kverket 
in det nybyggda dub-
belspåret och måste då 
stänga av all tågtrafi k 
mellan Göteborg och 
Trollhättan.

Ersättningsbus-
sar kommer att gå på 
sträckan enligt särskild 
tidtabell.

I december ska det vara klart 
med dubbelspårig järnväg 
hela sträckan Göteborg-

Trollhättan, något som 
minskar restiden väsentligt 
för tågresenärerna. Arbetet 
som utförs 5-11 novem-

ber innebär 
att tåg som 
t r a f i k e r a r 
G ö t e b o r g –
Trollhättan-
Vänersborg 
kommer att 
ersättas med 
buss.
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tågtra f iken 

mellan Göteborg-Karl-
stad och Göteborg-Oslo, 
som ersätts med buss på 
sträckan Göteborg–Troll-
hättan. Västtågen Göteborg-
Vänersborg ersätts med buss 
hela sträckan, med undantag 
för Öxnered. 

– Ersättningstrafiken är 
planerad i samarbete mellan 
alla berörda järnvägsföretag 
och det bussbolag som kör 
ersättningsbussarna, för att 
skapa bästa möjliga lösning 
för alla resenärer, säger Jarl 
Samuelsson, ansvarig för 

Västtrafiks tågtrafik.
Västtrafiks reseplanerare 

är uppdaterad med alla tider 
för ersättningstrafiken. Det 
kommer att finnas stations-
värdar i Göteborg och bus-
skoordinatorer i Trollhättan 
och Göteborg under perio-
den. Anslag med trafikin-
formation kommer också 
att sättas upp på berörda 
stationer och Trafikverket 
kommer att göra utrop på 
stationerna.

JONAS ANDERSSON

Lång resa som snart är i mål
– Förhandsvisning av Nol station

Fem pendeltågsstationer i Ale kommer snart att vara i drift. 
I förra veckan hade Västtrafi k bjudit in till en förhandsvis-
ning av Nol station.

Idel glada miner på förhandsvisningen av Nol station. Fr v: 
Projektledare Lars-Erik Pedersen, infrachef Stefan Ekman, 
Ales kommunalråd Mikael Berglund och Trafi kverkets Bo 
Björklund.
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STURES 
SPISAR AB

Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors

e-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.seVi har flera bra erbjudande på täljstenskaminer.  

Se www.jotul.se och www.scanspis.se för mer information.

JØTUL FS 165
MED JØTUL I 400 FL

26 900:–
REK. ORD. PRIS 31 900:-

VÄRME SOM VARAR LÄNGE

En täljstenskamin har en mycket god 
värmekapacitet och lagrar värme länge.  
Det ger dig en skön och naturlig 
uppvärmning hemma.  

SPARA 5 000:–JUST NU!

www.jotul.se

JØTUL F 476
30 500:–
REK. ORD. PRIS 35 900:-

SPARA 5 400:–JUST NU!

www.scanspis.se

SPARA 4 000:–JUST NU!

SCANSPIS 58-9/10
20 900:–
REK. ORD. PRIS 24 900:-
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Alla 7 kampanj -
modeller hittar Du 
på www.contura.se

1.500:-
rabatt på Premodul

skorsten vid samtidigt
köp av valfri 

Contura kamin.

CONTURA 860T
Ord. pris 19.900:-

JUST NU 17.900:-
Spara 

2.000:-

STRÅLANDE
tider för dig som vill

SPARA

>> KEDDY K800-SERIEN
Rek. cirkapris 

fr 19.900:-

>> SPISKASSETT
Rek. cirkapris 

fr 11.990:-

Mer information och hjälp med allt från pris-
uppgifter, skorsten och installation får du 
hos din återförsäljare. keddy.se

V
10 november kl 10-14

NÖDINGE. Framtidsfrå-
gorna var i fokus när 
natur- och teknikele-
verna på Ale gymnasi-
um mötte ambassadö-
rer från skogsindustrin.

Temadagen Fram-
tidsresan vill visa 
skogsindustrin ur tre 
perspektiv, nämligen 
att den är bredteknolo-
gisk, internationell och 
kretsloppsanpassad.

– Vi vill få eleverna 
att se nya möjligheter, 
vara lite nytänkande 
och bli innovativa i sitt 
eget tänkande, säger 
Johan Törner.

Framtidsresan har som mål 
att visa gymnasieeleverna 
att skogsindustrin är en 
framtidsbransch och sporra 
dem till att skaffa sig en bra 
utbildning, oavsett om det är 
en högskoleutbildning eller 
kanske en yrkesutbildning.

Under den tre timmar 
långa temadagen fick Ale 
gymnasiums elever besöka 
tre olika stationer; Piccadilly, 
Station Studio K och Fiber-
space. 

– Piccadilly Station visar 
det internationella perspek-
tivet från branschen och 
hålls på engelska. Eleverna 
får med hjälp av en så kallad 

Futureguide rita ut sin egen 
framtid. Fokus ligger på elev-
erna själva och deras framtid, 
säger Johanna Wiberg, en 
av ambassadörerna.

På den andra stationen, 
Studio K (K står för krets-
lopp), diskuterades vikten 
av att balansera miljö- och 
produktionsintressen på ett 
företag. Eleverna fick bilda 
ett företag där hälften av 
dem arbetade på miljöavdel-
ningen och andra hälften på 
produktionsavdelningen. En 
frågesport arrangerades där 
syftet vara att tjäna miljoner 
och få balansbrädan att väga 
helt jämt.

– Det spelar ingen roll hur 
många miljoner de tjänar om 
de inte kan få miljöintressen 

och produktionsintressen 
att väga jämt, säger Johan 
Törner.

I samband med åter-
samlingen blev det dags att 
avverka den tredje och avslu-
tande stationen. I Fiber-
space återspeglades bredden 
av yrkesgrupper som finns 
inom skogsindustrin, allt 
ifrån maskinförare till civil-
ingenjörer, processoperatö-
rer, tekniker, ekonomer med 
mera. Eleverna fick själva 
forska fram en produkt base-
rad på cellulosa och sedan 
med hjälp av ett rollspel utse 
en vinnare.

– När ungdomarna får 
forska fram egna lösningar 
finns det ingen hejd på 
kreativiteten, säger Johan 
Törner.

– Vi vill visa att skogsindu-
strin är en del av lösningen 
för att skapa ett hållbart sam-
hälle. Eleverna blir positivt 
överraskade av bredden inom 
skogsindustrin. Det finns så 
många spännande jobb och 
möjligheter, avslutar Törner.

Elever togs med på framtidsresa
– Fick uppleva skogsindustrin 
ur olika perspektiv

I ALE GYMNASIUM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Med en så kallad Futurguide 
fi ck eleverna rita ut sin egen 
framtid.

En av Skogsindustriernas ambassadörer, Johan Törner, talade om vikten av att balansera miljö- och produktionsintressen på 
ett företag. Natur- och teknikeleverna på Ale gymnasium lyssnade intresserat.

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



alekuriren  |   nummer 40  |   vecka 45  |   201210

VÄLKOMMEN PÅ ÖPPEN VISNING, 

ONSDAGEN DEN 14 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

la
zz

o
.n

u
  

2
0

1
2

Välkommen 14 novemberkl. 17–19

ALE. Det blir ingen 
politisk strid om hur de 
återbetalda Alfamiljo-
nerna ska användas.

Majoriteten och op-
positionen har redan 
kommit överens.

Föreningslivet i Ale 
blev den stora vinnaren.

Ale kommun får i år tillbaka 
23,9 miljoner kronor från 
avtalsförsäkringen (Alfa). 
Avgifterna har helt enkelt inte 
stått i relation till kostnaden. 
Hur dessa Alfamiljoner skulle 
hanteras fanns det olika åsik-
ter om. Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet ville förutom 
att stärka det egna kapitalet 
också öka investeringsbidra-
get till föreningslivet, ge per-
sonalen en bonus samt avsätta 
medel till klimatinvesteringar 
i vissa kommunala verksam-
heter.

Majoriteten, Allianspar-
tierna och Aledemokraterna, 
ville å sin sida fondera peng-
arna i en utvecklingsfond för 
smarta investeringar, som ska 
ge återbetalning på lång sikt 
genom lägre driftskostna-
der. Vilka dessa investeringar 
skulle kunna vara ville Allian-
sen ha tid på sig för att finna.

Att fondera pengar i årsre-
dovisningen har blivit ett allt 
vanligare sätt för landets kom-
muner, något som opposi-
tionsråd Paula Örn (S), varit 
kritisk mot. Efter samtal med 
majoriteten har oppositions-
partierna tänkt om.

– Vi har valt att acceptera 
tillvägagångssättet, dels för 
att det nu framgår tydligt att 
pengarna avses användas för 
tillväxt- och klimatsmarta 
investeringar, dels att majo-
riteten gick med på att öka 
investeringsbidraget till för-
eningslivet med fyra miljoner 
kronor. Det känns väldigt bra 
att vi får igenom detta trots att 
vi inte sitter i majoritet. Att vi 
inte får gehör för allt får man 
leva med i opposition, säger 
en mycket nöjd Paula Örn.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), är även han tillfreds med 
uppgörelsen.

– Föreningslivet är ett 
prioriterat område och var 
inget förslag som vi hade svårt 
för att bejaka, men pengarna 
ska räcka till mycket. Vi vill 
hitta en långsiktighet och 
inte stressa fram några beslut. 
Engångsbelopp som Alfamil-
jonerna ska användas smart så 

vi får glädje av dem i många år 
framöver. Det känns bra att vi 
nu är överens om att inte göra 
något förhastat, utan att för-
söka finna investeringar som 
både är klimatsmarta och ger 
tillväxt framåt, säger han.

De fyra extramiljonerna 
till föreningslivet tas på årets 
resultat som enligt senaste 
prognosen landar runt 28 
miljoner kronor. Kultur- och 
fritidsnämnden, som han-
terar investeringsbidragen, 
kommer att ta beslut i frågan 
om vilka föreningar som ska 
beviljas stöd på sitt samman-
träde den 17 december.

– Det är kort om tid, men 
det tror vi att föreningslivet 
har överseende med i det här 
läget. Ansökningstiden går ut 
den 23 november. Rutinen för 
ansökan är samma som tidi-
gare och blanketten finns att 
skriva ut från Ale kommuns 
hemsida. Våra tjänstemän 
kommer sedan att hantera 
ansökningarna, de vet vilka 
behov som är mest akuta. 
Beslutet om hur pengarna ska 
fördelas fattas emellertid av 
Kultur- och fritidsnämnden, 
säger Isabell Korn (M) ord-
förande i densamma.

Hur stort har investe-

ringsbidraget varit tidigare 
år?

– Under de senaste åren 
har ramen legat på 50 000 
kronor, så det är en väsentlig 
skillnad. Det totala beloppet 
för ansökningar brukar uppgå 
till cirka 1,5 miljoner kronor. 
Vi vet också med oss att vissa 
föreningar inte ens bryr sig 
om att söka, då de inte tror sig 
ha en chans att få gehör för sitt 
ärende, säger Isabell Korn.

Fyra extramiljoner 
till föreningslivet
– Majoriteten och oppositionen överens om Alfapengarna

Majoriteten och oppositionen är överens om inriktningen för hur de återbetalda Alfamil-
jonerna ska fördelas. Föreningslivet är den stora vinnaren. Fyra miljoner hamnar i potten 
för investeringsbidrag. Glädjande tycker de båda kommunalråden Paula Örn (S) och Mikael 
Berglund (M).
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Till vad kan föreningarna 
söka investeringsbidrag?

– Det finns en etablerad och 
befintlig struktur som vi arbe-
tar efter. Föreningarna vet 
vad som gäller, de känner till 
kriterierna. Det handlar om 
investeringar som har långsik-
tig effekt. Som exempel kan 

nämnas Ale Basket som behö-
ver en ny matchklocka eller 
hembygdsföreningen som är i 
behov av att måla om sina hus, 
säger Isabell Korn.

Samtliga partier i kom-
munfullmäktige stod bakom 
beslutet om Alfamiljonernas 
användande.

Hemsida 
snabbt, enkelt, prisvärt!

Att skaffa hemsida idag behöver varken 
vara svårt, dyrt eller tidskrävande
En väl utformad hemsida är ett av de absolut effektivaste 

sätten att nå kunder och leverantörer.

Slipp allt krångel, onödiga utgifter och bortkastad tid.

Låt oss på Alekuriren hjälpa dig med din marknadsföring 

på nätet så kan du ägna dig åt annat…

Ring oss gärna om du vill veta mer:

0303-333 734
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ALE. Det blir ingen 
politisk strid om hur de 
återbetalda Alfamiljo-
nerna ska användas.

Majoriteten och op-
positionen har redan 
kommit överens.

Föreningslivet i Ale 
blev den stora vinnaren.

Ale kommun får i år tillbaka 
23,9 miljoner kronor från 
avtalsförsäkringen (Alfa). 
Avgifterna har helt enkelt inte 
stått i relation till kostnaden. 
Hur dessa Alfamiljoner skulle 
hanteras fanns det olika åsik-
ter om. Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet ville förutom 
att stärka det egna kapitalet 
också öka investeringsbidra-
get till föreningslivet, ge per-
sonalen en bonus samt avsätta 
medel till klimatinvesteringar 
i vissa kommunala verksam-
heter.

Majoriteten, Allianspar-
tierna och Aledemokraterna, 
ville å sin sida fondera peng-
arna i en utvecklingsfond för 
smarta investeringar, som ska 
ge återbetalning på lång sikt 
genom lägre driftskostna-
der. Vilka dessa investeringar 
skulle kunna vara ville Allian-
sen ha tid på sig för att finna.

Att fondera pengar i årsre-
dovisningen har blivit ett allt 
vanligare sätt för landets kom-
muner, något som opposi-
tionsråd Paula Örn (S), varit 
kritisk mot. Efter samtal med 
majoriteten har oppositions-
partierna tänkt om.

– Vi har valt att acceptera 
tillvägagångssättet, dels för 
att det nu framgår tydligt att 
pengarna avses användas för 
tillväxt- och klimatsmarta 
investeringar, dels att majo-
riteten gick med på att öka 
investeringsbidraget till för-
eningslivet med fyra miljoner 
kronor. Det känns väldigt bra 
att vi får igenom detta trots att 
vi inte sitter i majoritet. Att vi 
inte får gehör för allt får man 
leva med i opposition, säger 
en mycket nöjd Paula Örn.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), är även han tillfreds med 
uppgörelsen.

– Föreningslivet är ett 
prioriterat område och var 
inget förslag som vi hade svårt 
för att bejaka, men pengarna 
ska räcka till mycket. Vi vill 
hitta en långsiktighet och 
inte stressa fram några beslut. 
Engångsbelopp som Alfamil-
jonerna ska användas smart så 

vi får glädje av dem i många år 
framöver. Det känns bra att vi 
nu är överens om att inte göra 
något förhastat, utan att för-
söka finna investeringar som 
både är klimatsmarta och ger 
tillväxt framåt, säger han.

De fyra extramiljonerna 
till föreningslivet tas på årets 
resultat som enligt senaste 
prognosen landar runt 28 
miljoner kronor. Kultur- och 
fritidsnämnden, som han-
terar investeringsbidragen, 
kommer att ta beslut i frågan 
om vilka föreningar som ska 
beviljas stöd på sitt samman-
träde den 17 december.

– Det är kort om tid, men 
det tror vi att föreningslivet 
har överseende med i det här 
läget. Ansökningstiden går ut 
den 23 november. Rutinen för 
ansökan är samma som tidi-
gare och blanketten finns att 
skriva ut från Ale kommuns 
hemsida. Våra tjänstemän 
kommer sedan att hantera 
ansökningarna, de vet vilka 
behov som är mest akuta. 
Beslutet om hur pengarna ska 
fördelas fattas emellertid av 
Kultur- och fritidsnämnden, 
säger Isabell Korn (M) ord-
förande i densamma.

Hur stort har investe-

ringsbidraget varit tidigare 
år?

– Under de senaste åren 
har ramen legat på 50 000 
kronor, så det är en väsentlig 
skillnad. Det totala beloppet 
för ansökningar brukar uppgå 
till cirka 1,5 miljoner kronor. 
Vi vet också med oss att vissa 
föreningar inte ens bryr sig 
om att söka, då de inte tror sig 
ha en chans att få gehör för sitt 
ärende, säger Isabell Korn.

Fyra extramiljoner 
till föreningslivet
– Majoriteten och oppositionen överens om Alfapengarna

Majoriteten och oppositionen är överens om inriktningen för hur de återbetalda Alfamil-
jonerna ska fördelas. Föreningslivet är den stora vinnaren. Fyra miljoner hamnar i potten 
för investeringsbidrag. Glädjande tycker de båda kommunalråden Paula Örn (S) och Mikael 
Berglund (M).
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Till vad kan föreningarna 
söka investeringsbidrag?

– Det finns en etablerad och 
befintlig struktur som vi arbe-
tar efter. Föreningarna vet 
vad som gäller, de känner till 
kriterierna. Det handlar om 
investeringar som har långsik-
tig effekt. Som exempel kan 

nämnas Ale Basket som behö-
ver en ny matchklocka eller 
hembygdsföreningen som är i 
behov av att måla om sina hus, 
säger Isabell Korn.

Samtliga partier i kom-
munfullmäktige stod bakom 
beslutet om Alfamiljonernas 
användande.

Hemsida 
snabbt, enkelt, prisvärt!

Att skaffa hemsida idag behöver varken 
vara svårt, dyrt eller tidskrävande
En väl utformad hemsida är ett av de absolut effektivaste 

sätten att nå kunder och leverantörer.

Slipp allt krångel, onödiga utgifter och bortkastad tid.

Låt oss på Alekuriren hjälpa dig med din marknadsföring 

på nätet så kan du ägna dig åt annat…

Ring oss gärna om du vill veta mer:

0303-333 734
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Vad har du gjort på höstlovet?

NÖDINGE. Vilken dra-
matik!

Till slut kom Herr 
Spargels väska till 
rätta.

Det var dock en helt 
annan väska som ham-
nade i fokus och som 
skapade viss förvirring 
i denna skrattframkal-
lande höstlovsföreställ-
ning.

Tv-studion i Ale gymnasium 
var fylld av förväntansfulla 
barn. Alla gick de hem med 
ett leende på läpparna efter 
att ha fått bevittna en sällsynt 
underhållande teater. Före-
ställningen bjöd på många 
skratt, men också fantastiska 
trolleritrick signerade Herr 
Spargel.

Först in på scenen var 
Matilda som väntade besök 
av sin vän, Herr Spargel från 
Tyskland. Efter att ha gått 
om varandra korsas till slut 
deras vägar på flygplatsen. 
När de ska ge sig iväg upp-
täcker de plötsligt att Herr 
Spargels väska är just inte 
hans väska. Galenskapen vet 
inga gränser sedan Matilda 
och Herr Spargel beslutat sig 
för att öppna väskan. Trol-
leristavar, konstiga rep, bal-
longer och andra märkliga 
ting spelar paret diverse lus-
tiga spratt.

Sent omsider kan Herr 
Spargel andas ut. Hans rik-
tiga väska kommer till rätta. 
Dessutom går Matildas dröm 
om en kanin i uppfyllelse. 

Låt vara att det blev i form av 
en ballong, men ändå…

VI LEVERERAR OCH MONTERAR!

Utmarksvägen 18.  Tel 0303-644 96 Öppet: Mån-tors 14-18,  fre 14-16PL
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   SLUTA 
VEVA!

Vid köp av en vikarmsmarkis
får du köpa motorn för 

endast 900:-
Ord. Pris 2.900:- Gäller november månad.

www.kungalvssolskydd.se

Barnteater som trollband publiken

I NÖDINGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Matilda och hennes vän Herr Spargel från Tyskland bjöd på 
en sällsynt underhållande höstlovsföreställning i Nödinge.

Selma Selimi, 15 Bohus
– Jag har varit med kompisar och 
tränat handboll. Jag spelar i Kungälvs 
handbollsklubb. 

Rebecca Björk, 14 Älvängen
– Jag har varit med kompisar, spelat 
handboll med Nödinge SK och varit 
på fest. 

Philip Lundgren, 17 Alafors
– Jag har varit i Italien och hälsat på 
en kompis i Bergamo. Sedan har jag 
spelat fotboll och Assassin’s Creed på 
Playstation. 

Linnea Linde, 14 Nödinge
– Jag har spelat handboll med Nö-
dinge SK, sovit över med kompisar, 
varit på fest, shoppat och klippt mig. 

Ivana Radosavljev, 16 Nol
– Jag har varit ensam hemma och 
sovit mycket. Jag har också gymmat, 
solat och varit med vänner.

Ibrahim Bah, 15 Kortedala 
(fl yttade från Surte för två veckor 
sedan)
– Jag har spelat fotboll i MPU-cupen 
på Ale gymnasium och varit i Danmark 
på IFK-läger. Jag har även testat på 
att dansa Twisted Feet.

ALE. Nästa år blir 
skolan i Ale helt av-
giftsfri.

Kostnader i sam-
band med exempelvis 
utfl ykter, studiebesök 
och matsäck får inte 
bekostas av eleverna.

Beslutet välkomna-
des av de rödgröna i 
samtycke med Folk-
partiet.

– Det är ett urdumt 
beslut, menar Utbild-
ningsnämndens ord-
förande Elena Fridfelt 
(C). 
Enligt skollagen ska utbild-
ningen vara avgiftsfri, med 
undantag för enstaka belopp 
som bedöms som obetyd-
liga. Tidigare har gränsen 
för dessa avgifter gått vid 
300 kronor per läsår för 
grundskolan och motsva-
rande 700 för gymnasiet.

Från och med januari 
2013 kommer man inte 
längre att få ta ut kostnader 
i samband med av skolan 
arrangerade utflykter, stu-
diebesök, fruktstunder, mat-
säck med mera. 

Förslaget, som tagits 
fram av Ale kommuns verk-
samhetschefer för grund-
skola och gymnasium i 
samråd med rektorerna, väl-
komnades av de rödgröna 
partierna, som fick medhåll 
av Folkpartiet. 

– Beslutet går i linje med 
en motion om att minska 
barnfattigdomen och jag 
tycker att det låter helt rim-
ligt. Det är orimligt att ta 
ut avgifter i skolan och det 
går lätt inflation i vad man 

kan ta ut pengar för och 
inte, säger Dennis Ljung-
gren (S), vice ordförande i 
Utbildningsnämnden.

Klas Nordh (FP), leda-
mot i nämnden, har drivit 
frågan om avgiftsfri skola i 
flera år.

– Att välja att inte vara 
närvarande i den här frågan 
hade varit helt omöjligt för 
mig. Det hade känts sämre 
än att ta diskussionen med 
de övriga allianspartierna, 
säger han och tillägger.

– Det är viktigt att tänka 
på de svagaste familjerna 
och enda sättet är att lägga 
en kostnad för skolan som 
alla kan betala och det är 
noll kronor. Vi har barn i vår 
kommun där 20 kronor är 
mycket pengar. Dessutom 
ligger ett tjänstemannaför-
slag till grund för beslutet.

Alliansen oroad
Utbildningsnämndens ord-
förande Elena Fridfelt (C) 
är av en annan uppfattning 
och menar att beslutet om 
avgiftsfri skola slår snett.

– Det är ett urdumt beslut 
eftersom vi inte vet vilka 
konsekvenser det kommer 
att få. I Umeå kommun till 
exempel tolkade man det 
som att skolorna får köpa in 
skidutrustning, cyklar och 
gymnastikkläder. Det rätta 
hade varit att ta fram tydliga 
riktlinjer som är samma för 
alla. Vi har väldigt få barn i 
ekonomiskt utsatta familjer 
och de tas om hand på det 
sättet som de ska.

Hon menar att resurser 
nu istället måste tas från 

andra prioriterade områ-
den.

– Vi har en bra bit kvar 
när det gäller lärartäthe-
ten, men vi följer redan de 
lagar och regler som finns 
om avgifter i skolan. Hur 
många lärare kommer vi att 
behöva säga upp? Vi vet inte 
hur mycket det kommer att 
kosta för att inte få Sveriges 
tråkigaste skola.

Budgetförslag avslogs
I samband med att beslutet 
om avgiftsfri skola togs för 
två veckor sedan lade oppo-
sitionen även fram ett för-
slag som innebar att avsätta 
1 miljon kronor i nästa års 
budget för att täcka kost-
naderna. Där fick man dock 
inte med sig Folkpartiet och 
det blev avslag. 

– Vi röstade emot efter-
som vi precis sitter i ett bud-
getarbete. Att börja med att 
öronmärka en miljon hade 
varit oseriöst, man måste se 
budgeten i sin helhet, säger 
Klas Nordh.

Dennis Ljunggren tycker 
att det var olyckligt och har 
nu föreslagit att en miljon 
avsätts i nästkommande 
budget.

– Om man räknar 300 
kronor gånger 3800 barn 
blir det över en miljon 
kronor som betalas av för-
äldrar till barn i Ales skolor. 
Konsekvensen blir annars 
att ta från den ordinarie 
budgeten och det ska inte 
drabba den vanliga skolan. 

Skolan blir helt avgiftsfri
– FP röstade med oppositionen och fällde alliansen – Herr Spargel 

lockade till skratt

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Full koll under
parketten.

Vår försäkring Varudeklarerat
innebär att huset du köper eller säljer
är besiktigat, samt att du är skyddad

NÖDINGE ALE TORG 12 
TEL 0303-74 90 00 

SE VÅRT UTBUD AV VILLOR 

OCH BOSTADSRÄTTER PÅ 

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Inga skelett i
garderoben.

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

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

Stefan Hult 
Säljare Lantbruksförsäkring 
Liv och Pension, 0322-785 13  
Peter Frisk Jovander 
Företags- och Lantbruks- 
rådgivare Bank, 0520-49 49 53

Vi hjälper dig med
lantbrukets bank- och 
försäkringslösningar.

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 29 oktober

Stöld av verktyg
Tillgrepp av verktyg ur en låst 
container i Älvängen.

Tisdag 30 oktober
Narkotikabrott
Två män i Nol, båda 19 år gamla, 
är misstänks för narkotika-
brott. Ärendena gäller eget 
bruk och innehav.

Onsdag 31 oktober
Dricktjuvar
Inbrott rapporteras från Vim-
mervi idrottsplats i Nödinge. 
Någon har brutit upp altandör-
ren till NSK:s klubbhus och 
tillgripit dricka.

Torsdag 1 november
Försök till villainbrott
Försök till villainbrott i Surte. 
Fönstret är uppbrutet, men 
gärningsmännen har inte lyck-
ats ta sig in i bostaden.

Lördag 3 november
Äggkastning
Tre fastighetsägare i Älvängen 
anmäler äggkastning mot sina 
bostäder.

Villainbrott i Hålanda. 
Okända gärningsmän bryter 
upp altandörren. Det är ännu 
okänt vad som tillgripits.

Söndag 4 november
Inbrott i Surte
Inbrott på Bedas Café i Surte. 
Växelkassan tillgrips.

Villainbrott i Bohus. Smycken 
tillgrips.

ÄLVÄNGEN. På lördag 
blir det ugglejakt i Älv-
ängen.

Efter mörkrets 
intrång drar arrang-
emanget igång.

– Det är fjärde året 
i rad som vi gör detta 
och i fjol kom ett 80-
tal personer, berättar 
initiativtagarna Ma-
deleine Almqvist och 
Ulrika Sten Sporrong.

Samlingsplatsen för lörda-
gens ugglejakt är Gruvåsvä-
gens lekplats. Alla som vill 
hälsas hjärtligt välkomna till 
familjefesten, som växer för 
varje år som går.

– Vi gör detta i all enkel-
het. Varje deltagare har med 
sig en ficklampa, så ger vi oss 

ut på en liten slinga i skogen 
och letar efter ugglor. I sam-
band med detta sker en tips-
promenad med frågor för 
både vuxna och barn. Vi har 
lyckats få givmilda näringsid-
kare i Älvängen att ställa upp 
med priser, förklarar Made-
leine.

Deltagarna betalar en 
slant för tipspromenaden 
och pengarna går oavkortat 
till Barncancerfonden, till 
minne av Frida Lysholm. 
Efter ugglejaktens slut finns 
det möjlighet att grilla då 
arrangören lovat att göra upp 
en eld.

– Det är bara att ta med sig 
korv och en grillpinne, avslu-
tar Madeleine Almqvist.

JONAS ANDERSSON

SURTE. Ett intresse 
större än någonsin.

Glasmålningen 
lockade rekordmånga 
deltagare.

– På tisdagen räknade 
vi in 90 personer och 
det har vi aldrig varit 
i närheten av tidigare, 
säger Joan Wangel på 
Glasbruksmuseet.

Glasmålning är en återkom-
mande aktivitet på höst- och 
sportlovet. När Glasbruket 
slog upp dörrarna i tisdags 
vällde besökarna in. Även 
på onsdagen var tillström-
ningen av besökare god.

– Jag har aldrig varit med 
om dess like. Jätteroligt att 
intresset är så stort, förkla-
rade Joan Wangel som hade 
fullt upp med att förse alla 
deltagare med glas, färg och 
fika.

Många barn kommer till-
sammans med mormor och 
morfar, farmor och farfar. 
En del väljer att ha med sig 
glas hemifrån, andra köper 
på plats.

– Detta är ett billigt nöje 
jämfört med många andra 
aktiviteter, säger Joan.

Innan barnen sätter igång 
och målar ska glaset spri-
tas. Det är för att färgen ska 
fastna. Därefter är det bara 
att låta kreativiteten flöda.

– Om man bränner glaset i 
ugnen efter att man är färdig 
så tål det att diskas i maski-
nen, förklarar Joan Wangel.

JONAS ANDERSSON

Dags för ugglejakt i Älvängen

Madeleine Almqvist och Ulrika Sten Sporrong hälsar alla 
hjärtligt välkomna till lördagens ugglejakt i Älvängen. 
Samling kommer att ske på Gruvåsvägens lekplats.

Rekordstort intresse för glasmålning

Det fanns många fi na kulörer att välja bland.

ÄLVÄNGEN. Bernt 
Larsson repeterar mer 
än gärna sina kunska-
per.

Varje lov, år efter år, 
praktiserar han den 
gamla tidens repslag-
ning.

Barnen uppslukas 
av Bernts fängslande 
sätt att beskriva och 
visa det ädla hantver-
kets konst på.
Förnyelser i all ära, men 
ibland är det gamla beprö-
vade kort som är de absolut 
bästa. En omåttligt popu-
lär lovaktivitet är ”Slå rep 
med Bernt”. Konceptet 
följer ett invant mönster 
och besökarna fortsätter att 
strömma till i massor.

– Det kommer nya barn 
som vill lära sig hur man 
slår rep. Jag vet inte hur 

många lovdagar som jag har 
stått här, men jag gör det 
gärna så länge deltagarna 
tycker att det är kul, säger 
Bernt Larsson till lokaltid-
ningen.

Repslagarmuseet öpp-
nade sina portar för lovle-
diga skolbarn i dagarna två, 
torsdag och fredag. Kön 
ringlade sig längre än det 
rep som barnen fick slå. I 
väntan på sin tur kunde del-
tagarna avnjuta en fika då 
det var uppdukat med både 
saft och bullar.

Repet som de höstlovs-
lediga barnen tillverkade 
under Bernts Larssons 
ledning fick de givetvis 
behålla. Det lämpar sig 
för övrigt utmärkt till att 
använda som hopprep.

JONAS ANDERSSON

Bernt repetition glädjer barnen
Håller traditionen vid liv. Bernt Larsson visar hur det går 
till att slå rep.
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Arrangör med bollkänsla
Fotboll fotboll fotboll.

17-åriga Ibrahim ”Ibbe” Balotelli trivs lika bra på planen som på läktaren.
På höstlovet arrangerade han en fotbollscup där närmare 80 spelare deltog.

Vad betyder fotbollen för 
dig?
– Mycket. Nu spelar jag i 
Nödinges a-lag, men jag ska 
eventuellt börja träna för 
Öis. Det är inte helt klart 
ännu. Vi tränar två gånger 
i veckan plus matcher och 
man har mycket kompisar 
inom fotbollen. Jag spelar 
för skojs skull och kommer 
att fortsätta så länge jag 
tycker att det är roligt.

Tillsammans med två 
kompisar arrangerade du 
Mötesplats ungdoms fot-
bollscup på Ale gymna-
sium. Varifrån fick ni idén 
till det?
– Man håller på mycket med 
fotboll själv och när jag pra-
tade med Christina (Mag-
nusson Wallöe) på Ale 
fritid så tyckte hon att det 
var en bra utmaning. Vi 
har förberett oss i ungefär 

en vecka och arbetat efter 
skolan. 

Ni fick ihop mellan 70 
och 80 personer. Hur 
lyckades ni nå ut till så 
många?
– Ja precis, det blev sam-
manlagt åtta lag. Vi har spri-
dit ordet på skolan och till 
andra kompisar. Sedan har 
de pratat med andra kom-
pisar. Nästa gång ska vi för-
söka få ihop ännu fler. 

Tycker du att det finns 
bra med aktiviteter för 
ungdomar i Ale?
– Ja, det tycker jag. Jag 
brukar vara på Mötesplats 
ungdom och på onsdagar 
och lördagar får vi tillträde 
till idrottshallen. Oftast 
är det fotboll, men ibland 
spelar vi även pingis.

Vilken match skulle du 

allra helst vilja se?
– Jag skulle vilja åka till Spa-
nien och se Barcelona mot 
Real Madrid i El classico. 

 Vad gör du när du inte 
spelar fotboll?
– Är med kompisar och 
spelar Fifa 13. 

Vad skulle du vilja jobba 
med i framtiden?
– Något inom idrott och 
jobba med ungdomar, 
kanske som fotbollstränare. 
Jag går på barn- och fritids-
programmet och nästa år ska 
jag välja fritid och hälsa som 
inriktning. 

VECKANS 

PROFIL

Namn: Ibrahim ”Ibbe” Balotelli
Ålder: 17
Bor: Nol
Familj: Pappa Daud, mamma 
Amina, storasyster Hagar Sara 
och storebror Kaka.
Gör: Läser första året på barn- 
och fritidsprogrammet på Ale 
gymnasium
Intressen: Fotboll, Fifa 13 och 
vara med kompisar
Favoritlag: Barcelona 
Drömresmål: Åka till Spanien 
och se Barcelona Real Madrid i 
El classico.
Lyssnar helst på: Pop, hiphop, 
Swedish house maffi a, Jacco 
med mera.
Aktuell: Arrangerade Mötes-
plats ungdoms fotbollscup på 
Ale gymnasium på höstlovet.

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!

Nybyggt och välplanerat!

Välkommen till denna ytterst välplanerade villa med 
utmärkt lantligt läge strax utanför Nygård. Villan 
färdigställdes 2011 och är givetvis i nyskick och 
innehåller allt en modern familj behöver. Lyxigt badrum 
och kök. Kamin för värme och trivsel. Nära till ny 
motorväg mot Gbg. Ska ses och upplevas. Välkommen 
på visning! 148 kvm. 

Pris 2.250.000:- som utgångspris.
Adress Gård 134.
Visas Ring för bokad visning.
Henrik Kjellberg Mobil: 0727-316 360.

Äldre hus på landet varsamt 
renoverat!

Öppna vidder och många rum. Renoverat från 80-talet 
och framåt. Här möts gammalt och nytt. Nytt fräscht 
badrum - äldre kök med vedspis, äldre matrum och 
sovrum - nytt kontor. Stort allrum och tre sovrum på 
övre plan. För dig som tycker om naturen och vill 
ha öppet landskap med betande djur omkring dig. 
Pendelavstånd. 77+62 kvm. 

Pris 1.200.000:- som utgångspris.
Visas 15/11 & 18/11. Ring för bokning. 
Adress Ölanda 195.

Renoverat!

Välkommen till detta speciella hus i Lödöse nära 
varvet och älven. Tillbyggd entré och nytt kök och 
badrum. Tre sovrum, toalett och stor hall på övre plan 
och öppen planlösning med vardagsrum och kök i 
entréplan. Stor källare med många möjligheter. Nära 
till nya pendeln som tar dig på 22 min till Göteborg. 
145+55 kvm. 

Pris 1.500.000:- som utgångspris.
Visas Ring för bokad visning 13/11 & 18/11. 
Adress Skeppsbyggaregatan 8.

Nygård
Ölanda

Lödöse
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WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Full koll under
parketten.

Vår försäkring Varudeklarerat
innebär att huset du köper eller säljer
är besiktigat, samt att du är skyddad

NÖDINGE ALE TORG 12 
TEL 0303-74 90 00 

SE VÅRT UTBUD AV VILLOR 

OCH BOSTADSRÄTTER PÅ 

WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Inga skelett i
garderoben.

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

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

Stefan Hult 
Säljare Lantbruksförsäkring 
Liv och Pension, 0322-785 13  
Peter Frisk Jovander 
Företags- och Lantbruks- 
rådgivare Bank, 0520-49 49 53

Vi hjälper dig med
lantbrukets bank- och 
försäkringslösningar.

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 29 oktober

Stöld av verktyg
Tillgrepp av verktyg ur en låst 
container i Älvängen.

Tisdag 30 oktober
Narkotikabrott
Två män i Nol, båda 19 år gamla, 
är misstänks för narkotika-
brott. Ärendena gäller eget 
bruk och innehav.

Onsdag 31 oktober
Dricktjuvar
Inbrott rapporteras från Vim-
mervi idrottsplats i Nödinge. 
Någon har brutit upp altandör-
ren till NSK:s klubbhus och 
tillgripit dricka.

Torsdag 1 november
Försök till villainbrott
Försök till villainbrott i Surte. 
Fönstret är uppbrutet, men 
gärningsmännen har inte lyck-
ats ta sig in i bostaden.

Lördag 3 november
Äggkastning
Tre fastighetsägare i Älvängen 
anmäler äggkastning mot sina 
bostäder.

Villainbrott i Hålanda. 
Okända gärningsmän bryter 
upp altandörren. Det är ännu 
okänt vad som tillgripits.

Söndag 4 november
Inbrott i Surte
Inbrott på Bedas Café i Surte. 
Växelkassan tillgrips.

Villainbrott i Bohus. Smycken 
tillgrips.

ÄLVÄNGEN. På lördag 
blir det ugglejakt i Älv-
ängen.

Efter mörkrets 
intrång drar arrang-
emanget igång.

– Det är fjärde året 
i rad som vi gör detta 
och i fjol kom ett 80-
tal personer, berättar 
initiativtagarna Ma-
deleine Almqvist och 
Ulrika Sten Sporrong.

Samlingsplatsen för lörda-
gens ugglejakt är Gruvåsvä-
gens lekplats. Alla som vill 
hälsas hjärtligt välkomna till 
familjefesten, som växer för 
varje år som går.

– Vi gör detta i all enkel-
het. Varje deltagare har med 
sig en ficklampa, så ger vi oss 

ut på en liten slinga i skogen 
och letar efter ugglor. I sam-
band med detta sker en tips-
promenad med frågor för 
både vuxna och barn. Vi har 
lyckats få givmilda näringsid-
kare i Älvängen att ställa upp 
med priser, förklarar Made-
leine.

Deltagarna betalar en 
slant för tipspromenaden 
och pengarna går oavkortat 
till Barncancerfonden, till 
minne av Frida Lysholm. 
Efter ugglejaktens slut finns 
det möjlighet att grilla då 
arrangören lovat att göra upp 
en eld.

– Det är bara att ta med sig 
korv och en grillpinne, avslu-
tar Madeleine Almqvist.

JONAS ANDERSSON

SURTE. Ett intresse 
större än någonsin.

Glasmålningen 
lockade rekordmånga 
deltagare.

– På tisdagen räknade 
vi in 90 personer och 
det har vi aldrig varit 
i närheten av tidigare, 
säger Joan Wangel på 
Glasbruksmuseet.

Glasmålning är en återkom-
mande aktivitet på höst- och 
sportlovet. När Glasbruket 
slog upp dörrarna i tisdags 
vällde besökarna in. Även 
på onsdagen var tillström-
ningen av besökare god.

– Jag har aldrig varit med 
om dess like. Jätteroligt att 
intresset är så stort, förkla-
rade Joan Wangel som hade 
fullt upp med att förse alla 
deltagare med glas, färg och 
fika.

Många barn kommer till-
sammans med mormor och 
morfar, farmor och farfar. 
En del väljer att ha med sig 
glas hemifrån, andra köper 
på plats.

– Detta är ett billigt nöje 
jämfört med många andra 
aktiviteter, säger Joan.

Innan barnen sätter igång 
och målar ska glaset spri-
tas. Det är för att färgen ska 
fastna. Därefter är det bara 
att låta kreativiteten flöda.

– Om man bränner glaset i 
ugnen efter att man är färdig 
så tål det att diskas i maski-
nen, förklarar Joan Wangel.

JONAS ANDERSSON

Dags för ugglejakt i Älvängen

Madeleine Almqvist och Ulrika Sten Sporrong hälsar alla 
hjärtligt välkomna till lördagens ugglejakt i Älvängen. 
Samling kommer att ske på Gruvåsvägens lekplats.

Rekordstort intresse för glasmålning

Det fanns många fi na kulörer att välja bland.

ÄLVÄNGEN. Bernt 
Larsson repeterar mer 
än gärna sina kunska-
per.

Varje lov, år efter år, 
praktiserar han den 
gamla tidens repslag-
ning.

Barnen uppslukas 
av Bernts fängslande 
sätt att beskriva och 
visa det ädla hantver-
kets konst på.
Förnyelser i all ära, men 
ibland är det gamla beprö-
vade kort som är de absolut 
bästa. En omåttligt popu-
lär lovaktivitet är ”Slå rep 
med Bernt”. Konceptet 
följer ett invant mönster 
och besökarna fortsätter att 
strömma till i massor.

– Det kommer nya barn 
som vill lära sig hur man 
slår rep. Jag vet inte hur 

många lovdagar som jag har 
stått här, men jag gör det 
gärna så länge deltagarna 
tycker att det är kul, säger 
Bernt Larsson till lokaltid-
ningen.

Repslagarmuseet öpp-
nade sina portar för lovle-
diga skolbarn i dagarna två, 
torsdag och fredag. Kön 
ringlade sig längre än det 
rep som barnen fick slå. I 
väntan på sin tur kunde del-
tagarna avnjuta en fika då 
det var uppdukat med både 
saft och bullar.

Repet som de höstlovs-
lediga barnen tillverkade 
under Bernts Larssons 
ledning fick de givetvis 
behålla. Det lämpar sig 
för övrigt utmärkt till att 
använda som hopprep.

JONAS ANDERSSON

Bernt repetition glädjer barnen
Håller traditionen vid liv. Bernt Larsson visar hur det går 
till att slå rep.

2012  |   vecka 45  |   nummer 40  |   alekuriren 13

Arrangör med bollkänsla
Fotboll fotboll fotboll.

17-åriga Ibrahim ”Ibbe” Balotelli trivs lika bra på planen som på läktaren.
På höstlovet arrangerade han en fotbollscup där närmare 80 spelare deltog.

Vad betyder fotbollen för 
dig?
– Mycket. Nu spelar jag i 
Nödinges a-lag, men jag ska 
eventuellt börja träna för 
Öis. Det är inte helt klart 
ännu. Vi tränar två gånger 
i veckan plus matcher och 
man har mycket kompisar 
inom fotbollen. Jag spelar 
för skojs skull och kommer 
att fortsätta så länge jag 
tycker att det är roligt.

Tillsammans med två 
kompisar arrangerade du 
Mötesplats ungdoms fot-
bollscup på Ale gymna-
sium. Varifrån fick ni idén 
till det?
– Man håller på mycket med 
fotboll själv och när jag pra-
tade med Christina (Mag-
nusson Wallöe) på Ale 
fritid så tyckte hon att det 
var en bra utmaning. Vi 
har förberett oss i ungefär 

en vecka och arbetat efter 
skolan. 

Ni fick ihop mellan 70 
och 80 personer. Hur 
lyckades ni nå ut till så 
många?
– Ja precis, det blev sam-
manlagt åtta lag. Vi har spri-
dit ordet på skolan och till 
andra kompisar. Sedan har 
de pratat med andra kom-
pisar. Nästa gång ska vi för-
söka få ihop ännu fler. 

Tycker du att det finns 
bra med aktiviteter för 
ungdomar i Ale?
– Ja, det tycker jag. Jag 
brukar vara på Mötesplats 
ungdom och på onsdagar 
och lördagar får vi tillträde 
till idrottshallen. Oftast 
är det fotboll, men ibland 
spelar vi även pingis.

Vilken match skulle du 

allra helst vilja se?
– Jag skulle vilja åka till Spa-
nien och se Barcelona mot 
Real Madrid i El classico. 

 Vad gör du när du inte 
spelar fotboll?
– Är med kompisar och 
spelar Fifa 13. 

Vad skulle du vilja jobba 
med i framtiden?
– Något inom idrott och 
jobba med ungdomar, 
kanske som fotbollstränare. 
Jag går på barn- och fritids-
programmet och nästa år ska 
jag välja fritid och hälsa som 
inriktning. 

VECKANS 

PROFIL

Namn: Ibrahim ”Ibbe” Balotelli
Ålder: 17
Bor: Nol
Familj: Pappa Daud, mamma 
Amina, storasyster Hagar Sara 
och storebror Kaka.
Gör: Läser första året på barn- 
och fritidsprogrammet på Ale 
gymnasium
Intressen: Fotboll, Fifa 13 och 
vara med kompisar
Favoritlag: Barcelona 
Drömresmål: Åka till Spanien 
och se Barcelona Real Madrid i 
El classico.
Lyssnar helst på: Pop, hiphop, 
Swedish house maffi a, Jacco 
med mera.
Aktuell: Arrangerade Mötes-
plats ungdoms fotbollscup på 
Ale gymnasium på höstlovet.

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!

Nybyggt och välplanerat!

Välkommen till denna ytterst välplanerade villa med 
utmärkt lantligt läge strax utanför Nygård. Villan 
färdigställdes 2011 och är givetvis i nyskick och 
innehåller allt en modern familj behöver. Lyxigt badrum 
och kök. Kamin för värme och trivsel. Nära till ny 
motorväg mot Gbg. Ska ses och upplevas. Välkommen 
på visning! 148 kvm. 

Pris 2.250.000:- som utgångspris.
Adress Gård 134.
Visas Ring för bokad visning.
Henrik Kjellberg Mobil: 0727-316 360.

Äldre hus på landet varsamt 
renoverat!

Öppna vidder och många rum. Renoverat från 80-talet 
och framåt. Här möts gammalt och nytt. Nytt fräscht 
badrum - äldre kök med vedspis, äldre matrum och 
sovrum - nytt kontor. Stort allrum och tre sovrum på 
övre plan. För dig som tycker om naturen och vill 
ha öppet landskap med betande djur omkring dig. 
Pendelavstånd. 77+62 kvm. 

Pris 1.200.000:- som utgångspris.
Visas 15/11 & 18/11. Ring för bokning. 
Adress Ölanda 195.

Renoverat!

Välkommen till detta speciella hus i Lödöse nära 
varvet och älven. Tillbyggd entré och nytt kök och 
badrum. Tre sovrum, toalett och stor hall på övre plan 
och öppen planlösning med vardagsrum och kök i 
entréplan. Stor källare med många möjligheter. Nära 
till nya pendeln som tar dig på 22 min till Göteborg. 
145+55 kvm. 

Pris 1.500.000:- som utgångspris.
Visas Ring för bokad visning 13/11 & 18/11. 
Adress Skeppsbyggaregatan 8.

Nygård
Ölanda

Lödöse
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ALAFORS. På lördag är 
det dags igen.

Pelarfestivalen, ver-
sion två, äger rum på 
lördag.

Det sker som ett led 
i Nol-Alafors kulturför-
enings 25-årsjubileum.

Ungdomar kan och vill 
mycket. 14 inslag, majo-
riteten inom musik, utgör 
Pelarfestivalens program. 
Det blir också utställningar 
inom konst och foto samt lite 
kulturella framträdanden. 
Det är andra gången som 
Nol-Alafors kulturförening 
arrangerar evenemanget och 
i år sker det som en del av 

25-årsfirandet. Just jubileet 
kommer att uppmärksam-
mas.

– Vi har bjudit in gamla 
medlemmar och Ales kultur- 
och fritidschef Michael 
Svensson kommer att med-
verka, vilket känns väldigt 
roligt för oss i föreningen. 
Det var nämligen Michael 
som lade grunden för 
NAKULT en gång i tiden, 
berättar ordförande, Patrik 
Vant Hof.

Pelarfestivalen tog han 
själv och Hjälte Björkdahl 
initiativ till förra året. Idén 
utvecklades från en musik-
festival till en kulturdag som 
ger prov på allt som ungdo-

mar kan.
– Det är ett stort skylt-

fönster och jag hoppas verk-
ligen att alla tar chansen att 
se vilka talanger det finns. 
Musiken får störst utrymme. 
Huvudnumret blir nog Kris-
tallbarn, en grupp som precis 
har släppt sin första singel 
och som är riktigt bra, berät-
tar Patrik Vant Hof.

Pelarfestivalen är ett sam-
arrangemang mellan Nol-
Alafors kulturförening, Stu-
dieförbundet Vuxenskolan 
och Vakna.

SKEPPLANDA. Spän-
nande och fascinerande 
på samma gång.

Barnen i Skepplanda 
bibliotek lyssnade 
intresserat och ställde 
mängder av frågor.

Dykaren Stefan 
Franssons besök var 
uppskattat.
Hur ser det egentligen ut 
under vattnet och vad kan 
man hitta på botten? Det 
var ett par frågor som dyka-
ren Stefan Fransson kunde 
besvara när han föreläste i 
Skepplanda bibliotek i tis-
dags. En mycket populär 
höstlovsaktivitet skulle det 
visa sig. 

– Det tråkigaste som finns 
är att hitta skräp. Varför ska 
man slänga skräp i vattnet 
när det finns soptunnor? 
Ibland hittar jag gamla flas-
kor som har blivit till bon för 
fiskar och krabbor, förkla-
rade Stefan.

– Vet ni hur det ser ut 
under vattnet?

– Vått, mörkt och lite läs-
kigt. Sedan är det nog sand 
på botten, gissade Sebastian.

– Ja, och ibland kan det 
vara lera och dy, berättade 
Stefan som höjde tempe-
raturen ytterligare när han 
visade undervattensbilder 
och filmer.

Hannes fick det stora 
nöjet att prova Stefan Frans-
sons dykardräkt. Häftigt 
tyckte inte bara Hannes utan 
även kompisarna som fanns i 
publiken.

Med sig i en väska hade 
Stefan Fransson fynd som 
han hittat på havets botten, 
bland annat en yxa.

– Den är 800-900 år 
gammal, så visst går det att 
hitta historiskt intressanta 
föremål i vattnet, förklarade 
han.

Nöjda med vad de hade 
fått berättat för sig vandrade 
barnen hemåt från Skepp-
landa bibliotek.

Dags för Pelarfestivalen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Patrik Vant Hof och Hjälte Björkedahl kläckte idén till Pelarfestivalen förra året och på lör-
dag blir det fullt drag i Kulturfabriken i Ahlafors.

Dykare gästade Skepplanda bibliotek
– Spännande höstlovsföreläsning

I SKEPPLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Dykaren Stefan Fransson 
visade en fl aska som han 
hittat på havets botten.

Hannes fi ck ta på sig Stefan Franssons dykardräkt.

Lättviktsdunjacka
Svart och blå. Ord pris 1198:-

Jack & Jones t-shirt

Jack & Jones jeans

Park Lane skjorta

Fars Dag

498:-

SÖNDAG 11 NOVEMBER

ÖPPET: VARDAGAR 9-18, LÖRDAGAR 
9-14 ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12

P.S. 

Glöm inte 
mamma!

D.S.

P.S. 

Glöm inte 
mamma!

D.S.

P.S. 

Glöm inte 
mamma!

D.S.

P.S. 

Glöm inte 
mamma!

D.S.

P.S. 

Glöm inte 
mamma!

D.S.
1098:-

1 för 199:-
2 för 299:-

1 för 298:-
2 för 498:-

HANDLA FÖR 200 KR
- FÅ EN VECKAS TRÄNING

HANDLA FÖR 400 KR

- FÅ EN MÅNADS TRÄNING

Endast 1 röst per person

Talongen skall vara redaktionen tillhanda
senast tis 4 dec. under adressen

Alekuriren "Ale Lucia"
Göteborgsvägen 94,  446 33 Älvängen

Bland alla som röstat fram Ale Lucia drar vi
en vinnare som får en hemlig julklapp!

(Endast talongen i Alekuriren gäller - inga kopior)
Det går även att rösta hos Älvfoto i Älvängen.

Jag röstar på nummer

Namn   .................................................................................................................................

Adress  ................................................................................................................................

Postnr & ort  .......................................................................................................................

Tel   ......................................................................................................................................

Josephine Siira
16 år, Alafors

Studerar: Sång/musik på Rytmus 
Musikergymnasiet, åk 1
Drömyrke: Musikalartist
Drömresa: USA
Vem får följa med?: Min bästa kompis Sophia
Sångerfarenheter: Musikalteater på 
Balettakademin och Ale Gymnasium. 
Lokaltävlingar i Ale
Fritidsintressen: Musikaler, dans, musik, umgås 
med kompisar
Min bästa sida: Snäll och glad
Min sämsta sida: Försova mig
Varför vill du bli Ale lucia: Det verkade som 
en kul grej och jag älskar att uppträda så jag 
tänkte att det kunde vara en rolig grej.
Favoritjulsång: Nu tändas tusen juleljus

Sanna Johansson
17 år, Kilanda

Studerar: Vård- och omsorgsprogrammet, Ale 
Gymnasium, åk 2
Drömyrke: Ambulanssjuksköterska
Drömresa: Skidresa
Vem får följa med?: Familj eller vänner
Sångerfarenheter: Sjunger i kören Paus och 
luciatåg
Fritidsintressen: Fotboll, scouterna, vännerna, 
sjunga och kyrkan
Min bästa sida: Omtänksam och utåtriktad
Min sämsta sida: Planera
Varför vill du bli Ale lucia: För att det skulle 
vara megaroligt och en spännande upplevelse
Favoritjulsång: Det strålar en stjärna

Linnéa Luukinen
19 år, Surte

Studerar: Juridikkurser på distans på Lunds 
universitet
Drömyrke: Advokat
Drömresa: Egypten
Vem får följa med?: Kompisar / familjen
Sångerfarenheter: Har sjungit i kör
Fritidsintressen: Umgås med familj och vänner
Min bästa sida: Hjälpsam
Min sämsta sida: Envis
Varför vill du bli Ale lucia: En rolig sak
Favoritjulsång: Last Christmas med Wham

Beatrice Skyman
16 år, Bohus

Studerar: Naturvetenskap, Polhemsgymnasiet, 
åk 1
Drömyrke: Läkare, ingenjör, showartist
Drömresa: London, Paris
Vem får följa med?: Kompisar
Sångerfarenheter: Kör, sjunger hos 
sångpedagog
Fritidsintressen: Taekwon-Do, sång, musik
Min bästa sida: Positiv
Min sämsta sida: Envis
Varför vill du bli Ale lucia: En rolig upplevelse, 
att träffa nya människor och sjunga mer
Favoritjulsång: Driving home for christmas

Eline Lindberg
17 år, Nol

Studerar: Musik på Rytmus 
Musikergymnasium, åk 2
Drömyrke: Finns mycket att välja på men 
något med människor, au pair i Afrika
Drömresa: Kenya
Vem får följa med?: Alla som vill följa med, 
sällskap är alltid trevligt
Sångerfarenheter: Sångpedagog, kör, går 
musikskola så mycket sång där
Fritidsintressen: Musik, kompisar, skidor
Min bästa sida: Social, energisk
Min sämsta sida: Tidsoptimist
Varför vill du bli Ale lucia: Utmaning för 
mig själv musikalist sett och en väldigt rolig 
upplevelse, träffa nya goa människor
Favoritjulsång: Jul jul strålande jul

Mathilda Einarsson
16 år, Bohus

Studerar: Musik, Mimers Hus, åk 1
Drömyrke: Artist
Drömresa: Los Angeles
Vem får följa med?: Min storasyster
Sångerfarenheter: Sjunger hos sångpedagog, 
har sjungit i kör
Fritidsintressen: Vara med vänner, sjunga, 
lyssna på musik
Min bästa sida: Omtänksam
Min sämsta sida: Negativ
Varför vill du bli Ale lucia: Jag älskar att 
sjunga och jag vill utmana mig själv till en 
högre nivå
Favoritjulsång: Last christmas

Emma Luukinen
16 år, Bohus

Studerar: Handel & service,
Lärlingsgymnasiet, åk 1
Drömyrke: Jobba med människor
Drömresa: En lyxresa till något varmt ställe, 
London
Vem får följa med?: Familj eller kompisar
Sångerfarenheter: Har varit med i kör, 
uppträtt ett flertal gånger i skolan (bl.a. på 
FN-dagar, 9:ans skolavslutning, sommar- och 
julavslutningar)
Fritidsintressen: Att umgås med familj,
vänner, träna och musik
Min bästa sida: Pålitlig
Min sämsta sida: Beslutsångest
Varför vill du bli Ale lucia: För att det är en 
rolig upplevelse och det är kul att sjunga
Favoritjulsång: Stilla natt, mer jul, Feliz Navidad

Var med och rösta på  ALE LUCIA 2012 och du kan vinna en julklapp!

fotograferade årets lucia kandidater

Ale Lucia arrangeras 
av Ahlafors IF i 
samarbete med 
Alekuriren

KLIPP UR OCH SKICKA IN!

Malin Haarala, Ale Lucia 2011
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Var med och utse Ale Lucia 2012
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ALAFORS. På lördag är 
det dags igen.

Pelarfestivalen, ver-
sion två, äger rum på 
lördag.

Det sker som ett led 
i Nol-Alafors kulturför-
enings 25-årsjubileum.

Ungdomar kan och vill 
mycket. 14 inslag, majo-
riteten inom musik, utgör 
Pelarfestivalens program. 
Det blir också utställningar 
inom konst och foto samt lite 
kulturella framträdanden. 
Det är andra gången som 
Nol-Alafors kulturförening 
arrangerar evenemanget och 
i år sker det som en del av 

25-årsfirandet. Just jubileet 
kommer att uppmärksam-
mas.

– Vi har bjudit in gamla 
medlemmar och Ales kultur- 
och fritidschef Michael 
Svensson kommer att med-
verka, vilket känns väldigt 
roligt för oss i föreningen. 
Det var nämligen Michael 
som lade grunden för 
NAKULT en gång i tiden, 
berättar ordförande, Patrik 
Vant Hof.

Pelarfestivalen tog han 
själv och Hjälte Björkdahl 
initiativ till förra året. Idén 
utvecklades från en musik-
festival till en kulturdag som 
ger prov på allt som ungdo-

mar kan.
– Det är ett stort skylt-

fönster och jag hoppas verk-
ligen att alla tar chansen att 
se vilka talanger det finns. 
Musiken får störst utrymme. 
Huvudnumret blir nog Kris-
tallbarn, en grupp som precis 
har släppt sin första singel 
och som är riktigt bra, berät-
tar Patrik Vant Hof.

Pelarfestivalen är ett sam-
arrangemang mellan Nol-
Alafors kulturförening, Stu-
dieförbundet Vuxenskolan 
och Vakna.

SKEPPLANDA. Spän-
nande och fascinerande 
på samma gång.

Barnen i Skepplanda 
bibliotek lyssnade 
intresserat och ställde 
mängder av frågor.

Dykaren Stefan 
Franssons besök var 
uppskattat.
Hur ser det egentligen ut 
under vattnet och vad kan 
man hitta på botten? Det 
var ett par frågor som dyka-
ren Stefan Fransson kunde 
besvara när han föreläste i 
Skepplanda bibliotek i tis-
dags. En mycket populär 
höstlovsaktivitet skulle det 
visa sig. 

– Det tråkigaste som finns 
är att hitta skräp. Varför ska 
man slänga skräp i vattnet 
när det finns soptunnor? 
Ibland hittar jag gamla flas-
kor som har blivit till bon för 
fiskar och krabbor, förkla-
rade Stefan.

– Vet ni hur det ser ut 
under vattnet?

– Vått, mörkt och lite läs-
kigt. Sedan är det nog sand 
på botten, gissade Sebastian.

– Ja, och ibland kan det 
vara lera och dy, berättade 
Stefan som höjde tempe-
raturen ytterligare när han 
visade undervattensbilder 
och filmer.

Hannes fick det stora 
nöjet att prova Stefan Frans-
sons dykardräkt. Häftigt 
tyckte inte bara Hannes utan 
även kompisarna som fanns i 
publiken.

Med sig i en väska hade 
Stefan Fransson fynd som 
han hittat på havets botten, 
bland annat en yxa.

– Den är 800-900 år 
gammal, så visst går det att 
hitta historiskt intressanta 
föremål i vattnet, förklarade 
han.

Nöjda med vad de hade 
fått berättat för sig vandrade 
barnen hemåt från Skepp-
landa bibliotek.

Dags för Pelarfestivalen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Patrik Vant Hof och Hjälte Björkedahl kläckte idén till Pelarfestivalen förra året och på lör-
dag blir det fullt drag i Kulturfabriken i Ahlafors.

Dykare gästade Skepplanda bibliotek
– Spännande höstlovsföreläsning

I SKEPPLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Dykaren Stefan Fransson 
visade en fl aska som han 
hittat på havets botten.

Hannes fi ck ta på sig Stefan Franssons dykardräkt.
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HANDLA FÖR 200 KR
- FÅ EN VECKAS TRÄNING

HANDLA FÖR 400 KR

- FÅ EN MÅNADS TRÄNING

Endast 1 röst per person

Talongen skall vara redaktionen tillhanda
senast tis 4 dec. under adressen

Alekuriren "Ale Lucia"
Göteborgsvägen 94,  446 33 Älvängen

Bland alla som röstat fram Ale Lucia drar vi
en vinnare som får en hemlig julklapp!

(Endast talongen i Alekuriren gäller - inga kopior)
Det går även att rösta hos Älvfoto i Älvängen.

Jag röstar på nummer

Namn   .................................................................................................................................

Adress  ................................................................................................................................

Postnr & ort  .......................................................................................................................

Tel   ......................................................................................................................................

Josephine Siira
16 år, Alafors

Studerar: Sång/musik på Rytmus 
Musikergymnasiet, åk 1
Drömyrke: Musikalartist
Drömresa: USA
Vem får följa med?: Min bästa kompis Sophia
Sångerfarenheter: Musikalteater på 
Balettakademin och Ale Gymnasium. 
Lokaltävlingar i Ale
Fritidsintressen: Musikaler, dans, musik, umgås 
med kompisar
Min bästa sida: Snäll och glad
Min sämsta sida: Försova mig
Varför vill du bli Ale lucia: Det verkade som 
en kul grej och jag älskar att uppträda så jag 
tänkte att det kunde vara en rolig grej.
Favoritjulsång: Nu tändas tusen juleljus

Sanna Johansson
17 år, Kilanda

Studerar: Vård- och omsorgsprogrammet, Ale 
Gymnasium, åk 2
Drömyrke: Ambulanssjuksköterska
Drömresa: Skidresa
Vem får följa med?: Familj eller vänner
Sångerfarenheter: Sjunger i kören Paus och 
luciatåg
Fritidsintressen: Fotboll, scouterna, vännerna, 
sjunga och kyrkan
Min bästa sida: Omtänksam och utåtriktad
Min sämsta sida: Planera
Varför vill du bli Ale lucia: För att det skulle 
vara megaroligt och en spännande upplevelse
Favoritjulsång: Det strålar en stjärna

Linnéa Luukinen
19 år, Surte

Studerar: Juridikkurser på distans på Lunds 
universitet
Drömyrke: Advokat
Drömresa: Egypten
Vem får följa med?: Kompisar / familjen
Sångerfarenheter: Har sjungit i kör
Fritidsintressen: Umgås med familj och vänner
Min bästa sida: Hjälpsam
Min sämsta sida: Envis
Varför vill du bli Ale lucia: En rolig sak
Favoritjulsång: Last Christmas med Wham

Beatrice Skyman
16 år, Bohus

Studerar: Naturvetenskap, Polhemsgymnasiet, 
åk 1
Drömyrke: Läkare, ingenjör, showartist
Drömresa: London, Paris
Vem får följa med?: Kompisar
Sångerfarenheter: Kör, sjunger hos 
sångpedagog
Fritidsintressen: Taekwon-Do, sång, musik
Min bästa sida: Positiv
Min sämsta sida: Envis
Varför vill du bli Ale lucia: En rolig upplevelse, 
att träffa nya människor och sjunga mer
Favoritjulsång: Driving home for christmas

Eline Lindberg
17 år, Nol

Studerar: Musik på Rytmus 
Musikergymnasium, åk 2
Drömyrke: Finns mycket att välja på men 
något med människor, au pair i Afrika
Drömresa: Kenya
Vem får följa med?: Alla som vill följa med, 
sällskap är alltid trevligt
Sångerfarenheter: Sångpedagog, kör, går 
musikskola så mycket sång där
Fritidsintressen: Musik, kompisar, skidor
Min bästa sida: Social, energisk
Min sämsta sida: Tidsoptimist
Varför vill du bli Ale lucia: Utmaning för 
mig själv musikalist sett och en väldigt rolig 
upplevelse, träffa nya goa människor
Favoritjulsång: Jul jul strålande jul

Mathilda Einarsson
16 år, Bohus

Studerar: Musik, Mimers Hus, åk 1
Drömyrke: Artist
Drömresa: Los Angeles
Vem får följa med?: Min storasyster
Sångerfarenheter: Sjunger hos sångpedagog, 
har sjungit i kör
Fritidsintressen: Vara med vänner, sjunga, 
lyssna på musik
Min bästa sida: Omtänksam
Min sämsta sida: Negativ
Varför vill du bli Ale lucia: Jag älskar att 
sjunga och jag vill utmana mig själv till en 
högre nivå
Favoritjulsång: Last christmas

Emma Luukinen
16 år, Bohus

Studerar: Handel & service,
Lärlingsgymnasiet, åk 1
Drömyrke: Jobba med människor
Drömresa: En lyxresa till något varmt ställe, 
London
Vem får följa med?: Familj eller kompisar
Sångerfarenheter: Har varit med i kör, 
uppträtt ett flertal gånger i skolan (bl.a. på 
FN-dagar, 9:ans skolavslutning, sommar- och 
julavslutningar)
Fritidsintressen: Att umgås med familj,
vänner, träna och musik
Min bästa sida: Pålitlig
Min sämsta sida: Beslutsångest
Varför vill du bli Ale lucia: För att det är en 
rolig upplevelse och det är kul att sjunga
Favoritjulsång: Stilla natt, mer jul, Feliz Navidad

Var med och rösta på  ALE LUCIA 2012 och du kan vinna en julklapp!

fotograferade årets lucia kandidater

Ale Lucia arrangeras 
av Ahlafors IF i 
samarbete med 
Alekuriren

KLIPP UR OCH SKICKA IN!

Malin Haarala, Ale Lucia 2011
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Var med och utse Ale Lucia 2012
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SKEPPLANDA. Ballong-
er, tårtor och mycket 
folk.

Det var dukat till 
stor fest på Forsvallen i 
söndags.

– Jag är jätteimpo-
nerad av ert arbete. 
Tack för all den tid och 
den energi ni lagt ner i 
projektet, sade Kultur- 
och fritidsnämndens 
ordförande, Isabell Korn 
(M), när hon klippte 
det blågula bandet och 
förklarade Forsvallens 
konstgräsplan invigd.

Himlen var visserligen lite 
grå, men den tidigare grus-
planen lyste läckert grön på 
Forsvallen i söndags. Många 
hade samlats för att ta del av 
invigningsfirandet, inte bara 
medlemmar i Skepplanda 
BTK.

– Det här är ett jättelyft 
för hela samhället. Vi är oer-
hört glada och stolta över 
att ha konstgräset på plats, 
konstaterade Benny Hans-
son som agerat projektledare 
från föreningens sida.

Benny Hansson och Sven 
Rydén uppvaktades med var 
sin blomsterbukett för sitt 
idoga arbete på Forsvallen 

under hösten. De fick också 
en lång och värmande applåd 
från invigningsbesökarna.

Klas Arvidsson, verk-
samhetschef på Ale Fritid, 
log brett när han såg ungdo-
marnas iver att få beträda den 
nylagda mattan.

– När vi gick in i 2012 
hade Ale kommun ingen 
konstgräsplan alls, nu har 
vi tre. Det känns naturligt-
vis fantastiskt bra att vi har 
kunnat flytta fram våra posi-
tioner så raskt.

Ytterligare en konstgräs-

plan planeras, men var och 
när det arbetet startar är inte 
bestämt.

– Vi kommer inom kort att 
ha ett möte med Nol IK och i 
samband med det presentera 
två olika förslag. Vi får se vad 
diskussionerna leder fram 
till, avslutar Isabell Korn.

SKEPPLANDA. Efter 
fem framgångsrika år 
i Stenkullens GoIK är 
Robert Bävermalm till-
baka på Forsvallen.

Det är inte bara 
spelartruppen som ge-
nomgått en förvandling 
under den här perioden 
utan även anlägg-
ningen.

– Fantastiska förut-
sättningar för en divi-
sion 5-klubb, konstate-
rar Robert och blickar 
ut över den nylagda 
konstgräsplanen.

Senast Robert Bävermalm 
var verksam i Skepplanda 
BTK var åren 2006-2007. 
Det sista året hade han delat 
ledarskap tillsammans med 
Thomas Hvenfeldt. 

– Sedan hörde Stenkullen 
av sig. Jag nappade på erbju-
dandet och blev kvar i klub-
ben i fem år, berättar Robert.

Redan första året fick han 
laget att avancera från divi-
sion 6. Året därpå blev det 
en stabil mittenplacering i 
”femman” för att därefter ta 
nästa kliv upp i division 4 där 
framgångarna fortsatte.

– Vi var ytterst nära att 
få kvala till ”trean”, men 
missade i den avgörande 
matchen. Vi hade behövt 
vinna, men fick bara 0-0 mot 
Kortedala, minns Robert.

Intressant spelartrupp
Den gångna säsongen var 
inget att yvas över. Det blev 
en plats på den nedre halvan, 
dock utan att riskera ned-
flyttning.

– Nu var tiden mogen att 
flytta på sig och när Skepp-
landa hörde av sig blev jag 
intresserad. Hjärtat klappar 
för klubben, närheten är en 
annan plusfaktor eftersom 
jag bor i Älvängen, samt att 
spelartruppen ser mycket 
intressant ut. Det är ett ungt 
lag, killar som jag hoppas 
inspireras av att få lära sig 
mer och utvecklas som spe-
lare, säger Robert och fort-
sätter:

– Sedan är det inte alla för-

eningar på den här nivån som 
kan stoltsera med en anlägg-
ning av Forsvallens kaliber. 
Inte nog med att man har 
två fina gräsplaner, nu finns 
också en konstgräsmatta och 
ett nytt gym. Fantastiska för-
utsättningar!

Vad ska du tillföra 
SBTK?

– Jag hoppas få in en vin-
narmentalitet, att de inte är 
nöjda med att vara ett topp-
lag. Det är dags att ta ytterli-
gare ett kliv. Sedan vill jag få 
in en glädje i spelet som gör 
att vi kan spela en trevlig och 
vägvinnande fotboll.

Beskriv din fotbollsfilo-
sofi?

– Nyckeln till en bra 
offensiv är en bra defensiv, 
att ligga rätt i positionerna. 
Då hamnar man automatiskt 
rätt när man ska ställa om till 
anfallsspel.

Tvåa, tvåa och trea 
är SBTK:s tabellrad de 
senaste åren. Vad talar för 
att ni ska nå hela vägen 
fram 2013?

– Vad jag har hört och sett 
så måste vi bli stabilare som 
lag. Vi måste höja lägstani-

vån och inte notera så många 
djupdykningar. Alla spelare 
ska veta sin roll och sitt syfte 
på banan. Tydlighet efter-
strävas och vi ska vara hundra 
procent förberedda när allva-
ret drar igång.

Har du någon tränarfö-
rebild?

– Jag hade själv Roger 
Gustafsson som tränare 
under mina ungdomsår i IFK 
Göteborg. Han var otroligt 
duktig, underbara ledaregen-
skaper och han bemötte varje 
spelare på ett bra sätt.

När drar träningen 
igång?

– Vi startar andra veckan i 
januari och ska köra tre pass 
i veckan. Första träningsmat-
chen har vi den 16 februari 
borta mot Kode.

Till sist, vilket lag vinner 
Allsvenskan?

– Jag håller på Häcken, 
men tror att Elfsborg tar 
guldet då de har ett på pap-
peret enklare spelschema.

Återvändare tar över SBTK
– Robert Bävermalm ska tillföra vinnarinstinkt

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Öppnar dörren för nya framgångar. Under sin femårssejour i 
Stenkullen fi ck Robert Bävermalm uppleva två seriesegrar. 
Frågan är om han kan göra något liknande med Skepplanda 
BTK?

– Ales tredje 
konstgräsplan 
invigd

SBTK-lirarna Filip och Filippa bistod Kultur- och fritidsnämndens ordförande Isabell Korn när 
det blågula bandet klipptes och Forsvallens konstgräsplan förklarades invigd.

Eldsjälar hyllades! Benny Hansson och Sven Rydén har varit drivande krafter i Skepplanda 
BTK och sett till att konstgräsprojektet blivit verklighet.

I samband med invigningsfi randet passade SBTK på att ha 
ungdomsavslutning. Glädjen över att nu få spela fotboll på 
konstgräs var påtaglig bland föreningens aktiva.

Feststämning på Forsvallen
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TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

MBA Värmesystem

TACKAR ALLA 
KUNDER & VÄNNER
för ett gott samarbete under åren. 

Vi önskar den nya 
ägaren lycka till!

Mari-anne & Bertil
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SKEPPLANDA. Ballong-
er, tårtor och mycket 
folk.

Det var dukat till 
stor fest på Forsvallen i 
söndags.

– Jag är jätteimpo-
nerad av ert arbete. 
Tack för all den tid och 
den energi ni lagt ner i 
projektet, sade Kultur- 
och fritidsnämndens 
ordförande, Isabell Korn 
(M), när hon klippte 
det blågula bandet och 
förklarade Forsvallens 
konstgräsplan invigd.

Himlen var visserligen lite 
grå, men den tidigare grus-
planen lyste läckert grön på 
Forsvallen i söndags. Många 
hade samlats för att ta del av 
invigningsfirandet, inte bara 
medlemmar i Skepplanda 
BTK.

– Det här är ett jättelyft 
för hela samhället. Vi är oer-
hört glada och stolta över 
att ha konstgräset på plats, 
konstaterade Benny Hans-
son som agerat projektledare 
från föreningens sida.

Benny Hansson och Sven 
Rydén uppvaktades med var 
sin blomsterbukett för sitt 
idoga arbete på Forsvallen 

under hösten. De fick också 
en lång och värmande applåd 
från invigningsbesökarna.

Klas Arvidsson, verk-
samhetschef på Ale Fritid, 
log brett när han såg ungdo-
marnas iver att få beträda den 
nylagda mattan.

– När vi gick in i 2012 
hade Ale kommun ingen 
konstgräsplan alls, nu har 
vi tre. Det känns naturligt-
vis fantastiskt bra att vi har 
kunnat flytta fram våra posi-
tioner så raskt.

Ytterligare en konstgräs-

plan planeras, men var och 
när det arbetet startar är inte 
bestämt.

– Vi kommer inom kort att 
ha ett möte med Nol IK och i 
samband med det presentera 
två olika förslag. Vi får se vad 
diskussionerna leder fram 
till, avslutar Isabell Korn.

SKEPPLANDA. Efter 
fem framgångsrika år 
i Stenkullens GoIK är 
Robert Bävermalm till-
baka på Forsvallen.

Det är inte bara 
spelartruppen som ge-
nomgått en förvandling 
under den här perioden 
utan även anlägg-
ningen.

– Fantastiska förut-
sättningar för en divi-
sion 5-klubb, konstate-
rar Robert och blickar 
ut över den nylagda 
konstgräsplanen.

Senast Robert Bävermalm 
var verksam i Skepplanda 
BTK var åren 2006-2007. 
Det sista året hade han delat 
ledarskap tillsammans med 
Thomas Hvenfeldt. 

– Sedan hörde Stenkullen 
av sig. Jag nappade på erbju-
dandet och blev kvar i klub-
ben i fem år, berättar Robert.

Redan första året fick han 
laget att avancera från divi-
sion 6. Året därpå blev det 
en stabil mittenplacering i 
”femman” för att därefter ta 
nästa kliv upp i division 4 där 
framgångarna fortsatte.

– Vi var ytterst nära att 
få kvala till ”trean”, men 
missade i den avgörande 
matchen. Vi hade behövt 
vinna, men fick bara 0-0 mot 
Kortedala, minns Robert.

Intressant spelartrupp
Den gångna säsongen var 
inget att yvas över. Det blev 
en plats på den nedre halvan, 
dock utan att riskera ned-
flyttning.

– Nu var tiden mogen att 
flytta på sig och när Skepp-
landa hörde av sig blev jag 
intresserad. Hjärtat klappar 
för klubben, närheten är en 
annan plusfaktor eftersom 
jag bor i Älvängen, samt att 
spelartruppen ser mycket 
intressant ut. Det är ett ungt 
lag, killar som jag hoppas 
inspireras av att få lära sig 
mer och utvecklas som spe-
lare, säger Robert och fort-
sätter:

– Sedan är det inte alla för-

eningar på den här nivån som 
kan stoltsera med en anlägg-
ning av Forsvallens kaliber. 
Inte nog med att man har 
två fina gräsplaner, nu finns 
också en konstgräsmatta och 
ett nytt gym. Fantastiska för-
utsättningar!

Vad ska du tillföra 
SBTK?

– Jag hoppas få in en vin-
narmentalitet, att de inte är 
nöjda med att vara ett topp-
lag. Det är dags att ta ytterli-
gare ett kliv. Sedan vill jag få 
in en glädje i spelet som gör 
att vi kan spela en trevlig och 
vägvinnande fotboll.

Beskriv din fotbollsfilo-
sofi?

– Nyckeln till en bra 
offensiv är en bra defensiv, 
att ligga rätt i positionerna. 
Då hamnar man automatiskt 
rätt när man ska ställa om till 
anfallsspel.

Tvåa, tvåa och trea 
är SBTK:s tabellrad de 
senaste åren. Vad talar för 
att ni ska nå hela vägen 
fram 2013?

– Vad jag har hört och sett 
så måste vi bli stabilare som 
lag. Vi måste höja lägstani-

vån och inte notera så många 
djupdykningar. Alla spelare 
ska veta sin roll och sitt syfte 
på banan. Tydlighet efter-
strävas och vi ska vara hundra 
procent förberedda när allva-
ret drar igång.

Har du någon tränarfö-
rebild?

– Jag hade själv Roger 
Gustafsson som tränare 
under mina ungdomsår i IFK 
Göteborg. Han var otroligt 
duktig, underbara ledaregen-
skaper och han bemötte varje 
spelare på ett bra sätt.

När drar träningen 
igång?

– Vi startar andra veckan i 
januari och ska köra tre pass 
i veckan. Första träningsmat-
chen har vi den 16 februari 
borta mot Kode.

Till sist, vilket lag vinner 
Allsvenskan?

– Jag håller på Häcken, 
men tror att Elfsborg tar 
guldet då de har ett på pap-
peret enklare spelschema.

Återvändare tar över SBTK
– Robert Bävermalm ska tillföra vinnarinstinkt

PÅ FORSVALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Öppnar dörren för nya framgångar. Under sin femårssejour i 
Stenkullen fi ck Robert Bävermalm uppleva två seriesegrar. 
Frågan är om han kan göra något liknande med Skepplanda 
BTK?

– Ales tredje 
konstgräsplan 
invigd

SBTK-lirarna Filip och Filippa bistod Kultur- och fritidsnämndens ordförande Isabell Korn när 
det blågula bandet klipptes och Forsvallens konstgräsplan förklarades invigd.

Eldsjälar hyllades! Benny Hansson och Sven Rydén har varit drivande krafter i Skepplanda 
BTK och sett till att konstgräsprojektet blivit verklighet.

I samband med invigningsfi randet passade SBTK på att ha 
ungdomsavslutning. Glädjen över att nu få spela fotboll på 
konstgräs var påtaglig bland föreningens aktiva.

Feststämning på Forsvallen
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

MBA Värmesystem

TACKAR ALLA 
KUNDER & VÄNNER
för ett gott samarbete under åren. 

Vi önskar den nya 
ägaren lycka till!

Mari-anne & Bertil
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NÖDINGE. Snacka om 
islossning!

Torsdagskvällens 
hemmaseger mot Bil-
lingsfors IBK var efter-
längtad.

– Det känns som att 
vi har hittat vinnar-
spåret, säger Oscar 
Frii, som blev Ale IBF:s 
store matchhjälte med 
sina fem fullträffar.

Självförtroendet var aningen 
stukat efter måndagens der-
byförlust mot Marstrand. 
Däremot var revanschlustan 
gigantisk hos hemmaspe-
larna. Det fanns inget som 
kunde stoppa Ale IBF i mötet 
med Billingsfors IBK. I brä-
schen gick nyförvärvet från 
Skår IBK, Oscar Frii, som 
var het som ett strykjärn.

– Det kändes bra idag. 
Hela laget var taggat till 
tusen och vi behövde verk-
ligen den här segern. För-
hoppningsvis har det lossnat 
nu, kommenterade femmåls-
skytten efter vinsten.

Tränaren Andreas Klein 
hade rört om i kedjeforma-
tionerna vilket gav önsk-
värt resultat. Kedjan med 
nämnde Frii och forwards-
kollegorna Emil Rydén och 
Martin Eriksson skördade 
stora framgångar. Rydén 
noterades för ett mål och en 
assist och Martin Eriksson 
bokfördes för ett mål och 
fyra assist.

– Vår kedja fungerade 
k a n o n b r a . 
Vi hade det 
där flytet 
som man 
har ibland, 
konstaterade 
Oscar Frii med ett brett 
leende.

Gästerna inledde målskyt-
tet efter 1.17. Innan paus-
signalen ljöd hade Ale IBF 
emellertid vänt på steken och 
gått ifrån till klara 5-1. Hem-
malaget behöll hela tiden sitt 
försprång i målprotokollet 
och var aldrig riktigt hotade.

I nästa omgång väntar 

tabelljumbon FBC Lerum 
och då finns 
c h a n s e n 
att utöka 
poängskör-
den ytterli-
gare. 

BOHUS. Ale IBF:s 
damer tog fyra raka 
segrar, men sen var det 
stopp.

Tvärstopp.
IBK Göteborgs 

innebandydamer var 
bättre på allt och vann 
toppmötet i division 2 
Göteborg.

Onsdagens drabbning i fina 
Bohushallen var spännande i 
en period. Sofia Adolfssons 
kvittering gav hopp, men 
efter första pausvilan fanns 
det bara ett lag på banan. 
IBK Göteborg har ett ruti-
nerat lag som läste sönder 
sina betydligt yngre mot-
stånadare. Det gick snabbt 
och spelet var rikt på smarta 
kombinationer. Det var bara 
för Ale IBF att tacka för lek-
tionen.

– Ja, ibland är det bara att 
erkänna sig besegrad. De var 
bättre på precis allt och hade 
fin rörelse. Den har matchen 
borde vi ha spelat in, det 
fanns mycket att lära, sa Ales 
tränare Jan Pettersson.

Vid ställ-
ningen 1-5 
inför sista 
p e r i o d e n 
gjorde hem-
malaget ett 
försök att väcka liv i matchen. 
Ale gick ner på två formatio-
ner och Angelica André-
asson reducerade nästan 

omgående. Dessvärre tog 
det bara knappt tre minuter 
innan IBK Göteborg satte 
sexan och då var det rullgar-
din ner. Ett uppgivet Alelag 
orkade inte bjuda upp till 

kamp under de 
sista tio minu-
terna.

– Det var 
tungt idag. 
Mot så här 

bra lag märks det att vi 
saknar ett antal etablerade 
namn. Jennie Hedberg, 
Lena Lönnroth och Sandra 

Augustsson är spelare som 
normalt sett är med. Idag 
hade vi behövt dem extra 
mycket, menade Jan Petters-
son.

Ale IBF:s damer får slicka 
såren och komma tillbaka. 
Laget toppar tabellen trots 
storförlusten, men på lördag 
väntar en ny svår match. 
Serietrean FBC Lerum vill 
nog inget hellre än att ge 
serieledarna sin andra förlust 
för året.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Första förlusten sved
– IBK Göteborg bättre på allt

IBK Göteborgs Jenny Albin jublar tillsammans med sina 
lagkamrater samtidigt som Ales Pernilla Pettersson deppar. 
Gästerna vann med klara 10-2 i Bohushallen.

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Ale IBF – IBK Göteborg 2-10 (1-1,0-4,1-5)

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Ale IBF – Billingsfors 11-6 (5-1, 2-2, 4-3)

Fem mål från Friis klubba
– Ale IBF har 
hittat vinnar-
spåret?

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Nyförvärvet från Skår IBK, Oscar Frii, var hemmalagets 
store segerorganisatör och noterades för fem mål. Här fi rar 
han en av sina fullträffar.

Segerjubel i hemmalaget. Martin Eriksson och Emil Rydén 
klappar om varandra efter en av många fullträffar. Ale IBF 
körde över gästande Billingsfors och vann med klara 11-6.

Skepplanda simhall 40 år!
1972 – 2012
Skepplandahallen fyller 40 år, det kommer vi fi ra med att ha 

fritt inträde på badet!
Lördagen den 10 november kl 11.00-15.00

Vi bjuder alla badgäster på kaff e/festis och kaka!

Kom och ta simborgarmärket 2012
Vid godkänt genomförande bjuder vi på märket.

Välkomna på födelsedagskalas!!!
/Simhallspersonalen

Premiär division 1
Fre 9 nov kl 19

Ale Arena

Matchsponsor:

Surte BK | www.surtebandy.se

vs

Otterbäcken

BOHUS
SPELBUTIK & SERVICE

Surte BK



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-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

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

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

Herrar fredag 9 november
18:00 Ale United - Nödinge SK 2
19:00 Skepplanda BTK - Älvängens IK
20:00 Surte IS FK - Nol IK

Damer lördag 10 november
13:00 Nol IK - Lödöse/Nygård
14:00 Hisingsbacka FC - Ahlafors IF
15:00 Romelanda UF - Nödinge SK

Välkommen 

till Vimmervi

NÖDINGE 

– SÅ KLART
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Nybörjargrupp 
för barn (ponny) 
fredagar 18.25 

startar upp 
inom kort. 

Intresseanmälningar 
tas emot för att 
eventuellt starta 

fler grupper.

Ströplatser finns för 
både ponny och häst.

9/12 Lussehoppet

WWW.AJRK.SE 
ELLER 031-982500

MAIL AJRK@TELIA.COM

Varmt välkomna!

Det finns lediga platser
att vara med på lektion. 

Ring och boka!
Ale-Jennylunds RK är en ridskola
för alla med hästen i centrum!
Vi har engagerade, utbildade

ridlärare med många års erfarenhet.

DET HÄNDER
PÅ JENNYLUND

Hösten 2012

INNEBANDY

BANDY

FOTBOLL

Division 2 Göteborg
Ale IBF – Billingsfors IBK 11-6 (5-1, 
2-2, 4-3)
Mål Ale: Oscar Frii 5, Emil Rydén, 
Mattias Ögren, Jimmie Gustafsson, 
Fredrik Herlogsson, Martin Eriksson, 
Christian Rönkkö.
Matchens kurrar: Oscar Frii 3, Martin 
Eriksson 2, Emil Ryden 1.

Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – IBK Göteborg 2-10 
(1-1,0-4,1-5)
Mål Ale: Angelica Andréasson, Sofia 
Adolfsson. Matchens kurrar: Sofia 
Adolfsson 3, Cecilia Isberg 2, Ang-
elica Andréasson 1.

Huvudsponsorer www.laget.se/nodingesk

Välkomna!
MATCHSPONSOR

Ale Torg

VECKANS MATCHER 
Onsdag 7/11 - Ale gymnasium

D jun 19:30 Nödinge - Sävehof

Lördag 10/11 - Ale gymnasium
F00 11-16 Newbody Cup, 6 matcher

Söndag 11/11 - Nödinge sporthall
P02 13:00 Nödinge - Kungälv
F00 14:00 Nödinge - Kärra

Premiär stundar för Surte Bandy

På fredag stundar seriepremiär för Surte BK hemma mot Otterbäcken i Ale Arena. Återstår 
att se om tränaren Robert Holmén och övriga i ledartrojkan har anledning att dra på smil-
banden efter matchen.

BOHUS. På fredag är 
det bandypremiär i Ale 
Arena.

Surte BK tar sig an 
Otterbäcken i division 1 
västra.

Ett tidigt toppmöte 
om expertisen får be-
stämma.

En lång väntan är över. Gen-
repet mot Målilla (4-4) var 
den sista av åtta träningsmat-
cher och krönte också en tuff 
träningsperiod för Surte BK:s 
herrar.

– Vi har kört hårt och kil-
larna har svarat bra. Uppslut-
ningen på träningarna har 
varit suverän, säger Surteträ-
naren Robert Holmén.

Mot Målilla fanns det 
mycket som såg bra ut i spelet, 
men en klar 4-2-ledning gick 
dessvärre förlorad.

– Jag har inte varit särskilt 
fokuserad på resultatet, utan 
min koncentration har legat 
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Det har börjat se allt bättre ut. 

Det som återstår nu är egent-
ligen effektiviteten och spelet 
på den sista tredjedelen, säger 
Holmén.

Otterbäcken, Kålland och 
Surte tillhör enligt honom 
seriens främsta lag, åtmins-
tone enligt det som är känt i 
dagsläget.

– Jag måste erkänna att jag 
inte har full koll på alla seriens 
lag, men vi har helt klart en 
trupp som ska hävda sig. Det 
blir en bra värdemätare på 
fredag och riktigt kul med en 
kvällsmatch, säger Holmén.

Surte har till stora delar ett 
nytt lag och namnen publi-
ken bör ha extra koll på i år är 
Olle Smedberg och Henrik 
Jönsson.

– Den sistnämnde är ett 
härligt nyförvärv från Nässjö 
som säkert kommer att göra 
en hel del mål för oss. Sedan 
tror jag att Jens Samuels-
son kommer att få sitt stora 
genombrott, avslutar Robert 
Holmén.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

SKEPPLANDA. Nu på lördag fi rar 
Skepplanda simhall 40 år.

Fri entré till badet, fi ka och gratis 
simborgarmärke utlovas.

Frank Olofsson har varit med se-
dan starten och det han inte vet om 
Ales enda simhall, det vet ingen.

Många är de alebor som tagit sina första simtag 
i Skepplanda simhall, köpt godis i kiosken vid 
entrén och kämpat de 200 metrarna för det 
åtråvärda simborgarmärket.

1972 byggdes hallen på uppdrag av kom-
munchefen i dåvarande Skepplanda kommun, 
Einar Torstensson. 

Det berättar Frank Olofsson där vi står vid 
bassängkanten. Han har jobbat som badvakt i 
Skepplanda simhall i 40 år och har följt flera 
generationer alebor genom simundervisningen.

– Jag har alltid trivts bra här, man träffar så 
mycket människor och det är ett trevligt jobb. 
Dessutom har jag nära till jobbet och det är en 
fördel eftersom man jobbar mycket helger och 
kvällar. Jag tycker att fritiden är värd mycket 
och skulle man jobba någon annanstans får man 
räkna med restimmar. 

Sammanlagt är de fem anställda plus en som 
går på timmar och de jobbar tvåskift för att 
täcka upp från tidig morgon till sen kväll. Det är 
mycket som ska göras på en dag och arbetsupp-
gifterna är minst sagt varierande, allt från att 
vakta bassängen till att städa och stå i kiosken. 

– Det har som tur är, peppar peppar, aldrig 
skett någon allvarlig olycka i bassängen på alla 
dessa år, säger Frank och blickar ut över bas-
sängen som denna kväll är full av höstlovslediga 
barn. 

Aldrig tomt
Det är knappt att 25-metersbassängen är tom 
en minut under öppettiderna. Om inte simsko-
lan är igång eller skolklasser har bokat in sig, 
så är det föreningar som Alesimmarna, Mor-

gonbadarna eller Sim och Trim i Hålanda som 
håller till i vattnet. Varmbadet på torsdagarna 
uppskattas av såväl särskolan, pensionärer och 
funktionshindrade som barnfamiljer. 

– Varje vecka har vi 100 barn i simskola och 
på sommaren är det lika många på en tioda-
garsutbildning, säger Mikael Staaf, som också 
arbetar i simhallen. 

Jubileet kommer att firas nu på lördag och då 
bjuds det på gratisbad, fika och simborgarmär-
ken. Under dagen gästas hallen även av Barbro 
Andersson och Bror Andersson, som båda 
liksom Frank Olofsson, var med då det begav 
sig i början av 70-talet.

Skepplanda simhall fyller 40 år
Frank Olofsson (t.v.) har jobbat i Skepplanda simhall i 40 år. Här tillsammans med kollegan 
Mikael Staaf. 
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- Älska handboll

www.klubben/alehf

Älvängen

Sponsorer:

Välkomna!

MATCHER 
I ÄLVÄNGENS KULTURHUS 

Onsdag 7 november
 P 00 18.00 Ale HF - Alingsås
D div 5 18.50 Ale HF - Sport

EL FIXARNA I ALE

g
TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

ALE-hallens träningsserie, 
omgång 1:
Surte IS – Ale United 5-14
Nol IK – Skepplanda BTK 4-4
Nödinge SK – Älvängens IK 9-4

Träningsmatch
Surte BK – Målilla 4-4

Hörselskadades Riksförbund

Svårt att
höra?

Ring Hörsellinjen 
0771-888000.

www.horsellinjen.se
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Bilen 0:-på kryssen(ord pris 995:-)

GÖTEBORG – KIEL

*Tysklandskryss, i priset ingår: Båtresa Göteborg–Kiel t/r med bil, med vändande båt, 2-bäddshytt med över- och underbädd utan havsutsikt. Priset gäller vid 2 pers i hytten. Enkelhytt och övriga hyttkategorier ordinarie tillägg. Begränsat antal platser. Gäller t o m 28/12 2012. Erbjudandekod GRATISBIL.

Upplev Tysklands 
magiska julmarknader! 
Tyskarna är mästare på julmarknader. 
Glittrigt stämningsfullt och traditionellt. 
Kombinera hög mysfaktor och lönsam 
shopping i t ex Kiel, Lübeck eller Hamburg! 

Hitta fl er tips och boka ”A Ferry Christmas” på stenaline.se eller ring 031-704 00 00. 
Bokningsavgift tillkommer vid personlig service. Du kan också kontakta din resebyrå.

Njut av julbord
all-inclusive till havs!
Nu dukar vi fram julens läckerheter, 
tillagade av våra duktiga kockar ombord. 
Premiär 9/11. Julbord all-inclusive inkl 
vin, öl, läsk och kaffe fr 410:-/person.

Från
410:-

Ta med bilen på 
Tysklandskryssen!
Nu tar du med bilen för 0:- (ord pris 995:-). 
Smygstarta julen med en Tysklandskryss: 
2 kvällar ombord och 1 heldag i Tyskland 
fr 699:-/person*. Erbjudandekod GRATISBIL.

Bilen

0:-
Julshoppa billigare 
ombord och i Tyskland!
På stenalineshopping.se jämför du priser ombord 
och i land. Du får mer för pengarna utomlands 
också, tack vare den starka svenska kronan.

Upp till

50%

We wish you a 
Ferry Christmas!

NÖDINGE. Ronny Eriks-
son kommer tillbaka till 
Nödinge nu på torsdag 
för ännu en underfun-
dig föreställning med 
en blandning av ord 
med och utan musik.

– Det blir skrönor, 
ljug, sanningar och nya 
låtar, utlovar Ronny 
Eriksson. 

”Vad skådar mitt 
norra öga” heter hans 
nya show där Ronny 
ser världen ur ett 
landsortsperspektiv.

– Det blir en allt större 
spricka mellan stad och 
landsort, jag blir häpen över 
att när något händer i Stock-
holm blir det en slags riksny-
het, är det solsken på Söder-
malm så har hela landet som-
marväder. Vi får svårare och 
svårare att förstå varandra, 
jag menar marknaden … Vad 
är det? På vissa håll kanske 
det funkar att man kan välja 
vårdcentral, men inte kan 
man göra det om man bor på 
landsbygden, säger Ronny 
Eriksson.

Med sin bakgrund i Norr-

botten och Piteå är Ronny 
Eriksson känd för att ge ett 
annat perspektiv på förete-
elser som blir riksnyheter, 
trots att de inte alltid berör 
hela landet. I nyskrivna Vad 
skådar mitt norra öga ger 
Ronny Eriksson sin syn på 
det nya Sverige.

– Jag kommer att ta upp 
aktuella händelser, som det 
här med stafettläkare. Att en 
läkare från Åkersberga kan ta 
ledigt två veckor för att åka 
upp till Gällivare och arbeta 
för en massa pengar. Det 
dränerar sjukvården, säger 
Ronny Eriksson.

Upplägget är tre personer 
på scen: Ronny, pianisten 
och följeslagaren Benneth 
Fagerlund och gitarristen 
Martin Tallström. Forma-
tet är samhällskritik förmed-
lat genom satir och humor. 

– Det är ett bra sätt att 
angripa det politiska på. Det 
jag gör är en blandning av 
kabaret och stand up. Det 
blir skrönor, ljug, sanningar 
och nya låtar, säger Ronny 
Eriksson.

Ronny Eriksson har tur-
nerat med Riksteatern förut 

och hyllats av såväl kritiker 
som publik. 2003 var han 
ute med föreställningen 
densomleverfar.se och 2009 
var han aktuell med Rum 
för rasande. Båda föreställ-
ningarna gjorde stor succé 
i Nödinge och Teaterför-
eningen i Ale och ABF 
Sydvästra Götaland, som 
står bakom kvällens arrang-
emang, rekommenderar 
förköp av biljetter på biblio-
teket i Nödinge.

Ronny Eriksson är sati-
riker, underhållare, ståupp-
komiker och revyförfattare 
från Piteå. Med humorn och 
satiren som vapen pekar han 
gång på gång på orättvisor i 
samhället och gisslar makt-
missbruk. Han turnerar ofta 
och har ett förflutet som 
musiker och sångare i bandet 
Euskefeurat. Han har gjort 
två egna bluesplattor med 
svenska texter. På tv har han 
bland annat synts i Snacka 
om nyheter, Bondånger, Lid 
i natt och Ronny Erikssons 
farmartankar. 

Benneth Fagerlund är 
född och uppvuxen i Hofors 
i Gästrikland. Han intresse-

rade sig tidigt för musik och 
arbetar i dag som producent, 
kompositör och kapellmäs-
tare. Benneth Fagerlund 
jobbar återkommande med 
artister som Mats Ronan-
der, Evabritt Strandberg, 
Siw Malmkvist, Jan Åström 
och Medborgarna samt Lill-
Babs, som han har jobbat 

med sedan 1996. 
Martin Tallström började 

spela gitarr i tioårsåldern 
och har under åren provat en 
mängd olika musikstilar samt 
diverse stränginstrument. 
Han har som frilansmusi-
ker arbetat med bland andra 
Ingmar Johansson, Mats 
Ronander, Ronny Eriksson 

och Anna-Lotta Larsson. 
Martin Tallström är lika för-
tjust i pop eller country som 
flamenco eller klassiskt och 
spelar gärna även lap steel 
eller banjo. Riksteaterns 
publik känner honom från 
turnén med Lasse Bergha-
gen.

❐❐❐

Ronny Eriksson 
till Nödinge
– Ny show visas i Ale gymnasium

”Vad skådar mitt norra öga” är en ny show av Ronny Eriksson, som visas i Ale gymnasium 
nu på torsdag. På bilden fr v: Benneth Fagerlund, Ronny Eriksson, Martin Tallström 
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www.pelarteatern.com

En gratis festival för alla åldrar, från 12:00 till 00:00!
Vinterns största festival är här!

10:e november!
pelarfestivalen

En festival i Nol-Alafors kulturförenings regi

Den 10:e november bjuder vi och ungdomar från Ale på 
en helt fantastisk festival. Teater, musik, konst - allt!

BANDEN BÖRJAR SPELA KLOCKAN 18:00!

Liveband:

One Way Ticket, The JoCal's, Kristallbarn, Hjälte,

Driven By Fuel, The Sympathy, Feed the seagulls,
+ lite till!

Mer info finner du på www.pelarteatern.com och vår facebooksida!

På dagen så bjuder vi på familjeunderhållning i form av
fiskedamm för alla åldrar, café, teater och trubadurer!

DROG-
FRITT!
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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

SURTE. Nu på lördag bjuds 
det på Höstkonsert med 
Lerum Surte Symphonic 
Band. Konserten äger rum 
i Surte missionskyrka. Diri-
gent Folke Taubner utlovar 
näverlur och Chess. Det blir 
en unik blandning av musik-
stycken. Förutom verk av 
Björn Ulvéus och Benny 
Andersson kan publiken 
räkna med stycken signerade 
Kurt Weil, Dvorak, Evert 
Taube med flera.

Lerum Surte Sympho-
nic Band består av 30 glada 
musikanter varav flertalet har 
sina rötter i Ale kommun.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. Hemslöjden 
fi rar 100 år 2012.

En lokal förening inom detta 
gebit som också fyller jämnt 
är Ale Slöjdare.

I tisdags var det dukat till 
20-årsfest på Grönköp.

Fjorton medlemmar ur Ale Slöjdare 
hade samlats i Skepplanda hem-
bygdsgård för att fira 20-årsjubileet. 
Det bjöds på hemlagad soppa, nyba-
kat bröd, kaffe och kaka. Borden var 
dessutom vackert höstdekorerade.

– Vi tog upp gamla minnen och 
hur det har varit under årens lopp. 
Vi diskuterade även framtidsplaner. 
Vi skulle gärna vilja ha en egen lokal 
att träffas i där vi kunde avverka sty-

relsesammanträden, medlemsträffar, 
arbetsmöten och så vidare, förklarar 
Lisbeth Karlberg, en av föreningens 
eldsjälar.

Det var med anledning av en hem-
slöjdsutredning för Älvsborgs län, då 
det gjordes en inventering av antalet 
slöjdare i distriktet och vilken slöjd 
som tillverkades, som tankarna på 
en förening startade. Eva-Christin 
Dahllöw, som tyvärr inte finns i livet 
längre, var en av initiativtagarna som 
såg till att bilda Ale Slöjdare 1992. 
Nuvarande ordförande är Eva Carls-
son.

Närmaste aktivitet i Ale Slöjdares 
regi är julmarknaden i magasinet på 
Kungsgården i Alvhem. Arrang-
emanget äger rum 24-25 november.

Höstkonsert 
i Surte

Ale Slöjdare fi rade 20-årsjubileum

I SKEPPLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale Slöjdares medlemmar fi rade föreningens 20-årsjubileum i Skepplanda hembygdsgård.

Eva Carlsson, ordförande i 
Ale Slöjdare.

www.alefolketshus.se

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

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

Biljetter säljes på följande platser: 
Nödinge bibliotek, Allans bokhandel, 
Medborgarhusets kassa från kl 18.

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

Direktsändningar från 
Metropolitan New York:

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!

Bond - Skyfall
    
Onsdag 7/11 kl 19

Entré 80kr

Led Zeppelin
Celebration day

Söndag 11/11 kl 18
Entré 130kr

Breaking Dawn Part 2
Söndag 18/11 kl 18
Onsdag 21/11 kl 19

Entré 80kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors
0702-65 66 70 • Biodagar 0303-33 03 96

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se
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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

SURTE. Nu på lördag bjuds 
det på Höstkonsert med 
Lerum Surte Symphonic 
Band. Konserten äger rum 
i Surte missionskyrka. Diri-
gent Folke Taubner utlovar 
näverlur och Chess. Det blir 
en unik blandning av musik-
stycken. Förutom verk av 
Björn Ulvéus och Benny 
Andersson kan publiken 
räkna med stycken signerade 
Kurt Weil, Dvorak, Evert 
Taube med flera.

Lerum Surte Sympho-
nic Band består av 30 glada 
musikanter varav flertalet har 
sina rötter i Ale kommun.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. Hemslöjden 
fi rar 100 år 2012.

En lokal förening inom detta 
gebit som också fyller jämnt 
är Ale Slöjdare.

I tisdags var det dukat till 
20-årsfest på Grönköp.

Fjorton medlemmar ur Ale Slöjdare 
hade samlats i Skepplanda hem-
bygdsgård för att fira 20-årsjubileet. 
Det bjöds på hemlagad soppa, nyba-
kat bröd, kaffe och kaka. Borden var 
dessutom vackert höstdekorerade.

– Vi tog upp gamla minnen och 
hur det har varit under årens lopp. 
Vi diskuterade även framtidsplaner. 
Vi skulle gärna vilja ha en egen lokal 
att träffas i där vi kunde avverka sty-

relsesammanträden, medlemsträffar, 
arbetsmöten och så vidare, förklarar 
Lisbeth Karlberg, en av föreningens 
eldsjälar.

Det var med anledning av en hem-
slöjdsutredning för Älvsborgs län, då 
det gjordes en inventering av antalet 
slöjdare i distriktet och vilken slöjd 
som tillverkades, som tankarna på 
en förening startade. Eva-Christin 
Dahllöw, som tyvärr inte finns i livet 
längre, var en av initiativtagarna som 
såg till att bilda Ale Slöjdare 1992. 
Nuvarande ordförande är Eva Carls-
son.

Närmaste aktivitet i Ale Slöjdares 
regi är julmarknaden i magasinet på 
Kungsgården i Alvhem. Arrang-
emanget äger rum 24-25 november.

Höstkonsert 
i Surte

Ale Slöjdare fi rade 20-årsjubileum

I SKEPPLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ale Slöjdares medlemmar fi rade föreningens 20-årsjubileum i Skepplanda hembygdsgård.

Eva Carlsson, ordförande i 
Ale Slöjdare.

www.alefolketshus.se
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0702-65 66 70 Biodagar 0303-33 03 96
E-post folkets.hus@telia.com
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  ”Aida” Giuseppe Verdi

Direktsändningar från 
Metropolitan New York:

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
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VARJE FREDAG 17-20

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

AFTER 
WORK

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

NÖDINGE. Imitatören 
Anders Mårtensson har 
varit verksam sedan 
1990-talet och medver-
kat i så väl radio- som 
tv-program.

I höst turnerar han 
till Riksteaterfören-
ingar över hela Sve-
rige med Imitera! och 
gestaltar kändisar 
från förr och nu – med 
stjärnglans, satir, kär-
lek och respekt.

Onsdagen den 14 
november gör han ett 
stopp i Ale gymna-
siums teatersalong 
tillsammans med sina 
”gubbar”.

Anders Mårtensson varit 
verksam som imitatör och 
estradör med musikaliska för- tecken i över 20 år. Han har 

medverkat i tv-program som 
Bingolotto, Riksorganet, EM-
magasinet och senast i Arlövs-
revyn som sändes i SVT förra 
året. Han har även hörts i ett 
flertal radioprogram.

I den hyllade föreställ-
ningen Imitera! får vi genom 
Anders Mårtenssons träff-
säkra imitationer möta 
Zlatan, Kungen, Cornelis, 
Tommy Körberg och andra 
kända personer och folk-
kära gubbar från förr och 
nu. Anders har fått ett stort 
erkännande för sina respekt-
fulla gestaltningar som görs 
med inslag av både satir och 
kärlek.

– Jag och regissören 

Anders Wällhed vill att före-
ställningen hela tiden ska vara 
aktuell, så det kommer en del 
nya ansikten till höstens Riks-
teaterturné. Jag har med ett 
30-tal gubbar i höstens före-
ställning, säger Anders Mår-
tensson.

Imitera! är en humor-
fylld och nostalgisk resa med 
musik, röster och dialek-
ter som avverkas under två 
gånger fyrtiofem minuter där 
publiken är högst delaktig. 
Vid pianot finns Grammisbe-
lönade Rickard Åström, tex-
terna har Anders Mårtensson 
skrivit tillsammans med regis-
sören Anders Wällhed.

I GT berättar Anders Mår-
tensson att Tommy Körberg 

är hans favoritfigur.  
– Han är en av världens 

bästa sångare så det är kaxigt 
att ge sig på honom, säger 
Anders.

Efter onsdagens föreställ-
ning i Nödinge kan var och en 
göra sin egen bedömning av 
resultatet.

Rickard Åström är känd 
från en mängd musikaliska 
sammanhang. I höst har han 
bland annat turnerat med 
folkmusikanten Lena Wil-
lemark. Flera känner honom 
säkert som en av de musika-
liska stöttepelarna vid allsång-
skvällarna i Flunsåsparken på 
Hisingen.

Teaterföreningen i Ale och 
ABF Sydvästra Götaland har 

än en gång lyckats ge förut-
sättningar för en både rolig 

och lite tankeväckande teater-
kväll för aleborna.           ❐❐❐

Imitera! – möt alla kändisar på en gång

Anders Mårtensson i olika roller. Onsdagen den 14 november kommer föreställningen Imitera! till Ale gymnasium.

Det som en gång startade 
i Bohus 2005 i liten skala 
med ”Studio 93” har nu 
växt till att bli ett av de 
största återkommande 
arrangemangen för Ales 
ungdomar. I år var det 
dags för ”Studio 00”, nu i 
Medborgarhuset, Alafors.

Biljettförsäljningen var 
jämn under de tre veckor 
som den pågick och när 
dagen var inne hade vi 
sålt cirka 270 biljetter. En 
fantastisk siffra, då det går 
350 sjätteklassare i kom-
munen.

När kvällen närmade 
sig växte förväntningarna 
i kommunen och fyra ful-
lastade bussar anslöt till 
Alafors. Stämningen var 
på topp och ut ur bussarna 
rusade danssugna ungdo-
mar. Musiken dunkade 
redan hur högtalarna och 
humöret var på topp!

Väl inne var det full fart 
från första sekund. Dans, 
godisköp och möten med 
nya kompisar.

Utlottning skedde, där 
man kunde vinna priser 
skänkta av Vakna och 
Sony Music. 

Med under kvällen och 
jobbade var äldre ungdo-
mar från ”Löftet – unga 
arrangörer”, som en gång 
själva var med och dan-
sade. Dessa fantastiska 
ungdomar hjälpte till med 
allt under kvällen, från 
garderobstjänstgöring och 
fotografering till att ordna 
limbotävling.

När kvällen sedan 
var slut gick många 
trötta, sockerstinna, men 
ack så glada ungdomar 
mot väntade bussar (eller 
nyfikna föräldrar som stod 
utanför och väntade) med 
ett stort leende på läp-
parna.

Nu startar arbetet för 
”Studio 01”, för att kunna 
bräcka denna fantastiska 
kväll. Tack till alla som 
gjorde denna kväll så fan-
tasisk och bra!

Discogruppen, Ale Fritid

Rusning till 
Studio 00
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www.mittiale.se - 0303-444 000

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

KYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till sammanträde 

måndagen den 12 nov.
kl. 18.30 

i Starrkärrs församlingshem.

Ärenden enligt utsänd kallelse

Kurt Nielsen, ordförande

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!

Övergreppet invade-
rade hennes liv med 
hat och bitterhet. 

Med bestämdhet pekade 
hon ut mannen som våldta-
git henne och domen blev 
livstids fängelse. Varje dag 
bad hon till Gud att man-
nen som förstört hennes liv 
skulle dö i fängelset. 

Men efter elva år i fång-
enskap bevisar ett DNA-test 
att mannen är oskyldig. 
Kvinnan, som själv var ett 
offer, blir nu skyldig till 
att ha skickat en oskyldig 
man i fängelse. Men istället 
för att hemfalla åt hat och 
hämndlystnad förlät mannen 
kvinnan. 

Ovanstående är en sann 
berättelse om Jennifer 
Thompson-Cannino och 
Ronald Cotton som i när-
mare tjugo år har rest runt 
och talat om förlåtelsens 
kraft. Tillsammans har de 
skrivit boken ”Nummer fem 
från vänster”. 

Hur otroligt det än låter 
säger de båda att de inte 
skulle vilja ändra något 
av det som hänt på några 
villkor i världen. Det goda 
som sker när de berättar för 
andra om sin försoning är 
värt allt det svåra de har gått 
igenom. 

När jag läser om dem kan 
jag inte låta bli att dra en 
parallell till en berättelse i 
Bibeln (1 Mos 50:20). När 
Josef, efter att ha blivit såld 
som slav och tillbringat 
många år i fängelse, hör sina 
bröder be om förlåtelse, 
svarar han: ”Ni ville mig ont, 
men Gud har vänt det till 
något gott.” 

Villkorslös förlåtelse och 
oförtjänt nåd är bland det 
mest provocerande – och det 
mest befriande – som vi kan 
uppleva. Det är precis vad 
Gud erbjuder.

Marie Nordvall 
Pastor 

Smyrnakyrkan Älvängen

Kören Opus -83 drog fullt 
hus när de genomförde sin 
höstkonsert i Mimers Hus. 
Kören har bjudit på både vår- 
och höstkonserter under flera 
år nu. Som vanligt var det ett 
omväxlande program. Musik 
ur West Side Story, Chess, 
Jesus Christ Superstar och 
Queen stod på programmet.

Kören, som bildades av 
den duktige dirigenten och 
körledaren Jack Svantes-
son från Surte, för många år 
sedan har idag cirka 35 entu-
siastiska körmedlemmar från 
Ale, Kungälv med omnejd 
samt från Göteborg. Nästa 
år firar Opus -83 30-årsjubi-
leum.

Konserten började med 
en musikalisk presentation 
av kören med ”Vi heter Opus 
-83” innan man brast ut i Oh 
what a day i arrangemang 
av Bengt Hallberg. Sedan 
följde en finstämd Anthem 
ur Chess.

Under den första akten 
framträdde flera solister 
såsom Olle Pettersson med 

Leonard Cohens
Hallelujah och Jennie 

Elonsson med Someone 
elses story ur Chess. Sedan 
sjöng Jennie och Ingela 
Friberg en duett också ur 

Chess.
Under 

konserten 
ackompanje-
rade Simon 
Westman 
på piano och 
Richard 
Hauer på 
gitarr. De 
bjöd också 
på medryck-
ande jazzso-
lonummer 
till publikens 
ovationer. 

Inger 
Nyberg pre-
senterade de 
olika numren. 
Hon är en 
stor tillgång 
för kören 
genom sin 
förmåga att 
introdu-
cera, binda 
samman och 
berätta om 
sammanhang 
och bak-
grunder hur 
låtar tillkom-

mit eller andra intressanta 
omständigheter.

En överraskning, inte 
bara för publiken utan även 
för flertalet körmedlemmar, 
bjöd Bengt Olsson från 
Romelanda på. Han sjöng 
en finstämd sång på japanska 
om glädjen att vara morfar 
med ackompanjemang av 
musikstuderande Lena 
Holst från Göteborg. Hon 
hade även hjälpt honom med 
japanskan. Bakgrunden är att 
Bengt tidigare hade spelat 
in låtar, som han lagt ut på 
Youtube. Han fick stort gen-
svar, bland annat från Japan. 
Det resulterade i en inbjudan 
att uppträda i japansk TV för 
miljontals tittare, inte mindre 
än två gånger.

Första akten avslutades 
med Jesus Christ Superstar 
av Andrew Lloyd Webber.  
I arrangemanget ingår flera 
solopartier såväl individuellt 
av Jennie, Ingela och Swen 
Emanuel som 
partier för 
enskilda stäm-
mor, särskilt 
mansstämmor. 
Då kommer 
det väl till pass 
att det finns så 
många män i 
kören. I detta 
avseende skiljer 

sig kören från många andra 
blandade körer, som ofta har 
för få eller saknar män.

Efter pausen sjöng kören 
flera körarrangemang såsom 
Gabriellas sång ur filmen 
”Så som i himmelen” och i 
stycken av Norman Luboff, 
Leonard Bernstein med 
flera. Konserten avslutades 
med A tribute to Queen då 
dirigenten dirigerade intro-
duktionen genom att dirigera 
publiken att klappa händer. 
Det gjorde man med stor 
bravur.  

Konserten slutade med 
många och livliga applåder 
och Jack Svantesson tackade 
publiken med att inbjuda till 
julkonserter den 8/12 och 
15/12 i Surte kyrka. Han 
berättade också om

att Opus -83 blivit inbju-
den att efter jul göra en CD 
med Jazzgruppen Peoria.

Krönikören

Förlåtelse utan gräns
Betraktelse Fullsatt salong när Opus -83 gav höstkonsert

Höstkonserten med Opus -83 i Mimers Hus lockade storpublik.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka
Mässa 11 nov. kl. 11.00

Medverkar gör 
Trio Acantus.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé för kvinnor
Lördag 10 november kl 9-11
Skepplanda församlingshem

Kom och ät frukost med oss 

- kostnad 40 kr/person

Föreläsare: 
Lotta Haettner-Sandberg 

präst på Åh Stiftsgård.
”Att samtala gott med varandra”

Välkomna!
NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Gudstjänst kl 17
i Surte kyrka. För Stora och 
Små kl. Medv. Barnkören 
Peacedrums med Eva 
Rune under ledning av Ida 
Andersson, Förskolan 
Paradiset.
H Hultén – Kyrkkaffe

Gudstjänst kl 11
i Nödinge kyrka. H Hultén

Gudstjänst kl 15
i Bohus Servicehus. H Hultén

Surte kyrka 100 år jubileumsprogram
Onsdag 14 nov berättarkväll i Surte församlingshem kl. 18.30
Samtalsledare: Sten-Åke Lyngstam. 
Renny Olausson – Minnen från kyrkan

Söndagen den 11 november 23:e ef. Tref

Starrkärr-Kilanda församling
Onsd 7/11 Älvängens kyrka kl 
18.30, Taizémässa Andersson. 
Torsd 8/11 Starrkärrs försam-
lingshem kl 19, Bibel & Bön, 
Välkomna på Bibelstudium 
och Bönestund i Starrkärrs för-
samlingshem. Johnsson. Sönd 
11/11 Nols kyrka kl 11, Mäss-
sa, Nordblom. Starrkärrs kyr-
ka kl 11,
Mässa, Johnsson. Älvängens
kyrka kl 18, Förbönsgudstjänst, 
Nordblom. Onsd 14/11 Starr-
kärrs kyrka kl 19, Bön för för-
samlingen.

Surte missionsförsamling
Onsd 7/11 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 7/11 kl 19, Ekumenisk 
bön i missionskyrkan. Onsd 
7/11 kl 21, Innebandy i Surte-
skolan. Lörd 10/11 kl 17, Kon-
sert. Lerum Surte Symphonic 
Band. Sönd 11/11 kl 11, Guds-
tjänst. Per Kjellberg. Sång av 
Malte Jansson m fl . Fika hos 
Malte och Bodil efteråt. Månd 
12/11 kl 19, Musikkåren, Le-
rum Surte Symphonic Band, 
övar. Tisd 13/11 kl 18, Sam-
talskväll. Onsd 14/11 kl 18:30, 
Tonår. Onsd 14/11 kl 21, Inne-
bandy i Surteskolan. Lörd 
17/11 kl 10-15, Höstmarknad. 
Lotterier, servering, second 
hand m.m. Vill du lämna något 
vi kan sälja? Ring 031-98 00 17. 
Sena ändringar och tillägg till 
detta program kan inträffa. Läs 
gärna på www.surtemissions-
kyrka.se där det är uppdaterat.

Guntorps missionskyrka
Onsd 7/11 kl 18.30, Tonår & 
ÄventyrarScout. Onsd 14/11 kl 
18.30, SpårarScout & Upptäck-
arScout.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 15/11 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 18/11 kl 
11, Gudstjänst, Ohlins. 

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, Nord-
blom. Sönd kl 13, Suomenkieli-
nen. Tisd kl 9, Mässa i försam-
lingshemmet, Isacson. Onsd kl 
18:30, Mässa, Norberg. Torsd 
kl 14, Gemenskapsträff i för-
samlingshemmet.

Skepplanda pastorat
Skepplanda kyrka stäng för re-
novering, gudstjänsterna är 
fl yttade till församlingshem-
met, Albotorget. Skepplan-
da församlhem sönd 11/11 kl 
10, Mässsa Broman, kyrkkaffe. 
Onsd 14/11 kl 10, Storcafé. Kl 
18.30, Veckomässsa. Hålanda 
kyrka sönd 11/11 kl 12, Famgtj 
Skredsvik. S.t Peder kyrka sönd 
11/11 kl 10, Famgtj Skreds-
vik, kyrkkaffe. Ale-Skövde kyr-

ka sönd 11/11, se övriga. Tunge 
kyrka sönd 11/11 kl 12, Mäss-
sa Broman.

Filadelfi aförsamlingen,
Bohus pingstkyrka
Onsd 7/11 kl 19, Sång bibbel-
läsning och bön. Sönd 11/11 
kl 11, Gudstjänst Leif Karlsson 
och sång. Onsd 14/11 kl 19, 
Sång bibbelläsning och bön.

Nödinge församling
Onsd 7/11 kl 10, Nödinge kyr-
ka Vardagsgudstjänst för sto-
ra och små R Bäck. Kl 11, 
Fridhem Gudstjänst H Hul-
tén Gunilla. Kl 19, Ekume-
nisk bön Surte Missionskyrka. 
Torsd 8/11 kl 18, Nödinge kyr-
ka Mässa R Bäck. Sönd 11/11 
23 ef Tref
kl 11, Nödinge kyrka Guds-
tjänst H Hultén. Kl 15, Bo-
hus Servicehus Gudstjänst H 
Hultén. Kl 17, Surte kyrka 
Gudstjänst för Stora och små 
H Hultén – Musikgudstjänst 
med Eva Rune. Månd 12/11 kl 
18.30, Nödinge församlings-
hem Mässa. Tisd 13/11 kl 14, 
Nödinge Servicehus Gudstjänst 
R Bäck.

Älvängens missionskyrka
Tisd 6/11 kl 10, Bön. Onsd 
7/11 kl 19, Styrelsen. Torsd 
8/11 kl 12, Babymassage.

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 7

DYGNET RUNT

TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

Predikoturer
Smyrnaförsamlingen i
Älvängen
Tisd 6/11 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen. Onsd 
7/11 kl 18-20, Samtal kring 
predikoserien ”Yttersta tiden 
och Jesu återkomst”. Torsd 
8/11 kl 10-12.30, Smyrna- Ca-
féet. Kl 15, Andakt på Soläng. 
Kl 18.15, Hobby (7- 12 år). 
Fred 9/11 kl 19.30, 3B – Bö-
nen, brödet, budet. Lörd 10/11 
kl 10-13, Second Hand & Café. 
Sönd 11/11 kl 11, Gudstjänst, 
Marie Nordvall. Dop. Försam-
lingsmöte. Äventyret (3-12år). 
Kyrkkaffe. Tisd 13/11 kl 8-9, 
Bön. 

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Till minne 

10 år av saknad
* 16 oktober 1984

+ 11 november 2002

Kristian Johansson

Det sägs att tiden läker 
alla sår, ändå efter tio år 

vår saknad består.
Listor av ögonblick fyllda 
med dig är långa, minnen 
av dig kan vi finna många.

Så även om de sägs att 
tiden läker alla sår kan vi 
fortfarande på dig tänka 

och fälla en tår.

Livet tar slut, det gör 
 inte kärleken 

Mamma, Pappa
Frida, Stina

Farmor, Farfar
Övrig släkt

Claës W Kjellberg, Göteborg 
har avlidit. Född 1926 och 
efterlämnar sönerna Christian, 
Michael och Fredrik med 
familjer som närmast sörjande.

Gotthard Lejgren, Bohus har 
avlidit. Född 1932 och efter-
lämnar döttrarna Lisbeth och 
Eva med familjer som närmast 
sörjande.

Astrid Danielsson, Ranne-
berg Kilanda har avlidit. Född 
1923 och efterlämnar brodern 
Sven med familj, Gunhild samt 
syskonbarn med familjer som 
närmast sörjande.

Svea Oscarsson, Alvhem har 
avlidit. Född 1924 och efter-
lämnar barnen Ingela och Rolf 
med familjer samt systrar med 
familjer som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Ingvar Gustavsson. I 
Starrkärrs kapell hölls tors-
dagen 1 november begrav-
ningsgudstjänst för Ingvar 
Gustavsson, Skepplanda. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Vår käre Pappa
Svärfar, Farfar

och Broder

Claës W.
Kjellberg
* 6 juli 1926

har i dag lämnat oss i
sorg och saknad

Göteborg
22 oktober 2012

MICHAEL, FREDRIK
CHRISTIAN
med familjer

Carl-Axel med familj
Övrig släkt och vänner

Minns mig som jag var

    en gång

Då allting sjöng en

    livets sång

Minns de tankar jag

    då tänkte

Minns den kärlek och

    glädje jag Er skänkte

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen 20
november kl. 11.00 i

Örgryte gamla kyrka.
Efter akten inbjudes till

minnesstund på
Ordenshuset på Lennart

Torstenssonsgatan 4.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå tel.

031-98 32 50 senast
fredagen 16 november.

Ett varmt tack till
personalen i

Hemtjänsten och
Hemsjukvården för god

och fin omvårdnad.

Min kära Syster
Vår Svägerska

Astrid
Danielsson

* 23/2 1923

har stilla somnat in,
sörjd och saknad av oss,
övrig släkt och vänner.

Ranneberg Kilanda
31 oktober 2012

SVEN och GUNVOR
                  GUNHILD

Syskonbarn med familjer

Ett hjärta av godhet

har slutat att slå

Två flitiga händer har

lagt sig till ro

Du ville oss alla så

innerligt väl

Du månade om oss med

hela din själ

Sov gott Astrid

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 16
 november kl. 11.00 i
Kilanda kyrka. Efter

akten inbjudes till
minnestund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Ale begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

onsdagen 14 november.

Ett varmt tack till
personalen på

Vikadamm/Valbo för en
god och kärleksfull

omvårdnad.

Vår älskade Mamma
Farmor, Mormor
och Gamlafarmor

Svea Oscarsson
* 26 januari 1924

har stilla lämnat oss i
stor sorg och saknad

Alvhem
31 oktober 2012

INGELA, ROLF
med familjer

Systrar med familjer
Övrig släkt och vänner

Du omsluter mig på alla

sidor

och håller mig i din

hand
Psaltaren 139:5

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 21

november kl. 11.00
i Smyrnakyrkan,
Älvängen. Efter

gravsättningen på
Skepplanda kyrkogård

inbjudes till minnesstund
i Smyrnakyrkans

samlingssal. O.s.a till Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

måndagen 19 november.

Ett varmt tack till
personalen på
Vikadamm och

Ytterbyhemmet för god
och kärleksfull

omvårdnad.

Döda
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Vår Vän och Arbetskamrat

Johan Gustafsson
har lämnat oss.

Du fattas, Du saknas, vi sörjer en god vän

ARBETSKAMRATERNA 
Ale Fritid
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

KYRKOFULLMÄKTIGE
i Starrkärr-Kilanda församling

kallas till sammanträde 

måndagen den 12 nov.
kl. 18.30 

i Starrkärrs församlingshem.

Ärenden enligt utsänd kallelse

Kurt Nielsen, ordförande

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!

Övergreppet invade-
rade hennes liv med 
hat och bitterhet. 

Med bestämdhet pekade 
hon ut mannen som våldta-
git henne och domen blev 
livstids fängelse. Varje dag 
bad hon till Gud att man-
nen som förstört hennes liv 
skulle dö i fängelset. 

Men efter elva år i fång-
enskap bevisar ett DNA-test 
att mannen är oskyldig. 
Kvinnan, som själv var ett 
offer, blir nu skyldig till 
att ha skickat en oskyldig 
man i fängelse. Men istället 
för att hemfalla åt hat och 
hämndlystnad förlät mannen 
kvinnan. 

Ovanstående är en sann 
berättelse om Jennifer 
Thompson-Cannino och 
Ronald Cotton som i när-
mare tjugo år har rest runt 
och talat om förlåtelsens 
kraft. Tillsammans har de 
skrivit boken ”Nummer fem 
från vänster”. 

Hur otroligt det än låter 
säger de båda att de inte 
skulle vilja ändra något 
av det som hänt på några 
villkor i världen. Det goda 
som sker när de berättar för 
andra om sin försoning är 
värt allt det svåra de har gått 
igenom. 

När jag läser om dem kan 
jag inte låta bli att dra en 
parallell till en berättelse i 
Bibeln (1 Mos 50:20). När 
Josef, efter att ha blivit såld 
som slav och tillbringat 
många år i fängelse, hör sina 
bröder be om förlåtelse, 
svarar han: ”Ni ville mig ont, 
men Gud har vänt det till 
något gott.” 

Villkorslös förlåtelse och 
oförtjänt nåd är bland det 
mest provocerande – och det 
mest befriande – som vi kan 
uppleva. Det är precis vad 
Gud erbjuder.

Marie Nordvall 
Pastor 

Smyrnakyrkan Älvängen

Kören Opus -83 drog fullt 
hus när de genomförde sin 
höstkonsert i Mimers Hus. 
Kören har bjudit på både vår- 
och höstkonserter under flera 
år nu. Som vanligt var det ett 
omväxlande program. Musik 
ur West Side Story, Chess, 
Jesus Christ Superstar och 
Queen stod på programmet.

Kören, som bildades av 
den duktige dirigenten och 
körledaren Jack Svantes-
son från Surte, för många år 
sedan har idag cirka 35 entu-
siastiska körmedlemmar från 
Ale, Kungälv med omnejd 
samt från Göteborg. Nästa 
år firar Opus -83 30-årsjubi-
leum.

Konserten började med 
en musikalisk presentation 
av kören med ”Vi heter Opus 
-83” innan man brast ut i Oh 
what a day i arrangemang 
av Bengt Hallberg. Sedan 
följde en finstämd Anthem 
ur Chess.

Under den första akten 
framträdde flera solister 
såsom Olle Pettersson med 

Leonard Cohens
Hallelujah och Jennie 

Elonsson med Someone 
elses story ur Chess. Sedan 
sjöng Jennie och Ingela 
Friberg en duett också ur 

Chess.
Under 

konserten 
ackompanje-
rade Simon 
Westman 
på piano och 
Richard 
Hauer på 
gitarr. De 
bjöd också 
på medryck-
ande jazzso-
lonummer 
till publikens 
ovationer. 

Inger 
Nyberg pre-
senterade de 
olika numren. 
Hon är en 
stor tillgång 
för kören 
genom sin 
förmåga att 
introdu-
cera, binda 
samman och 
berätta om 
sammanhang 
och bak-
grunder hur 
låtar tillkom-

mit eller andra intressanta 
omständigheter.

En överraskning, inte 
bara för publiken utan även 
för flertalet körmedlemmar, 
bjöd Bengt Olsson från 
Romelanda på. Han sjöng 
en finstämd sång på japanska 
om glädjen att vara morfar 
med ackompanjemang av 
musikstuderande Lena 
Holst från Göteborg. Hon 
hade även hjälpt honom med 
japanskan. Bakgrunden är att 
Bengt tidigare hade spelat 
in låtar, som han lagt ut på 
Youtube. Han fick stort gen-
svar, bland annat från Japan. 
Det resulterade i en inbjudan 
att uppträda i japansk TV för 
miljontals tittare, inte mindre 
än två gånger.

Första akten avslutades 
med Jesus Christ Superstar 
av Andrew Lloyd Webber.  
I arrangemanget ingår flera 
solopartier såväl individuellt 
av Jennie, Ingela och Swen 
Emanuel som 
partier för 
enskilda stäm-
mor, särskilt 
mansstämmor. 
Då kommer 
det väl till pass 
att det finns så 
många män i 
kören. I detta 
avseende skiljer 

sig kören från många andra 
blandade körer, som ofta har 
för få eller saknar män.

Efter pausen sjöng kören 
flera körarrangemang såsom 
Gabriellas sång ur filmen 
”Så som i himmelen” och i 
stycken av Norman Luboff, 
Leonard Bernstein med 
flera. Konserten avslutades 
med A tribute to Queen då 
dirigenten dirigerade intro-
duktionen genom att dirigera 
publiken att klappa händer. 
Det gjorde man med stor 
bravur.  

Konserten slutade med 
många och livliga applåder 
och Jack Svantesson tackade 
publiken med att inbjuda till 
julkonserter den 8/12 och 
15/12 i Surte kyrka. Han 
berättade också om

att Opus -83 blivit inbju-
den att efter jul göra en CD 
med Jazzgruppen Peoria.

Krönikören

Förlåtelse utan gräns
Betraktelse Fullsatt salong när Opus -83 gav höstkonsert

Höstkonserten med Opus -83 i Mimers Hus lockade storpublik.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Starrkärrs kyrka
Mässa 11 nov. kl. 11.00

Medverkar gör 
Trio Acantus.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé för kvinnor
Lördag 10 november kl 9-11
Skepplanda församlingshem

Kom och ät frukost med oss 

- kostnad 40 kr/person

Föreläsare: 
Lotta Haettner-Sandberg 

präst på Åh Stiftsgård.
”Att samtala gott med varandra”

Välkomna!
NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Gudstjänst kl 17
i Surte kyrka. För Stora och 
Små kl. Medv. Barnkören 
Peacedrums med Eva 
Rune under ledning av Ida 
Andersson, Förskolan 
Paradiset.
H Hultén – Kyrkkaffe

Gudstjänst kl 11
i Nödinge kyrka. H Hultén

Gudstjänst kl 15
i Bohus Servicehus. H Hultén

Surte kyrka 100 år jubileumsprogram
Onsdag 14 nov berättarkväll i Surte församlingshem kl. 18.30
Samtalsledare: Sten-Åke Lyngstam. 
Renny Olausson – Minnen från kyrkan

Söndagen den 11 november 23:e ef. Tref

Starrkärr-Kilanda församling
Onsd 7/11 Älvängens kyrka kl 
18.30, Taizémässa Andersson. 
Torsd 8/11 Starrkärrs försam-
lingshem kl 19, Bibel & Bön, 
Välkomna på Bibelstudium 
och Bönestund i Starrkärrs för-
samlingshem. Johnsson. Sönd 
11/11 Nols kyrka kl 11, Mäss-
sa, Nordblom. Starrkärrs kyr-
ka kl 11,
Mässa, Johnsson. Älvängens
kyrka kl 18, Förbönsgudstjänst, 
Nordblom. Onsd 14/11 Starr-
kärrs kyrka kl 19, Bön för för-
samlingen.

Surte missionsförsamling
Onsd 7/11 kl 18:30, Tonår. 
Onsd 7/11 kl 19, Ekumenisk 
bön i missionskyrkan. Onsd 
7/11 kl 21, Innebandy i Surte-
skolan. Lörd 10/11 kl 17, Kon-
sert. Lerum Surte Symphonic 
Band. Sönd 11/11 kl 11, Guds-
tjänst. Per Kjellberg. Sång av 
Malte Jansson m fl . Fika hos 
Malte och Bodil efteråt. Månd 
12/11 kl 19, Musikkåren, Le-
rum Surte Symphonic Band, 
övar. Tisd 13/11 kl 18, Sam-
talskväll. Onsd 14/11 kl 18:30, 
Tonår. Onsd 14/11 kl 21, Inne-
bandy i Surteskolan. Lörd 
17/11 kl 10-15, Höstmarknad. 
Lotterier, servering, second 
hand m.m. Vill du lämna något 
vi kan sälja? Ring 031-98 00 17. 
Sena ändringar och tillägg till 
detta program kan inträffa. Läs 
gärna på www.surtemissions-
kyrka.se där det är uppdaterat.

Guntorps missionskyrka
Onsd 7/11 kl 18.30, Tonår & 
ÄventyrarScout. Onsd 14/11 kl 
18.30, SpårarScout & Upptäck-
arScout.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 15/11 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 18/11 kl 
11, Gudstjänst, Ohlins. 

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, Nord-
blom. Sönd kl 13, Suomenkieli-
nen. Tisd kl 9, Mässa i försam-
lingshemmet, Isacson. Onsd kl 
18:30, Mässa, Norberg. Torsd 
kl 14, Gemenskapsträff i för-
samlingshemmet.

Skepplanda pastorat
Skepplanda kyrka stäng för re-
novering, gudstjänsterna är 
fl yttade till församlingshem-
met, Albotorget. Skepplan-
da församlhem sönd 11/11 kl 
10, Mässsa Broman, kyrkkaffe. 
Onsd 14/11 kl 10, Storcafé. Kl 
18.30, Veckomässsa. Hålanda 
kyrka sönd 11/11 kl 12, Famgtj 
Skredsvik. S.t Peder kyrka sönd 
11/11 kl 10, Famgtj Skreds-
vik, kyrkkaffe. Ale-Skövde kyr-

ka sönd 11/11, se övriga. Tunge 
kyrka sönd 11/11 kl 12, Mäss-
sa Broman.

Filadelfi aförsamlingen,
Bohus pingstkyrka
Onsd 7/11 kl 19, Sång bibbel-
läsning och bön. Sönd 11/11 
kl 11, Gudstjänst Leif Karlsson 
och sång. Onsd 14/11 kl 19, 
Sång bibbelläsning och bön.

Nödinge församling
Onsd 7/11 kl 10, Nödinge kyr-
ka Vardagsgudstjänst för sto-
ra och små R Bäck. Kl 11, 
Fridhem Gudstjänst H Hul-
tén Gunilla. Kl 19, Ekume-
nisk bön Surte Missionskyrka. 
Torsd 8/11 kl 18, Nödinge kyr-
ka Mässa R Bäck. Sönd 11/11 
23 ef Tref
kl 11, Nödinge kyrka Guds-
tjänst H Hultén. Kl 15, Bo-
hus Servicehus Gudstjänst H 
Hultén. Kl 17, Surte kyrka 
Gudstjänst för Stora och små 
H Hultén – Musikgudstjänst 
med Eva Rune. Månd 12/11 kl 
18.30, Nödinge församlings-
hem Mässa. Tisd 13/11 kl 14, 
Nödinge Servicehus Gudstjänst 
R Bäck.

Älvängens missionskyrka
Tisd 6/11 kl 10, Bön. Onsd 
7/11 kl 19, Styrelsen. Torsd 
8/11 kl 12, Babymassage.

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 7

DYGNET RUNT

TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

Predikoturer
Smyrnaförsamlingen i
Älvängen
Tisd 6/11 kl 8-9, Bön. Kl 14, 
Bibelsamtalsgruppen. Onsd 
7/11 kl 18-20, Samtal kring 
predikoserien ”Yttersta tiden 
och Jesu återkomst”. Torsd 
8/11 kl 10-12.30, Smyrna- Ca-
féet. Kl 15, Andakt på Soläng. 
Kl 18.15, Hobby (7- 12 år). 
Fred 9/11 kl 19.30, 3B – Bö-
nen, brödet, budet. Lörd 10/11 
kl 10-13, Second Hand & Café. 
Sönd 11/11 kl 11, Gudstjänst, 
Marie Nordvall. Dop. Försam-
lingsmöte. Äventyret (3-12år). 
Kyrkkaffe. Tisd 13/11 kl 8-9, 
Bön. 

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Till minne 

10 år av saknad
* 16 oktober 1984

+ 11 november 2002

Kristian Johansson

Det sägs att tiden läker 
alla sår, ändå efter tio år 

vår saknad består.
Listor av ögonblick fyllda 
med dig är långa, minnen 
av dig kan vi finna många.

Så även om de sägs att 
tiden läker alla sår kan vi 
fortfarande på dig tänka 

och fälla en tår.

Livet tar slut, det gör 
 inte kärleken 

Mamma, Pappa
Frida, Stina

Farmor, Farfar
Övrig släkt

Claës W Kjellberg, Göteborg 
har avlidit. Född 1926 och 
efterlämnar sönerna Christian, 
Michael och Fredrik med 
familjer som närmast sörjande.

Gotthard Lejgren, Bohus har 
avlidit. Född 1932 och efter-
lämnar döttrarna Lisbeth och 
Eva med familjer som närmast 
sörjande.

Astrid Danielsson, Ranne-
berg Kilanda har avlidit. Född 
1923 och efterlämnar brodern 
Sven med familj, Gunhild samt 
syskonbarn med familjer som 
närmast sörjande.

Svea Oscarsson, Alvhem har 
avlidit. Född 1924 och efter-
lämnar barnen Ingela och Rolf 
med familjer samt systrar med 
familjer som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Ingvar Gustavsson. I 
Starrkärrs kapell hölls tors-
dagen 1 november begrav-
ningsgudstjänst för Ingvar 
Gustavsson, Skepplanda. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling.

Vår käre Pappa
Svärfar, Farfar

och Broder

Claës W.
Kjellberg
* 6 juli 1926

har i dag lämnat oss i
sorg och saknad

Göteborg
22 oktober 2012

MICHAEL, FREDRIK
CHRISTIAN
med familjer

Carl-Axel med familj
Övrig släkt och vänner

Minns mig som jag var

    en gång

Då allting sjöng en

    livets sång

Minns de tankar jag

    då tänkte

Minns den kärlek och

    glädje jag Er skänkte

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen 20
november kl. 11.00 i

Örgryte gamla kyrka.
Efter akten inbjudes till

minnesstund på
Ordenshuset på Lennart

Torstenssonsgatan 4.
Svar om deltagande

meddelas till Ale
Begravningsbyrå tel.

031-98 32 50 senast
fredagen 16 november.

Ett varmt tack till
personalen i

Hemtjänsten och
Hemsjukvården för god

och fin omvårdnad.

Min kära Syster
Vår Svägerska

Astrid
Danielsson

* 23/2 1923

har stilla somnat in,
sörjd och saknad av oss,
övrig släkt och vänner.

Ranneberg Kilanda
31 oktober 2012

SVEN och GUNVOR
                  GUNHILD

Syskonbarn med familjer

Ett hjärta av godhet

har slutat att slå

Två flitiga händer har

lagt sig till ro

Du ville oss alla så

innerligt väl

Du månade om oss med

hela din själ

Sov gott Astrid

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 16
 november kl. 11.00 i
Kilanda kyrka. Efter

akten inbjudes till
minnestund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till

Ale begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

onsdagen 14 november.

Ett varmt tack till
personalen på

Vikadamm/Valbo för en
god och kärleksfull

omvårdnad.

Vår älskade Mamma
Farmor, Mormor
och Gamlafarmor

Svea Oscarsson
* 26 januari 1924

har stilla lämnat oss i
stor sorg och saknad

Alvhem
31 oktober 2012

INGELA, ROLF
med familjer

Systrar med familjer
Övrig släkt och vänner

Du omsluter mig på alla

sidor

och håller mig i din

hand
Psaltaren 139:5

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 21

november kl. 11.00
i Smyrnakyrkan,
Älvängen. Efter

gravsättningen på
Skepplanda kyrkogård

inbjudes till minnesstund
i Smyrnakyrkans

samlingssal. O.s.a till Ale
Begravningsbyrå tel.
0303-33 33 99 senast

måndagen 19 november.

Ett varmt tack till
personalen på
Vikadamm och

Ytterbyhemmet för god
och kärleksfull

omvårdnad.

Döda
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Vår Vän och Arbetskamrat

Johan Gustafsson
har lämnat oss.

Du fattas, Du saknas, vi sörjer en god vän

ARBETSKAMRATERNA 
Ale Fritid



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

Resepresentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Apollo, 
resia, Fritidsresor. Även kort 
datum av intresse.
tel. 0735-01 45 63

Rotskott av tunaplommon 
köpes.
tel.0762-10 83 38
el. 0704-87 19 45

SÄLJES

Två stycken super söta katt-
flickor 13 veckor säljes för 250:- 
styck. Ring för visning
tel. 0706-32 11 37

UTHYRES

Stuga 2 rum och kök. Toa, 
dusch och veranda. Egen träd-
gård. Uthyres till djurfri person.
tel. 0520-66 22 49

SÖKES

Marks sökes att arrendera 
till bete åt får. Även åkermark 
sökes.
tel. 0736-98 31 72
Anna

Lägenhet sökes. Ensamstående 
enbarns-mamma söker lägenhet 
i Ale kommun, allt av intresse! 

Har bara goda referenser och är 
skötsam.
tel. 0733-60 41 21

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

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!
Hem-, flytt-, vecko- och kon-
torsstädning. Endast 150kr/t 
med RUT-avdrag. Även klädtvätt 
finns, priser från 8kr. Extra för 
att hämta och lämna hos er.
Priserna är inklusive moms. 
tel. 0705-41 41 50
Vi jobbar 7 dagar/veckan
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.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrr
Stort grattis till

Anette
på födelsedagen
den 9 november
Många kramar
från familjen

Grattis våran underbara
Melvin

på din 2-årsdag 8 nov
Vi älskar dig!

Pussar och kramar
Mamma, Pappa och

 storasyster Alicia

Grattis
Elias

6 år 7/11
önskar Mormor & Morfar, 
Mamma & Pappa, Moster, 

Hugo, wilmer & Alma

Grattis
Wilmer
4 år 10/11

önskar Morfar, Mormor, 
Mamma, Pappa, Moster, 

Hugo, Elias & Alma

Stort Grattis till
Mia "Sue Ellen" Berglund

som fyller 40 år 10/11
Syns på lördag!

Grattis
Oliver Engström

på 15-årsdagen
7 november

önskar Mamma, Pappa, Rocky

Tänk vad åren springer på
6/11 fyller Allan 72

Vi ställer oss upp och hurrar
Grattis från alla Kurrar

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Stig H Gustafson

Många tack till en mycket 
vänlig man med jakthundar 
av rasen basset artesien nor-
mand, som körde hem till 
mig i skogen för att lämna 
rådjursklövar som används 
vid spårning. Det förgyllde 
en hel regnig lördag.      Eva

Vi kusinerna vill ge Lisbeth, 
Kristine, Gun, Bengt och 
Anne-Lie varsin ros för 
att de ordnade en mycket 
trevlig kusinträff i Hålanda 
förs. hem. Mycket gott att 
äta och dricka bjöds det på. 
Tack även för CD-Skivan 
med gamla foton.

"Kusinerna genom I-M

Veckans ros vill vi ge Bettan 
Andersson Nödinge. Tack 
för att du stod ut med oss 
"nybörjare" i Tanzania. Tack 
även för bärhjälp och att 
inte försäljarna "lurade" oss 
för mycket.

B.I. & I-M

Tack

Födda 

Det blev en prinsessa.
16/6-12 kom lillasyster till 

oss! Tack BM Juanita.
Stolt storasyster Alicia och 

stolta föräldrar
Jessica Carlsson och
Mattias AtterskogVeckans ros 

alekuriren.seVem
känner du
som snart

fyller?

alekuriren  |   nummer 40  |   vecka 45  |   2012GRATTIS26



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

Resepresentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Apollo, 
resia, Fritidsresor. Även kort 
datum av intresse.
tel. 0735-01 45 63

Rotskott av tunaplommon 
köpes.
tel.0762-10 83 38
el. 0704-87 19 45

SÄLJES

Två stycken super söta katt-
flickor 13 veckor säljes för 250:- 
styck. Ring för visning
tel. 0706-32 11 37

UTHYRES

Stuga 2 rum och kök. Toa, 
dusch och veranda. Egen träd-
gård. Uthyres till djurfri person.
tel. 0520-66 22 49

SÖKES

Marks sökes att arrendera 
till bete åt får. Även åkermark 
sökes.
tel. 0736-98 31 72
Anna

Lägenhet sökes. Ensamstående 
enbarns-mamma söker lägenhet 
i Ale kommun, allt av intresse! 

Har bara goda referenser och är 
skötsam.
tel. 0733-60 41 21

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

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!
Hem-, flytt-, vecko- och kon-
torsstädning. Endast 150kr/t 
med RUT-avdrag. Även klädtvätt 
finns, priser från 8kr. Extra för 
att hämta och lämna hos er.
Priserna är inklusive moms. 
tel. 0705-41 41 50
Vi jobbar 7 dagar/veckan
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.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrr
Stort grattis till

Anette
på födelsedagen
den 9 november
Många kramar
från familjen

Grattis våran underbara
Melvin

på din 2-årsdag 8 nov
Vi älskar dig!

Pussar och kramar
Mamma, Pappa och

 storasyster Alicia

Grattis
Elias

6 år 7/11
önskar Mormor & Morfar, 
Mamma & Pappa, Moster, 

Hugo, wilmer & Alma

Grattis
Wilmer
4 år 10/11

önskar Morfar, Mormor, 
Mamma, Pappa, Moster, 

Hugo, Elias & Alma

Stort Grattis till
Mia "Sue Ellen" Berglund

som fyller 40 år 10/11
Syns på lördag!

Grattis
Oliver Engström

på 15-årsdagen
7 november

önskar Mamma, Pappa, Rocky

Tänk vad åren springer på
6/11 fyller Allan 72

Vi ställer oss upp och hurrar
Grattis från alla Kurrar

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Stig H Gustafson

Många tack till en mycket 
vänlig man med jakthundar 
av rasen basset artesien nor-
mand, som körde hem till 
mig i skogen för att lämna 
rådjursklövar som används 
vid spårning. Det förgyllde 
en hel regnig lördag.      Eva

Vi kusinerna vill ge Lisbeth, 
Kristine, Gun, Bengt och 
Anne-Lie varsin ros för 
att de ordnade en mycket 
trevlig kusinträff i Hålanda 
förs. hem. Mycket gott att 
äta och dricka bjöds det på. 
Tack även för CD-Skivan 
med gamla foton.

"Kusinerna genom I-M

Veckans ros vill vi ge Bettan 
Andersson Nödinge. Tack 
för att du stod ut med oss 
"nybörjare" i Tanzania. Tack 
även för bärhjälp och att 
inte försäljarna "lurade" oss 
för mycket.

B.I. & I-M

Tack

Födda 

Det blev en prinsessa.
16/6-12 kom lillasyster till 

oss! Tack BM Juanita.
Stolt storasyster Alicia och 

stolta föräldrar
Jessica Carlsson och
Mattias AtterskogVeckans ros 

alekuriren.seVem
känner du
som snart

fyller?
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING
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Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15 TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7

FÅ EN GRATIS FOTANALYS
Prova 30 dagar - blir du inte nöjd får du

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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ÄLVÄNGEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60  |  NÖDINGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00  |  NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, TEL 0303-74 16 50  |  KUNGÄLV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303 - 938 21  |  KUNGÄLV CENTRUM VÄSTRA GATAN 71, 
TEL 0303-199 40  |  LILLA EDET BADHUSET MAJORSGATAN 11, TEL 0520-65 11 34  |  LILLA EDET VÄRDSHUSET SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-65 16 16  |  SNART 100 KLUBBAR I SVERIGE  |  WWW.SPORTLIFE.SE

VÄLKOMMEN
TILL KLUBBEN!

ALLA MÄNNISKOR

ALLA ÅLDRAR – 

FOLKETS ARENA!

VILL DU GÅ 
NER I VIKT?

–VI HAR PT´N SOM KAN HJÄLPA DIG

KR

VÄRDECHECK!

I VÄRDECHECK

MEDTAG ANNONS!

JUST NU FÅR DU

KR
/MÅN

SENIORKORTET

Gäller Sportlife Nol

Vi stöttar och coachar dig på din väg 
mot ditt nya och hälsosamma liv.
Kom igång-programmet 
Endast 495kr

Före

Vill du gå ner i vikt? Lindas otroliga 
förvandling: 
”Jag fi ck nog när jag 
vägde 124 kilo! 
Kom igång-programmet
fi ck mig våga ta steget!”
Linda gick ner hela 49 kg!

SENIORKLUBBEN FÖR DIG SOM ÄR 60+
Träning & fi ka ingår alltid

SENIORKLUBBEN – NYA MÖTESPLATSEN!

Ring nu! 
Kungälv 0303-44 59 00

Boka
för gratis
infoträff!

FIRA FARS DAG!

Fråga i receptionen för mer information

BJUD MED DIN PAPPA PÅ 
2 VECKORS PROVTRÄNING

Nu!


