
Många tog tillfället i akt att 
handla på invigningsdagen.

Rusning till 
nya Netto
ÄLVÄNGEN. 15 novem-
ber 2012 blir en dag 
att minnas för Netto i 
Älvängen.
Det rådde ett mindre kaos när Netto 
invigde sin nya butik. Kön ringlade 
sig tidigt lång och var som längst 
över 100 meter. Personalen var dock 
förberedd och serverade kaffe till 
frusna kunder på utsidan.
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Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 42  |  vecka 47  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

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

– Din skobutik för hela familjen

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

Erbjudandet gäller på ord. priser 30/11-2012

25% PÅ ALLA BARNSKOR
Pax 
Strl 31-39
Ord. pris 599:-
Waterproof

Strl 31-35
Ord. pris 199:-

PAX  
strl 31-37
Ord. pris 799:-
Waterproof

KAVAT 
Strl 25-33
Ord. pris 699:-
Finns även i svart.

Gäller alla skor, stövlar och toffl or i strl 19-35

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

JULKLAPPSTIPS
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Adidas Core 
funktionströja
Inklusive klubbemblem 
och stort namntryck rygg
ORD.PRIS 300 KR

Beställ för julleverans!

Kan beställa till alla våra samarbetsklubbar

NU199KR

  

Lödöse 0520-66 00 10

99999999990000000000Älgfärs
/kg

Begränsat parti, gäller från 
21 nov längst till och med 25 nov

Hela högen 
var där
– Med Anders Mårtensson på 
scen saknas inga kändisar

Immitatör Anders Mårtensson 
gjorde stor succé i teatern i Ale 
gymnasium, inte minst som 
Tommy Körberg.
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DENNA VECKA FIRAR VI

Ale Torg 7, NÖDINGE • Gäller v47 • www.ica.se/ale

Alla tårtor 

100:-

NAMNSDAGAR I NOVEMBER

21 Ons

22 Tor

23 Fre

24 Lör 

25 Sön

26 Mån

27 Tis

Helga, Olga

Cecilia, Sissela

Klemens

Gudrun, Rune

Katarina, Katja

Linus

Astrid, Asta

Fräsch & supergod!

Från Dahls bageri

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

Sönd
9 dec
kl 13 

No Tjafs till 
torget!



Nej, det är ingen rolig 
artikel att skriva. 
Alekuriren ham-

nade i blickfånget i förra 
veckan efter publiceringen 
av den häktade 31-åringen 
från Älvängen som nu miss-
tänks för barnpornografi -
brott och våldtäkt mot barn. 
Det fanns läsare som kom 
fram och "gratulerade" till 
en bra artikel... Jag förstår 
fortfarande inte vad de me-
nar. "Det måste väl vara kul 
att bli citerad i nästan varje 
etablerat media?".

Kul? Det är ju djupt 
tragiskt. Artikeln och dess 
innehåll är det mest bekläm-
mande och vidrigaste jag 
tvingats skriva om under 
mina år på redaktionen. 
Tidigt hörde vi talas om 
vad som hänt, men ämnets 
karaktär fick oss att bromsa. 
Till skillnad mot sociala 
medier och internet i all-
mänhet så tillämpar vi etik 
och moral inför varje enskild 
publicering. När vi förstod 
att det började viskas på 
byn och att den version som 
gick där inte stämde överens 
med åklagarens misstankar 
samt starka bevismaterial 
bestämde vi oss för att ge 
en saklig redogörelse om 
vad som hänt. Jag har i den 
mån det har varit möjligt 
försökt skydda vedebörandes 
identitet, men väsentlig fakta 
måste självklart fram. På en 
rad forum på internet lägger 
man ut både namn och bild, 
vilket skrämmer mig. Det 

vittnar dels om dålig kun-
skap, då det faktiskt kan bli 
förtal om han visar sig vara 
oskyldig, dels på en brist 
på respekt inför 31-åring-
ens närmaste. Det är inte 
den misstänkte pressetiken 
egentligen skyddar, utan de 
är minst lika mycket hans 
anhöriga.

Sedan har vi den andra 
sidan. De som tycker att vår 
publicering var förskräcklig 
och helt onödig. "Skadan är 
ju redan skedd".

Just därför tvingas vi 
berätta om det. Om kvälls-
tidningarna fått vara först 
med nyheten vågar jag inte 
tänka på rubrikerna. Vi skrev 
som åklagaren påtalat "cirka 
800 000 bilder", Aftonbladet 
fick det till "nära en miljon 
bilder". Det främsta skälet 
var således att delge er den 
mest korrekta bilden av 
ärendet, fritt från spe-
kulationer och antagan-
den. Artikeln baseras på 
de fakta som tingsrät-
ten delger media under 
offentlighetsprincipen.

Vidare är jag den 
förste att beklaga våra 
mediekollegor som 
lyckades vränga his-
torien till att handla 
om en Alelärare. 
31-åringen var anställd 
på en gymnasieskola i 
Göteborg, men boende 
i Älvängen. Jag satt 
fast i en 
bilkö när jag 
hörde Radio 

Göteborgs första rapport, 
men all heder åt radion som 
efter mitt samtal rättade sin 
version.

Vill ni istället se och 
uppleva något som är riktigt 
kul? Ta er till Bohushallen 
och kika på Surte IS inne-
bandydamer som just nu 
springer genom seriesyste-
met. Klubben startade om 
sitt lag i lägsta divisionen 
och generationsväxlar nu 
på ett imponerande sätt. 
13-14-åriga tjejer spelar 
med damer som är dub-
belt så gamla. En härlig 
mix som redan ger resultat. 
Ungdomskedjan i lördagens 
match mot Älvstranden 
var inte tillsammans lika 
gammal som motståndarnas 
äldsta. Det gör lagidrott fas-
cinerande och väldigt under-
hållande att titta på. Nästa 
match är på torsdag kväll.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Vi försöker visa respekt

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

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

Vill du byta ut 
hemtjänsten?
Kontakta oss så hjälper 

vi dig med att städa,  
handla, ledsaga etc.

0735 - 20 27 35 - Peter Näslund
peter@pensionarspoolen.se
www.pensionarspoolen.se

Bildvisning & föredrag 

Tobias Dahlin 
Hasselbladsstiftelsens 

naturfotostipendiat 2012 
visar sina undervattensfotografier  

och bilder från Ales natur 

Alegymnasiet, Nödinge 
 

Tisdag 27 november kl 19:00 
Entré: 50 kr 

Barn, ungdomar & medlemmar fri entré 
Välkomna hälsar: 

 Alefjälls naturskyddsförening 
www.alefjall.se 

 
 
 
 
 

 

JUST NU!

LEDIGA LOKALER
Flexibla kontorslokaler
mellan 16 och 120 kvm 

uthyres i centrala Älvängen
och i Skepplanda

Ring 0705-33 30 25 (Lars)
eller 0705-66 99 70 (Pelle)

Kammarkören VocAle
söker nya körsångare i 
alla stämmor; sopran, 

alt, tenor och bas.
Du ska ha tidigare körerfarenheter.

Ring Sabina Nilsson på 
0303-444 032 för provsjungning.

För mer info, gå in på 
www.mittiale.se och klicka dig fram 

till körer/Kammarkören VocAle

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

DÄCKSKIFTE 120:-
FÖR ALLA FYRA DÄCK inkl.moms

Må-Fre 08-18,  Lö 10-14

BROMSEXPERTEN

Vi kan även hjälpa dig med bromsok, bromsbelägg, bromsskivor, 
bromsslang, bromsrör, m m till otroligt låga priser. Varmt välkommen.

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



Nej, det är ingen rolig 
artikel att skriva. 
Alekuriren ham-

nade i blickfånget i förra 
veckan efter publiceringen 
av den häktade 31-åringen 
från Älvängen som nu miss-
tänks för barnpornografi -
brott och våldtäkt mot barn. 
Det fanns läsare som kom 
fram och "gratulerade" till 
en bra artikel... Jag förstår 
fortfarande inte vad de me-
nar. "Det måste väl vara kul 
att bli citerad i nästan varje 
etablerat media?".

Kul? Det är ju djupt 
tragiskt. Artikeln och dess 
innehåll är det mest bekläm-
mande och vidrigaste jag 
tvingats skriva om under 
mina år på redaktionen. 
Tidigt hörde vi talas om 
vad som hänt, men ämnets 
karaktär fick oss att bromsa. 
Till skillnad mot sociala 
medier och internet i all-
mänhet så tillämpar vi etik 
och moral inför varje enskild 
publicering. När vi förstod 
att det började viskas på 
byn och att den version som 
gick där inte stämde överens 
med åklagarens misstankar 
samt starka bevismaterial 
bestämde vi oss för att ge 
en saklig redogörelse om 
vad som hänt. Jag har i den 
mån det har varit möjligt 
försökt skydda vedebörandes 
identitet, men väsentlig fakta 
måste självklart fram. På en 
rad forum på internet lägger 
man ut både namn och bild, 
vilket skrämmer mig. Det 

vittnar dels om dålig kun-
skap, då det faktiskt kan bli 
förtal om han visar sig vara 
oskyldig, dels på en brist 
på respekt inför 31-åring-
ens närmaste. Det är inte 
den misstänkte pressetiken 
egentligen skyddar, utan de 
är minst lika mycket hans 
anhöriga.

Sedan har vi den andra 
sidan. De som tycker att vår 
publicering var förskräcklig 
och helt onödig. "Skadan är 
ju redan skedd".

Just därför tvingas vi 
berätta om det. Om kvälls-
tidningarna fått vara först 
med nyheten vågar jag inte 
tänka på rubrikerna. Vi skrev 
som åklagaren påtalat "cirka 
800 000 bilder", Aftonbladet 
fick det till "nära en miljon 
bilder". Det främsta skälet 
var således att delge er den 
mest korrekta bilden av 
ärendet, fritt från spe-
kulationer och antagan-
den. Artikeln baseras på 
de fakta som tingsrät-
ten delger media under 
offentlighetsprincipen.

Vidare är jag den 
förste att beklaga våra 
mediekollegor som 
lyckades vränga his-
torien till att handla 
om en Alelärare. 
31-åringen var anställd 
på en gymnasieskola i 
Göteborg, men boende 
i Älvängen. Jag satt 
fast i en 
bilkö när jag 
hörde Radio 

Göteborgs första rapport, 
men all heder åt radion som 
efter mitt samtal rättade sin 
version.

Vill ni istället se och 
uppleva något som är riktigt 
kul? Ta er till Bohushallen 
och kika på Surte IS inne-
bandydamer som just nu 
springer genom seriesyste-
met. Klubben startade om 
sitt lag i lägsta divisionen 
och generationsväxlar nu 
på ett imponerande sätt. 
13-14-åriga tjejer spelar 
med damer som är dub-
belt så gamla. En härlig 
mix som redan ger resultat. 
Ungdomskedjan i lördagens 
match mot Älvstranden 
var inte tillsammans lika 
gammal som motståndarnas 
äldsta. Det gör lagidrott fas-
cinerande och väldigt under-
hållande att titta på. Nästa 
match är på torsdag kväll.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Vi försöker visa respekt

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

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

Vill du byta ut 
hemtjänsten?
Kontakta oss så hjälper 

vi dig med att städa,  
handla, ledsaga etc.

0735 - 20 27 35 - Peter Näslund
peter@pensionarspoolen.se
www.pensionarspoolen.se

Bildvisning & föredrag 

Tobias Dahlin 
Hasselbladsstiftelsens 

naturfotostipendiat 2012 
visar sina undervattensfotografier  

och bilder från Ales natur 

Alegymnasiet, Nödinge 
 

Tisdag 27 november kl 19:00 
Entré: 50 kr 

Barn, ungdomar & medlemmar fri entré 
Välkomna hälsar: 

 Alefjälls naturskyddsförening 
www.alefjall.se 

 
 
 
 
 

 

JUST NU!

LEDIGA LOKALER
Flexibla kontorslokaler
mellan 16 och 120 kvm 

uthyres i centrala Älvängen
och i Skepplanda

Ring 0705-33 30 25 (Lars)
eller 0705-66 99 70 (Pelle)

Kammarkören VocAle
söker nya körsångare i 
alla stämmor; sopran, 

alt, tenor och bas.
Du ska ha tidigare körerfarenheter.

Ring Sabina Nilsson på 
0303-444 032 för provsjungning.

För mer info, gå in på 
www.mittiale.se och klicka dig fram 

till körer/Kammarkören VocAle

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

DÄCKSKIFTE 120:-
FÖR ALLA FYRA DÄCK inkl.moms

Må-Fre 08-18,  Lö 10-14

BROMSEXPERTEN

Vi kan även hjälpa dig med bromsok, bromsbelägg, bromsskivor, 
bromsslang, bromsrör, m m till otroligt låga priser. Varmt välkommen.

LÄGENHETER SÖKES
För företagskunder söker vi lägenheter att hyra

Registrera din bostad kostnadsfritt på
www.nrgab.com

NORDIC RELOCATION GROUP

031-333 54 40 www.nrgab.com

Vår erfarenhet – din trygghet
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Bilab Kungälv AB grundades 1963 och har idag 80 medarbetare. Bilab omsätter ca 450 
miljoner och är auktoriserad återförsäljare för Audi och Volkswagen person/transportbilar 
samt Scania lastbilar och Skoda service.

Vi expanderar och söker nu ytterligare 

Fordonsmekaniker till personbilssidan
Dina kvalifikationer:
Vi söker dig som har utbildning och med erfarenhet av arbetet, gärna 
med våra märken. Du har ett vårdat yttre och behärskar svenska i tal och 
skrift, då servicelitteraturen är på svenska. Du har ett naturligt sinne för 
ordning och reda, god service och ett vänligt bemötande, samt lätt till 
ett leende, även under stressiga perioder. God samarbetsförmåga är en 
självklarhet. Om du bor i Kungälv eller dess närhet är det ett plus då vi 
värdesätter lokal förankring. Vi uppskattar om du är ickerökare. B-körkort 
är ett krav.

Tjänstgöringsgrad 100%
Arbetstid: Tillsvidare med 3 + 3 månaders visstidsanställning 
(provanställning)
Ansökan: Vi tar emot ansökan, med CV och löneanspråk, gärna via 
E-post: krister.johansson@bilab.se

Vid frågor kontakta: Dick Kvist, Avdelningschef, verkstad. 
Tel: 0303-620 95

Bilab Kungälv AB, Trollhättevägen 18, 442 34 Kungälv. Tel: 0303-62000

BUTIKSPERSONAL
Vi söker också 3-4 nya medarbetare till vår konfektions-, hemtextil- och fritidsavdelning. Dina 
arbetsuppgifter omfattar försäljning i butik, uppackning, märkning av varor samt kassaarbete. 

Vi söker dig som minst har gymnasieutbildning.  Som person är du serviceminded och inte rädd 
för att ”hugga i”.  Du har lätt för att samarbeta och är ordningsam. 

Tjänsterna är mellan 75%-100% med schemaläggning även på helger.

 
Ytterligare information om tjänsten som butikschef:

Marie Lindberg  tel 0706-14 26 45 eller 
Peter Lindberg tel 0705-47 24 39 

Ytterligare information om butikspersonaltjänsterna:
Jörgen Holappa tel 0707-34 57 60

Välkommen med din ansökan till jorgen@kladkallaren.se 
senast den 23 november.

Mer info hittar du på www.kladkallaren.se

Vi söker nu fler engagerade medarbetare 
till vårt nya varuhus i Stora Viken i Bohus

BUTIKSCHEF/KONFEKTIONSANSVARIG
Som butikschef ansvarar du för att leda och planera den dagliga verksamheten. Du kommer också 

kunna påverka  inköpsprocessen inom konfektion.
Erfarenhet som butikschef  eller avdelningschef inom detaljhandeln är ett krav. Du brinner för 

försäljning och har god förmåga att entusiasmera dina medarbetare. Som person är du energisk, 
har lätt för att samarbeta och har intresse för mode, färg och form. Du är också drivande, flexibel, 

kreativ och har fokus på utveckling.

ALINGSÅS. Tysk polis deltar nu i 
utredningen av 31-åringen från Ale 
som är misstänkt för barnporno-
grafi brott och våldtänkt mot barn.

Åklagaren får ytterligare två 
veckor att förbereda åtalet.

Mannen har nu också sagt upp 
sig från sin tjänst som gymnasie-
lärare i Göteborg.

Alingsås tingsrätt förlängde i förra veckan 
häktningstiden för den 31-årige alebon 
hemmahörande i Älvängen. Han anklagas 
för barnpornografibrott, där 800 000 bilder 
har påträffats i den misstänktes dator, men 
också för våldtäkt mot barn. 

När det gäller misstanken av våldtäkts-
gärningen har denna stärkts genom mate-
rial från utlandet. Uppgifter från tysk polis 
dokumenterar att den misstänkte hade 
kännedom om målsägandens ålder. Ett 
nytt noggrant förhör ska hålla med båda 
parter. Åklagaren betonade också i Alingsås 
tingsrätt att det finns fortsatt behov av att 
den misstänkte är ålagd restriktioner, vilket 
betyder att han ej får ta emot besök, läsa 
tidningar, tala i telefon eller umgås med 
andra på häktet. 

Åtal ska sannolikt väckas 29 november, 
om inte åklagaren på nytt begär förlängd 
häktningstid med nya restriktioner.

Efter Alekurirens publicering citera-
des tidningen felaktigt i en mängd olika 
medier. Artikeln var dock saklig och kor-

rekt, däremot var läsförmågan hos kol-
legorna mindre imponerande. Den miss-
tänkte 31-åringen är boende i Älvängen i 
Ale kommun, men gymnasielärare i Göte-
borg – således ingen Alelärare som flera 
medier uppgav.

För övrigt sade mannen upp sig från sin 
tjänst i förra veckan.

Tysk polis har bevis för 
31-åringens våldtäkt
– Åklagaren får internationell hjälp 

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.

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 

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 s
sker ska vi vara väl förberedda oc
klara över vad vi tycker, säger d
båda till lokaltidningen.

Enligt Jan A Pressfeldt är i al
fall den borgerliga majoritete
helt överens om vad man vil
Etableringsintressenternas al
mer svala inställning till Alefjä
har också spelat in i ställningsta
gandet.

– Det förstärker intrycket a
områdena inte behövs, avsluta
Jan A Pressfeldt.

PER-ANDERS KLÖVERSJ

Vindbruksplanen snart ett minne blott

Faksimil Alekuriren vecka 47, 2012.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

LEDIGA TJÄNSTER

Sedan starten 1997 har gruppträning varit Sportlifes adelsmärke. Licensierade instruktörer  
av hög klass har gjort verksamheten framgångsrik. Sportlife Region Väst fortsätter nu  
att växa. Vi öppnar inom kort två nya anläggningar i STO-regionen och i januari 2013  

har vi premiär för tredje klubben i Kungälv. Under året har vi också förvärvat  
Lifeanläggningen i Nol och med allt detta som bakgrund söker vi nu…

INSTRUKTÖRER
...som vill vara med i ett framgångsrikt team

och utveckla gruppträningen till en helt ny nivå.
Du som söker kan vara kille eller tjej, 20-60 år, erfaren eller oerfaren.  

Vi samarbetar med Les Mills, världens största leverantör 
av gruppträning, och erbjuder kompletta utbildningar.

Vi tror att du är positiv, socialt begåvad och intresserad av att 
lära känna nya människor. Du kan antingen ha erfarenhet 

av gruppträning eller bara känna dig kallad att äntligen 
ta steget och bli instruktör. Vår gemensamma passion är 

att ge våra medlemmar träningsmagi.
Är du en instruktör för oss?

Vår tredje klubb i Kungälv, Solbräcke City, kommer att vara 
inriktad på Crossfit-inspirerad träning, inomhus som utomhus. 

Målet är att bygga nordens häftigaste arena för funktionell träning. 
Sportlifes medlemmar kan då välja mellan tre olika klubbar i Kungälv.

Är du en instruktör för oss?

För mer information och ansökan:
ansokan.nodinge@sportlife.se

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 15 december 2012.

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 | WWW.SPORTLIFE.SE



alekuriren  |   nummer 42  |   vecka 47  |   2012INSÄNT4

Hos oss får du råd om dina resefrågor. 
Vi kan bland annat ge dig information om vilka 

inställt. 

031-368 08 00
info@konsument.goteborg.se

Artikel om Alfapengar  
i nr 40 2012 visar 
stort intresse kring 

fördelning av erhållna 
pengar, men ointresse om 
anledning till återbetalning 
av miljoner.

Försäkringsbolaget 
AFA (ej Alfa) återbetalar 
17.5 miljarder(12.06.13). 
Återbetalningen till den 
lilla kommunen ALE blev 
23.9 miljoner. Detta sker 
till samtliga arbetsgivare 
(privata, kommun och lands-
ting) som har kollektivavtal. 
Hur är detta möjligt?

AFA ägs av arbetsmarkna-
dens parter dvs arbetsgivare 
och fackföreningsrörelse och 
försäkrar de anställda mot 
ohälsa i arbetslivet (AFA-tfa) 
och vid sjukskrivning oavsett 
orsak (AFA-AGS). Detta 
bolag med verksamhet sedan 
-70talet har således räknat så 
fel att miljarder återbetalas.

Bolaget har inte, enligt 
min uppfattning, tagit in för 
mycket i premie men ändå 
har det blivit ett ofantligt 
”överskott”. Premien baseras 
på den 
faktiska 
ohälsa 
som finns 
i arbets-
livet. 
Svårig-
heten för 
de skadade att få berättigad 
ersättning gör att dessa 
överskott uppkommer. 

Trycket på behandlande 
läkare att hålla sjukskriv-
ningstiderna korta gör att 
ersättningen från AGS 
(avtalsgruppsjuk) minskar. 
Det tål att 
fundera 
över den 
verkan 
som det 
tryck som 
försäk-
rings-
kassan 
gör med sina riktlinjer om 
”normala sjukskrivningsti-
der” och hur detta påverkar 
ohälsan i arbetslivet i det 
långa loppet. Vi skall minnas 
att de anställda generellt inte 
söker läkare så snart besvär 
visar sig utan gör detta först 
när besvären efter lång tid 
inte går över. Det kan då 
föreligga kroniska besvär, 
men som behandlas med 
kort sjukskrivning och ofta 
åter i samma arbete som där 
besvären orsakades.

Förutsättning för ersätt-
ning från AFA-tfa (trygg-
hetsförsäkring vid arbets-

skada) 
är för 
arbets-
sjukdo-
mar att de 
antingen 
godkän-
nes av 

försäkringskassan eller av 
AFA-tfa enligt en särskild 
lista. Olycksfallsskador 

handlägges direkt av AFA-tfa 
utan att först behöva god-
kännas av försäkringskassan. 
Förutsättning för prövning 
och godkännande av arbets-

skada hos 
försäk-
ringskas-
san är att 
den ska-
dade skall 
kunna 
visa 
framtida 

inkomstförlust om lägst 7%. 
Den borgerliga regeringens 
slopande av den tidsbegrän-
sade sjukersättning (med 
start från 2008) har gjort att 
enbart ett fåtal numera kan 
uppfylla kravet för prövning 
och därmed få godkännande. 
Därtill kommer att försäk-
ringskassan även är mycket 
återhållsamma med att 
medge sjukersättning (utan 
tidsbegränsning).

Det är således enbart ett 
fåtal som uppfyller kravet 
på framtida inkomstförlust 
och därmed kan få till stånd 
prövning om rätt föreligger 
för arbetsskadeersättning.

AFA-trygghetsförsäkring 
kan självständigt pröva enligt 
en särskild förteckning 
(ILO-lista). Men på denna 
är inte belastningsskador 
(undantag vibrationsskador) 
upptagna och inte heller 
psykiska skador såsom till 
följd av mobbing och stress.

Detta  är den sorgliga 

bakgrunden till ”överskot-
tet.”

Det är dock än värre. 

Det är arbetsgivarna 
som har betalt in försäk-
ringspremien men premien 
har avräknats från de anställ-
das löneutrymme. Så vems 
är pengarna? 

Men arbetsgivarna lägger 
generellt sett beslag på 
pengarna. Pengarna skulle 
givetvis återbetalas till de 
anställda till exempel som 
bonus, men kanske än bättre  
också användas på så sätt att 
en helhjärtad satsning sker 
på rehabilitering med mottot 
”Tidig uppsökande verk-
samhet och tidiga åtgärder 
– sjukgymnastik  och före-
byggande åtgärder - långt 
innan sjukskrivning ens blir 
aktuell.”

Pengar avsedda för 
ersättning skall givetvis inte 
användas i annan riktning än 
vad vad de var tänkta till. 

Det handlar således inte 
om en mycket dålig kalkyl 
från försäkringsbolaget, än 
mindre om små felräknings-
pengar utan om en stor reva 
i vårt sociala skyddsnät. En 
reva som den borgerliga 
regeringen är ointresserad 
av att laga, men som måste 
prioriteras vid nästa reger-
ingsbyte.

Lennart Stéen 
Älvängen 

Som Sveriges största företagarorganisation brinner vi för 
att skapa de bästa förutsättningarna för att start, driva 
och äga företag. Det gör vi genom att aktivt driva opinion,
ge dig tillgång till ett starkt nätverk samt genom att 
erbjuda unika medlemsförmåner som t ex våra förmånliga 
försäkringar. Du som företagare drabbas tyvärr extra hårt 
om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Gå in på vår 
hemsida och se hur vår försäkring kan hjälpa dig.
Tillsammans är vi starka och gör skillnad!

foretagarna.se/ale

Gör bättre 
aff ärer från 
10 kr per dag!

Gör bättre 
aff ärer från 
10 kr per dag!

Alfapengarna är arbetstagarnas

En reva som den borgerliga 
regeringen är ointresserad av 

att laga, men som måste 
prioriteras vid nästa 

regeringsbyte.

Svårigheten för de skadade att 
få berättigad ersättning gör 

att dessa överskott 
uppkommer.

Socialdemokraterna läg-
ger fokus på skickliga 
lärare i skolan. Yt-

terligare en pusselbit för att 
förbättra grundskolan är att 
varje elev ska få läxhjälp. 

Socialdemokraternas själv-
klara mål är att alla elever 
ska nå målen i grundskolan. 
Vi kommer därför att föreslå 
stora investeringar i skolan 
under de kommande åren. 
Det är uppenbart att många 
elever inte får det stöd de 
behöver för att göra sina 
läxor. Om elever ska få hjälp 
med läxorna ska inte avgö-
ras av om de har föräldrar 
med god ekonomi eller stor 
förmåga att hjälpa dem. En 
eller två hårt arbetande för-
äldrar kan också ha svårt att 
hinna med läxor tillsammans 
med sina barn flera kvällar i 
veckan. Att föräldrar intres-
serar sig för och stöttar sina 
barn i skolarbetet är av stor 
betydelse för barnens skol-
framgång. Ett ansvar som 
alla föräldrar har och givetvis 
oftast också tar efter förmåga. 
Men skolans roll måste vara 
att ge alla elever likvärdiga 
förutsättningar till läxhjälp.

Så tänker inte regeringen. 
Regeringen vill att läxhjälp 
ska bli ett avdrag för hus-
hållstjänster. Regeringen ger 
inte heller några besked om i 
vilken utsträckning den egna 
skolan och elevens lärare kan 
sälja läxhjälp till dem som har 
råd att betala. Regeringen har 
inte ens hört skolledare och 
lärare i den remissomgång 
som ska föregå alla reger-
ingsförslag. Vad ska läraren 

svara när en förälder frågar 
om han eller hon kan tänka 
sig att mot betalning hjälpa 
just deras barn? Vad betyder 
den läxhjälp regeringen vill 
införa för betygen i skolan? 
De utbildningspolitiska och 
pedagogiska frågorna är 
många och obesvarade.

Vi socialdemokrater tycker 
att skolan i Ale ska organisera 
läxhjälpen på det sätt som 
skolan ser fungerar bäst. 
För de yngre barnen ser vi 
att läxhjälpen företrädesvis 
kommer att bedrivas inom 
ramen för fritidshemmen. 
Drygt åtta av tio elever på 
lågstadiet i Sverige går på 
fritids under eftermiddagarna 
och där bör eleverna också 
i ökad utsträckning få hjälp 
med läxorna så att de inte är 
kvar till kvällen då barnen är 
trötta och ofta har svårare att 
koncentrera sig. Vi ser gärna 
att skolor samarbetar med 
föreningar, studentkårer och 
stiftelser som är helt inriktade 
på läxhjälp. 

Ale och alla andra kom-
muner i Sverige ska sträva 
efter en världsledande utbild-
ningsnivå för alla. Det är 
så vi kan fortsätta stå starka 
som land. Det är så vi säkrar 
framtida tillväxt och välfärd. 
Vi vill ha en skola som ser och 
hjälper varje barn att nå sina 
mål, oavsett föräldrarnas eko-
nomiska förutsättningar, det 
tjänar vi alla på.

Christina Oskarsson (S)
Riksdagsledamot
Jessica Norberg
Styrelseledamot 

Älvängens (S)-förening

Läxhjälp för alla elever

Väljer du 
oss väljer du
arbetslivet

Öppet Hus

tors 22 nov
kl 16-20

Älvängen, Hålstensvägen 6
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Återbetalningen till den 
lilla kommunen ALE blev 
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dens parter dvs arbetsgivare 
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på den 
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överskott uppkommer. 
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Det tål att 
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över den 
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som det 
tryck som 
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rings-
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der” och hur detta påverkar 
ohälsan i arbetslivet i det 
långa loppet. Vi skall minnas 
att de anställda generellt inte 
söker läkare så snart besvär 
visar sig utan gör detta först 
när besvären efter lång tid 
inte går över. Det kan då 
föreligga kroniska besvär, 
men som behandlas med 
kort sjukskrivning och ofta 
åter i samma arbete som där 
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lista. Olycksfallsskador 

handlägges direkt av AFA-tfa 
utan att först behöva god-
kännas av försäkringskassan. 
Förutsättning för prövning 
och godkännande av arbets-

skada hos 
försäk-
ringskas-
san är att 
den ska-
dade skall 
kunna 
visa 
framtida 

inkomstförlust om lägst 7%. 
Den borgerliga regeringens 
slopande av den tidsbegrän-
sade sjukersättning (med 
start från 2008) har gjort att 
enbart ett fåtal numera kan 
uppfylla kravet för prövning 
och därmed få godkännande. 
Därtill kommer att försäk-
ringskassan även är mycket 
återhållsamma med att 
medge sjukersättning (utan 
tidsbegränsning).

Det är således enbart ett 
fåtal som uppfyller kravet 
på framtida inkomstförlust 
och därmed kan få till stånd 
prövning om rätt föreligger 
för arbetsskadeersättning.

AFA-trygghetsförsäkring 
kan självständigt pröva enligt 
en särskild förteckning 
(ILO-lista). Men på denna 
är inte belastningsskador 
(undantag vibrationsskador) 
upptagna och inte heller 
psykiska skador såsom till 
följd av mobbing och stress.

Detta  är den sorgliga 

bakgrunden till ”överskot-
tet.”

Det är dock än värre. 

Det är arbetsgivarna 
som har betalt in försäk-
ringspremien men premien 
har avräknats från de anställ-
das löneutrymme. Så vems 
är pengarna? 

Men arbetsgivarna lägger 
generellt sett beslag på 
pengarna. Pengarna skulle 
givetvis återbetalas till de 
anställda till exempel som 
bonus, men kanske än bättre  
också användas på så sätt att 
en helhjärtad satsning sker 
på rehabilitering med mottot 
”Tidig uppsökande verk-
samhet och tidiga åtgärder 
– sjukgymnastik  och före-
byggande åtgärder - långt 
innan sjukskrivning ens blir 
aktuell.”

Pengar avsedda för 
ersättning skall givetvis inte 
användas i annan riktning än 
vad vad de var tänkta till. 

Det handlar således inte 
om en mycket dålig kalkyl 
från försäkringsbolaget, än 
mindre om små felräknings-
pengar utan om en stor reva 
i vårt sociala skyddsnät. En 
reva som den borgerliga 
regeringen är ointresserad 
av att laga, men som måste 
prioriteras vid nästa reger-
ingsbyte.

Lennart Stéen 
Älvängen 

Som Sveriges största företagarorganisation brinner vi för 
att skapa de bästa förutsättningarna för att start, driva 
och äga företag. Det gör vi genom att aktivt driva opinion,
ge dig tillgång till ett starkt nätverk samt genom att 
erbjuda unika medlemsförmåner som t ex våra förmånliga 
försäkringar. Du som företagare drabbas tyvärr extra hårt 
om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Gå in på vår 
hemsida och se hur vår försäkring kan hjälpa dig.
Tillsammans är vi starka och gör skillnad!

foretagarna.se/ale

Gör bättre 
aff ärer från 
10 kr per dag!

Gör bättre 
aff ärer från 
10 kr per dag!

Alfapengarna är arbetstagarnas

En reva som den borgerliga 
regeringen är ointresserad av 

att laga, men som måste 
prioriteras vid nästa 

regeringsbyte.

Svårigheten för de skadade att 
få berättigad ersättning gör 

att dessa överskott 
uppkommer.

Socialdemokraterna läg-
ger fokus på skickliga 
lärare i skolan. Yt-

terligare en pusselbit för att 
förbättra grundskolan är att 
varje elev ska få läxhjälp. 

Socialdemokraternas själv-
klara mål är att alla elever 
ska nå målen i grundskolan. 
Vi kommer därför att föreslå 
stora investeringar i skolan 
under de kommande åren. 
Det är uppenbart att många 
elever inte får det stöd de 
behöver för att göra sina 
läxor. Om elever ska få hjälp 
med läxorna ska inte avgö-
ras av om de har föräldrar 
med god ekonomi eller stor 
förmåga att hjälpa dem. En 
eller två hårt arbetande för-
äldrar kan också ha svårt att 
hinna med läxor tillsammans 
med sina barn flera kvällar i 
veckan. Att föräldrar intres-
serar sig för och stöttar sina 
barn i skolarbetet är av stor 
betydelse för barnens skol-
framgång. Ett ansvar som 
alla föräldrar har och givetvis 
oftast också tar efter förmåga. 
Men skolans roll måste vara 
att ge alla elever likvärdiga 
förutsättningar till läxhjälp.

Så tänker inte regeringen. 
Regeringen vill att läxhjälp 
ska bli ett avdrag för hus-
hållstjänster. Regeringen ger 
inte heller några besked om i 
vilken utsträckning den egna 
skolan och elevens lärare kan 
sälja läxhjälp till dem som har 
råd att betala. Regeringen har 
inte ens hört skolledare och 
lärare i den remissomgång 
som ska föregå alla reger-
ingsförslag. Vad ska läraren 

svara när en förälder frågar 
om han eller hon kan tänka 
sig att mot betalning hjälpa 
just deras barn? Vad betyder 
den läxhjälp regeringen vill 
införa för betygen i skolan? 
De utbildningspolitiska och 
pedagogiska frågorna är 
många och obesvarade.

Vi socialdemokrater tycker 
att skolan i Ale ska organisera 
läxhjälpen på det sätt som 
skolan ser fungerar bäst. 
För de yngre barnen ser vi 
att läxhjälpen företrädesvis 
kommer att bedrivas inom 
ramen för fritidshemmen. 
Drygt åtta av tio elever på 
lågstadiet i Sverige går på 
fritids under eftermiddagarna 
och där bör eleverna också 
i ökad utsträckning få hjälp 
med läxorna så att de inte är 
kvar till kvällen då barnen är 
trötta och ofta har svårare att 
koncentrera sig. Vi ser gärna 
att skolor samarbetar med 
föreningar, studentkårer och 
stiftelser som är helt inriktade 
på läxhjälp. 

Ale och alla andra kom-
muner i Sverige ska sträva 
efter en världsledande utbild-
ningsnivå för alla. Det är 
så vi kan fortsätta stå starka 
som land. Det är så vi säkrar 
framtida tillväxt och välfärd. 
Vi vill ha en skola som ser och 
hjälper varje barn att nå sina 
mål, oavsett föräldrarnas eko-
nomiska förutsättningar, det 
tjänar vi alla på.

Christina Oskarsson (S)
Riksdagsledamot
Jessica Norberg
Styrelseledamot 

Älvängens (S)-förening

Läxhjälp för alla elever

Väljer du 
oss väljer du
arbetslivet

Öppet Hus

tors 22 nov
kl 16-20

Älvängen, Hålstensvägen 6
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Vecka 45 berättade vi 
om Skepplanda simhalls 
40-årsjubileum och tyvärr 
smög det sig in ett fel. 
Kommunchefen i dåva-
rande Skepplanda kommun 
hette Einar Thorson och 
inte Torstensson som det 
stod i artikeln.

Alekuriren beklagar felet!

Under rubriken 
”Vindkraft? Ja, 
tack!” skriver Bo 

Westerlund bland annat 
följande:  ”Men Alefjälls 
Naturskyddsförening nöjer 
sig inte med att vindkraften 
byggs på ett bra sätt. De 
vill ha bort planerna helt 
och hållet. Enligt Alefjälls 
Naturskyddsförening egna 
utsago är de dock inte emot 
vindkraft. De vill bara inte 
veta av den.” 

ANF försöker att vara 
så tydliga som möjligt och 
ändå blir det missförstånd 

och påståenden som inte 
stämmer med våra åsikter.

ANF tycker att Alefjäll 
är ett olämpligt område 
för vindkraftsutvinning. 
På Alefjäll finns för många 
motstående intressen. 

Behöver det sättas upp 
fler vindkraftverk i Sverige 
så är det bäst att de hamnar 
på platser där de stör minst 
och lämnar störst effekt åt 
konsumenterna. 

När Bo kallar Alefjälls 
naturområde, som har goda 
möjligheter till rekreation 
och friluftsliv, för en ”bak-

gård” så är det ett missvis-
ande ordval. Oavsett vad 
Bo kallar Alefjäll, så är det 
viktigt att veta att ANF och 
allemansrätten välkom-
nar alla att upptäcka vår 
gemensamma ”bakgård”.

Besök gärna vår hemsida 
för att inhämta korrekt 
information om ANF.

Det går även bra att 
skriva eller ringa om du har 
frågor.

Styrelsen för 
Alefjälls Naturskyddsförening

Jag har nu som förälder 
till skolbarn i Ale kom-
mun stiftat närmare 

bekantskap med den avgifts-
fria skolan som kommer 
att införas. Bekantskapen 
stiftades i samband när mitt 
barn skulle åka på badresa 
till Skepplanda simhall 
och skolan skulle stå för 
matsäcken. Matsäcken skulle 
ersätta lunchen den dagen i 
skolan.

När skoldagen var slut 
fick jag hem tre väldigt 
hungriga 10-åringar. Den 
ersatta matsäcken hade 
bestått av två tunnbröds-
mackor med ost samt en 
festis och en banan. Jag hade 
turen att just den här dagen 

vara hemma från arbetet 
och kunde därför snabbt få 
fram ordentligt med mat på 
bordet så att de kunde äta sig 
mätta.

Jag som förälder anser 
inte att det är en näringsrik-
tig eller en tillräcklig ersätt-
ningslunch och vill därför 
ha ett tydligt svar på vad Ale 
kommuns matsäckar ska 
innehålla. Om det kommer 
att var detta som ersätter 
lunchen kommer i alla fall 
jag att skicka med mitt barn 
en ordentlig och näringsrik-
tig matsäck inför framtida 
skolutflykter. 

Eller är det så att man 
här ser ett sätt att spara in 
pengar?

Förälder i Ale kommun

Svar på debattinlägg i Alekuriren vecka 46

Påståenden som inte stämmer
Avgiftsfri skola i Ale kommun Rättelse!

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

November

Informationsträff  om 
ny skola i Nödinge
 Vi bygger en ny skola i Nödinge för elever till och med 
åk 3 samt en förskoleavdelning . Den 29 november kan 
du träff a politiker och tjänstemän och få information om 
bygget och tankarna kring den nya skolan.
 
Informationen kommer att vara allmän och övergripande. 
Dina frågor och synpunkter välkomnas.
 
Tid: 29 november, kl. 18.00–20.00
Plats: Teaterlokalen, Ale Gymnasium

Skepplanda Bibliotek 
Måndag 26 november  - drop in 18.00-19.30

Nödinge Bibliotek
Torsdag 29 november  - drop in 18.00-19.30

Surte bibliotek 
isdag 27 november – drop in 18.00-19.30

Mötesplats Föräldrar
på biblioteken

Vill du träffa dietisten Kristine och en skolsköterska 
för att prata barn och övervikt samt barn och mat?
Då är du välkommen till något av följande bibliotek.

PÅ GÅNG I ALE

Fotograf: Peter Knutson

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

SOCIALA MEDIER 
OCH INTERNET
Lena Wingbro guidar dig genom den digitala 
djungeln av facebook, bloggar, wikis, google, 
internetbank, webbläsare med mera.
>> Onsdag 28 november kl. 14.00 
Ale bibliotek, Nödinge
Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan, tel. 
0303 - 74 85 02 eller ale@sv.se.
 

FLÖJTKVARTETT MÖTER 
ELECTRONICA- THE 
OPPOSING POWER
Ett fi nt tillfälle för dig som spelar något instru-
ment eller gör musik på datorn att delta i en 
spännande workshop och lunchkonsert. Här 
kan laptop-musikern lira och loopa med allt 
ifrån saxofoner till elgitarrer. Tillsammans med 
professionella musiker från fl öjtkvartetten 
Forty fi ngers och electronica-gruppen World 
Domination skapar deltagarna musik och 
ljudbilder som dagen efter blir en lunchkon-
sert på gymnasiets ”röda scenen”. Workshopen 
hålls den 29/11 kl. 15-20 och lunchkonserten 
den 30/11 kl. 12 på Ale gymnasium i Nödinge.  
Anmälan görs till kultur@ale.se senast 27/11. 
OBS begränsat antal platser.

UTSTÄLLNING DESIGN 
OCH KONSTHANTVERK
Ag design & hantverk 
fyller 5 år!
Skepplanda bibliotek
Vernissage måndag  26 
november kl. 16-19
Utställningen pågår  till 
20 december

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 fi nstämda julsånger, 
till souliga inslag och välkända låtar från bl a 
musikaler, Frank Sinatra och Queen! 
Entré 150 kr inkl julfi ka. 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.

Svårt att
höra?

Hörselskadades Riksförbund

Ring Hörsellinjen 
0771-888000.

www.horsellinjen.se
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NÖDINGE. På onsdag, vid lunchtid, ertap-
pades tre snattare av väktare/butikskontrol-
lanter på Ica Kvantum Ale Torg. Gripandet 
skapade tumult och en väktare blev kortvarigt 
tagen som gisslan enligt uppgift från butiken. 
Väktarna lyckades hålla kvar två män till dess 
att ordningsmakten kom, en undkom men är 
troligen känd uppger Polisen i Västra Göta-
land på sin hemsida. 

Det är ännu oklart vilka övriga brott som 
de tre männen kan misstänkas för. En av 
männen har bland annat försökt hindra gri-
pandet genom att slå med ett så kallat base-
bollträ mot ingripande väktare. Skadebilden 
är oklar vad det gäller väktarna.

JONAS ANDERSSON

Tumult uppstod sedan väktare ingripit mot tre snattare på Ica Kvantum i onsdags. Polis kall-
lades till platsen och två misstänkta kunde tas omhand.           Foto: Allan Karlsson

Gisslandrama 
på Ale Torg

Nytänkande • Ansvar • Upplevelser

alegymnasium.se
facebook.com/alegymnasium

Barn- och fritidsprogrammet
Ekonomiprogrammet
Estetiska programmet (musik)
Naturvetenskapsprogrammet
Samhällsvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
Vård- och omsorgsprogrammet
Introduktionsprogrammen

Öppet Hus

Våra program

22 november 18-21
9 december 10-14
12 januari 10-14

Jan Skog, Ida Löfström och Isabell Korn representerade Moderaterna på Ale Torg i fredags. 
Varje fredag fram till valet 2014 kommer Moderaterna i Ale att fi nnas på plats i Nödinge 
alternativt Älvängen för att svara på frågor och samla in synpunkter från allmänheten. 

Moderaterna svarar på frågor
NÖDINGE. Har valrörelsen redan 

dragit igång?
Man skulle i alla fall kunna tro det.
– Vi bedriver ingen valkampanj, 

men eftersom vi sitter i majoritet 
är det viktigt att vi syns och är 
tillgängliga för allmänheten, säger 
Isabell Korn (M).

Det var säkert några som undrade vad som 
försiggick när de kom till Ale Torg i fredags 
eftermiddag. Vid entrén till Ica Kvantum 
stod tre moderata politiker; Isabell Korn, Jan 
Skog och Ida Löfgren. 

– Det är väl inte val ännu, undrade en för-
bipasserande herre.

En ganska vanlig reaktion om man ska tro 
Isabell Korn, som förklarar varför hennes 
parti är ute och manifesterar redan nu.

– Vi vill ta vårt ansvar och inte bara vara 
synliga fyra veckor före valet. Nu har vi 
bestämt att varje fredag, jämna veckor, ska vi 
finnas på Ale Torg. Ojämna veckor ska vi stå 
utanför Ica Supermarket i Älvängen. Någon 

gång emellanåt kommer vi också att göra 
nedslag på andra orter i kommunen, som 
exempelvis nästa fredag då vi kommer att 
dyka upp i Bohus centrum, förklarar Isabell.

Vad är syftet?
– Vi vill ha in synpunkter från medbor-

garna. Har de en fråga så ska de på ett enkelt 
sätt kunna ställa den till oss. Vi har med 
oss frågeformulär där de kan skriva ned sitt 
ärende. Inom en vecka lovar vi att återkomma 
med ett svar. Sitter vi inte på svaret får de i 
alla fall en vägledning och en kontaktuppgift 
där de kan få ytterligare information, säger 
Isabell Korn.

Handlar det inte om att locka väljare?
– Nej, vi diskuterar inte partipolitik. Vi 

anser dock att mötet med Aleborna är så vik-
tigt att vi vill göra det här. Vi vill ha reda på 
vad invånarna tycker är viktigt och samtidigt 
få oss till del de saker som vi kan göra bättre, 
avslutar Isabell Korn som låter meddela att 
Modraterna ska fortsätta med det här initiati-
vet ända fram till valet nästa höst.

JONAS ANDERSSON

v i l lapel le t s

NYGÅRD/NÖDINGE. När 
trafi ken läggs om och 
bussarna i första hand 
matar till tåget försvin-
ner busslinje 425, som 
nu går hela vägen från 
Nygård till Nödinge.

För elever på Ale 
gymnasium innebär 
det längre restid med 
väntetid på 19 minuter 
i Älvängen.

Jonathan Johansson, 17 
går andra året på Teknikpro-
grammet på Ale gymnasium. 
Han tycker att pendlingen 
från Nygård till Nödinge har 
fungerat bra hittills, tack vare 
buss 425 som gått hela vägen 
till skolan på 43 minuter. 

I och med omläggningen 
av kollektivtrafiken den 9 
december avvecklas busslin-
jen, som köpts in av kom-
munen för att tillgodose 
gymnasieelevernas behov. 
Istället hänvisas resenärerna 
till tåg, som för nygårds-
borna kommer att innebära 
två byten; först från buss till 
regiontåget i Lödöse Södra 
och därefter till pendeltåg i 
Älvängen, där det dessutom 
blir en väntetid på 19 minu-
ter. 

– Det blir inte alls bra för 
oss som åker från Nygård, 
det brukar ändå vara en del 
elever på den bussen. För oss 
är bra anslutningar det vikti-
gaste och så blir det inte nu. 

Ser man till resvägen kunde 
jag lika gärna ha valt en skola 
i Göteborg, säger Jonathan 
Johansson.

Från att ha tagit 43 minu-
ter utan byte kommer hans 
restid istället att bli 53 minu-
ter med två byten. 

En resa från Nygård till 
Göteborg vid samma tid-
punkt på morgonen kommer 
att ta 48 minuter. 

Inte nöjd
Busslinje 425 går idag även 
via Alvhem, Grönnäs, Katt-
leberg och Älvängen där den 
hämtar upp gymnasieele-
ver. Ytterligare en buss 425, 
som går från Lilla Edet till 
Nödinge avvecklas, men från 
Lilla Edet kommer det att gå 
en buss hela vägen till pen-
deltåget i Älvängen med en 
passande anslutning. 

Ännu finns inga beslut 
tagna om att köpa in buss-
linjen igen, men diskussioner 
förs inom kommunen. 

– Det finns en önskan om 
att köpa in busslinjen igen 
och vi har pratat om det. 
Det är vår intention, säger 
Annika Friberg, ansvarig 
för planeringen av kollektiv-
trafiken i Ale kommun. 

Elena Fridfelt (C), ord-
förande i Utbildningsnämn-
den, är inte nöjd med hur 
regiontåget kommer att gå.

– Vi har hela tiden drivit 
att regiontåget bör stanna 
i Nödinge och inte i Bohus 
och vi kommer att fortsätta 
arbeta för att få igenom det. 
Vi tittar generellt på hur man 
bäst löser det, eventuellt med 
en parallell busslinje, men 
regiontåget är vår huvudtes. 

JOHANNA ROOS

Jonathan Johansson, 17 pendlar från Nygård till Ale gymna-
sium. När busslinje 425 avvecklas och ersätts med tåg blir 
resvägen längre och bytena fl er.              Foto: Allan Karlsson

Längre restid och fl er byten
– Gymnasieelever vill 
ha kvar direktbussen
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Varje fredag fram till valet 2014 kommer Moderaterna i Ale att fi nnas på plats i Nödinge 
alternativt Älvängen för att svara på frågor och samla in synpunkter från allmänheten. 

Moderaterna svarar på frågor
NÖDINGE. Har valrörelsen redan 

dragit igång?
Man skulle i alla fall kunna tro det.
– Vi bedriver ingen valkampanj, 

men eftersom vi sitter i majoritet 
är det viktigt att vi syns och är 
tillgängliga för allmänheten, säger 
Isabell Korn (M).

Det var säkert några som undrade vad som 
försiggick när de kom till Ale Torg i fredags 
eftermiddag. Vid entrén till Ica Kvantum 
stod tre moderata politiker; Isabell Korn, Jan 
Skog och Ida Löfgren. 

– Det är väl inte val ännu, undrade en för-
bipasserande herre.

En ganska vanlig reaktion om man ska tro 
Isabell Korn, som förklarar varför hennes 
parti är ute och manifesterar redan nu.

– Vi vill ta vårt ansvar och inte bara vara 
synliga fyra veckor före valet. Nu har vi 
bestämt att varje fredag, jämna veckor, ska vi 
finnas på Ale Torg. Ojämna veckor ska vi stå 
utanför Ica Supermarket i Älvängen. Någon 

gång emellanåt kommer vi också att göra 
nedslag på andra orter i kommunen, som 
exempelvis nästa fredag då vi kommer att 
dyka upp i Bohus centrum, förklarar Isabell.

Vad är syftet?
– Vi vill ha in synpunkter från medbor-

garna. Har de en fråga så ska de på ett enkelt 
sätt kunna ställa den till oss. Vi har med 
oss frågeformulär där de kan skriva ned sitt 
ärende. Inom en vecka lovar vi att återkomma 
med ett svar. Sitter vi inte på svaret får de i 
alla fall en vägledning och en kontaktuppgift 
där de kan få ytterligare information, säger 
Isabell Korn.

Handlar det inte om att locka väljare?
– Nej, vi diskuterar inte partipolitik. Vi 

anser dock att mötet med Aleborna är så vik-
tigt att vi vill göra det här. Vi vill ha reda på 
vad invånarna tycker är viktigt och samtidigt 
få oss till del de saker som vi kan göra bättre, 
avslutar Isabell Korn som låter meddela att 
Modraterna ska fortsätta med det här initiati-
vet ända fram till valet nästa höst.

JONAS ANDERSSON

v i l lapel le t s

NYGÅRD/NÖDINGE. När 
trafi ken läggs om och 
bussarna i första hand 
matar till tåget försvin-
ner busslinje 425, som 
nu går hela vägen från 
Nygård till Nödinge.

För elever på Ale 
gymnasium innebär 
det längre restid med 
väntetid på 19 minuter 
i Älvängen.

Jonathan Johansson, 17 
går andra året på Teknikpro-
grammet på Ale gymnasium. 
Han tycker att pendlingen 
från Nygård till Nödinge har 
fungerat bra hittills, tack vare 
buss 425 som gått hela vägen 
till skolan på 43 minuter. 

I och med omläggningen 
av kollektivtrafiken den 9 
december avvecklas busslin-
jen, som köpts in av kom-
munen för att tillgodose 
gymnasieelevernas behov. 
Istället hänvisas resenärerna 
till tåg, som för nygårds-
borna kommer att innebära 
två byten; först från buss till 
regiontåget i Lödöse Södra 
och därefter till pendeltåg i 
Älvängen, där det dessutom 
blir en väntetid på 19 minu-
ter. 

– Det blir inte alls bra för 
oss som åker från Nygård, 
det brukar ändå vara en del 
elever på den bussen. För oss 
är bra anslutningar det vikti-
gaste och så blir det inte nu. 

Ser man till resvägen kunde 
jag lika gärna ha valt en skola 
i Göteborg, säger Jonathan 
Johansson.

Från att ha tagit 43 minu-
ter utan byte kommer hans 
restid istället att bli 53 minu-
ter med två byten. 

En resa från Nygård till 
Göteborg vid samma tid-
punkt på morgonen kommer 
att ta 48 minuter. 

Inte nöjd
Busslinje 425 går idag även 
via Alvhem, Grönnäs, Katt-
leberg och Älvängen där den 
hämtar upp gymnasieele-
ver. Ytterligare en buss 425, 
som går från Lilla Edet till 
Nödinge avvecklas, men från 
Lilla Edet kommer det att gå 
en buss hela vägen till pen-
deltåget i Älvängen med en 
passande anslutning. 

Ännu finns inga beslut 
tagna om att köpa in buss-
linjen igen, men diskussioner 
förs inom kommunen. 

– Det finns en önskan om 
att köpa in busslinjen igen 
och vi har pratat om det. 
Det är vår intention, säger 
Annika Friberg, ansvarig 
för planeringen av kollektiv-
trafiken i Ale kommun. 

Elena Fridfelt (C), ord-
förande i Utbildningsnämn-
den, är inte nöjd med hur 
regiontåget kommer att gå.

– Vi har hela tiden drivit 
att regiontåget bör stanna 
i Nödinge och inte i Bohus 
och vi kommer att fortsätta 
arbeta för att få igenom det. 
Vi tittar generellt på hur man 
bäst löser det, eventuellt med 
en parallell busslinje, men 
regiontåget är vår huvudtes. 

JOHANNA ROOS

Jonathan Johansson, 17 pendlar från Nygård till Ale gymna-
sium. När busslinje 425 avvecklas och ersätts med tåg blir 
resvägen längre och bytena fl er.              Foto: Allan Karlsson

Längre restid och fl er byten
– Gymnasieelever vill 
ha kvar direktbussen

Vi älskar 
 bilister.

Ni är ett segt släkte. Trängselskatt, stress, parkerings avgifter 
och bensinpriser tycks inte bita på er. Ni tar bilen ändå. 
Och vi älskar er för den envisheten – det är en härlig ut-
maning att försöka göra kollektivtrafikanter av er! Nu ger 
vi 250.000 bilister chansen att ansöka om ett gratis, två 
veckors provåkarkort. 

Håll utkik i brevlådan och gå gärna in på vasttrafik.se 
och förbered dig. Där kan du bland annat läsa mer om vår 
storsatsning på nya tåg, expresslinjer och spårvagnar – 
och räkna ut hur mycket pengar du sparar på 
att åka med dem. Vi ses på bussen! Eller?

Nu ger vi 250.000 bilister chansen 
att åka gratis i två veckor.
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Styrelsemöte 
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, 
Stenungsund och Tjörn

Fredag 23 november 2012
sammanträder Samordningsförbundet Ale, 
Kungälv, Stenungsund och Tjörn
Ärende som kommer att behandlas är 
verksamhetsplan och budget för 2013.

Tid: Kl 13.00
Plats: Stenungsunds Kommunhus, 
konferenslokal Bryggan

Mötet är offentligt då verksamhetsplan och budget 
för 2013 kommer att behandlas.

konferenslokal en halvtimma innan sammanträdet 
börjar.

Övriga upplysningar tillhandahålls av förbundschef 
Per Liljebäck tel. 0703 – 05 27 04.

Välkomna
Jan-Åke Simonsson Agneta Malmsten
Ordf. Samordningsförbundet Vice ordf. 

Sveriges mest rutinerade arbetslag

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

Distriktschef  Kungälv, Ale
Ulf Österman, 0721- 511 814

ÄLVÄNGEN. Sällan, eller 
aldrig, har det kommit 
så många besökare till 
en sopplunch i Ale Fö-
retagsforums regi.

Om det berodde på 
föreläsaren eller för att 
det delades ut smak-
prov på årets julöl från 
Ahlafors Bryggerier 
låter vi vara osagt.

Hur som helst blev 
det en lyckad kombina-
tion där en av Sveriges 
bästa fotbollsspelare 
genom tiderna, Torbjörn 
Nilsson, svarade för ett 
intressant föredrag.

Swedbank stod traditionsen-
ligt som värd för årets avslu-
tande företagsträff. Mötet 
hade förlagts till Älvängens 
IK:s klubbstuga på Älvevi 
och det passade utmärkt att 
det då var en Blåvittlegend 
som stod i centrum. ”Totte” 
trollband tidigare publiken 
på Ullevi med sitt eleganta 
sätt att spela fotboll, nu för 
tiden underhåller han sin 
åskådarskara på ett helt annat 
sätt.

– Om någon sagt till mig 
för 25 år sedan att jag skulle 
står här idag och prata inför 
en stor grupp människor 

hade jag aldrig trott på den 
personen. Det var det värsta 
jag visste och som exempel 
kan nämnas att jag inte fick 
fram ett ord när jag skulle 
hålla tacktal på mitt eget 
bröllop, berättade Torbjörn 
Nilsson i sitt inledningsan-
förande och ställde sedan 
frågan:

– Vad är det som gör att vi 
människor utvecklas?

Torbjörn Nilsson spann 
vidare på den inslagna vägen 
och undrade vad som gör oss 
framgångsrika? 

– Det alla jagar är lycka. 
Vad är det och hur uppnår vi 
det?

Lunchgästerna involve-
rades flitigt i de ämnen som 
kom att diskuteras och Tor-
björn delade med sig av sina 
tankar och erfarenheter i 
livet.

– I min nuvarande roll 
som tränare för Koppar-
berg/Göteborg FC har jag 
en brinnande önskan om 
att vi ska bli bäst i Europa. 
Om vi skulle bli Champions 
Leauge-mästare är det dock 
en känsla som försvinner 
ganska snabbt. Personligen 
är jag väldigt resultatinrik-
tad. Jag jobbar med att för-
söka njuta här och nu.

Sopplunch med Blåvittlegend
– Torbjörn Nilsson föreläste på Älvevi

Blåvittlegenden Torbjörn Nilsson, numera tränare för Kopparberg/Göteborg FC, föreläste 
på torsdagens sopplunch på Älvevi. Swedbank, här representerade av Gunilla Hogedahl och 
Lisbeth Löfman, stod som värd för arrangemanget.

Torbjörn Nilsson berät-
tade vidare om hur man 
skapar förutsättningar för en 
god laganda, det som företag 
beskriver som teambuilding. 
Hur skapas balans i laget, det 
vill säga i organisationen? 
Torbjörn redogjorde för pro-
cessen utifrån sina erfaren-
heter.

– Skillnaden är att i mitt 
jobb har jag några som inte 
får vara med, sade Torbjörn 

och syftade på de spelare som 
ställs utanför laget när det 
blir dags för match.

Torbjörn Nilsson avrun-
dade föreläsningen med en 
rekommendation till företa-
garna att hitta ett organiserat 
feedback-system.

– Korrigera inte en person 
som är under press eller som 
har hög arbetsbelastning.

UEFA-cuphjälten från 
1982 förärades applåder, 

blommor och en julöl som 
tack för sitt besök. Sedan 
hade ”Totte” bråttom iväg.

– Jag ska faktiskt på några 
dagars semester till London, 
se på fotboll och gå på musi-
kal.

PÅ ÄLVEVI

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

GÖR DIN EGEN
FOTOBOK

Ladda ner GRATIS
designprogram för att göra din 

fotobok på www.fotoklok.se

www.fotoklok.se

ger dig

20% RABATT 

Ange koden: “alekuriren”
i kassan när du betalar

LÄSVÄRDE!

Den som tänker 
pendla med kollek-
tivtrafi k från södra 

Älvängen till Göteborg från 
den 10 december och en 
månad framåt får förbereda 
sig på långa dagar. Restiden 
ökar till 53 minuter enkel 
resa, tur och retur blir det 

nära en timmas längre total 
restid än idag. 

Det beror på att Västtra-
fik har anpassat busstrafiken 
på linje 411 som ansluter till 
Alependeln söderifrån till ett 
tåg som inte går. Det inne-
bär att passagerarna som tar 
matarbussen får vänta på sitt 

tåg i 25 minuter. 
På min fråga om varför 

anslutningsbussen inte är 
anpassad till tågtrafiken 
svarar Västtrafiks kundkom-
munikatör Jimmy Dickson 
så här: 

”Linje 411 är anpassad 
att matcha Alependeln som 

kommer att sättas i trafik 
efter den 7 januari. Söker du 
efter detta datum ser du att 
bussen som är framme 07:34 
har ett tåg som går 07:43 
och hela resan tar då 38 
minuter istället.”

Det blir nog bra då, men 
fram till dess borde det väl 

inte vara en oöverstiglig 
utmaning för Västtrafiks 
logistikexperter att matcha 
anslutningsbussen med de 
tåg som faktiskt går från den 
10 december?

Leif Svensson 

Kraftigt ökad restid från södra Älvängen

Hogia
rabatt

 Hogia 
Small Office AB  

smalloffice@hogia.se
Tfn 0303-688 00

KASSA

LÖN

BOKFÖRING

FAKTURERING

Till våra 
grannar i 

närområdet!

Vi på 
Hogia Small Office 

i Stenungsund 
vill hjälpa lokala 
nyföretagare att 

spara tid och pengar 
oavsett bransch! 

Det ska löna 
sig att välja 

närproducerat!

Beställ valfri 
programvara på 

hogia.se/smalloffice 

och ange koden 

”granne” 
och få 3 månader 

kostnadsfritt 
abonnemang.

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
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Läs mer på vastsvenskapaketet.se

Västlänken

Västlänken är en tåg tunnel under 

centrala Göteborg med tre underjor-

diska pendelstationer vid Central   sta-

ti onen, Korsvägen och Haga. Med 

Västlänken, den enskilt största 

satsningen för utbyggd kollektivtrafik, 

binds pendel tågs linjerna i Västsverige 

ihop till ett samman hängande system. 

Tågtrafiken kan bli tätare och res- 

 tiderna kortare. Fler pendlare kan 

resa utan byte.

Ökad järnvägskapacitet ger fler 

möjlighet att bo där man trivs och 

ändå kunna ta sig till arbete eller 

studier med olika färdsätt.

Trängselskatt

Syftet med trängselskatten är att öka 

framkomligheten, förbättra miljön 

och att delfinansiera 14 miljarder av 

de 34 miljarder som Västsvenska 

paketet beräknas kosta. Staten står 

för 17 miljarder, resten finansieras 

lokalt och regionalt.

Och mycket mer

I Västsvenska paketet ingår också 

mängder av mindre projekt som ska 

förbättra vår vardag. Hit hör en ny 

pendeltågstation i Gamlestaden, mer 

trafik- och restidsinformation, nya 

cykel banor, cykelparkeringar, ytter- 

ligare körfält för biltrafiken, buller- 

skydd, rondeller samt hållplatser.

Ny Götaälvbro

Götaälvbron är i så dåligt skick att 

den måste bytas ut mot en ny.  

Den nya bron blir öppningsbar, ger 

plats för mer kollektivtrafik och blir 

cykelvänligare.

Marieholmstunneln

Varje vardag passerar drygt 120 000 

fordon genom Tingstadstunneln.  

Får ett fordon stopp blir det snabbt 

långa köer. Därför bygger vi Marie-

holmstunneln som komplement och 

avlastning.

Detta innehåller  
Västsvenska paketet

Förbättrad framkomlighet

Västsvenska paketet innehåller 55 

kilometer nya busskörfält för att 

skapa bättre framkomlighet. 

Byggandet pågår för fullt och många 

busskörfält är redan klara. För att 
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och minska den totala restiden 

byggs pendelparkeringar för bilar 

och cyklar längs pendelstråken.  
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bilar fram till cirka 2028 för att 

Västsverige ska utvecklas på ett 

hållbart sätt. 

M
at

to
n 

Årtionden av eftersatt 
järnvägsunderhåll
Inga-Lill, det är helt 

riktigt att det har varit 
en långdragen process 

kring utbyggnad av både 
vägen och järnvägen mellan 
Göteborg och Trollhättan. 

Det går ju alltid att gå till-
baka i historien och se vilka 
beslut som olika regeringar 
har fattat. Men faktum kvar-
står att när nu utbyggnaden 
av 7,5 mil fyrfältsväg och 
dubbelspårig järnväg mellan 
Göteborg och Trollhät-
tan invigs den 9 december 
har Alliansregeringen styrt 
Sverige sedan 2006 och varit 
ansvarig för finansieringen 
av infrastruktur. 

Sedan är vi helt överens 
om att det är viktigt att full-
följa utbyggnaden av ny väg i 

Göta och Torpabron. 
I det sammanhanget är 

det naturligtvis glädjande att 
Alliansregeringens historiskt 
stora statliga satsning på 417 
miljarder för infrastruktur 
för tiden 2010 till 2021 nu 
följs upp med en höjning 
av anslagsnivån, så att sats-
ningen för den nya planperi-
oden 2014 till 2025 ligger på 
522 miljarder. Det motsvarar 
en ambitionshöjning med 
20% i jämförbara priser. 

Mycket fokus ligger på 
årtionden av eftersatt järn-
vägsunderhåll, men det finns 
också utrymme för nyin-
vesteringar både på väg och 
järnväg. 

Rose-Marie Fihn (FP)

Kommentar till Inga-Lill Andersson (S)

ALE. Arbetslöshe-
ten håller sig relativt 
oförändrad, även om 
den gått upp något den 
senaste månaden. 

På Arbetsmarknads-
enheten – AME fortsät-
ter projekten för att 
minska ungdomsar-
betslösheten. 

Arbetslösheten i Ale ligger 
under riksgenomsnittet, både 
för ungdomar och räknat på 
alla i åldern 16-64 år. 

Ungdomsarbetslösheten 
är 16,7 procent, vilket kan 
jämföras med 18,6 i hela 
riket. Lilla Edet har stigit 
från 16,4 till 17,2, vilket är 
näst högst av jämförelsekom-
munerna efter Alingsås som 
landar på 18,1 procent i okto-
ber. Kungälv har 9,5 procent 
arbetslösa ungdomar, Lerum 
11,3 och Göteborg 16,6. 

Just nu pågår EU-pro-

jektet IT-piloterna i Ale 
kommun, som syftar till att 
få fler ungdomar till äldre-
omsorgen.

– Det går ut på att 
låta arbetssökande ungdomar 
lära de äldre om IT. Förhopp-
ningen är att de till exempel 
ska kunna göra bankären-
den på nätet eller prata med 
anhöriga via Skype. Tanken 
är sedan att ungdomarna ska 
få en anställning inom äldre-
omsorgen i tre månader och 
då arbeta för att höja kom-
petensen hos personalen, 
samtidigt som man får egna 
erfarenheter som underlättar 
i jobbsökandet, berättar Sara 
Mellbin, ungdomshandläg-
gare på AME. 

Nästa omgång av IT-
piloterna drar igång den 14 
januari och ansökan görs på 
Arbetsförmedlingen. 

JOHANNA ROOS

FAKTA
Arbetslösa ungdomar (18-24 år) 
i oktober 2012 i % (september 
månad inom parantes)
Kungälv: 9,5 (8,9) 
Lerum: 11,3 (12,3)
Ale: 16,7 (16,3)
Lilla Edet: 17,2 (16,4)
Alingsås: 18,1 (18,7)
Göteborg: 16,6 (16,1)
Hela riket: 18,6 (18,5)

Alla arbetslösa (16-64 år) i okto-
ber 2012 i % (september månad 
inom parantes)
Kungälv: 3,9 (3,9) 
Lerum: 3, 6 (3,7)
Ale: 6,0 (5,8)
Lilla Edet: 8,0 (7,5)
Alingsås: 7,4 (7,3)
Göteborg: 9,5 (9,4)
Hela riket: 8,5 (8,4)

IT-piloterna fortsätter
– Satsning för att minska 
ungdomsarbetslösheten
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Kiosktjuvar
Kiosken i Bohus centrum 
utsätts för inbrott. Livsmedel 
och kontanter tillgrips.

Polisen kontrollerar en bil 
i Nödinge. En person visar 
tydliga tecken på narkotikapå-
verkan. Han är också misstänkt 
för innehav av narkotika.

Onsdag 14 november

Inbrott i klubbhus
Inbrott i Nödinge SK:s klubb-
stuga på Vimmervi idrottsplats. 
En dator tillgrips.

Torsdag 15 november

Villainbrott
Villainbrott i Bohus. Fönstret till 
sovrummet bryts upp och gär-
ningsmännen flyr från platsen 
med diverse gods, bland annat 
en dator och smycken.

Polisen kommer till Ale gym-
nasium för att hämta en person 
till förhör. I samband med detta 
upprättas en anmälan om nar-
kotikabrott, eget bruk.

Villainbrott i Nol. Tjuvarna 
bryter upp ytterdörren och 
tar sig in i fastigheten. Diverse 
gods tillgrips.

Lördag 17 november

Narkotikabrott
En person grips för narkotika-
brott i Surte, eget bruk.

Butikspersonal ser hur en 
person som besöker Kvantum 
på Ale Torg öppna en burk 
energidryck för att sedan 
tömma innehållet. Vidare 
öppnar mannen en burk ansikt-
skräm och en geléburk och tar 
för sig av innehållet. Persona-
len tillkallar polis som griper 
den misstänkte.

Antalet anmälda brott under 
perioden 12/11 – 19/11: 51. Av 
dessa är sex bilinbrott och fyra 
biltillgrepp.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

ALAFORS. En brand utbröt 
i en industrilokal i Alafors 
på onsdagseftermiddagen. 
Räddningstjänsten fick 
larmet vid 17-tiden.

– När vi kom fram brann 
det i takkonstruktionen, 
såväl invändigt som utvän-
digt, säger insatsledare 
Johan Häger.

Brandmän från sta-
tionerna i Nol och Surte 
deltog i släckningsarbetet, 
som pågick under flera 
timmar. Räddningstjänsten 
lämnade inte platsen förrän 

vid kvart i tio-tiden.
– Det finns i nuläget 

ingen fastställd brandor-
sak. En person som bedri-
ver verksamhet i Ahlafors 
gamla fabriker upptäckte 
branden och larmade oss, 
berättar Johan Häger.

Det pågår en renovering 
av industrilokalerna, som 
angränsar Ahlafors Gym. 
Fastigheten drabbades av 
vattenskador.

Inga personskador rap-
porteras.

JONAS ANDERSSON

En brand utbröt i Ahlafors gamla spinnerifabrik på ons-
dagseftermiddagen.

Brand i Ahlafors fabriker

SURTE. Att leva med 
ADHD, Aspergers syn-
drom eller något annat 
neuropsykiatriskt funk-
tionshinder är ingen 
ovanlighet.

Jenny Ahto vet hur 
det är och som stöd 
för personer i liknande 
situation startar hon 
nu en lokal Attention-
förening i Ale.

Hon fick själv diagnosen 
ADHD för tre år sedan, 
vilket besvarade många av 
frågorna hon ställt sig hela 
livet.  För Jenny Ahto från 

Surte blev det en befrielse att 
kunna sätta ord på det hon 
kände inombords.

Efter att ha blivit medlem i 
Riksförbundet Attention och 
gått på ett par träffar i Kung-
älv fick hon idén att starta 
upp en lokal förening i Ale 
och i tisdags hölls den första 
träffen i Ale aktivitetscenters 
lokaler i Nödinge. 

– Tanken är att träffas på 
ett avslappnat sätt, känna 
gemenskap och prata om 
precis vad som helst. Bara att 
få tillfälle att utbyta praktiska 
tips betyder mycket. Sedan 
är planen att längre fram 
kunna plocka upp vad som 
pratas mycket om och kanske 
bjuda in representanter från 
exempelvis Försäkringskas-
san eller Arbetsförmedlingen 
som kan svara på frågor eller 
olika föreläsare, säger Jenny 
och tillägger:

– Det är även ett bra till-
fälle för myndigheterna att 
träffa personer med olika 
funktionsnedsättningar för 
att få bättre förståelse. Alla 
f u n g e r a r 
olika och 
jag tror att 
m y n d i g -
h e t e r n a 
b e h ö v e r 
s a m v e r k a 
mer för 
att kunna 
a n p a s s a 

stödet efter varje persons 
individuella behov.

Hon poängterar också att 
alla är välkomna att delta på 
träffarna, som kommer att 
hållas två gånger i månaden. 
Inget medlemskap behövs. 

– Attention är inte bara för 
oss med en diagnos utan även 
för anhöriga eller personer 
som misstänker att de har en 
diagnos. 

Genom kontakter med 
kommunen, affischering och 
marknadsföring via Face-
book hoppas Jenny Ahto på 
att nå ut till aleborna och visa 
att föreningen finns. 

Träffarna kommer att 
ske på tisdagskvällar ojämna 
veckor i Ale aktivitetscenters 
lokaler. Nästa tillfälle är den 
4 december och därefter den 
18. 

– Jag känner att det här är 
jätteviktigt och tror att det 
behövs i Ale.

Attention!

– Förening för personer med dolda funktionsnedsättningar

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

RIKSFÖRBUNDET 
ATTENTION
Attention är en intresseorganisa-
tion för människor med neuropsy-
kiatriska funktionsnedsättningar 
såsom ADHD, Aspergers syndrom, 
Tourettes syndrom, språkstör-
ningar och OCD (tvångssyndrom). 
Riksförbundet arbetar för att 
barn, ungdomar och vuxna med 
diagnoser ska bemötas med re-
spekt och få det stöd de behöver 
i skolan, på arbetsmarknaden och 
på fritiden. 
I uppgifterna ingår bland annat 
att bilda nätverk och stödgrup-
per och att sprida kunskap om 
funktionsnedsättningarna och 
medlemmarnas behov. 
Lokala föreningar fi nns över hela 
Sverige och nu även i Ale.

Nu på söndag (25/11)

signerar ROLF BERG 
sina tomtar hos oss!

Rolf Berg signerar:      
1/12 Liseberg
2/12 Kungälv

14/12 Kungälv
15/12 Liseberg

Välkomna!

SÖNDAGSÖPPET

 VARDAGAR 10-18 • LÖRDAG 10-15 • SÖNDAGAR 11-16  
VÄSTRA  GATAN 71, KUNGÄLV TEL 0303-166 75

lodosemuseum.se

Lördag 24 november kl 14

TEATERDRÄKT
 Ida Lagnander, dräktskaparen bakom 

kläderna till spelen ”Drömmen om 
Birgitta” och ”Vid Ljuda Os”, berättar  
om hur karaktärer skapas med hjälp 

av dräkt. Prova kläder från 
teaterspelen och filmerna om Arn.

Fri entré. Välkommen!

NÖDINGE. På lördag är det dags för höstens 
första författarfrukost. Elin Boardy, från 
Göteborg, gästar Ale bibliotek. Elin är bib-
liotekarie och redaktör för kulturtidsskrif-
ten Fantasin.

Elin Boardy romandebuterade 2008 med 
”Allt som återstår” som fick mycket stor 
uppmärksamhet. ”Mot ljuset” heter hennes 
andra roman.

Nästa författarfrukost blir lördagen den 
15 december då Ale bibliotek får besök av 
Erik Andersson från Alingsås.

JONAS ANDERSSON

Författarfrukost
Elin Boardy är huvudpersonen på lördagens 
författarfrukost på biblioteket i Nödinge.

– Elin Boardy till Nödinge

Vill stötta andra. Jenny Ahto från Surte startar upp en Attention-förening i Ale.
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NÖDINGE. Återigen har 
två teknikelever från 
Ale gymnasium fått 
chansen att praktisera 
på ett designföretag i 
Manchester. 

Skolans internatio-
nella samarbeten fort-
sätter och nu planeras 
även för ett utbyte med 
Slovakien.

Nyligen hemkomna efter 
tre spännande och lärorika 
veckor i England hade Oskar 
Belzons och Alexander 
Bernhardsson mycket att 
berätta. De övriga eleverna 
på teknikprogrammet lyss-
nade intresserat under pre-
sentationen förra tisdagen. 

De går tredje året på Tek-
nikprogrammet med desig-
ninriktning och nappade 
direkt när de fick chansen 
att praktisera på det engelska 
designföretaget Lucid Inno-
vation i Manchester. 

Huvuduppgiften var att 
designa en enkel produkt till 
köket och samtidigt inklu-
dera stadens kultur i arbetet. 
Därför ägnades den första 
veckan åt att leta inspiration.

– Vi var runt och tittade på 
arkitekturen och på produk-
ter i olika köpcentrum för 
att få inspiration och idéer, 
säger Alexander, som valde 

att designa en kastrull som 
inte kokar över. 

Designföretaget har bara 
fem anställda och aleeleverna 
fick mycket positiv feedback 
på sina arbeten. Förutom 
själva designen skulle de även 
kunna redogöra för bland 
annat tillverkningsproces-
sen och paketeringen för en 
eventuell investerare. 

Ett unikt designat disk-
ställ i form av en metallkon-
struktion med plast utgjorde 
Oskars bidrag.

Väl omhändertagna
– Vi blev mycket väl omhän-
dertagna. Inför en sådan här 
praktik behöver man inte 
oroa sig för att vara dålig 
på att rita eller få idéer. Allt 
sådant löser sig när man väl 
är där.

Även om deras idéer 
denna gång stannade vid 
ritningarna, så lämnade ale-
eleverna avtryck på företaget 
och inspirerade till nya pro-
dukter.

Det är andra året som 
teknikelever från Ale gym-
nasium får chansen att göra 
praktik på manchesterföreta-
get och i fjol var det Edwin 
Modin och Jonas El-Man-
soury som fick chansen att 
pröva vingarna.

Nu fortsätter Ale gymna-

sium att utveckla det inter-
nationella samarbetet. Nästa 
år hoppas man även på att 
kunna starta ett utbyte med 
Slovakien genom ett EU-
projekt. 

Andra veckan i januari 
åker två lärare från Ale 
gymnasium, Bassim Idan 
på Teknikprogrammet och 

Britt-Mari Palmestål på 
Vård- och omsorgsprogram-
met, till Slovakien för att 
träffa samarbetspartners och 
utbyta idéer. 

Elever på spännande uppdrag:

Design i Manchester

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Hemma igen. Alexander Bernhardsson och Oskar Belzons 
fi ck mycket positiv feedback på sina arbeten under praktiken 
på designföretaget Lucid Innovation i Manchester.

Kaj Merstrand, Alfhems Wärdshus, och Lisbeth Karlberg, Ale 
Slöjdare, hälsar välkommen till Kungsgården nu på lördag 
och söndag då det vankas marknad i Magasinet och julbuffé 
i restaurangen.

ALVHEM. Julen är i 
antågande.

Först ut bland de 
många julmarknaderna 
i vårt område är Ale 
Slöjdares årliga tilldra-
gelse på Ale GK.

Till helgen öppnas 
dörrarna till Magasinet 
på Kungsgården och 
samtidigt dukar gol-
frestaurangen upp med 
julbuffé.

Ale Slöjdare har skapat en 
tradition med att arrangera 
julmarknad i magasinsbygg-
naden. Marknaden infaller 
alltid sista helgen i novem-
ber.

– Elva hantverkare 
kommer att finnas repre-
senterade i Alvhem. Utbu-
det av produkter kommer 
att variera, alltifrån textil till 
trä, säger Lisbeth Karlberg 
i Ale Slöjdare.

– Det brukar vara gott om 
besökare och det får vi tro att 
det blir i år också. Självklart 
hade det varit roligt med 

lite snö, så att gästerna fick 
uppleva Ale Golfklubbs fina 
anläggning i vinterskrud, 
säger Lisbeth som utlovar 
hög mysfaktor i dagarna två.

Inne i restaurangen 
kommer Kaj Merstrand och 
hans personal att duka upp 
en välsmakande julbuffé. 

– Folk gör nog klokt i att 
boka bord, så att de inte blir 
besvikna om de kommer 
hit och det är fullt i restau-
rangen, säger Kaj.

Skinka, korv, köttbullar 
och husets sillbord är några 
av alla de godsaker som Alf-
hems Wärdshus ska attrahera 
gästernas smaklökar med.

– Sedan har vi Ales godaste 
Janssons, försäkrar Dennis 
Merstrand.

I december är det julbor-
dens tid och familjen Mer-
strand vet att det är en hek-
tisk tid som väntar dem.

– Det är mycket jobb, men 
samtidigt är det en väldigt 
rolig tid på året, avslutar Kaj 
Merstrand.

JONAS ANDERSSON

aj Merstrand Alfhems Wärdshus och Lisbeth Karlberg Al

God mat och hantverk 
på Kungsgården

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  
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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!

Välplanerad familjevilla!

Välkommen till denna välplanerade villa med bra läge i 
Göta. Prisvärt boende med plats för hela familjen. Låga 
driftskostnader genom vedkamin och luftvärmepump. 
Promenadavstånd till bad i Ryrsjön. Skola/dagis i 
området. En riktig familjevilla i barnvänligt område som 
ska ses på plats. Välkommen på visning! 143 kvm. 

Pris 1.495.000:- som utgångspris 
Visas 22/11. Ring för bokning.
Adress Aspekullavägen 6.
Henrik Kjellberg 0727-316 360

Drömmen kan bli sann!

Nu kan vi äntligen erbjuda en gård på ca 3 ha 
med maskinhall på 350kvm och stall på 150kvm 
innehållande sju hästboxar. Paddock med belysning.
Bostadshus på ca 100kvm med öppen planlösning 

lugnet, avkopplingen och även chansen att uppfylla
dina drömmar!  

Pris 3.195.000:- som utgångspris.
Visas 25/11. Ring för bokning. 
Adress Rösbacka 580.

Göta Ryd

Funderar du 
på att sälja?

Det är mycket som ska förberedas 

drömbostad. Vi vill därför erbjuda dig 

att det kostar dig en krona!

 

Ring oss idag!

Henrik Kjellberg

0727-316 360

A

0705-377 619
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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.

SURTE. I fredags fi rade 
Rör- och Svetskon-
struktioner 50 år och 
det blev en dag att 
minnas – i dubbel be-
märkelse. 

– Idag blickar vi 
tillbaka på gamla tider 
och fi rar med tårtor 
och cabaret säger 
företagsledaren Kjell 
Thorberntsson. 

Stämningen var uppslup-
pen bland de anställda, som 
nyfiket bläddrade igenom 
högar av fotoalbum i väntan 
på tårtan. Ur högtalarna 
skrålade musik från 60-talet. 

Minnena av svunna tider fick 
stå i centrum när Rör- och 
Svetskonstruktioner firade 
50 år.

Företaget har spelat en 
stor roll i utbyggnaden av 
både fjällvärmenätet och 
naturgasledningar i Göte-
borgsområdet och uppdra-
gen med rördelstillverkning 
ökade kraftigt i samband 
med kulvertnätets fortsatta 
expansion under 90-talet.

– Många övertidstimmar 
blev det och ibland svetsade 
man dag och natt, minns 
Kjell Thorberntsson, som 
driver företaget tillsam-
mans med sin bror Sven 

Thorberntsson och Benny 
Johansson.

Företaget har idag 19 
anställda och flera har varit 
med i många år. Under 2000-
talet har nyrekryteringen av 
unga medarbetare medfört 
en välbehövlig sänkning av 
medelåldern.

– Det är ett gott gäng 
och man känner sig trygg 
här. Vi försöker att hitta på 
mycket saker ihop, som att 
gå på hockey eller medverka 
i andra sportsliga aktivite-
ter, vilket bidrar till trivseln, 
säger Kjell.

Han är noga med att 
bevara minnena och dagen 

till ära har han knåpat ihop 
ett fotokollage som pryder 
väggen i fikarummet. Bil-
derna i de många fotoalbu-
men framkallade i fredags 
många glada skratt hos de 
anställda. 

Framgångssagan för 
Rör- och Svetskonstruk-
tioner fortsätter och idag 
servar man många stora 
kunder. Dessutom har arbe-
tet med rördelstillverkning 
åt Powerpipe, som ligger på 
andra sidan E45 i Surte, ökat 
betydligt de senaste åren. 

– Framtiden ser ljus ut, 
konstaterar Kjell Thor-
berntsson.

Efter jubileumstårtan 
hade det blivit dags för 
medarbetarna att svida om 
och bege sig mot Cabaret 
Lorensberg där 50-årsfiran-

det fortsatte i storslagen stil.

Storslaget jubileum
– Rör- och Svetskonstruktioner 
AB fi rade 50 år

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Glatt gäng. Rör- och Svetskonstruktioner AB slog på stort 
och fi rade 50 år med tårtkalas och cabaret.

Gemenskap. Fotoalbumen med bilder från förr lockade till 
många skratt under fredagens jubileum.

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

JULKONSERT MED SISSELA KYLE 
& MICHAEL WEINIUS 
GÖTEBORGS SYMFONIKER OCH GÖTEBORGS SYMFONISKA KÖR

 LIVE PÅ BIO 
FRE 7 DEC KL 18        

WWW.LIVEPABIO.SE

WWW.GSO.SE

bjuder dig på julkonsert!

Alingsås: Saga | Bengtsfors: Odéon bio | Ed: Svea Bio, Stallbacken | Kungälv: Trappan Bio 
Lidköping: Folkan | Lysekil: Folkan | Skövde: Biograf Odeon | Stenungsund: Fregatten Bio 
Svenljunga: Teaterbiografen | Trollhättan: Hebe | Åsensbruk: Håfreströms Bio | Göteborg: Roy 
Nol (14/12): Medborgarhusets Bio | Ulricehamn (21/12): Folkets Hus    

Välkommen till Repslagarvägen, ÄlvängenFESTEN FORTSÄTTER!
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ÄLVÄNGEN. Ett mer el-
ler mindre kaos!

Så skulle man kunna 
beskriva torsdagsmor-
gonens invigningsfi ran-
de av Netto i Älvängen.

Långt före utsatt tid 
ringlade sig kön lång 
och parkeringsplatser-
na räckte inte till.

Det råder ingen som helst 
tvekan om att kunderna 
har saknat sin Netto-butik 
i Älvängen under det halvår 
som affären varit stängd. I 
torsdags var väntan över och 
precis klockan nio klippte 
butikschefen, Linda Wall-
gren, det blågula bandet och 
välkomnade de första besö-
karna.

Dagen till ära fanns den 
danska företagsledningen 
på plats med vd Carsten 
Hansen i spetsen.

– Vi är mycket stolta över 
vår nya butik och hoppas att 
kunderna ska gilla den, för-
klarade Carsten som hade all 
anledning att se belåten ut.

Kunderna fick slussas 
in i omgångar och under 
tiden som de väntade på att 
få komma in fick de avnjuta 
kaffe och kanelbulle.

– Skönt att Netto har 
öppnat igen, man har saknat 
butiken, konstaterade Len-
nart Blomster som inte ville 
missa invigningsfirandet och 

de många storslagna öpp-
ningserbjudandena.

För att förhindra allt-
för långa köer i kassan hade 
Netto fördubblat sin per-
sonalstyrka, som såg till att 
packa ned kundernas inhand-
lade varor i påsar.

– Vi trodde nog att det 
skulle komma en hel del folk, 
men att det skulle bli den 
här anstormningen hade vi 
inte vågat drömma om. Det 
känns fantastiskt kul att få 
möta kunderna igen. Den 
här dagen har vi längtat efter, 
sade Linda Wallgren.

100 meters kö till nya Netto
– Invigningen skapade kaos i Älvängen

NETTO

•  Netto planerar att öppna 15-
20 butiker i Sverige per år.

•  Netto har 151 butiker i Sverige 
samt fl er än 1 100 butiker i 
Europa.

•  Den första svenska butiken 
öppnades i Trelleborg 2002.

•  Netto fi nns i Danmark, Sve-
rige, Tyskland och Polen.

•  Netto i Sverige ägs av Dansk 
Supermarked A/S

•  Huvudkontor, supportcenter 
och centrallager i Falkenberg, 
samt centrallager I Linkö-
ping.

•  Netto Älvängen tog över Kon-
sums tidigare lokaler 2004.

Butikschefen Linda Wallgren klippte det blågula bandet och 
förklarade Nettos nya butik i Älvängen invigd.

Kön ringlade sig lång av nyfi kna och förväntansfulla kunder.

Hassan Ketabati var en av 
de första kunderna som pas-
serade entrén till den nya 
Netto-butiken i Älvängen. 
Hassan bjöds på godis av 
Scottie.

I väntan på att få komma in i den nya butiken fi ck kunderna 
värma sig med en kopp kaffe.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Finns i färgerna Midnight Sky, Moondust Silver, Frozen White, Panther Black, Lunar Sky

Ford Kuga Titanium S 5D
Stor körglädje och fyrhjulsdrift från 
Haldex är standard i Ford Kuga. Bilen 
har dessutom fått fem stjärnor av fem 
möjliga i Euro NCAP säkerhetstest.

Nya
person- och transportbilar

UPP TILL 64 200:- RABATT 
när du köper en ny Ford Kuga hos Bättre Bil

BÄTTRE BIL
Nödingevägen 2, Nödinge

Tel: 0303-960 96
www.battrebil.se

Ford Kuga Titanium S 5D 
2.0TD 140 hk MPS 4WD

Färg: Panther Black
Fabr.utrustn: 
Motorvärmare - bränsledriven 
parkeringsvärmare – diesel
Sony CD + Bluetooth/USB, 8 högtalare
Titanium Designpaket: Mörktonade 

Ordinarie pris: 340 100 kr
Rabatt:    64 200 kr

Kampanjpris: 275 900 kr

Ford Kuga Titanium S 5D 
2.0TD 160 hk MPS 4WD

Färg: Frozen White
Fabr.utrustn: 
Motorvärmare - bränsledriven 
parkeringsvärmare – diesel
Sony CD + Bluetooth/USB, 8 högtalare
Titanium Designpaket: Mörktonade 

Ordinarie pris: 345 100 kr
Rabatt:    63 200 kr

Kampanjpris: 281 900 kr

Trygghet med anslutet inbrotts- & 
brandlarm från 219 kronor/månad. 
Som kund hos oss äger du ditt larmpaket 
direkt, fri support, materialgaranti och två 
fria utryckningar. Blir du dessutom Guldkund 
får du 1 500 kronor rabatt på startavgiften 
(ord.pris 1 995 kr).  
Har du vår boendeförsäkring samt tecknar 
larm med treårsavtal hos oss, sänker vi din 
premie för boendet med upp till 15 %. Ring 
oss redan idag på 020-20 79 00 eller gå in på 
LFlarmcentral.se

Inne & utebelysning
Ale LampanVid Statoil, Göteborgsvägen 94, Älvängen 

Tel: 0303-74 88 54

 Varmt välkommen in och kika!
JULBELYSNING I BUTIKEN

590 kr
Belid499 kr

Nyhet!

290 kr

1390 kr

Star Trading
Finns även 

i vit och röd.

Star Trading

Öppet vardagar 10-18 & lördagar kl 10-14

Nu i butiken!

Stjärna på fot från 99:-

2012  |   vecka 47  |   nummer 42  |   alekuriren 15

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

4000 kvm varuhus

Leksaker

Eget café

Julgardiner

75:-
Lykta

99:-

Pläd 195:-/st

Lampa

Glöggset 35:-

Porslinslyktor
Tomte 38cm: 8990

Svamp 20cm: 7990 från 20:-/st
Kuddfodral

35:-

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

Julstart lördag 24/11 kl 12-16
Oavsett om du tror på tomten eller inte, så blir det 
jul i år också! Låt den börja på Bäckebol med årets 
längsta inköpslista. För vi har det mesta av det bästa. 
Medan du julhandlar, kan du ta rast vid friggeboden. 
Njut av lite god glögg, julmust och pepparkakor. 

vid brasan. Julmusik värmer också bra, så ställ in 
öronen på julfrekvensen! Hitta småtomtarnas 
önskelistor och tävla om fina pepparkakshus att 
bygga själv!

 

på Bäckebol 

Nu är det 
jultider

Stort och smart

24/11 kl 12-16

NÖDINGE. Det blev 
succé när Nille öppnade 
sin allra första butik i 
Göta älvdalen, närmare 
bestämt på Ale Torg.

När invigningsbandet 
klipptes stod folk i kö 
för att få komma in.

– Vilken respons, 
jublade butikschefen 
Ulrika Karlsson.

Nyfikenheten var stor och 
många hade sökt sig till Ale 
Torg för att få uppleva invig-
ningen av Nille.

– Att det skulle komma så 
mycket folk redan klockan 
tio en vardagsmorgon över-
träffade våra förväntningar, 

förklarade Malin Olofsson 
med ett brett leende.

Besökarna bjöds på ett glas 
bubbel innanför entrédör-
ren och kunde sedan i lugn 
och ro gå runt bland hyllor 
av ljus, servetter, julpynt, 
leksaker, godis med mera. 
Emellanåt var det trångt om 
utrymmet, men såväl kunder 
som personal såg ut att trivas 
i vimlet.

Roligt med ny butik
– Alltid roligt med en ny 
butikskedja som väljer att 
etablera sig i Ale. Jag tror 
mycket på Nilles koncept, 
sade Marie en av alla dem 
som tog del av onsdagens 
öppningserbjudanden från 

den norska butiksjätten.
– Presentpapper för en 

krona styck är exempelvis 
oslagbart!

Rusning till Nilles invigning
Invigningsbesökarna strömmade till i riklig skara när Nille öppnade sin butik på Ale Torg i 
onsdags. Innanför entrén serverades det ett glas bubbel. Alexandra Stéen hälsade välkom-
men.

Många passade på att fynda 
presentpapper för en krona 
rullen.

PÅ ALE TORG

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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ÄLVÄNGEN. Ett mer el-
ler mindre kaos!

Så skulle man kunna 
beskriva torsdagsmor-
gonens invigningsfi ran-
de av Netto i Älvängen.

Långt före utsatt tid 
ringlade sig kön lång 
och parkeringsplatser-
na räckte inte till.

Det råder ingen som helst 
tvekan om att kunderna 
har saknat sin Netto-butik 
i Älvängen under det halvår 
som affären varit stängd. I 
torsdags var väntan över och 
precis klockan nio klippte 
butikschefen, Linda Wall-
gren, det blågula bandet och 
välkomnade de första besö-
karna.

Dagen till ära fanns den 
danska företagsledningen 
på plats med vd Carsten 
Hansen i spetsen.

– Vi är mycket stolta över 
vår nya butik och hoppas att 
kunderna ska gilla den, för-
klarade Carsten som hade all 
anledning att se belåten ut.

Kunderna fick slussas 
in i omgångar och under 
tiden som de väntade på att 
få komma in fick de avnjuta 
kaffe och kanelbulle.

– Skönt att Netto har 
öppnat igen, man har saknat 
butiken, konstaterade Len-
nart Blomster som inte ville 
missa invigningsfirandet och 

de många storslagna öpp-
ningserbjudandena.

För att förhindra allt-
för långa köer i kassan hade 
Netto fördubblat sin per-
sonalstyrka, som såg till att 
packa ned kundernas inhand-
lade varor i påsar.

– Vi trodde nog att det 
skulle komma en hel del folk, 
men att det skulle bli den 
här anstormningen hade vi 
inte vågat drömma om. Det 
känns fantastiskt kul att få 
möta kunderna igen. Den 
här dagen har vi längtat efter, 
sade Linda Wallgren.

100 meters kö till nya Netto
– Invigningen skapade kaos i Älvängen

NETTO

•  Netto planerar att öppna 15-
20 butiker i Sverige per år.

•  Netto har 151 butiker i Sverige 
samt fl er än 1 100 butiker i 
Europa.

•  Den första svenska butiken 
öppnades i Trelleborg 2002.

•  Netto fi nns i Danmark, Sve-
rige, Tyskland och Polen.

•  Netto i Sverige ägs av Dansk 
Supermarked A/S

•  Huvudkontor, supportcenter 
och centrallager i Falkenberg, 
samt centrallager I Linkö-
ping.

•  Netto Älvängen tog över Kon-
sums tidigare lokaler 2004.

Butikschefen Linda Wallgren klippte det blågula bandet och 
förklarade Nettos nya butik i Älvängen invigd.

Kön ringlade sig lång av nyfi kna och förväntansfulla kunder.

Hassan Ketabati var en av 
de första kunderna som pas-
serade entrén till den nya 
Netto-butiken i Älvängen. 
Hassan bjöds på godis av 
Scottie.

I väntan på att få komma in i den nya butiken fi ck kunderna 
värma sig med en kopp kaffe.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Finns i färgerna Midnight Sky, Moondust Silver, Frozen White, Panther Black, Lunar Sky

Ford Kuga Titanium S 5D
Stor körglädje och fyrhjulsdrift från 
Haldex är standard i Ford Kuga. Bilen 
har dessutom fått fem stjärnor av fem 
möjliga i Euro NCAP säkerhetstest.

Nya
person- och transportbilar

UPP TILL 64 200:- RABATT 
när du köper en ny Ford Kuga hos Bättre Bil

BÄTTRE BIL
Nödingevägen 2, Nödinge

Tel: 0303-960 96
www.battrebil.se

Ford Kuga Titanium S 5D 
2.0TD 140 hk MPS 4WD

Färg: Panther Black
Fabr.utrustn: 
Motorvärmare - bränsledriven 
parkeringsvärmare – diesel
Sony CD + Bluetooth/USB, 8 högtalare
Titanium Designpaket: Mörktonade 

Ordinarie pris: 340 100 kr
Rabatt:    64 200 kr

Kampanjpris: 275 900 kr

Ford Kuga Titanium S 5D 
2.0TD 160 hk MPS 4WD

Färg: Frozen White
Fabr.utrustn: 
Motorvärmare - bränsledriven 
parkeringsvärmare – diesel
Sony CD + Bluetooth/USB, 8 högtalare
Titanium Designpaket: Mörktonade 

Ordinarie pris: 345 100 kr
Rabatt:    63 200 kr

Kampanjpris: 281 900 kr

Trygghet med anslutet inbrotts- & 
brandlarm från 219 kronor/månad. 
Som kund hos oss äger du ditt larmpaket 
direkt, fri support, materialgaranti och två 
fria utryckningar. Blir du dessutom Guldkund 
får du 1 500 kronor rabatt på startavgiften 
(ord.pris 1 995 kr).  
Har du vår boendeförsäkring samt tecknar 
larm med treårsavtal hos oss, sänker vi din 
premie för boendet med upp till 15 %. Ring 
oss redan idag på 020-20 79 00 eller gå in på 
LFlarmcentral.se

Inne & utebelysning
Ale LampanVid Statoil, Göteborgsvägen 94, Älvängen 

Tel: 0303-74 88 54

 Varmt välkommen in och kika!
JULBELYSNING I BUTIKEN

590 kr
Belid499 kr

Nyhet!

290 kr

1390 kr

Star Trading
Finns även 

i vit och röd.

Star Trading

Öppet vardagar 10-18 & lördagar kl 10-14

Nu i butiken!

Stjärna på fot från 99:-
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Vi bygger nyttvaruhus i Stora Viken, Bohus vid E45Premiär 27/2 2013

4000 kvm varuhus

Leksaker

Eget café

Julgardiner

75:-
Lykta

99:-

Pläd 195:-/st

Lampa

Glöggset 35:-

Porslinslyktor
Tomte 38cm: 8990

Svamp 20cm: 7990 från 20:-/st
Kuddfodral

35:-

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

Julstart lördag 24/11 kl 12-16
Oavsett om du tror på tomten eller inte, så blir det 
jul i år också! Låt den börja på Bäckebol med årets 
längsta inköpslista. För vi har det mesta av det bästa. 
Medan du julhandlar, kan du ta rast vid friggeboden. 
Njut av lite god glögg, julmust och pepparkakor. 

vid brasan. Julmusik värmer också bra, så ställ in 
öronen på julfrekvensen! Hitta småtomtarnas 
önskelistor och tävla om fina pepparkakshus att 
bygga själv!

 

på Bäckebol 

Nu är det 
jultider

Stort och smart

24/11 kl 12-16

NÖDINGE. Det blev 
succé när Nille öppnade 
sin allra första butik i 
Göta älvdalen, närmare 
bestämt på Ale Torg.

När invigningsbandet 
klipptes stod folk i kö 
för att få komma in.

– Vilken respons, 
jublade butikschefen 
Ulrika Karlsson.

Nyfikenheten var stor och 
många hade sökt sig till Ale 
Torg för att få uppleva invig-
ningen av Nille.

– Att det skulle komma så 
mycket folk redan klockan 
tio en vardagsmorgon över-
träffade våra förväntningar, 

förklarade Malin Olofsson 
med ett brett leende.

Besökarna bjöds på ett glas 
bubbel innanför entrédör-
ren och kunde sedan i lugn 
och ro gå runt bland hyllor 
av ljus, servetter, julpynt, 
leksaker, godis med mera. 
Emellanåt var det trångt om 
utrymmet, men såväl kunder 
som personal såg ut att trivas 
i vimlet.

Roligt med ny butik
– Alltid roligt med en ny 
butikskedja som väljer att 
etablera sig i Ale. Jag tror 
mycket på Nilles koncept, 
sade Marie en av alla dem 
som tog del av onsdagens 
öppningserbjudanden från 

den norska butiksjätten.
– Presentpapper för en 

krona styck är exempelvis 
oslagbart!

Rusning till Nilles invigning
Invigningsbesökarna strömmade till i riklig skara när Nille öppnade sin butik på Ale Torg i 
onsdags. Innanför entrén serverades det ett glas bubbel. Alexandra Stéen hälsade välkom-
men.

Många passade på att fynda 
presentpapper för en krona 
rullen.

PÅ ALE TORG

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Bettan håller ordning
I över 20 år har hon hållit rent på Ales skolor.

Elsbeth ”Bettan” Persson har alltid trivts med jobbet som lokalvårdare.
När hon inte städar på gymnasiet är det resor till fjärran länder som lockar mest.

Du har jobbat som lokal-
vårdare i Ale sedan 1989. 
Vad är det som gjort att 
du stannat kvar i över 
20 år?
– Först jobbade jag på Aro-
seniusskolan 1989-1995 och 
sedan började jag på Ale 
gymnasium när det startade 
95. Jag trivs med omgiv-
ningen här och mixen av 
människor. Här träffar man 
både vuxna och ungdomar 
och det händer mycket hela 
tiden. 

Vilka är de största förde-
larna med ditt arbete?
– Att vara lokalvårdare är ett 
fritt arbete, man sköter sitt 
eget och sedan träffar man 
arbetskamraterna i fikarum-
met. Vi är ett sammansvetsat 
gäng och vissa har jag jobbat 
ihop med ända sedan mitten 
av 90-talet. Det är roligt när 
man känner att man gjort ett 

bra jobb och känner sig stolt 
över det man åstadkommit. 
En stor fördel är att när jag 
lämnar jobbet och går hem, 
då behöver jag inte tänka 
mer på det förrän nästa dag. 

Får du ofta beröm för att 
du gjort ett bra jobb?
– Ja, det händer att vi får 
beröm, att folk poängterar 
att det ser fint ut och det är 
roligt att höra. 

Är du lika ordningssam 
hemma som på jobbet?
– Nej, jag tar inte med mig 
jobbet hem om man säger 
så. Jag är inte den som går 
och putsar hela tiden, utan 
är nog som folk är mest. På 
jobbet går man in i en yrkes-
roll.

Vad gör du på fritiden?
– Jag tränar på Friskis och 
Svettis. Sedan läser jag 

mycket böcker, allt ifrån 
deckare till biografier. Jag 
tycker även om att vara ute 
och gå i naturen. Resor är 
också ett stort intresse, att 
se nya kulturer och träffa 
nya människor. Senast var vi 
i Jordanien och det var väl-
digt fascinerande att upp-
leva staden Petra, men också 
intressant att få se hur hårt 
kontrollerat landet är. 

Tittar du lite extra 
på städningen när du 
kommer till nya platser?
– Haha, ja jag är nog lite 
yrkesskadad, för det gör jag 
faktiskt. 

VECKANS 

PROFIL

Namn: Elsbeth ”Bettan” Persson
Ålder: 60
Bor: Lägenhet på Hisingen, 
Göteborg
Gör: Lokalvårdare på Ale gym-
nasium
Familj: Maken Bernt och sonen 
Joakim, 26
Intressen: Resor, böcker och 
friluftsliv
Brinner för: Att uppleva nya 
kulturer
Ogillar: Fästingar
Drömresmål: Burma
Favoritmat: Allätare, gärna lite 
starkt och mat från Nepal är en 
favorit.
Lyssnar helst på: Springsteen 
och Laleh

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Gäller t o m 25 november 2012, med reservation för slutförsäljning.

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

GLÖGGKVÄLL
TORSDAG DEN 29 NOVEMBER

KL 19.00-21.00
Med utlottning av presentkort på 1000:-

Julstjärna enkel 18kr

Julstjärna grenad 39kr

Hyacint 15kr

Hemsida 
snabbt, enkelt, prisvärt!

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

sätten att nå kunder och leverantörer.

Slipp allt krångel, onödiga utgifter och bortkastad tid.

Låt oss på Alekuriren hjälpa dig med din marknadsföring 

på nätet så kan du ägna dig åt annat…

Ring oss gärna om du vill veta mer:

0303-333 734
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Att skaffa hemsida idag behöver varken 
vara svårt, dyrt eller tidskrävande
En väl utformad hemsida är ett av de absolut effektivaste 

sätten att nå kunder och leverantörer.

Slipp allt krångel, onödiga utgifter och bortkastad tid.
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VÄLKOMMEN TILL EN 
RIKTIG MATAFFÄR

Vardagsmat i november

Öppet alla dagar 8-22

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. Priserna gäller t o m v.47 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

100:-

Veckans tårta!
Alla tårtor 

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

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

vårdnadshavare behöver ha 
ett giltigt ICA kort.

10%

Populärt päron som 
fi nns året runt. Gott 

ätpäron men även bra 
till efterrätter.

Saftig, söt och syrlig i 
en härlig kombination

Det lilla extra

Provsmak torsdag 

och fredag 11-19

5 om dan...

Frisk & fröig

2 för 32:-
Polarbröd 405g.
Jfr pris 39,51/kg.

Goda och nyttiga mellanmål

Försmak på julen

Chips, Ostbågar 

2 för 32:-
OLW 175-300g.

Jfr pris 91,43-53,33/kg.

Pysselböcker 

3 för 100:-
Fakta & pyssel om 

prinsessor, hajar, rymden, djur, 
dinosaurier eller bilar.

För dom minsta

50k
Rabatt

50 kronor rabatt vid köp av 2 paket Pampers blöjor 38–62-pack. 

Erbjudandet gäller 1 gång per hushåll. Kan ej kombineras med 

andra erbjudanden. Gäller fr o m 2012-11-19 t o m 2012-11-25.

NAMN:

Till butiken: Inlöses av Kuponginlösen ABAB

R

Pizzakit

1990/st
Sara Lee 600g.
Jfr pris 33,17/st.

Smörgåsmat 

2 för 34:-
Pärsons 100-120g Plånbok. 

Jfr pris 141,67/kg

GÄLLER EJ SALAMI MED VITLÖK & OLIV 100G

Risi, Mannafrutti 

5 för 35:-
165-175g. Flera sorter.
Jfr pris 42,42-40:-/kg.

Kung Oscar 
Pepparkakor 

1590/st
Göteborgs kex 300g. 

Jfr pris 53:-/kg.

Fiskbullar
3-pack 

3490/st
Abba 1125g. Jfr pris 31,02/kg.

Glass 

2 för 79:-
Ben & Jerrys. 500ml.

Flera sorter. Jfr pris 79,-/liter

Kotlett 

4990/kg
ICA Ursprung Sverige.

I skivor, med ben, av gris.

Laxfi lé 

59:-/st
ICA 560g 4-pack Djupfryst.

Jfr pris 105,36/kg.

Krögarpytt

45:-/st
Felix 1500g. Djupfryst.

Jfr pris 30:-/kg.
Syrlig, frisk och söt smak 

med saftigt fruktkött 

Hushållsost 

4990/kg
Arla ca 1,1-2,2kg

Apelsiner i nät 

15:-/st
Spanien 2kg Klass 1. 

Jfr pris 7,50/kg.
Max 2 köp per kund

Prinskorv 

2990/st
Lithells 1 kg.

Max 2 köp per kund.

Julmust

2 för 15:-+ pant 
Nygårda 150cl.

Jfr pris 5:-/liter + pant.
Max 1 köp per kund

Kalles Kaviar 

1990/st
Abba 350g. Original

Stortub Jfr pris 56,86/kg.

Plommon i korg 

15:-/st
ICA Spanien, Italien 1 kg. 

Klass 1.

Päron Conference

15:-/kg
ICA Holland Belgien. Klass 1.

Barnmat
köp 6 st burkar & få

Hipp 190g i glasburk.
Från Dahls bageri



Det var för flera år sedan som representanter från Ting-
bergs AIS kontaktade Erik 
Lööv, projektledare på Tra-
fikverket för sträckan Älv-
ängen-Göta, och förhörde 
sig om möjligheterna att få 
arrangera ett motionslopp i 
samband med invigningen av 
den nya vägen.

– Jag tyckte det lät som 
ett roligt initiativ och sedan 
har klubben förverkligat sina 
planer, berättar Erik Lööv.

Start och mål kommer att 
ske strax söder om det nya 
stationsområdet i Lödöse. 
Deltagarna kommer att 
springa fem kilometer på 
det norrgående körfältet 
för att sedan vända tillbaka 
och springa fem kilometer i 
södergående riktning. Hit-
tills har ett 150-tal personer 
anmält sig. 

– Vi hoppas landa runt 
500 deltagare, men har kapa-
citet för minst det dubbla. 

Vi kommer att stå rustade 
med ett 50-tal funktionärer, 
berättar Lars Agblad, en av 
de drivande krafterna i Ting-
bergs AIS.

– Anmälningstiden går ut 
den 23 november, men efter-
anmälan kan göras till och 
med tävlingsdagen en timme 
före start, betonar Agblad.

BanaVäg i Väst-loppet 
kommer att omfattas av sex 
olika tävlingsklasser. Herrar 
och damer 10 kilometer samt 
herrar och damer 5 kilome-
ter samt pojkar och flickor 5 
kilometer.

Specialdesign
– Vi kommer att ha priser 
till de tre första i respektive 
klass. En specialdesignad 
glasplakett delas också ut till 
samtliga deltagare som full-
följer loppet, avslöjar Peter 
Johansson i TAIS.

Trollhättans Stad, Lilla 
Edets kommun och Ale 
kommun finns med som 
samarbetspartner i projektet.

– Ett roligt inslag som 
ytterligare förhöjer fest-
stämningen den här helgen, 
säger Monika Skorupa, 
kommunikatör i Lilla Edets 
kommun.

Förutom att det är jung-
frulig mark som deltagarna 
springer på, vad präglar 
sträckan i övrigt?

– En motorväg kan tyckas 
tråkig att springa på, men just 
det här avsnittet har inslag av 
broar, viadukter och fin natur 
som gör loppet väldigt speci-
ellt, avslutar Lars Agblad.
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Nytt badrum i höst!
Nu är det kampanjpriser på massor av Ifös 
produkter. Produkter för hela badrummet!

www.ifo.se

Kampanjdagar 
med Ifö

Måndag-torsdag 09-18, Fredag 09-16, Lunchstängt 12-13

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

HÖG TID FÖR DÄCKBYTE
Pressade priser, däckhotell 

och däckverkstad

BÄTTRE BIL
Nödinge • 0303-960 96

www.battrebil.se

och

Löparfest när nya vägen invigs
– Tingbergs AIS hoppas på 500 deltagare

Bana Väg i Väst-loppet går av stapeln lördagen den 8 december på den nya fyrfältsvägen mellan Alvhem och Lödöse. Start 
och mål kommer att ske i närheten av den nya tågstationen Lödöse Södra. Från vänster: Peter Johansson, Tinbergs AIS, 
Monika Skorupa, kommunikatör Lilla Edets kommun, Peter Asp, informationschef Trollhättans Stad, Lars Agblad, Tingbergs 
AIS, och Erik Lööv, projektledare Trafi kverket.

LÖDÖSE. Söndagen den 9 december är det offi ciell 
invigning av nya E45.

Redan på lördagen kommer dock trafi ken att 
släppas på mellan Alvhem och Lödöse, inlednings-
vis bara för löpare.

Tingbergs AIS bjuder in till BanaVäg i Väst-
loppet som ska avverkas på jungfrulig vägbana i 
närheten av Lödöse station.

Lars Agblad, Tingbergs AIS, 
hoppas att motionslop-
pet ska locka minst 500 
deltagare.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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ellt, avslutar Lars Agblad.
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NÖDINGE. Kommunens 
nästa konstgräsplan 
bör hamna i Nödinge.

Åtminstone om 
NSK:s Hans Ulriksson 
får bestämma.

– Det är där som den 
skulle göra störst sam-
hällsnytta.

Majoriteten har lovat att 
bygga fyra konstgräsplaner 
under innevarande man-
datperiod. Under 2012 har 
tre av dem iordningställts; 
Älvevi i Älvängen, Sjöval-
len i Alafors och Forsvallen i 
Skepplanda. Nästa år beräk-
nas arbetet påbörjas med 
Ales fjärde konstgräsplan. 
Kultur- och fritidsnämnden 
för diskussioner med Nol IK, 
men Nödinge SK försöker 
också göra sin röst hörd hos 
ansvariga politiker och tjäns-
temän.

– Vi tycker att vi har blivit 
lite bortglömda i den här dis-
kussionen. Det har påståtts 
att vi inte visat intresse för 
att få en konstgräsplan och 
att det var därför som vi inte 

blev kallade till det inledande 
mötet som Ale kommun 
hade med föreningarna där 
Älvängens IK, Ahlafors IF, 
Skepplanda BTK och Nol 
IK närvarade, förklarar Hans 
Ulriksson i Nödinge SK.

– Sanningen var den att 
NSK inte var intresserade av 
det upplägg som först pre-
senterades och som gick ut 
på att klubbarna skulle finan-
siera sina egna planer med 
hjälp av räntefria lån från 
kommunen. När det visade 
sig att förutsättningarna för 
kommunens stöd till fören-
ingarna ändrades anmälde 
vi vårt intresse för konstgräs 
och det var i februari 2011.

Nödinge samhälle växer i 
rekordfart och idrottsfören-
ingen likaså. NSK upplever 
ett enormt uppsving inom 
sin ungdomsverksamhet, 
lagen blir fler och fler.

Fler tillgodo
– Naturligtvis vore det 

allra bästa för oss att få en 
konstgräsplan på Vimmervi, 
men om man istället väljer 
att lägga den på Bobollplan 

i Nödinge kommer investe-
ringen fler tillgodo, menar 
Hans Ulriksson.

– Bobollplanen, som är 
belägen strax intill den före 
detta tennishallen, vore en 
idealisk placering. Grund-
skolan och gymnasiet skulle 
kunna använda konstgräset 
dagtid och på kvällstid nytt-
jas den av föreningslivet. 
Tillgängligheten är suverän! 
Barn- och ungdomar kan gå 
eller cykla och dessutom är 
det inte långt till Nödinge 
station.

Vad säger du om argu-
mentet att det inte finns 
några tillfartsvägar och 
parkeringsytor vid Boboll-
plan?

– Det är argument som 
inte håller. I närheten finns 
skolans parkering, Ale 
Torg och pendelparkering-
arna. Det är som längst 500 
meter dit. Det fungerar för 
sporthallarna i samhället 
och skulle fungera även för 
konstgräsplanen, säger Hans 
Ulriksson.

Hur driver ni ärendet 
från föreningens sida?

– Jag har mailat mitt för-
slag till Kultur- och fritids-
nämndens ordförande, Isa-
bell Korn (M), men ännu 
ingen större respons. Vi 
fanns också representerade 
på ortsutvecklingsmötet i 
Nödinge och där var mötes-
deltagarna oerhört positiva, 
säger Hans Ulriksson.

På Bobollplan i Nödinge bör kommunens nästa konstgräsplan anläggas anser Hans Ulriksson. Där skulle den göra störst 
samhällsnytta enligt Ulriksson.

Hoppas på konstgräs 
på Bobollplan i Nödinge

KONSTGRÄS I ALE
I Ale har det under 2012 invigts 
tre konstgräsplaner. Slutnotan 
för dessa håller som bäst på att 
sammanställas.  
Uppskattningsvis landar det på 
totalt 19 miljoner kronor. Dyrast 
har Älvevi varit på grund av svåra 
markarbeten. Kostnaderna har 
fördelats mellan klubbarna och 
Ale kommun. Inom parentes anges 
kommunens andel.
Sjövallen ca 6 Mkr (3,8 Mkr) 
Älvevi ca 7 Mkr (4,2 Mkr) 
Forsvallen ca 6 Mkr (Ale 3,8 Mkr)
Cirkauppgifter enligt Ale Fritid.

– Mitt i samhället ökar samhällsnyttan

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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För varje 200 kr du handlar för får du en lott med 
chans att vinna ett presentkort värde 2000 kr
Gäller fram till 22 december.
Dragning 23/12, vinnaren publiceras i Alekuriren vecka 2.
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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)

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



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)

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

1 2 3 4 5 6 7

3 4

7

2

6

1

5

Var med och utse Ale Lucia 2012

NÖDINGE. Målglatt, fan-
tasifullt och effektivt.

Nödinge SK briljerade 
hemma mot Ulrice-
hamn.

Fast det fi nns ytterli-
gare en växel.

Tio insläppta mål, fyra i 
första och sex i andra halvlek, 
vittnade också om ett mot-
stånd som inte höll någon 
större klass. Ulricehamn 
hade aldrig någon chans mot 
betydligt mer kunniga och 
erfarna Nödinge. Trots en 
niomålsledning i paus präg-

lades hemmalagets första 
halvlek av tekniska fel, mis-
sade avslut och ett svagt 
passningsspel. Det blev dock 
bättre ju länge 
matchen led. 
Efter en seger 
med 22 bollar 
är det inte 
heller på sin 
plats att vara 
kritisk...

Sofia Olofsson och Jes-
sica Edler delade på mål-
skyttet under de inledande 
tio minuterna av andra halv-
lek. Nödinge ledde plötsligt 
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Välkomna!
MATCHSPONSOR

Ale Torg

VECKANS MATCHER 
Lördag 24/11 - Bohushallen

F98 14-15 BSM Serie, 4 matcher

Söndag 25/11 - Bohushallen
F98 11-15.30  BSM Serie, 4 matcher
F00 14:00 Nödinge - Sävehof 4

Söndag 25/11 - Nödinge sporthall
D jun 12:30 Nödinge - Kärra
H div6 13:45 Nödinge - Stenungsund

TO Bygg

Grandios upphämtning av Ale HF
NÖDINGE. Ett uträknat 
Ale HF svarade för en 
grandios upphämtning 
mot Frölunda.

Det kunde till och 
med ha blivit maximal 
utdelning.

– Vi vann en pinne 
och visade stor moral, 
konstaterade Aleträna-
ren Kim Wahlgren.

Ale HF:s herrar stod på 
hälarna i första halvlek. Gäs-
tande Frölunda gjorde lite 
som de ville och ledde rätt-
vist med sex bollar i paus.

– Vi skrek lite åt varandra 
och uppenbar-
ligen vaknade 
vi ur koman. 
I andra halv-
lek spelar vi 
som ett helt 
nytt lag. Med lite tur hade 
vi vunnit, men poängen ska 
vi inte skämmas för, menade 
Kim Wahlgren.

Det hade han definitivt 
rätt i, men med lite självdis-

tans bör nog laget ta sig en 
funderare över vad de syss-
lade med under den första 
halvtimmen? När Ale bör-
jade coacha och spela taktiskt 
var motståndaren chanslös. 
Hemmalaget vann andra 
halvlek klart framför allt 
tack vare målvakten Tor-
björn Mattssons närmast 
omänskliga spel. Dessutom 
var Niklas Bernhardtz helt 
strålande i rollen som indian 
och punktspelare. Han fis-
kade upp många bollar i 
det offensiva försvarsspelet 
och med Joakim Samu-
elsson som spjutspets blev 

kontringarna 
effektiva.

– I efter-
hand borde vi 
självfallet ha 
gått ut på dem 

tidigare, men vi på bänken 
satt i samma koma som spe-
larna i den första halvleken, 
sa Kim Wahlgren.

Han höll också med om 
att Torbjörn Mattssons mål-

vaktsspel var avgörande för 
upphämtningen.  På femton 
minuter gick Ale från under-
läge 11-17 till 22-22 och när 
Mikael Wahlgren stänkte in 
23-22 såg Frölunda slaget ut. 
Två olyckliga utvisningar på 
Niclas Ericsson och Niklas 
Bernhardtz satte dock stopp 
för hemmalaget. Med en 
minut kvar att spela tog gäs-
terna åter ledningen, men när 
Bernhardtz åter var tillbaka i 
spel satte han kvitteringen.

Frölunda fi ck sista chan-
sen, men Mattson hade som 
sagt stängt butiken.

– Delad pott känns okej 
med tanke på hur matchen 
utvecklade sig, summerade 
Kim Wahlgren.

Ale HF har nu HK Hök 
borta på söndag. En seger där 
och marken är åter stabil.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Stekhet. Joakim Samuelsson brände en straff i första halvlek, men var sedan ostoppbar och 
hängde in sex mål i andra halvlek. Ett av kontringsmålen var dessutom en riktig delikatess.
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HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Västra Frölunda 28-28

Vassa kanter. Johanna 
Bengtsson var säker från 
vänster och...

Utklassningsseger av Nödinge
med 18-8 och all dramatik 
var sedan länge borta.

– Ja, någon spänning 
bjuder vi inte dirket på, 

skrattade Sara 
Andréasson 
efter matchen.

Det var 
m u n g i p o r 
upp efter en 
komfortabel 

seger. Kantspelarna Johanna 
Bengtsson, Jessica Petter-
son och Caroline Karlsson 
svarade tillsammans för 13 
mål.

Storskytten och som van-
ligt bästa målskytt i Nödinge, 
Elina Mathiasson, match-
ades sparsamt. Det blev ändå 
sju mål och total dominans 
med Elina på plan. För bra 
för division två?

Nödinge är fyra i tabellen, 
fem poäng bakom seriele-

dande ÖHK Göteborg. På 
söndag väntar ytterligare 
ett möte med en av seriens 
sämsta lag. Torslanda HK 
ska knappast ställa till några 
bekymmer. Det gör att NSK 
har häng på silverplatsen.

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog åtta par. Medel var 84 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Ole J Jensen/Torsten Johansson 104
2. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          97
3. Marcus Sandberg/Eiron Andersson  96
4. Elsa Persson/Rikard Johansson 89
5. Karl-Eric Nilsson/Lars Kopp        85
   Göte Olsson/Nils Lindström

I ALE GYMNASIUM

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – Ulricehamn 32-10

BOHUS. Framgångarna 
fortsätter för Ale-Jen-
nylunds ridklubb, som 
numera kan utropa sig 
till landets främsta 
klubb inom hoppning 
för ponny.

Av sammanlagt 
66 ekipage i höstens 
inomhus-SM hade klub-
ben med fem och nästa 
år väntar ponnyall-
svenskan. 
När inomhus-SM avgjordes i 
slutet av oktober i Borås var 
Ale-Jennylunds ridklubb den 
klubb som representerades 
av flest ekipage. 

Tävlingen samlade ryttare 
från hela Sverige och place-
ringarna uppfyllde förvänt-
ningarna. 

Efter två tuffa kvalom-
gångar var tre av klubbens 
ekipage klara för A-finaler.

Slutligen placerade sig 
Alexandra Karlsson på 

Asgårds Sir Väs på 8:e plats 
i B-klassen, Molly Downes 
på Calliaghstown Chico på 
15:e plats i C-klassen och Joy 
Wasserman på Frans Jäger 
slutade sexa i C-klassen. 

I kringklasserna kom 

också Emmy Wessberg på 
Ämedie på 14:e plats i Äng-
lahoppet, klass C och Alex-
andra Karlsson på Likstahöj-
dens Clivia blev sjua i finalen 
för 5-åringa C-ponnyer. 

I år fick Ale-Jennylunds 

RK med ett lag i ponnyall-
svenskans elitserie i hopp-
ning och även nästa år stäl-
ler de upp och kämpar för 
guldet, så nu ligger tjejerna i 
hårdträning. 

JOHANNA ROOS

Aleryttare mot nya framgångar
– Flytet håller i sig för Ale-Jennylunds RK

Tävlingsklara. Joy Wasserman, Molly Downes och Alexandra Karlsson tävlar i ponnyall-
svenskans elitserie i hoppning nästa år tillsammans med Emmy Wessberg, Ida Franzén och 
Evelina Lindh. 



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 47

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

Damer lördag 24 november
13:00 Ahlafors IF - Romelanda UF
14:00 Hisingsbacka FC - Nol IK
15:00 Lödöse/Nygård - Nödinge SK

Välkommen 

till Vimmervi

NÖDINGE 

– SÅ KLART
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BOHUS. Ny seger och 
ny målfest.

Surtes innebandyda-
mer tog sin sjätte raka 
seger när de körde över 
Älvstranden i lördags.

– En gedigen lagin-
sats i två perioder, vi 
utveckklas fortfarande, 
sa tränare Tommi Pa-
sanen.

Han slog inga frivolter efter 
den komfortabla segern med 
hela tolv mål, men det fanns 
saker Pasanen njöt lite extra 
av.

– Det är alltid kul för tje-
jerna att göra många mål, 
men det som gladde mig 
extra mycket idag var att vi 
lyckades förändra matchbil-
den. Efter den första perio-
den där vi hade svårt att få 
upp bollen i anfallszon till-
räckligt snabbt bestämde vi 
oss för att höja tempot. Tio 
minuter in på mittperioden 
hade vi gjort sex mål. Det 
gillar jag, menade Pasanen.

Sedan Surte IS IBK drog 
sig ur division ett, bland 
annat på grund av spelar-
flykt och startade om i lägsta 
serien har det hänt mycket. 
Bohushallens tillkomst bety-
der mycket för 
verksamheten 
och i denna 
borg har dam-
laget aldrig 
förlorat. En ny 
generation håller också på att 
slussas in. Mot Älvstranden 
var fem av spelarna mellan 13 
och 16 år. Yngst av dem alla 
är Nathalie Hjertberg född 
1999. Radarkompisen Katja 
Kontio är ett år äldre. De 
startade i samma kedja som 
Emmelie Södergren, 19, 
tillsammans var de inte ens 
lika gamla som Älvstrandens 
äldsta spelare – som förvisso 
imponerade med sina 48 år(!)

– De tar för sig och spelar 
för att de är duktiga, inte 

unga. Vi valde i år att inte ha 
något lag för flickor 1998-99, 
utan har istället ett A- och 
B-lag för damerna. Tillsam-

mans med en 
träning blir 
det normalt 
i n n e b a n d y 
tre gånger i 
veckan och det 

är knappast för mycket även 
om vi är noga med att inte 
pressa dem. Både Nathalie 
och Katja är unika talanger, 
tuffa till tusen, vilket mini-
merar skaderisken, säger 
Pasanen.

Han som många andra 
drar paralleller till Malin 
Eriksson som också slog sig 
in i damlaget som 12-åring.

– Katja är väl den som är 
mest lik Malin i spelsättet, 
Nathalie är mer taktisk och 
jobbar enormt hårt. De har 

en fantastisk framtid framför 
sig.

Båda fanns med i målpro-
tokollet mot Älvstranden, 
men överglänstes av åter-
vändaren Sofie Karlsson 
som hängde in hela fyra mål. 
Imponerade gjorde också 
kedjekompisen My Hjelm 
som också varit i Ale IBF 
en vända. Fem poäng blev 
det från Mys klubba. Lagets 
veteran, Carolina Björkner, 
svarade som vanligt för en 
stabil insats – nu som back.

Lika bra ändå
– Tja, det spelar ingen roll 

var man placerar henne. Hon 
är lika bra ändå. Jag tror till 
och med att hon gick upp i 
ledningen i seriens poängliga 
nu. Rätt bra för att vara för-
svarsspelare, skrattar Pasa-
nen.

Surte ser riktigt vasst ut 
och det kunde ha varit ännu 
bättre. Forne skyttedrott-
ningen, Malin Eriksson, trä-
nade med laget under hela 
försäsongen innan hon fick 
en ny knäskada.

– Hon tränar hårt för att 
komma tillbaka och det för-
vånar mig inte om hon snart 
knackar på dörren, berättar 
Pasanen.

Målet har varit tydligt 
från början. Surte IS IBK:s 
damer ska till att börja med 
ta sig tillbaka till tvåan. Det 
kan vara en realitet redan till 
våren.

– Sakta i backarna. Vi har 
ett par tuffa matcher kvar, 
inte minst mot Kärra som 
bara har förlorat en match 
hittills. Jag hyser även respekt 
för Stenungsund som vi för-
visso vann över i första mötet 

och för IBK Göteborg, men 
nog får jag acceptera att vi är 
seriefavoriter.

Dessutom får Surte spela 
nästa bortamatch hemma i 
Bohushallen. IBK Göteborg 
fick ingen halltid och tackade 
ja till erbjudandet att spela i 
Bohus.
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Division 2 Göteborg
Lindås IBK – Ale IBF 6-8 
(1-1,3-4,2-3)
Mål Ale: Emil Rydén 3, Tobias Hell-
man, Fredrik Herlogsson, Mattias 
Svahn, Christian Rönkkö, Johan 
Olsson. Matchens kurrar:

Billingsfors 6 7 14
Marstrands IBK 6 7 14
Guldhedens IK 7 5 13
Sportlife Kungälv 6 10 12
Mölndals IBF 6 4 11
Öckerö IBK 7 -7 10
IK Zenith 6 16 9
Ale IBF 7 -4 9
Backadalen 6 -8 7
Partille IBS 5 -1 6
Lindås IBK 7 -5 6
FBC Lerum 7 -24 2

Division 2 Göteborg damer
Lindås IBK – Ale IBF 4-2 
(0-2,2-0,2-0)
Mål Ale: Sofia Adolfsson, Emma 
Asplund. Matchens kurrar: Victoria 
Eriksson 3, Sofia Skyberg 2, Hanna 
Berglund 1.

IBK Göteborg 7 23 16
FBC Lerum 6 24 15
Lindås IBK 6 10 14
Lindome 7 19 13
Ale IBF 7 1 12
Backadalen 6 -4 12
Guldhedens IK 7 8 10
Sportlife Kungälv 5 -1 6
Floda IBK 6 -1 6
Pixbo Wallenstam 5 -2 6
Landvetter IBK 7 -29 3
Burås IK 7 -48 0

Division 3 Göteborg damer
Surte IS IBK – Älvstranden 15-3
Mål SIS: Sofie Karlsson 4, Linda 
Karlsson 2, My Hjelm 2, Carolina 
Björkner 2, Josefine Gullbrandson, 
Katja Kontio, Nathalie Hjertberg, 
Jennifer Andersson och Clara Lund-
berg 1 vardera. Matchens kurrar: My 
Hjelm 3, Sofie Karlsson 2, Carolina 
Björkner 1.

Surte IS IBK 6 39 18
Kärra IBK 5 15 12
IBK Göteborg 6 12 12
Stenungsund 5 10 12
IBK Walkesborg 5 9 6
FBC Lerum 6 -3 6
Orust IBK 5 -6 6
Öckerö 6 -17 6
IBK Älvstranden 6 -21 6
Skår IBK 6 -38 0

Division 1 västra
Karlstad Bandy – Surte BK 2-6
Mål SBK: Henrik Jönsson 2, Martin 
Rundqvist, Christoffer Ohlsson, Olle 
Smedberg, Daniel Rydén 1 vardera. 
Matchens kurrar: Olle Smedberg 3, 
Martin Östling 2, Henrik Jönsson 1. 

Division 2 västsvenska västra dam
Nödinge SK – Ulricehamn 32-10
Mål NSK: Elina Mathiasson 7, 
Johanna Bengtsson 6, Jessica Edler 
5, Jessica Petterson 4, Caroline 
Karlsson 3, Sofia Olofsson 3, Sara 
Andréasson 3, Michaela Sjöstrand 1. 
Matchens kurrar: Johanna Bengts-
son 2, Elina Mathiasson 1.
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Västra Frölunda 28-28
Mål Ale: Joakim Samuelsson 8, 
Niclas Bernhardtz 5, Niclas Erics-
son 4, Mikael Wahlgren 4, Mattias 
Johansson 3, Marcus Hylander, Kim 
Sandberg, Jonatan Cederholm och 
Christoffer Ung 1 vardera. Matchens 
kurrar: Torbjörn Mattsson 2, Joakim 
Samuelsson 1.

9/12 Lussehoppet
för ridskolans minsta 
elever Start kl. 14.00 
därefter Luciafirande.

Under jullovet har
vi en temavecka 

kvällstid med olika 
uppvisningar, clinics 
med mera. Program 

kommer senare.

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

Ny målfest för Surtes damer

LINDÅS. Ale IBF:s 
damer åkte på tredje 
raka nederlaget.

Lindås IBK vände 
0-2 till seger.

Avgörandet kom 
under matchens sista 
minuter.

Marginalerna är inte längre 
på Aletjejernas sida. Efter 
en bra första period hade 
de skaffat sig 
en 2-0-led-
ning genom 
mål av Sofia 
A d o l f s s o n 
och Emma 
A s p l u n d . 
Mittperioden gick dock i 
hemmalagets favör och inför 
avgörandet var ställningen 
oavgjord.

– Båda lagen skapade 
mycket målchanser. Med 
normal utdelning hade vi 
lika gärna kunnat vinna. Det 
var en jämn match där vi 
åtminstone var förtjänta av 
en pinne, säger Aletränaren 
Jan Pettersson.

Med knappt två minu-
ter kvar av matchen var det 
Lindås som satte förlösande 
3-2 och halvminuten senare 

4-2.
Glädjande 

var att Sandra 
Augustsson 
åter var till-
baka i spel. 
Hon kan 

behövas när Pixbo Wallen-
stam står för motståndet i 
Bohushallen på onsdag kväll.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Tredje raka förlusten

Mål igen. My Hjelm, Linda Karlsson och Sofi e Karlsson svarade tillsammans för åtta av 15 mål när Älvstranden fi ck respass 
från Bohushallen.

INNEBANDY
Division 3 Göteborg damer
Surte IS IBK – Älvstranden 15-3

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Lindås IBK – Ale IBF 4-2

BOHUSHALLEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Men Ale IBF:s damer 
har en tråkig trend

- Älska handboll

Pojkar -01 - ring Per-Olof 0703-258 734

Pojkar -02 - ring Viktor 0733-320115

Flickor -02/03 - ring Linda/Niklas 0736-829 02

Handbollsskola för killar &tjejer 
födda -03 -04 -05 - se hemsidan

Boll & Lek, fl ickor & pojkar 2-5 år 
- se hemsidan

www.laget.se/alehf

Vill du spela 
handboll?



KARLSTAD. Surte tog 
andra raka segern 
borta mot Karlstad 
Bandy.

Efter ett tidigt under-
läge vände Surte och 
behöll sedan komman-
dot.

Henrik Jönsson blev 
på nytt tvåmålsskytt.

Surte Bandyklubb har fått 
bästa tänkbara start på 
säsongen. Efter två raka 
segrar är det serieledning. 
Inte heller Karlstad Bandy 
hade något att sätta emot 
efter halvtidsvilan. Det var 
Surte för hela slanten och 
segermarginalen kunde blivit 
större.

Det började annars precis 
som mot Otterbäcken i hem-
mapremiären – med ett mål 
i baken direkt i inledningen. 
Surtes nye målkung, nyför-
värvet Henrik Jönsson, 
kvitterade emellertid bara 
några minuter senare. Från 

premiären hade Surte lärt 
läxan om hörnskytte. Johan 
Janebrink assisterade snyggt 
både Daniel Rydén och 
Olle Smedberg till varsitt 
hörnskott.

– Vi hade snackat om att 
vara noggranna med hörn-
skyttet, det är trots allt en 
viktig detalj 
att få ord-
ning på, säger 
Surteträna-
ren Robert 
Holmén.

Ett tidigt mål direkt efter 
paus av Christoffer Ohls-
son tog nerven ur matchen 
och när sedan Martin Rund-
qvist kunde raka in 5-1 till 
Surte var saken klar. Det var 
gästernas afton.

– I andra halvlek orkade de 
inte stå emot. Vi gjorde vad 
som krävdes idag, men det är 
ingen match vi skryter om. 
Vi har fördel av att ha tränat 
på stor is länge och visade 
också stort tålamod. Till slut 

så gled vi ifrån och segern var 
odiskutabel, säger Holmén.

Olle Smedberg och 
Martin Östling gjorde ett 
gott hantverk även denna 
gång, sedan gör det ju inte 
ont att konstatera att Henrik 
Jönsson gör just det han 
blivit värvad för – mål.

– Det är 
väldigt skönt 
att ha spelare 
som Henrik i 
laget. Ibland 
f ö r s v i n n e r 

han helt ur matchbilden för 
att i nästa stund vara mål-
skytt, konstaterar Holmén 
nöjt.

Surte toppar nu tabellen 
på full pott, ett mål bättre 
än Kareby IS. På lördag 
väntar poänglösa Sunvära SK 
hemma i Ale Arena. Två nya 
poäng då?
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Surte BK vann i Karlstad

Emil Rydén svarade för ett äkta hattrick i mittperioden och bidrog starkt till att Ale kunde 
hänga med Lindås.        Arkivbild: Allan Karlsson

Hattrick av Rydén gav Ale segern
LINDÅS. Emil Rydéns 
hattrick, Christian 
Westerlings målvakts-
spel och Mattias 
Svahns A-lagsdebut.

Där har ni skälen till 
Ale IBF:s borta triumf.

Lindås besegrades 
efter en tät drabbning.

Hemmalaget tog komman-
dot direkt i lördagens viktiga 
kamp mellan Lindås och Ale. 
Efter det tidiga ledningsmålet 
var det bud på mer, men gäs-
ternas Christian Westerling 
ville annat och stängde igen 
buren. Strax före första peri-
odpausen satte Tobias Hell-
man istället dit kvitteringen.

– Ett mycket viktigt mål 
för matchutvecklingen och i 
andra perioden visade Emil 

Rydén sin målfarlighet med 
tre fullträffar, då är det inte 
svårt att hänga med i matchen, 
säger tränare Andreas Klein 
som tvingades följa matchen 
via nätet på grund av sjuk-
dom.

I inledningen av den avslu-
tande perioden skickade 
A- l agsdebu-
terande Mat-
tias Svahn in 
4-6 och Oscar 
Frii noterades 
för sin tredje 
m å l g i v a n d e 
assist. Just då såg det lovande 
ut, men hemmalaget ryckte 
upp sig och kom igen. När 
åtta minuter återstod kvitte-
rade Lindås och strax därefter 
fick de ett gyllene tillfälle att 
ta ledningen på straff. Fast 

i Alemålet regerade fortfa-
rande Christian Westerling. 
Två minuter före slutsigna-
len skickade istället noto-
riske målskytten Christian 
Rönkkö in 6-7 och Johan 
Olsson kunde sätta punkt i 
öppet mål en minut senare.

– En oerhört viktig seger 
för lagmora-
lens skull. Vi 
har förlorat 
t i l l r ä c k l i g t 
många poäng 
i slutminu-
terna  i år. 

Det här ger oss förhopp-
ningsvis vind i seglet när Par-
tille kommer på besök i Ale 
gymnasium på torsdag, hälsar 
Andreas Klein.

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Lindås IBK – Ale IBF 6-8 (1-1,3-4,2-3)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BANDY
Division 1 Västra
Karlstad Bandy – Surte BK 2-6 (1-3)

BANDYKOLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Henrik Jönsson blev på nytt tvåmålsskytt när Surte BK bortabesegrade Karlstad Bandy med 
klara 6-2 på klassiska Tingvalla.       Arkivbild: Allan Karlsson
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VÄLKOMMEN TILL 35:E 
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23 - 25 NOVEMBER
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Division 1 Västra
Lör 24 nov kl 14

Ale Arena

Matchsponsor:

Surte BK | www.surtebandy.se

vs

Sunvära SK

Surte BK

www.laget.se/aleibf

Onsdag 21/11 kl 20.00
Bohushallen
Div 2 damer

Ale IBF - Pixbo Wallenstams IBF
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SLITTORP. 30 års ar-
bete börjar ge resultat.

Laxbeståndet fort-
sätter att minska 
på västkusten, men 
Grönån utgör ett ly-
sande undantag.

– Det fi nns tre 
specifi ka Grönålaxar, 
förklarar Jack Ols-
son, naturvårdare i Ale 
kommun.

I 30 år har Jack Olsson och 
hans fiskevänner kämpat för 
laxens fortlevnad i Ales olika 
vattendrag. Jack har varit 
med om att skapa tre laxtrap-
por, två i Slittorp och en i 
Brandsbo. Lön för mödan får 
entusiasterna nu när de ser 

resultatet av sitt arbete.
– Det känns naturligtvis 

jätteroligt. I Västsverige är 
det bara Grönån och Him-
leån i Halland som har en 
uppåtgående trend när det 
gäller laxen, berättar Jack 
Olsson.

Vad gör vi i Ale som är 
så bra?

– Här förekommer inget 
fiske vilket betyder att fisken 
får leka av sig. En annan 
plusfaktor är att vi har rättat 
till lekbottnar som innebär 
att laxen kommer dit den ska. 
Vi försöker också skydda vat-
tendragen så mycket vi kan.

Vad finns det för hot-
bild?

– Övergödningen är ett 

stort problem. Skogsavverk-
ning nära våra vattendrag är 
också förödande. Skogsbruk 
som ändrar strukturen när 
det gäller flödesriktningen 
av vattnet utgör även det ett 
hot. 

Det finns idag 13 vat-
tendrag i Ale kommun som 
hyser havsöring. Dessutom 
finns flodpärlmusslor i de 
södra delarna av Sörån.

– Vi kämpar på och gör 
så gott vi kan, avslutar Jack 
Olsson.

NÖDINGE. Ale BK hade 
den stora äran att 
tidigare i höst stå som 
arrangörs för det allra 
första offi ciella SM i 
rallylydnad.

Tävlingarna avgjor-
des på Tånga Hed i 
Vårgårda.

Marie-Louise Segvall, 
tävlandes för arrang-
örsklubbben, kom på en 
hedrande femteplats.
Det blev en intensiv och rolig 
helg för alla deltagare och 
funktionärer. Ale BK repre-
senterades av både funktio-
närer och tävlande.

Marie-Louise Segvall 
deltog med sin Joppe. Ekipa-
get delade femteplatsen med 
Britt Ohlsson/Niehkos 
Menja från Stenungsunds 
BK. 185 blev slutpoängen. 
Segrade gjorde Caroline 
Svärd/Lizzroys Roy från 
Gnesta-Trosa BK som tog 
maximala poäng – 200.

Marie-Louise Segvall blev 

ordentligt firad för sin fram-
skjutna placering i samband 
med Ale BK:s klubbmöte den 
18 oktober.

JONAS ANDERSSON

Marie-Louise femma 
på SM i rallylydnad

Laxbeståndet växer i Grönån
Jack Olsson visar upp en baddare till laxhane, född i Sörån, som ska användas som avelsfi sk.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Marie-Louise Segvall från 
Ale Brukshundsklubb tog 
en hedrande femteplats när 
SM i rallylydnad avgjordes i 
Vårgårda.
Foto: Anna Frisk

Marie-Louise och hunden 
Joppe.
Foto: Anna Frisk

SURTE. Vid torsdagens 
V65-omgång på Gävle blev 
det hög utdelning på sex 
rätt. En kupong inlämnad 
hos Coop Konsum Surte gav 
hela 56 412 kronor.

Kupongen, som kostade 
462 kronor, lyckades pricka 
in sex rätt. Kupongen inne-
höll förutom en rad med sex 
rätt även 21 rader med fem 
rätt.

Det vinnande systemet 
innehöll tre så kallade spikar, 
det vill säga ogarderade 
lopp.

Den högsta utdelningen 
i ATG:s historia är en vinst 
på 67 312 633 kronor, som 
delades ut 27 februari 2010, 
då V75 kördes på Axevalla.

Storvinst till Surte

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. 



KARLSTAD. Surte tog 
andra raka segern 
borta mot Karlstad 
Bandy.

Efter ett tidigt under-
läge vände Surte och 
behöll sedan komman-
dot.

Henrik Jönsson blev 
på nytt tvåmålsskytt.

Surte Bandyklubb har fått 
bästa tänkbara start på 
säsongen. Efter två raka 
segrar är det serieledning. 
Inte heller Karlstad Bandy 
hade något att sätta emot 
efter halvtidsvilan. Det var 
Surte för hela slanten och 
segermarginalen kunde blivit 
större.

Det började annars precis 
som mot Otterbäcken i hem-
mapremiären – med ett mål 
i baken direkt i inledningen. 
Surtes nye målkung, nyför-
värvet Henrik Jönsson, 
kvitterade emellertid bara 
några minuter senare. Från 

premiären hade Surte lärt 
läxan om hörnskytte. Johan 
Janebrink assisterade snyggt 
både Daniel Rydén och 
Olle Smedberg till varsitt 
hörnskott.

– Vi hade snackat om att 
vara noggranna med hörn-
skyttet, det är trots allt en 
viktig detalj 
att få ord-
ning på, säger 
Surteträna-
ren Robert 
Holmén.

Ett tidigt mål direkt efter 
paus av Christoffer Ohls-
son tog nerven ur matchen 
och när sedan Martin Rund-
qvist kunde raka in 5-1 till 
Surte var saken klar. Det var 
gästernas afton.

– I andra halvlek orkade de 
inte stå emot. Vi gjorde vad 
som krävdes idag, men det är 
ingen match vi skryter om. 
Vi har fördel av att ha tränat 
på stor is länge och visade 
också stort tålamod. Till slut 

så gled vi ifrån och segern var 
odiskutabel, säger Holmén.

Olle Smedberg och 
Martin Östling gjorde ett 
gott hantverk även denna 
gång, sedan gör det ju inte 
ont att konstatera att Henrik 
Jönsson gör just det han 
blivit värvad för – mål.

– Det är 
väldigt skönt 
att ha spelare 
som Henrik i 
laget. Ibland 
f ö r s v i n n e r 

han helt ur matchbilden för 
att i nästa stund vara mål-
skytt, konstaterar Holmén 
nöjt.

Surte toppar nu tabellen 
på full pott, ett mål bättre 
än Kareby IS. På lördag 
väntar poänglösa Sunvära SK 
hemma i Ale Arena. Två nya 
poäng då?
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Surte BK vann i Karlstad

Emil Rydén svarade för ett äkta hattrick i mittperioden och bidrog starkt till att Ale kunde 
hänga med Lindås.        Arkivbild: Allan Karlsson

Hattrick av Rydén gav Ale segern
LINDÅS. Emil Rydéns 
hattrick, Christian 
Westerlings målvakts-
spel och Mattias 
Svahns A-lagsdebut.

Där har ni skälen till 
Ale IBF:s borta triumf.

Lindås besegrades 
efter en tät drabbning.

Hemmalaget tog komman-
dot direkt i lördagens viktiga 
kamp mellan Lindås och Ale. 
Efter det tidiga ledningsmålet 
var det bud på mer, men gäs-
ternas Christian Westerling 
ville annat och stängde igen 
buren. Strax före första peri-
odpausen satte Tobias Hell-
man istället dit kvitteringen.

– Ett mycket viktigt mål 
för matchutvecklingen och i 
andra perioden visade Emil 

Rydén sin målfarlighet med 
tre fullträffar, då är det inte 
svårt att hänga med i matchen, 
säger tränare Andreas Klein 
som tvingades följa matchen 
via nätet på grund av sjuk-
dom.

I inledningen av den avslu-
tande perioden skickade 
A- l agsdebu-
terande Mat-
tias Svahn in 
4-6 och Oscar 
Frii noterades 
för sin tredje 
m å l g i v a n d e 
assist. Just då såg det lovande 
ut, men hemmalaget ryckte 
upp sig och kom igen. När 
åtta minuter återstod kvitte-
rade Lindås och strax därefter 
fick de ett gyllene tillfälle att 
ta ledningen på straff. Fast 

i Alemålet regerade fortfa-
rande Christian Westerling. 
Två minuter före slutsigna-
len skickade istället noto-
riske målskytten Christian 
Rönkkö in 6-7 och Johan 
Olsson kunde sätta punkt i 
öppet mål en minut senare.

– En oerhört viktig seger 
för lagmora-
lens skull. Vi 
har förlorat 
t i l l r ä c k l i g t 
många poäng 
i slutminu-
terna  i år. 

Det här ger oss förhopp-
ningsvis vind i seglet när Par-
tille kommer på besök i Ale 
gymnasium på torsdag, hälsar 
Andreas Klein.
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Lindås IBK – Ale IBF 6-8 (1-1,3-4,2-3)
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Henrik Jönsson blev på nytt tvåmålsskytt när Surte BK bortabesegrade Karlstad Bandy med 
klara 6-2 på klassiska Tingvalla.       Arkivbild: Allan Karlsson
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SLITTORP. 30 års ar-
bete börjar ge resultat.

Laxbeståndet fort-
sätter att minska 
på västkusten, men 
Grönån utgör ett ly-
sande undantag.

– Det fi nns tre 
specifi ka Grönålaxar, 
förklarar Jack Ols-
son, naturvårdare i Ale 
kommun.

I 30 år har Jack Olsson och 
hans fiskevänner kämpat för 
laxens fortlevnad i Ales olika 
vattendrag. Jack har varit 
med om att skapa tre laxtrap-
por, två i Slittorp och en i 
Brandsbo. Lön för mödan får 
entusiasterna nu när de ser 

resultatet av sitt arbete.
– Det känns naturligtvis 

jätteroligt. I Västsverige är 
det bara Grönån och Him-
leån i Halland som har en 
uppåtgående trend när det 
gäller laxen, berättar Jack 
Olsson.

Vad gör vi i Ale som är 
så bra?

– Här förekommer inget 
fiske vilket betyder att fisken 
får leka av sig. En annan 
plusfaktor är att vi har rättat 
till lekbottnar som innebär 
att laxen kommer dit den ska. 
Vi försöker också skydda vat-
tendragen så mycket vi kan.

Vad finns det för hot-
bild?

– Övergödningen är ett 

stort problem. Skogsavverk-
ning nära våra vattendrag är 
också förödande. Skogsbruk 
som ändrar strukturen när 
det gäller flödesriktningen 
av vattnet utgör även det ett 
hot. 

Det finns idag 13 vat-
tendrag i Ale kommun som 
hyser havsöring. Dessutom 
finns flodpärlmusslor i de 
södra delarna av Sörån.

– Vi kämpar på och gör 
så gott vi kan, avslutar Jack 
Olsson.

NÖDINGE. Ale BK hade 
den stora äran att 
tidigare i höst stå som 
arrangörs för det allra 
första offi ciella SM i 
rallylydnad.

Tävlingarna avgjor-
des på Tånga Hed i 
Vårgårda.

Marie-Louise Segvall, 
tävlandes för arrang-
örsklubbben, kom på en 
hedrande femteplats.
Det blev en intensiv och rolig 
helg för alla deltagare och 
funktionärer. Ale BK repre-
senterades av både funktio-
närer och tävlande.

Marie-Louise Segvall 
deltog med sin Joppe. Ekipa-
get delade femteplatsen med 
Britt Ohlsson/Niehkos 
Menja från Stenungsunds 
BK. 185 blev slutpoängen. 
Segrade gjorde Caroline 
Svärd/Lizzroys Roy från 
Gnesta-Trosa BK som tog 
maximala poäng – 200.

Marie-Louise Segvall blev 

ordentligt firad för sin fram-
skjutna placering i samband 
med Ale BK:s klubbmöte den 
18 oktober.

JONAS ANDERSSON

Marie-Louise femma 
på SM i rallylydnad

Laxbeståndet växer i Grönån
Jack Olsson visar upp en baddare till laxhane, född i Sörån, som ska användas som avelsfi sk.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Marie-Louise Segvall från 
Ale Brukshundsklubb tog 
en hedrande femteplats när 
SM i rallylydnad avgjordes i 
Vårgårda.
Foto: Anna Frisk

Marie-Louise och hunden 
Joppe.
Foto: Anna Frisk

SURTE. Vid torsdagens 
V65-omgång på Gävle blev 
det hög utdelning på sex 
rätt. En kupong inlämnad 
hos Coop Konsum Surte gav 
hela 56 412 kronor.

Kupongen, som kostade 
462 kronor, lyckades pricka 
in sex rätt. Kupongen inne-
höll förutom en rad med sex 
rätt även 21 rader med fem 
rätt.

Det vinnande systemet 
innehöll tre så kallade spikar, 
det vill säga ogarderade 
lopp.

Den högsta utdelningen 
i ATG:s historia är en vinst 
på 67 312 633 kronor, som 
delades ut 27 februari 2010, 
då V75 kördes på Axevalla.

Storvinst till Surte

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. 



LÖDÖSE. Nu på lördag 
välkomnas allmänheten 
till Lödösehus.

Dräktskaparen Ida 
Lagnander berättar 
om medeltida kläder 
till spelen “Drömmen 
om Birgitta” och “Vid 
Ljuda Os”.

Hon redogör om hur 
rollkaraktärer skapas 
med hjälp av dräkt. 

Föredraget Teaterdräkt sker i 
samband med den pågående 
utställningen Arn, Blanka 
& Saladin – medeltida dräkt 
från teater och film som visas 
på Lödösehus till och med 27 
januari 2013.  I utställningen 
visas ett urval av original-

dräkter från filmerna om Arn 
och teaterproduktionerna 
Vid Ljuda Os och Drömmen 
om Birgitta.

Hur kan vi veta hur man 
var klädd på medeltiden och 
var kommer informationen 
ifrån? Fanns det trender på 
medeltiden och kan man se 
social status, kön eller ålder i 
dräkterna?

Under dagen finns också 
möjlighet att prova kläder 
från teaterspelen och fil-
merna om Arn.
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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

Resa +
liveblues  

fr99:-*

Boka på stenaline.se eller ring 031-704 00 00. 
Bokningsavgift vid personlig service. 

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

Onsdag den 21 november fylls Stena Danica 
med härliga blå toner. Populära Bluesland 
kombinerar bluesens melankoli med svängig 
spelglädje. Det får du inte missa!

Bluesland
live ombord!

Starta julen till havs! 
På hemresan från Frederikshavn 
kl 14.00 dukar vi fram ett läckert 
julbord fr 219:-/pers. Passa också 
på att julshoppa ombord, upp till 
50 % billigare än i land. 
Läs mer om veckans program på 
stenaline.se/danmarkoverdagen 

* Gäller Stena Danica avg. kl 09.00 helgfri måndag–fredag 
t o m 28/12 2012. Bluesland live avser 21/11.

LÖDÖSE. Helene Nork från Älv-
ängen erhöll, i samband med en 
ceremoni på Lödösehus förra lör-
dagen, Götaälvdalens konstfören-
ings Holger Karlsson-stipendium. 
Stipendiet, som är på 5 000 kronor, 
hämtas ur en donation förknippad 
med den kände tecknaren Holger 
Karlsson.

I motiveringen står det att Helene 
Nork får stipendiet för sitt måleri i 
det lilla formatet med friskt person-
ligt färgspråk. Till motiveringen 
knyts också Götaälvdalens konstför-
enings styrelses och konstnärssek-
tions stora uppskattning och tack-
samhet för skickligt och oegennyttigt 

föreningsarbete.
Stipendiet delades ut av konst-

föreningens ordförande Ingvar 
Ekbrand.

JONAS ANDERSSON

Holger Karlsson-stipendiet tillföll 
i år Helene Nork från Älvängen. 
Stipendiet delades ut av ordföran-
den i Götaälvdalens konstförening, 
Ingvar Ekbrand, vid en ceremoni på 
Lödösehus.

Stipendium till 
Helene Nork

Föredrag om medeltida kläder

Lördagens föredrag Teaterdräkt sker i samband med den 
pågående utställningen Arn, Blanka & Saladin.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Originaldräkter från fi lmerna 
om Arn visas upp

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
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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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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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��������������������������

��������
�	���
���� (Ale Golfklubb 
Alvhem)

Lördag & söndag 24-25 nov kl 11-16
Försäljning av hantverk och kaffeservering 
i ett julpyntat magasin.

Korv- och hamburgergrillning

Avfart 91 från E45 - följ sedan skyltning

Wärdshuset serverar 

JULBUFFÉ 179:-
Förboka gärna på 0303-33 65 70

lördag 1 december 11-15
30-tals hantverkare visar och säljer sina alster
Massor med erbjudande och fynd

Traditionell

på Repslagarmuseet i Älvängen

JulmarknadJulmarknad

Korvgrillning
Musikunderhållning

Glögg
Kaffe med juldopp

Lotterier 
Tomtejakt med fina vinster

0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

Fr
i e

ntr
é

Passa på att 
julklappshandla 

redan nu!

För barnen: Fiskedamm, Julpyssel, 

Ponnyridning, Sagohörna

NÖDINGE. Stora delar 
av den svenska kändi-
seliten intog Ale gym-
nasiums scen i onsdags 
kväll.

Det var skådespelare, 
sångare, fotbollsartis-
ter och en hel del andra 
bekanta ansikten.

Alla imiterades på ett 
närmast identiskt sätt 
av Anders Mårtensson.
Med föreställningen Imitera! 
har Anders Mårtensson och 
pianisten Rickard Åström 
turnerat land och rike runt 
under hösten. Framträdan-
det i Ale gymnasium satte 
punkt för en kritikerrosad 
färd genom landet.

Anders Mårtensson gjorde 
entré som kungen och redan 
där lade han ribban för en 
sanslöst rolig kväll i teater-
salongen. Storpubliken, över 
200 personer, fick anledning 
att skratta hjärtligt vid upp-
repade tillfällen.

Gamla välkända politiker 
som Torbjörn Fälldin och 
Olof Palme debatterade om 
kärnkraften, Ingemar Mun-
debo gjorde ett gästspel 
liksom det älskade radarparet 
Hasse & Tage.

– Detta komikerpar var 
som ett baslivsmedel i de 
svenska folkhemmen när det 
begav sig, förklarade Anders 
innan han gjorde en egen 
Lindeman-historia.

Andra välkända profiler 
som roat oss genom åren 
serverades sedan i rask takt; 
Magnus & Brasse, ”Loffe” 
Carlsson och inte minst Roy 

från Macken gestaltades alla 
på ett utomordentligt vis.

Med anledning av Sve-
riges invigningsmatch på 
Friends Arena mot England 
togs en direktkontakt med 
självaste Zlatan Ibrahimo-
vic och vidare fick publiken 
höra en träffsäker analys av 
VM-kvalmatchen mellan 
Tyskland-Sverige signerad 
Henrik ”Henke” Larsson. 
Applåderna som följde var 
välförtjänta.

Den andra akten inled-
des med en speciell piano-
komposition för Nödinge 
innan en viss granne, känd 
från Beck-filmerna, tog över 
scenen och framförde en 
Frank Sinatra-stänkare. Mer 
musik blev det när tänkbara 
programledare till Allsång på 
Skansen presenterades. Sven 
Wollter, Lars Leijonborg, 
och Mikael Persbrandt var 
några exempel.

Ännu bättre blev det när 
Anders Mårtensson tog på 
sig skägget, plockade fram 

gitarren och hux flux blev 
Cornelis. Om den imitatio-
nen var träffsäker så var ändå 
slutnumret med Tommy 
Körberg nästan kuslig. Här 
kändes det faktiskt som om 
vi hade den riktiga Körberg 
framför oss. Otroligt impo-
nerande!

Nu laddar Teaterfören-
ingen i Ale för Konsert i jule-
tid som äger rum söndagen 
den 2 december.

Kändiseliten på plats
– Träffsäkra imitationer av Anders Mårtensson

Cornelis röst 
fi ck nytt liv när 
Anders Mårtens-
son stämde upp i 
”Sommarkort”.

Kungen på plats i 
Ale gymnasium.

Anders Mårtensson bjöd på 
storslagen underhållning 
när han imiterade svenska 
kändisar. Gestaltningen av 
Tommy Körberg var mag-
nifi k.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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www.svenskakyrkan.se/skepplanda

ALE- SKÖVDE 
FÖRSAMLINGSHEM

FÖRSAMLINGSKVÄLL
onsdag 21 november 
kl 18.30
Kvinnojouren från Trollhättan 
kommer och berättar
om sin verksamhet.
De hjälper kvinnor som lever eller befinner sig i
osunda relationer

Kaffe serveras och intäkterna går till Kvinnojouren

FÖRSÄLJNING
lördag 24 november kl. 13.00
Försäljning, lotterier, kaffeservering
Gåvor mottages med tacksamhet
Änglakören medverkar!
Ale-Skövde Kyrkliga Syförening

Välkomna!

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Förmiddagscafé
22 november kl 10.00-12.00 

i Starrkärrs församlingshem

Från Starrkärr till 

Santiago de Compostela 
en berättelse i ord och bilder 

av Ingela Fransson mfl.

Musikcafé
27 november kl 18.30

i Nols kyrka

Aftontoner
med Rosékvartetten

Vi spelar valda favoriter
Karin Nygren, Pernilla Berg, 

Anna Jonsgården och Anna Boesen

Älvängens kyrka 
Lördag 24 november kl. 16.00 

Finsk gudstjänst
Satu Rekola 

Teatern Mimers Hus, Kungälv
Lördag 24 november kl 16.00

•  Vier Brillen (fyra glasögon), kvartett med egna 
underfundiga och humoristiska sånger

• Matroserna 14 ”sjömän” kompade av egen kvartett

•    Marianne och Harry Persson, den ”evige” 
pianisten med glad, sprittande och sjungande hustru

•  Hanne Juul, ledare av Nordiska Visskolan och den 
mest ”nordiska” vissångerska vi har.

• Elever från Nordiska Visskolan

Tel 0303-23 82 02. Entré: 160:- inkl kaffe m dopp
Biljetter köpes i biblioteket, Mimers Hus 

Mån-tors 10-19, fre 10-18, lör 11-15 (24/11 till 16.00)

Sång   Sånt

Arrangör: Nordiska Folkhögskolan och Kungälvs kommun

Vinn presentkort till Restaurang Östra Tull på biljetten

Programledare: Lennart Thorstensson

NÖDINGE. Det är 40 år 
sedan som den första 
boken om Alfons Åberg 
kom ut.

Ändå är Gunilla Berg-
ströms populära sagofi -
gur ständigt aktuell.

I lördags fi rades 
Alfons när Barnbokens 
dag arrangerades på 
Ale bibliotek.

Gunilla Bergströms äls-
kade barnböcker om Alfons 
Åberg, en ganska vanlig kille 

som har en låtsaskompis vid 
namn Mållgan, har lästs av 
många generationer. Hittills 
har 26 böcker kommit ut i 
Alfons-serien samt ett antal 
pekböcker och en visbok. På 
svenska har Alfonsböckerna 
tryckts i över fyra miljoner 
exemplar.

I lördags hyllades 
40-åringen på Ale bibliotek 
i samband med Barnbokens 
dag. Det var ordnat med 
Alfons-pyssel i olika former, 
som roade de yngre besö-

karna. Andra aktiviteter som 
fanns att välja bland var bok-
fiskedamm, tipspromenad 
och sagostund. Vidare bjöds 
det på musikunderhållning 
med Ale Kulturskola.

Festligheterna avslutades 
med ”Rävjakten”, en barnte-
ater där Pettson och Findus 
stod i centrum.

Att vara pensionär är jäktigt. Månda-
gar är det stavgång på Dammekärr och 
fredagar är det vandringar i trakten. 
Tisdagar och onsdagar spelas det boule i 
Alafors gamla fabriker. Varannan tisdag 
övar “Sångglädje” på Björkliden. Man 
kan gå i studiecirkel i engelsk konversa-
tion och vinkunskap.

Ett tjugotal medlemmar besökte Emi-
grantmuseet och fick en utmärkt guid-
ning. 24 fredagsvandrare gick i Rödbo 
och runt Bohus fästning. För många var 
det första gången som de besökte denna 
idyll trots att det är så nära.

Den 23 november är det julbord på 
Evas Matglädje i Nol och den 5 decem-
ber besöker vi Nödinge Kyrka och äter 
därefter lunch på Ale gymnasium.

Lennart Mattsson

Aktiva pensionärer 
i SPF Alebygden

Alfons fi rades på 
Barnbokens dag

I NÖDINGE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alfons Åberg fi rar 40-årsjubileum i år och det präglade program-
utbudet i Barnbokens dag på Ale bibliotek. Med bindel för ögonen 
skulle barnen försöka sätta lakritspipan i munnen på Alfons pappa.

Besökarna till Barnbokens dag fi ck göra sin 
egen tårta till Alfons Åberg.

Ett axplock av de böcker som Gunilla Bergström skrivit om Alfons Åberg och som fi nns till 
utlåning på biblioteken.
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DYGNET RUNT

TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

Predikoturer
Elimförsamlingen Alafors
Torsd 29/11 kl 18, Musik-
café, Ohlins. Sönd 2/12 kl 
11, Gudstjänst, Leif Karls-
son m fl .

Skepplanda pastorat
Skepplanda kyrka stäng för 
renovering, gudstjänster-
na är fl yttade till försam-
lingshemmet, Albotorget. 
Skepplanda församlhem 
sönd 25/11 kl 10, Mäss-
sa Broman, kyrkkaffe. Onsd 
28/11 kl 18.30, Veckomäss-
sa. Hålanda sönd 25/11 kl 
12, Gudstjänst Broman. 
S:t Peder sönd 25/11 kl 10, 
Gudstjänst Skredsvik. Ale-
Skövde sönd 25/11 kl 12, 
Mässa Skredsvik. Tunge 
sönd 25/11, se övriga.

Fuxerna kyrka
Lörd kl 16, Mässa, Kristens-
son. Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Tisd kl 9, Mässa 
i församlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18:30, Mässa, 
Norberg.

Filadelfi a församlingen,
Bohus Pingstkyrka
Onsdag 21/111 kl 19, Eku-
menisk bön. Sönd 25/11 kl 
11, Gudstjänst Lars Rehn-
lund. Onsdag 28/11 kl 19, 
Sång bibelläsning och bön. 

Guntorps missionskyrka
Onsd 21/11 kl 18.30, Ton-
år & ÄventyrarScout. Sönd 
25/11 kl 15, Gudstjänst An-
neMarie Svenninghed kl 
16.30, Församlingsmöte. 
Månd 26/11 kl 18.30, Lu-
ciakväll 2 Övning i Gun-
torp. Onsd 28/11 kl 18.30, 
SpåraScout & UpptäckarS-
cout.

Starrkärr-Kilanda
församling
Onsd 21/11 Älvängens kyr-
ka kl 18.30, Taizémässa - 
En stilla stund mitt i veck-
an! Andersson. Torsd 22/11 
Starrkärrs församlings-
hem kl 10, Förmiddagscafé 
(se annons). Starrkärrs för-
samlingshem kl 19, Bibel & 
Bön. Välkomna på Bibel-
studium och Bönestund i 
Starrkärrs församlingshem. 
Johnsson. Lörd 24/11 Älv-
ängens kyrka kl 16, Finsk 
Gudstjänst, Satu Rekola. 
Sönd 25/11 Starrkärrs kyrka 
kl 11, Mässa, Johnsson. Älv-
ängens kyrka kl 11, Mässa, 
söndagsskola, Nordblom. 

Nols kyrka kl 17, Lovsångs-
gudstjänst, Nordblom.

Surte missionsförsamling
Onsd 21/11 kl 15, onsdags-
träff: Mandolinorkestern 
från Hönö. Onsd 21/11 kl 
18:30, Tonår. Onsd 21/11 
kl 19, Ekumenisk bön i 
Pingstkyrkan, Bohus. Onsd 
21/11 kl 21, Innebandy i 
Surteskolan. Torsd 22/11 
kl 19, Glädjekören övar in-
för den 16/12. Lörd 24/11 
kl 10-12, Ekumenisk kör 
övar i Surte församlings-
hem inför 1/12 - Jubileums-
program Surte kyrka 100 
år. Sönd 25/11 kl 11, Guds-
tjänst. Bo Cedergård. Sax-
ofonica. Nattvard. En-
kelt fi ka. Månd 26/11 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Tisd 
27/11 kl 18, Samtalskväll. 
Onsd 28/11 kl 15, Onsdags-
träff; Lena Kildén - Rund-
resa på Hawaii. Onsd 28/11 
kl 18:30, Tonår. Onsd 28/11 
kl 21, Innebandy i Surtesko-
lan. Sena ändringar och till-
lägg till detta program kan 
inträffa.
Läs gärna på www.surtemis-

sionskyrka.se där det är upp-
daterat.

Nödinge församling
Onsd 21/11 kl 19, Ekume-
nisk bön Pingstkyrkan i Bo-
hus. Torsd 22/11 kl 18, Nö-
dinge kyrka Mässa R Bäck. 
25/11 Domsöndagen kl 11, 
Nödinge kyrka Gudstjänst 
med dop H Hultén Unga 
stråkmusiker från Kultur-
skolan medverkar. Kl 16, 
Surte kyrka Jubileumsmusik 
Anna Holl H Hultén. Månd 
26/11 kl 18.30, Nödinge 
församlingshem Mässa H 
Hulten.

Smyrnaförsamlingen i
Älvängen
Tisd 20/11 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen. 
Onsd 21/11 kl 18-19, Bön. 
Kl 19, Församlingslednings-
möte. Torsd 22/11 kl 10-
12.30, SmyrnaCaféet. Kl 15, 
Andakt på Vikadamm. Kl 
15, RPG i Missionskyrkan, 
Birgitta Mighetto – ”Tre 
kvinnor i Bibeln”. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Fred 23/11 
kl 19.30, Greenhouse (åk 
7 och uppåt). Kl 20.30, Ef-

fect – Öppet hus och café 
för ungdomar. Lörd 24/11 
kl 10-13, Second Hand och 
Café. Sönd 25/11 kl 11, 
Gudstjänst med IBRA-mis-
sionärerna Linus och Mag-
dalena Anderås. Äventyret 
(3-12 år). Kyrkkaffe. Tisd 
27/11 kl 8-9, Bön.

Älvängens missionskyrka
Tisd 20/11 kl 10, Sam-
tal och bön. Torsd 22/11 
kl 12, Babymassage. Kl 15, 
RPG i Missionskyrkan. Bir-
gitta Mighetto "Tre kvin-
nor i Bibeln". Kl 19.30, 
Körövning. Sönd 25/11 kl 
11, Gudstjänst Anne Ma-
rie Svenninghed. Sång i Nils 
Holgersson. Nattvard. Sön-
dagsskola. Församlingsmö-
te efter gudstjänsten. Kl 18, 
Tonår. Månd 26/11 kl 18, 
Spårarscout. Scout. Tisd 
27/11 kl 10, Samtal och bön. 
Kl 10-13, Stickcafé. Kl 19, 
Ungdomsstyrelsen. Torsd 
29/11 kl 12, Babymassage. 
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

SMSa LUNCH till 72 950 så ger  
du 50 kronor i kampen mot  
hungern i världen.

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

Fast Grundpris 8.900:-

Ombud Stig Snarberg på
Fondkistan Ale-Surte, 031-13 49 05

FONDKISTAN
En värdig begravning till

en rimlig kostnad.

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

vår kära Mamma

Leila

Askhammar

vid hennes bortgång
framför vi vårt varma

tack.

ULLA, EVA, LENA

med familjer

Maria Vadetun, Nödinge 
har avlidit. Född 1947 
och efterlämnar maken 
Stig-Lennart samt barn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Tore Henriksson, 
Skepplanda har avlidit. Född 
1927 och efterlämnar makan
Siri samt barn med familjer 
som närmast sörjande.

Dödsfall Jordfästningar
Astrid Danielsson. I Kilan-
da kyrka hölls fredagen 16 
november begravningsguds-
tjänst för Astrid Daniels-
son, Ranneberg Kilanda. 
Offi ciant var komminister 
Per-Martin Andersson.

Gotthard Lejgren. I Surte 
kapell hölls fredagen 16 
november begravningsguds-
tjänst för Gotthard Lejgren, 
Bohus. Offi ciant var kom-
minister Reine Bäck.

Ett varmt tack till Er alla
som på olika sätt hedrat

minnet av vår kära

Inger

Hasselblad

Sernlo

vid hennes bortgång och
begravning. Ett speciellt

tack till Hemtjänsten
Skepplanda och till IVA,

Kungälvs sjukhus.

Anette och Ronny

med familjer

Tack

Till alla Er som på olika
sätt hedrat minnet av

min älskade Make och
vår käre Pappa

Ingvar

Gustavsson

vid hans bortgång
framför vi vårt varma

tack.

BIRGITTA
TOMMY, LARS

med familjer

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Jubileumsmusik i
Surte kyrka kl. 16
Anna Holl – Sång,  Kyrkkaffe

Gudstjänst i Nödinge 
kyrka kl 11
Unga musiker från Ale kul-
turskola och Nödinge försam-
ling medverkar. Kyrkkaffe.

Onsdagsträff
i Nödinge församlingshem 
28/11 kl 13. Elise Friman – Ett 
skratt förlänger livet! Fika, alla 
välkomna 

Adventsgudstjänst för 
små & stora
Surte kyrka fred 30/11 kl 10
Förskolan Paradiset medverkar 
med sång. Kyrkoherde Harry 
Hultén 

Välkommen!

Söndag 25 november

Jubileumsmässa i Surte kyrka – 100 år
Lördag 1 december kl 15
Efter mässan blir det samkväm i Surte församlingshem,
Välkommen att anmäla Dig samkvämet före den 27 nov, 
past.exp tfn: 031-980012

Vår Älskade

Tore

Henriksson

* 6 april 1927

har idag i sitt hem stilla
insomnat och lämnat oss

i stor sorg och saknad

Skepplanda
17 november 2012

SIRI
MARY-ANNE

MAJ-BRITT & LEIF

KENNETH & GUNILLA

ANNETTE & JÖRGEN

Barnbarn

Barnbarnsbarn

Broder med familj

Övrig släkt och vänner
 
Ditt goda hjärta, Ditt 

ljusa sinne 

Hos oss skall leva           

i tacksamt minne 

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen
6 december kl.11.00
i Starrkärrs kyrka.

Efter akten inbjudes till
minnesstund i

församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel.0303-33 33 99 senast
tisdagen 4 december.

Hedra gärna minnet av
Tore med en gåva till

Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-88 24 00

Döda
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Bil köpes 95-10, allt av 
intresse. Mindre defekter, ej 
hinder. Ring för snabb smidig 
affär. Hämtas
tel. 0768-85 85 33

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bil köpes. 95-08. Allt av 
intresse. Mindre defekter ej 
hinder. ring för snabb smidig 
affär.
tel. 0762-06 62 58

Bilar köpes fr. 500-50000 
kontant. Allt av intresse, äv. def. 
Hämtar äv. husvagn. Ring Johan 
tel. 0303-127 62
el. 0737-42 90 92
el. 0732-49 85 16

Köpes bilar och transport bilar, 
allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

Skogfastighet sökes till återin-
vestering. Extra bra betalt innan 
årsskifte pga. Danska-skatte-
regler.
tel. 0045-43 33 29 79 (DK)
arvid@madsen.dk

SÄLJES

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

Mitsubishi Colt -98. Säljes bil-
ligt. För upplysningar ring
tel. 0735-46 61 92

Dubbdäck i toppskick! Säljer 
4st dubbdäck. Gislaved Nord-
frost S 195/65 R15 på fälg. 6x15 
5-110 till Opel Vectra. Köpa nov 
-10 men endast körda en sän-
song (100 mil), 1000:-.
tel. 0702-42 21 74

Ö HYRA

Hus önskas hyra av ensam tjej 
med husdjur. Allt från 50kvm 
och maxhyra på 5500:- är av 
intresse. Fast jobb och stabil 
ekonomi.
tel. 0700-23 78 73

SÖKES

Skötsamt par i 60-65 års 
åldern önskar köpa eller hyra 
en 2-3 rums lägenhet i Älvängen 
eller Nol. Rök & Djurfria.
tel. 0704-67 82 51
Lotta

Lekstuga eller bod sökes att 
köpa för billig peng.
Även balvagn.
tel. 0736-98 31 72
Anna

Bostad sökes. Villa, gård, 
radhus, lägenhet. Sökes av gift, 
rökfritt par från Ale i 45-års-
åldern 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
Nytt och gammalt
Lördag 24 o söndag 25 
november kl 10-14.
Alkalievägen 11A Bohus

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 samti-
digt 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

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

Alafors Brodyr & Design
Det är dags att beställa de 
personliga julklapparna! Vi finns 
till för både företag, föreningar 
och privatpersoner. Brodyr 
utföres på de flesta textila 
produkter. Tex. Handdukar, 
Förkläden, Bäddset, Väskor, 
kepsar med mera. Fina textila 
varor från bland annat Gripsholm 
och deras kollektion. Handla 
av oss men självklart kan vi 
brodera på produkter du själv 
inhandlat. Hos oss kan man även 
specialbeställa egna kuddar till 
säng eller soffa. Vi syr upp efter 
dina önskemål. Se mer av vårt 
utbud på vår hemsida, eller ring 
oss.
Tel: 0722-02 06 07
www.alaforsbrodyr.se

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande 
puts. 15 års erfarenhet, F-skatt.
Unos Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:
Alekuriren, Göteborgsv 94

446 33 Älvängen
senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrr

Vigda 

Vi har gift oss!
10 november 2012

Alafors
Andra Bergström
& Magnus Alvén

Tack till alla som deltog 
på festen!

Grattis
"Ulle"

30 år den 15 november

Stort grattis
Jimmy

på din födelsedag
Önskar dina nära och kära

Grattis till vår stålfarfar 
Hugo Kristensson

80 år den 25/11.
Önskar Sally, Ella, 
Thompa & Carina

Den 26 november fyller
Edit 3 år.

Det ska vi fira med massor 
av pussar och kramar från 
storasyster Elsa, Mamma och 
Pappa, Mormor och Morfar, 

Moster m. fam, Morbror, 
Farmor, Faster m. fam

Lisa Gillsjö och
Marcus Larsson 

Älvängen, vigdes den 4 
augusti 2012 i Starrkärrs 
kyrka. Vigselförrättare 

Joakim Johansson.
Tack till alla som gjorde vår 

dag helt oförglömlig!
Nu heter vi båda Gillsjö.

 (foto: evelinasfoto.se)

Veckans ros 
Vilken personal det finns 
på Klockareängen. Brand-
tillbudet sköttes så proffsigt 
utav er, vilket teamarbete. 
Tack vare ert agerande kom 
ingen till skada. Ni var fan-
tastiska!

Er chef Birgit

Veckans ros till Tina Ene-
lund, tack för att du finns.

GGGG, Mossvägen

Anhörigträffen på Backavi 
var en succé för vi fick höra 
och se Ukuleledamer som 
spelade och sjöng när vi vid 
fins dukat bord satt och kan 
ni tänka er att en middag 
så otroligt god vi fick och 
sedan på en poängpromenad 
vi gick. Därefter äppelkaka 
med vaniljsås vi fick. Tack 
från nöjda anhöriga.
gm Gun Romberg och hunden 

"Joppe" som också var med

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag (80 år) undanbe-
des vänligen.
Göran Johansson, Skepplanda

alekuriren.se
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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

Skogfastighet sökes till återin-
vestering. Extra bra betalt innan 
årsskifte pga. Danska-skatte-
regler.
tel. 0045-43 33 29 79 (DK)
arvid@madsen.dk

SÄLJES

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

Mitsubishi Colt -98. Säljes bil-
ligt. För upplysningar ring
tel. 0735-46 61 92

Dubbdäck i toppskick! Säljer 
4st dubbdäck. Gislaved Nord-
frost S 195/65 R15 på fälg. 6x15 
5-110 till Opel Vectra. Köpa nov 
-10 men endast körda en sän-
song (100 mil), 1000:-.
tel. 0702-42 21 74

Ö HYRA

Hus önskas hyra av ensam tjej 
med husdjur. Allt från 50kvm 
och maxhyra på 5500:- är av 
intresse. Fast jobb och stabil 
ekonomi.
tel. 0700-23 78 73

SÖKES

Skötsamt par i 60-65 års 
åldern önskar köpa eller hyra 
en 2-3 rums lägenhet i Älvängen 
eller Nol. Rök & Djurfria.
tel. 0704-67 82 51
Lotta

Lekstuga eller bod sökes att 
köpa för billig peng.
Även balvagn.
tel. 0736-98 31 72
Anna

Bostad sökes. Villa, gård, 
radhus, lägenhet. Sökes av gift, 
rökfritt par från Ale i 45-års-
åldern 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
Nytt och gammalt
Lördag 24 o söndag 25 
november kl 10-14.
Alkalievägen 11A Bohus

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 samti-
digt 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

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

Alafors Brodyr & Design
Det är dags att beställa de 
personliga julklapparna! Vi finns 
till för både företag, föreningar 
och privatpersoner. Brodyr 
utföres på de flesta textila 
produkter. Tex. Handdukar, 
Förkläden, Bäddset, Väskor, 
kepsar med mera. Fina textila 
varor från bland annat Gripsholm 
och deras kollektion. Handla 
av oss men självklart kan vi 
brodera på produkter du själv 
inhandlat. Hos oss kan man även 
specialbeställa egna kuddar till 
säng eller soffa. Vi syr upp efter 
dina önskemål. Se mer av vårt 
utbud på vår hemsida, eller ring 
oss.
Tel: 0722-02 06 07
www.alaforsbrodyr.se

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande 
puts. 15 års erfarenhet, F-skatt.
Unos Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

Annonstext tillsammans med jämna pengar skickar du till:
Alekuriren, Göteborgsv 94

446 33 Älvängen
senast torsdag kl 12, veckan innan publicering.

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrr

Vigda 

Vi har gift oss!
10 november 2012

Alafors
Andra Bergström
& Magnus Alvén

Tack till alla som deltog 
på festen!

Grattis
"Ulle"

30 år den 15 november

Stort grattis
Jimmy

på din födelsedag
Önskar dina nära och kära

Grattis till vår stålfarfar 
Hugo Kristensson

80 år den 25/11.
Önskar Sally, Ella, 
Thompa & Carina

Den 26 november fyller
Edit 3 år.

Det ska vi fira med massor 
av pussar och kramar från 
storasyster Elsa, Mamma och 
Pappa, Mormor och Morfar, 

Moster m. fam, Morbror, 
Farmor, Faster m. fam

Lisa Gillsjö och
Marcus Larsson 

Älvängen, vigdes den 4 
augusti 2012 i Starrkärrs 
kyrka. Vigselförrättare 

Joakim Johansson.
Tack till alla som gjorde vår 

dag helt oförglömlig!
Nu heter vi båda Gillsjö.

 (foto: evelinasfoto.se)

Veckans ros 
Vilken personal det finns 
på Klockareängen. Brand-
tillbudet sköttes så proffsigt 
utav er, vilket teamarbete. 
Tack vare ert agerande kom 
ingen till skada. Ni var fan-
tastiska!

Er chef Birgit

Veckans ros till Tina Ene-
lund, tack för att du finns.

GGGG, Mossvägen

Anhörigträffen på Backavi 
var en succé för vi fick höra 
och se Ukuleledamer som 
spelade och sjöng när vi vid 
fins dukat bord satt och kan 
ni tänka er att en middag 
så otroligt god vi fick och 
sedan på en poängpromenad 
vi gick. Därefter äppelkaka 
med vaniljsås vi fick. Tack 
från nöjda anhöriga.
gm Gun Romberg och hunden 

"Joppe" som också var med

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag (80 år) undanbe-
des vänligen.
Göran Johansson, Skepplanda

alekuriren.se
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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
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ÄLVÄNGEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60  |  NÖDINGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00  |  NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, TEL 0303-74 16 50  |  KUNGÄLV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303 - 938 21
KUNGÄLV CENTRUM VÄSTRA GATAN 71, TEL 0303-199 40  |  LILLA EDET BADHUSET MAJORSGATAN 11, TEL 0520-65 11 34  |  LILLA EDET VÄRDSHUSET SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-65 16 16  |  WWW.SPORTLIFE.SE

Riktpris 5000 kr

ALLA AKTIVITETER
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OBS! GULDBONUS
KORTEN GÄLLER I HELA 

REGION VÄST


