
Den misstänkte 31-åringen är 
hemmahörande i Älvängen.

Alebo häktad för 
barnpornografi 
ALE. Polisen har gripit 
en 31-åring misstänkt 
för barnpornografi -
brott och våldtäkt mot 
barn.
Den misstänkte är en tidigare ostraf-
fad man som har suttit häktad sedan 
början av oktober. Misstankarna har 
stärkts under utredningen och bland 
annat har 800 000 barnpornogra-
fi ska bilder påträffats i mannens 
dator.                    Läs sid 6

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se
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Bandypremiär 
som lovar mera
Efter en jämn första halvlek mot Otterbäcken i premiären i fredags kväll lossnade det 
rejält efter paus. Surte BK vann till sist matchen med hela 9-3. Hemmalaget gjorde sju 
av sina mål i andra halvlek och nyförvärven Henrik Jönsson och Christoffer Olsson blev 
tvåmålsskyttar.        Läs sid 19
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Lödöse 0520-66 00 10

Grillad 
kyckling
Gäller max en per hushåll, 
mot kupong, t o m 18/11-12

/st

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

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

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

Snart
ännu
bättre!

Nu är det 
snart klart!

Nya p-platser 
på torget!

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 STÄDAle Torg 7, NÖDINGE • Gäller v 46 • www.ica.se/ale

LÅT DITT BARN 
BLI MEDLEM!

På lördag 11-15 händer mycket kul 
för alla barn mellan 3-12 år, 

ansiktsmålning och överraskningar

Välkommen!

Ord pris 369:-

Optisk sensor. Upptäcker rök och 
bränngaser. Signal vid låg batterinivå. Fäste och 
batterier är inkluderade. Kan seriekopplas.

Brandvarnare 2-pack

199:-
www.axums.se

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

SALE
25%

– Din skobutik för hela familjen
Gäller t o m 18/11-2012 

Göteborgsvägen 99 A, 0303-74 62 75, Vard 9.30-18.00, Lörd 9.30-14.00



Den äldre man-
nen stoppade mig 
på ICA. Han var 

närmast desperat. Han stam-
made förtvivlat fram: "Det 
är inställt. Det blir inget den 
12:e i 12:e klockan 12.12".
Jag fick lugnat honom med 
att det både var sant och inte 
sant. Därför tänkte jag ta till-
fället i akt att bekräfta för alla 
som ännu inte har noterat att 
invigningen av Bana Väg i 
Väst är flyttad från 12 decem-
ber till söndag 9 december. 
Inställt är det däremot inte. 
Tvärtom! Det kommer att 
firas hela helgen. Allmänhe-
tens stora dag blir söndagen, 
då det vankas underhållning 
och kalas i Bohus, Nödinge 
och Älvängen. Lasse Kronér 
och Jessica Andersson 
kommer att uppträda i Älv-
ängen, där en formell invig-
ningsceremoni genomförs. 
På Ale Torg bjuder showban-
det No Tjafs upp till dans, 
bandet som har hela Sverige 
som arbetsplats har dock sina 
rötter i Ale kommun.

Med denna tidning i din 
hand återstår inte ens fyra 
veckor innan Bana Väg i Väst 
ska vara i princip slutfört 
mellan Göteborg och Troll-
hättan. Det har man svårt att 
tro och det ska bli spännande 
att bevittna slutforceringen. 
Hur som helst, rita om i 
kalendern, invigningsfesten 
är den 9 december.

Förväntan är stor på Ale-
pendeln. Tåget ses som ett 

betydligt attraktivare alter-
nativ än bussen och kan bli 
den pusselbiten som saknats 
för att göra kollektivtrafiken 
till ett mer självklart val för 
arbetspendlare från Ale. Det 
finns dock en farhåga och det 
gäller pendelparkeringarna. 
Har projektet och kommu-
nerna bedömt antalet möjliga 
pendlare rätt och att de som 
kommer att välja tåget, trots 
allt tar bilen till stationen. 
Det vore djupt tragiskt om 
bristen på pendelparkeringar 
till sist ändå gör att många 
väljer att fortsätta åka bil till 
Göteborg. Nu har det redan 
flaggats för att det finns en 
plan för hur antalet pendel-
parkeringar kan utökas, men 
någonstans går ju gränsen. 
Det är trångt i älvdalen. 
Dessutom kan det ta tid att 
gå från ord till handling. 
Bilden av Alependeln får 
inte vara att det inte går att 
parkera bilen, men det finns 
en uppenbar risk att det 
blir trångt på pendelparke-
ringarna. Initierade källor 
menar att samtalen redan 
är igång och att kommun-
ledningen har informerats. 
Det känns om ändå lite 
tryggare.

Vi ska inte måla f-n på 
väggen för om vi vänder 
på det; hur skulle någon ha 
kunnat beräkna hur många 
som kommer att välja pen-
deltåget? Det är 
en ny möjlighet 
som vi inte har 

någon erfarenhet av.
En politisk överenskom-

melse över blockgränserna 
gav föreningslivet chansen 
att söka 4 miljoner kronor 
för nödvändiga investeringar. 
Tänk vad bra det blir när 
politiker enas... Det är en 
ansenlig summa pengar, 
men det kommer knappast 
bli några problem att hitta 
objekt. Det ska bli spännande 
att se vad föreningslivet totalt 
lämnar in ansökningar om. 
Stoppar det dubbla? Hur som 
helst är det en positiv signal 
från politiskt håll till fören-
ingslivet, att deras insatser 
och verksamheter är viktiga 
och prioriterade. Sedan har 
jag full respekt för de som 
anser att det borde funnits 
ännu viktigare åtgärder att 
vidta om det nu fanns så 
mycket pengar. Politik hand-
lar dock om att vilja och nu 
ville man gemensamt detta.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Rita om i kalendern

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

Vill du 
stöpa ljus?

Då är du välkommen till
Hälltorp

måndag 26 nov kl 15.00

Amälan till Evy på 0303-74 50 51 eller 
till Gun på 0303-74 51 22 senast 19/11

Samarr.
Starrkärrs Centerkvinnor 

och SV Ale

PRIS 1 350 000 kr/bud. TOMT 201 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Blåsippsvägen 69. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 2 rok, 65 kvm
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WWW.SVENSKFAST.SE/KUNGALV

Från ett läge till ett annat

v i l lapel le t s

Höstmarknad
i Surte Missionskyrka

Egnahemsv 35

Lörd 17 november 
kl 10.00 -15.00

Öppet hus med lotterier, 
loppmarknad, servering och 
AUKTION - ca kl 13.30

Välkommen!

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

I förra veckan berättade vi att skolan i Ale 
nästa år kommer att bli helt avgiftsfri. Utbild-
ningsnämndens ordförande Elena Fridfelt 
(C) sa i artikeln att man i Umeå kommun 
tolkade det som att skolorna får köpa in skid-
utrustning, cyklar och gymnastikkläder. Hon 
citerades fel. Umeå hade fått köpa in skidut-
rustning och nu befarar hon att Ale kommun 
kommer att behöva bistå elever med till exem-
pel cyklar och gymnastikkläder. 

Alekuriren beklagar missförståndet!

RÄTTELSE

Älvvägen 9, 446 37 Älvängen, tel: 0737-73 98 44
www.broms-experten.se

DÄCKSKIFTE 120:- inkl.moms
Må-Fre 08-18   Lö 10-14

Välkommen!

Broms Experten bjuder på kaffe och kaka under tiden 
du väntar på att jobbet blir utfört.

BROMS EXPERTEN

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

TYGLADAN
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2p 

RIPSLÖPARE 69:-  GARDINSTÄNGER 99:-
Stor sortering BARNTRIKÅ 120:-/m

FLANELLBYXOR dam & herr 89:-

JULEN ÄR HÄR! Inredning, metervara 
& färdigsytt

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA



Den äldre man-
nen stoppade mig 
på ICA. Han var 

närmast desperat. Han stam-
made förtvivlat fram: "Det 
är inställt. Det blir inget den 
12:e i 12:e klockan 12.12".
Jag fick lugnat honom med 
att det både var sant och inte 
sant. Därför tänkte jag ta till-
fället i akt att bekräfta för alla 
som ännu inte har noterat att 
invigningen av Bana Väg i 
Väst är flyttad från 12 decem-
ber till söndag 9 december. 
Inställt är det däremot inte. 
Tvärtom! Det kommer att 
firas hela helgen. Allmänhe-
tens stora dag blir söndagen, 
då det vankas underhållning 
och kalas i Bohus, Nödinge 
och Älvängen. Lasse Kronér 
och Jessica Andersson 
kommer att uppträda i Älv-
ängen, där en formell invig-
ningsceremoni genomförs. 
På Ale Torg bjuder showban-
det No Tjafs upp till dans, 
bandet som har hela Sverige 
som arbetsplats har dock sina 
rötter i Ale kommun.

Med denna tidning i din 
hand återstår inte ens fyra 
veckor innan Bana Väg i Väst 
ska vara i princip slutfört 
mellan Göteborg och Troll-
hättan. Det har man svårt att 
tro och det ska bli spännande 
att bevittna slutforceringen. 
Hur som helst, rita om i 
kalendern, invigningsfesten 
är den 9 december.

Förväntan är stor på Ale-
pendeln. Tåget ses som ett 

betydligt attraktivare alter-
nativ än bussen och kan bli 
den pusselbiten som saknats 
för att göra kollektivtrafiken 
till ett mer självklart val för 
arbetspendlare från Ale. Det 
finns dock en farhåga och det 
gäller pendelparkeringarna. 
Har projektet och kommu-
nerna bedömt antalet möjliga 
pendlare rätt och att de som 
kommer att välja tåget, trots 
allt tar bilen till stationen. 
Det vore djupt tragiskt om 
bristen på pendelparkeringar 
till sist ändå gör att många 
väljer att fortsätta åka bil till 
Göteborg. Nu har det redan 
flaggats för att det finns en 
plan för hur antalet pendel-
parkeringar kan utökas, men 
någonstans går ju gränsen. 
Det är trångt i älvdalen. 
Dessutom kan det ta tid att 
gå från ord till handling. 
Bilden av Alependeln får 
inte vara att det inte går att 
parkera bilen, men det finns 
en uppenbar risk att det 
blir trångt på pendelparke-
ringarna. Initierade källor 
menar att samtalen redan 
är igång och att kommun-
ledningen har informerats. 
Det känns om ändå lite 
tryggare.

Vi ska inte måla f-n på 
väggen för om vi vänder 
på det; hur skulle någon ha 
kunnat beräkna hur många 
som kommer att välja pen-
deltåget? Det är 
en ny möjlighet 
som vi inte har 

någon erfarenhet av.
En politisk överenskom-

melse över blockgränserna 
gav föreningslivet chansen 
att söka 4 miljoner kronor 
för nödvändiga investeringar. 
Tänk vad bra det blir när 
politiker enas... Det är en 
ansenlig summa pengar, 
men det kommer knappast 
bli några problem att hitta 
objekt. Det ska bli spännande 
att se vad föreningslivet totalt 
lämnar in ansökningar om. 
Stoppar det dubbla? Hur som 
helst är det en positiv signal 
från politiskt håll till fören-
ingslivet, att deras insatser 
och verksamheter är viktiga 
och prioriterade. Sedan har 
jag full respekt för de som 
anser att det borde funnits 
ännu viktigare åtgärder att 
vidta om det nu fanns så 
mycket pengar. Politik hand-
lar dock om att vilja och nu 
ville man gemensamt detta.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Rita om i kalendern

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

Vill du 
stöpa ljus?

Då är du välkommen till
Hälltorp

måndag 26 nov kl 15.00

Amälan till Evy på 0303-74 50 51 eller 
till Gun på 0303-74 51 22 senast 19/11

Samarr.
Starrkärrs Centerkvinnor 

och SV Ale

PRIS 1 350 000 kr/bud. TOMT 201 kvm. VISAS
Ring för tidsbokning. Blåsippsvägen 69. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 2 rok, 65 kvm
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Från ett läge till ett annat

v i l lapel le t s

Höstmarknad
i Surte Missionskyrka

Egnahemsv 35

Lörd 17 november 
kl 10.00 -15.00

Öppet hus med lotterier, 
loppmarknad, servering och 
AUKTION - ca kl 13.30

Välkommen!

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

I förra veckan berättade vi att skolan i Ale 
nästa år kommer att bli helt avgiftsfri. Utbild-
ningsnämndens ordförande Elena Fridfelt 
(C) sa i artikeln att man i Umeå kommun 
tolkade det som att skolorna får köpa in skid-
utrustning, cyklar och gymnastikkläder. Hon 
citerades fel. Umeå hade fått köpa in skidut-
rustning och nu befarar hon att Ale kommun 
kommer att behöva bistå elever med till exem-
pel cyklar och gymnastikkläder. 

Alekuriren beklagar missförståndet!

RÄTTELSE

Älvvägen 9, 446 37 Älvängen, tel: 0737-73 98 44
www.broms-experten.se

DÄCKSKIFTE 120:- inkl.moms
Må-Fre 08-18   Lö 10-14

Välkommen!

Broms Experten bjuder på kaffe och kaka under tiden 
du väntar på att jobbet blir utfört.

BROMS EXPERTEN

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

TYGLADAN
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2p 

RIPSLÖPARE 69:-  GARDINSTÄNGER 99:-
Stor sortering BARNTRIKÅ 120:-/m

FLANELLBYXOR dam & herr 89:-

JULEN ÄR HÄR! Inredning, metervara 
& färdigsytt

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

SERVETTER
20 pack 33x33 cm

1990

GRYTVANTE OCH GRYTLAPP
finns också förkläde

PER ST, FRÅN 1990

CHOKLADTOMTAR
100g

15:-

ADVENTSLJUS
4 pack 5x12 cm

99:-
PRESENTPÅSE

stort urval

FRÅN 1990

GLASÄNGEL
med ljushållare

79:-

Ale Torg, Nödinge

BLOCKLJUS
7 x 12cm

10:-

TILL BÄSTA PRISET!

Är du inte nöjd med ljuset,

får du pengarna tillbaka!

PRESENTPAPPER

70cm x 2m

1:-
ORD. PRIS 10:-

MAX 5 per kund

Kolla priset!
ADVENTSSTAKE

7 ljus, röd eller vit

2990

Tänd ljus i varje rum och fira advent och jul. Det kan man unna sig med våra ljus som
har långa brinntider. Tänd ett matchande ljus och fira våra låga priser. Vi har allt du behöver
till advent. Välkommen in till Nille och bli inspirerad av våra nyheter till låga priser!



Ordföranden för Cen-
terpartiet i Ale, Boel 
Holgersson, skriver 

i en insändare, vecka 42, om 
LOV och dess möjligheter 
för de äldre att välja vem som 
skall utföra omsorgen samt 
partiets syn på framtida val-
möjligheter i äldreomsorgen.

Vilka är då behoven att 
välja? Att få välja bostadsort 
när man behöver flytta in på 
ett serviceboende/trygghets-
boende måste väl vara ett av 
de viktigaste behoven, där 
det är viktigt att den äldre 
eller anhöriga får vara med 
och välja. Men detta tyckte 
uppenbarligen inte Boel Hol-
gersson när hon gick i spetsen 
för att förändra Klockarängen 
till ett rent Demensboende. 
Detta beslut har bland annat 
fått som konsekvens att äldre 
personer nu i betydligt större 

omfattning måste flytta runt 
i vår kommun och inte får 
möjlighet att bo kvar i sin 
hembygd. De rycks upp ur 
sitt sociala sammanhang med 
kyrklig församlingsgemen-
skap, pensionärsförening, 
besöksgrupp med mera. De 
äldre förlorar också kontak-
ten med äldre vänner som 
kanske inte klarar att åka en 
längre sträcka för ett besök. 
Vad tog det fina talet om 
valfrihet vägen? Det borde 
istället finnas mer småskaliga 
demensboenden (gruppbo-
enden) och äldreboenden 
i varje kommundel och ett 
första steg borde omgående 
bli att återgå till att ett antal 
avdelningar på Klockarängen 
åter reserveras för äldre utan 
demens.

Valfrihet för Boel Hol-
gersson och Centern gäller 

tydligen inte det mest grund-
läggande behovet.Tydligen 
handlar det om att de privata 
vårdbolagen skall få börja 
tjäna pengar på våra äldres 
val i Ale, då det blir möjligt 
för riskkapitalbolag som till 
exempel Carema och Attendo 
att starta verksamhet. Risk-
kapitalbolagen som gjort sig 
kända för låg bemanning 
(ca 10% färre personal i de 
privata vårdbolagen) och vin-
ster som inte går tillbaka till 
vården utan till skatteparadis 
för att slippa beskattning.

Här är ett bättre alternativ: 
Ale kommun kan förändra 
och utveckla en ökad valfrihet 
själva inom ramen för befint-
liga boenden och hemtjänst. 
Börja med att låta de äldre få 
möjlighet att välja bo kvar i 
sin hembygd. 

Alebo
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Jag som politiker tänker 
ofta på pengar, framfö-
rallt avsaknaden av dem. 

Det är något jag tror alla  
politiker håller med om. Det 
behövs mer pengar till våra 
verksamheter. Och därför är 
det väldigt viktigt att hushålla 
med de pengar vi faktiskt har 
att fördela. 

Problemet med de privata 
utförarna är att forskning 
visar att privata utförare i all-
mänhet har en lägre beman-
ning än kommunen och dess-
utom en lägre andel utbildad 
arbetskraft. Som utbildad 
undersköterska och anställd 
på Östra sjukhuset vet jag att 
vi i dagens sjukvård har en för 
låg bemanning i förhållande 
till behovet. På Östra sjukhu-
set ligger vi på över 100% i 
beläggningsgenomsnitt, alltså 
alla avdelningar har över-
beläggningar året runt. Då 
kan man anse att det är för 
att vårdpersonal är lata och 
ineffektiva. Själv anser jag 
att det är tvärt om, vi arbetar 
hela tiden lite mer effektivt 

och lathet kan man inte till-
skriva dagens vårdpersonal. 
Som exempel på akutmot-
tagningarna i Göteborg ökar 
de sökande med 10% per år 
och har gjort så de senaste 
åren, men personalstyrkan 
har varit den samma alla 
dessa år. ”Man springer alltså 
lite snabbare”.  Detta gäller 
naturligtvis även den kom-
munala verksamheten. Därför 
anser jag att om man ska gå 
med vinst i våran verksamhet 
måste man ta bort verksam-
het. Vi behöver mer verksam-
het inte mindre, alltså mer tid 
till de gamla. För mig är verk-
lig valfrihet att inom bistån-
det kunna välja om man vill 
gå ut på en promenad eller 
ha extra städning innan ens 
familj kommer på besök. För 
att kunna göra detta behövs 
mer pengar inte mindre. 

Sedan har vi problemet 
med meddelarfrihet inom 
privat verksamhet. Om man 
upptäcker att företaget gör 
något fel gentemot brukarna 
och beslutar sig för att gå till 

media, kommer företaget 
anse att någon varit illojal 
mot företaget. Då detta 
skadar företagets anseende 
kommer man aktivt leta 
inom sin organisation efter 
”tjallaren”. Detta är inom 
det offentliga belagt med 
straff upp till fängelse. Men 
som sagt tillåtet hos privata 
utförare.

Angående ekonomin så 
kommer det att bli dyrare 
med denna form av avreg-
lering. Det vet vi för att allt 
vi har avreglerat de senaste 
tjugo åren har blivit det (el, 
taxi, järnväg, posten). Alla 
dessa fördyringar drab-
bar inte skattekollektivet, 
men har blivit dyrare för 
konsumenten. Det beror 
på att privata utförare inte 
är intresserade av att utföra 
olönsam samhällsservice. 
Alltså att de vill plocka russin 
ur kakan. Jag är mycket tvek-
sam till att privata utförare 
kommer att vara intresserad 
av att täcka till exempel Live-
red, då det ligger för långt 
bort för att löna sig. Det 
kommer kommunen att få ta 
då man inte kan tjäna pengar 
på dessa brukare.

Men jag håller med om 
att kommunal verksamhet 
är långt från fulländad och 
beslutsvägarna är ofta för 
långa. Vi har många förbätt-
rings områden när det gäller 
ledning och styrning. Vi 
måste i större utsträckning 
utgå från vårdpersonalens 
erfarenheter och kompetens 
än vad man gör i dag. De 
vet vad brukarna anser om 
vården och vilka behov. De 
vet var våra problem inom 
verksamheten finns. Framfö-
rallt sitter de ofta på lösning-
arna på problem inom vår 
verksamhet.  

Johnny Sundling
Vänsterpartiet Ale

Svar om LOV:en till Johanna Häussler Sand

Rose-Marie du skriver 
om Alliansregeringens 
satsningar inom infra-

struktur med underhåll och 
nyinvesteringar. Det är bra. 
Men du skriver också ”En 
av regeringens satsningar 
kommer vi i Ale att få stor 
glädje av då pendlingsvägen 
till och från Göteborg och 
Trollhättan förkortas rejält.” 
Jag vill bara påpeka att det 
inte är Alliansregeringen som 
beslutade om pengar till till 
sträckan Götebrog – Troll-
hättan. 

Redan under 90-talet 
pågick ett intensivt planar-
bete i Ale kommun för att 
kunna bygga ut vägen till 
fyrfältig väg med planfria 
korsningar och dubbelspår 
på järnvägen. Ale kommun 
tillsammans med Göteborgs-
regionens kommunalförbund 
jobbade intensivt med att få 
fram beslut om finansiering. 
Senare när Västra Göta-
landsregionen bildades fanns 

en enighet om att prioritera 
sträckan Göteborg – Älv-
ängen vilket var avgörande 
för ett senare beslut av dåva-
rande regering med S, V och 
MP majoritet.

När sedan SAAB hotades 
av nedläggning kom SAAB-
paketet med finansiering hela 
vägen till Trollhättan. Det 
gällde både väg och järnväg 
och med S, V och MP majo-
ritet i regeringen och i Ale. 
Bana väg i väst blev arbets-
namnet.

Några historiska  Milstol-
par:
1980-talets början: En 
utbyggnad av Norge/Väner-
banan börjar diskuteras under 
projektnamnet Nordlänken.
1991: Banverket beslutar sig 
för att förorda en utbyggnad 
av Norge/Vänerbanan mellan 
Göteborg och Öxnered.
1992: Regeringen beslutar 
att Nordlänkens sträck-
ning ska gå nuvarande banas 
sträckning, via Trollhättan/

Vänersborg och Dalsland. 
Banverket får i uppdrag av 
regeringen att bygga Norge/
Vänerbanan mellan Göte-
borg och Öxnered.
2004: Den socialdemokra-
tiska regeringen, Vänster-
partiet och Miljöpartiet enas 
om satsningar för att stärka 
Trollhättan och Västsverige 
som utvecklings- och pro-
duktionsplats för fordons-
industrin. En utbyggnad av 
E45 bedöms vara av central 
betydelse för en framgångsrik 
utveckling av regionen.
2006: Banverket och Väg-
verket beslutar sig för att 
ena utbyggnaden av de 16 
deletapperna mellan Göte-
borg och Trollhättan under 
ett gemensamt projektnamn: 
BanaVäg i Väst.
2012: Året då allt är klart.

Tyvärr har inte heller 
Alliansregering förmått att 
finansiera ett bygge av ny väg 
i Göta och Torpabron.

Inga-Lill Andersson (S)

Kommentar till Rose-Marie Fihn (FP):

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktiges  
sammanträde den 21 november 2012 
är inställt.

Nästa sammanträde är den  
12 december 2012 i Stora Salongen, 
Kulturhuset Eden/Folkets Hus kl 17.30

Bert Åkesson
ordförande

Ta en utflykt och besök några av våra visningshus på ned-
anstående adresser. Visningen pågår mellan kl. 12.00-15.00.

• Ripan special Hallonstigen 5, 463 71 Lödöse 
                             (tomter till salu i Lilla Edet)
• Vråken special Tofsvipeg 9, 422 43 Hisings Backa

På vår hemsida www.fiskarhedenvillan.se finner Ni samtliga 
husmodeller och fler platser i landet som vi visar hus på. 

031-354 34 02 • 031-354 34 01 • www.fiskarhedenvillan.se

Villavisning 18/11!

Ripan special

Vråken special

Den 20 november 
byter vi telefon-
nummer!
Vårt nya nummer är:

 010-441 95 15. 

Hos oss kan du teckna avtal om 
Frisktandvård – tandvård till 
fast pris.  Läs mer på 
folktandvarden.se/vgregion

Välkommen!

Folktandvården Bohus
Bohus Centrum 
bohus.ftv@vgregion.se

Inte Alliansregeringens beslut

Äldre får inte bo kvar i sin hembygd

Redox Bilfarm AB har som 
aff ärsidé att förlänga 
livscykeln för så stor andel 
av en bils komponenter som 
möjligt. Vi strävar efter att göra 
detta på ett kvalitetseff ektivt sätt och 
samtidigt ta hänsyn till inre och yttre miljö.

Vi söker nu en erfaren 

ekonomiansvarig 
på heltid till vårt kontor i Skepplanda. 

Arbetet innebär löpande redovisning, moms – 
och skattedeklarationer, löner samt bokslut för 
Redox Miljöhantering med tillhörande bolag.
Tillträde enligt överenskommelse. 

Ansökningshandlingar skickas till 
ekonomi@redox.se
Kontaktperson är Lars Jönsson tel 0705-333025 
e-post lars.jonsson@redox.se



Ordföranden för Cen-
terpartiet i Ale, Boel 
Holgersson, skriver 

i en insändare, vecka 42, om 
LOV och dess möjligheter 
för de äldre att välja vem som 
skall utföra omsorgen samt 
partiets syn på framtida val-
möjligheter i äldreomsorgen.

Vilka är då behoven att 
välja? Att få välja bostadsort 
när man behöver flytta in på 
ett serviceboende/trygghets-
boende måste väl vara ett av 
de viktigaste behoven, där 
det är viktigt att den äldre 
eller anhöriga får vara med 
och välja. Men detta tyckte 
uppenbarligen inte Boel Hol-
gersson när hon gick i spetsen 
för att förändra Klockarängen 
till ett rent Demensboende. 
Detta beslut har bland annat 
fått som konsekvens att äldre 
personer nu i betydligt större 

omfattning måste flytta runt 
i vår kommun och inte får 
möjlighet att bo kvar i sin 
hembygd. De rycks upp ur 
sitt sociala sammanhang med 
kyrklig församlingsgemen-
skap, pensionärsförening, 
besöksgrupp med mera. De 
äldre förlorar också kontak-
ten med äldre vänner som 
kanske inte klarar att åka en 
längre sträcka för ett besök. 
Vad tog det fina talet om 
valfrihet vägen? Det borde 
istället finnas mer småskaliga 
demensboenden (gruppbo-
enden) och äldreboenden 
i varje kommundel och ett 
första steg borde omgående 
bli att återgå till att ett antal 
avdelningar på Klockarängen 
åter reserveras för äldre utan 
demens.

Valfrihet för Boel Hol-
gersson och Centern gäller 

tydligen inte det mest grund-
läggande behovet.Tydligen 
handlar det om att de privata 
vårdbolagen skall få börja 
tjäna pengar på våra äldres 
val i Ale, då det blir möjligt 
för riskkapitalbolag som till 
exempel Carema och Attendo 
att starta verksamhet. Risk-
kapitalbolagen som gjort sig 
kända för låg bemanning 
(ca 10% färre personal i de 
privata vårdbolagen) och vin-
ster som inte går tillbaka till 
vården utan till skatteparadis 
för att slippa beskattning.

Här är ett bättre alternativ: 
Ale kommun kan förändra 
och utveckla en ökad valfrihet 
själva inom ramen för befint-
liga boenden och hemtjänst. 
Börja med att låta de äldre få 
möjlighet att välja bo kvar i 
sin hembygd. 

Alebo
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Jag som politiker tänker 
ofta på pengar, framfö-
rallt avsaknaden av dem. 

Det är något jag tror alla  
politiker håller med om. Det 
behövs mer pengar till våra 
verksamheter. Och därför är 
det väldigt viktigt att hushålla 
med de pengar vi faktiskt har 
att fördela. 

Problemet med de privata 
utförarna är att forskning 
visar att privata utförare i all-
mänhet har en lägre beman-
ning än kommunen och dess-
utom en lägre andel utbildad 
arbetskraft. Som utbildad 
undersköterska och anställd 
på Östra sjukhuset vet jag att 
vi i dagens sjukvård har en för 
låg bemanning i förhållande 
till behovet. På Östra sjukhu-
set ligger vi på över 100% i 
beläggningsgenomsnitt, alltså 
alla avdelningar har över-
beläggningar året runt. Då 
kan man anse att det är för 
att vårdpersonal är lata och 
ineffektiva. Själv anser jag 
att det är tvärt om, vi arbetar 
hela tiden lite mer effektivt 

och lathet kan man inte till-
skriva dagens vårdpersonal. 
Som exempel på akutmot-
tagningarna i Göteborg ökar 
de sökande med 10% per år 
och har gjort så de senaste 
åren, men personalstyrkan 
har varit den samma alla 
dessa år. ”Man springer alltså 
lite snabbare”.  Detta gäller 
naturligtvis även den kom-
munala verksamheten. Därför 
anser jag att om man ska gå 
med vinst i våran verksamhet 
måste man ta bort verksam-
het. Vi behöver mer verksam-
het inte mindre, alltså mer tid 
till de gamla. För mig är verk-
lig valfrihet att inom bistån-
det kunna välja om man vill 
gå ut på en promenad eller 
ha extra städning innan ens 
familj kommer på besök. För 
att kunna göra detta behövs 
mer pengar inte mindre. 

Sedan har vi problemet 
med meddelarfrihet inom 
privat verksamhet. Om man 
upptäcker att företaget gör 
något fel gentemot brukarna 
och beslutar sig för att gå till 

media, kommer företaget 
anse att någon varit illojal 
mot företaget. Då detta 
skadar företagets anseende 
kommer man aktivt leta 
inom sin organisation efter 
”tjallaren”. Detta är inom 
det offentliga belagt med 
straff upp till fängelse. Men 
som sagt tillåtet hos privata 
utförare.

Angående ekonomin så 
kommer det att bli dyrare 
med denna form av avreg-
lering. Det vet vi för att allt 
vi har avreglerat de senaste 
tjugo åren har blivit det (el, 
taxi, järnväg, posten). Alla 
dessa fördyringar drab-
bar inte skattekollektivet, 
men har blivit dyrare för 
konsumenten. Det beror 
på att privata utförare inte 
är intresserade av att utföra 
olönsam samhällsservice. 
Alltså att de vill plocka russin 
ur kakan. Jag är mycket tvek-
sam till att privata utförare 
kommer att vara intresserad 
av att täcka till exempel Live-
red, då det ligger för långt 
bort för att löna sig. Det 
kommer kommunen att få ta 
då man inte kan tjäna pengar 
på dessa brukare.

Men jag håller med om 
att kommunal verksamhet 
är långt från fulländad och 
beslutsvägarna är ofta för 
långa. Vi har många förbätt-
rings områden när det gäller 
ledning och styrning. Vi 
måste i större utsträckning 
utgå från vårdpersonalens 
erfarenheter och kompetens 
än vad man gör i dag. De 
vet vad brukarna anser om 
vården och vilka behov. De 
vet var våra problem inom 
verksamheten finns. Framfö-
rallt sitter de ofta på lösning-
arna på problem inom vår 
verksamhet.  

Johnny Sundling
Vänsterpartiet Ale

Svar om LOV:en till Johanna Häussler Sand

Rose-Marie du skriver 
om Alliansregeringens 
satsningar inom infra-

struktur med underhåll och 
nyinvesteringar. Det är bra. 
Men du skriver också ”En 
av regeringens satsningar 
kommer vi i Ale att få stor 
glädje av då pendlingsvägen 
till och från Göteborg och 
Trollhättan förkortas rejält.” 
Jag vill bara påpeka att det 
inte är Alliansregeringen som 
beslutade om pengar till till 
sträckan Götebrog – Troll-
hättan. 

Redan under 90-talet 
pågick ett intensivt planar-
bete i Ale kommun för att 
kunna bygga ut vägen till 
fyrfältig väg med planfria 
korsningar och dubbelspår 
på järnvägen. Ale kommun 
tillsammans med Göteborgs-
regionens kommunalförbund 
jobbade intensivt med att få 
fram beslut om finansiering. 
Senare när Västra Göta-
landsregionen bildades fanns 

en enighet om att prioritera 
sträckan Göteborg – Älv-
ängen vilket var avgörande 
för ett senare beslut av dåva-
rande regering med S, V och 
MP majoritet.

När sedan SAAB hotades 
av nedläggning kom SAAB-
paketet med finansiering hela 
vägen till Trollhättan. Det 
gällde både väg och järnväg 
och med S, V och MP majo-
ritet i regeringen och i Ale. 
Bana väg i väst blev arbets-
namnet.

Några historiska  Milstol-
par:
1980-talets början: En 
utbyggnad av Norge/Väner-
banan börjar diskuteras under 
projektnamnet Nordlänken.
1991: Banverket beslutar sig 
för att förorda en utbyggnad 
av Norge/Vänerbanan mellan 
Göteborg och Öxnered.
1992: Regeringen beslutar 
att Nordlänkens sträck-
ning ska gå nuvarande banas 
sträckning, via Trollhättan/

Vänersborg och Dalsland. 
Banverket får i uppdrag av 
regeringen att bygga Norge/
Vänerbanan mellan Göte-
borg och Öxnered.
2004: Den socialdemokra-
tiska regeringen, Vänster-
partiet och Miljöpartiet enas 
om satsningar för att stärka 
Trollhättan och Västsverige 
som utvecklings- och pro-
duktionsplats för fordons-
industrin. En utbyggnad av 
E45 bedöms vara av central 
betydelse för en framgångsrik 
utveckling av regionen.
2006: Banverket och Väg-
verket beslutar sig för att 
ena utbyggnaden av de 16 
deletapperna mellan Göte-
borg och Trollhättan under 
ett gemensamt projektnamn: 
BanaVäg i Väst.
2012: Året då allt är klart.

Tyvärr har inte heller 
Alliansregering förmått att 
finansiera ett bygge av ny väg 
i Göta och Torpabron.

Inga-Lill Andersson (S)

Kommentar till Rose-Marie Fihn (FP):

LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Lilla Edets kommunfullmäktiges  
sammanträde den 21 november 2012 
är inställt.

Nästa sammanträde är den  
12 december 2012 i Stora Salongen, 
Kulturhuset Eden/Folkets Hus kl 17.30

Bert Åkesson
ordförande

Ta en utflykt och besök några av våra visningshus på ned-
anstående adresser. Visningen pågår mellan kl. 12.00-15.00.

• Ripan special Hallonstigen 5, 463 71 Lödöse 
                             (tomter till salu i Lilla Edet)
• Vråken special Tofsvipeg 9, 422 43 Hisings Backa

På vår hemsida www.fiskarhedenvillan.se finner Ni samtliga 
husmodeller och fler platser i landet som vi visar hus på. 

031-354 34 02 • 031-354 34 01 • www.fiskarhedenvillan.se

Villavisning 18/11!

Ripan special

Vråken special

Den 20 november 
byter vi telefon-
nummer!
Vårt nya nummer är:

 010-441 95 15. 

Hos oss kan du teckna avtal om 
Frisktandvård – tandvård till 
fast pris.  Läs mer på 
folktandvarden.se/vgregion

Välkommen!

Folktandvården Bohus
Bohus Centrum 
bohus.ftv@vgregion.se

Inte Alliansregeringens beslut

Äldre får inte bo kvar i sin hembygd

Redox Bilfarm AB har som 
aff ärsidé att förlänga 
livscykeln för så stor andel 
av en bils komponenter som 
möjligt. Vi strävar efter att göra 
detta på ett kvalitetseff ektivt sätt och 
samtidigt ta hänsyn till inre och yttre miljö.

Vi söker nu en erfaren 

ekonomiansvarig 
på heltid till vårt kontor i Skepplanda. 

Arbetet innebär löpande redovisning, moms – 
och skattedeklarationer, löner samt bokslut för 
Redox Miljöhantering med tillhörande bolag.
Tillträde enligt överenskommelse. 

Ansökningshandlingar skickas till 
ekonomi@redox.se
Kontaktperson är Lars Jönsson tel 0705-333025 
e-post lars.jonsson@redox.se

ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00  www.ale.se
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Sök investerings- 
bidrag till din förening
Fyra miljoner i investeringsbidrag till föreningarna 
i Ale. Passa på att söka pengar till din förening innan den 
23 november!

Måndagen den 29 oktober fattade kommunens  politiker ett 
beslut om att ge kultur- och fritids- nämnden 4 miljoner kronor att 
dela ut som  investeringsbidrag till kommunens bidrags- 
berättigade föreningar.  Detta innebär att kommunens bidragsbe-
rättigade föreningar får en ny möjlighet att fram till den  
23 november ansöka om pengar för något som  föreningen är i 
behov av. Kultur- och fritidsnämnden  fattar beslut den 
17 december.

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 
26 november 2012 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors.

Under sammanträdet medverkar projektkoordinator Kjell 
Lundgren och kommunikationschef Anne Kolni för att berätta 
om invigningen av väg E45 som äger rum den 9 december. 
 
Bland övriga punkter märks:

•  Svar på medborgarförslag från Bruno Nordenborg 
angående ”Medborgarnas debattinlägg”

•  Svar på medborgarförslag från Per Carlsson och Gunilla 
Wallengren om utveckling av Jennylunds idrottsområde

 
En fullständig föredragningslista kommer framöver att finnas 
tillgänglig hos Ale kommun, 0303-33 00 00 och på ale.se. Ale-
Kungälvs närradioförening direktsänder på frekvenserna 91,4 
och 95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten. Välkommen!

Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande. 
Cecilia Stedt, sekreterare.

Kom till kommunfullmäktige

Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten 
Fors 3:2 har inkommit till byggnadsnämnden Ale kommun.

De som anser sig berörda bereds tillfälle att lämna in synpunkter 
till Ale kommun. Synpunkter ska vara inlämnade skriftligt senast 
2012-12-04 till Sektor samhällsbyggnad, Plan- och Bygg, 449 80 
Alafors. Handlingarna finns tillgängliga på Sektor samhällsbygg-
nad, kommunhuset Alafors.

Ansökan om förhandsbesked för två enbostadshus på fastig-
heten Burhult 1:40 har inkommit till  
byggnadsnämnden Ale kommun.

De som anser sig berörda bereds tillfälle att lämna in synpunkter 
till Ale kommun. Synpunkter ska vara inlämnade skriftligt senast 
2012-12-04 till Sektor samhällsbyggnad, Plan- och Bygg, 449 80 
Alafors. Handlingarna finns tillgängliga på Sektor samhällsbygg-
nad, kommunhuset Alafors.

KUNGÖRELSER

PÅ GÅNG I ALE

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

KULTURMILJÖER I ALE

Marie Odenbring, som skrivit Kulturarvsplanen, 
visar bilder och berättar om historiska platser 
och kulturmiljöer 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 Kultur-
skola, bokfiskedamm, tipspromenad. Kalas-
lekar, Alfons-pyssel 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 roman-
debuterade 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 musiker 
står för musikun-
derhållningen vid 
den traditionsenliga 

konserten i juletid, i samband med utdelandet 
av kulturstipendiet och ”Vaken ledare-stipen-
diet”. 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 fre-
dag 9 november på Ale bibliotek 0303-330216. 
Plats: Teatern, Ale gymnasium, Nödinge. 
>> Söndag 2 december kl 17 
Teatern, Ale gymnasium.
Medarr: Teaterföreningen i Ale, ABF.

Nina Söderquist fick sitt genombrott hösten 
2007 när hon genom att tävla i TV 3-program-
met West End Star tog hem rollen som Lady of 
the Lake i Monthy Pythons musikal Spamalot 
i London. Under två år spelade Nina närmare 
400 föreställningar. 2009 medverkade Nina i 
Melodifestivalen och hon har också varit med i 
Raphsody In Rock, turnerat med hyllnings-sho-
wen till Queen Champions of Rock samt jobbat 
med Anders Berglunds turné Stjärnklart.  Våren 
2011 spelade Nina i den svenska uppsättningen 
av Spamalot. Hon har också deltagit i en mängd 
TV-program såsom Allsång på Skansen, Så ska 
det låta, Do-bi-do, Sing-A-Long, Tv4 morgon, 
Gomorron Sverige och Blåsningen.
Daniel Lindström sjöng sig in i svenska folkets 
vardagsrum 2004. Sveriges första Idol-vinnare 
har en röst som behärskar i princip alla genrer. 
Det platinasäljande debutalbumet Daniel Lind-
ström från 2004 innehöll hits som singeln Co-
ming true, som sålde guld samma dag som den 
släpptes, Run och My love won’t let you down. 
2006 följdes debuten upp med den svenska ski-
van Nån slags verklighet, där Daniel Lindström 
också fick en chans att visa upp sin talang som 
låtskrivare och textförfattare. Våren 2009 kom 
hans tredje skiva D-Day och Daniel har varit 
involverad in i minsta detalj. Han har plockat de 
bästa bitarna ur Motown-musiken och gjort en 
modern version av dem.
Nina och Daniel har med sig två musiker som 
spelar flygel, piano och bas.

Fotograf: Peter Knutson
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800 000 barnpornografi ska bilder i datorn
– 31-åring från Älvängen även misstäkt för våldtäkt mot barn

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

ÄLVÄNGEN. För fem 
veckor sedan greps en 
31-årig gymnasielärare 
från Älvängen.

Misstanken gäller 
grovt barnpornografi -
brott och våldtäkt mot 
barn.

Polisen har hittat 
drygt 800 000 bilder i 
den misstänktes dator 
och brottsmisstan-
ken har stärkts under 
utredningen.

Den 3 oktober slog poli-
sen till mot hemmet i Älv-
ängen. I samma stund greps 
31-åringen som då var på 

konferens i sin yrkestjänst 
som lärare. Mannen begär-
des häktad vid Alingsås 
Tingsrätt på sannolika skäl 
misstänkt för barnporno-
grafibrott över internet. 
Åklagaren har från denna 
dag begärt särskilda res-
triktioner, då det finns en 
uppenbar risk att den miss-
tänkte kan undanröja bevis 
eller försvåra utredningen. 
Detta innebär sannolikt att 
den misstänkte inte får ta 
emot besök, läsa tidningar, 
umgås med andra häktade, 
att post granskas av åklagare 
och att han inte får se på TV 
eller lyssna på radio.

Vid den första häktnings-
förhandlingen erkände 
31-åringen brott, men för-
nekade att det skulle vara 
grovt. Åklagaren har kunnat 
påvisa tung bevisning bland 
annat genom datorn som 
beslagtagits och telefon-
trafik. Därför har mannen 
omhäktats vid två tillfällen. 

Under utredningen har 
brottsmisstanken stärkts 
och materialet att gå igenom 
har växt. Bland annat finns 
drygt 800 000 bilder i den 
misstänktes dator. Utred-
ningen har också visat att 
det framgår av telefon- och 
internettrafik att 31-åringen 

haft upprepade och långt-
gående kontakter med unga 
flickor av intim eller nära 
karaktär.

Har erkänt brott
I förhör har den misstänkte 
erkänt barnpornografibrott, 
men förnekat våldtäkt mot 
barn. Han medger sexu-
ellt umgänge under den tid 
som åklagaren uppgivit, 
men bestrider att han hade 
vetskap om att barnen var 
under 15 år. 

Tingsrättens förhand-
lingar har hållits inom 
stängda dörrar, men åtal 
ska väckas i Alingsås senast 

15 november. Mycket tyder 
dock på att åklagaren på nytt 
begär förlängd häktningstid. 

Den 31-årige mannen 
från Älvängen är nu på san-
nolika skäl misstänkt för 
grovt barnpornografibrott 
från 2009 till den 3 mars 
2012 samt våldtäkt mot barn 
i december 2011.

31-åringen var förenings-
aktiv ungdomsledare och 
tidigare ostraffad.

Vice chefsåklagare, 
Thomas Ahlstrand, säger 
till Alekuriren att ärendet är 
känsligt och han är fåordig i 
sina kommentarer.

– Straffet för barnpor-

nografi ligger mellan sex 
månader till fyra år, men i 
det här fallet finns det även 
andra brottsmisstankar. När 
det gäller våldtäkt mot barn 
är det en brottsrubricering 
som används, därmed inte 
sagt att det har förekommit 
våld. Han är också ensam 
och ingår inte i något nät-
verk.

ÄLVÄNGEN
0303-33 48 50

Göteborgsvägen 70, Älvängen E-post: alvangen@handelsbanken.se

Välkommen till
Handelsbanken i Älvängen

Handelsbanken erbjuder både privatpersoner och företag ett 
komplett utbud av banktjänster. Att ge snabba besked och 
erbjuda en hög och jämn service är ledstjärnor i vårt arbete.

Relationen är huvudsaken
Vårt mål är att skapa varaktiga relationer och att få dig som kund långsiktigt 
nöjd med Handelsbanken. Därför är det en självklarhet att du har en kunnig 

bankman att diskutera dina bankaffärer med.

Tid för ett personligt besök
Vad saknar du i dag? Kontakta oss och berätta vilka behov du har, så lovar vi 

att göra allt för att du ska få de tjänster och den service du behöver.

Lennart Svensson 
Säljare Företagsförsäkring 
0520-49 49 15 
 
Susanne Karlson 
Privat- och Företags- 
rådgivare Bank 
0303-33 16 44

Vi hjälper dig med företagets 
bank- och försäkringslösningar.

ALE. Nu stryks snart 
tre av de fyra utpekade 
områdena för vindkrafts-
utbyggnad i Ale.

Kvar återstår ett litet 
område i norr.

Vindbruksplanen är där-
med ett minne blott.

Styrgruppen för översiktsplane-
ringen i Ale diskuterade i veckan 
att föreslå kommunfullmäktige 
att stryka områdena C, D och E 
ur vindbruksplanen som senare 
ska ingå i den nya översiktspla-

nen. Alliansens företrädare anser 
att så bör göras.

– Vi har lyssnat på de massiva 
protesterna och det är väljarnas 
åsikter som ska styra oss. Att lägga 
en död hand över en hel lands-
ända av vår kommun, som har 
alla förutsättningar att erbjuda ett 
rikt och harmoniskt boende, har 
med stor tydlighet visat sig vara 
ett misstag. Det är ett konstate-
rat faktum att bara vetskapen om 
att det kan komma att etableras 
vindkraftverk inom synhåll gör 
att fastigheterna faller i värde och 

blir hopplöst svåra att sälja, säger 
styrgruppens sammankallande, 
Jan A Pressfeldt (AD),

Socialdemokraternas repre-
sentanter, Paula Örn och 
Tyrone Hansson, är mer åter-
hållsamma i kommentarerna.

– För det första så är denna 
styrgrupp bara en arbetsgrupp, 
alltså inget beslutande forum, 
för det andra så är detta en fråga 
som vi måste förankra i partiet 
och noga överväga. Vi anser att 
denna styrgrupp är ett forum för 
diskussion och att besluten sedan 

tas i kommunfullmäktige, när så 
sker ska vi vara väl förberedda och 
klara över vad vi tycker, säger de 
båda till lokaltidningen.

Enligt Jan A Pressfeldt är i alla 
fall den borgerliga majoriteten 
helt överens om vad man vill. 
Etableringsintressenternas allt 
mer svala inställning till Alefjäll 
har också spelat in i ställningsta-
gandet.

– Det förstärker intrycket att 
områdena inte behövs, avslutar 
Jan A Pressfeldt.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Vindbruksplanen snart ett minne blott

Höstmöte Centerpartiet Ale
Måndag 19 november kl 19.00, 
Ale gymnasium, Komvuxlokalen

Medverkan av riksdagsledamoten 
Rickard Nordin, Göteborg

Information om kommunpolitik  
och planering inför kyrkovalet

Enkel förtäring             
 
Varmt välkomna!

www.centerpartiet.se/ale
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Älvängen, RepslagarvägenNYÖPPNING!
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Välkomna 
torsdag 15/11 

kl 9.00
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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.

ALVHEM. Bullerskyddet 
längs E45 är fortfa-
rande en het potatis i 
Alvhem.

Frågan var uppe till 
diskussion på torsda-
gens ortsutvecklings-
möte på Gläntevi.

– Vi vill inte ha något 
plank alls och defi nitivt 
inte av trä, förklarade 
byborna för kommun-
ledningens represen-
tanter.

Klubbhusets salong var fylld 
till sista plats och många tog 
tillfället i akt att vädra sitt 
missnöje över det buller-
skydd, som invånarna anser 
kapsla in orten.

– Det är sannerligen inte 
roligt för fastighetsägarna 
att behöva titta rakt in i ett 
plank, menade en upprörd 
åhörare.

Sven Rydén (AD) från 
Samhällsbyggnadsnämnden 
och kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) försökte 
bringa klarhet i de turer som 
varit kring bullerskyddet i 
Alvhem, men mötesdelta-
garna var fortsatt på offen-
siven.

– Ni skulle ju inte accep-
tera något annat än glas. Vad 
hände med överklagandet? 
Vi i Alvhem har blivit åsido-

satta i alla tider. Blir det så 
den här gången också?

– Det gick inte med enbart 
glas, Länsstyrelsen gav oss 
bakslag på det. Länsstyrelsen 
anser inte att Alvhem är tät-
bebyggt område. Nu blir det 
bullerskydd med glas och trä 
om vartannat, informerade 
Sven Rydén och visade bilder 
på det nya förslag som ligger 
för beslut.

Förslaget som väcktes att 
Alvhem skulle kunna klara 
sig utan bullerplank är inte 
realistiskt enligt Mikael 
Berglund.

– Det är ett krav att buller-
skydd sätts upp där den nya 
vägen drar fram och det ser 
vi i alla orter.

Kvällens längsta applåd 
fick Stefan Krafft, trafikut-
vecklare på Västtrafik. När 
Stefan gästade ortsutveck-
lingsmötet i våras lovade han 
att föra fram förslaget om 
att ge den nya tågstationen 
Lödöse Södra, eller Alvhem 
Norra som någon ur för-
samlingen tyckte den borde 
heta, dubbel zontillhörighet. 
Syftet är att alvhemsborna 
ska kunna använda stationen 
utan att behöva betala mer 
för resor till Göteborg än de 
gör idag.

– Så blir också fallet, upp-
lyste Krafft vilket mötesdel-
tagarna redan hade känne-

dom om.

Stefan Krafft informerade 
vidare om de satsningar som 
Västtrafik gör i samband med 
att det nya dubbelspåret tas i 
drift den 9 december och de 
förändringar som är att vänta 
för kollektivtrafiken i Ale.

Kommunchefen Erik 
Lidberg gjorde en återkopp-
ling kring processen cultural 
planning och berättade att 
Svenssons Livs och älven 
utgör två plusfaktorer i sam-
hället enligt ortens invånare. 
Minustecken fanns för den 
nedgångna fastigheten med 
gamla traktorer mitt i byn.

Kent Carlsson slog ett 
slag för Skepplanda vårdcen-
tral och att folk bör lista sig 
om verksamheten ska kunna 

leva kvar även i framtiden.

JONAS ANDERSSON

Träplanket inte poppis i Alvhem

Kommunalrådet Mikael Berglund (M) och Samhällsbyggnads-
nämndens ledamot, Sven Rydén (AD) fi ck svara på frågor om 
bullerskyddet i Alvhem.

Stefan Krafft från Väst-
trafi k förärades en applåd 
då han varit med och drivit 
igenom förslaget om dubbel 
zontillhörighet för den nya 
tågstationen Lödöse Södra.

Eva Olofsson, som 
sitter i riksdagens 
socialutskott för 

Vänsterpartiet, har varit på 
besök i Ale. Dagen började 
med besök på det nya äldre-
boendet Backavik i Nödinge, 
där det inleddes med ett 
samtal med chefen Eva Lans 
Samuelsson, för att därefter 
gå över i en diskussion med 
de anställda om deras syn på 
arbetet och det nya boendet. 
Från Backavik bar det sedan 
av till Skepplanda, där diskus-
sionen med de anställda inom 
hemtjänsten fortsatte.

På kvällen hölls ett öppet 
möte på Ale gymnasium där 
Eva Olofsson och Lisbeth 
Tilly, sektorschef för Ales 
vård-, omsorgs- och arbets-
marknadsfrågor, var talare. 
Lisbeth Tilly inledde med att 
informera om införandet av 
LOV (Lagen om valfrihets-
system) i Ale. Därefter tog 
Eva Olofsson upp de politiska 
konsekvenserna av införandet. 
Under mötet framfördes det 
kritik över att den politiska 
majoriteten (AD + Alliansen) 
inte har lyssnat på pensionärs-
organisationernas gemen-
samma önskan om att om man 
inte vill eller kan välja vem 
som skall utföra hemtjänsten, 
så är det kommunen som skall 
göra det. Inte som nu då man 
placeras i ett företag efter ett 
rullande schema där alla hem-
tjänstutförarna finns med. 
Frågan kom också upp om det 

genom folkomröstning går att 
få bort LOV:en.

Införandet av den här lagen 
kommer att medföra stora 
konsekvenser för både den 
som behöver hemtjänst och 
för hemtjänstens personal. 
Risken finns för en utarm-
ning av den kommunala 
hemtjänsten och att detta bara 
är ett första steg i en fortsatt 
privatisering av den gemen-
samma sektorn. Risken är 
också att vi kommer att få en 
ökad segregation, så att den 
som kan betala för sig får bra 
omsorg medan den som har 
låg inkomst får mindre hjälp.

Christer Pålsson 
Vänsterpartiet

Riksdagsledamot på besök i Ale

Riksdagsbesök på Backavik 
i Nödinge. Vänsterpartiets 
riksdagskvinna Eva Olofs-
son och Christer Pålsson på 
plats utanför entrén.

SURTE. Surteborna hade 
laddat upp rejält med frå-
gor inför höstens ortsmö-
te, men svaren var desto 
färre.

Inte heller frågorna från 
vårens möte besvarades. 

– Det här är inte håll-
bart, konstaterade kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M).

Syftet med ortsutvecklingsmötena 
är att få möjlighet att ställa frågor 
direkt till kommunens politiker 
och tjänstemän. Att det ibland kan 
vara svårt att svara på stående fot 
har de flesta överseende med, men 
när man på höstens möte fortfa-
rande inte fått svar på frågorna 
som ställdes i april, då börjar sur-
teborna tröttna på allvar. 

Vatten som rinner och fryser 
till is på Alekärrsvägen, överfulla 
anslagstavlor, avsaknad av bänkar 

vid Surtesjön, en svårframkom-
lig stig upp till Klevavägen och 
information som inte når fram 
om bygget av den miljöpriorite-
rade centrumgatan. Det var några 
av synpunkterna från förra mötet 
som fortfarande var utan svar 
i torsdags, men nu lovar kom-
munstyrelsens ordförande Mikael 
Berglund (M) bättring. 

– Det här är inte hållbart. Vi 
kan inte samla in frågor och sedan 
inte ha några svar. På kommunens 
hemsida ska svaren finnas inom ett 
par veckor. Har man inte tillgång 
till internet finns värdefull hjälp att 
få på biblioteket, använd den.

Nyinflyttade
Surteborna poängterade också 
att flera vägskyltar bör ses över 
och likaså centrumlokalen som 
kommunen hyr av Balder. Detta 
kommer att ses över. Även vägen 
upp till Keillers damm är i dåligt 
skick.

– Att rusta upp vägen är en för-
utsättning för att få fram material 
till bygget av det nya bostadsområ-
det, så det kommer att göras, för-
klarade Mikael Berglund. 

Ett flertal frågor handlade om 
den nya kollektivtrafiken och tra-
fikingenjör Kenneth Gustavsson 
svarade så gott han kunde. Oron 
gällde bland annat hur man ska 
ta sig till pendeln när det inte blir 
någon slingbuss samt om pendel-
parkeringen ska räcka till. Några 
som valt att flytta till Surte just 
på grund av pendeltåget är Aram 
Zangana, 26 och Sofia Anders-

son, 26. Paret valde att flytta från 
Trollhättan till Ale för att få när-
mare till Göteborg, där de jobbar. 

– Vi tyckte att läget i Surte ver-
kade helt perfekt nu när det blir 
kvartstrafik med pendeln, säger 
Aram.

– Det känns inte som att folk 
har insett ännu hur nära det blir 
till Göteborg. Våra familjer bor i 
Trollhättan och det kommer att gå 
snabbt dit också med tåget, säger 
Sofia.

Frågor utan svar i Surte
– Nu lovar kommunen bättring

Nyinfl yttade. Aram Zangana och Sofi a Andersson var på sitt första 
ortsmöte sedan fl ytten till Surte för en månad sedan.
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Torsdag 22/11 kl 18.30 
har vi medlemsmöte på 

Folkets hus i Nol. 

Vi kommer bland annat att få 
information om vården av 

Jim Aleberg. Det är även sista 
chansen att nominera till Stift 

och Kyrkomöte.

Hjärtligt välkomna!
TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se



alekuriren  |   nummer 41  |   vecka 46  |   20128

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.

ALVHEM. Bullerskyddet 
längs E45 är fortfa-
rande en het potatis i 
Alvhem.

Frågan var uppe till 
diskussion på torsda-
gens ortsutvecklings-
möte på Gläntevi.

– Vi vill inte ha något 
plank alls och defi nitivt 
inte av trä, förklarade 
byborna för kommun-
ledningens represen-
tanter.

Klubbhusets salong var fylld 
till sista plats och många tog 
tillfället i akt att vädra sitt 
missnöje över det buller-
skydd, som invånarna anser 
kapsla in orten.

– Det är sannerligen inte 
roligt för fastighetsägarna 
att behöva titta rakt in i ett 
plank, menade en upprörd 
åhörare.

Sven Rydén (AD) från 
Samhällsbyggnadsnämnden 
och kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) försökte 
bringa klarhet i de turer som 
varit kring bullerskyddet i 
Alvhem, men mötesdelta-
garna var fortsatt på offen-
siven.

– Ni skulle ju inte accep-
tera något annat än glas. Vad 
hände med överklagandet? 
Vi i Alvhem har blivit åsido-

satta i alla tider. Blir det så 
den här gången också?

– Det gick inte med enbart 
glas, Länsstyrelsen gav oss 
bakslag på det. Länsstyrelsen 
anser inte att Alvhem är tät-
bebyggt område. Nu blir det 
bullerskydd med glas och trä 
om vartannat, informerade 
Sven Rydén och visade bilder 
på det nya förslag som ligger 
för beslut.

Förslaget som väcktes att 
Alvhem skulle kunna klara 
sig utan bullerplank är inte 
realistiskt enligt Mikael 
Berglund.

– Det är ett krav att buller-
skydd sätts upp där den nya 
vägen drar fram och det ser 
vi i alla orter.

Kvällens längsta applåd 
fick Stefan Krafft, trafikut-
vecklare på Västtrafik. När 
Stefan gästade ortsutveck-
lingsmötet i våras lovade han 
att föra fram förslaget om 
att ge den nya tågstationen 
Lödöse Södra, eller Alvhem 
Norra som någon ur för-
samlingen tyckte den borde 
heta, dubbel zontillhörighet. 
Syftet är att alvhemsborna 
ska kunna använda stationen 
utan att behöva betala mer 
för resor till Göteborg än de 
gör idag.

– Så blir också fallet, upp-
lyste Krafft vilket mötesdel-
tagarna redan hade känne-

dom om.

Stefan Krafft informerade 
vidare om de satsningar som 
Västtrafik gör i samband med 
att det nya dubbelspåret tas i 
drift den 9 december och de 
förändringar som är att vänta 
för kollektivtrafiken i Ale.

Kommunchefen Erik 
Lidberg gjorde en återkopp-
ling kring processen cultural 
planning och berättade att 
Svenssons Livs och älven 
utgör två plusfaktorer i sam-
hället enligt ortens invånare. 
Minustecken fanns för den 
nedgångna fastigheten med 
gamla traktorer mitt i byn.

Kent Carlsson slog ett 
slag för Skepplanda vårdcen-
tral och att folk bör lista sig 
om verksamheten ska kunna 

leva kvar även i framtiden.

JONAS ANDERSSON

Träplanket inte poppis i Alvhem

Kommunalrådet Mikael Berglund (M) och Samhällsbyggnads-
nämndens ledamot, Sven Rydén (AD) fi ck svara på frågor om 
bullerskyddet i Alvhem.

Stefan Krafft från Väst-
trafi k förärades en applåd 
då han varit med och drivit 
igenom förslaget om dubbel 
zontillhörighet för den nya 
tågstationen Lödöse Södra.

Eva Olofsson, som 
sitter i riksdagens 
socialutskott för 

Vänsterpartiet, har varit på 
besök i Ale. Dagen började 
med besök på det nya äldre-
boendet Backavik i Nödinge, 
där det inleddes med ett 
samtal med chefen Eva Lans 
Samuelsson, för att därefter 
gå över i en diskussion med 
de anställda om deras syn på 
arbetet och det nya boendet. 
Från Backavik bar det sedan 
av till Skepplanda, där diskus-
sionen med de anställda inom 
hemtjänsten fortsatte.

På kvällen hölls ett öppet 
möte på Ale gymnasium där 
Eva Olofsson och Lisbeth 
Tilly, sektorschef för Ales 
vård-, omsorgs- och arbets-
marknadsfrågor, var talare. 
Lisbeth Tilly inledde med att 
informera om införandet av 
LOV (Lagen om valfrihets-
system) i Ale. Därefter tog 
Eva Olofsson upp de politiska 
konsekvenserna av införandet. 
Under mötet framfördes det 
kritik över att den politiska 
majoriteten (AD + Alliansen) 
inte har lyssnat på pensionärs-
organisationernas gemen-
samma önskan om att om man 
inte vill eller kan välja vem 
som skall utföra hemtjänsten, 
så är det kommunen som skall 
göra det. Inte som nu då man 
placeras i ett företag efter ett 
rullande schema där alla hem-
tjänstutförarna finns med. 
Frågan kom också upp om det 

genom folkomröstning går att 
få bort LOV:en.

Införandet av den här lagen 
kommer att medföra stora 
konsekvenser för både den 
som behöver hemtjänst och 
för hemtjänstens personal. 
Risken finns för en utarm-
ning av den kommunala 
hemtjänsten och att detta bara 
är ett första steg i en fortsatt 
privatisering av den gemen-
samma sektorn. Risken är 
också att vi kommer att få en 
ökad segregation, så att den 
som kan betala för sig får bra 
omsorg medan den som har 
låg inkomst får mindre hjälp.

Christer Pålsson 
Vänsterpartiet

Riksdagsledamot på besök i Ale

Riksdagsbesök på Backavik 
i Nödinge. Vänsterpartiets 
riksdagskvinna Eva Olofs-
son och Christer Pålsson på 
plats utanför entrén.

SURTE. Surteborna hade 
laddat upp rejält med frå-
gor inför höstens ortsmö-
te, men svaren var desto 
färre.

Inte heller frågorna från 
vårens möte besvarades. 

– Det här är inte håll-
bart, konstaterade kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M).

Syftet med ortsutvecklingsmötena 
är att få möjlighet att ställa frågor 
direkt till kommunens politiker 
och tjänstemän. Att det ibland kan 
vara svårt att svara på stående fot 
har de flesta överseende med, men 
när man på höstens möte fortfa-
rande inte fått svar på frågorna 
som ställdes i april, då börjar sur-
teborna tröttna på allvar. 

Vatten som rinner och fryser 
till is på Alekärrsvägen, överfulla 
anslagstavlor, avsaknad av bänkar 

vid Surtesjön, en svårframkom-
lig stig upp till Klevavägen och 
information som inte når fram 
om bygget av den miljöpriorite-
rade centrumgatan. Det var några 
av synpunkterna från förra mötet 
som fortfarande var utan svar 
i torsdags, men nu lovar kom-
munstyrelsens ordförande Mikael 
Berglund (M) bättring. 

– Det här är inte hållbart. Vi 
kan inte samla in frågor och sedan 
inte ha några svar. På kommunens 
hemsida ska svaren finnas inom ett 
par veckor. Har man inte tillgång 
till internet finns värdefull hjälp att 
få på biblioteket, använd den.

Nyinflyttade
Surteborna poängterade också 
att flera vägskyltar bör ses över 
och likaså centrumlokalen som 
kommunen hyr av Balder. Detta 
kommer att ses över. Även vägen 
upp till Keillers damm är i dåligt 
skick.

– Att rusta upp vägen är en för-
utsättning för att få fram material 
till bygget av det nya bostadsområ-
det, så det kommer att göras, för-
klarade Mikael Berglund. 

Ett flertal frågor handlade om 
den nya kollektivtrafiken och tra-
fikingenjör Kenneth Gustavsson 
svarade så gott han kunde. Oron 
gällde bland annat hur man ska 
ta sig till pendeln när det inte blir 
någon slingbuss samt om pendel-
parkeringen ska räcka till. Några 
som valt att flytta till Surte just 
på grund av pendeltåget är Aram 
Zangana, 26 och Sofia Anders-

son, 26. Paret valde att flytta från 
Trollhättan till Ale för att få när-
mare till Göteborg, där de jobbar. 

– Vi tyckte att läget i Surte ver-
kade helt perfekt nu när det blir 
kvartstrafik med pendeln, säger 
Aram.

– Det känns inte som att folk 
har insett ännu hur nära det blir 
till Göteborg. Våra familjer bor i 
Trollhättan och det kommer att gå 
snabbt dit också med tåget, säger 
Sofia.

Frågor utan svar i Surte
– Nu lovar kommunen bättring

Nyinfl yttade. Aram Zangana och Sofi a Andersson var på sitt första 
ortsmöte sedan fl ytten till Surte för en månad sedan.
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Torsdag 22/11 kl 18.30 
har vi medlemsmöte på 

Folkets hus i Nol. 

Vi kommer bland annat att få 
information om vården av 

Jim Aleberg. Det är även sista 
chansen att nominera till Stift 

och Kyrkomöte.

Hjärtligt välkomna!
TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Läs mer på vastsvenskapaketet.se

En ny Götaälvbro ersätter den 

gamla bron och Marieholmstunneln

 – en vägtunnel under Göta älv – 

byggs som komplement till Ting-

stadstunneln. 55 kilometer nya 

busskörfält byggs längs infarts-

lederna till och från Göteborg och i 

Göteborgs centrum. Tågperrongerna 

förlängs så att de på sikt kan ta emot 

längre tåg för fl er resenärer. En ny 

knutpunkt byggs för tåg-, buss- och 

spårvagnstrafi k i Gamlestaden. 

Mer trafi k- och restidsinformation, 

nya cykelbanor, cykelparkeringar, 

buller skydd, rondeller, hållplatser 

samt ytterligare körfält som förbättrar 

framkomligheten för biltrafi ken ingår 

också i Västsvenska paketet.

 För ökad framkomlighet
och bättre miljö

Västlänken är en tågtunnel under 

centrala Göteborg med tre nya 

underjordiska pendeltågstationer 

som avlastar kollektivtrafi ken i den 

växande staden och gör det möjligt 

för fl er pendlare att nå sina 

destinationer utan byten. Västlän-

ken binder ihop pendeltågslinjerna 

i Väst sverige till ett sammanhäng-

ande system och ger dem som bor 

utmed pendlingsstråken ett hållbart 

rese  alternativ till bilen. 

Vi bygger för
framtidens behov

Göteborg är ett viktigt nav för hela 

Väst sverige. Sedan 1970 har 

pendling en till och från Göteborgs 

kommun ökat från 160 000 fordon 

per dygn, till dagens cirka 450 000. 

Det är en ökning med drygt 180 

procent. Resandet med kollektiv-

trafi ken har under samma period 

ökat med 20 procent.

Väg- och järnvägsnätet räcker 

inte till och det kommer att bli 

ännu svårare att ta sig fram om 

ingenting görs, till exempel under 

och över Göta älv, där det redan 

idag passerar cirka 230 000 fordon 

varje dygn. 

De insatser som nu görs, ska inte 

bara klara dagens behov, utan också 

morgon dagens. 

Därför genomförs
Västsvenska paketet

Göteborgs Stad
1,25 miljarder

Västra Götalandsregionen
& Region Halland

1 miljard
Ökade
markvärden
0,75 miljard

Trängselskatt
14 miljarder

Statligt stöd
17 miljarder

Västsverige växer så det knakar. 

Därför genomför vi nu Västsvenska 

paketet som ska ge morgondagens 

resenärer större möjlighet att 

variera sitt resande och dessutom 

en smidi g are vardag. Det handlar 

om ett samhällsbygge som bidrar 

till ett attraktivt, hållbart och 

växande Västsverige.
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Så går finansieringen till

Västsvenska paketet beräknas kosta 

34 miljarder kronor och är möjligt att 

genomföra då staten står för hälften 

och medfi nansiering sker lokalt och 

regionalt. 

Västsvenska paketet får 

betydelse för hela Västsveriges 

utveckling.

ALAFORS. Det skum-
mar utav ölet på Ahla-
fors Bryggerier.

Den första laddnin-
gen av Ahle Julöl har 
levererats till System-
bolaget och fl er är att 
vänta.

– Försäljningsstart 
sker nu på torsdag, 
säger Christer ”Cralle” 
Sundberg.

Årets julöl från det lokala 
bryggeriet i Ahlafors gamla 
spinnerifabrik skäms inte för 
sig. Betyget blir högsta tänk-
bara vilket har varit fallet 
under de senaste åren.

– De flesta superlativen är 
väl redan använda vid det här 
laget. Skämt å sido, så har vi 
all anledning att vara nöjda 
med årets brygd. Ahle Julöl 
smakar kanongott, säger 
Christer Sundberg.

20 000 halvlitersbutel-
jer kommer att produceras. 
Hälften av dem är redan 
tappade och försedda med 
etikett.

– Vi kommer att tappa öl 

kontinuerligt under de när-
maste veckorna, säger Sund-
berg.

Systembolaget i Nödinge, 
Lilla Edet, Kungälv och 
Angered kommer att sälja 
Ahle Julöl. Dessutom sker 
leverans till några utvalda 
restauranger.

– Tofta Herrgård och Fars 
Hatt kommer att servera 
Ahle Julöl till sina julbord.

En begränsad upplaga 
av de så kallade magnum-
flaskorna kommer också 
att finnas till försäljning på 
Systembolaget, men det blir 
först i december.

Ingen risk att Ahle Julöl 
säljer slut på Systembola-
get?

– Faktum är att vårt julöl 
brukar ta slut i hyllan på Sys-
tembolaget, ibland ett par 
veckor före julafton. Ahle 
Julöl finns i en begränsad 
upplaga och den som vill 
försäkra sig om några flaskor 
bör nog inte vänta för länge, 
avslutar Christer Sundberg.

JONAS ANDERSSON

Ahle Julöl är 
levererat
– Försäljningsstart på torsdag

Tappning sker kontinuerligt i den gamla spinnerifabriken och 
totalt ska det produceras 20 000 halvlitersbuteljer av Ahle 
Julöl.     

Ahle Julöl kommer att fi nnas till försäljning på 
Systembolaget från och med torsdag.

Christer ”Cralle” Sundberg på Ahlafors Bryggerier har all 
anledning att vara nöjd med årets julbrygd.
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Vindkraft? Ja, tack!
Alefjälls Naturskydds-

förening vill hindra 
vindkraftsetablering i 

Alefjäll eftersom de säger sig 
värna miljön och djurlivet. 
Det lyser dock igenom att 
man egentligen fruktar sänkt 
värde på villan, eventuellt 
buller från vindkraftverken 
och kanske störd utsikt.

Kärnkraften står idag för 
knappt hälften av elproduk-
tionen i Sverige. Den svenska 
kärnkraftsparken är gammal 
och måste så småningom 
ersättas. Jag antar att perso-
nerna bakom föreningen och 
de drygt 500 medlemmarna 
förväntar sig el i sina väggut-
tag. Men var ska den komma 
från i framtiden? Importerad 
kolkraft? Fördämma natio-

nalälvarna med ny vatten-
kraft? Ny kärnkraft?

Den som värnar om 
miljön och vill bygga ny 
kärnkraft kan resa till exem-
pelvis Kanada och höra 
lokalbefolkningen berätta 
vad som hänt med miljön och 
djurlivet sedan urangruvorna 
öppnade. Uran som driver 
svenska kärnkraftverk. 

Här kommer vindkraften 
in. Den är ekonomisk, går 
snabbt att bygga och åter-
ställa, består av robust säker 
teknik och har ett litet ekolo-
giskt fotavtryck. Vindkraften 
spelar en viktig roll i det 
framtida svenska energisys-
temet.

Självklart ska vindkraften 
byggas så att eventuell stör-

ning för närboende, djurliv 
och naturvärden blir minimal 
och acceptabel. Rutinerna 
kring detta är inte hundra-
procentiga och det är bra 
att föreningar som Alefjälls 
Naturskyddsförening hjälper 
till att förbättra processen.

Men Alefjälls Natur-
skyddsförening nöjer sig inte 
med att vindkraften byggs på 
ett bra sätt. De vill ha bort 
planerna helt och hållet.

Enligt Alefjälls Natur-
skyddsförening egna utsago 
är de dock inte emot vind-
kraft. De vill bara inte veta 
av den. Det finns ett begrepp 
för den typen av ställningsta-
gande, NIMBY. Not In My 
Back Yard.

För att sätta frågan i 

perspektiv kan man fundera 
på hur Sverige hade fung-
erat utan våra motorvägar. 
De hade inte existerat om 
NIMBY-personer utmed 
vägsträckningen fått sin vilja 
igenom. Men jag tror att de 
flesta är glada över nyttan 
som motorvägarna ger. Även 
om de varken är snygga eller 
tysta.

Allt har ett pris, även elen i 
vägguttaget som man kanske 
tar för given. Och då blir det 
såklart jobbigt om man plöts-
ligt ska vara med och betala. 
Speciellt om man invaggats 
i tron att någon annan alltid 
ska stå för kalaset.

Bo Westerlund
Nödinge

NOL. Onsdagskvällens 
trygghetsvandring i 
Nol lockade ett 30-tal 
personer.

Efter den inledande 
informationsstunden 
med kaffe och smörgås 
gav sig deltagarna ut i 
novembermörkret.

– En mycket lyckad 
kväll! Det kom fram 
konkreta förslag på 
åtgärder och klimatet 
för diskussionerna var 
riktigt gott, förklarar 
brotts- och säkerhets-
handläggare Lotti Klug.

Förutom Lotti Klug deltog 
också Sebastian Svedgren, 
kol lekt ivtraf ik ingenjör, 

Malin Lind, översiktspla-
nerare, Anders Alfredsson, 
parkchef, Birgitta Fredén, 
folkhälsoplanerare, Björn 
Ekman, polis, samt Elisa-
beth Persson och Daniel 
Juhlin från Ale Fritids 
uppsökande verksamhet i 
arrangörsgruppen för trygg-
hetsvandringen i Nol. De 
fanns med för att svara på 
ortsbornas frågor inom res-
pektive ansvarsområde.

Samlingen ägde rum i Fol-
kets Hus där Lotti Klug tog 
tillfället i akt att redogöra för 
trygghetsvandringens struk-
tur och upplägg.

– Detta är en metod för 
att skapa en bättre närmiljö. 
Boende och verksamma i 

Engagerade nolbor trygghetsvandrade

Brotts- och säkerhetshandläggare Lotti Klug.

området bjuds in till vand-
ringen. Syftet är att finna 
platser som upplevs som 
trygga respektive mindre 
trygga. På nästa ortsutveck-
lingsmöte återkommer vi till 
er och rapporterar vad som 
har hänt.

Iförda reflexvästar gav sig 
deltagarna ut på en runda i 
centrala Nol, bort mot den 
nya pendeltågsstationen, 
ner till Gallåsvägen, förbi 
idrottsplatsen och tillbaka till 
Folkets Hus.

– Efteråt samlades vi och 
pratade igenom allt vi upp-

levt. Det blev väldigt bra 
diskussioner. Under vand-
ringen upptäcktes bland 
annat betonggrisar som inte 
är målade och som saknar 
reflexer. Det var dålig och till 
och med trasig belysning på 
flera ställen, berättar Lotti 
Klug.

Strax före klockan nio 
hade alla fått säga sitt och det 
var dags att gå hem. Kom-
munens tjänstemän kommer 
nu att upprätta en åtgärds-
lista på de önskemål om för-
bättringar som framkommit.

JONAS ANDERSSON

En brand inträffade i en fabrikslokal på Carl-
marks industriområde i Älvängen vid fyra-tiden på 
torsdagseftermiddagen. Räddningstjänsten tillkallades 
sedan en person sett lågor och rökutveckling inne i bygg-
naden. Elden släcktes snabbt. Det brann i kartonger och 
motorblock när brandmännen anlände till platsen.

Foto: Christer Grändevik  Text: Jonas Andersson

Brand i fabrikslokal
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GÖTEBORG. En revolu-
tion i klassrummet 

Ett lustfyllt lärande 
med eleven i fokus.

ius information AB 
är med och lanserar 
en pedagogisk verk-
tygslåda med dataspel 
för inspirerat lärande i 
skolan.

I samband med Mötesplats 
Skola på Svenska Mässan i 
Göteborg passade ius infor-
mation på att lansera sin 
pedagogiska verktygslåda.

– Zcooly är framtagen för 
att underlätta elevens dag-
liga arbete i skolan. Zcooly 
effektiviserar pedagogens 
arbete och möjliggör en 
naturlig daglig samman-
koppling mellan elev, lärare 
och förälder. Pedagogen 
kan med hjälp av verkty-
get handleda, instruera och 
enkelt följa elevens utveck-
ling i uppställda mål, berät-
tar pedagogen Chäthrin 
Wadström.

Spel finns med som en 
modul i Zcoolys verktygs-
låda. Ett helt nytt matema-
tikspel är Affären som besö-
karna till Mötesplats Skola 
gavs möjlighet att testa. 
Jonathan Wadström förkla-
rar hur spelet är uppbyggt.

– Först och främst vill 
jag understryka att spelen 
bygger på innehållet i läro-
planen. Våra spel är ämnes- 
och tematiskt utformade 
enligt LGR 11. I Affären 
skapar man sig en egen 
karaktär och ställs inför olika 
uppdrag. Svårighetsgraden 
varierar liksom karaktären av 
de matematiska uppgifterna. 
Spelets målgrupp är elever 
från förskola upp till årskurs 
3.

Responsen från lärarna 
har inte låtit vänta på sig och 
nu gäller det för ius Informa-
tion att sälja in sitt koncept 
till beslutsfattare inom olika 

utbildningssektorer runtom i 
landets kommuner.

– Vi kommer finnas med 
hos GR Utbildning på deras 
pedagogiska caféer och i 
deras utställningar. Den 
28 november kommer ius 
hålla ett seminarium på GR 
Utbildning där vi berättar 
om konceptet och verktygs-
lådan Zcooly. 

Givetvis hoppas vi att vår 
egen kommun ska vara posi-
tivt inställda. I Ale har vi för 
övrigt en pilotskola i Ahla-
fors Fria Skola. Zcooly har 
provats med stor entusiasm 
i årskurs 3 och nu har även 
årskurs 2 hört av sig, berättar 

Chäthrin Wadström.
Vilken är den största 

nyttan i klassrummet med 
er pedagogiska verktygs-
låda?

– Vi använder oss av spel 
och sociala medier där vi 
möter eleven i deras vardag. 
Det är eleven som är i fokus. 
Vi fångar också de elever 
som har det svårt i skolan. 
Verktygslådan, som fungerar 
i hela grundskolan, ersät-
ter inte all annan undervis-
ning i skolan, men det är ett 
suveränt komplement, säger 

Jonathan Wadström och till-
lägger:

– Det handlar om ett 
lustfyllt, lättillgängligt och 
användarvänligt lärande. 
Dessutom frigörs tid från 
pedagogerna, de behöver 
inte gå till kopieringsma-
skinen och rätta stenciler, 
istället finns de tillhands för 
barnen.

Spelutvecklare Fredrik 
Andréasson ger sin syn på 
vad den nya tekniken innebär 
för undervisningen.

– Man kan se det i ett his-

toriskt perspektiv där det 
hela tiden har utvecklats nya 
tekniker för att flytta kun-
skap. Efter bildspråket kom 
skriftspråket, boktryckar-
konsten och sedan datorn. 
Varför undervisningen fort-
farande ser ut som den gör 
i många skolor har med tra-
ditioner att göra. För mig 
handlar det om att anpassa 
skolan efter eleven och inte 
tvärtom.

Chäthrin och Jonathan från Alafors är med och lanserar en pedagogisk verktygslåda för 
grundskolan.

Ett exempel på hur det kan se ut i dataspelet Affären.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Revolutionerande verktygslåda
– Lustfyllt lärande med eleven i fokus

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

20 min 
ryggmassage 

på köpet!
Värde 320:-

INNAN 

JULSTRESSEN
60 MIN ANSIKTSBEHANDLING
MED 20 MIN RYGGMASSAGE PÅ KÖPET

(Värde 320:-)

Gäller t o m 18 november 2012, med reservation för slutförsäljning.

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

NU PACKAR VI 
UPP JULEN!
Amaryllis 49kr

Cult 30%
REA på:
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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Myckett gott skick med högt 
och fritt läge!

Här har vi förmånen att få erbjuda denna otroligt 
väldisponerade villa i Surte. Här är mkt gjort såsom 
nya fönster och ny fasad. Låga driftskostnader genom 
bergvärme. Stor garagebyggnad om ca 70 kvm. 
Perfekt för hobby/verksamhet/förvaring. Underbart 
läge på höjden med kort promenad till Surtesjön. Bra 
val för familjen! 113+33 kvm. 

Pris 2.195.000:- som utgångspris.
Visas 18/11. Ring för tidsbokning.
Adress Herrgårdsvägen 19. 
Henrik Kjellberg Mobil: 0727-316 360.

Surte

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.

Ölanda
Lödöse

NÖDINGE. En norsk bu-
tikskedja som breder ut 
sig på bred front i sitt 
östra grannland.

På onsdag inviger 
Nille sin nya butik på 
Ale Torg, i före detta 
bokhandelns lokaler.

– Målsättningen är 
att öppna 20 enheter 
per år i Sverige, säger 
projektledare Malin 
Olofsson.

Ett kvinnligt Clas Ohlson. Så 
beskriver Malin Olofsson Ale 
Torgs nyförvärv – butiksked-
jan Nille som etablerar sig 
lite varstans i landet.

– Den första butiken i 
Sverige öppnades 27 okto-
ber i fjol och Nödinge blir 
den artonde i ordningen. Vi 
expanderar i rask takt.

– Vi är en säsongsbetonad 
butik med inslag av inredning 
och interiör samt leksaker 
och godis. Vi tillhandahåller 
dekorationer och pynt i form 
av ljus, servetter och present-
artiklar. Vårt motto är att det 
alltid finns något att fira och 
har sakerna som sätter piff på 
de olika högtiderna. Nyligen 
hade vi stort Haloween-tema 
i våra butiker och nu tar vi 
sats mot advent och jul. Påsk, 
midsommar och kräftskiva är 
andra självklara inslag som 
gör sig påminda. Däremellan 
är det födelsedagar och hos 
oss ska det alltid gå att finna 

en bra present till ett vettigt 
pris, berättar Malin.

Nille marknadsför sig som 
en lågpriskedja. Målgruppen 
är i första hand kvinnor med 
intresse för inredning och 
dekoration av hemmet.

Veckans klipp

– Vi jobbar mycket med kam-
panjvaror och med veckans 
klipp, vilket innebär bra pris 
på utvalda produkter, säger 
Ulrika Karlsson, butikschef 
på Ale Torg.

Varför Nödinge?
– Vi tycker att läget är helt 

rätt, såväl geografiskt men 

också placeringsmässigt på 
torget. Vi ligger mitt emellan 
Ica och Systembolaget och 
det rör sig mycket folk i just 
det här området, säger Malin 
Olofsson.

Hur firar ni premiären 
på Ale Torg?

– Det blir bandklippning 

när butiken öppnar klockan 
tio. Dessutom kommer det 
att bjudas på lite bubbel som 
sig bör på en invigningsfest, 
avslutar Ulrika Karlsson.

Nille öppnar på Ale Torg

PÅ ALE TORG

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ulrika Karlsson och Malin Olofsson, butikschef respektive projektledare på Nille, förbereder de sista detaljerna inför onsda-
gens butiksöppning på Ale Torg.

Måndag 5 november

Inbrott
Inbrott på Peabs platskontor 
i Alvhem. Datorer och diverse 
instrument tillgrips.

Villainbrott i Nödinge. 
Diverse gods tillgrips, bland 
annat en kamera och smycken.

Inbrott i OK Alehofs klubb-
stuga i Dammekärr. Rutor kros-
sas och en brandsläckare töms 
inne i fastigheten. Ytterligare 
skadegörelse rapporteras från 
samma plats ett par dagar 
senare.

Tisdag 6 november

Narkotikabrott
En 21-årig man i Nol misstänks 
för narkotikabrott, eget bruk 
samt innehav.

Onsdag 7 november

Brand
En brand uppstår i en disk-
maskin på Klockarevägens 
serviceboende i Skepplanda. De 
boende på avdelning Nordäng 
evakueras och personalen 
lyckas släcka elden på egen 
hand. Händelsen utspelar sig 
vid 18-tiden.

Antalet anmälda brott under 
perioden 5/11 – 12/11: 45. Av 
dessa är tolv bilinbrott och ett 
biltillgrepp.
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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

– Fokus är att erbjuda våra 
hyresgäster en så enkel och 
bekväm uppvärmningsform 
som möjligt. Genom att byta 
till fjärrvärme behöver inte 
hyresgästerna sköta värme-

pumpens filter och vi slip-
per arbetet med service och 
underhåll av värmesystemet, 
säger Staffan Brundin, vd 
på Bofast AB som äger fast-
igheterna i Skepplanda.

Ale Fjärrvärme som leve-
rerar fjärrvärmen kommer 
att stå för underhåll och 
skötsel av fjärrvärmecentra-
lerna. 

Arbetet med att installera 
fjärrvärme är i full gång och 
driftsättning är planerad till 
månadsskiftet november-
december i år.

Fjärrvärme ersätter värmepumpar
– Ny uppvärmningsform för Wetterströms hage

I SKEPPLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I Wetterströms Hage i Skepplanda kommer värmepumpar att ersättas av fjärrvärme.

SKEPPLANDA. I Wetterstöms Hage kommer de 
värmepumpar som idag värmer området att 
ersättas med fjärrvärme.

För att få en enklare, tryggare och bekvämare 
värmekälla för hyresgäster och fastighetsägare 
väljer Bofast AB därför att installera fjärrvärme 
i de 70 berörda radhuslägenheterna.

Arbetet har redan påbörjats.

ÄLVÄNGEN. Lådor 
packas upp och hyllor-
na förses med varor.

Det pågår en febril 
aktivitet på Netto.

På torsdag morgon 
öppnar dörrarna till 
den nybyggda affären i 
Älvängen.

Den 20 maj stängde Netto i 
Älvängen. Ett halvår senare 
är det dags för den efterläng-
tade nyinvigningen.

– Det ska bli så roligt. Vi 
har väntat och kunderna har 
väntat på den här dagen, 
förklarar butikschef Linda 
Wallgren.

Butiken på Repslagarevä-
gen invigdes första gången 
sommaren 2004 och har 
nu fått större butiksyta, ny 
fräsch inredning, fler parke-

ringsplatser och nya öppet-
tider. 

– I fortsättningen kommer 
vi öppna butiken klockan åtta 
för att ge kunderna möjlig-
het att handla frukost, säger 
Linda Wallgren.

Den nya fastigheten följer 
Nettos koncept till punkt 
och pricka, såväl till utseende 
och interiör. Den tidigare 
lokalen hade Netto övertagit 
av Coop.

– Vi är jättenöjda med 
slutresultatet. Helheten blev 
precis så bra som vi hade 
hoppats, säger Wallgren som 
tillsammans med sin per-
sonal håller på att rusta för 
torsdagens invigningsfest.

– Besökarna kommer att 
bjudas på kaffe och bulle, 
hälsar Linda via lokaltid-
ningen.

Netto firar i år 10-årsjubi-

leum i Sverige. Målet är att 
vara billigast på alla orter där 
butiker etableras.

– Prismedvetna kunder 
har tidigare behövt åka till 
en stormarknad utanför 
staden för att handla billigt. 
Vi ändrar på detta genom att 
erbjuda de lägsta priserna där 
kunderna bor eller arbetar. 
Vi vill bli Sveriges nya närbu-
tik, känd för låga priser och 
trevlig personal, säger Car-
sten Hansen, vd för Netto 
i Sverige.

Netto startade sin verk-
samhet i Sverige i maj 2002 
genom etableringen i Trel-
leborg, bolagets första butik 
i Sverige. Netto har i dagslä-
get, inklusive butiken i Älv-
ängen, 151 butiker i Sverige. 
Även i Bohus finns en Net-
tobutik.

JONAS ANDERSSON

Nyinvigning av Netto
– På torsdag öppnas dörrarna i Älvängen

Välkomnar besökarna till nyinvigningen av Netto i Älvängen. På torsdag öppnar butiken och 
här ses delar av personalstyrkan som ser fram emot av få möta kunderna. Från vänster: 
Nerma Ceric, Eva Dhuri, Sofi a Petersson Berglund och Linda Wallgren.

ALE. Länsstyrelsen har 
ännu inte tagit beslut 
om vilken hastig-
hetsbegränsning som 
kommer att råda på 
nybyggda E45. 

Trafi kverket har före-
slagit 100 km/h.

– Den är anpassad och 
dimensionerad som motor-
väg och 110 km/h, men med 
våra nya intervall 80, 100 och 
120 km/h anser vi att 100 
vore mest lämpligt. Beslut 
väntas i slutet av december, 
säger övergripande projekt-

ledare Bo Björklund.
Fram till dess att Läns-

styrelsen har lämnat besked 
skyltas 90 km/h.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

80 eller 100 km/h på nya E45
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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Myckett gott skick med högt 
och fritt läge!

Här har vi förmånen att få erbjuda denna otroligt 
väldisponerade villa i Surte. Här är mkt gjort såsom 
nya fönster och ny fasad. Låga driftskostnader genom 
bergvärme. Stor garagebyggnad om ca 70 kvm. 
Perfekt för hobby/verksamhet/förvaring. Underbart 
läge på höjden med kort promenad till Surtesjön. Bra 
val för familjen! 113+33 kvm. 

Pris 2.195.000:- som utgångspris.
Visas 18/11. Ring för tidsbokning.
Adress Herrgårdsvägen 19. 
Henrik Kjellberg Mobil: 0727-316 360.

Surte

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.

Ölanda
Lödöse

NÖDINGE. En norsk bu-
tikskedja som breder ut 
sig på bred front i sitt 
östra grannland.

På onsdag inviger 
Nille sin nya butik på 
Ale Torg, i före detta 
bokhandelns lokaler.

– Målsättningen är 
att öppna 20 enheter 
per år i Sverige, säger 
projektledare Malin 
Olofsson.

Ett kvinnligt Clas Ohlson. Så 
beskriver Malin Olofsson Ale 
Torgs nyförvärv – butiksked-
jan Nille som etablerar sig 
lite varstans i landet.

– Den första butiken i 
Sverige öppnades 27 okto-
ber i fjol och Nödinge blir 
den artonde i ordningen. Vi 
expanderar i rask takt.

– Vi är en säsongsbetonad 
butik med inslag av inredning 
och interiör samt leksaker 
och godis. Vi tillhandahåller 
dekorationer och pynt i form 
av ljus, servetter och present-
artiklar. Vårt motto är att det 
alltid finns något att fira och 
har sakerna som sätter piff på 
de olika högtiderna. Nyligen 
hade vi stort Haloween-tema 
i våra butiker och nu tar vi 
sats mot advent och jul. Påsk, 
midsommar och kräftskiva är 
andra självklara inslag som 
gör sig påminda. Däremellan 
är det födelsedagar och hos 
oss ska det alltid gå att finna 

en bra present till ett vettigt 
pris, berättar Malin.

Nille marknadsför sig som 
en lågpriskedja. Målgruppen 
är i första hand kvinnor med 
intresse för inredning och 
dekoration av hemmet.

Veckans klipp

– Vi jobbar mycket med kam-
panjvaror och med veckans 
klipp, vilket innebär bra pris 
på utvalda produkter, säger 
Ulrika Karlsson, butikschef 
på Ale Torg.

Varför Nödinge?
– Vi tycker att läget är helt 

rätt, såväl geografiskt men 

också placeringsmässigt på 
torget. Vi ligger mitt emellan 
Ica och Systembolaget och 
det rör sig mycket folk i just 
det här området, säger Malin 
Olofsson.

Hur firar ni premiären 
på Ale Torg?

– Det blir bandklippning 

när butiken öppnar klockan 
tio. Dessutom kommer det 
att bjudas på lite bubbel som 
sig bör på en invigningsfest, 
avslutar Ulrika Karlsson.

Nille öppnar på Ale Torg

PÅ ALE TORG

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ulrika Karlsson och Malin Olofsson, butikschef respektive projektledare på Nille, förbereder de sista detaljerna inför onsda-
gens butiksöppning på Ale Torg.

Måndag 5 november

Inbrott
Inbrott på Peabs platskontor 
i Alvhem. Datorer och diverse 
instrument tillgrips.

Villainbrott i Nödinge. 
Diverse gods tillgrips, bland 
annat en kamera och smycken.

Inbrott i OK Alehofs klubb-
stuga i Dammekärr. Rutor kros-
sas och en brandsläckare töms 
inne i fastigheten. Ytterligare 
skadegörelse rapporteras från 
samma plats ett par dagar 
senare.

Tisdag 6 november

Narkotikabrott
En 21-årig man i Nol misstänks 
för narkotikabrott, eget bruk 
samt innehav.

Onsdag 7 november

Brand
En brand uppstår i en disk-
maskin på Klockarevägens 
serviceboende i Skepplanda. De 
boende på avdelning Nordäng 
evakueras och personalen 
lyckas släcka elden på egen 
hand. Händelsen utspelar sig 
vid 18-tiden.

Antalet anmälda brott under 
perioden 5/11 – 12/11: 45. Av 
dessa är tolv bilinbrott och ett 
biltillgrepp.
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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

– Fokus är att erbjuda våra 
hyresgäster en så enkel och 
bekväm uppvärmningsform 
som möjligt. Genom att byta 
till fjärrvärme behöver inte 
hyresgästerna sköta värme-

pumpens filter och vi slip-
per arbetet med service och 
underhåll av värmesystemet, 
säger Staffan Brundin, vd 
på Bofast AB som äger fast-
igheterna i Skepplanda.

Ale Fjärrvärme som leve-
rerar fjärrvärmen kommer 
att stå för underhåll och 
skötsel av fjärrvärmecentra-
lerna. 

Arbetet med att installera 
fjärrvärme är i full gång och 
driftsättning är planerad till 
månadsskiftet november-
december i år.

Fjärrvärme ersätter värmepumpar
– Ny uppvärmningsform för Wetterströms hage

I SKEPPLANDA

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I Wetterströms Hage i Skepplanda kommer värmepumpar att ersättas av fjärrvärme.

SKEPPLANDA. I Wetterstöms Hage kommer de 
värmepumpar som idag värmer området att 
ersättas med fjärrvärme.

För att få en enklare, tryggare och bekvämare 
värmekälla för hyresgäster och fastighetsägare 
väljer Bofast AB därför att installera fjärrvärme 
i de 70 berörda radhuslägenheterna.

Arbetet har redan påbörjats.

ÄLVÄNGEN. Lådor 
packas upp och hyllor-
na förses med varor.

Det pågår en febril 
aktivitet på Netto.

På torsdag morgon 
öppnar dörrarna till 
den nybyggda affären i 
Älvängen.

Den 20 maj stängde Netto i 
Älvängen. Ett halvår senare 
är det dags för den efterläng-
tade nyinvigningen.

– Det ska bli så roligt. Vi 
har väntat och kunderna har 
väntat på den här dagen, 
förklarar butikschef Linda 
Wallgren.

Butiken på Repslagarevä-
gen invigdes första gången 
sommaren 2004 och har 
nu fått större butiksyta, ny 
fräsch inredning, fler parke-

ringsplatser och nya öppet-
tider. 

– I fortsättningen kommer 
vi öppna butiken klockan åtta 
för att ge kunderna möjlig-
het att handla frukost, säger 
Linda Wallgren.

Den nya fastigheten följer 
Nettos koncept till punkt 
och pricka, såväl till utseende 
och interiör. Den tidigare 
lokalen hade Netto övertagit 
av Coop.

– Vi är jättenöjda med 
slutresultatet. Helheten blev 
precis så bra som vi hade 
hoppats, säger Wallgren som 
tillsammans med sin per-
sonal håller på att rusta för 
torsdagens invigningsfest.

– Besökarna kommer att 
bjudas på kaffe och bulle, 
hälsar Linda via lokaltid-
ningen.

Netto firar i år 10-årsjubi-

leum i Sverige. Målet är att 
vara billigast på alla orter där 
butiker etableras.

– Prismedvetna kunder 
har tidigare behövt åka till 
en stormarknad utanför 
staden för att handla billigt. 
Vi ändrar på detta genom att 
erbjuda de lägsta priserna där 
kunderna bor eller arbetar. 
Vi vill bli Sveriges nya närbu-
tik, känd för låga priser och 
trevlig personal, säger Car-
sten Hansen, vd för Netto 
i Sverige.

Netto startade sin verk-
samhet i Sverige i maj 2002 
genom etableringen i Trel-
leborg, bolagets första butik 
i Sverige. Netto har i dagslä-
get, inklusive butiken i Älv-
ängen, 151 butiker i Sverige. 
Även i Bohus finns en Net-
tobutik.

JONAS ANDERSSON

Nyinvigning av Netto
– På torsdag öppnas dörrarna i Älvängen

Välkomnar besökarna till nyinvigningen av Netto i Älvängen. På torsdag öppnar butiken och 
här ses delar av personalstyrkan som ser fram emot av få möta kunderna. Från vänster: 
Nerma Ceric, Eva Dhuri, Sofi a Petersson Berglund och Linda Wallgren.

ALE. Länsstyrelsen har 
ännu inte tagit beslut 
om vilken hastig-
hetsbegränsning som 
kommer att råda på 
nybyggda E45. 

Trafi kverket har före-
slagit 100 km/h.

– Den är anpassad och 
dimensionerad som motor-
väg och 110 km/h, men med 
våra nya intervall 80, 100 och 
120 km/h anser vi att 100 
vore mest lämpligt. Beslut 
väntas i slutet av december, 
säger övergripande projekt-

ledare Bo Björklund.
Fram till dess att Läns-

styrelsen har lämnat besked 
skyltas 90 km/h.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

80 eller 100 km/h på nya E45
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ALE. Kultur- och fri-
tidsnämnden har utsett 
Ale kommuns kultursti-
pendiater för 2012.

Adam Lundgren, 
26, skådespelare från 
Skepplanda får årets 
belöningstipendium.

Övriga tre arbets-
stipendium går till Trio 
Acantus, Charlotta 
Folkelind och Jonas 
Sanderman.
Alekuriren kan som första 
tidning avslöja vilka som får 
äran att mottaga Ale kom-
muns kulturstipendier för 
2012. 

Adam Lundgren som fick 
ett stort genombrott i höst då 
han spelade en av huvudrol-
lerna i Jonas Gardells hyl-
lade tv-serie ”Torka aldrig 
tårar utan handskar” får 2 
500 kronor i belöningssti-
pendium. Juryn motiverar 
beslutet med att han har tyd-
liga rötter i det lokala teater-
livet och att han med överty-
gelse och inlevelse är på god 
väg från lovande till en plats 
bland de stora skådespelarna.

Det största arbetsstipen-
diet om 15 000 kronor går till 
musikgruppen Trio Acantus. 
”Med sång, rörelse och stor 
musikalitet skapar gruppen 
en symbios som berör alla 
sinnen, med en musik tyd-
ligt inspirerad av den svenska 
folktonen” skriver juryn.

Charlotta Folkelind, illus-

tratör, kalligraf och grafisk 
formgivare, erhåller 7 500 
kronor i ett arbetsstipendium 
för att utveckla sitt hantverk 
och lekfulla förhållningssätt i 
analog kontrast till det digi-
tala bruset.

Jonas Sanderman, fotograf 
och filmare, får 5 000 kronor, 
då han med sina bilder över 
”saker som ingen vill se” ger 
betraktaren en möjlighet att 
reflektera över omvandlings-

processen av vårt samhälle 
genom skapande förstörelse.

Kultur- och fritidsnämn-
dens ordförande, Isabell 
Korn (M), delar ut stipen-
dierna i samband med jul-
konserten i Ale gymnasium 
söndag 2 november. Nina 
Söderqvist och Daniel 
Lindström är i övrigt evene-
mangets dragplåster.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Skådespelare från Skepplanda belönas
– En av Ale kommuns fyra kulturstipendiater 2012

Adam Lundgren från Skepplanda gjorde succé i rollen som 
Benjamin i Jonas Gardells hyllades tv-serie ”Torka aldrig 
tårar utan handskar”. Nu får han ett belöningsstipendium av 
Ale kommun.          Foto: SVT

ALE. Just nu pågår 
framröstningen av Ale 
lucia 2012.

1952 röstades Älv-
ängens lucia fram som 
bestod av några av 
ortens affärsbiträden.

Ann-Marie Börjes-
son från Signes Bageri 
kröntes till ortens för-
sta lucia.

Det var när Ingrid Johans-
son, 77, och boende i Nol 
grävde i sitt fotoarkiv som 
bilden lokaltidningen idag 

kan publicera kom fram.
– Jag visste att jag hade 

den, men det var ett tag 
sedan jag tittade på den. Jag 
blev så glad och tänkte att 
det här är faktiskt ett stycke 
historia värt att förmedla, 
berättar Ingrid som gästade 
redaktionen i fredags.

Som arrangör stod Älv-
ängens IK, men det var 
på den tiden svårt att söka 
kandidater då det saknades 
lokaltidning. Det blev helt 
enkelt för ortens unga affärs-
biträden att ställa upp. 

– Vi var sju stycken som 
tyckte det var roligt. Kun-
derna fick rösta och min 
skolkamrat Ann-Marie Bör-
jesson blev vald. Det är nu 60 
år sedan, konstaterar Ingrid 
Johansson.

Samtidigt krönte grann-
föreningen Ahlafors IF sin 
första lucia, Inger Kadestål-
Gustavsson. Föreningen 
har hållit traditionen vid liv 
och om några veckor firar 
arrangemanget Ale lucia 60 
år i Furulundsparken.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Älvängens första lucia 1952

Älvängens luciakandidater 1952, från vänster: Ingrid Svensson, Signes Bageri, Ann-Marie 
Börjesson, Signes Bageri, kandidat tre har okänt namn men kom från Kemikalieaffären, Siv 
Karlsson, Mattssons, Vivian Johansson, Kemikalieaffären, Brita Bergius, Konsum och Vivian 
Andersson, Frissa.              Foto: Privat/Ingrid Johansson

Med känsla för musikal
Hon var med och startade upp Kulturskolans musikallinje.

Nu regisserar hon musikalen Annie som har premiär till våren.
För Eva Malmgren står kulturen i centrum och projekten tar aldrig slut.

Du regisserar musikalen 
Annie som sätts upp i Ale 
till våren med bland andra 
elever från kulturskolan. 
Berätta mer om föreställ-
ningen.
– Jag valde att sätta upp 
Annie eftersom jag ville ha 
en föreställning med både 
små och stora barn och även 
vuxna. Sammanlagt med-
verkar omkring 60 perso-
ner i familjeföreställningen 
som riktar sig till alla åldrar. 
Musikalen Annie görs 
löpande runt om i hela värl-
den och den har också fil-
matiserats. Nu till våren 
kommer ännu en film som 
regisseras av Will Smith, 
så historien ligger helt rätt 
i tiden. Historien handlar 
dels om det politiska läget i 
USA på 1930-talet och dels 
om den föräldralösa flickan 
Annie. 

Du var med och startade 
upp Kulturskolans musikal-
linje för två och ett halvt år 
sedan, vilka föreställningar 

har ni satt upp tidigare?
– Förra året var det ”Vilket 
jobb?” och dessförinnan 
”Utflykten”. De riktade 
sig båda till ungdomar så 
det känns roligt att göra en 
familjeföreställning den här 
gången.

Berätta om din bakgrund.
– Jag utbildade mig på 
musikhögskolan i Göte-
borg och var sedan med och 
gjorde operaproduktioner 
på scenskolan. Jag har även 
arbetat på stadsteatern och 
jobbat med opera i Dan-
mark.

Vad är det bästa med att 
regissera musikaler?
– Jag gillar blandformen 
mellan musik och teater. Jag 
tycker mycket om talteater 
plus stora musikinslag och 
som musikalregissör finns 
det stora möjligheter. 

Om du inte hade jobbat med 
sång, dans och teater, vad 
hade du gjort då tror du?

– Jag har alltid haft en kon-
stig idé om att jag skulle 
vilja hålla på med juridik. 
Jag har någon romantise-
rad bild av att det skulle vara 
roligt.  

Vad gör du på din fritid?
– Har jag någon fritid? Jag 
sjunger mycket och repe-
terar inför olika föreställ-
ningar. Annars tycker jag 
om att plocka svamp och att 
läsa böcker.

Vad är du stolt över?
– Det var svårt… Jag försö-
ker att göra ett bra jobb och 
finnas där för mina elever, 
både utvecklingsmässigt, 
men även personligt. Min 
filosofi går ut på att göra 
varje dag värd och jobba för 
att det ska bli så bra som 
möjligt. Lyckas man är det 
något att vara stolt över.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Eva Malmgren
Ålder: 40
Bor: Göteborg
Familj: Maken Ivar Bergkwist
Gör: Pedagog på Kulturskolan 
Intressen: Kultur, kultur, kultur
Lyssnar helst på: Opera
Favoritmusikal: Candide
Drömresmål: Turkiet
Aktuell: Regisserar musikalen 
Annie som har premiär den 19 
april på Ale gymnasiums tea-
terscen.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

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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ALE. Kultur- och fri-
tidsnämnden har utsett 
Ale kommuns kultursti-
pendiater för 2012.

Adam Lundgren, 
26, skådespelare från 
Skepplanda får årets 
belöningstipendium.

Övriga tre arbets-
stipendium går till Trio 
Acantus, Charlotta 
Folkelind och Jonas 
Sanderman.
Alekuriren kan som första 
tidning avslöja vilka som får 
äran att mottaga Ale kom-
muns kulturstipendier för 
2012. 

Adam Lundgren som fick 
ett stort genombrott i höst då 
han spelade en av huvudrol-
lerna i Jonas Gardells hyl-
lade tv-serie ”Torka aldrig 
tårar utan handskar” får 2 
500 kronor i belöningssti-
pendium. Juryn motiverar 
beslutet med att han har tyd-
liga rötter i det lokala teater-
livet och att han med överty-
gelse och inlevelse är på god 
väg från lovande till en plats 
bland de stora skådespelarna.

Det största arbetsstipen-
diet om 15 000 kronor går till 
musikgruppen Trio Acantus. 
”Med sång, rörelse och stor 
musikalitet skapar gruppen 
en symbios som berör alla 
sinnen, med en musik tyd-
ligt inspirerad av den svenska 
folktonen” skriver juryn.

Charlotta Folkelind, illus-

tratör, kalligraf och grafisk 
formgivare, erhåller 7 500 
kronor i ett arbetsstipendium 
för att utveckla sitt hantverk 
och lekfulla förhållningssätt i 
analog kontrast till det digi-
tala bruset.

Jonas Sanderman, fotograf 
och filmare, får 5 000 kronor, 
då han med sina bilder över 
”saker som ingen vill se” ger 
betraktaren en möjlighet att 
reflektera över omvandlings-

processen av vårt samhälle 
genom skapande förstörelse.

Kultur- och fritidsnämn-
dens ordförande, Isabell 
Korn (M), delar ut stipen-
dierna i samband med jul-
konserten i Ale gymnasium 
söndag 2 november. Nina 
Söderqvist och Daniel 
Lindström är i övrigt evene-
mangets dragplåster.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Skådespelare från Skepplanda belönas
– En av Ale kommuns fyra kulturstipendiater 2012

Adam Lundgren från Skepplanda gjorde succé i rollen som 
Benjamin i Jonas Gardells hyllades tv-serie ”Torka aldrig 
tårar utan handskar”. Nu får han ett belöningsstipendium av 
Ale kommun.          Foto: SVT

ALE. Just nu pågår 
framröstningen av Ale 
lucia 2012.

1952 röstades Älv-
ängens lucia fram som 
bestod av några av 
ortens affärsbiträden.

Ann-Marie Börjes-
son från Signes Bageri 
kröntes till ortens för-
sta lucia.

Det var när Ingrid Johans-
son, 77, och boende i Nol 
grävde i sitt fotoarkiv som 
bilden lokaltidningen idag 

kan publicera kom fram.
– Jag visste att jag hade 

den, men det var ett tag 
sedan jag tittade på den. Jag 
blev så glad och tänkte att 
det här är faktiskt ett stycke 
historia värt att förmedla, 
berättar Ingrid som gästade 
redaktionen i fredags.

Som arrangör stod Älv-
ängens IK, men det var 
på den tiden svårt att söka 
kandidater då det saknades 
lokaltidning. Det blev helt 
enkelt för ortens unga affärs-
biträden att ställa upp. 

– Vi var sju stycken som 
tyckte det var roligt. Kun-
derna fick rösta och min 
skolkamrat Ann-Marie Bör-
jesson blev vald. Det är nu 60 
år sedan, konstaterar Ingrid 
Johansson.

Samtidigt krönte grann-
föreningen Ahlafors IF sin 
första lucia, Inger Kadestål-
Gustavsson. Föreningen 
har hållit traditionen vid liv 
och om några veckor firar 
arrangemanget Ale lucia 60 
år i Furulundsparken.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Älvängens första lucia 1952

Älvängens luciakandidater 1952, från vänster: Ingrid Svensson, Signes Bageri, Ann-Marie 
Börjesson, Signes Bageri, kandidat tre har okänt namn men kom från Kemikalieaffären, Siv 
Karlsson, Mattssons, Vivian Johansson, Kemikalieaffären, Brita Bergius, Konsum och Vivian 
Andersson, Frissa.              Foto: Privat/Ingrid Johansson

Med känsla för musikal
Hon var med och startade upp Kulturskolans musikallinje.

Nu regisserar hon musikalen Annie som har premiär till våren.
För Eva Malmgren står kulturen i centrum och projekten tar aldrig slut.

Du regisserar musikalen 
Annie som sätts upp i Ale 
till våren med bland andra 
elever från kulturskolan. 
Berätta mer om föreställ-
ningen.
– Jag valde att sätta upp 
Annie eftersom jag ville ha 
en föreställning med både 
små och stora barn och även 
vuxna. Sammanlagt med-
verkar omkring 60 perso-
ner i familjeföreställningen 
som riktar sig till alla åldrar. 
Musikalen Annie görs 
löpande runt om i hela värl-
den och den har också fil-
matiserats. Nu till våren 
kommer ännu en film som 
regisseras av Will Smith, 
så historien ligger helt rätt 
i tiden. Historien handlar 
dels om det politiska läget i 
USA på 1930-talet och dels 
om den föräldralösa flickan 
Annie. 

Du var med och startade 
upp Kulturskolans musikal-
linje för två och ett halvt år 
sedan, vilka föreställningar 

har ni satt upp tidigare?
– Förra året var det ”Vilket 
jobb?” och dessförinnan 
”Utflykten”. De riktade 
sig båda till ungdomar så 
det känns roligt att göra en 
familjeföreställning den här 
gången.

Berätta om din bakgrund.
– Jag utbildade mig på 
musikhögskolan i Göte-
borg och var sedan med och 
gjorde operaproduktioner 
på scenskolan. Jag har även 
arbetat på stadsteatern och 
jobbat med opera i Dan-
mark.

Vad är det bästa med att 
regissera musikaler?
– Jag gillar blandformen 
mellan musik och teater. Jag 
tycker mycket om talteater 
plus stora musikinslag och 
som musikalregissör finns 
det stora möjligheter. 

Om du inte hade jobbat med 
sång, dans och teater, vad 
hade du gjort då tror du?

– Jag har alltid haft en kon-
stig idé om att jag skulle 
vilja hålla på med juridik. 
Jag har någon romantise-
rad bild av att det skulle vara 
roligt.  

Vad gör du på din fritid?
– Har jag någon fritid? Jag 
sjunger mycket och repe-
terar inför olika föreställ-
ningar. Annars tycker jag 
om att plocka svamp och att 
läsa böcker.

Vad är du stolt över?
– Det var svårt… Jag försö-
ker att göra ett bra jobb och 
finnas där för mina elever, 
både utvecklingsmässigt, 
men även personligt. Min 
filosofi går ut på att göra 
varje dag värd och jobba för 
att det ska bli så bra som 
möjligt. Lyckas man är det 
något att vara stolt över.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Eva Malmgren
Ålder: 40
Bor: Göteborg
Familj: Maken Ivar Bergkwist
Gör: Pedagog på Kulturskolan 
Intressen: Kultur, kultur, kultur
Lyssnar helst på: Opera
Favoritmusikal: Candide
Drömresmål: Turkiet
Aktuell: Regisserar musikalen 
Annie som har premiär den 19 
april på Ale gymnasiums tea-
terscen.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

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



NÖDINGE. Sedan star-
ten i mars har Bohus 
Taekwon-do-klubb fort-
satt att växa och nu är 
man uppe i 42 elever. 

Den ideella fören-
ingen har som mål att 
alla ska kunna träna, 
tävla och utvecklas 
inom sporten utan att 
bli ruinerade.

Höstlovet lockade fler delta-
gare än vanligt till Nöding-
eskolans gymnastiksal förra 
tisdagen. 

I en och en halv timma 
utan några längre pauser 
tränade de på olika moment 

inom den koreanska strids-
konsten taekwon-do. 

Disciplin och koncentra-
tion är två viktiga inslag och 
tränaren Hidajet Hadzic 
tolererar inget trams och 
slarv, samtidigt som det fort-
farande ska kännas roligt.

Han har tidigare varit 
aktiv inom Kungälvs Taek-
won-do-klubb, men i våras 
bestämde han sig för att 
starta upp en egen ideell 
klubb – Bohus Taekwondo. 

– Jag vill ha kvalitet på 
träningen och min vision 
är också att alla ska ha råd 
att träna och tävla. Det ska 
inte handla om business 
utan om att ge barnen en 

meningsfull fritid. Jag hade 
länge funderat på att starta 
upp föreningen och när jag 
såg att det krossats glasrutor 
längs motorvägen för 700 
000 kronor bestämde jag 
mig. Tanken var att starta 
upp i september, men när jag 
sedan hörde talas om bran-
den på Netto i Bohus i våras 
kände jag att det var lika bra 
att starta redan i mars. Jag 
tänkte att det måste finnas 
något roligare för ungdo-
marna att göra.

Självförsvar
Bohus Taekwon-Do har 
tidigare under året mottagit 
bidrag från VAKNA-fonden 
och antalet medlemmar 
ökar stadigt. Från början var 
tanken att träningarna skulle 
hållas i Bohus, därav namnet. 
Istället håller man till i 
Nödingeskolans gymnastik-
sal vid tre tillfällen i veckan. 
Eleverna är uppdelade i två 
åldersgrupper: 7-13 och 13 
och uppåt. 

Taekwon-do är inriktat 
på självförsvar och reglerna 
kring hur man använder sig 
av stridskonsten är restrik-
tiva. 

– Man får avlägga en ed 
som går ut på att man aldrig 
ska missbruka taekwon-do. 
Det handlar inte om att slåss 
utan om att lära sig att för-
svara sig. Jag pratar alltid 
med föräldrarna innan och 
barnen får komma och testa 
gratis. 

Hidajet Hadzic är noga 
med att inte ha fler elever än 
han klarar av att ha kontroll 
på och även om han gärna ser 
att klubben växer drar han en 
gräns vid sammanlagt 100 
elever. 

Till våren är det tänkt att 
Bohus Taekwon-do för första 
gången ska sättas på prov då 
de ska möta andra lag i Ste-
nungssund Open.

– Målet är att inom tre år 

bli Sveriges bästa klubb och 
jag är säker på att vi kommer 
att lyckas. 
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Stort intresse för taekwondo
– Nystartade Bohus TKD vill bli bäst i Sverige

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

I den ideella föreningen Bohus 
Taekwon-do ska alla ha råd att 
vara med.

TAEKWONDO
Taekwondo är en koreansk stridsko-
nst där du lär dig att använda dina 
händer och fötter i självförsvars-
syfte. Målet är att utveckla dig själv 
som människa. Taekwondo betyder 
ungefär ”Fotens och handens väg”.
Taekwondo främjar individens 
koncentration, koordination, själv-
kontroll, medvetande, mod, självför-
troende samt fysiska och psykiska 
utveckling. Man lär sig även vad som 

är rätt och fel och att styrka betyder 
moraliskt ansvar. Eleven lär sig på 
så sätt att inte tillgripa våld mot 
andra människor och att uppträda 
moraliskt i alla situationer.
Taekwondo som sport är fartfylld 
och spektakulär. En mycket sofi sti-
kerad sport som kräver stor skicklig-
het i taktik, strategi och explosiv 
snabbhet hos de tävlande. 
Källa: Svenska Taekwondoförbundet

BOHUS. Utomhussäsongen 
körde igång i maj och våra 
aktiva var mycket tävlings-
sugna efter en lång inom-
husträningsperiod i den 
fantastiska Bohushallen. Det 
var som att släppa ut korna 
på grönbete. Direkt på de 
första tävlingarna märkte 
man att Bohus IF Friidrott 
skulle få en strålande säsong, 
ungdomarna krossade sina 
personliga rekord och pla-
cerade sig väldigt bra på 
tävlingarna. Andra klubbar 
kom ofta fram och frågade 
vilka vi var och var djupt 
imponerade över vad vi hade 
lyckats med sedan starten i 
maj 2011. 

Känsla av gemenskap och 
glädje hade inga gränser på 
tävlingarna, våra ungdomar 
hejade fram sina klubbkom-

pisar till fina prestationer. 
Detta var väldigt tydligt när 
klubben blev bästa förening 
på Lilla Vänerspelen och 
efter denna tävlingsresa var 
inget sig likt. Hela fören-
ingen svetsades samman 
och en härlig klubbanda 
skapades.

Prestationer
Alla som tävlande har gjort 
kanonprestationer, men 
jag vill nämna några som 
har gjort det lilla extra. 
Markus Menander , 13 år, 
kom trea på UDM i spjut 
och han fixade klubbens 
första mästerskapsmedalj. 
Markus kvalade in till 
Götalandsmästerskapen i 
spjut och längd, han fick 
åka ner till Ängelholm med 
Göteborgsdistriktet och 
tävla mot de andra distrik-
ten i Götaland. Markus har 
definitivt en framtid som 
friidrottare och en lång kar-
riär framför sig. Det kan 
man se på vår första veteran, 
Markus Larsson, som 
gjorde en strålande insats på 
Veteran-SM i klass M35 där 
han kom tvåa på diskus, trea 
på höjd, slägga och viktkast.

Vi har även yngre förmå-
gor som har visat sig starka 
i den tuffa friidrottskonkur-
rens som råder i och runt 
Göteborg. En är medalj-
samlaren Leo Carlsson 
som har friidrotten i blodet 
och är ett mångkampsämne. 
En duktig blivande sprin-
terprinsessa finns i Elina 
Fagerström, vår grymma 
kastare Linnea Persson 
som går från klarhet till 
klarhet. Genom gediget trä-
nande har bland annat dessa 
utvecklats mycket; Jonat-
han Norrman, Amanda 
Forsell, Emma Krantz, 
Isa Larsson, Johan For-
sell, Matilda Bergand och 
många flera. Faktum är att 
jag skulle vilja lyfta fram alla 
våra 125 friidrottsungdomar 
som är helt fantastiska, det 
är ett privilegium att få vara 
en del av deras gemenskap 
och idrottsglädje.

Vad händer nu? Jo, vi har 
kört igång inomhussäsongen 
och just nu är det grundträ-
ning som är på programmet, 
tävlingssäsongen inomhus 
kör igång i slutet av novem-
ber. Bohus IF Friidrott 
kommer lördagen den 12 

januari genomföra klub-
bens och kommunens första 
friidrottstävling inomhus 
och tävlingen heter Lilla 
Alespelen och genomförs i 
Bohushallen. Den vänder 
sig till pojkar och flickor 
7-10 år som tillhör någon 
friidrottsklubb i Sverige. 
Grenarna kommer att vara 
60 m, 60 m häck, längd och 
kula. År 2014 är tanken att 
vi även kommer att ha Stora 
Alespelen för de som är 11 
år och äldre.

Skriver historia
Bohus IF Friidrott kommer 
som första klubb i svensk 
historia genomföra löpar-
tävlingen Ale Challenge 
med momenten masstart 
och jaktstart. Denna tävling 
kommer att ha sitt centrum 
uppe på Jennylund i Bohus 
och ska genomföras lörda-
gen den 17 augusti 2013. 
Tävlingen vänder sig till 
män, kvinnor och ner till 
pojkar och flickor 15 år. 
Tävlingen går ut på att löpa-
ren deltar i loppet masstart 
på 5/10 km (asfalt i Bohus 
och Surte) och kvalar in till 
jaktstarten 5/2,5km (grus, 

stigar i Vättlefjäll). Ett spän-
nande koncept som vi tror 
kommer att slå väl ut och 
locka många motionärer och 
elitlöpare. 

Vi vill sätta Ale kommun 
på kartan som en friidrotts- 
och friskvårdskommun som 
värnar om ungdomars idrot-
tande, hälsa och leverne. Vi 

är på god väg att lyckas och 
det märker vi av den anled-
ningen att vi får stor upp-
märksamhet bland klubbar 
och förbund i Sverige som 
lyfter fram oss som det goda 
exemplet.

Per Carlsson
Bohus IF Friidrott

Lyckat friidrottsår för Bohus IF Friidrott
– Nu tar klubben nästa steg

Bohus IF Friidrott har upplevt ett mycket framgångsrikt år. 
Här ses några av klubbens alla duktiga ungdomar.

Skollediga barn behövde 
inte vara sysslolösa på höst-
lovet. Under höstlovet 
arrangerade Surte Bandy-
klubb höstlovsbandy i Ale 
Arena. Cirka 70 barn mellan 
7 och 13 år deltog i allehanda 
övningar under dagarna tre. 

– Det är fantastiskt roligt 
att kunna erbjuda bandy-

hungriga ungdomar, både 
killar och tjejer, denna möj-
lighet att träna så pass mycket 
under perfekta förhållanden, 
säger Mikael Björkestam till-
lika ungdomsansvarig i för-
eningen. 

Nu kommer bandy- och 
skridskoskolan att ta vid och 
då är det söndagar som gäller.

Höstlovsbandy i Ale Arena

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se
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NÖDINGE. Sedan star-
ten i mars har Bohus 
Taekwon-do-klubb fort-
satt att växa och nu är 
man uppe i 42 elever. 

Den ideella fören-
ingen har som mål att 
alla ska kunna träna, 
tävla och utvecklas 
inom sporten utan att 
bli ruinerade.

Höstlovet lockade fler delta-
gare än vanligt till Nöding-
eskolans gymnastiksal förra 
tisdagen. 

I en och en halv timma 
utan några längre pauser 
tränade de på olika moment 

inom den koreanska strids-
konsten taekwon-do. 

Disciplin och koncentra-
tion är två viktiga inslag och 
tränaren Hidajet Hadzic 
tolererar inget trams och 
slarv, samtidigt som det fort-
farande ska kännas roligt.

Han har tidigare varit 
aktiv inom Kungälvs Taek-
won-do-klubb, men i våras 
bestämde han sig för att 
starta upp en egen ideell 
klubb – Bohus Taekwondo. 

– Jag vill ha kvalitet på 
träningen och min vision 
är också att alla ska ha råd 
att träna och tävla. Det ska 
inte handla om business 
utan om att ge barnen en 

meningsfull fritid. Jag hade 
länge funderat på att starta 
upp föreningen och när jag 
såg att det krossats glasrutor 
längs motorvägen för 700 
000 kronor bestämde jag 
mig. Tanken var att starta 
upp i september, men när jag 
sedan hörde talas om bran-
den på Netto i Bohus i våras 
kände jag att det var lika bra 
att starta redan i mars. Jag 
tänkte att det måste finnas 
något roligare för ungdo-
marna att göra.

Självförsvar
Bohus Taekwon-Do har 
tidigare under året mottagit 
bidrag från VAKNA-fonden 
och antalet medlemmar 
ökar stadigt. Från början var 
tanken att träningarna skulle 
hållas i Bohus, därav namnet. 
Istället håller man till i 
Nödingeskolans gymnastik-
sal vid tre tillfällen i veckan. 
Eleverna är uppdelade i två 
åldersgrupper: 7-13 och 13 
och uppåt. 

Taekwon-do är inriktat 
på självförsvar och reglerna 
kring hur man använder sig 
av stridskonsten är restrik-
tiva. 

– Man får avlägga en ed 
som går ut på att man aldrig 
ska missbruka taekwon-do. 
Det handlar inte om att slåss 
utan om att lära sig att för-
svara sig. Jag pratar alltid 
med föräldrarna innan och 
barnen får komma och testa 
gratis. 

Hidajet Hadzic är noga 
med att inte ha fler elever än 
han klarar av att ha kontroll 
på och även om han gärna ser 
att klubben växer drar han en 
gräns vid sammanlagt 100 
elever. 

Till våren är det tänkt att 
Bohus Taekwon-do för första 
gången ska sättas på prov då 
de ska möta andra lag i Ste-
nungssund Open.

– Målet är att inom tre år 

bli Sveriges bästa klubb och 
jag är säker på att vi kommer 
att lyckas. 
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Stort intresse för taekwondo
– Nystartade Bohus TKD vill bli bäst i Sverige

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

I den ideella föreningen Bohus 
Taekwon-do ska alla ha råd att 
vara med.

TAEKWONDO
Taekwondo är en koreansk stridsko-
nst där du lär dig att använda dina 
händer och fötter i självförsvars-
syfte. Målet är att utveckla dig själv 
som människa. Taekwondo betyder 
ungefär ”Fotens och handens väg”.
Taekwondo främjar individens 
koncentration, koordination, själv-
kontroll, medvetande, mod, självför-
troende samt fysiska och psykiska 
utveckling. Man lär sig även vad som 

är rätt och fel och att styrka betyder 
moraliskt ansvar. Eleven lär sig på 
så sätt att inte tillgripa våld mot 
andra människor och att uppträda 
moraliskt i alla situationer.
Taekwondo som sport är fartfylld 
och spektakulär. En mycket sofi sti-
kerad sport som kräver stor skicklig-
het i taktik, strategi och explosiv 
snabbhet hos de tävlande. 
Källa: Svenska Taekwondoförbundet

BOHUS. Utomhussäsongen 
körde igång i maj och våra 
aktiva var mycket tävlings-
sugna efter en lång inom-
husträningsperiod i den 
fantastiska Bohushallen. Det 
var som att släppa ut korna 
på grönbete. Direkt på de 
första tävlingarna märkte 
man att Bohus IF Friidrott 
skulle få en strålande säsong, 
ungdomarna krossade sina 
personliga rekord och pla-
cerade sig väldigt bra på 
tävlingarna. Andra klubbar 
kom ofta fram och frågade 
vilka vi var och var djupt 
imponerade över vad vi hade 
lyckats med sedan starten i 
maj 2011. 

Känsla av gemenskap och 
glädje hade inga gränser på 
tävlingarna, våra ungdomar 
hejade fram sina klubbkom-

pisar till fina prestationer. 
Detta var väldigt tydligt när 
klubben blev bästa förening 
på Lilla Vänerspelen och 
efter denna tävlingsresa var 
inget sig likt. Hela fören-
ingen svetsades samman 
och en härlig klubbanda 
skapades.

Prestationer
Alla som tävlande har gjort 
kanonprestationer, men 
jag vill nämna några som 
har gjort det lilla extra. 
Markus Menander , 13 år, 
kom trea på UDM i spjut 
och han fixade klubbens 
första mästerskapsmedalj. 
Markus kvalade in till 
Götalandsmästerskapen i 
spjut och längd, han fick 
åka ner till Ängelholm med 
Göteborgsdistriktet och 
tävla mot de andra distrik-
ten i Götaland. Markus har 
definitivt en framtid som 
friidrottare och en lång kar-
riär framför sig. Det kan 
man se på vår första veteran, 
Markus Larsson, som 
gjorde en strålande insats på 
Veteran-SM i klass M35 där 
han kom tvåa på diskus, trea 
på höjd, slägga och viktkast.

Vi har även yngre förmå-
gor som har visat sig starka 
i den tuffa friidrottskonkur-
rens som råder i och runt 
Göteborg. En är medalj-
samlaren Leo Carlsson 
som har friidrotten i blodet 
och är ett mångkampsämne. 
En duktig blivande sprin-
terprinsessa finns i Elina 
Fagerström, vår grymma 
kastare Linnea Persson 
som går från klarhet till 
klarhet. Genom gediget trä-
nande har bland annat dessa 
utvecklats mycket; Jonat-
han Norrman, Amanda 
Forsell, Emma Krantz, 
Isa Larsson, Johan For-
sell, Matilda Bergand och 
många flera. Faktum är att 
jag skulle vilja lyfta fram alla 
våra 125 friidrottsungdomar 
som är helt fantastiska, det 
är ett privilegium att få vara 
en del av deras gemenskap 
och idrottsglädje.

Vad händer nu? Jo, vi har 
kört igång inomhussäsongen 
och just nu är det grundträ-
ning som är på programmet, 
tävlingssäsongen inomhus 
kör igång i slutet av novem-
ber. Bohus IF Friidrott 
kommer lördagen den 12 

januari genomföra klub-
bens och kommunens första 
friidrottstävling inomhus 
och tävlingen heter Lilla 
Alespelen och genomförs i 
Bohushallen. Den vänder 
sig till pojkar och flickor 
7-10 år som tillhör någon 
friidrottsklubb i Sverige. 
Grenarna kommer att vara 
60 m, 60 m häck, längd och 
kula. År 2014 är tanken att 
vi även kommer att ha Stora 
Alespelen för de som är 11 
år och äldre.

Skriver historia
Bohus IF Friidrott kommer 
som första klubb i svensk 
historia genomföra löpar-
tävlingen Ale Challenge 
med momenten masstart 
och jaktstart. Denna tävling 
kommer att ha sitt centrum 
uppe på Jennylund i Bohus 
och ska genomföras lörda-
gen den 17 augusti 2013. 
Tävlingen vänder sig till 
män, kvinnor och ner till 
pojkar och flickor 15 år. 
Tävlingen går ut på att löpa-
ren deltar i loppet masstart 
på 5/10 km (asfalt i Bohus 
och Surte) och kvalar in till 
jaktstarten 5/2,5km (grus, 

stigar i Vättlefjäll). Ett spän-
nande koncept som vi tror 
kommer att slå väl ut och 
locka många motionärer och 
elitlöpare. 

Vi vill sätta Ale kommun 
på kartan som en friidrotts- 
och friskvårdskommun som 
värnar om ungdomars idrot-
tande, hälsa och leverne. Vi 

är på god väg att lyckas och 
det märker vi av den anled-
ningen att vi får stor upp-
märksamhet bland klubbar 
och förbund i Sverige som 
lyfter fram oss som det goda 
exemplet.

Per Carlsson
Bohus IF Friidrott

Lyckat friidrottsår för Bohus IF Friidrott
– Nu tar klubben nästa steg

Bohus IF Friidrott har upplevt ett mycket framgångsrikt år. 
Här ses några av klubbens alla duktiga ungdomar.

Skollediga barn behövde 
inte vara sysslolösa på höst-
lovet. Under höstlovet 
arrangerade Surte Bandy-
klubb höstlovsbandy i Ale 
Arena. Cirka 70 barn mellan 
7 och 13 år deltog i allehanda 
övningar under dagarna tre. 

– Det är fantastiskt roligt 
att kunna erbjuda bandy-

hungriga ungdomar, både 
killar och tjejer, denna möj-
lighet att träna så pass mycket 
under perfekta förhållanden, 
säger Mikael Björkestam till-
lika ungdomsansvarig i för-
eningen. 

Nu kommer bandy- och 
skridskoskolan att ta vid och 
då är det söndagar som gäller.

Höstlovsbandy i Ale Arena

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se
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Julbord, restaurang & catering

www.uspastorp.com

                       Bokas per telefon
0704-16 31 72 eller 0708-19 24 10

375kr/pers

Förutom dopp i grytan och dopp 

till kaffet kan vi även erbjuda 

dopp i badtunnan och poolen

Smörgåstårtor och 
tårtor på beställning

Menyer och bufféer 
för  alla tillfällen

Julbord och
jultallrikar

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

www.miascatering.se

VARM FRUKOST KL 7-11VARM FRUKOST KL 7 11

DAGENS KL 11-15DAGENS KL 11 15

Vi erbjuder dessutom komplett  catering 
för allt som Bröllop, Dop, Fest m.m.

CATERINGCATERING

VI HJÄLPER ER 
MED JULMATEN

Göta bruk ind. omr • www.alvkanten.se

Tel 0520-65 35 60 • 0703-678359

Boka bord i tid!
Jonas: 0734-04 04 79
Michael 0706-98 00 32

VÅRA ÖPPETIDER
Måndag - Torsdag kl: 11 - 14.30
Fredag kl: 11 - 22

AFTER 
WORK
VARJE FREDAG 17-20



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 46

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

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

Utgår även i Ale kommun

Ronald Sandgren
0702-69 14 83
031-87 35 89

Herrar fredag 16 november
18:00 Skepplanda BTK - Surte IS FK
19:00 Älvängens IK - Ale United
20:00 Nol IK - Nödinge SK

Damer lördag 17 november
15:00 Romelanda UF - Lödöse/Nygård
16:00 Ahlafors IF - Nol IK
17:00 Nödinge SK - Hisingsbacka FC

Välkommen 

till Vimmervi

NÖDINGE 

– SÅ KLART
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till Vimmervi

NÖDINGE 

– SÅ KLART

GÖTEBORG. Det blev 
en jämn och tuff 
toppmatch i damernas 
division två västsven-
ska västra.

Nödinge jagade ÖHK 
Göteborg och var yt-
terst nära poäng.

– Rutinen avgör nog 
till sist, men tjejerna 
ska ha all heder av sin 
insats, säger NSK-trä-
naren Mats Olofsson.

Serieledande ÖHK Göte-
borg visade varför laget efter 

sju omgångar fortfarande är 
obesegrat.

– De har ett gäng äldre 
damer som 
har spelat 
mycket hand-
boll. Den 
erfarenheten 
använder de 
fullt ut. I jämna matcher 
blir ofta utvisningarna avgö-
rande och i början av andra 

halvlek får vi några tuffa 
tvåminutare som gör att vi 
kommer efter, berättar Mats 

Olofsson.
Den abso-

lut tuffaste 
b e s t r a f f -
ningen fick 
dock NSK 

redan i första halvlek, då 
Catrine Aronsson fick rött 
kort efter en frilägesutvis-

ning.
– Ja, det är klart att det 

får betydelse för matchens 
utgång. Catrine är en viktig 
kugge i vårt lag, men återi-
gen så visar vi stor moral och 
ger  aldrig upp, understryker 
Mats Olofsson som fick se 
sitt lag nästan hämta in hela 
sexmålsunderläget i andra 
halvlek.

I slutet skiljde bara ett 

mål, men Nödinge fick 
aldrig in kvitteringen istäl-
let var det ÖHK som satte 
spiken i kistan.

– Vi gör en mycket bra 
match. Det är lite som skil-
jer och jag är övertygad 
om att vi kan besegra dem 
hemma.

På söndag blir det lättare 
motstånd då KFUM Ulri-
cehamn gästar Ale gymna-
sium. Nödinge är nu femma 
i serien.

BOHUS. Det såg trögt 
ut före paus, men sen 
släppte det.

Surte BK trampade 
gasen i botten och 
utklassade Otterbäcken 
i seriepremiären.

– Riktigt skönt och 
härligt att det äntligen 
släppte, sa målvakten 
Alexander Wetterberg.

Målorgien till trots i andra 
halvlek, det var när hem-
mamålvakten straffräddade i 
slutet av första som matchen 
vände.

– Det gav oss energi och 
för mig personligen var det 
en skön revansch för det 
första målet som jag borde 
räddat, menade Wetterberg 
som med all rätt utsågs till 
bäste Surtespelare.

Det var annars Otter-
bäcken som fick den bästa 
starten. Efter sju minuter 
slank ett chansskott in, men 
oron hann aldrig sprida sig. 
Martin Östling gjorde en av 
flera eleganta soloåkningar 
och kvitterade ett par minu-
ter senare. Östling var den 
som gästerna hade svårast att 
hänga med.

– Han var riktigt het idag, 
kul när killar lyfter sig när det 
drar igång. Jag tycker även 
Henrik Jönsson såg pigg 
ut, berömde surtetränaren 
Robert Holmén som myste 
efter slutsignalen.

Adam Rohr gav sedan 
hemmalaget ledningen och 
plötsligt radade Surte upp 
chanser. Dess-
värre gjorde 
sig ineffektivi-
teten påmind 
igen och 
Otterbäcken 
fick ett gyllene kvitterings-
läge när laget fick straff.

– Alex enhandsräddning 
är magnifik och där tycker 
nog jag att matchen vände. 
I paus bestämde vi oss för 
att köra slut på dem, de var 
trötta redan i första halvlek, 
analyserade Robert Holmén.

Det var precis vad som 
skedde. Surte åkte ifrån sina 
motståndare även om OBK 
kvitterade i inledningen. 
Under sex suveräna minuter 
skaffade sig Surte 5-2 och ett 
behagligt grepp om matchen.

– Ja, vi var aldrig hotade. 
Bakåt uppträdde vi väldigt 
stabilt och när killarna är 

skärpta framåt är vi riktigt 
bra, avslutade Alexander 
Wetterberg.

Det märktes tydligt att 
Surte spelat och tränat på 
stor is betydligt mer än OBK.
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BANDY

INNEBANDY

HANDBOLL

Division 1 västra
Surte BK – Otterbäcken 9-3 (2-1)
Mål SBK: Henrik Jönsson 2, Christof-
fer Olsson 2, Martin Östling, Adam 
Rohr, Marcus Blom, Olle Smedberg, 
Jens Samuelsson. Matchens kurrar: 
Alexander Wetterberg 3, Martin Öst-
ling 2, Henrik Jönsson 1.

Division 2 Göteborg
FBC Lerum – Ale IBF 
Mål Ale: Christian Rönkkö 2, Oscar 
Fri, Martin Eriksson, Niklas Karlsson, 
Hampus Sahlback Nilsson.
Matchens kurrar: Christian Wester-
lind 3, Christian Rönkkö 2, Mattias 
Hansson 1.

Division 2 Göteborg damer
FBC Lerum – Ale IBF 6-2
Mål Ale: Lena Lönnroth, Jennie 
Hedberg. Matchens kurrar: Lena 
Lönnroth 3, Leoresa Haklaj 2, Cecilia 
Isberg 1.

Division 3 Göteborg damer
Skår IBK – Surte IS IBK 1-9
Mål SIS: Katja Kountio 3, Linda Karls-
son 3, Carolina Björkner 2, Clara 
Lundberg 1. Matchens kurrar SIS: 
Carolina Björkner 3, Linda Karlsson 
2, Lisa Persson 1.

Division 2 västsvenska västra dam
ÖHK Göteborg – Nödinge SK
Mål NSK: Elina Mathiasson 7, Jes-
sica Edler 5, Sara Andréasson 3, 
Caroline Karlsson 3, Jessica Peters-
son 3, Michaela Sjöstrand 2, Jenny 
Jensdottir och Catrine Aronsson 
1 vardera. Matchens kurrar: Ulrika 
Carlsson 2, Sofia Olofsson 1.

Division 5 Göteborg, dam
Ale HF – Sport 22-19 (14-12)
Mål AHF: Sandra Dahlqvist 6, 
Johanna Sjöholm 6 Amanda Franzén 
3, Jennie Eliasson 3, Viktoria Lines 2, 
Sara Johansson 2.
Matchens kurrar: Sandra Dahlqvist 2, 
Jennie Eliasson 1.

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 9 par. Medel var 72 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson 97
2. Elsa Persson/Rikard Johansson 92
3. Kåge Samuelsson/Arnold Ivarsson 80
4. Rolf Frössling/Karl-Axel Karlsson   73

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Surte BK varvade upp efter paus
– Körde över Otterbäcken 
i seriepremiären

BANDY
Division 1 västra
Surte BK – Otterbäcken 9-3 (2-1)

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra dam
ÖHK Göteborg – Nödinge SK 27-25

Huvudrollsinnehavare. Tvåmålsskyttarna Henrik Jönsson och Christoffer Olsson tillsam-
mans med målvaktsjätten Alexander Wetterberg.

Martin Östling hade rappa ben under hela matchen.

Nödinge förlorade tuff toppmatch

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BANDYFEST

VS.

SKARPE NORD

IFK Kungälv

LÖRDAG 17 NOVEMBER 15:00

IFK Vänersborg
BEFORE BANDY

FRÅN 12:00

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

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

www.laget.se/aleibf

Onsdag 21/11 2012
Bohushallen

Div 2 damer, kl 20.00
Ale IBF - Pixbo Wallenstams IBF

 

Matchvärd:

Torsdag 22/11 2012
Ale gymnasium
Div 2 herr, kl 20.00

Ale IBF - Partille IBS 



Surtes IS innebandydamer 
har inte förlorat sedan om-
starten förra året. Efter sön-
dagens derbyseger över Skår 
(9-1) är segerraden hela 23 
matcher. Laget som i år do-
minerar i division tre är en 
blandning av riktigt unga ta-
langer, Katja Kountio, 14, 
och Nathalie Hjertberg, 
13, samt de rutinerade "ve-
teranerna" Carolina Björk-

ner, Linda Karlsson och 
målvakterna Lisa Persson 
och Linda Emanuelsson.

I derbyt mot Skår sva-
rade Carolina Björkner för 
hela sex poäng, varav två 
mål. Katja Kountio gjorde 
tre av målen. Surte toppar 
serien tre poäng före Ste-
nungsund. På lördag väntar 
hemmamatch mot IBK Älv-
stranden.
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Under höstlovet anord-
nades det ett basketlägger i 
Göteborg för ungdomar. 45 
basketintresserade ungdomar 
drillades under en vecka av 
coacher från Röda Stjärnan 
i Belgrad, som var på besök 
och tränade ungdomarna. 
Linda Karlsson var med 
från Ale Basket. Träningen 

bestod av ett morgon- och 
ett kvällspass med mycket 
fokus på bollkontroll. Tiden 
däremellan fylldes med bio, 
musei- och badbesök. 

Lindas coach Milan avslu-
tade med att hälsa henne 
välkommen till Röda Stjär-
nas Summercamp i Serbien 
2013.

Basketläger i Göteborg

ALAFORS. – Den är 
inne!

Matchen är vunnen 
och lagens deltagare 
tackar varandra för god 
match.

I Alebygdens boule-
hall är Aleserien i full 
gång.

Aleserien smög igång för två 
år sedan, men det är först nu 
som arrangören känner att 
organisationen och koncep-
tet är fulländat. Årets upplaga 
avgörs över tio omgångar. 
Lokaltidningen hälsade på i 
boulehallen förra onsdagen 
när den tredje deltävlingen 
avgjordes.

– Självklart är det lite pre-
stige, alla vill vinna. Stäm-
ningen är dock alltid på topp 
och den sociala samvaron är 
minst lika viktig som spelet i 
sig, förklarar tävlingsledare 
Jan-Åke Wik.

Sex föreningar är repre-
senterade med två fyrmanna-
lag vardera. Pensionärer från 
kommunens PRO- och SPF-
föreningar deltar liksom de 
regerande mästarna från 
Kareby.

– Återstår att se om de kan 
försvara sitt guld. I månads-
skiftet mars-april får vi svaret 
då det är dags för final, säger 
Jan-Åke Wik.

Onsdagens omgång 

bjuder på många jämna och 
spännande matcher. Spe-
larna kastar kloten med stor-
slagen precision och säker-
het. Det gäller att komma 
närmast lillen och ibland kan 
det vara svårt för blotta ögat 
att se vilket klot som placerat 
sig bäst.

– Då har vi vår domare 
Gulli Gustavsson som 
rycker in. Hon förfogar 
över mätstickan och bedö-
mer vilket klot som ska ha 
poängen, säger Jan-Åke.

I halvtidspausen står fika-
bordet uppdukat i det fina 
caféet som finns en trappa 
upp. En stärkande kaffetår 
och god smörgås gör att en 
eventuell förlust snart är 
glömd.

– Det man inte får sagt 
under spelets gång kan man 
diskutera under kaffestun-
den. Det är gemytligt och 
väldigt uppskattat.

Boulehallen vid Alafors 
gamla spinnerifabrik fung-
erar som en utmärkt mötes-
plats under hösten och vin-
tern. När vårsolen visar sig 
igen flyttar boulespelarna 
utomhus.

– Vi i Alebygden har exem-
pelvis Sjövallens idrottsplats 
som hemmabana. Nu har 
Ahlafors IF försett grusba-
nan med konstgräs, men i 
gengäld iordningställt en 

annan yta där vi kan spela. 
Det är vi tacksamma för, 
säger Nils-Erik Silfversten.

Innan utomhussäsongen 
drar igång ska emellertid 
segrarna i Aleserien koras.

Aleserien boular vidare

I BOULEHALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Aleserien i boule är igång. Varje onsdag drabbar lagen sam-
man i Alebygdens boulehall i Alafors.

Det är full koncentration som gäller när klotet ska kastas.

NÖDINGE. Tre timmar i 
sträck.

Så länge varade förra 
söndagens spinnings-
pass på Sportlife i 
Nödinge.

– Det var full fart 
och positiv stämning 
hela tiden, försäkrar 
Christer Eriksson, en 
av tre instruktörer den 
aktuella förmiddagen.

I samband med att New 
York Marathon äger rum har 
Sportlife Nödinge gjort som 
tradition att fixa ett cykelma-
raton.

– Nu blev New York 
Marathon inställt, men vi 
valde att köra ändå. Den här 
aktiviteten är oerhört popu-
lär bland våra medlemmar. 

Mindre än ett dygn efter att 
anmälningslappen satts upp, 
så var alla cyklar bokade. Vi 
var drygt 40 personer som 
cyklade tillsammans förra 
söndagen, berättar Christer 
och poängterar att arrang-
emanget skedde i samarbete 
med Sporlife Nol.

Var det ingen deltagare 
som tvingades bryta?

– Nej, faktiskt inte. Alla 
stod distansen ut.

Det var tredje året i rad 
som Sportlife Nödinge stod 
som värd för detta cykelma-
raton. 

Blir det en fortsättning 
även nästa år?

– Det förmodar jag, annars 
hade nog många medlem-
mar blivit besvikna, avslutar 
Christer Ericsson.

JONAS ANDERSSON

Fullt ös på Sporlife i Nödinge. Förra söndagen arrangerades 
ett maratonpass i spinning. Deltagarna cyklade i tre timmar.

Cykelmaraton på 
Sportlife Nödinge

Linda och Milan vid basketlägret i Göteborg.

Surte IS IBK obesegrat

www.skepplanda.se

ETT STORT OCH HJÄRTLIGT 

TACK 
TILL ALLA SOM STÄLLT UPP I ARBETET 

MED VÅR KONSTGRÄSPLAN
Vi vill härmed framföra ett stort TACK till alla sponsorer 

som bidragit med material och pengar till konstgräsplanen, 
samt till alla de personer som köpt kvadratmetrar 

och på så sätt hjälpt till att ro projektet i land. 

Ett särskilt TACK till Göran Tilly på Kollanda Grus 
och deras personal som utförde markarbetet, 
trots det ihärdiga regnandet, med fi nt resultat.

Ales fi naste konstgräsplan ligger i Skepplanda. 

Ett TACK också till dem som bakade tårtor till 
invigningsfi randet, Lars Erlandsson vår fyrverkerimästare, 

samt representanter från Ale kommun. 

Återigen ett stort TACK till alla som förgyllde invigningen, 
ingen nämnd och ingen glömd.

/Styrelsen  Skepplanda BTK

Huvudsponsorer www.laget.se/nodingesk

Välkomna!
MATCHSPONSOR

Ale Torg

Ale Torg

VECKANS MATCHER 
Torsdag 15/11 - Nödinge sporthall

D jun 18:45 Nödinge - Kroppskultur

Söndag 18/11 - Ale gymnasium
F00 11:50 Nödinge - Sävehof 2
P98 12:40 Nödinge - Mölndal/HEID
D div2 14:00 Nödinge - Kfum Ulricehamn

Söndag 18/11 - Nödinge sporthall
F02 13:00 Nödinge - Alingsås
F01 14:00 Nödinge - Varberg

- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.klubben/alehf

Välkomna!

ÄLVÄNGENS KULTURHUS
söndag 18 november

P02, 12.50 Ale HF - Torslanda blå

P02, 13.40 Ale HF 2 - Mölndal

P01, 14.30 Ale HF - Kungälv 2

Div 4 V, 15.45 Ale HF 2 - Crocodiles

ALE GYMNASIUM 
söndag 18 november
Herr div3, 15.45 

Ale HF - Frölunda

Älvängen

Matchsponsorer:

MATCHER 



Surtes IS innebandydamer 
har inte förlorat sedan om-
starten förra året. Efter sön-
dagens derbyseger över Skår 
(9-1) är segerraden hela 23 
matcher. Laget som i år do-
minerar i division tre är en 
blandning av riktigt unga ta-
langer, Katja Kountio, 14, 
och Nathalie Hjertberg, 
13, samt de rutinerade "ve-
teranerna" Carolina Björk-

ner, Linda Karlsson och 
målvakterna Lisa Persson 
och Linda Emanuelsson.

I derbyt mot Skår sva-
rade Carolina Björkner för 
hela sex poäng, varav två 
mål. Katja Kountio gjorde 
tre av målen. Surte toppar 
serien tre poäng före Ste-
nungsund. På lördag väntar 
hemmamatch mot IBK Älv-
stranden.
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Under höstlovet anord-
nades det ett basketlägger i 
Göteborg för ungdomar. 45 
basketintresserade ungdomar 
drillades under en vecka av 
coacher från Röda Stjärnan 
i Belgrad, som var på besök 
och tränade ungdomarna. 
Linda Karlsson var med 
från Ale Basket. Träningen 

bestod av ett morgon- och 
ett kvällspass med mycket 
fokus på bollkontroll. Tiden 
däremellan fylldes med bio, 
musei- och badbesök. 

Lindas coach Milan avslu-
tade med att hälsa henne 
välkommen till Röda Stjär-
nas Summercamp i Serbien 
2013.

Basketläger i Göteborg

ALAFORS. – Den är 
inne!

Matchen är vunnen 
och lagens deltagare 
tackar varandra för god 
match.

I Alebygdens boule-
hall är Aleserien i full 
gång.

Aleserien smög igång för två 
år sedan, men det är först nu 
som arrangören känner att 
organisationen och koncep-
tet är fulländat. Årets upplaga 
avgörs över tio omgångar. 
Lokaltidningen hälsade på i 
boulehallen förra onsdagen 
när den tredje deltävlingen 
avgjordes.

– Självklart är det lite pre-
stige, alla vill vinna. Stäm-
ningen är dock alltid på topp 
och den sociala samvaron är 
minst lika viktig som spelet i 
sig, förklarar tävlingsledare 
Jan-Åke Wik.

Sex föreningar är repre-
senterade med två fyrmanna-
lag vardera. Pensionärer från 
kommunens PRO- och SPF-
föreningar deltar liksom de 
regerande mästarna från 
Kareby.

– Återstår att se om de kan 
försvara sitt guld. I månads-
skiftet mars-april får vi svaret 
då det är dags för final, säger 
Jan-Åke Wik.

Onsdagens omgång 

bjuder på många jämna och 
spännande matcher. Spe-
larna kastar kloten med stor-
slagen precision och säker-
het. Det gäller att komma 
närmast lillen och ibland kan 
det vara svårt för blotta ögat 
att se vilket klot som placerat 
sig bäst.

– Då har vi vår domare 
Gulli Gustavsson som 
rycker in. Hon förfogar 
över mätstickan och bedö-
mer vilket klot som ska ha 
poängen, säger Jan-Åke.

I halvtidspausen står fika-
bordet uppdukat i det fina 
caféet som finns en trappa 
upp. En stärkande kaffetår 
och god smörgås gör att en 
eventuell förlust snart är 
glömd.

– Det man inte får sagt 
under spelets gång kan man 
diskutera under kaffestun-
den. Det är gemytligt och 
väldigt uppskattat.

Boulehallen vid Alafors 
gamla spinnerifabrik fung-
erar som en utmärkt mötes-
plats under hösten och vin-
tern. När vårsolen visar sig 
igen flyttar boulespelarna 
utomhus.

– Vi i Alebygden har exem-
pelvis Sjövallens idrottsplats 
som hemmabana. Nu har 
Ahlafors IF försett grusba-
nan med konstgräs, men i 
gengäld iordningställt en 

annan yta där vi kan spela. 
Det är vi tacksamma för, 
säger Nils-Erik Silfversten.

Innan utomhussäsongen 
drar igång ska emellertid 
segrarna i Aleserien koras.

Aleserien boular vidare

I BOULEHALLEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Aleserien i boule är igång. Varje onsdag drabbar lagen sam-
man i Alebygdens boulehall i Alafors.

Det är full koncentration som gäller när klotet ska kastas.

NÖDINGE. Tre timmar i 
sträck.

Så länge varade förra 
söndagens spinnings-
pass på Sportlife i 
Nödinge.

– Det var full fart 
och positiv stämning 
hela tiden, försäkrar 
Christer Eriksson, en 
av tre instruktörer den 
aktuella förmiddagen.

I samband med att New 
York Marathon äger rum har 
Sportlife Nödinge gjort som 
tradition att fixa ett cykelma-
raton.

– Nu blev New York 
Marathon inställt, men vi 
valde att köra ändå. Den här 
aktiviteten är oerhört popu-
lär bland våra medlemmar. 

Mindre än ett dygn efter att 
anmälningslappen satts upp, 
så var alla cyklar bokade. Vi 
var drygt 40 personer som 
cyklade tillsammans förra 
söndagen, berättar Christer 
och poängterar att arrang-
emanget skedde i samarbete 
med Sporlife Nol.

Var det ingen deltagare 
som tvingades bryta?

– Nej, faktiskt inte. Alla 
stod distansen ut.

Det var tredje året i rad 
som Sportlife Nödinge stod 
som värd för detta cykelma-
raton. 

Blir det en fortsättning 
även nästa år?

– Det förmodar jag, annars 
hade nog många medlem-
mar blivit besvikna, avslutar 
Christer Ericsson.

JONAS ANDERSSON

Fullt ös på Sporlife i Nödinge. Förra söndagen arrangerades 
ett maratonpass i spinning. Deltagarna cyklade i tre timmar.

Cykelmaraton på 
Sportlife Nödinge

Linda och Milan vid basketlägret i Göteborg.

Surte IS IBK obesegrat

www.skepplanda.se
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trots det ihärdiga regnandet, med fi nt resultat.

Ales fi naste konstgräsplan ligger i Skepplanda. 

Ett TACK också till dem som bakade tårtor till 
invigningsfi randet, Lars Erlandsson vår fyrverkerimästare, 

samt representanter från Ale kommun. 
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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

Nu är badmintonsäsongen i full gång. Det 
är tävlingar i stort sett varje helg och Vårvin-
dens spelare är väl representerade i såväl elit-
tävlingar som på breddtävlingar. Vår huvud-
tränare Mats-Lennart Hansson har kört 
tufft med sina adepter under hela sommaren 
(4:a gånger i veckan) och framgångarna har 
inte låtit vänta på sig.  De senaste två veck-
orna så har Åbyslaget och Kaparslaget gått av 
staplen. Här kommer en kort redogörelse av 
Vårvindens framfart.

Värt att notera är att i Kaparslaget så vann 
Vårvinden priset för bästa klubb. Nästa helg 
så spelas en deltävling i Wilson Junior Tour 
i Småland. Vi önskar våra duktiga ungdoms-
spelare ett stort lycka till när Sverige-eliten 
skall drabba samman i de Småländska sko-
garna. Spelplatserna är Jönköping, Tranås 
och Sävsjö. Prova du också på badminton! Vi 
finns i Alelyckan. Besök vår hemsida för mer 
information.     ❐❐❐

Vårvindens badminton 
är i slaget!

ÅBYSLAGET

HSU15 1a  Fredrik Longnell
DSU15 1a Sofi a Olsson
DSU15 3a Jennie Kornesjö
Mixed U15 3a Sandra Kristensen/Simon Johansson
HDU15 3a Fredrik Longnell/Linus Olsson
HSU17 1a Alexander Landberg
HSA 3a David Scott
HDB 3a Linus Lilja/Oskar Eklund
Mixed C 1a Sofi a Olsson/Alexander Landberg
DDU15 2a Sofi a Olsson/Madeleine Sölvenäs Kaparslaget
DSU15 1a Sandra Kristensen
DDU15 1a Sandra Kristensen/Josefi n Ekelöv
DSU17 1a Jennie Kornesjö
HSB 3a Roger Fogelstrand
DSB 3a Sofi a Olsson
HDB 1a Linus Lilja/David Gardell
DDB 3a Sofi a Olsson/Jennie Kornesjö
HSC 1a Alexander Landberg
HSC 3a Christer Pihlgren
HDC 3a Christer Pihlgren/Eric Pihlgren

Andra förlusten 
för Ale IBF:s damer

Christian Rönkkös två mål räckte föga.

LERUM. Ale IBF:s damer gick på 
pumpen på nytt.

Säsongens andra förlust (6-2) 
var svår att snacka bort.

– De är bättre än oss idag, kon-
staterar Aletränaren Jan Petters-
son.
Ale IBF hämtade in 2-0 och hade vind i 
seglet inför den avslutande perioden, men 
förhoppningarna grusades.

– Vi hade behövt ha lite stolpe in, istället 
fick de göra både 3-2 och 4-2 i början av 
tredje. Det blev för tungt att hämta in, säger 
Jan Pettersson.

Sandra Augustsson har börjat träna 
igen och hon är efterlängtad.

– Det är en spelartyp vi skulle må bra av 
att få in i laget nu.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Ale IBF tappade 1-5
LERUM. Efter mer än halva matchen 
ledde Ale IBF med 5-1.

Lerum kom tillbaka, kvitterade 
sent och avgjorde i sudden.

– Urdåligt! Vi släpper in dem i 
matchen helt utan anledning, ryter 
Aletränaren Andreas Klein besviket.

Det blev ännu ett tungt poängtapp för Ale 
IBF:s innebandyherrar. FBC Lerum vann 
till sist dramat (7-6) efter att ha hämtat in ett 
fyramålsunderläge.

Det såg länge bra ut för gästande Ale. I 
första perioden hade Martin Eriksson gjort 
matchens enda mål och under femton minu-
ter i mittperioden gick Ale fram till 1-5. Inget 
tydde på något annat än defilering.

– Plötsligt börjar vi dribbla på egen plan-
halva och spelar hela sista perioden med 
huvudet under armen. Ofattbart att vi sätter 

Gå, jogga, spring eller rulla

Söndag 9 december 5 km – Ale Torg – Alafors

Arrangörer

Hemsida: www.invigningsloppet.se E-post: info@invigningsloppet.se

Det är klart 

vi ska med!

Nu har Du chansen att anmäla Dig till 
Invigningsloppet – en folkfest för hela familjen.
Du kan välja att gå, jogga eller rulla 5 km, från 
Ale Torg till Medborgarhuset i Alafors.

Uppvärmning kommer att ske klockan 08.30.
Starten är beräknad till klockan 09.00.
Refl exvästar kommer att delas ut till vuxna deltagare vid tältet 
på Ale Torg, från klockan 08.00.
500 refl exvästar fi nns, så det är först till kvarn som gäller.
Alla deltagande barn under 10 år måste bära egen refl ex.

Ingen tidtagning kommer att ske. Arrangören erbjuder 
duschmöjlighet i Ledethallen
och busstransport tillbaka till Ale Torg.
Samtliga deltagare erhåller diplom.

Anmälan görs via e-post: info@invigningsloppet.se
Glöm inte att fylla i namn och ålder på respektive deltagare 
samt storlek på refl exväst.
Anmälan måste göras senast söndag 25 november.
OBS! Ingen anmälningsavgift. 

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

oss i den här situationen. 
Vi hade matchen under full 
kontroll, menar Andreas 
Klein som konstaterar att det 
är tredje gången i år som Ale 
släpper in en kvitteringsboll i 
slutminuten.

I sudden hade luften gått 
ur Ale och Lerum gjorde 
även matchens sista mål. Nu 
väntar Lindås borta.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ



NÖDINGE. Sångensem-
blen Amanda fi ck kasta 
in handduken.

Ersättarna går 
emellertid inte av för 
hackor.

Nina Söderquist och 
Daniel Lindström står 
för underhållningen vid 
den traditionsenliga 
Konsert i juletid.

Nina Söderquist och Daniel 
Lindström, tillsammans 
med sina musiker, står för 
musikunderhållningen i Ale 
gymnasium vid den tradi-
tionsenliga Konserten i jule-
tid som arrangeras söndagen 
den 2 december. I samband 
med konserten sker utdelan-
det av kulturstipendiet och 
stipendiet "Vaken ledare".

– Det kommer att bli 

en kväll med något för alla 
musiksmaker, alltifrån fin-
stämda julsånger till souliga 
inslag och välkända låtar från 
bland annat musikaler, Frank 
Sinatra och Queen, säger 
kultursamordnare, Sofie 
Rittfeldt.

Nina Söderquist fick sitt 
stora genombrott hösten 
2007 då hon tog hem rollen 
som ”Lady of the Lake” i 
TV3:s satsning ”West End 
Star”. Sedan bar det av till 
London för att spela huvud-
rollen i Monthy Pythons 
musikal Spamalot. Under 
två år spelade Nina när-
mare 400 föreställningar för 
utsålda hus och efter det lät 
inte erbjudandena vänta på 
sig. 2009 medverkade Nina 
i Melodifestivalen med låten 
”Tic Toc” som andas massor 

av Nina – 
rock, charm 
och energi!

S e d a n 
genombrot-
tet har hon 
levt ett hek-
tiskt liv och 
medverkat i 
”Raphsody in 
Rock”, turne-
rat med hyll-
ningsshowen 
till Queen 
” C h a m p i -
ons of Rock” 
samt jobbat 
med Anders 
B e r g l u n d s 
turné ”Stjärn-
klart”. Just nu 
är hon turné-
aktuell med 
”On Stage” 
t i l l sammans 
med bland 
andra Uno 
Svennings-
son, Jessica 

Folcker och Jenny Silver.
Under våren 2011 spe-

lade Nina sin paradroll från 
London i den svenska upp-
sättningen av Spamalot som 
först sattes upp i Malmö 
och senare på Oscars-
teatern i Stockholm med 
Henrik Dorsin och 
Johan Glans. 2004 
sjöng sig Daniel 
Lindström in i 
svenska folkets var-
dagsrum och hjär-
tan. Sveriges allra 
första Idol-vinnare 
har beskrivits som 
en av landets bästa 
sångare, med en röst 
som behärskar i prin-
cip alla genrer. Det 
platinasäljande debu-
talbumet ”Daniel Lind-
ström” från samma 
år innehöll hits som 
singeln ”Coming 
true”, som sålde guld samma 
dag som den släpptes, ”Run” 
och ”My love won’t let you 
down”. 2006 följdes debuten 
upp med skivan ”Nån slags 
verklighet” där Daniel Lind-
ström också fick en chans 
att visa upp sin talang som 
låtskrivare och textförfat-
tare. Våren 2009 kom hans 
tredje skiva ”D-Day” och 

Daniel har varit involverad 
in i minsta detalj. Han berät-
tar att han plockat de bästa 
bitarna ur Motownmusiken 
och gjort en egen modern 
version av dem.

Teaterföreningen i Ale 
och ABF finns med som 
medarrangörer.

JONAS ANDERSSON
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Hansastaden
Stralsund
4 dagar i Nordtyskland
 Arcona Hotel Baltic ★★★★  
Hotellet ligger ett stenkast ifrån 
den gamla stadsdelen och ham-
nen i hansastaden, mitt i den 
tyska legendariska stämningen 
vid Östersjön med maritim miljö, 
frisk havsluft och 800 års historia. 
Staden har en imponerande sil-
huett med gotiska torn, kullersten 
och korsvirkesidyll samt shopping, 
uteliv och caféer. Besök den vack-
ra ön Rügen med den branta krit-
klippan, långa strandpromenader 
och fina gamla badorter. Åk över 
bron eller med båt från hamnen 
och upplev Kap Arkona eller den 
117 m höga Königsstuhl. 

Pris per person i dubbelrum 

1.649:-
Pris utan reskod 1.799:-

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 21/12, 25-28/12 
2012 samt 1/1-29/5 2013. 

           Arcona Hotel Baltic
 

1 barn 
7-12 år 

½ priset 

’Dejlige’ Danmark
3 dagar i Fredrikshamn

Hotel Jutlandia ★★★★

Fredrikshamn är Danmark när 
det är som bäst och närheten 
till Sverige har i alla år lockat hit 
shoppingglada turister. 
Endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:-

Ankomst: Mån-fre t.o.m. 
19/12 2012 samt 3/1-21/6 
2013. 

endast 449:- 

Brandenburgs sjöar
4 dagar vid Pot sdam, Tyskland

★★★

Hotellet ligger vid sjön Schwie-
lowsee i Havelland. Brandenburg 
är Tysklands vattenrikaste delstat, 
och Havelland fascinerar med sin 
oförstördhet och avskildhet. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

specialiteter

Ankomst: Valfri t.o.m. 
18/12 2012 samt 2/1-23/3 
2013.

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Fullvärdiga ersättare sjunger in julen
– Söderquist och Lindström kommer till Nödinge

Daniel Lindström kommer att uppträda på Konsert i juletid…

ÄLVÄNGEN. Svanungar och Älv-
ängengänget kommer till Rep-
slagarmuseet onsdagen den 21 
november.

Det blir Musikcafé med 
fi nstämda visor och nostal-
gikickar rakt in i 60-talet.

Frågan är om publiksuccén 
från senast kan upprepas?

Först ut är Svanungar som för andra 
gången gästar Repslagarmuseet. Sva-
nungar består av Elin-Louise Ahl-
berg och Gustav Bäcklin. Sedan 
barnsben har musiken varit en del 
i deras vardag. De har båda gått på 
Nordiska folkhögskolans vislinje 
i Kungälv. Där upptäckte de sin 
gemensamma kärlek för vackra melo-
dier, countrydoftande stämsång och 
berättande sånger.

De senaste åren har Svanungar rest 
från öst till väst, från norr till söder, 
från det lilla äldreboendet till stora 
festivalscener, via bibliotek, knök-
fulla caféer och fullpackade kulturhus. 
Överallt har de mottagits med stort 
jubel.

Hösten 2011 spelade de in sin 
första EP skiva. Båda uppträder för-
utom i Svanungar, var för sig. Gustav 
spelar till exempel i sitt popband 
Indian Spring.

Repertoaren denna kväll har sin 
grund i svensk vistradition, men med 
en spännande nytolkning av Evert 

Taube, Barbro Hörberg och Dan 
Andersson. Dessutom förekommer 
en del egenskrivet material. Publiken 
bjuds på en musikalisk, humoristisk 
och finstämd upplevelse där texten 
står i fokus.

I andra akten uppträder Älvän-
genänget bestående av Mattias 
Salek, Viktor Larsson och Joakim 
Erlandsson. Pojkarna är trots sin 
ringa ålder riktiga veteraner. De bör-
jade spela tillsammans på högstadiet 
och har bekantat sig med alepubliken 
via spelningar på äldreboenden, bib-
liotek, marknader, Elviskvällar samt 
inte minst via Ales populära rockband 
The Cloud.

Musikcafé med fi nstämda visor

…tillsammans med Nina Söderquist.

Svanungar, bestående av Elin-Louise 
Ahlberg och Gustav Bäcklin, under-
håller på Repslagarmuseet.

Välkomna!

Tingeling
Vingarnas hemlighet
Söndag 25/11 kl 15

Entré 60kr • Matiné

Bröllop i Italien
Söndag 25/11 kl 18
Onsdag 28/11 kl 19
Entré 80kr • från 7 år

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

Entré 80 kr

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



NÖDINGE. Sångensem-
blen Amanda fi ck kasta 
in handduken.

Ersättarna går 
emellertid inte av för 
hackor.

Nina Söderquist och 
Daniel Lindström står 
för underhållningen vid 
den traditionsenliga 
Konsert i juletid.

Nina Söderquist och Daniel 
Lindström, tillsammans 
med sina musiker, står för 
musikunderhållningen i Ale 
gymnasium vid den tradi-
tionsenliga Konserten i jule-
tid som arrangeras söndagen 
den 2 december. I samband 
med konserten sker utdelan-
det av kulturstipendiet och 
stipendiet "Vaken ledare".

– Det kommer att bli 

en kväll med något för alla 
musiksmaker, alltifrån fin-
stämda julsånger till souliga 
inslag och välkända låtar från 
bland annat musikaler, Frank 
Sinatra och Queen, säger 
kultursamordnare, Sofie 
Rittfeldt.

Nina Söderquist fick sitt 
stora genombrott hösten 
2007 då hon tog hem rollen 
som ”Lady of the Lake” i 
TV3:s satsning ”West End 
Star”. Sedan bar det av till 
London för att spela huvud-
rollen i Monthy Pythons 
musikal Spamalot. Under 
två år spelade Nina när-
mare 400 föreställningar för 
utsålda hus och efter det lät 
inte erbjudandena vänta på 
sig. 2009 medverkade Nina 
i Melodifestivalen med låten 
”Tic Toc” som andas massor 

av Nina – 
rock, charm 
och energi!

S e d a n 
genombrot-
tet har hon 
levt ett hek-
tiskt liv och 
medverkat i 
”Raphsody in 
Rock”, turne-
rat med hyll-
ningsshowen 
till Queen 
” C h a m p i -
ons of Rock” 
samt jobbat 
med Anders 
B e r g l u n d s 
turné ”Stjärn-
klart”. Just nu 
är hon turné-
aktuell med 
”On Stage” 
t i l l sammans 
med bland 
andra Uno 
Svennings-
son, Jessica 

Folcker och Jenny Silver.
Under våren 2011 spe-

lade Nina sin paradroll från 
London i den svenska upp-
sättningen av Spamalot som 
först sattes upp i Malmö 
och senare på Oscars-
teatern i Stockholm med 
Henrik Dorsin och 
Johan Glans. 2004 
sjöng sig Daniel 
Lindström in i 
svenska folkets var-
dagsrum och hjär-
tan. Sveriges allra 
första Idol-vinnare 
har beskrivits som 
en av landets bästa 
sångare, med en röst 
som behärskar i prin-
cip alla genrer. Det 
platinasäljande debu-
talbumet ”Daniel Lind-
ström” från samma 
år innehöll hits som 
singeln ”Coming 
true”, som sålde guld samma 
dag som den släpptes, ”Run” 
och ”My love won’t let you 
down”. 2006 följdes debuten 
upp med skivan ”Nån slags 
verklighet” där Daniel Lind-
ström också fick en chans 
att visa upp sin talang som 
låtskrivare och textförfat-
tare. Våren 2009 kom hans 
tredje skiva ”D-Day” och 

Daniel har varit involverad 
in i minsta detalj. Han berät-
tar att han plockat de bästa 
bitarna ur Motownmusiken 
och gjort en egen modern 
version av dem.

Teaterföreningen i Ale 
och ABF finns med som 
medarrangörer.

JONAS ANDERSSON
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Hansastaden
Stralsund
4 dagar i Nordtyskland
 Arcona Hotel Baltic ★★★★  
Hotellet ligger ett stenkast ifrån 
den gamla stadsdelen och ham-
nen i hansastaden, mitt i den 
tyska legendariska stämningen 
vid Östersjön med maritim miljö, 
frisk havsluft och 800 års historia. 
Staden har en imponerande sil-
huett med gotiska torn, kullersten 
och korsvirkesidyll samt shopping, 
uteliv och caféer. Besök den vack-
ra ön Rügen med den branta krit-
klippan, långa strandpromenader 
och fina gamla badorter. Åk över 
bron eller med båt från hamnen 
och upplev Kap Arkona eller den 
117 m höga Königsstuhl. 

Pris per person i dubbelrum 

1.649:-
Pris utan reskod 1.799:-

Ankomst: 
Valfri t.o.m. 21/12, 25-28/12 
2012 samt 1/1-29/5 2013. 

           Arcona Hotel Baltic
 

1 barn 
7-12 år 

½ priset 

’Dejlige’ Danmark
3 dagar i Fredrikshamn

Hotel Jutlandia ★★★★

Fredrikshamn är Danmark när 
det är som bäst och närheten 
till Sverige har i alla år lockat hit 
shoppingglada turister. 
Endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:-

Ankomst: Mån-fre t.o.m. 
19/12 2012 samt 3/1-21/6 
2013. 

endast 449:- 

Brandenburgs sjöar
4 dagar vid Pot sdam, Tyskland

★★★

Hotellet ligger vid sjön Schwie-
lowsee i Havelland. Brandenburg 
är Tysklands vattenrikaste delstat, 
och Havelland fascinerar med sin 
oförstördhet och avskildhet. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

specialiteter

Ankomst: Valfri t.o.m. 
18/12 2012 samt 2/1-23/3 
2013.

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Fullvärdiga ersättare sjunger in julen
– Söderquist och Lindström kommer till Nödinge

Daniel Lindström kommer att uppträda på Konsert i juletid…

ÄLVÄNGEN. Svanungar och Älv-
ängengänget kommer till Rep-
slagarmuseet onsdagen den 21 
november.

Det blir Musikcafé med 
fi nstämda visor och nostal-
gikickar rakt in i 60-talet.

Frågan är om publiksuccén 
från senast kan upprepas?

Först ut är Svanungar som för andra 
gången gästar Repslagarmuseet. Sva-
nungar består av Elin-Louise Ahl-
berg och Gustav Bäcklin. Sedan 
barnsben har musiken varit en del 
i deras vardag. De har båda gått på 
Nordiska folkhögskolans vislinje 
i Kungälv. Där upptäckte de sin 
gemensamma kärlek för vackra melo-
dier, countrydoftande stämsång och 
berättande sånger.

De senaste åren har Svanungar rest 
från öst till väst, från norr till söder, 
från det lilla äldreboendet till stora 
festivalscener, via bibliotek, knök-
fulla caféer och fullpackade kulturhus. 
Överallt har de mottagits med stort 
jubel.

Hösten 2011 spelade de in sin 
första EP skiva. Båda uppträder för-
utom i Svanungar, var för sig. Gustav 
spelar till exempel i sitt popband 
Indian Spring.

Repertoaren denna kväll har sin 
grund i svensk vistradition, men med 
en spännande nytolkning av Evert 

Taube, Barbro Hörberg och Dan 
Andersson. Dessutom förekommer 
en del egenskrivet material. Publiken 
bjuds på en musikalisk, humoristisk 
och finstämd upplevelse där texten 
står i fokus.

I andra akten uppträder Älvän-
genänget bestående av Mattias 
Salek, Viktor Larsson och Joakim 
Erlandsson. Pojkarna är trots sin 
ringa ålder riktiga veteraner. De bör-
jade spela tillsammans på högstadiet 
och har bekantat sig med alepubliken 
via spelningar på äldreboenden, bib-
liotek, marknader, Elviskvällar samt 
inte minst via Ales populära rockband 
The Cloud.

Musikcafé med fi nstämda visor

…tillsammans med Nina Söderquist.

Svanungar, bestående av Elin-Louise 
Ahlberg och Gustav Bäcklin, under-
håller på Repslagarmuseet.

Välkomna!

Tingeling
Vingarnas hemlighet
Söndag 25/11 kl 15

Entré 60kr • Matiné

Bröllop i Italien
Söndag 25/11 kl 18
Onsdag 28/11 kl 19
Entré 80kr • från 7 år

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

Entré 80 kr

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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Cat Club:  

No Tjafs
& DJ Pierre

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

Fredagen den 16 november 
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

I Schlagerbaren: Tompa.

Entré inkl. buffé: 225 kr. Biljetterna släpps fredag 9 nov. 
Efterinsläpp från kl. 21: 125 kr.

Åldersgräns: 20 år.

NÖDINGE. På lördag är 
det Barnbokens dag på 
Ale bibliotek.

Samtidigt fi ras Al-
fons Åberg.

Gunilla Bergströms 
älskade sagofi gur fyller 
40 år.

Det blir sagostunder, sång 
och musik med Ale Kultur-
skola, bokfiskedamm och 
tipspromenad när Ale bib-
liotek traditionsenligt bjuder 
in till Barnbokens dag. Dess-
utom utlovas kalaslekar och 
pyssel med anledning av 
Alfons Åbergs-jubileet.

Det är 40 år sedan som 
Gunilla Bergström skrev 
den allra första boken om 
Alfons Åberg – ”God natt 
Alfons Åberg”. Den boken 
har, precis som dess efterföl-
jare, lästs av flera generatio-
ner.

Barnbokens dag avslutas 
med teaterunderhållning. 
”Rävjakten” med Pettson 
och Findus sätter punkt 
för lördagens festligheter i 
Nödinge.

Barnbokens 
dag med Alfons 
Åberg i fokus

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

NÖDINGE. Kvantumse-
rien är i mål.

I tisdags avgjordes 
den sista deltävlingen.

Kvällen avslutades 
med prisutdelning.

Årets upplaga av Kvantum-

serien lockade aningen fler 
löpare än i fjol.

– Vi har noterat drygt 1 
000 starter den här hösten, 
förklarar tävlingsledare 
Martin Thunberg.

På sista etappen deltog 
155 löpare. Ett lätt dugg-
regn föll över Dammekärr, 

men i övrigt fanns inget att 
klaga på. Temperaturen var 
behaglig sett ur deltagarnas 
perspektiv.

Medaljer delades ut till de 
tre främsta i respektive klass. 
De som varit med minst tre 
gångar erhöll diplom.

– Vi tackar Ica Kvantum 

på Ale Torg, deltagare och 
funktionärer för årets säsong 
och hälsar alla hjärtligt väl-
komna tillbaka första tisda-
gen i oktober nästa år, avslu-
tar Martin Thunberg.

Kvantumserien har gått i mål
Erik Karlsson, OK Alehof, 
gick i mål som segrare i den 
sjätte och avslutande del-
tävlingen av Kvantumserien. 
I sammandraget fi ck Erik 
emellertid nöja sig med en 
silverplats.

I den yngsta klassen, fl ickor 7, segrade Olivia Thomander 
före Agnes Hagberg och Isabella Berand.

Stolta medaljörer. I pojkar 8-9 gick segern till David Eriks-
son, Sävedalens AIK, silver till Gabriel Glenting, Nödinge, 
och bronset kneps av Filip Schälin, OK Alehof.
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TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

NÖDINGE. Den 19 april 
har musikalen Annie 
premiär i Ale gymna-
sium.

Den gripande his-
torien om barnhems-
fl ickan Annie skildras 
av Kulturskolans elever 
tillsammans med inlå-
nade skådespelare.

Huvudrollen spelas 
av både Filippa Björk 
och Emma Kwidal.

I danssalen på Ale gymnasium 
är repetitionerna i full gång 
och bakom pianot hittar man 
Eva Malmgren, pedagog på 
Kulturskolan. Hon regisserar 
musikalen Annie och håller 
i trådarna tillsammans med 
koreografen Hanna Bro-
ström. 

Det är den tredje föreställ-
ningen i ordningen sedan 
Kulturskolans musikallinje 
startade för två och ett halvt 
år sedan och man har även 
lånat in skådespelare från 
Teatervinden och Pelartea-
tern. 

Det är många pusselbitar 
som ska falla på plats innan 
premiären.

Berättelsen, som började 
som Broadwaymusikal och 
sedan blev film, handlar om 
den elvaåriga flickan Annie 
som växer upp på ett barnhem 
i New York under depres-
sionen på 1930-talet. Till 
slut får hon nog av sin gråa 
tillvaro och den elaka före-
ståndarinnan Miss Hannigan 
(Johanna Hector) och flyr. 
Samtidigt i en annan stads-
del har miljardären Oliver 
Warbucks (Johan Torstens-
son) bestämt sig för att låta 
ett barnhemsbarn fira jul hos 
honom och Annie drar högsta 
vinsten. Men det enda hon 
vill är att hitta sina föräldrar. 

– Min favoritscen är när 
Annie hittar en gatuhund som 
hon tar med sig, säger Filippa 

Björk, som spelar Annie i 
första akten och Eva Malm-
gren tillägger:

– Förhoppningsvis 
kommer vi att kunna ha en 
riktig hund med på scen.

Emma Kwidal tar sedan 
över och spelar huvudrollen 
i andra delen och hon är sär-
skilt förtjust i sista scenen som 
är ett dansnummer. 

Emelie Kastberg, som 
spelar tre olika biroller, tycker 
att det känns speciellt att 
medverka i en klassisk musi-
kal som Annie.

– Det är häftigt att vara 
med i en musikal som är känd 
över hela världen. Det är 
också kul att det är så många 
inblandade. 

För scenografin står sex 
elever från estetprogrammet 
på Ale gymnasium för.

Musikalen Annie har pre-
miär den 18 april och sam-
manlagt kommer det att 
sättas upp fyra föreställningar 
– två för skolklasser och två 
för allmänheten. 

JOHANNA ROOS

Annie kommer till Ale
– Kulturskolan sätter upp klassisk musikal

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

Emelie Kastberg (mitten) har fl era biroller.

Filippa Björk.
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Starrkärrs kyrka 

Söndag 18 nov. kl. 18.00

Musikteatergruppen 

Korsåtvärs 
En stund på jorden.

Möt tre vanliga människor i deras 
vardag där tro, längtan, 

ensamhet, gemenskap, sorg, 
död och livsglädje behandlas. 

Du är naturligtvis en 
generös människa, 
du som jag! Har 

lätt för att förlåta och så. 
Visst vill vi ha ett generöst 
samhälle, eller hur? Natur-
ligtvis!

I princip är jag väldigt 
generös. Men bara i princip. 
När människor frestar mitt 
tålamod då blir det annat. 
Hur många gånger skall 
man behöva påtala att hen 
skall betala tillbaka en skuld? 
Okej att hen bett om ursäkt 
en gång, men nu är det 
fjärde gången! Hur generös 
måste jag vara? Hur många 
chanser skall man ge en 
människa? (Hm… Bra fråga 
faktiskt.)

Det finns ett tydligt svar 
på den frågan i bibeln: Så 

länge du lever skall du vara 
hur generös som helst. Du 
skall ge dina medmänniskor 
hur många chanser som 
helst! Så länge du lever. För 
sådan är Gud mot dig – så 
länge du lever. Han har hur 
mycket tålamod som helst 
med dig (och mig). Du och 
jag har fått, och får ständigt, 
otaliga chanser att komma 
till tals med honom. 49? 
Hm… Snarare 49 på en 
enda dag!

Visst är det konstigt: 
De flesta människor tycks 
på något sätt ta för givet 
att Gud skall vara generös 
mot oss. Trots att vi vänder 
honom ryggen större delen 
av dygnet. Om det är någon 
som har anledning att inte 
vara det så är det väl Gud.

På söndag 
är det sön-
dagen före 
Domssönda-
gen. Denna 
tid på året 
påminner 
oss om att 
Guds gene-
rositet med 
oss har sin 
gräns: så 
länge jag 
lever. När 
han berättar 
liknelsen om 
de tio flick-
orna som 
väntar på 
brudgum-
men (Matte-

usevangeliet kap. 25) så ger 
han oss en bild för vårt liv. 
Varje dag jag lever är en dag 
närmare den dag då Guds 
generositet mot mig är slut. 
Det gäller att handla klokt, 
som de fem flickorna som 
hade reservolja med sig när 
deras lampor slocknade – till 
skillnad från de oförståndiga 
som missade allt eftersom de 
trodde de skulle få en chans 
till. Men det fanns ingen.

Ja, det finns verkligen en 
gräns för Guds generositet. 
Gränsen heter: Så länge jag 
lever. Egentligen samma 
gräns som din och min gene-
rositet mot vem som helst 
i vår närhet, vänner som 
ovänner. Men borde inte 
Guds generositet vara oänd-
lig, så att han ger mig nya 
chanser efter att jag dött? 
Här har människans upp-
finningsrikedom slagit nya 
rekord genom att hoppas 
att få återfödas i all oändlig-
het… Underbart! Chans på 
chans på chans i all oändlig-
het… Den eviga generosite-
ten! En önskedröm som gör 
det möjligt att alltid kunna 
smita undan från ansvaret att 
vara människa. Vakna! säger 
Jesus.

Just så säger han: ”Håll er 
därför vakna. Ni vet inte när 
dagen och timmen är inne.” 
Och det är ju sant, eller hur? 

Mikael
Präst i Nol

Andra chansen – eller 49:e…
Betraktelse

Ordförande Göran Svens-
son hälsade oss välkomna 
till Aktiva Seniorers okto-
bermöte, som bjöd på ett 
härligt da capo med Gunilla 
Hansen och Kent Jonas-
son. Vad kunde vara mer 
passande efter denna solfat-
tiga sommar än att inleda 
med ”Så skön som solen”. 
Gunilla sjöng så solstrålarna 
riktigt värmde och Kent 
bjöd på härligt komp. Med 
örhängen från melodiradi-
ons tid fortsatte de att spela 
och sjunga ur sin omväxlande 
repertoar. Både svenska och 
amerikanska pärlor fanns 
med. Danslåten ”Cheek to 
cheek”, Gunnar Wiklunds 
”I en röd liten stuga” och 

Povel Ramels ”Underbart 
är kort” var några.

1961 blev den japanska 
låten ”Sukiyaki” en världs-
succé. Idag framförde ”japa-
nerna” Gunilla och Kent 
den med stor bravur. Att 
gitarren är Kents instrument 
visade han med suveränitet 
i ”Guitar Boogie”. Så det 
svängde! Lite nya tongångar 
fick vi också lyssna till. Melo-
din ”Börja dagen med att le” 
hade Gunilla skrivit texten 
till och Kent musiken. Tänk 
om vi kunde få vakna till den 
varje morgon! Våra glada, 
skickliga musiker avrun-
dade så med ännu en ever-
green, Alexander Ragtime 
Band skriven 1911 av Irving 

Berlin.
Efter detta fick vi ta del 

av lite blandad informa-
tion. Enkätsvaren var över 
lag positiva dock kommer 
fortsatt bearbetning att ske. 
Ingela Steen påminde om 
aktiviteter fram till nästa 
månadsmöte. Senast den 
30/11 vill Vivi-Ann ha 
anmälan till Happyland 
i Johanneskyrkan den 18 
december. Bengt B. påminde 
om olika resmål och Tore R 
om fotobehandlingskursen. 
Sånggruppen Humlan vill 
gärna ha nya medlemmar 
men framför allt en ledare. 
Siv Tånghed tar emot 
intresseanmälan.

Inga Isaksson

Gamla godingar med Refräng & Co
SPF Göta Älvdalsbygdens senaste månads-
träff ägde rum i Alegården. Trots de pågå-
ende vägarbetena hade ett stort antal med-
lemmar hittat rätt.

Fotografen Ulf Magnusson visade bilder 
och berättade om den siste lantbrevbäraren 
i Mölndal, Åke. Intressant var att se hur 
landskapet hade förändrats på de år som gått 
sedan Åke körde runt på sin moped och till 
i dag.

Innan den efterlängtade ärtsoppan ser-
verades informerade Pernilla från Sportlife 
om deras satsning på träning för seniorer. 
Ordföranden Kerstin Andersson informe-
rade om kommande aktiviteter och träffen 
avslutades med dragning på lotteriet.

❐❐❐

Månadsträff i Alegården

Kerstin Andersson, ordförande i SPF Göta 
Älvdalsbygden, tackar Ulf Magnusson för en 
intressant föreläsning.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

John Rutter 
REQUIEM 

S:t Peders kyrka, Lödöse 
Söndag 18 november kl 17.00 

Klara Nilsson - solo 

Nya Motett Ensemblen 

Peter Corneliusson - dirigent 

Johan Dahlbäck  - flöjt 

Jonas Högberg - oboe 

Mats Lindberg - cello 

Patrizia Carciani - harpa 

Sofia Gustavsson - pukor 

Johan Gustafsson - orgel 

Christina Elfström Mellberg - klockspel 

Fri entré. Välkommen! 

 

Skepplanda kyrkliga syförening har 
FÖRSÄLJNING 

Lördag 17 november kl 13.00 
i Skepplanda församlingshem 

Auktion, tombola, lotteri, hembakat bröd,  

äggost, hemstöpta ljus mm 

Kaffeservering 

Gåvor mottages tacksamt. 

Hjälp oss Hjälpa! 

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Jubileumsmusik
Söndag 18/11 kl 16.00
i Surte kyrka
Gunnar Fredriksson - sång
Reine Bäck. Fika

Onsdagsträff 21/11 kl 14
i Surte församlingshem
”Vad säger den här texten?” – 
Harry Hultén. Fika.

Välkommen!

40 vuotta suomenkielistä seurakuntatyötä!
Juhlamessu Surten kirkossa 18/11. klo 13.00
DaCapo - kuoro Kimmo Tuomaalan johdolla
Kanttori Jani Fleivik, Papit Lisa Sorvoja, Harry Hultén
Juhlakahvit seurakuntatalolla   

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
Filadelfi aförsamlingen
Bohus pingstkyrka
Onsd 14/11 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön. Sönd 
18/11 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson och sång. Onsd 
21/11 kl 19, Ekumenisk bön.

Surte missionskyrka
Onsdagsträffen är fl yttad 
från 14/11 till 21/11. Onsd 
14/11 kl 18:30, Tonår. Onsd 
14/11 kl 21, Innebandy i Sur-
teskolan. Lörd 17/11 kl 10-
14. Höstmarknad. Lotteri-
er, servering, second hand 
m.m. Vill du lämna något vi 
kan sälja? Ring 031-98 00 17. 
Sönd 18/11 kl 11, Gudstjänst. 
Per Kjellberg. Utgångs-
kollekt till distriktet. Månd 
19/11 kl 19, Musikkåren, Le-
rum Surte Symphonic Band, 
övar. Onsd 21/11 kl 15, Ons-
dagsträff: Mandolinorkestern 
från Hönö. Onsd 21/11 kl 
18:30, Tonår. Onsd 21/11 kl 
19, Ekumenisk bön i Pingst-
kyrkan, Bohus. Onsd 21/11 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Sena ändringar och tillägg till 
detta program kan inträffa.
Läs gärna på www.surtemis-
sionskyrka.se där det är upp-
daterat.

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

Fuxerna kyrka
Lörd kl 16, Mässa, Kristens-
son. Sönd kl 10, Högmäs-
sa, Westergaard, Fuxiakören. 
Tisd kl 9, Mässa i försam-
lingshemmet, Nordblom. 
Onsd kl 18:30, Mässa, Nord-
blom.

Skepplanda pastorat
Skepplanda kyrka stäng för 
renovering, gudstjänsterna är 
fl yttade till församlingshem-
met, Albotorget. Skepplan-
da församlhem sönd 18/11 kl 
10, Gudstjänst Broman, kyrk-
kaffe. Hålanda kyrka sönd 
18/11, se övriga. S:t Peder 
kyrka sönd 18/11 kl 17, Mu-

sikgudstjänst Broman. Tisd 
20/11 kl 18, Veckomässa med 
fördjupningskväll. Ale-Sköv-
de kyrka sönd 18/11 kl 12, 
Gudstjänst Broman. Onsd 
21/11 kl 18.30, Försam-
lingskväll. Tunge kyrka sönd 
18/11 kl 12, se övriga.

Guntorps missionskyrka
Onsd 14/11 kl 18.30, Spå-
rarScout & UpptäckarScout. 
Sönd 18/11 kl 11, Guds-
tjänst med Lars Gunther. 
Tisd 20/11 kl 18.30, Lucia-
kväll 1 - Övning i Guntorp. 
Onsd 21/11 kl 18.30, Tonår 
& ÄventyrarScout.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 14/11 Starrkärrs kyr-
ka kl 19, Bön för församling-
en. Torsd 15/11 Nols kyrka 
kl 18.30, Veckomässa Nord-
blom. Sönd 18/11 Nols kyr-
ka kl 11, Mässa Nordblom. 
Älvängens kyrka kl 11, Mäss-
sa, söndagsskola Anders-
son. Starrkärrs kyrka kl 18, 
Musikgudstjänst Andersson. 
Månd 19/11, Starrkärrs för-
samlingshem. Kl 10-12 Sy-
föreningen. Välkommen till 
en god gemenskap oavsett 
om du handarbetar eller inte. 
Onsd 21/11 Älvängens kyrka 
kl 18.30, Taizémässa Anders-
son. NYHET!

Smyrnaförsamlingen i
Älvängen
Tisd 13/11 kl 8-9, Bön. Onsd 
14/11 kl 18-19, Bön. K 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 
15/11 10-12.30 SmyrnaCafé-
et. Kl 18.15 Hobby (7-12 år). 
Fred 16/11 kl 19.30, Green-
house (åk 7 och uppåt). Kl 
20.30, Effect – Öppet hus 
och café för ungdomar. Lörd 
17/11 kl 10-13, Second Hand 
& Café. Sönd 18/11 kl 11, 
Gudstjänst, Johannes Mag-
nusson predikar och informe-
rar om Bibelskola Väst. Mis-
sionsoffer. Äventyret (3-12 
år). Kyrkkaffe. Månd 19/11 kl 
19, Livet som gåva – en kväll 
om organdonation och trans-

plantation med sjukhuspräst 
Daniel Brattgård i Missions-
kyrkan. Tisd 20/11 kl 8-9, 
Bön. Kl 14, Bibelsamtals-
gruppen.

Nödinge församling
Onsd 14/11 kl 17, Surte för-
samlingshem Finsk Bibelcir-
kel L Sorvoja. Torsd 15/11 
kl 18, Nödinge kyrka Mäss-
sa R Bäck Karin. 18/11 Sön-
dagen f Domsöndagen kl 
11, Nödinge kyrka Mäss-
sa R Bäck. Kl 13, Surte kyrka 
Finsk Gudstjänst L Sorvoja 
H Hultén. KL 16, Surte kyr-
ka Jubileumsmusik Gunnar 
Fredriksson R Bäck. Månd 
19/11 kl 18.30, Nödinge för-
samlingshem Mässa H Hul-
tén. Tisd 20/11 kl 11, Back-
avik Gudstjänst  H Hultén. 
Onsd 21/11 kl 19, Ekumenisk 
bön Pingstkyrkan i Bohus.

Älvängens missionskyrka
Tisd 13/11 kl 10, Samtal och 
bön. Kl 10-13, Stickcafé. 
Torsd 15/11 kl 12, Babymas-
sage. Kl 19.30, Körövning. 
Sönd 18/11 kl 11, Gemensam 
gudstjänst i Blå kyrkan. Per-
Martin Andersson. AnneMa-
rie Svenninghed. Söndags-
skola. Kl 18, Tonår. Månd 
19/11 kl 19, "Livet som gåva" 
En kväll om organdona-
tionmed Daniel Brattgård, 
sjukhuspräst. Tisd 20/11 kl 
10, Samtal och bön. Torsd 
22/11 kl 12, Babymassage. 
Kl 15, RPG i Missionskyr-
kan. "Tre kvinnor i Bibeln" 
Birgitta Mighetto. Kl 19.30, 
Körövning.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Jordfästningar
Leila Askhammar. I Surte 
kapell hölls tisdagen 6 no-
vember begravningsakt för 
Leila Askhammar, Surte. 
Offi ciant var Ingegerd 
Ekstedt Brattgård.

Inger Sernlo. I Smyrnakyr-
kan, Älvängen hölls fredagen 
9 november begravnings-
gudstjänst för Inger Sernlo, 
Skepplanda. Offi ciant var 
kyrkoherde Vivianne Wet-
terling.

Carin Nissen. I Starrkärrs 
kapell hölls fredagen 9 
november begravningsakt 
för Carin Nissen, Älvängen. 
Offi ciant var Inga-Lill 
Andersson.

Elly Persson, Agnesberg 
har avlidit. Född 1942 och 
efterlämnar maken Villy 
samt söner med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall Tack

Tack

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Käre

Allan Larsson

vid hans bortgång, för
blommor, brev,

telefonsamtal, alla
vackra blommor i

kyrkan samt för alla
minnesgåvor till olika

ändamål, vill vi framföra
vårt varma och innerliga

tack.

KERSTIN
MAGNUS, GUNNAR

               LENA

Johanna, Viktor

Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Forskning har gjort 
att många fler klarar sig idag än för bara några decennier sedan. Tre av fyra 
barn överlever. Men i var fjärde familj inträffar fortfarande det ofattbara. Var 
med och kämpa för livet. Stöd Barncancerfonden. 

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

PG 90 20 90-0   

www.barncancerfonden.se    

Tel 020-902090

Hjälp oss 
att rädda dig.

Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. 
Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. 

Ge ett bidrag eller bli medlem på sjöräddning.se. 
Du kan också ringa 077-579 00 90.
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Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Tycker du 
att din chef
är otydlig?

Hörselskadades Riksförbund
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Starrkärrs kyrka 

Söndag 18 nov. kl. 18.00

Musikteatergruppen 

Korsåtvärs 
En stund på jorden.

Möt tre vanliga människor i deras 
vardag där tro, längtan, 

ensamhet, gemenskap, sorg, 
död och livsglädje behandlas. 

Du är naturligtvis en 
generös människa, 
du som jag! Har 

lätt för att förlåta och så. 
Visst vill vi ha ett generöst 
samhälle, eller hur? Natur-
ligtvis!

I princip är jag väldigt 
generös. Men bara i princip. 
När människor frestar mitt 
tålamod då blir det annat. 
Hur många gånger skall 
man behöva påtala att hen 
skall betala tillbaka en skuld? 
Okej att hen bett om ursäkt 
en gång, men nu är det 
fjärde gången! Hur generös 
måste jag vara? Hur många 
chanser skall man ge en 
människa? (Hm… Bra fråga 
faktiskt.)

Det finns ett tydligt svar 
på den frågan i bibeln: Så 

länge du lever skall du vara 
hur generös som helst. Du 
skall ge dina medmänniskor 
hur många chanser som 
helst! Så länge du lever. För 
sådan är Gud mot dig – så 
länge du lever. Han har hur 
mycket tålamod som helst 
med dig (och mig). Du och 
jag har fått, och får ständigt, 
otaliga chanser att komma 
till tals med honom. 49? 
Hm… Snarare 49 på en 
enda dag!

Visst är det konstigt: 
De flesta människor tycks 
på något sätt ta för givet 
att Gud skall vara generös 
mot oss. Trots att vi vänder 
honom ryggen större delen 
av dygnet. Om det är någon 
som har anledning att inte 
vara det så är det väl Gud.

På söndag 
är det sön-
dagen före 
Domssönda-
gen. Denna 
tid på året 
påminner 
oss om att 
Guds gene-
rositet med 
oss har sin 
gräns: så 
länge jag 
lever. När 
han berättar 
liknelsen om 
de tio flick-
orna som 
väntar på 
brudgum-
men (Matte-

usevangeliet kap. 25) så ger 
han oss en bild för vårt liv. 
Varje dag jag lever är en dag 
närmare den dag då Guds 
generositet mot mig är slut. 
Det gäller att handla klokt, 
som de fem flickorna som 
hade reservolja med sig när 
deras lampor slocknade – till 
skillnad från de oförståndiga 
som missade allt eftersom de 
trodde de skulle få en chans 
till. Men det fanns ingen.

Ja, det finns verkligen en 
gräns för Guds generositet. 
Gränsen heter: Så länge jag 
lever. Egentligen samma 
gräns som din och min gene-
rositet mot vem som helst 
i vår närhet, vänner som 
ovänner. Men borde inte 
Guds generositet vara oänd-
lig, så att han ger mig nya 
chanser efter att jag dött? 
Här har människans upp-
finningsrikedom slagit nya 
rekord genom att hoppas 
att få återfödas i all oändlig-
het… Underbart! Chans på 
chans på chans i all oändlig-
het… Den eviga generosite-
ten! En önskedröm som gör 
det möjligt att alltid kunna 
smita undan från ansvaret att 
vara människa. Vakna! säger 
Jesus.

Just så säger han: ”Håll er 
därför vakna. Ni vet inte när 
dagen och timmen är inne.” 
Och det är ju sant, eller hur? 

Mikael
Präst i Nol

Andra chansen – eller 49:e…
Betraktelse

Ordförande Göran Svens-
son hälsade oss välkomna 
till Aktiva Seniorers okto-
bermöte, som bjöd på ett 
härligt da capo med Gunilla 
Hansen och Kent Jonas-
son. Vad kunde vara mer 
passande efter denna solfat-
tiga sommar än att inleda 
med ”Så skön som solen”. 
Gunilla sjöng så solstrålarna 
riktigt värmde och Kent 
bjöd på härligt komp. Med 
örhängen från melodiradi-
ons tid fortsatte de att spela 
och sjunga ur sin omväxlande 
repertoar. Både svenska och 
amerikanska pärlor fanns 
med. Danslåten ”Cheek to 
cheek”, Gunnar Wiklunds 
”I en röd liten stuga” och 

Povel Ramels ”Underbart 
är kort” var några.

1961 blev den japanska 
låten ”Sukiyaki” en världs-
succé. Idag framförde ”japa-
nerna” Gunilla och Kent 
den med stor bravur. Att 
gitarren är Kents instrument 
visade han med suveränitet 
i ”Guitar Boogie”. Så det 
svängde! Lite nya tongångar 
fick vi också lyssna till. Melo-
din ”Börja dagen med att le” 
hade Gunilla skrivit texten 
till och Kent musiken. Tänk 
om vi kunde få vakna till den 
varje morgon! Våra glada, 
skickliga musiker avrun-
dade så med ännu en ever-
green, Alexander Ragtime 
Band skriven 1911 av Irving 

Berlin.
Efter detta fick vi ta del 

av lite blandad informa-
tion. Enkätsvaren var över 
lag positiva dock kommer 
fortsatt bearbetning att ske. 
Ingela Steen påminde om 
aktiviteter fram till nästa 
månadsmöte. Senast den 
30/11 vill Vivi-Ann ha 
anmälan till Happyland 
i Johanneskyrkan den 18 
december. Bengt B. påminde 
om olika resmål och Tore R 
om fotobehandlingskursen. 
Sånggruppen Humlan vill 
gärna ha nya medlemmar 
men framför allt en ledare. 
Siv Tånghed tar emot 
intresseanmälan.

Inga Isaksson

Gamla godingar med Refräng & Co
SPF Göta Älvdalsbygdens senaste månads-
träff ägde rum i Alegården. Trots de pågå-
ende vägarbetena hade ett stort antal med-
lemmar hittat rätt.

Fotografen Ulf Magnusson visade bilder 
och berättade om den siste lantbrevbäraren 
i Mölndal, Åke. Intressant var att se hur 
landskapet hade förändrats på de år som gått 
sedan Åke körde runt på sin moped och till 
i dag.

Innan den efterlängtade ärtsoppan ser-
verades informerade Pernilla från Sportlife 
om deras satsning på träning för seniorer. 
Ordföranden Kerstin Andersson informe-
rade om kommande aktiviteter och träffen 
avslutades med dragning på lotteriet.

❐❐❐

Månadsträff i Alegården

Kerstin Andersson, ordförande i SPF Göta 
Älvdalsbygden, tackar Ulf Magnusson för en 
intressant föreläsning.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

John Rutter 
REQUIEM 

S:t Peders kyrka, Lödöse 
Söndag 18 november kl 17.00 

Klara Nilsson - solo 

Nya Motett Ensemblen 

Peter Corneliusson - dirigent 

Johan Dahlbäck  - flöjt 

Jonas Högberg - oboe 

Mats Lindberg - cello 

Patrizia Carciani - harpa 

Sofia Gustavsson - pukor 

Johan Gustafsson - orgel 

Christina Elfström Mellberg - klockspel 

Fri entré. Välkommen! 

 

Skepplanda kyrkliga syförening har 
FÖRSÄLJNING 

Lördag 17 november kl 13.00 
i Skepplanda församlingshem 

Auktion, tombola, lotteri, hembakat bröd,  

äggost, hemstöpta ljus mm 

Kaffeservering 

Gåvor mottages tacksamt. 

Hjälp oss Hjälpa! 

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Jubileumsmusik
Söndag 18/11 kl 16.00
i Surte kyrka
Gunnar Fredriksson - sång
Reine Bäck. Fika

Onsdagsträff 21/11 kl 14
i Surte församlingshem
”Vad säger den här texten?” – 
Harry Hultén. Fika.

Välkommen!

40 vuotta suomenkielistä seurakuntatyötä!
Juhlamessu Surten kirkossa 18/11. klo 13.00
DaCapo - kuoro Kimmo Tuomaalan johdolla
Kanttori Jani Fleivik, Papit Lisa Sorvoja, Harry Hultén
Juhlakahvit seurakuntatalolla   
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Johan Anders
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Surte
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0303-33 33 99
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DYGNET RUNT

TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

Predikoturer
Filadelfi aförsamlingen
Bohus pingstkyrka
Onsd 14/11 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön. Sönd 
18/11 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson och sång. Onsd 
21/11 kl 19, Ekumenisk bön.

Surte missionskyrka
Onsdagsträffen är fl yttad 
från 14/11 till 21/11. Onsd 
14/11 kl 18:30, Tonår. Onsd 
14/11 kl 21, Innebandy i Sur-
teskolan. Lörd 17/11 kl 10-
14. Höstmarknad. Lotteri-
er, servering, second hand 
m.m. Vill du lämna något vi 
kan sälja? Ring 031-98 00 17. 
Sönd 18/11 kl 11, Gudstjänst. 
Per Kjellberg. Utgångs-
kollekt till distriktet. Månd 
19/11 kl 19, Musikkåren, Le-
rum Surte Symphonic Band, 
övar. Onsd 21/11 kl 15, Ons-
dagsträff: Mandolinorkestern 
från Hönö. Onsd 21/11 kl 
18:30, Tonår. Onsd 21/11 kl 
19, Ekumenisk bön i Pingst-
kyrkan, Bohus. Onsd 21/11 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Sena ändringar och tillägg till 
detta program kan inträffa.
Läs gärna på www.surtemis-
sionskyrka.se där det är upp-
daterat.

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

Fuxerna kyrka
Lörd kl 16, Mässa, Kristens-
son. Sönd kl 10, Högmäs-
sa, Westergaard, Fuxiakören. 
Tisd kl 9, Mässa i försam-
lingshemmet, Nordblom. 
Onsd kl 18:30, Mässa, Nord-
blom.

Skepplanda pastorat
Skepplanda kyrka stäng för 
renovering, gudstjänsterna är 
fl yttade till församlingshem-
met, Albotorget. Skepplan-
da församlhem sönd 18/11 kl 
10, Gudstjänst Broman, kyrk-
kaffe. Hålanda kyrka sönd 
18/11, se övriga. S:t Peder 
kyrka sönd 18/11 kl 17, Mu-

sikgudstjänst Broman. Tisd 
20/11 kl 18, Veckomässa med 
fördjupningskväll. Ale-Sköv-
de kyrka sönd 18/11 kl 12, 
Gudstjänst Broman. Onsd 
21/11 kl 18.30, Försam-
lingskväll. Tunge kyrka sönd 
18/11 kl 12, se övriga.

Guntorps missionskyrka
Onsd 14/11 kl 18.30, Spå-
rarScout & UpptäckarScout. 
Sönd 18/11 kl 11, Guds-
tjänst med Lars Gunther. 
Tisd 20/11 kl 18.30, Lucia-
kväll 1 - Övning i Guntorp. 
Onsd 21/11 kl 18.30, Tonår 
& ÄventyrarScout.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 14/11 Starrkärrs kyr-
ka kl 19, Bön för församling-
en. Torsd 15/11 Nols kyrka 
kl 18.30, Veckomässa Nord-
blom. Sönd 18/11 Nols kyr-
ka kl 11, Mässa Nordblom. 
Älvängens kyrka kl 11, Mäss-
sa, söndagsskola Anders-
son. Starrkärrs kyrka kl 18, 
Musikgudstjänst Andersson. 
Månd 19/11, Starrkärrs för-
samlingshem. Kl 10-12 Sy-
föreningen. Välkommen till 
en god gemenskap oavsett 
om du handarbetar eller inte. 
Onsd 21/11 Älvängens kyrka 
kl 18.30, Taizémässa Anders-
son. NYHET!

Smyrnaförsamlingen i
Älvängen
Tisd 13/11 kl 8-9, Bön. Onsd 
14/11 kl 18-19, Bön. K 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 
15/11 10-12.30 SmyrnaCafé-
et. Kl 18.15 Hobby (7-12 år). 
Fred 16/11 kl 19.30, Green-
house (åk 7 och uppåt). Kl 
20.30, Effect – Öppet hus 
och café för ungdomar. Lörd 
17/11 kl 10-13, Second Hand 
& Café. Sönd 18/11 kl 11, 
Gudstjänst, Johannes Mag-
nusson predikar och informe-
rar om Bibelskola Väst. Mis-
sionsoffer. Äventyret (3-12 
år). Kyrkkaffe. Månd 19/11 kl 
19, Livet som gåva – en kväll 
om organdonation och trans-

plantation med sjukhuspräst 
Daniel Brattgård i Missions-
kyrkan. Tisd 20/11 kl 8-9, 
Bön. Kl 14, Bibelsamtals-
gruppen.

Nödinge församling
Onsd 14/11 kl 17, Surte för-
samlingshem Finsk Bibelcir-
kel L Sorvoja. Torsd 15/11 
kl 18, Nödinge kyrka Mäss-
sa R Bäck Karin. 18/11 Sön-
dagen f Domsöndagen kl 
11, Nödinge kyrka Mäss-
sa R Bäck. Kl 13, Surte kyrka 
Finsk Gudstjänst L Sorvoja 
H Hultén. KL 16, Surte kyr-
ka Jubileumsmusik Gunnar 
Fredriksson R Bäck. Månd 
19/11 kl 18.30, Nödinge för-
samlingshem Mässa H Hul-
tén. Tisd 20/11 kl 11, Back-
avik Gudstjänst  H Hultén. 
Onsd 21/11 kl 19, Ekumenisk 
bön Pingstkyrkan i Bohus.

Älvängens missionskyrka
Tisd 13/11 kl 10, Samtal och 
bön. Kl 10-13, Stickcafé. 
Torsd 15/11 kl 12, Babymas-
sage. Kl 19.30, Körövning. 
Sönd 18/11 kl 11, Gemensam 
gudstjänst i Blå kyrkan. Per-
Martin Andersson. AnneMa-
rie Svenninghed. Söndags-
skola. Kl 18, Tonår. Månd 
19/11 kl 19, "Livet som gåva" 
En kväll om organdona-
tionmed Daniel Brattgård, 
sjukhuspräst. Tisd 20/11 kl 
10, Samtal och bön. Torsd 
22/11 kl 12, Babymassage. 
Kl 15, RPG i Missionskyr-
kan. "Tre kvinnor i Bibeln" 
Birgitta Mighetto. Kl 19.30, 
Körövning.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Jordfästningar
Leila Askhammar. I Surte 
kapell hölls tisdagen 6 no-
vember begravningsakt för 
Leila Askhammar, Surte. 
Offi ciant var Ingegerd 
Ekstedt Brattgård.

Inger Sernlo. I Smyrnakyr-
kan, Älvängen hölls fredagen 
9 november begravnings-
gudstjänst för Inger Sernlo, 
Skepplanda. Offi ciant var 
kyrkoherde Vivianne Wet-
terling.

Carin Nissen. I Starrkärrs 
kapell hölls fredagen 9 
november begravningsakt 
för Carin Nissen, Älvängen. 
Offi ciant var Inga-Lill 
Andersson.

Elly Persson, Agnesberg 
har avlidit. Född 1942 och 
efterlämnar maken Villy 
samt söner med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall Tack

Tack

Till Er alla som på olika
sätt hedrade minnet av

vår Käre

Allan Larsson

vid hans bortgång, för
blommor, brev,

telefonsamtal, alla
vackra blommor i

kyrkan samt för alla
minnesgåvor till olika

ändamål, vill vi framföra
vårt varma och innerliga

tack.

KERSTIN
MAGNUS, GUNNAR

               LENA

Johanna, Viktor

Nästan varje dag drabbas ett barn i Sverige av cancer. Forskning har gjort 
att många fler klarar sig idag än för bara några decennier sedan. Tre av fyra 
barn överlever. Men i var fjärde familj inträffar fortfarande det ofattbara. Var 
med och kämpa för livet. Stöd Barncancerfonden. 

TRE AV FYRA BARN 
ÖVERLEVER CANCER

PG 90 20 90-0   

www.barncancerfonden.se    

Tel 020-902090

Hjälp oss 
att rädda dig.

Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. 
Ditt stöd behövs för att vi ska kunna rädda liv till sjöss. 

Ge ett bidrag eller bli medlem på sjöräddning.se. 
Du kan också ringa 077-579 00 90.
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Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Tycker du 
att din chef
är otydlig?

Hörselskadades Riksförbund



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

Önskar köpa äldre Nintendo!
8-bit, Snes mm, allt av intresse! 
Betalar bra.
tel. 0739-05 63 86

SÄLJES

Ved säljes. Ev. transport kan 
ordnas mot ersättning.
tel. 0706-61 05 49

Vinterdäck dubb pirelli. Opel 
Corsa 2000 165/65 R14 790: 4st 

på fälg 1500:-.
tel. 0704-94 44 95

Lotteri tombola. Nyskick. 500:-
tel. 0702-34 13 52

SÖKES

Lekstuga eller bod sökes att 
köpa för billig peng.
Även balvagn.
tel. 0736-98 31 72
Anna

Bostad sökes. Villa, gård, 
radhus, stuga. Sökes av gift, rök-
fritt par från Ale i 45-årsåldern 
med liten dotter. Allt av intresse, 
gärna med större garage/förråd, 
lada. Dock ej krav! Längre eller 
kortare tid. Gärna Bohus/Surte 
men även övriga Ale/Kungälv/
Kode med omnejd är av intresse. 
tel. 0705-67 54 44 Ref. finns

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99
 
Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30. 
29/10, 28/11, 28/12. Info via:
moderjordnatverket@gmail.com

Loppis & antikt. Mickelsdamm 
180. Barnkläder, skor, leksaker, 
hästgrejer, verktyg, belysning, 
glas&porslin. Luftreningsmaskin 
mm. Öppet söndag kl 11-16. Skyl-
tar 5km nor om Skepplanda i 
Skårslid på HÅlandavägen.
Välkomna!
Mickelsdammgården

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Hyr65plus.se - Använd 
rotavdraget - 50% på 
arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & trädgård. 
Anlita en senior hos oss! 
Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% 
på arbetskostnaden. 
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar finns.
Gå in på vår hemsida för att 
läsa en del av vad vi erbjuder.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

Juristfirman Madsen Law 
erbjuder både privatpersoner 
som företagare juridisk 
rådgivning. Vi arbetar med 
bland annat familjerätt, 
affärsjuridik och fastighetsrätt. 
För mer information besök: 
www.madsenlaw.se eller
tel. 031-79 96 159
Vi erbjuder alltid en timmes 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon /e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt 
dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

Skrotbilar köpes och hämtas 
även lastbilar och traktorer. 
Kontant betalning.
tel. 0738-01 35 20
el. 0768-07 42 42

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av träd 
och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar för 
miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Öppettider: Mån-Fre: 
16-18, Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel & FF's 
Kakel. Har flyttat till Garveriv. 
10. Sväng in vid Utby maskin/
röda korset ner mot 45:an.
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 
Alvhem
tel. 0520-655 181 

Sprutlack av kök
Fräsning: dekorspår, 
nytillverkning av köksluckor. 
F-skatt finnes.
tel. 076-07 48 695

Pelletsbrännare
Pelletspaket av märket Pellx 
inklusive montering. Innehar 
F-skatt sedel. Ring Håkan.
tel. 0709-48 49 46

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi fixar allt inom trädfällning, 
undanröjning, trädgårdsarbete 
och snöröjning. Stort som 
smått.  Låga priser. Använd 
ROT/RUT avdrag 50%. F-skatt & 
försäkring finns.
tel. 0765-76 17 29

Välkomna till Hundfixarn
Vi tar emot hundar på dagis, 
även pensionat. Passa på att 
klippa/trimma er hund samtidigt 
då hunden är hos oss. Vi har trim 
med utbildad personal. Alltid bra 
priser och bra service.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

Vinterförvaring av husvagn, 
husbil, båt, bil och MC.
tel. 0739-80 04 81

Önskar du städhjälp?
Det är vi som utför städ, 
flyttstäd, fönsterputs mm. i Ale 
med omnejd. Ansvarsförsäkring 
samt kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Massage, klassisk.
tel. 0704-59 30 54

Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:
Alekuriren, Göteborgsv 94

446 33 Älvängen
senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrrttt äääääääätjäntjänjjjjäätjtj nnnnnntttttt nnnnnäääät äääätjänn

Födda 

Det blev en liten flicka till!
Den 11/10 föddes vår lilla 
dotter/lillasyster Alicia

Tack till BM Christine på 
MVC i Bohus för all hjälp.

Madelene & Göran
Alexandra och Emilia

Veckans ris 
Veckans ris till er som rastar 
era hundar vid Gärdes-
vägen/Göteborgsvägen/
Emmylundsvägen i Älv-
ängen! Ta upp efter era 
hundar, det är äckligt att 
se allt bajs som ni inte vill 
ta upp och det finns en 
hundlatrin att slänga det 
i. Det får mig som hundä-
gare att skämmas då jag tar 
upp efter mina hundar, så 
SKÄRPNING på er!

Hundägare

Veckans ros 
Vill vi ge till Ulf, Gunnel 
och Mona på Folktandvår-
den Älvängen/Lilla Edet för 
trevliga dagar på Nääs.

Nöjda medarbetare

Veckans ros till alla som 
med liv och lust deltagit i 
målningen av vårt klubbhus!

Styrelsen i Ryds IF

Ett fång rosor till Gunilla 
och Rune Hansson, deras 
barn och barnbarn, med-
verkande musiker på Drag-
spelsstämma i Skepplanda 
Bygdegård Fredagen 2 nov. 
Ett hjärtinnerligt Tack för 
allt arbete före under och 
efter denna kväll. Tack för 
den härliga dansmusiken. 
Gott kaffe, fralla, mocca-
tårta i pausen. Detta lever 
vi länge på i de grymma 
höstrusket.

Två helnöjda besökare

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Gunvor Gustavsson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Arne Eriksson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Rolf Rhodén

Vigda 

Johanna Forsberg &
Andreas Werder

Den 4 augusti 2012 gifte vi 
oss i Starrkärrs kyrka.

Tack till alla som var med 
och gjorde vår bröllopsdag 

till ett minne för livet!
Nu heter vi Werder.
Foto: Joachim Werder

VÅR VERKSAMHET KONTROLLERAS AV SVENSK INSAMLINGSKONTROLL. VÅRT 90-KONTO 
GARANTERAR ATT DINA PENGAR ANVÄNDS SÅ EFFEKTIVT OCH BRA SOM MÖJLIGT.

Läs om vårt arbete och ge en  
gåva på www.räddabarnen.se 

eller plusgiro 902003-3

Tack till vårdcentralen och 
Handelsbanken i Älvängen 
för hjälp och omsorg då jag 
skadade mitt ben.

Rosa Lindegren, Alafors

Tack

alekuriren  |   nummer 41  |   vecka 46  |   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

Önskar köpa äldre Nintendo!
8-bit, Snes mm, allt av intresse! 
Betalar bra.
tel. 0739-05 63 86

SÄLJES

Ved säljes. Ev. transport kan 
ordnas mot ersättning.
tel. 0706-61 05 49

Vinterdäck dubb pirelli. Opel 
Corsa 2000 165/65 R14 790: 4st 

på fälg 1500:-.
tel. 0704-94 44 95

Lotteri tombola. Nyskick. 500:-
tel. 0702-34 13 52

SÖKES

Lekstuga eller bod sökes att 
köpa för billig peng.
Även balvagn.
tel. 0736-98 31 72
Anna

Bostad sökes. Villa, gård, 
radhus, stuga. Sökes av gift, rök-
fritt par från Ale i 45-årsåldern 
med liten dotter. Allt av intresse, 
gärna med större garage/förråd, 
lada. Dock ej krav! Längre eller 
kortare tid. Gärna Bohus/Surte 
men även övriga Ale/Kungälv/
Kode med omnejd är av intresse. 
tel. 0705-67 54 44 Ref. finns

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99
 
Global jord-healing varje full-
måne kl. 20.00-20.30. 
29/10, 28/11, 28/12. Info via:
moderjordnatverket@gmail.com

Loppis & antikt. Mickelsdamm 
180. Barnkläder, skor, leksaker, 
hästgrejer, verktyg, belysning, 
glas&porslin. Luftreningsmaskin 
mm. Öppet söndag kl 11-16. Skyl-
tar 5km nor om Skepplanda i 
Skårslid på HÅlandavägen.
Välkomna!
Mickelsdammgården

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Hyr65plus.se - Använd 
rotavdraget - 50% på 
arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & trädgård. 
Anlita en senior hos oss! 
Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% 
på arbetskostnaden. 
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar finns.
Gå in på vår hemsida för att 
läsa en del av vad vi erbjuder.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

Juristfirman Madsen Law 
erbjuder både privatpersoner 
som företagare juridisk 
rådgivning. Vi arbetar med 
bland annat familjerätt, 
affärsjuridik och fastighetsrätt. 
För mer information besök: 
www.madsenlaw.se eller
tel. 031-79 96 159
Vi erbjuder alltid en timmes 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon /e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt 
dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

Skrotbilar köpes och hämtas 
även lastbilar och traktorer. 
Kontant betalning.
tel. 0738-01 35 20
el. 0768-07 42 42

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av träd 
och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar för 
miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Öppettider: Mån-Fre: 
16-18, Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel & FF's 
Kakel. Har flyttat till Garveriv. 
10. Sväng in vid Utby maskin/
röda korset ner mot 45:an.
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 
Alvhem
tel. 0520-655 181 

Sprutlack av kök
Fräsning: dekorspår, 
nytillverkning av köksluckor. 
F-skatt finnes.
tel. 076-07 48 695

Pelletsbrännare
Pelletspaket av märket Pellx 
inklusive montering. Innehar 
F-skatt sedel. Ring Håkan.
tel. 0709-48 49 46

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi fixar allt inom trädfällning, 
undanröjning, trädgårdsarbete 
och snöröjning. Stort som 
smått.  Låga priser. Använd 
ROT/RUT avdrag 50%. F-skatt & 
försäkring finns.
tel. 0765-76 17 29

Välkomna till Hundfixarn
Vi tar emot hundar på dagis, 
även pensionat. Passa på att 
klippa/trimma er hund samtidigt 
då hunden är hos oss. Vi har trim 
med utbildad personal. Alltid bra 
priser och bra service.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

Vinterförvaring av husvagn, 
husbil, båt, bil och MC.
tel. 0739-80 04 81

Önskar du städhjälp?
Det är vi som utför städ, 
flyttstäd, fönsterputs mm. i Ale 
med omnejd. Ansvarsförsäkring 
samt kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

Massage, klassisk.
tel. 0704-59 30 54

Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:
Alekuriren, Göteborgsv 94

446 33 Älvängen
senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrrttt äääääääätjäntjänjjjjäätjtj nnnnnntttttt nnnnnäääät äääätjänn

Födda 

Det blev en liten flicka till!
Den 11/10 föddes vår lilla 
dotter/lillasyster Alicia

Tack till BM Christine på 
MVC i Bohus för all hjälp.

Madelene & Göran
Alexandra och Emilia

Veckans ris 
Veckans ris till er som rastar 
era hundar vid Gärdes-
vägen/Göteborgsvägen/
Emmylundsvägen i Älv-
ängen! Ta upp efter era 
hundar, det är äckligt att 
se allt bajs som ni inte vill 
ta upp och det finns en 
hundlatrin att slänga det 
i. Det får mig som hundä-
gare att skämmas då jag tar 
upp efter mina hundar, så 
SKÄRPNING på er!

Hundägare

Veckans ros 
Vill vi ge till Ulf, Gunnel 
och Mona på Folktandvår-
den Älvängen/Lilla Edet för 
trevliga dagar på Nääs.

Nöjda medarbetare

Veckans ros till alla som 
med liv och lust deltagit i 
målningen av vårt klubbhus!

Styrelsen i Ryds IF

Ett fång rosor till Gunilla 
och Rune Hansson, deras 
barn och barnbarn, med-
verkande musiker på Drag-
spelsstämma i Skepplanda 
Bygdegård Fredagen 2 nov. 
Ett hjärtinnerligt Tack för 
allt arbete före under och 
efter denna kväll. Tack för 
den härliga dansmusiken. 
Gott kaffe, fralla, mocca-
tårta i pausen. Detta lever 
vi länge på i de grymma 
höstrusket.

Två helnöjda besökare

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Gunvor Gustavsson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Arne Eriksson

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Rolf Rhodén

Vigda 

Johanna Forsberg &
Andreas Werder

Den 4 augusti 2012 gifte vi 
oss i Starrkärrs kyrka.

Tack till alla som var med 
och gjorde vår bröllopsdag 

till ett minne för livet!
Nu heter vi Werder.
Foto: Joachim Werder

VÅR VERKSAMHET KONTROLLERAS AV SVENSK INSAMLINGSKONTROLL. VÅRT 90-KONTO 
GARANTERAR ATT DINA PENGAR ANVÄNDS SÅ EFFEKTIVT OCH BRA SOM MÖJLIGT.

Läs om vårt arbete och ge en  
gåva på www.räddabarnen.se 

eller plusgiro 902003-3

Tack till vårdcentralen och 
Handelsbanken i Älvängen 
för hjälp och omsorg då jag 
skadade mitt ben.

Rosa Lindegren, Alafors

Tack
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT
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Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15 TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7

FÅ EN GRATIS FOTANALYS
Prova 30 dagar - blir du inte nöjd får du

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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VI ÖNSKAR

DIG EN RIKTIGT

God Jul!

KR
Riktpris 3300 kr

ALLA AKTIVITETER
HHHHHHHHHHAAAAAAAAAALLLLLLLLLLVVVVVVVVVVÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSKKKKKKKKKKOOOOOOOOOORRRRRRRRRRTTTTTTTTTT

ÅRETS JULKLAPP!

ERBJUDANDET GÄLLER T O M 23/12 2012

KR
Ord. pris 900 kr

ALLA AKTIVITETER

PPPPPPPPPaaaaaaaassssssssssssssssaaaaaaaa pppppppppååååååååå aaaaaaaatttttttttttttttttt uuuuuuutttttttttnnnnnnnnyyyyyyyyttttttttttttttttttjjjjjjjjjaaaaaaaa 
fffffffffrrrrrrrriiiiiiiisssssssskkkkkkkkvvvvvvvvåååååååårrrrrrrrddddddddpppppppppeeeeeeeennnnnnnngggggggggeeeeeeeennnnnnnn iiiiiiiinnnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaannnnnnnn 

åååååååårrrrrrsssssssssssskkkkkkkkkkiiiiiifffffffffftttttttttteeeeeetttttttttt!!!!!!!

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  |  WWW.SPORTLIFE.SE

Riktpris 5000 kr

ALLA AKTIVITETER
HHHHHHHHHEEEEEEEEELLLLLLLLLÅÅÅÅÅÅÅÅÅRRRRRRRRRSSSSSSSSSKKKKKKKKKOOOOOOOOORRRRRRRRRTTTTTTTTT
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