
Christoffer Olsson på väg 
framåt.

Flygande start 
för Surte BK
BOHUS. Otterbäcken, 
Karlstad och Sunvära.

Tre offer för nya 
fl ygande Surte BK.
Ale Arena ser ut att bli en borg för 
Vildkatterna i år. Andra fullpoänga-
ren kom mot Sunvära, utan att laget 
behövde förta sig. Surte toppar 
division ett på samma poäng som 
Kålland och Kareby IS.
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Nr 43  |  vecka 48  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

ADVENTSSTJÄRNA

79:-
www.axums.se

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

JULETIDER

Ale Torg 7, NÖDINGE • Gäller v48 • www.ica.se/ale

Lussekatter 

4 för 30:-
Bonjour 60g, 

med eller utan saffran

Från 1:a december 
ÖPPET 7-23 alla dagar

  

Lödöse 0520-66 00 10

Denna vecka hittar du 
andventskalendern 
för i år! Se sida 27

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!

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

JULKLAPPS-
KVÄLL!

Torsdag 29/11 kl 19.30-21.00

Gäller ej presentkort och beställningsvaror
Endast för SportKlubben-medlemmar

Medlemskap kan tecknas på plats

20%
RABATT
PÅ ALLT I BUTIKEN

– Din skobutik för hela familjen

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

Rieker 20% dam & herr

Erbjudandet gäller på ord.priser tom 2/12-2012

Missa inte 25% på barnskor

Ord.pris 1200:- 
Dam strl 36-41 
Waterproof

Ord.pris 1050:- 
Herr strl 41-47

Miljoner i utbyggt ridhus
– Politisk enighet om att 
hjälpa Lilla Edets ridklubb

Kommunalråden Peder Engdahl (M) och Ingemar Ottosson 
(S) är rörande överens om vikten av att hjälpa Lilla Edets 
ridklubb. I ett första skede ska stallet vid Ryrsjön byggas till, 
sedan ska hästarnas spiltor ersättas av boxar. Satsningen 
kostar 2 miljoner kronor.
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Nu skriver vi historia. 
För första gången, 
men det är tyvärr en 

engångsföreteelse, utkommer 
Alekuriren två gånger samma 
vecka. Till helgen dimper en 
specialbilaga ner i brevlådan. 
Den handlar enbart om det 
som har präglat vår vardag i 
över fem år – BanaVäg i Väst. 
Hur gick det till? Varför 
motorväg och dubbelspårig 
järnväg? Hur påverkar den 
nya utbyggnaden Ale, Lilla 
Edet och Trollhättan? Mer 
om detta och hur den stora 
invigningsdagen ska fi ras hit-
tar du i helgens bilaga.

Redan i denna tidning kan 
du läsa om den tuffa tidspla-
nen för en av vägetapperna i 
Lilla Edet. Ändå darrar ingen 
på rösten när frågon om de 
verkligen kommer att hinna 
klart till den 9 december 
ställs. Projektledningen har 
låtit meddela att nu är det 
arbete nästan dygnet runt 
även helger. 

Värt att notera är dock att 
BanaVäg i Väst inte avslutas 
för att anläggningen invigs i 
december. Trafikverket och 
dess entreprenörer kommer 
att vara synliga fram till 
halvårsskiftet 2013. På delar 
av sträckan ska den sista 
asfaltsbeläggningen läggas. 
De avvaktar de första sätt-
ningarna innan detta sker. 
Dessutom återstår en del 
planteringsjobb, rivningsar-
beten, anslutningsvägar och 
dylikt.

Klart kommer järnvägen 
emellertid att vara. Med halv-
timmestrafik drar Alependeln 
igång söndag 9 december. 
Kärnan i kollektivtrafiken 
blir nu tåg istället för buss. 
En övergång vi har sett fram 
emot, men det kan ta lite tid 
att vänja sig vid nya vanor. 

Först nu börjar de mer 
konkreta frågorna att hopa 
sig. Bussen som till exempel 
har stannat på sex ställen 
i Älvängen på sin väg mot 
Göteborg skiljer sig från tåget 
som bara stannar på ett ställe. 
Nu gäller det att ta sig till sta-
tion i rätt tid och matartrafi-
ken dit kommer att bli en väl-
debatterad fråga. Det gäller 
nämligen att bo på rätt ställe 
om till exempel kvartstrafiken 
ska bli en tillgång. På flera 
platser kommer matarbussen 
bara att dyka upp två gånger 
i timmen. Å andra sidan att 
kunna ta sig till tåget bekvämt 
en gång i halvtimmen är inte 
så illa det heller...

Samtidigt märker jag själv 
en otrolig skillnad på att ta 
bilen till Göteborg nu mot 
tidigare. Det går väldigt smi-
digt och snabbt. Det skulle 
kunna vara ett hot mot tåget, 
men så var det det där med 
trängselskatten. Vem vill inte 
undvika den kostnaden?

Det är upprört i Ales norra 
delar. Hålandavägens belys-
ning begränsas när utdömda 
belysningsstolpar tas 
bort. Renoveringsbe-
hovet är stort efter 40 

års tjänstgöring, men kom-
munen vill inte investera i 
en infrastruktur som ligger 
under statens ansvar. Tra-
fikverket har en klar policy 
och vägbelysning på lands-
bygden placeras bara vid 
korsningar och busshållplat-
ser där oskyddade trafikanter 
kan förväntas vara i rörelse.

Bebyggelsen längs Hålan-
davägen motiverar dock 
ingen sådan insats av Tra-
fikverket, utan frågan ham-
nade istället på kommunens 
bord. De har valt att ta inves-
teringen och ersätta utdömda 
stolpar där det anses vara 
nödvändigt, det vill säga vid 
korsningar, hållplatser samt 
där bebyggelsen är tämli-
gen samlad. Att renovera 
hela sträckan skulle enligt 
en gammal utredning kosta 
upp mot 15 miljoner kronor. 
Det ansågs inte motiverat, 
dessvärre – och det är kanske 
det värsta – glömde man bort 
att informera de boende om 
förändringen.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Nu är det nära...

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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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

Adina Hälsan vårdcentral 
och BVC i Nol 
Tel: 031-383 04 20 

www.adinahalsan.se
Öppet vardagar 8-17

Drop in mottagning hela dagen 
mellan kl 8.00-16.00 
Telefonrådgivning
vi svarar alltid direkt

Tidsbokning via webb

Planerar du att resa 
utomlands? –Vi hjälper 

Dig med resevaccin

POTATIS – ÄPPLEN - SYLT 
King Edward, Snöboll, Asterix, Inova, Folva, Gul 

mandel, Amandine. 5 och 20 kg förp. KRAV-odlad 
Puritan. Sv äpplen. Morötter, lök. Solrosfrö 20 kg 240:-.  

Fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- blåbärs- 
hallon- drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt). 

Säljes från lastbil LÖRDAG 1/12  
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. Ej kort. Nästa 1/12.

0767-97 05 56 • www.potatisbilarna.se

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.

DAMKLÄDER • SMYCKEN • PRESENTER

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

Fredag 10-18 • Lörd 10-14

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

Vill du 
sjunga i kör

Välkomna till

Grötfest
i Starrkärrs 
Bygdegård

Anmälan till 
Evy på 74 50 51 eller

Gun på 74 51 22 senast 30 nov
 

Tisdag 4 dec kl. 18

Varmt välkomna!
Starrkärrs Centerkvinnor

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Chefredaktör, ansvarig utgivare

Välkommen till 
DocMorris i Bohus!

Hos oss kan du göra alla 
dina apoteksärenden.

Öppettider
Vardagar 08-19
Lördagar 10-16

Restaurang
&Pizzeria

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

Fullständiga rättigheter

-E dé party eller e dé PARTY!

Partyvarning  utfärdad!

På scen: 

PATRIK 
Lördag 1 december 

kl 21-01



Nu skriver vi historia. 
För första gången, 
men det är tyvärr en 

engångsföreteelse, utkommer 
Alekuriren två gånger samma 
vecka. Till helgen dimper en 
specialbilaga ner i brevlådan. 
Den handlar enbart om det 
som har präglat vår vardag i 
över fem år – BanaVäg i Väst. 
Hur gick det till? Varför 
motorväg och dubbelspårig 
järnväg? Hur påverkar den 
nya utbyggnaden Ale, Lilla 
Edet och Trollhättan? Mer 
om detta och hur den stora 
invigningsdagen ska fi ras hit-
tar du i helgens bilaga.

Redan i denna tidning kan 
du läsa om den tuffa tidspla-
nen för en av vägetapperna i 
Lilla Edet. Ändå darrar ingen 
på rösten när frågon om de 
verkligen kommer att hinna 
klart till den 9 december 
ställs. Projektledningen har 
låtit meddela att nu är det 
arbete nästan dygnet runt 
även helger. 

Värt att notera är dock att 
BanaVäg i Väst inte avslutas 
för att anläggningen invigs i 
december. Trafikverket och 
dess entreprenörer kommer 
att vara synliga fram till 
halvårsskiftet 2013. På delar 
av sträckan ska den sista 
asfaltsbeläggningen läggas. 
De avvaktar de första sätt-
ningarna innan detta sker. 
Dessutom återstår en del 
planteringsjobb, rivningsar-
beten, anslutningsvägar och 
dylikt.

Klart kommer järnvägen 
emellertid att vara. Med halv-
timmestrafik drar Alependeln 
igång söndag 9 december. 
Kärnan i kollektivtrafiken 
blir nu tåg istället för buss. 
En övergång vi har sett fram 
emot, men det kan ta lite tid 
att vänja sig vid nya vanor. 

Först nu börjar de mer 
konkreta frågorna att hopa 
sig. Bussen som till exempel 
har stannat på sex ställen 
i Älvängen på sin väg mot 
Göteborg skiljer sig från tåget 
som bara stannar på ett ställe. 
Nu gäller det att ta sig till sta-
tion i rätt tid och matartrafi-
ken dit kommer att bli en väl-
debatterad fråga. Det gäller 
nämligen att bo på rätt ställe 
om till exempel kvartstrafiken 
ska bli en tillgång. På flera 
platser kommer matarbussen 
bara att dyka upp två gånger 
i timmen. Å andra sidan att 
kunna ta sig till tåget bekvämt 
en gång i halvtimmen är inte 
så illa det heller...

Samtidigt märker jag själv 
en otrolig skillnad på att ta 
bilen till Göteborg nu mot 
tidigare. Det går väldigt smi-
digt och snabbt. Det skulle 
kunna vara ett hot mot tåget, 
men så var det det där med 
trängselskatten. Vem vill inte 
undvika den kostnaden?

Det är upprört i Ales norra 
delar. Hålandavägens belys-
ning begränsas när utdömda 
belysningsstolpar tas 
bort. Renoveringsbe-
hovet är stort efter 40 

års tjänstgöring, men kom-
munen vill inte investera i 
en infrastruktur som ligger 
under statens ansvar. Tra-
fikverket har en klar policy 
och vägbelysning på lands-
bygden placeras bara vid 
korsningar och busshållplat-
ser där oskyddade trafikanter 
kan förväntas vara i rörelse.

Bebyggelsen längs Hålan-
davägen motiverar dock 
ingen sådan insats av Tra-
fikverket, utan frågan ham-
nade istället på kommunens 
bord. De har valt att ta inves-
teringen och ersätta utdömda 
stolpar där det anses vara 
nödvändigt, det vill säga vid 
korsningar, hållplatser samt 
där bebyggelsen är tämli-
gen samlad. Att renovera 
hela sträckan skulle enligt 
en gammal utredning kosta 
upp mot 15 miljoner kronor. 
Det ansågs inte motiverat, 
dessvärre – och det är kanske 
det värsta – glömde man bort 
att informera de boende om 
förändringen.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Nu är det nära...

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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TYGLADAN
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2p 

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

FLANELLBYXOR dam & herr 89:-

JULEN ÄR HÄR! Inredning, metervara 
& färdigsytt

Adina Hälsan vårdcentral 
och BVC i Nol 
Tel: 031-383 04 20 

www.adinahalsan.se
Öppet vardagar 8-17

Drop in mottagning hela dagen 
mellan kl 8.00-16.00 
Telefonrådgivning
vi svarar alltid direkt

Tidsbokning via webb

Planerar du att resa 
utomlands? –Vi hjälper 

Dig med resevaccin

POTATIS – ÄPPLEN - SYLT 
King Edward, Snöboll, Asterix, Inova, Folva, Gul 

mandel, Amandine. 5 och 20 kg förp. KRAV-odlad 
Puritan. Sv äpplen. Morötter, lök. Solrosfrö 20 kg 240:-.  

Fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- blåbärs- 
hallon- drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt). 

Säljes från lastbil LÖRDAG 1/12  
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. Ej kort. Nästa 1/12.

0767-97 05 56 • www.potatisbilarna.se

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.

DAMKLÄDER • SMYCKEN • PRESENTER

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

Fredag 10-18 • Lörd 10-14

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

Vill du 
sjunga i kör

Välkomna till

Grötfest
i Starrkärrs 
Bygdegård

Anmälan till 
Evy på 74 50 51 eller

Gun på 74 51 22 senast 30 nov
 

Tisdag 4 dec kl. 18

Varmt välkomna!
Starrkärrs Centerkvinnor

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Chefredaktör, ansvarig utgivare

Välkommen till 
DocMorris i Bohus!

Hos oss kan du göra alla 
dina apoteksärenden.

Öppettider
Vardagar 08-19
Lördagar 10-16

Restaurang
&Pizzeria

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

Fullständiga rättigheter

-E dé party eller e dé PARTY!

Partyvarning  utfärdad!

På scen: 

PATRIK 
Lördag 1 december 

kl 21-01

Ale Torg 10, Nödinge  0303-22 94 33

Gäller ej tillbehör och kan ej kombineras med andra erbjudanden. Gäller t o m söndag 2 december.

Öppettider:
Månd-torsd 10-19 
Fredagar 10-18
Lördagar 10-15 
Söndagar 11-15

ALE TORG

NOVEMBER 

REA

30% 
på alla 

Ecco

20% 
på alla skor, 

stövlar, kängor, 
etc
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Lilla Edet är en fi n ort 
och har varit en myck-
et positiv kommun att 

bo och leva i, fram till nu.
Hur tänker de styrande? Vi 

har ett fantastiskt fint badhus 
med en härlig simbassäng, 
som en grupp frivilliga har 
lagt ner flera års och många 
timmars arbete på att reno-
vera och rusta upp,  samt 
jobba  frivilligt på eftermid-
dagar och kvällar så alla skulle 
kunna bada bastu och simma. 
Även 

öppet dagtid så våra skol-
barn skall få chansen att lära 
sig simma, något som krävs 
för att få betyg i gymnastik.  
Nu orkade inte den frivilliga 
föreningen fortsätta  detta 
digra arbete, utan det över-
togs av gymföretaget Sport-

life, som drivit gym och även 
badhuset fram till dags dato. 
När de frågar vår kommun 
om barnen skall få fortsätta 
att komma dit för simlek-
tioner, så är det inte fallet, 
pengar saknas, så barnen får 
lära sig simma någon annan 
stans!  Är det rimligt? Nu har 
badhusets del stängt och bara 
gymdelen är öppen. Visst är 
det bedrövligt att ett gam-
malt gediget badhus inte skall 
finnas i Lilla Edets kommun 
mer, när kommuner runt om 
i vår närhet satsar miljoner 
på att bygga nytt eller rusta 
upp det befintliga badhuset. 
Skäms!  Så helt plötsligt finns 
det pengar till att köpa ishal-
len i Lödöse?  Blir man förvå-
nad? Nej Lödöse är ju enligt 
vår kommunledning den del 

som kommunen kommer 
satsa på, vi på huvudorten och 
övriga delar får ta skrapet och 
vara tacksamma över att vi 
får åka matarbuss till Lödöse 
och där invänta tåget! Det är 
så skrämmande att man blir 
mörkrädd.  Finns det någon 
som inte håller med mig i 
detta? Ja givetvis de som bor 
i Lödöse, men jag klandrar 
inte dem, utan tycker att alla 
kommunens invånare är lika 
värda!

Hoppas få lite reflektioner 
och synpunkter från många 
inklusive kommunledningen.

Kristina och Lennart Karlsson
Före detta ordförande

i Badhusföreningen Lilla Edet 
(huvudort – än så länge)

Sveriges äldsta badhus stänger och 
Lilla Edets kommun köper ishall… 

Jag har nu som förälder till 
skolbarn i Ale kommun 
stiftat närmare bekantskap 

med den avgiftsfria 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 mat-
säcken hade bestått av två 
tunnbrödsmackor med ost 
samt en festis och en banan. 
Jag hade turen att just den här 
dagen vara hemma från arbe-
tet 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 näringsriktig 

eller en tillräcklig ersättnings-
lunch och vill därför ha ett 
tydligt svar på vad Ale kom-
muns matsäckar ska innehålla. 
Om det kommer att vara detta 
som ersätter lunchen kommer 
i alla fall jag att skicka med 
mitt barn en ordentlig och 
näringsriktig matsäck inför 
framtida skolutflykter. Eller 
är det så att man här ser ett 
sätt att spara in pengar?

Förälder i Ale kommun

Avgiftsfri skola i Ale kommun

Som förälder i Ale kom-
mun ska man tydligen 
aldrig upphöra att förvå-

nas. Beslut som fattas ur ”rätt-
viseperspektiv”, genererar inte 
sällan nya orättvisor när de 
ska omsättas i praktiken. Det 
senaste utspelet om en avgifts-
fri skola är ett bra exempel på 
just detta. Vid de skolutfl ykter 
som hittills gjorts under ter-
minen har det tydligt påpekats 
till oss föräldrar att skolan 
står för matsäck och att egen 
medhavd mat inte är tillåten. 
En fl aska vatten har dock varit 
okej. Vad händer då vid första 
utfl ykten till skogen? Jo, 
sonen kommer hem, arg och 
besviken över det vatten jag 
i all välmening skickat med, 
och förklarar klart och tydligt 
att klasskamrat X minsann 
haft med sig en termos med 
varm choklad, någon annan 
en festis och en tredje en 
fl aska saft. Att då förklara för 
nioåringen att hans mamma 
endast följt uppställda regler, 
blir i sammanhanget nästintill 
löjeväckande. De andra mam-
morna verkar mycket snällare, 
klagar sonen. 

Nästa utflykt går till sim-
hallen. Samma information till 
oss föräldrar. Samma scenario 
när dagen sammanfattas. Alla 
andra, naturligtvis en san-
ning med modifikation, hade 
minsann haft med sig frukt, 
bullar, pannkakor, eller något 
annat att fika med. Du är så 
orättvis mamma, tycker sonen, 

som snällt ätit matsäcken 
som skickats med från skolan. 
Trots att han hatar vitt bröd.

Med utgångspunkt från 
detta måste jag ställa mig 
frågan vem som överhuvud-
taget har önskat en avgiftsfri 
skola. Är det verkligen föräld-
rarna till dem ni kallar fattiga 
barn, eller handlar det om ett 
påhitt inom era partier, eller 
känslan av att behöva ge mer 
än andra? Under mina två 
barns sammanlagda 12 år i 
skolan har jag aldrig upplevt 
medhavd matsäck som ett 
problem. Den som har glömt, 
missat eller i undantagsfall 
inte haft råd, har generöst 
blivit erbjuden mat och dryck 
från sina klasskamrater. Att 
dela med sig är något som 
dagens barn tränas i redan på 
dagis. Jag har varit med på 
många utflykter under åren 
och aldrig någonsin har något 
barn blivit utan mat.

Insamling till busspengar 
kan förstås vara ett något 
känsligare ämne, för visst är 
det tyvärr så att 20 kronor kan 
vara en belastning för vissa 
familjer. Men inte heller här 
har jag under alla år sett något 
egentligt problem. De flesta 
barn har betalat, vissa (och 
oftast de samma) aldrig. Mig 
veterligen har emellertid inte 
kommunen skickat kravbrev 
på obetalda busspengar till 
dessa barns föräldrar, så vari 
ligger problemet? Att det är 
orättvist att vissa betalar och 

andra inte? Den orättvisan 
kan jag, kära politiker, leva 
med. Jag vet också att klass-
lärarna informerar föräldrar 
som har det ekonomiskt svårt 
om att pengar till aktiviteter 
som dessa kan sökas från Maj-
blommans fond. Om så sedan 
inte sker, bör hur som helst 
inte samtliga barn bestraffas. 
För visst vore det bättre om 
eventuella extrapengar till 
skolan gick till fler lärare än 
till busspengar och socker-
höga mellanmål? Det tror jag 
nog alla föräldrar är överens 
om, oavsett privatekonomins 
beskaffenhet.

 Avslutningsvis vill jag 
upplysa ansvariga politiker 
om att er vilja att skapa 
rättvisa i det här fallet endast 
genererat nya orättvisor. Vi 
”lydiga” föräldrar får hem 
ledsna barn, som inte förstår 
de nya orättvisorna, eftersom 
de aldrig sett problemet med 
busspengar eller innehållet 
i medhavd matsäck. Jag 
uppfostrar mina barn under 
samma devis som jag själv är 
uppväxt under, det vill säga 
till var och en efter behov. Då 
förstår man att livet inte alltid 
är rättvist, men också att livet 
blir bra mycket trevligare om 
vi kan hjälpa någon annan. 
Nästa gång ni ska fatta rättvisa 
beslut, bör ni nog höra er för 
bland föräldrar och barn.

En av oerhört många
besvikna föräldrar

i Ale kommun

Politisk vilja att vara rättvis skapar nya orättvisor

- En riktig akvarieaffär

Skolallen 4 a, NOL. Tel: 0303-33 22 41 
www.ciklidhobby.com

DECEMBER-ERBJUDANDEN
10 liter
54 liter

10 st
 10 st

Gäller t o m 23/12

Onsdag  13:00-19:00
Torsdag  Stängt
Fredag  13:00-19:00
Lördag  10:00-16:00
Söndag  11:00-16:00

Söker CNC-Operatör
Vi behöver förstärka vår personalstyrka med 

ytterligare medarbetare.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har tekninsk utbildning och gärna 

några års erfarenhet av att arbeta och programmera 
fleroperationsmaskiner, har du erfarenhet av (Mazak) 
och vårt Camsystem (MasterCam) är detta en fördel

Arbetstid: Tills vidare, heltid. Dagtid
Tillträde: Snarast.

Rödjansväg 1, Nödinge
www.wika.se

Du är välkommen att sända in din ansökan till:
Anthon Toth, 0303-97 567, anthon.toth@wika.se
Eller via post till: Rödjansväg 1, 449 34 Nödinge 
Din ansökan med CV vill vi ha snarast.

Karl Gustavsgatan 17
Göteborg
Tel: 031-701 08 70
www.rusthestore.se

Pernilla 
Wahlgren

besöker butiken
lördag 8 december 
kl 14.30 – 16.30
för att visa upp sin 
kollektion av klänningar.

Hon säljer och 
signerar sina böcker
”Pernillas jul” och 
”Pernillas praliner”

Välkomna!

Ungdomsfi entlig politik
I budgeten 2013 gör Alli-

ansen offensiva satsning-
ar. Vi ska alltid göra vårt 

yttersta för att stärka Sve-
riges ekonomi. När vi går 
in i en lågkonjunktur måste 
vi anstränga oss ytterligare. 
Sveriges robusta position 
ger oss goda förutsättningar 
för detta. Alternativen till 
Alliansens ansvarsfulla 
politik är dessvärre märkt 
av oppositionspartiernas 
splittring.

På grund av att vår eko-
nomi är exportorienterad 
påverkas den när omvärldens 
efterfrågan sjunker. Målet 
med Alliansens sjunde 
gemensamma budget är 
att minska krisens effekter. 
Vi gör stora satsningar på 
infrastruktur, forskning och 
innovation. Framförallt 
vill vi underlätta för företa-
gande och sänka trösklarna 
för unga människors in på 

arbetsmarknaden.
I denna osäkra situation 

vill Socialdemokraterna göra 
stora skattehöjningar på 
produktion och arbete. Med 
Stefan Löfven i spetsen 
landar notan för skattebeta-
larna på 30 miljarder kronor. 
I jämförelse med denna 
summa bleknar höjningarna 
som Mona Sahlin (S) och 
Håkan Juholt (S)föreslog.

Det är en ungdomsfientlig 
politik S för. Partiet vill göra 
det dyrare att anställa unga 
genom fördubblade social-
avgifter för unga och för-
dubblad restaurangmoms. 
Situationen ser än värre ut 
om vi lägger till Vänsterpar-
tiets budgetförslag. Vänstern 
föreslår skattehöjningar på 
90 miljarder kronor. Vilka 
av dessa kommer Löfven att 
tvingas att acceptera? Tyvärr 
råder det inga tveksamheter 

kring en sak. Hur än kravlis-
tan ser ut från partierna runt 
S kommer våra unga i kläm. 
Det enda som förenar de 
fyra splittrade oppositions-
partierna är en politik som 
urholkar möjligheterna till 
nya jobb och tillväxt.

Vi Nya moderater menar 
att vi måste vårda de refor-
mer Alliansen genomfört. 
Sverige har redan nu goda 
förutsättningar att stå starkt 
i den globala konkurrensen. 
Med Alliansens budget för-
stärks dessa förutsättningar 
ytterligare.

Mikael Cederbratt
Henrik Ripa

Camilla Waltersson Grönvall
Moderata riksdagsledamöter 

från Norra Älvsborg
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Lilla Edet är en fi n ort 
och har varit en myck-
et positiv kommun att 

bo och leva i, fram till nu.
Hur tänker de styrande? Vi 

har ett fantastiskt fint badhus 
med en härlig simbassäng, 
som en grupp frivilliga har 
lagt ner flera års och många 
timmars arbete på att reno-
vera och rusta upp,  samt 
jobba  frivilligt på eftermid-
dagar och kvällar så alla skulle 
kunna bada bastu och simma. 
Även 

öppet dagtid så våra skol-
barn skall få chansen att lära 
sig simma, något som krävs 
för att få betyg i gymnastik.  
Nu orkade inte den frivilliga 
föreningen fortsätta  detta 
digra arbete, utan det över-
togs av gymföretaget Sport-

life, som drivit gym och även 
badhuset fram till dags dato. 
När de frågar vår kommun 
om barnen skall få fortsätta 
att komma dit för simlek-
tioner, så är det inte fallet, 
pengar saknas, så barnen får 
lära sig simma någon annan 
stans!  Är det rimligt? Nu har 
badhusets del stängt och bara 
gymdelen är öppen. Visst är 
det bedrövligt att ett gam-
malt gediget badhus inte skall 
finnas i Lilla Edets kommun 
mer, när kommuner runt om 
i vår närhet satsar miljoner 
på att bygga nytt eller rusta 
upp det befintliga badhuset. 
Skäms!  Så helt plötsligt finns 
det pengar till att köpa ishal-
len i Lödöse?  Blir man förvå-
nad? Nej Lödöse är ju enligt 
vår kommunledning den del 

som kommunen kommer 
satsa på, vi på huvudorten och 
övriga delar får ta skrapet och 
vara tacksamma över att vi 
får åka matarbuss till Lödöse 
och där invänta tåget! Det är 
så skrämmande att man blir 
mörkrädd.  Finns det någon 
som inte håller med mig i 
detta? Ja givetvis de som bor 
i Lödöse, men jag klandrar 
inte dem, utan tycker att alla 
kommunens invånare är lika 
värda!

Hoppas få lite reflektioner 
och synpunkter från många 
inklusive kommunledningen.

Kristina och Lennart Karlsson
Före detta ordförande

i Badhusföreningen Lilla Edet 
(huvudort – än så länge)

Sveriges äldsta badhus stänger och 
Lilla Edets kommun köper ishall… 

Jag har nu som förälder till 
skolbarn i Ale kommun 
stiftat närmare bekantskap 

med den avgiftsfria 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 mat-
säcken hade bestått av två 
tunnbrödsmackor med ost 
samt en festis och en banan. 
Jag hade turen att just den här 
dagen vara hemma från arbe-
tet 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 näringsriktig 

eller en tillräcklig ersättnings-
lunch och vill därför ha ett 
tydligt svar på vad Ale kom-
muns matsäckar ska innehålla. 
Om det kommer att vara detta 
som ersätter lunchen kommer 
i alla fall jag att skicka med 
mitt barn en ordentlig och 
näringsriktig matsäck inför 
framtida skolutflykter. Eller 
är det så att man här ser ett 
sätt att spara in pengar?

Förälder i Ale kommun

Avgiftsfri skola i Ale kommun

Som förälder i Ale kom-
mun ska man tydligen 
aldrig upphöra att förvå-

nas. Beslut som fattas ur ”rätt-
viseperspektiv”, genererar inte 
sällan nya orättvisor när de 
ska omsättas i praktiken. Det 
senaste utspelet om en avgifts-
fri skola är ett bra exempel på 
just detta. Vid de skolutfl ykter 
som hittills gjorts under ter-
minen har det tydligt påpekats 
till oss föräldrar att skolan 
står för matsäck och att egen 
medhavd mat inte är tillåten. 
En fl aska vatten har dock varit 
okej. Vad händer då vid första 
utfl ykten till skogen? Jo, 
sonen kommer hem, arg och 
besviken över det vatten jag 
i all välmening skickat med, 
och förklarar klart och tydligt 
att klasskamrat X minsann 
haft med sig en termos med 
varm choklad, någon annan 
en festis och en tredje en 
fl aska saft. Att då förklara för 
nioåringen att hans mamma 
endast följt uppställda regler, 
blir i sammanhanget nästintill 
löjeväckande. De andra mam-
morna verkar mycket snällare, 
klagar sonen. 

Nästa utflykt går till sim-
hallen. Samma information till 
oss föräldrar. Samma scenario 
när dagen sammanfattas. Alla 
andra, naturligtvis en san-
ning med modifikation, hade 
minsann haft med sig frukt, 
bullar, pannkakor, eller något 
annat att fika med. Du är så 
orättvis mamma, tycker sonen, 

som snällt ätit matsäcken 
som skickats med från skolan. 
Trots att han hatar vitt bröd.

Med utgångspunkt från 
detta måste jag ställa mig 
frågan vem som överhuvud-
taget har önskat en avgiftsfri 
skola. Är det verkligen föräld-
rarna till dem ni kallar fattiga 
barn, eller handlar det om ett 
påhitt inom era partier, eller 
känslan av att behöva ge mer 
än andra? Under mina två 
barns sammanlagda 12 år i 
skolan har jag aldrig upplevt 
medhavd matsäck som ett 
problem. Den som har glömt, 
missat eller i undantagsfall 
inte haft råd, har generöst 
blivit erbjuden mat och dryck 
från sina klasskamrater. Att 
dela med sig är något som 
dagens barn tränas i redan på 
dagis. Jag har varit med på 
många utflykter under åren 
och aldrig någonsin har något 
barn blivit utan mat.

Insamling till busspengar 
kan förstås vara ett något 
känsligare ämne, för visst är 
det tyvärr så att 20 kronor kan 
vara en belastning för vissa 
familjer. Men inte heller här 
har jag under alla år sett något 
egentligt problem. De flesta 
barn har betalat, vissa (och 
oftast de samma) aldrig. Mig 
veterligen har emellertid inte 
kommunen skickat kravbrev 
på obetalda busspengar till 
dessa barns föräldrar, så vari 
ligger problemet? Att det är 
orättvist att vissa betalar och 

andra inte? Den orättvisan 
kan jag, kära politiker, leva 
med. Jag vet också att klass-
lärarna informerar föräldrar 
som har det ekonomiskt svårt 
om att pengar till aktiviteter 
som dessa kan sökas från Maj-
blommans fond. Om så sedan 
inte sker, bör hur som helst 
inte samtliga barn bestraffas. 
För visst vore det bättre om 
eventuella extrapengar till 
skolan gick till fler lärare än 
till busspengar och socker-
höga mellanmål? Det tror jag 
nog alla föräldrar är överens 
om, oavsett privatekonomins 
beskaffenhet.

 Avslutningsvis vill jag 
upplysa ansvariga politiker 
om att er vilja att skapa 
rättvisa i det här fallet endast 
genererat nya orättvisor. Vi 
”lydiga” föräldrar får hem 
ledsna barn, som inte förstår 
de nya orättvisorna, eftersom 
de aldrig sett problemet med 
busspengar eller innehållet 
i medhavd matsäck. Jag 
uppfostrar mina barn under 
samma devis som jag själv är 
uppväxt under, det vill säga 
till var och en efter behov. Då 
förstår man att livet inte alltid 
är rättvist, men också att livet 
blir bra mycket trevligare om 
vi kan hjälpa någon annan. 
Nästa gång ni ska fatta rättvisa 
beslut, bör ni nog höra er för 
bland föräldrar och barn.

En av oerhört många
besvikna föräldrar

i Ale kommun

Politisk vilja att vara rättvis skapar nya orättvisor

- En riktig akvarieaffär

Skolallen 4 a, NOL. Tel: 0303-33 22 41 
www.ciklidhobby.com

DECEMBER-ERBJUDANDEN
10 liter
54 liter

10 st
 10 st

Gäller t o m 23/12

Onsdag  13:00-19:00
Torsdag  Stängt
Fredag  13:00-19:00
Lördag  10:00-16:00
Söndag  11:00-16:00

Söker CNC-Operatör
Vi behöver förstärka vår personalstyrka med 

ytterligare medarbetare.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har tekninsk utbildning och gärna 

några års erfarenhet av att arbeta och programmera 
fleroperationsmaskiner, har du erfarenhet av (Mazak) 
och vårt Camsystem (MasterCam) är detta en fördel

Arbetstid: Tills vidare, heltid. Dagtid
Tillträde: Snarast.

Rödjansväg 1, Nödinge
www.wika.se

Du är välkommen att sända in din ansökan till:
Anthon Toth, 0303-97 567, anthon.toth@wika.se
Eller via post till: Rödjansväg 1, 449 34 Nödinge 
Din ansökan med CV vill vi ha snarast.

Karl Gustavsgatan 17
Göteborg
Tel: 031-701 08 70
www.rusthestore.se

Pernilla 
Wahlgren

besöker butiken
lördag 8 december 
kl 14.30 – 16.30
för att visa upp sin 
kollektion av klänningar.

Hon säljer och 
signerar sina böcker
”Pernillas jul” och 
”Pernillas praliner”

Välkomna!

Ungdomsfi entlig politik
I budgeten 2013 gör Alli-

ansen offensiva satsning-
ar. Vi ska alltid göra vårt 

yttersta för att stärka Sve-
riges ekonomi. När vi går 
in i en lågkonjunktur måste 
vi anstränga oss ytterligare. 
Sveriges robusta position 
ger oss goda förutsättningar 
för detta. Alternativen till 
Alliansens ansvarsfulla 
politik är dessvärre märkt 
av oppositionspartiernas 
splittring.

På grund av att vår eko-
nomi är exportorienterad 
påverkas den när omvärldens 
efterfrågan sjunker. Målet 
med Alliansens sjunde 
gemensamma budget är 
att minska krisens effekter. 
Vi gör stora satsningar på 
infrastruktur, forskning och 
innovation. Framförallt 
vill vi underlätta för företa-
gande och sänka trösklarna 
för unga människors in på 

arbetsmarknaden.
I denna osäkra situation 

vill Socialdemokraterna göra 
stora skattehöjningar på 
produktion och arbete. Med 
Stefan Löfven i spetsen 
landar notan för skattebeta-
larna på 30 miljarder kronor. 
I jämförelse med denna 
summa bleknar höjningarna 
som Mona Sahlin (S) och 
Håkan Juholt (S)föreslog.

Det är en ungdomsfientlig 
politik S för. Partiet vill göra 
det dyrare att anställa unga 
genom fördubblade social-
avgifter för unga och för-
dubblad restaurangmoms. 
Situationen ser än värre ut 
om vi lägger till Vänsterpar-
tiets budgetförslag. Vänstern 
föreslår skattehöjningar på 
90 miljarder kronor. Vilka 
av dessa kommer Löfven att 
tvingas att acceptera? Tyvärr 
råder det inga tveksamheter 

kring en sak. Hur än kravlis-
tan ser ut från partierna runt 
S kommer våra unga i kläm. 
Det enda som förenar de 
fyra splittrade oppositions-
partierna är en politik som 
urholkar möjligheterna till 
nya jobb och tillväxt.

Vi Nya moderater menar 
att vi måste vårda de refor-
mer Alliansen genomfört. 
Sverige har redan nu goda 
förutsättningar att stå starkt 
i den globala konkurrensen. 
Med Alliansens budget för-
stärks dessa förutsättningar 
ytterligare.

Mikael Cederbratt
Henrik Ripa

Camilla Waltersson Grönvall
Moderata riksdagsledamöter 

från Norra Älvsborg
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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 träffa 
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. 18.00–19.00
Plats: Teaterlokalen, Ale gymnasium

Beställ färdtjänst i god tid
för resor under julhelgen
Gäller för dig som brukar boka dina resor via 020-91 90 90. Det
är extra många som vill åka färdtjänst under julhelgen och framför
allt på julafton, därför är det viktigt att du bokar dina julresor
i god tid.

Du kan boka dina julresor från den 12 december. Ju tidigare du
bokar desto större är möjligheten att du får åka när du önskar.

Du ringer som vanligt 020-91 90 90.
Ju senare du bokar desto större risk att vi inte kan garantera dig
några resor, men vi gör vårt bästa för att uppfylla dina önskemål.

Anhörigföreningen Omtanken och Ale kommuns anhörigstöd inbjuder till

JULCAFÉ MED GRÖT
>> Tisdagen den 4/12 kl. 18.30 
Älvängens aktivitetshus (Carlmarks väg 4)
Anmälan senast 30/11. Tel. 0703-709322

JULMINGEL MED  
GODIS OCH FIKA 
>> Onsdagen 5/12  kl. 13.30 till ca 16.00
Backavik, samlingslokalen i entren
(Klockarevägen 24, Nödinge)
Anmälan senast 30/11. Tel.. 0303-371254, 0737-731254
I samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan

Taxehöjning inom 
Renhållningen och VA
Den 2012-10-29 beslutade kommunfullmäktige om en höjning  
av Renhållnings- och VA-taxan. Höjningen gäller från och med 
2013-01-01. 
•  Renhållningen höjer sin hushållstaxa med 5 %.
•  VA höjer den fasta delen av brukningstaxan med 5 % och den 

rörliga delen med 3 %. 

FÖRFATTARFRUKOST  
med Erik Andersson

Erik Andersson är född 1962 utanför Alingsås. Hans roman Den larmande hopens dal 
rönte en hel del uppmärksamhet och nominerades till Sveriges Radios romanpris. 
Han är också översättare från engelska och har bland annat nyöversatt The Lord of 
the Rings, Ringarnas herre. Erik Andersson skriver också essäer för Göteborgsposten 
och Dagens Nyheter.
>> Lördag 15 december kl. 10.00, Ale bibliotek, Nödinge
Frukosten är framdukad från 9.30
Entré/frukost 80 kronor

FLÖJTKVARTETT MÖTER 
ELECTRONICA - THE OPPOSING POWER
Ett fint tillfälle för dig som spelar något instrument 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 flöjtkvartetten Forty fingers och electronica-gruppen World Domination skapar 
deltagarna musik och ljudbilder och dagen efter bjuds det på lunchkonsert på 
gymnasiets ”röda scen”.  
>> 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. Gratis men med begränsat antal platser 
till workshopen.

KONSERT I JULETID 
med Nina Söderquist  
och Daniel Lindström

>> Söndag 2 december kl 17  
i Teatern, Ale gymnasium
Nina Söderquist, Daniel Lindström 
och deras musiker står för 
musikunderhållningen vid den traditions-
enliga konserten i juletid, i samband med utdelandet av 
kulturstipendiet och ”Vaken ledare-stipendiet”.  
Det kommer att bli en kväll med något för alla  
smaker! Allt ifrån finstämda julsånger, till souliga inslag och 
välkända låtar från bl a musikaler, Frank Sinatra och Queen! 
Entré 150 kr inkl julfika. Biljetter säljs på Ale bibliotek 0303-330216. 
Medarr: Teaterföreningen i Ale, ABF.Driftstopp i  

avloppspumpstationer
Under den senaste månaden har det i Älvängen förkommit tyg/
städtrasor i avloppssystemet. Dessa trasor har förorsakat 16 stopp 
i avloppspumpstationen vid ”Rosa huset” under ovanstående 
tidsrymd. Det har varit mycket nära att detta har orsakat stopp i delar 
av avloppsledningsnätet med källaröversvämningar och sanitära 
problem som följd.  

En självklarhet är att dessa trasor inte ska ner i avloppsrören utan 
läggas i ordinarie sopor.  Ekonomiskt innebär detta att tusentals 
kronor bokstavligen spolas ner i avloppet av abonnenternas pengar, 
då personal från VA-enheten vid upprepade driftstopp måste ta ur 
trasor i avloppspumparna när dessa har stoppat och tätnat.

Personal
VA-enheten Ale kommun

PÅ GÅNG I ALE

Fotograf: Peter Knutson



HÅLANDA. Nu faller mörkret extra 
tungt över Hålanda.

Vägbelysningen på Hålandavägen 
är i stort behov av renovering, men 
någon sådan är inte aktuell.

Bara busshållplatser och där 
bebyggelsen är mer samlad kommer 
belysas fram över.

Innan kommunsammanslagningen 1974 
passade Skepplanda kommun på att investera. 
Något ekonomiskt överskott ville man inte 
ha med sig. Det resulterade i en simhall, men 
också i en väl utbyggd vägbelysning längs 
Hålandavägen. 40 år senare är trästolparna 
utdömda. Att renovera hela sträckan skulle 
kosta upp mot 15 Mkr enligt en utredning.

– Jag förstår att en del är besvikna, men vi 
kan inte investera så mycket pengar för så få 
människor. Hålandavägen är dessutom inte 
en kommunal väg, utan den ligger under Tra-
fikverkets ansvar. Vi har därför bestämt oss 
för att utgå från statens bedömningkriterier. 
Det betyder att vi belyser hållplatser, vissa 
korsningar och sträckor med samlad bebyg-
gelse. Det blir en kommunal investering, 
säger Jan A Pressfeldt (AD), Samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande.

Insatsen görs samtidigt som en ny el- och 
teleledning grävs ner. Rädslan för ett totalt 
mörker har varit stor hos boende och redak-
tionen har varit nedringd. Informationen har 
varit bristfällig och uteblev helt på Skepplan-
das och Hålandas ortsutvecklingsmöten. En 
miss i arbetet.

– Det borde vi naturligtvis ha tänkt på. Det 
hade varit ett lämpligt forum att beskriva och 
diskutera förändringen, erkänner Pressfeldt.

Någon större oro tycker inte gatuingenjör, 
Jesper Gustafsson, att de boende ska känna.

– Jag tror man vänjer sig snabbt. Trafiksä-
kerheten äventyras inte. Vi följer Trafikver-
kets riktlinjer. Däremot har belysningen på 
Hålandavägen varit ovanligt bra. Det ser inte 
ut så normalt på den här typen av vägar. Tra-
fikmängden motiverar inte det. Vi kommer 
heller inte att mörklägga vägen, utan de trä-
stolpar som är utdömda tas bort och ersätts 
med godkända på de sträckor där det är nöd-
vändigt. Det är också viktigt med miljöaspek-
ten. Vi minskar förbrukningen genom att 
inte belysa åkermark och platser där männ-
iskor inte är i rörelse. Nu sätter vi fokus på 
att belysa rätt ställen. Jag är övertygad om att 
det här blir bra.

alekuriren  |   nummer 43  |   vecka 48  |   20126

Under rubriken "Påståen-
den som inte stämmer" 
påstår Alefjälls Natur-

skyddsförening att jag kallar Ale-
fjälls naturområde för "bakgård". 
Vilket inte stämmer. Trots att jag 
försökt vara så tydlig som möjligt 
i min insändare i Alekuriren 
vecka 46 har det uppstått missför-
stånd. För att räta ut kvarstående 

frågetecken: NIMBY, Not In My 
Back Yard/inte på min bakgård, 
är ett begrepp som syftar på en 
viss typ av ställningstagande. 
Alefjälls Naturskyddsförening 
(som inte skall förväxlas med Na-
turskyddsföreningen i Ale vilka 
enligt uppgift ställer sig bakom 
vindbruksplanerna) passar som 
jag ser det väl in i begreppet.

Tyvärr blandar styrelsen i Ale-
fjälls Naturskyddsförening ihop 
namnet på ett begrepp med ett 
geografiskt område och drar slut-
satsen att jag satt den nedvärde-
rande etiketten "bakgård" på Ale-
fjälls naturområde, vilket jag inte 
gjort.

Bo Westerlund
Nödinge

Svar på debattinlägg i Alekuriren vecka 47

Påståenden som inte stämmer - igen

Den som tänker pendla 
med kollektivtrafi k från 
södra Älvängen till Gö-

teborg 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 Västtrafik 
har anpassat busstrafiken på linje 
411 som ansluter till Alependeln 
söderifrån till ett tåg som inte går. 

Det innebär att passagerarna som 
tar matarbussen får vänta på sitt 
tåg i 25 minuter. 

På min fråga om varför anslut-
ningsbussen inte är anpassad till 
tågtrafiken svarar Västtrafiks 
kundkommunikatör Jimmy Dick-
son så här: 

”Linje 411 är anpassad att 
matcha Alependeln som kommer 
att sättas i trafik efter den 7 janu-
ari. 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
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Alla medlemmar är välkomna till 

fullmäktigegruppens möte. 
Måndag 3/12 kl 18.30. 
Vi träff as på Folkets hus i Nol.

Hjärtligt välkomna!

Mörkret faller över Hålanda

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.

På utbildningsnämndens 
sammanträde den 21/11 
antogs Alliansens och 

Aledemokraternas förslag till 
nämndplan och budget. Det är 
genom dessa två dokument vi 
politiker kan styra vad tjänste-
männen ska fokusera på under 
det kommande året. Politiken 
prioriterar vad som är extra vik-
tigt för förvaltningen att jobba 
med, och vad man inte behöver 
lägga lika mycket kraft på. 

Socialdemokraterna, Vän-
sterpartiet och Miljöpartiet hade 
egna förslag till nämndplanen 
och budgeten, men de flesta av 
dessa röstades ner av majorite-
ten. Ett av de förslag vi tyvärr 
inte fick gehör för var att vi ville 

ge Ales skolor och elever ca 300 
kronor per elev för att bekosta 
det beslut om helt avgiftsfri 
skola som nämnden tog för en 
månad sedan. Vi tycker att det 
är oerhört viktigt att alla elever 
ska kunna vara med på skolans 
aktiviteter, inte bara de som har 
råd. AD-Alliansen valde dock 
att inte prioritera den avgiftsfria 
skolan utan istället lägga pengar 
på att privatisera delar av Ale-
matservice och att bibehålla 
vårdnadsbidraget. Att privatisera 
Ale matservice kommer att kosta 
nära 200 000 kronor i konsult-
kostnad och sedan med stor 
säkerhet leda till dyrare mat till 
gamla och unga i Ale. Vårdnads-
bidraget kostar kommunen ca 

400 000 kronor om året.  
Alliansen och Aledemokra-

ternas budskap är tydligt. Om 
skolornas rektorer vill ge sina 
elever möjlighet till olika utflyk-
ter måste de ta resurser från 
deras befintliga budget. I skolans 
värld innebär det att man måste 
ta bort något. Risken är stor att 
det blir lärartjänster. Detta säger 
vi kraftfullt nej till. Vi väljer att 
prioritera bort vårdnadsbidrag 
och att fördyra maten i kommu-
nen till fördel för lärare och en 
solidarisk och avgiftsfri skola. 

Dennis Ljunggren (S)
Johnny Sundling (V)

Marcus Larsson (MP) 

Vi väljer avgiftsfri skola före vårdnadsbidrag

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Men den nödvändigaste 
belysningen blir kvar

Förändrad belysning på Hålandavägen. Många trästolpar är utdömda och alla ersätts inte. Det sker bara 
där det är motiverat, det vill säga busshållplatser, korsningar och på sträckor med samlad bebyggelse.



HÅLANDA. Nu faller mörkret extra 
tungt över Hålanda.

Vägbelysningen på Hålandavägen 
är i stort behov av renovering, men 
någon sådan är inte aktuell.

Bara busshållplatser och där 
bebyggelsen är mer samlad kommer 
belysas fram över.

Innan kommunsammanslagningen 1974 
passade Skepplanda kommun på att investera. 
Något ekonomiskt överskott ville man inte 
ha med sig. Det resulterade i en simhall, men 
också i en väl utbyggd vägbelysning längs 
Hålandavägen. 40 år senare är trästolparna 
utdömda. Att renovera hela sträckan skulle 
kosta upp mot 15 Mkr enligt en utredning.

– Jag förstår att en del är besvikna, men vi 
kan inte investera så mycket pengar för så få 
människor. Hålandavägen är dessutom inte 
en kommunal väg, utan den ligger under Tra-
fikverkets ansvar. Vi har därför bestämt oss 
för att utgå från statens bedömningkriterier. 
Det betyder att vi belyser hållplatser, vissa 
korsningar och sträckor med samlad bebyg-
gelse. Det blir en kommunal investering, 
säger Jan A Pressfeldt (AD), Samhällsbygg-
nadsnämndens ordförande.

Insatsen görs samtidigt som en ny el- och 
teleledning grävs ner. Rädslan för ett totalt 
mörker har varit stor hos boende och redak-
tionen har varit nedringd. Informationen har 
varit bristfällig och uteblev helt på Skepplan-
das och Hålandas ortsutvecklingsmöten. En 
miss i arbetet.

– Det borde vi naturligtvis ha tänkt på. Det 
hade varit ett lämpligt forum att beskriva och 
diskutera förändringen, erkänner Pressfeldt.

Någon större oro tycker inte gatuingenjör, 
Jesper Gustafsson, att de boende ska känna.

– Jag tror man vänjer sig snabbt. Trafiksä-
kerheten äventyras inte. Vi följer Trafikver-
kets riktlinjer. Däremot har belysningen på 
Hålandavägen varit ovanligt bra. Det ser inte 
ut så normalt på den här typen av vägar. Tra-
fikmängden motiverar inte det. Vi kommer 
heller inte att mörklägga vägen, utan de trä-
stolpar som är utdömda tas bort och ersätts 
med godkända på de sträckor där det är nöd-
vändigt. Det är också viktigt med miljöaspek-
ten. Vi minskar förbrukningen genom att 
inte belysa åkermark och platser där männ-
iskor inte är i rörelse. Nu sätter vi fokus på 
att belysa rätt ställen. Jag är övertygad om att 
det här blir bra.
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Under rubriken "Påståen-
den som inte stämmer" 
påstår Alefjälls Natur-

skyddsförening att jag kallar Ale-
fjälls naturområde för "bakgård". 
Vilket inte stämmer. Trots att jag 
försökt vara så tydlig som möjligt 
i min insändare i Alekuriren 
vecka 46 har det uppstått missför-
stånd. För att räta ut kvarstående 

frågetecken: NIMBY, Not In My 
Back Yard/inte på min bakgård, 
är ett begrepp som syftar på en 
viss typ av ställningstagande. 
Alefjälls Naturskyddsförening 
(som inte skall förväxlas med Na-
turskyddsföreningen i Ale vilka 
enligt uppgift ställer sig bakom 
vindbruksplanerna) passar som 
jag ser det väl in i begreppet.

Tyvärr blandar styrelsen i Ale-
fjälls Naturskyddsförening ihop 
namnet på ett begrepp med ett 
geografiskt område och drar slut-
satsen att jag satt den nedvärde-
rande etiketten "bakgård" på Ale-
fjälls naturområde, vilket jag inte 
gjort.

Bo Westerlund
Nödinge

Svar på debattinlägg i Alekuriren vecka 47

Påståenden som inte stämmer - igen

Den som tänker pendla 
med kollektivtrafi k från 
södra Älvängen till Gö-

teborg 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 Västtrafik 
har anpassat busstrafiken på linje 
411 som ansluter till Alependeln 
söderifrån till ett tåg som inte går. 

Det innebär att passagerarna som 
tar matarbussen får vänta på sitt 
tåg i 25 minuter. 

På min fråga om varför anslut-
ningsbussen inte är anpassad till 
tågtrafiken svarar Västtrafiks 
kundkommunikatör Jimmy Dick-
son så här: 

”Linje 411 är anpassad att 
matcha Alependeln som kommer 
att sättas i trafik efter den 7 janu-
ari. 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
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Alla medlemmar är välkomna till 

fullmäktigegruppens möte. 
Måndag 3/12 kl 18.30. 
Vi träff as på Folkets hus i Nol.

Hjärtligt välkomna!

Mörkret faller över Hålanda

Hogia
rabatt

 Hogia 
Small Office AB  
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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.

På utbildningsnämndens 
sammanträde den 21/11 
antogs Alliansens och 

Aledemokraternas förslag till 
nämndplan och budget. Det är 
genom dessa två dokument vi 
politiker kan styra vad tjänste-
männen ska fokusera på under 
det kommande året. Politiken 
prioriterar vad som är extra vik-
tigt för förvaltningen att jobba 
med, och vad man inte behöver 
lägga lika mycket kraft på. 

Socialdemokraterna, Vän-
sterpartiet och Miljöpartiet hade 
egna förslag till nämndplanen 
och budgeten, men de flesta av 
dessa röstades ner av majorite-
ten. Ett av de förslag vi tyvärr 
inte fick gehör för var att vi ville 

ge Ales skolor och elever ca 300 
kronor per elev för att bekosta 
det beslut om helt avgiftsfri 
skola som nämnden tog för en 
månad sedan. Vi tycker att det 
är oerhört viktigt att alla elever 
ska kunna vara med på skolans 
aktiviteter, inte bara de som har 
råd. AD-Alliansen valde dock 
att inte prioritera den avgiftsfria 
skolan utan istället lägga pengar 
på att privatisera delar av Ale-
matservice och att bibehålla 
vårdnadsbidraget. Att privatisera 
Ale matservice kommer att kosta 
nära 200 000 kronor i konsult-
kostnad och sedan med stor 
säkerhet leda till dyrare mat till 
gamla och unga i Ale. Vårdnads-
bidraget kostar kommunen ca 

400 000 kronor om året.  
Alliansen och Aledemokra-

ternas budskap är tydligt. Om 
skolornas rektorer vill ge sina 
elever möjlighet till olika utflyk-
ter måste de ta resurser från 
deras befintliga budget. I skolans 
värld innebär det att man måste 
ta bort något. Risken är stor att 
det blir lärartjänster. Detta säger 
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Dennis Ljunggren (S)
Johnny Sundling (V)

Marcus Larsson (MP) 

Vi väljer avgiftsfri skola före vårdnadsbidrag

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Men den nödvändigaste 
belysningen blir kvar

Förändrad belysning på Hålandavägen. Många trästolpar är utdömda och alla ersätts inte. Det sker bara 
där det är motiverat, det vill säga busshållplatser, korsningar och på sträckor med samlad bebyggelse.
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telefon- och webbtjänster 
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till socialtjänsten. Därför 
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sin social-
tjänst öppen 
och tillgänglig 
och sprida 
information 
till barn och 
ungdomar att 
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nu av Maria 
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För barn 
som lever i en 
utsatt situa-
tion är det 
extra viktigt 
att de får 
komma till 
tals. Inom 
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beslut om 

sociala åtgärder som kan 
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Sune Ryden
Tony Karlsson

Kristdemokrater i Ale

”Dags att göra barnkonventionen till svensk lag”

RYD. Även i år erbjuder 
Sommarhagens Gårdsmejeri 
en God-Jul-Låda med när-
producerade och småskaligt 
tillverkade produkter.

– Målet är att så små-
ningom kunna fylla lådan 
med enbart produkter från 
lokala producenter inom Ale 
kommun. Som ett första steg 
hamnar i år en marmelad 
från Ales Äppelgård i lådan, 
berättar Cecilia Ferdinand 
på Sommarhagens Gårdsme-
jeri.

– Marmeladen, med smak 
av vanilj, passar bra till de 
utvalda ostarna från Ales eget 
gårdsmejeri. Som en tidig 
julklapp är alla ostarna nu 
ekologiskt certifierade enligt 
Krav.

Ostarna och marmela-
den samsas även med ett 
handkavlat knäckebröd från 
Partille och lammkorv från 
Orust.

– Förra året var intresset 
för jullådan stort vilket visar 
att alebor och aleföretag 
uppskattar unika smaker, hög 
kvalitet och lokalt mathant-
verk, avslutar Cecilia Ferdi-
nand.

Sommarhagens jullåda bär frukt

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Cecilia Ferdinand från Sommarhagens Gårdsmejeri, som 
även i år erbjuder en God-Jul-Låda innehållande diverse 
godsaker.          Arkivbild: Jonas Andersson
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LILLA EDET. Nedräk-
ningen har börjat.

Den 9 december 
invigs den nya fyrfälts-
vägen med tillhörande 
dubbelspår mellan Gö-
teborg och Trollhättan.

– Vi gör allt vi kan för 
att hinna bli färdiga, 
säger Lars Prein-
falk, projektledare för 
sträckan Kärra-Torpa.

Det är bråda dagar för Tra-
fikverket och dess entrepre-
nörer. Om knappt två veckor 
ska det vara klappat och klart 
för invigning av nya E45 och 
dubbelspåret mellan Göte-
borg-Trollhättan.

– Just nu håller vi på att 
slutmontera bullerplank, 
ordna med planteringar och 
färdigställa anslutningsvä-
gar, förklarar Lars Preinfalk 
som tillsammans med sina 
medarbetare installerade sig i 
projektkontoret i Lilla Edet i 
oktober 2010.

– Vi kommer att bli kvar 
under hela våren. Ett nytt 
slitlager ska på vägbanan i vår 
när det blivit lite varmare och 
ytterligare målning ska ske. Så 
gör man alltid vid sådana här 
projekt. 

Vad har varit den största 
utmaningen i projektet?

– Tiden! Det har utförts 

omfattande arbeten, samtidigt 
har trafiken flutit på som van-
ligt under projektets gång. Jag 
tycker att vi har löst de flesta 
problem som uppstått på ett 
väldigt bra sätt. Vi har försökt 
visa förståelse och tillmötesgå 
markägarnas behov i så stor 
utsträckning som möjligt. 
Jag vill också tacka invånarna 
för deras ödmjuka inställning 
under byggtiden. Snart är vi i 
mål, säger Preinfalk.

Två stora trafikplatser, 
en i söder och en i norr, har 
iordningställts på sträckan på 
sträckan genom Lilla Edet 
samhälle. Det är emellertid 
inte allt arbete som syns.

– Nästan alla vattenled-
ningar är utbytta vilket har 
krävt stora resurser, avslutar 
Lars Preinfalk.

På etappen norr om Lilla 
Edet, fram till Torpabron, 
har mycket fokus legat på 
naturmiljön. Längst i norr 
vid Brodalsravinen har till 
exempel en tryckbank skapats 
genom att fylla ut ravinen 
med massor. En ny bäckmiljö, 
våtmark och ravinmiljö har 
därefter återskapats ovanpå 
massorna. Bäcken kommer 
att förses med naturgrus som 
erosionsskydd i den händelse 
öring vandrar upp i vattendra-
get i framtiden.

Två faunapassager med 
lokalväg över nya E45 har 
byggts, en i Bliksered och en 
i Tösslanda.

I LILLA EDET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Lars Preinfalk, projektledare för sträckan Kärra-Torpa, vid den södra infarten till Lilla Edet. 
Om knappt två veckor är det invigning av nya E45 och Preinfalk försäkrar att arbetet ska bli 
klart i tid.

Vid Brodalsravinen har en tryckbank skapats genom att fylla 
ut ravinen med massor. En ny bäckmiljö, våtmark och ravin-
miljö har därefter återskapats ovanpå massorna.

Det ska gå vägen
– Projektet ska bli färdigt i tid

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 torsdag 29 november.
OBS! Ingen anmälningsavgift. 
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NÄRINGSLIVSRÅDET I ALE
– Företagarnas röst

Ale kommun har tagit initiativ till bildandet av ett näringslivsråd för att 
stärka det lokala företagsklimatet. I rådet finns totalt 17 medlemmar 
och består av företagare från Ales alla hörn.

Näringslivsrådet ska bygga och hålla en god dialog med 
kommunledningen i Ale samt:
• Bidra till att aktivt stärka företagsklimatet
• Fungera som remissinstans för kommunen
• Utveckla Ale som boendeplats och kommun att verka i
• Vara goda ambassadörer för Ale
• Vara alla företagares företrädare

Har du synpunkter, tips eller idéer om hur näringslivsklimatet 
kan utvecklas i Ale är du välkommen att höra av dig till någon av 
medlemmarna i näringslivsrådet.

Jannike Åhlgren, Näringslivschef Ale kommun och 
Mikael Berglund, kommunalråd (M)  är sammankallande.

www.ale.se

Stefan Brandt, Ale Elförening, ordförande
Lennart Olsson, Fastighetsbyrån
Dick Sporre, Surte Åkeri
Göran Tilly, Kollanda Grus
Christian Kjellberg, Nordisk Rörmärkning
Lenny Berglund, Axel Christiernsson
Kent Hylander, Alekuriren
Helena Urdal, Andrum, vice ordf
Helena Björklund, AleVeterinären
Marianne Sjöö, Ica Kvantum Ale Torg, vice ordf
Magnus Brogren, LB:s Mekaniska
Alf Granqvist, Eurocable , vice ordf
Håkan Andersson, Hamek
Marii Engberg, Eka Chemicals
Lars Jönsson, Redox
Mattias Höglund, Pollex
Peter Lindberg, Klädkällaren
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SURTE. Lärplattan har 
sedan terminsstarten 
funnits på alla Ales för-
skolor och Skolstigens 
förskola var först ut. 

– Den ger alla barn 
samma möjlighet att ta 
del av den nya tekni-
ken, säger Ann-Kristin 
Bergestig, förskolepe-
dagog. 

Lärplattan har gjort succé 
bland barnen på Skolstigens 
förskola i Surte. Runt ett 
bord sitter Nova, Andrea, 
Filip och Lovisa lutade över 
den lilla skärmen, som de 
turas om att använda. 

På alla förskoleavdel-
ningar i Ale kommun finns 
sedan augusti en lärplatta 
och genom ett innova-
tionsprojekt fick barnen på 
Skolstigen prova på tekniken 
redan i våras.

– Syftet är att främja läran-
det i förskolorna och följa 
det som är framtaget i läro-
planen. Dessutom främjar 
lärplattan sociala färdigheter 
och ökar kommunikationen 
genom att barnen får turas 
om, säger Lena-Maria Vin-
berg, verksamhetschef för 
förskolan.

Program anpassade för 
bland annat matematik, 
teknik och språkträning 
hjälper till i inlärningen 
och fung-
erar som ett 
komplement 
till den tra-
d i t i o n e l l a 
p e d a g o g i -
ken. Möj-
l i ghe te rna 
är närmast 
obegränsade 
och såväl sagor som program 
för kostlära finns att ladda 
ner. 

Begränsade former
– Barnen jobbar ihop och lär 
sig att samarbeta och turas 
om. Med lärplattan kan man 
till exempel göra egna filmer 
och när vi är ute i skogen kan 
man fota olika växter och 
sedan leta upp dem på inter-
net, säger Solveig Othzén, 
förskolepedagog.

Lärplattan används under 
begränsade former och 
endast under pedagogernas 
uppsikt. De ser även till att 
det blir rättvist fördelat. 

– Den blir en magnet och 
alla vill prova samtidigt. Tack 
vare att den är så enkel att 

använda kan även de yngsta 
barnen ha nytta av den. En 
gång kom det fram en två-
årig tjej och frågade om 

jag ”laddar 
hem appar”, 
säger Solveig 
Othzén och 
Ann-Kristin 
B e r g e s t i g 
tillägger:

– Många 
har redan 
e r f a r e n h e t 

av Ipads och liknande hemi-
från, men alla har inte det 
och genom lärplattan får alla 
samma möjlighet. 

När barnen sedan börjar 
första klass får de varsin dator 
och genom att ha använt lär-
plattan redan på förskolan 
har de ett försprång. 

– Skolstigens förskola först med lärplatta

Kul med teknik

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Samsas. Det är Novas tur att använda lärplattan och Lovisa, Filip och Andrea tittar nyfi ket på.

Tack vare att den är så 
enkel att använda kan 
även de yngsta barnen 

ha nytta av den.
Solveig Othzén, förskolepedagog

www.alefruktogront.se | 0303-22 98 50
Vardag 8-19 | Lördag 9-18 | Söndag 9-18

Fruktkorgar
Populär julgåva

Beställ idag!

Frukt&Grönsakshuset
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p e d a g o g i -
ken. Möj-
l i ghe te rna 
är närmast 
obegränsade 
och såväl sagor som program 
för kostlära finns att ladda 
ner. 

Begränsade former
– Barnen jobbar ihop och lär 
sig att samarbeta och turas 
om. Med lärplattan kan man 
till exempel göra egna filmer 
och när vi är ute i skogen kan 
man fota olika växter och 
sedan leta upp dem på inter-
net, säger Solveig Othzén, 
förskolepedagog.

Lärplattan används under 
begränsade former och 
endast under pedagogernas 
uppsikt. De ser även till att 
det blir rättvist fördelat. 

– Den blir en magnet och 
alla vill prova samtidigt. Tack 
vare att den är så enkel att 

använda kan även de yngsta 
barnen ha nytta av den. En 
gång kom det fram en två-
årig tjej och frågade om 

jag ”laddar 
hem appar”, 
säger Solveig 
Othzén och 
Ann-Kristin 
B e r g e s t i g 
tillägger:

– Många 
har redan 
e r f a r e n h e t 

av Ipads och liknande hemi-
från, men alla har inte det 
och genom lärplattan får alla 
samma möjlighet. 

När barnen sedan börjar 
första klass får de varsin dator 
och genom att ha använt lär-
plattan redan på förskolan 
har de ett försprång. 

– Skolstigens förskola först med lärplatta

Kul med teknik

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Samsas. Det är Novas tur att använda lärplattan och Lovisa, Filip och Andrea tittar nyfi ket på.

Tack vare att den är så 
enkel att använda kan 
även de yngsta barnen 

ha nytta av den.
Solveig Othzén, förskolepedagog

www.alefruktogront.se | 0303-22 98 50
Vardag 8-19 | Lördag 9-18 | Söndag 9-18

Fruktkorgar
Populär julgåva

Beställ idag!

Frukt&Grönsakshuset

Mellan den 5 och 8 decem-
ber är Norge/Vänerbanan 
avstängd mellan Trollhättan 
och Göteborg. Avstängningen 
är den sista innan tågen 
börjar gå fullt ut på det nya 
dubbelspåret söndagen den 
9 december. Bussar ersätter 
tågen för resande på sträckan 
Göteborg–Trollhättan/
Vänersborg, och godstrafi ken 
leds om. Trafi kavbrottet in-
nebär inte att det är tågfritt på 
banan. Arbetsfordon trafi kerar 
det avstängda spåret och det 
är som alltid förbjudet och 
förenat med livsfara att beträda 
spåren.

I mitten av november skickade 
vi ut sista numret av projektets 
egen tidning till drygt 40 000 
hushåll i området som berörs 
av utbyggnaden inom BanaVäg 
i Väst. Tidningen hittar du 
också på www.banavag.se.

Sedan 2007 har vi en gång i 
månaden samlat projekt-
aktuella nyheter på en helsida 
i Alekuriren.  Det här blir den 
sista månadsvisa annonsen. 
Självklart kommer vi även 
fortsättningsvis använda 
Alekuriren för att informera 
om sådant som berör er läsare, 
men inte via det här typen av 
regelbundna format. På www.
banavag.se hittar du alltid 
information om projektet. 

Ingen tågtrafi k mellan 
den 5 och 8 december

Med den här annonsen 
tackar vi för oss!

Sista numret av Bana-
Väg i Västs tidning 

På gång

Ansvarig utgivare: Sara Distner

BanaVäg i Väst
Projektaktuellt november 2012  

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

Foto: M
ostphotos

Invigningshelgen inleds redan på freda-
gen genom att infrastrukturministern, 
Trafi kverkets generaldirektör och inbjudna 
gäster gör en resa längs den nya anläggnin-
gen. På lördagen tar festligheterna fart med 
löparfesten BanaVäg i Väst-loppet. Men det 
är på söndagen den 9 december som det 

verkligen smäller till. Tillsammans med 
Västtrafi k och kommunerna Göteborg, Ale, 
Lilla Edet och Trollhättan bjuder vi in till 
fest. Här har vi samlat en del av söndagens 
aktiviteter. Västtrafi k är på plats på alla sta-
tioner för att berätta om den nya trafi ken 
och svara på frågor. Trafi kverket informerar 

om projektet och delar ut refl exer till alla 
barn. Uppdaterad information fi nns på 
www.trafi kverket.se/banavag-invigning. På  
Västtrafi ks webbsida fi nns information om 
den nya tågtrafi ken och på respektive kom-
muns webbsidor hittar du mer information 
om vad som händer under helgen.

Fira med oss 9 december! 
Invigning av den nya vägen och järnvägen mellan Göteborg och Trollhättan.

Gamlestadens station
Representanter från Göteborgs Stad berättar 
om planerna för Gamlestaden. Glögg, peppar-
kakor och luciatåg. 

09.45 Jessica Andersson uppträder.
10.00  Invigningsceremoni med Lasse  
 Kronér. Representanter från Göte-
 borgs stad, landshövding Lars   
 Bäckström och Trafi kverkets region-
 chef Håkan Wennerström deltar.   
 Partypatrullen underhåller. 
10.30  Invigning av utsällning om Gamle-
 staden i gångtunneln till tågstatio-
 nen. Uppträdande med jultema.
12.00  Uppträdande med sång och musik  
 från Kulturskolan i Kortedala.

Älvängens station
 

10.45  Stora granen tänds till julsång.
11.15  Mikael Berglund, kommunalråd   
 (M), Ale kommun inleder. Jessica  
 Andersson uppträder.
11.30  Invigningsceremoni med Lasse  
 Kronér som värd. Mikael Berglund,
 Ale kommun, landshövding Lars   
 Bäckström och Trafi kverkets
 regionchef Håkan Wennerström  
 deltar. Gunnar och Per från Party - 
 patrullen underhåller.
12.15  Julmarknaden invigs av Helena   
 Urdal, ordförande i Älvängens   
 företagarförening.
14.00  Barnens jul.
15.00  Ales Lucior.
15.30  Dansstudions Tomtenissar.
15.45  Dragning – Handla/vinnlotteri   
 samt Lions.
16.00  Fyrverkeri.

Bohus Centrum
 

10.00  Tipspromenad med vinstut-
 delning varje timme och ”goodie-
 bag” till alla som deltar.
11.00  Prova på pingis, friidrott och 
 ponnyridning för de yngre.
13.00  Musik och dansuppvisning av   
 Ungdomsrådet och Kulturskolan.
14.00  Anton Hysén och Sigrid Bernson 
 – dansuppvisning med Surte   
 Swingers.
15.45  Avslutning med vinstdragning av  
 tipspromenaden.

Lödöse Södra
 

11.00  Marknaden öppnar.
11.20  Klara Zimmergren välkomnar.
11.30  Luciatåg Strömsskolan.
12.15  Klara Zimmergren och Ingemar  
 Ottosson (Lilla Edets kommun).   
 Jessica Andersson uppträder.
12.30  Invigningsceremoni med Lasse 
 Kronér. Ingemar Ottosson, lands-
 hövding Lars Bäckström och   
 Trafi kverkets regionchef   
 Håkan Wennerström. Gunnar och  
 Per från Partypatrullen underhåller.
13.00  Klara Zimmergren tillsammans   
 med Västtrafi ks ordförande Leif   
 Blomqvist, Ingemar Ottosson och 
 Peder Engdahl, Lilla Edets kommun.
13.15  Årets kulturstipendiat Joel Jansson.
13.30  Lottdragning av föreningslotter.
13.45  Kören Helt Sonika.
14.15  Slussdraget – spelmanslag från   
 Hjärtum.
15.00  Avslutning.

Ale Torg, Nödinge
 

10.00  Annika Sjöö (känd från Let’s
 Dance) fi nns på plats hela dagen  
 tillsammans med Paprica-klubben  
 och pratar  hälsa med barn och 
 föräldrar i tältet vid stationen.
13.00  På scen: No Tjafs – välkänt cover-
 band uppträder.
13.45  På scen: Sportlife – visar hur du kan  
 röra dig till musik.
16.00  Avslutning.

Trollhättans Resecentrum
 

13.00  Trollhättans Stad bjuder på glögg.
13.30  Simon Issa och Good News under- 
 håller från scenen.
13.55  Paul Åkerlund från Trollhättans   
 Stad inleder.
14.00  Invigningsceremoni med Lasse 
 Kronér som värd. Paul Åkerlund,  
 landshövding Lars Bäckström och  
 Trafi kverkets regionchef Håkan   
 Wennerström deltar. Gunnar och  
 Per från Partypatrullen underhåller.
14.30  Jessica Andersson med Good   
 News underhåller.
15.00  Avslutning. Du har väl inte missat att anmäla dig till BanaVäg i Väst-loppet lördagen den 8 december. 

Mer info och anmälan: banavagivastloppet.se

Efter åtta års byggtid är det äntligen dags att inviga BanaVäg i Väst - ett 
av Sveriges största infrastrukturprojekt. Välkommen att fi ra med oss!

Notera att vissa punkter i programmet kan komma att ändras. Uppdaterad information hittar du på www.trafi kverket.se/banavag-invigning!
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2/12  Inför första advent så börjar vi 
bulla upp med julens alla godsaker.

9/12  Invigning av nya pendeln
Jul i Älvängen, jul på Ale Torg

13/12  Lucia - lägg in din beställning 
redan nu!

www.cederleufssvenheimers.se

STARRKÄRR. Framtiden 
ser ljus ut för sångtrion 
Trio Acantus från Ale.

Tack vare ett arbets-
stipendium på 15 000 
kronor från Ale kom-
mun får de nu möjlighet 
att spela in en efter-
längtad skiva.

En speciell sorts liljor – 
akantusliljor, som bland 
annat återfinns i kyrkomål-
ningar i Kilanda kyrka, har 
givit namn åt sångtrion Trio 
Acantus, som även betyder 
sång.

Gruppen, som består av 
Elisabet Ehlersson, Sabina 
Nilsson och Anette Svenn-
blad, tillhör Ale kommuns 

kulturstipendiater. På söndag 
får motta ett arbetsstipen-
dium på 15 000 kronor. 

– Vi skickade in en ansö-
kan på vinst och förlust. Vi 
ville få möjlighet att spela 
in en skiva för att nå ut till 
fler och även ha som doku-
mentation. Stipendiet är en 
stor uppmuntran och vi är 
väldigt glada över att ha fått 
det, säger Elisabet Ehlers-
son, frilansande sångerska 
och musiker som bland annat 
sjunger på Göteborgsoperan.

Sångerskorna lärde känna 
varandra då de sjöng i samma 
kör i Starrkärr-Kilanda för-
samling och bestämde sig för 
att testa att göra musik ihop. 
Det visade sig vara ett lyckat 

koncept. 
Tro, hopp och kärlek 

utgör grundpelarna för 
musiken och tonvikten ligger 
på svensk folkton, visor och 
klassiskt. De hjälps åt i låt-
skrivandet, även om det ofta 
är Anette eller Sabina som 
skriver texterna. 

– Jag hämtar mycket inspi-
ration från naturen, årstider-
nas skiftningar och livets 
skeenden, berättar Anette 
Svennblad.  

Testar sig fram
Konserterna koreograferar 
de själva och mycket arbete 
läggs även vid att visuellt 
gestalta musiken, något de 
vill utveckla mer i framtiden. 

Lyckosam trio
– Kulturstipendium ger Trio Acantus nya möjligheter

Får kulturstipendium. Elisabet Ehlersson, Sabina Nilsson och Anette Svennblad i Trio Acan-
tus har alla lång erfarenhet inom sång och musik.

Ibland spelar de instru-
ment själva, men annars 
lånar de in ackompanjatörer 
och instrumentalister. Allt 
ifrån traditionellt pianospel 
till lergökar och dragspel är 
tänkbara inslag. 

– Vi testar oss fram vad 
som låter bra. Någon gång 

testade vi att spela trestäm-
mig blockflöjt, säger Sabina, 
organist och körledare i för-
samlingen.

Hittills har de enbart gjort 
framträdanden inom försam-
lingens ramar, men nästa år 
hoppas de på att få chansen 
att sätta upp konserter på 

andra ställen. 
Till våren är tanken att de 

ska börja spela in sin första 
skiva, något de ser fram emot 
med spänning.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Gäller t o m 2 december 2012, med reservation för slutförsäljning.

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

ADVENSTIDER
Julstjärna enkel 18kr

Julstjärna grenad 39kr

Rosor 10-pack 69kr

Hyacint 15kr

VIP. Nathalie Kande-
malm, Linn Hultberg, 
Ylva Lind, Mikael Lind-
ström, Emelie Ekvall och 
Simon Ektjärn.

Det vankas premiär i Pelarteatern
ALAFORS. The Danny 
Crowe Show blir nästa 
uppsättning på Pelar-
teatern i Alafors.

En rapp och spännan-
de handling med en hel 
del humor utlovas.

Pjäsen behandlar frå-
gan om hur långt vi är 
beredda att gå för att 
nå kändisskap.

Regissör och teaterledare 
Jenny Korhonen som till-
sammans med Jonathan 
Wiman leder teatergruppen 
VIP, tidigare kallad Tjôt, 
föreslog manuset till "The 

Danny Crowe Show". Ung-
domarna fastnade direkt.

– Det är ett bra ämne och 
pjäsen har det mesta, både 
allvar och mycket skratt, 
säger en av skådespelarna, 
Emelie Ekvall.

Det är ett engelskt tämli-
gen färskt manus som grup-
pen har tagit till sig. Pjäsen 
har spelats på större teatrar 
och ställer den befogade 
frågan: Är vi beredda att gå 
hur långt som helst för att bli 
kända?

Den sätter också fingret på 
medievärldens värdegrund, 
om det nu finns en sådan. 

Vems historia är tillräckligt 
snaskig för att få berättas i 
teve?

En freakshow söker med-
verkande som har upplevt 
konstiga, för att inte säga, 
otroliga saker. Vems historia 
är värst och kan vi lita på att 
allt är sant?

Pelarteatern sätter per-
spektiv på frågan. Premiären 
äger rum på lördag och spelas 
sedan även 6 och 8 december.

PÅ PELARN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Bohus Centrum
Arrangeras av Surte/Bohus Företagarförening i samarbete 
med företag och föreningar i Bohus.

Butikerna har öppet 10.00-16.00

Ale Torg, Nödinge
Arrangeras av Ale Torgs företagarförening.

Butikerna har öppet 10.00-15.00

Mer under dagen: Tomtenissar, tomtefar, glögg & pepparkakor. Handla i någon av butikerna (inte ICA) 
och få ”söndagslotter”, chans att vinna kundvagnsrace på ICA. Önskelistan lämnas hos tomten, chans att 

vinna önskeklappen. Paprica-klubben & Annika Sjöö fi nns i tältet och pratar hälsa med barn och föräldrar.

Mer under dagen: Ponnyridning, glöggstugor, knallemarknad. fi skdamm, 
traktortomteparad, veteranbilar/motorcyklar, Älvbygdens motorcykelhistoria, 
föreningsaktiviteter & tävlingar. Pepparkaksbakning, ärtsoppa, dounuts, korv, 
hamburgare och Älvängens Företagartält med glögg & godis.

Älvängen
Arrangeras av Älvängens Företagarförening i samarbete med: Ale 90, ÄIK, 
Dansstudion, ÄMK, Ale HF, Ale Basket, Skepplanda Hemvärns och kulturförening, 
Lions, Röda Korset, SBTK

Butikerna har öppet 10-16

SÖNDAGEN DEN 9 DECEMBER – INVIGNING AV E45 OCH ALEPENDELN

En annons från företagsföreningarna i Älvängen, Nödinge och Bohus.

10.00-16.00  TIPSPROMENAD. Vinstutdelning varje timme.  
”Goodiebag” till alla som deltar.

11.00-14.00  PROVA PÅ PINGIS, friidrott och fotboll med Bohus IF 

11.00-13.00  PONNYRIDNING – för de yngre. Jennylunds 
ridskola på plats.  

13.00-14.00  MUSIK OCH DANSUPPVISNING av 
Ungdomsrådet & Kulturskolan

14.00   ANTON HYSÉN & SIGRID BERNSON 
dansuppvisning av vinnarna av Let´s Dance 

15.00-15.30  SQUARE DANCE – Surte Swingers, dansuppvisning

15.45-16.00  AVSLUTNING med sista vinstdragningen i 
tipspromenaden

10.00   ÖPPET HUS ALE GYMNASIUM kl 10.00-14.00

 12.00   JULKLAPPSBORDET, betala 25 kronor och välj din 
egen julklapp (värde minst 100kr och högst 5000kr) 

12/13/14 GODISREGN hos ICA Kvantum

13.00 På scen NO TJAFS

13.45 På scen SPORTLIFE visar hur du kan röra dig till musik. 

14.15 På scen NO TJAFS

10. 45 STORA GRANEN tänds till vacker Julsång

11.10  INVIGNING av Bana Väg i Väst med bland andra 
JESSICA ANDERSSON och LASSE KRONÉR 

12.15 JULMARKNADEN invigs 

14.00 BARNENS JUL

15.00 ALES LUCIOR

15.30 DANSSTUDIONS Tomtenissar

15.45 DRAGNING – Handla/vinn lotterier samt Lions

16.00 FYRVERKERI

Under dagen kan 

du ta del av fi na 

erbjudanden och 

julklappstips.

Annika Sjöö kommer att 

vara i Nödinge

Välkomna till kommunens tält i 

anslutning till pendeltågsstationerna 

I tälten fi nns representanter från bland andra Ale kommun, politiker, 

Trafi kverket, Västtrafi k och Ungdomsrådet. Vi informerar och bjuder 

alla barn på ANSIKTSMÅLNING mellan klockan 10.00 - 15.00 

Je
ss

ic
a 

Andersson & Lasse Kronér

No Tjafs

A
nt

on
 H

ys
én

 &
 Sigrid Bernson 
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STARRKÄRR. Framtiden 
ser ljus ut för sångtrion 
Trio Acantus från Ale.

Tack vare ett arbets-
stipendium på 15 000 
kronor från Ale kom-
mun får de nu möjlighet 
att spela in en efter-
längtad skiva.

En speciell sorts liljor – 
akantusliljor, som bland 
annat återfinns i kyrkomål-
ningar i Kilanda kyrka, har 
givit namn åt sångtrion Trio 
Acantus, som även betyder 
sång.

Gruppen, som består av 
Elisabet Ehlersson, Sabina 
Nilsson och Anette Svenn-
blad, tillhör Ale kommuns 

kulturstipendiater. På söndag 
får motta ett arbetsstipen-
dium på 15 000 kronor. 

– Vi skickade in en ansö-
kan på vinst och förlust. Vi 
ville få möjlighet att spela 
in en skiva för att nå ut till 
fler och även ha som doku-
mentation. Stipendiet är en 
stor uppmuntran och vi är 
väldigt glada över att ha fått 
det, säger Elisabet Ehlers-
son, frilansande sångerska 
och musiker som bland annat 
sjunger på Göteborgsoperan.

Sångerskorna lärde känna 
varandra då de sjöng i samma 
kör i Starrkärr-Kilanda för-
samling och bestämde sig för 
att testa att göra musik ihop. 
Det visade sig vara ett lyckat 

koncept. 
Tro, hopp och kärlek 

utgör grundpelarna för 
musiken och tonvikten ligger 
på svensk folkton, visor och 
klassiskt. De hjälps åt i låt-
skrivandet, även om det ofta 
är Anette eller Sabina som 
skriver texterna. 

– Jag hämtar mycket inspi-
ration från naturen, årstider-
nas skiftningar och livets 
skeenden, berättar Anette 
Svennblad.  

Testar sig fram
Konserterna koreograferar 
de själva och mycket arbete 
läggs även vid att visuellt 
gestalta musiken, något de 
vill utveckla mer i framtiden. 

Lyckosam trio
– Kulturstipendium ger Trio Acantus nya möjligheter

Får kulturstipendium. Elisabet Ehlersson, Sabina Nilsson och Anette Svennblad i Trio Acan-
tus har alla lång erfarenhet inom sång och musik.

Ibland spelar de instru-
ment själva, men annars 
lånar de in ackompanjatörer 
och instrumentalister. Allt 
ifrån traditionellt pianospel 
till lergökar och dragspel är 
tänkbara inslag. 

– Vi testar oss fram vad 
som låter bra. Någon gång 

testade vi att spela trestäm-
mig blockflöjt, säger Sabina, 
organist och körledare i för-
samlingen.

Hittills har de enbart gjort 
framträdanden inom försam-
lingens ramar, men nästa år 
hoppas de på att få chansen 
att sätta upp konserter på 

andra ställen. 
Till våren är tanken att de 

ska börja spela in sin första 
skiva, något de ser fram emot 
med spänning.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Gäller t o m 2 december 2012, med reservation för slutförsäljning.

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

ADVENSTIDER
Julstjärna enkel 18kr

Julstjärna grenad 39kr

Rosor 10-pack 69kr

Hyacint 15kr

VIP. Nathalie Kande-
malm, Linn Hultberg, 
Ylva Lind, Mikael Lind-
ström, Emelie Ekvall och 
Simon Ektjärn.

Det vankas premiär i Pelarteatern
ALAFORS. The Danny 
Crowe Show blir nästa 
uppsättning på Pelar-
teatern i Alafors.

En rapp och spännan-
de handling med en hel 
del humor utlovas.

Pjäsen behandlar frå-
gan om hur långt vi är 
beredda att gå för att 
nå kändisskap.

Regissör och teaterledare 
Jenny Korhonen som till-
sammans med Jonathan 
Wiman leder teatergruppen 
VIP, tidigare kallad Tjôt, 
föreslog manuset till "The 

Danny Crowe Show". Ung-
domarna fastnade direkt.

– Det är ett bra ämne och 
pjäsen har det mesta, både 
allvar och mycket skratt, 
säger en av skådespelarna, 
Emelie Ekvall.

Det är ett engelskt tämli-
gen färskt manus som grup-
pen har tagit till sig. Pjäsen 
har spelats på större teatrar 
och ställer den befogade 
frågan: Är vi beredda att gå 
hur långt som helst för att bli 
kända?

Den sätter också fingret på 
medievärldens värdegrund, 
om det nu finns en sådan. 

Vems historia är tillräckligt 
snaskig för att få berättas i 
teve?

En freakshow söker med-
verkande som har upplevt 
konstiga, för att inte säga, 
otroliga saker. Vems historia 
är värst och kan vi lita på att 
allt är sant?

Pelarteatern sätter per-
spektiv på frågan. Premiären 
äger rum på lördag och spelas 
sedan även 6 och 8 december.

PÅ PELARN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Bohus Centrum
Arrangeras av Surte/Bohus Företagarförening i samarbete 
med företag och föreningar i Bohus.

Butikerna har öppet 10.00-16.00

Ale Torg, Nödinge
Arrangeras av Ale Torgs företagarförening.

Butikerna har öppet 10.00-15.00

Mer under dagen: Tomtenissar, tomtefar, glögg & pepparkakor. Handla i någon av butikerna (inte ICA) 
och få ”söndagslotter”, chans att vinna kundvagnsrace på ICA. Önskelistan lämnas hos tomten, chans att 

vinna önskeklappen. Paprica-klubben & Annika Sjöö fi nns i tältet och pratar hälsa med barn och föräldrar.

Mer under dagen: Ponnyridning, glöggstugor, knallemarknad. fi skdamm, 
traktortomteparad, veteranbilar/motorcyklar, Älvbygdens motorcykelhistoria, 
föreningsaktiviteter & tävlingar. Pepparkaksbakning, ärtsoppa, dounuts, korv, 
hamburgare och Älvängens Företagartält med glögg & godis.

Älvängen
Arrangeras av Älvängens Företagarförening i samarbete med: Ale 90, ÄIK, 
Dansstudion, ÄMK, Ale HF, Ale Basket, Skepplanda Hemvärns och kulturförening, 
Lions, Röda Korset, SBTK

Butikerna har öppet 10-16

SÖNDAGEN DEN 9 DECEMBER – INVIGNING AV E45 OCH ALEPENDELN

En annons från företagsföreningarna i Älvängen, Nödinge och Bohus.

10.00-16.00  TIPSPROMENAD. Vinstutdelning varje timme.  
”Goodiebag” till alla som deltar.

11.00-14.00  PROVA PÅ PINGIS, friidrott och fotboll med Bohus IF 

11.00-13.00  PONNYRIDNING – för de yngre. Jennylunds 
ridskola på plats.  

13.00-14.00  MUSIK OCH DANSUPPVISNING av 
Ungdomsrådet & Kulturskolan

14.00   ANTON HYSÉN & SIGRID BERNSON 
dansuppvisning av vinnarna av Let´s Dance 

15.00-15.30  SQUARE DANCE – Surte Swingers, dansuppvisning

15.45-16.00  AVSLUTNING med sista vinstdragningen i 
tipspromenaden

10.00   ÖPPET HUS ALE GYMNASIUM kl 10.00-14.00

 12.00   JULKLAPPSBORDET, betala 25 kronor och välj din 
egen julklapp (värde minst 100kr och högst 5000kr) 

12/13/14 GODISREGN hos ICA Kvantum

13.00 På scen NO TJAFS

13.45 På scen SPORTLIFE visar hur du kan röra dig till musik. 

14.15 På scen NO TJAFS

10. 45 STORA GRANEN tänds till vacker Julsång

11.10  INVIGNING av Bana Väg i Väst med bland andra 
JESSICA ANDERSSON och LASSE KRONÉR 

12.15 JULMARKNADEN invigs 

14.00 BARNENS JUL

15.00 ALES LUCIOR

15.30 DANSSTUDIONS Tomtenissar

15.45 DRAGNING – Handla/vinn lotterier samt Lions

16.00 FYRVERKERI

Under dagen kan 

du ta del av fi na 

erbjudanden och 

julklappstips.

Annika Sjöö kommer att 

vara i Nödinge

Välkomna till kommunens tält i 

anslutning till pendeltågsstationerna 

I tälten fi nns representanter från bland andra Ale kommun, politiker, 

Trafi kverket, Västtrafi k och Ungdomsrådet. Vi informerar och bjuder 

alla barn på ANSIKTSMÅLNING mellan klockan 10.00 - 15.00 

Je
ss

ic
a 

Andersson & Lasse Kronér

No Tjafs
A

nt
on

 H
ys

én
 &

 Sigrid Bernson 
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Försäkra ditt boende 
hos oss och få sänkt 
personbilspremie!
Ring mig så berättar jag mer.
Anna Turäng, 0520-49 49 64 
Säljare Privat Försäkring 

lansforsakringar.se/alvsborg

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 19 november

Två gripna
Två personer som håller på att 
bryta sig in i ett par bilar i Nol 
ertappas och grips av polis.

En person grips för stöld på Ica 
Kvantum. 

Båtstöld rapporteras från 
Surte.

Onsdag 21 november

Tjuvtankning
Tjuvtankning sker på Statoil i 
Älvängen. Spaningstips finns i 
ärendet.

Torsdag 22 november

Kamerastöld
Två digitalkameror och dator-
högtalare tillgrips ur en låst 
låda i Bohusskolans bildsal.

Containerinbrott i Bohus. 
Diverse elverktyg tillgrips.

Fredag 23 november

Villainbrott
Villainbrott i Nol. Brytskador 
upptäcks på fönsterkarmen. 
Diverse gods tillgrips, bland 
annat smycken.

Målsägande ringer till polisen 
då han för sin ytterdörr sön-
dersparkad. En patrull rycker 
ut och lyckas gripa en man i 
området. Målsägande tillkallas 
och pekar ut personen.

Lördag 24 november

Olaga hot
En större grupp ungdomar stör 
ett idrottsevenemang i Bohus-
hallen. Ungdomarna uppträder 
hotfullt. När polisen anländer 
har ungdomarna lämnats plat-
sen. En anmälan om olaga hot 
upprättas.

Söndag 25 november

Inbrott
Inbrott hos två olika företag i 
Älvängen. I båda fallen har en 
röd Saab med registrerings-
nummer RGX 560 varit synlig.

Antalet anmälda brott under 
perioden 19/11 – 26/11: 27. Av 
dessa är fyra bilinbrott.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

NOL. Torsdagen den 6 
december håller Tommy 
Moberg en föreläsning 
om doping.

Aleborna inbjuds till 
Sportlifes anläggning 
i Nol.

– Detta är ett led 
i vårt förebyggande 
arbete, säger Susanne 
Sebestyen, ställföre-
trädande platschef på 
Sportlife Nödinge/Nol.

Föreläsningen är sprungen 
ur ett sedan tidigare upprät-
tat samarbete mellan Sport-
lifes anläggningar i Ale, 
Vakna och Ale kommun. 
På förmiddagen kommer 
Tommy Moberg att hålla en 
specialdesignad utbildning 
för Sportlifes medarbetare 
och kommunens personal. 

På kvällen den 6 december 
är det allmänhetens tur att få 
lyssna till Tommy Moberg, 
som är expert och sakkun-
nig på ämnet missbruk och 
doping.

– Vi upplever inget pro-
blem på våra träningsanlägg-
ningar, men vi vill jobba i 
förebyggande syfte. Det ska 
bli oerhört intressant att få 
lyssna till Tommy. Att vi ges 
möjligheten att lära oss mer 
om otillåtna preparat är jät-
tebra, säger Sara Bohman, 
platschef i Nödinge.

Tecken och symptom
Tommy Moberg kommer att 
lyfta fram de senaste forsk-
ningsresultaten samt upplysa 
om tecken och symtom som 
är signifikativa för just denna 
grupp missbrukare.

– Alla är välkomna och 
föreläsningen är gratis. Vi har 
100 platser och det är först 
till kvarn som gäller. Bok-

ningarna har redan börjat 
strömma in, säger Susanne 
som utlovar en så kallad goo-
diebag till besökarna.

ALAFORS. Ensam är 
stark brukar det heta, 
men inte i det här fal-
let.

För att få till stånd 
en schysstare elmark-
nad har Ale El allierat 
sig med ett par kollegor 
i branschen.

– Konsumentperspek-
tivet är i fokus för våra 
diskussioner, säger 
Malin Flysjö, mark-
nadschef på Ale El.

På kort tid har Ale El träffat 
Energimarknadsinspektio-
nen och nu senast Konsu-
mentverket. Dessutom förs 
en dialog med branschorga-
nisationen Svensk Energi.

– Det finns ingen egenvin-
ning i detta, syftet är istället 

att få bukt med den oseriösa 
försäljning som förekom-
mer inom elhandelsbrans-
chen. Telefonförsäljare och 
dörrknackare vilseleder inte 
sällan konsumenterna, säger 
Malin Flysjö.

Bra dialog
På mötet med Konsument-
verket hade Ale El sällskap av 
representanter från Kungälv 
Energi och Karlstad Energi.

– Vi fick till en mycket 
bra dialog. Budskapet var att 
berätta om de tvivelaktiga 
metoder som används vid 
försäljning av el och att det är 
konsumenterna som hamnar 
i kläm, säger Malin Flysjö.

– Vi tog också tillfället i 
akt att upplysa Konsument-
verket om de prisjämförelse-
sajter som finns på nätet och 

att långt ifrån alla överens-
stämmer med verkligheten. 

Vad hoppas ni få ut av 
ert arbete?

– Genom att samla styr-
korna och driva den här 
typen av frågor, så kan det 
förhoppningsvis leda till 
en schysstare elmarknad på 
sikt. Nu har vi påbörjat en 
resa tillsammans med andra 
bolag som delar våra värde-
ringar. Som situationen är nu 
så är det lätt att du som kon-
sument blir lurad, avslutar 
Malin Flysjö.

Allierar sig för schysstare elmarknad

Malin Flysjö, marknadschef på Ale El.

Föreläsning om doping
– Aleborna välkomnas 
till Sportlife Nol

– Konsumentperspektivet i fokus

PÅ SPORTLIFE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sportlifes platschefer Anna Smedberg, Sara Bohman och Susanne Sebestyen hälsar Ale-
borna välkomna till nästa veckas föreläsning med Tommy Moberg. Föreläsningen äger rum 
på Sportlife Nol torsdagen den 6 december. 

Waldorfskolan i Kungälv

Tvetgatan 9, Kungälv
www.fredkullaskolan.se

Telefon 0303-63670

presenterar stolt sin 
berömda och sagolika

Servering, loppis & hantverk m.m.
Lördag 1 december kl 10-15

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Öppet mån-tors 9 - 18, fre 9 - 16 och lör 10 - 14. Vardagar lunchstängt 13 - 14

Ale Optik
       God Julönskar
med 
riktigt 
bra priser!

Kompletta progressiva glasögon från   1975:-

Enkelslipade från    950:-

Vår julklapp till er: alla bågar i butiken ingår 
vid köp av progressiva eller dubbelslipade glas.

SYNUNDERSÖKNING

SKEPPLANDA. FLL eller 
First Lego League är en 
tävling som fi nns över 
en stor del av världens 
länder.

För ett par veckor 
sedan avgjordes regi-
onfi nalen på Chalmers i 
Göteborg.

Alboskolan klass 4C 
fanns representerade 
med sina elever.

First Lego League är en 
ämnesövergripande täv-
ling som riktar sig till barn 
och ungdomar i skolår 4-9 
(10-16 år). FFL genomförs 
i 63 länder och på ett 40-tal 
orter i Skandinavien, varav 
tio i Sverige. Varje år har täv-
lingen ett nytt tema och de 
deltagande lagen har alltid 
åtta veckor på sig att klara av 
uppdragen som är av teore-
tisk och praktisk karaktär.

– Genom att arbeta till-
sammans och lösa problem 
får barnen möjlighet att 
utveckla färdigheter som 
kanske inte tidigare kommit 
till uttryck, säger Jessica 
Olsson, klassföreståndare 
för 4C.

Tävlingen bestod av föl-
jande huvuduppgifter:

• Utföra en teoretisk 
forskningsuppgift (med pre-
sentation och dokumenta-
tion)

• Bygga och programmera 
en LEGO-robot (med pre-
sentation och dokumenta-
tion)

• Marknadsföra sitt arbete 
(med presentation och doku-
mentation).

Årets tema för tävlingen 
var Senior Solutions som 
syftar till att förbättra livskva-
liteten för äldre människor. 
Alboskolans elever löste den 
uppgiften genom att skapa en 
bil med flera olika funktioner. 

– Den är röststyrd, har 
touchskärm, den kan prata, 
mugghållaren kan hålla 
drickan varm eller kall, sätet 
åker ut så att man lätt kan 
sätt sig. Dessutom kan man 
koppla in en autopilot, berät-
tar eleverna för lokaltid-
ningen.

Att bygga en robot av 
Lego ingick som ett annat 
moment i tävlingen.

– Man programmerar 
roboten till att klara av så 
många uppdrag som möjligt 
på två och en halv minut. För 

varje uppdrag man klarar så 
får man poäng, berättar Jes-
sica Olsson.

Bidrag från sponsorer 
(Volvo Group Trucks, Eka 
Chemicals AB, BS Elcontrol 
AB, Bildovision AB samt en 
privatperson) möjliggjorde 
för Alboskolan att köpa in fler 
robotar. Även skolan var med 
och stöttade ekonomiskt.

– Det hade varit svårt att 
jobba med det tävlingsmo-
mentet om vi bara haft en 
robot. Robotarna kommer vi 
också att ha stor nytta av i vår 
framtida undervisning, säger 
Jessica Olsson.

Alboskolans elever var 
bland de yngsta tävlande i 
Göteborg och någon fort-
sättning i Oslo blir det inte.

– Eleverna har all anled-
ning att vara nöjda med sin 
prestation. Vi har lärt oss 
mycket, framförallt när det 
gäller samarbete och att 
tänka smart, avslutar Jessica 
Olsson.

JONAS ANDERSSON

Alboskolans 
elever tävlade 
på Chalmers

Alboskolan klass 4C som var med och tävlade i First Lego 
League.

Välkommen till en riktig mataffär

Öppet alla dagar 8-22

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

Priserna gäller t o m v.48 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

Adventsmiddag Bästa tiden är nu

1:A ADVENT

 NU HAR VI STARTAT 
PAPRICAKLUBBEN

Med den vill vi på ICA Kvantum visa barn hur 
gott och nyttigt det är med frukt och grönt.

Papricaklubben är för barn mellan 3-12 år. Du som 
vårdnadshavare behöver ha ett giltigt ICA kort.

Fläskkarré

4990/kg
Scan Ursprung Sverige.

Ca 1100g Benfri.

Apelsiner

1290/kg
Apelsiner 12,90/kg.
ICA Spanien Klass 1

Juläpplen i påse

10:-/st
ICA Sverige 1 kg.

Klass 1 och 2

Tänd ett ljus

Blockljus till advent

79:-/st
Numrerade 4-pack.

Godis

Fläskfi lé

5990/kg
Danish Crown Ursprung 

Danmark, ca 570g.

Lövbiff 

109:-/kg
ICA Ursprung Irland. 

Ca 1200g. Av nötinnanlår.

Värmeljus

20:-/st
ICA Home 40-pack.

Brinntid ca 6 timmar.

Göteborgsvägen i Älvängen
hos Familjen Lindkvist

Tisdag kl 22:12

7–23
Alla dagar

Lugn! 
Vi har nya öppettider!

Med start från 1:a december

Ale Torg

Pappa!
var är 

fredagsmyset???

Årets julskiva  

89:-/st
Martin Stenmarck.

10:- per skiva går till Childhood.
Finns laddat på ditt ICA Kort.

ELLJUSSTAKAR 
OCH PYNT! 
–  Mycket att välja på!

Antikljus

2490/st
ICA Home 10-pack.
 24 cm röd eller vit.

Florist i butiken! Fredag 30 

november kl: 11-18

Chokladkaka

2 för 25:-
Marabou 100g.
Jfr pris 125,-/kg

Godispåsar 

2290/st
Marabou 220-250g. M, Non Stop, 

Neverstop. Jfr pris 104,09-91,60/kg.
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Försäkra ditt boende 
hos oss och få sänkt 
personbilspremie!
Ring mig så berättar jag mer.
Anna Turäng, 0520-49 49 64 
Säljare Privat Försäkring 

lansforsakringar.se/alvsborg

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 19 november

Två gripna
Två personer som håller på att 
bryta sig in i ett par bilar i Nol 
ertappas och grips av polis.

En person grips för stöld på Ica 
Kvantum. 

Båtstöld rapporteras från 
Surte.

Onsdag 21 november

Tjuvtankning
Tjuvtankning sker på Statoil i 
Älvängen. Spaningstips finns i 
ärendet.

Torsdag 22 november

Kamerastöld
Två digitalkameror och dator-
högtalare tillgrips ur en låst 
låda i Bohusskolans bildsal.

Containerinbrott i Bohus. 
Diverse elverktyg tillgrips.

Fredag 23 november

Villainbrott
Villainbrott i Nol. Brytskador 
upptäcks på fönsterkarmen. 
Diverse gods tillgrips, bland 
annat smycken.

Målsägande ringer till polisen 
då han för sin ytterdörr sön-
dersparkad. En patrull rycker 
ut och lyckas gripa en man i 
området. Målsägande tillkallas 
och pekar ut personen.

Lördag 24 november

Olaga hot
En större grupp ungdomar stör 
ett idrottsevenemang i Bohus-
hallen. Ungdomarna uppträder 
hotfullt. När polisen anländer 
har ungdomarna lämnats plat-
sen. En anmälan om olaga hot 
upprättas.

Söndag 25 november

Inbrott
Inbrott hos två olika företag i 
Älvängen. I båda fallen har en 
röd Saab med registrerings-
nummer RGX 560 varit synlig.

Antalet anmälda brott under 
perioden 19/11 – 26/11: 27. Av 
dessa är fyra bilinbrott.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

NOL. Torsdagen den 6 
december håller Tommy 
Moberg en föreläsning 
om doping.

Aleborna inbjuds till 
Sportlifes anläggning 
i Nol.

– Detta är ett led 
i vårt förebyggande 
arbete, säger Susanne 
Sebestyen, ställföre-
trädande platschef på 
Sportlife Nödinge/Nol.

Föreläsningen är sprungen 
ur ett sedan tidigare upprät-
tat samarbete mellan Sport-
lifes anläggningar i Ale, 
Vakna och Ale kommun. 
På förmiddagen kommer 
Tommy Moberg att hålla en 
specialdesignad utbildning 
för Sportlifes medarbetare 
och kommunens personal. 

På kvällen den 6 december 
är det allmänhetens tur att få 
lyssna till Tommy Moberg, 
som är expert och sakkun-
nig på ämnet missbruk och 
doping.

– Vi upplever inget pro-
blem på våra träningsanlägg-
ningar, men vi vill jobba i 
förebyggande syfte. Det ska 
bli oerhört intressant att få 
lyssna till Tommy. Att vi ges 
möjligheten att lära oss mer 
om otillåtna preparat är jät-
tebra, säger Sara Bohman, 
platschef i Nödinge.

Tecken och symptom
Tommy Moberg kommer att 
lyfta fram de senaste forsk-
ningsresultaten samt upplysa 
om tecken och symtom som 
är signifikativa för just denna 
grupp missbrukare.

– Alla är välkomna och 
föreläsningen är gratis. Vi har 
100 platser och det är först 
till kvarn som gäller. Bok-

ningarna har redan börjat 
strömma in, säger Susanne 
som utlovar en så kallad goo-
diebag till besökarna.

ALAFORS. Ensam är 
stark brukar det heta, 
men inte i det här fal-
let.

För att få till stånd 
en schysstare elmark-
nad har Ale El allierat 
sig med ett par kollegor 
i branschen.

– Konsumentperspek-
tivet är i fokus för våra 
diskussioner, säger 
Malin Flysjö, mark-
nadschef på Ale El.

På kort tid har Ale El träffat 
Energimarknadsinspektio-
nen och nu senast Konsu-
mentverket. Dessutom förs 
en dialog med branschorga-
nisationen Svensk Energi.

– Det finns ingen egenvin-
ning i detta, syftet är istället 

att få bukt med den oseriösa 
försäljning som förekom-
mer inom elhandelsbrans-
chen. Telefonförsäljare och 
dörrknackare vilseleder inte 
sällan konsumenterna, säger 
Malin Flysjö.

Bra dialog
På mötet med Konsument-
verket hade Ale El sällskap av 
representanter från Kungälv 
Energi och Karlstad Energi.

– Vi fick till en mycket 
bra dialog. Budskapet var att 
berätta om de tvivelaktiga 
metoder som används vid 
försäljning av el och att det är 
konsumenterna som hamnar 
i kläm, säger Malin Flysjö.

– Vi tog också tillfället i 
akt att upplysa Konsument-
verket om de prisjämförelse-
sajter som finns på nätet och 

att långt ifrån alla överens-
stämmer med verkligheten. 

Vad hoppas ni få ut av 
ert arbete?

– Genom att samla styr-
korna och driva den här 
typen av frågor, så kan det 
förhoppningsvis leda till 
en schysstare elmarknad på 
sikt. Nu har vi påbörjat en 
resa tillsammans med andra 
bolag som delar våra värde-
ringar. Som situationen är nu 
så är det lätt att du som kon-
sument blir lurad, avslutar 
Malin Flysjö.

Allierar sig för schysstare elmarknad

Malin Flysjö, marknadschef på Ale El.

Föreläsning om doping
– Aleborna välkomnas 
till Sportlife Nol

– Konsumentperspektivet i fokus

PÅ SPORTLIFE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Sportlifes platschefer Anna Smedberg, Sara Bohman och Susanne Sebestyen hälsar Ale-
borna välkomna till nästa veckas föreläsning med Tommy Moberg. Föreläsningen äger rum 
på Sportlife Nol torsdagen den 6 december. 

Waldorfskolan i Kungälv

Tvetgatan 9, Kungälv
www.fredkullaskolan.se

Telefon 0303-63670

presenterar stolt sin 
berömda och sagolika

Servering, loppis & hantverk m.m.
Lördag 1 december kl 10-15

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Öppet mån-tors 9 - 18, fre 9 - 16 och lör 10 - 14. Vardagar lunchstängt 13 - 14

Ale Optik
       God Julönskar
med 
riktigt 
bra priser!

Kompletta progressiva glasögon från   1975:-

Enkelslipade från    950:-

Vår julklapp till er: alla bågar i butiken ingår 
vid köp av progressiva eller dubbelslipade glas.

SYNUNDERSÖKNING

SKEPPLANDA. FLL eller 
First Lego League är en 
tävling som fi nns över 
en stor del av världens 
länder.

För ett par veckor 
sedan avgjordes regi-
onfi nalen på Chalmers i 
Göteborg.

Alboskolan klass 4C 
fanns representerade 
med sina elever.

First Lego League är en 
ämnesövergripande täv-
ling som riktar sig till barn 
och ungdomar i skolår 4-9 
(10-16 år). FFL genomförs 
i 63 länder och på ett 40-tal 
orter i Skandinavien, varav 
tio i Sverige. Varje år har täv-
lingen ett nytt tema och de 
deltagande lagen har alltid 
åtta veckor på sig att klara av 
uppdragen som är av teore-
tisk och praktisk karaktär.

– Genom att arbeta till-
sammans och lösa problem 
får barnen möjlighet att 
utveckla färdigheter som 
kanske inte tidigare kommit 
till uttryck, säger Jessica 
Olsson, klassföreståndare 
för 4C.

Tävlingen bestod av föl-
jande huvuduppgifter:

• Utföra en teoretisk 
forskningsuppgift (med pre-
sentation och dokumenta-
tion)

• Bygga och programmera 
en LEGO-robot (med pre-
sentation och dokumenta-
tion)

• Marknadsföra sitt arbete 
(med presentation och doku-
mentation).

Årets tema för tävlingen 
var Senior Solutions som 
syftar till att förbättra livskva-
liteten för äldre människor. 
Alboskolans elever löste den 
uppgiften genom att skapa en 
bil med flera olika funktioner. 

– Den är röststyrd, har 
touchskärm, den kan prata, 
mugghållaren kan hålla 
drickan varm eller kall, sätet 
åker ut så att man lätt kan 
sätt sig. Dessutom kan man 
koppla in en autopilot, berät-
tar eleverna för lokaltid-
ningen.

Att bygga en robot av 
Lego ingick som ett annat 
moment i tävlingen.

– Man programmerar 
roboten till att klara av så 
många uppdrag som möjligt 
på två och en halv minut. För 

varje uppdrag man klarar så 
får man poäng, berättar Jes-
sica Olsson.

Bidrag från sponsorer 
(Volvo Group Trucks, Eka 
Chemicals AB, BS Elcontrol 
AB, Bildovision AB samt en 
privatperson) möjliggjorde 
för Alboskolan att köpa in fler 
robotar. Även skolan var med 
och stöttade ekonomiskt.

– Det hade varit svårt att 
jobba med det tävlingsmo-
mentet om vi bara haft en 
robot. Robotarna kommer vi 
också att ha stor nytta av i vår 
framtida undervisning, säger 
Jessica Olsson.

Alboskolans elever var 
bland de yngsta tävlande i 
Göteborg och någon fort-
sättning i Oslo blir det inte.

– Eleverna har all anled-
ning att vara nöjda med sin 
prestation. Vi har lärt oss 
mycket, framförallt när det 
gäller samarbete och att 
tänka smart, avslutar Jessica 
Olsson.

JONAS ANDERSSON

Alboskolans 
elever tävlade 
på Chalmers

Alboskolan klass 4C som var med och tävlade i First Lego 
League.

Välkommen till en riktig mataffär

Öppet alla dagar 8-22

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. 

Priserna gäller t o m v.48 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

Adventsmiddag Bästa tiden är nu

1:A ADVENT

 NU HAR VI STARTAT 
PAPRICAKLUBBEN

Med den vill vi på ICA Kvantum visa barn hur 
gott och nyttigt det är med frukt och grönt.

Papricaklubben är för barn mellan 3-12 år. Du som 
vårdnadshavare behöver ha ett giltigt ICA kort.

Fläskkarré

4990/kg
Scan Ursprung Sverige.

Ca 1100g Benfri.

Apelsiner

1290/kg
Apelsiner 12,90/kg.
ICA Spanien Klass 1

Juläpplen i påse

10:-/st
ICA Sverige 1 kg.

Klass 1 och 2

Tänd ett ljus

Blockljus till advent

79:-/st
Numrerade 4-pack.

Godis

Fläskfi lé

5990/kg
Danish Crown Ursprung 

Danmark, ca 570g.

Lövbiff 

109:-/kg
ICA Ursprung Irland. 

Ca 1200g. Av nötinnanlår.

Värmeljus

20:-/st
ICA Home 40-pack.

Brinntid ca 6 timmar.

Göteborgsvägen i Älvängen
hos Familjen Lindkvist

Tisdag kl 22:12

7–23
Alla dagar

Lugn! 
Vi har nya öppettider!

Med start från 1:a december

Ale Torg

Pappa!
var är 

fredagsmyset???

Årets julskiva  

89:-/st
Martin Stenmarck.

10:- per skiva går till Childhood.
Finns laddat på ditt ICA Kort.

ELLJUSSTAKAR 
OCH PYNT! 
–  Mycket att välja på!

Antikljus

2490/st
ICA Home 10-pack.
 24 cm röd eller vit.

Florist i butiken! Fredag 30 

november kl: 11-18

Chokladkaka

2 för 25:-
Marabou 100g.
Jfr pris 125,-/kg

Godispåsar 

2290/st
Marabou 220-250g. M, Non Stop, 

Neverstop. Jfr pris 104,09-91,60/kg.
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Snabbare och oftare med tåget

Den 9 december byter vi till nya tider i kollektivtrafiken. Då händer det stora nyheter på tågen.

Du som reser i Ale får en sprillans ny tåglinje. Alependeln ger dig helt nya resmöjligheter. Till en början kommer den gå varje halvtimma, men 
redan i januari kan du åka så ofta som varje kvart under rusningstid. Du tar dig mellan Älvängen och Göteborg på 28 minuter jämfört med 40 
minuter på Lila Express idag. Lila går inte längre till Ale från 9 december.

Du som reser till eller från Lödöse, Trollhättan och Vänersborg kan också glädja dig åt bättre tågtrafik än någonsin. Det nya dubbelspåret gör 
att vi kan köra både oftare och snabbare. Du får 21 direktresor till Göteborg varje dag. Från Vänersborg tar det 49 minuter, från Trollhättan 
37 minuter och från Lödöse Södra 26 minuter.

Låt Reseplaneraren på vasttrafik.se hjälpa dig att hitta bästa alternativen för din resa.

0771–41 43 00, vasttrafik.se

NÖDINGE. Den 1 decem-
ber öppnar ansökan till 
gymnasiet. 

På Ale gymnasium 
gör man sitt bästa 
för att promota sina 
utbildningar och laddar 
nu inför nästa Öppet 
hus den 9 december.

Utrustade med plakat och 
broschyrer stod eleverna 
redo att möta besökarna på 
Öppet hus i torsdags kväll. 

Till deras besvikelse kom 
inte fler än omkring 25 
besökare, men studie- och 
yrkesvägledaren Marianne 
Alfredson är inte orolig.

– Jag tror att vi tog musten 
ur systemet förra veckan då 
vi hade prova-på-dag för 
alla nior i Ale, Lilla Edet och 
några från Kungälv. Vi hade 
workshops och alla fick välja 
två program att besöka. Det 
blev jättebra, men man hade 
gärna velat träffa föräldrarna 
också. Vi får hoppas på fler 

besökare nästa söndag. 
I samband med invig-

ningen av den nya vägen och 
järnvägen mellan Göteborg 
och Trollhättan söndagen 
den 9 december passar Ale 
gymnasium på att ha Öppet 
hus. Bland annat kommer 
elever att representera sina 
UF-företag på en julmark-
nad inne i gymnasiet. 

Det nya pendeltåget, som 
även stannar i Gamlestaden, 
hoppas man kan locka elever 
från östra delarna av Göte-
borg att söka till Ale. 

– Vi har varit i kontakt 
med skolor i området och 
kommer att göra utskick dit, 
säger Marianne Alfredsson. 

Gymnasievalet
närmar sig
– Öppet hus med julmarknad 
stundar på Ale gymnasium

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Intresserade. Felicia Andersson, som går Samhällsprogrammet med medieinriktning, berättade om utbildningen för Mikaela 
Ljung och hennes mamma Anni Johansson från Säve då de besökte Ale gymnasium på Öppet hus i torsdags.

En singelolycka inträffade 
på E45 i Alvhem på fredags-
eftermiddagen. Räddnings-
tjänsten fi ck larmet strax 
före klockan två. Det var 
en bil som av okänd anled-
ning sladdat in i mitträcket. 
Föraren klarade sig utan 
allvarliga skador.

Foto: Christer Grändevik
Text: Jonas Andersson

Singelolycka 
i Alvhem
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Singelolycka 
i Alvhem

Låt oss leva 
lyckliga
tillsammans. 
I minst 
14 dagar.
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 
utmaning 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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BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

PRIS 425 000 kr/bud. AVGIFT 1 622 kr/månad.
EP 137 kWh/m²/år. Grangärdesvägen 13b. ALE
Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 1 rok, 32,3 kvm
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PRIS 1 850 000 kr/bud. AVGIFT 5 997 kr/månad. VISAS
Ring för tidsbokning. Bohushöjdsvägen 30. ALE
Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 5 rok, 125,7 kvm
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PRIS 2 480 000 kr/bud. TOMT 1 099 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Klockarevägen 41a. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE NÖDINGE 6 rok, 155 + 110 kvm
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PRIS 575 000 kr/bud. AVGIFT 3 444 kr/månad.
EP 146 kWh/m²/år. Skolvägen 7a. ALE Marie Engström
0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 53 kvm
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PRIS 24 kr/bud. TOMT 0,6 kvm (friköpt). EP 1 kWh/m²/år.
VISAS Sö 9/12 10.00-15.00. Pepparkaksgatan 24. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE NÖDINGE 24 rok, 0,5 kvm
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PRIS 1 425 000 kr/bud. AVGIFT 5 886 kr/månad.
EP 110 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Skjutsvägen 33. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE NÖDINGE 4 rok, 118,7 kvm
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PRIS 560 000 kr/bud. AVGIFT 3 058 kr/månad.
EP 148 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Alkalievägen 11a. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 54,5 kvm
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PRIS 1 800 000 kr/bud. TOMT 2 237 kvm. Holmevattnet
Brinken 470. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

SJÖUTSIKT 4 rok, 136 + 50 kvm
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PRIS 1 880 000 kr/bud. TOMT 808 kvm.
EP 98 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Skräddargränd 19. ALE Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE BOHUS 4 rok, 110 kvm
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VILLOR ALE BOSTADSRÄTTER ALE

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Unik möjlighet att slå till på en smakfull fastighet! 
Charmigt hus med anor från vintern 2012

Nu har vem som helst chans att förvärva 
ett gott hus. Fastigheten som är i form av 
ett papparkakshus är nu till salu! Onsdagen 
den 5 december börjar försäljningen och 
alla är välkomna på visning. Försäljningen 
av pepparkakshuset är en del i Svensk 
Fastighetsförmedling Ales kampanj där 

pepparkakshuset säljs till förmån för 
Vaknafonden i kampen mot droger.

Allmänheten välkomnas till Svensk 
Fastighetsförmedling på Ale Torg 12 i 
Nödinge där pepparkakshuset visas upp i 
butiken under ordinarie öppettider mellan 
den 5 och 13 december. Öppet också 

söndagen den 9 december 10.00-15.00.
Budgivningen sker genom mäklaren Monica 
Carlsson som tar emot intresseanmälningar 
och bud på telefon i butiken och svenskfast.
se/ale. Precis som vid en vanlig bostadsaffär. 
Budgivningen avslutas den 14 december. 
Pengarna går oavkortat till Vakna.

Ett 90-tal SPF-medlem-
mar bänkade sig på Mat-
glädje i Nol för det årliga 
julbordet. Föreningens 
sånggrupp “Sångglädje” 
under Ingela Ohlins led-
ning presenterade ett omfat-
tande julpotpurri.

Då gruppen för dagen var 
något decimerad bistods den 

förtjänstfullt av publiken. 
Många här skulle väl platsa i 
gruppen? Ni är välkomna till 
Björkliden varannan tisdag.

Nästa aktivitet är lucia-
firandet med Kära Nå´n-
kören. I år äger det rum på 
luciadagen i Medborgar-
huset.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden åt tidigt julbord

SPF Alebygden avnjöt årets 
julbord på Matglädje i Nol.

Föreningen Ale & Lilla 
Edets Turistorganisation 
deltar vid invigningen av 
E45 och Alependeln. 

– Vi kommer att prata 
om vårt projekt och om 
föreningen, värva med-
lemmar, dela ut vår bro-
schyr och en liten present 
så att man kommer ihåg 
oss. Hemsidan, Göta älv 
turism, är i full gång och 
vi har i dagarna publicerat 
en julsida med alla årets 
julevenemang, berättar 
projektledare Susanna 
Hammar. 

– Under hösten har vi 
utbildat flera företag i verk-
tyget ”Basetool” så att även 
de kan bli aktiva i den nya 
hemsidan. En hemsida är 
något som ska vara levande 
och måste därför uppdate-
ras dagligen.  Vi har även 
tagit kontakt med de olika 
företagarföreningarna som 
kommunerna har för att få 
in handel/shopping på vår 
hemsida.

Shoppingen är en stor 
del av turismen och ska 
finnas med på turistorgani-
sationens hemsida framö-
ver. Arbetat med att över-
sätta hemsidan till engelska 
är också på gång.

– Dialogen med kom-
munerna sker kontinuerligt 
för att samverka så mycket 
som möjligt i projektet, 
säger Susanna Hammar.  

Den 29 november ska 
Ale & Lilla Edet Turistor-
ganisation göra ett studie-
besök på Visit Trollhättan 
Vänersborg.

– Syftet med besöket är 
att få kunskap om hur de 
har byggt upp Visit Troll-
hättan Vänersborg. Hur 
sammanslagningen gick 
till? Hur är kommunerna 
med och medverkar i turis-
marbetet? Hur de värvar 
medlemmar? Kostnader? 
Vilka positiva och negativa 
delar har funnits? Ja, helt 
enkelt att få information 
och kunskap om hur vi i Ale 
och Lilla Edet kan jobba 
vidare med vår turistdesti-
nation när Leaderprojek-
tet är slut, säger Susanna 
Hammar.

JONAS ANDERSSON

Turism på 
invigningen

Projektledare Susan-
na Hammar.
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PRIS 560 000 kr/bud. AVGIFT 3 058 kr/månad.
EP 148 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Alkalievägen 11a. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 54,5 kvm
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PRIS 1 800 000 kr/bud. TOMT 2 237 kvm. Holmevattnet
Brinken 470. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

SJÖUTSIKT 4 rok, 136 + 50 kvm

S
M
S
:A

9
4
5
9
8

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 1 880 000 kr/bud. TOMT 808 kvm.
EP 98 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning.
Skräddargränd 19. ALE Sebastian Krigholm 0303-74 90 01.

ALE BOHUS 4 rok, 110 kvm
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VILLOR ALE BOSTADSRÄTTER ALE

KOMMANDE FÖRSÄLJNING

Unik möjlighet att slå till på en smakfull fastighet! 
Charmigt hus med anor från vintern 2012

Nu har vem som helst chans att förvärva 
ett gott hus. Fastigheten som är i form av 
ett papparkakshus är nu till salu! Onsdagen 
den 5 december börjar försäljningen och 
alla är välkomna på visning. Försäljningen 
av pepparkakshuset är en del i Svensk 
Fastighetsförmedling Ales kampanj där 

pepparkakshuset säljs till förmån för 
Vaknafonden i kampen mot droger.

Allmänheten välkomnas till Svensk 
Fastighetsförmedling på Ale Torg 12 i 
Nödinge där pepparkakshuset visas upp i 
butiken under ordinarie öppettider mellan 
den 5 och 13 december. Öppet också 

söndagen den 9 december 10.00-15.00.
Budgivningen sker genom mäklaren Monica 
Carlsson som tar emot intresseanmälningar 
och bud på telefon i butiken och svenskfast.
se/ale. Precis som vid en vanlig bostadsaffär. 
Budgivningen avslutas den 14 december. 
Pengarna går oavkortat till Vakna.

Ett 90-tal SPF-medlem-
mar bänkade sig på Mat-
glädje i Nol för det årliga 
julbordet. Föreningens 
sånggrupp “Sångglädje” 
under Ingela Ohlins led-
ning presenterade ett omfat-
tande julpotpurri.

Då gruppen för dagen var 
något decimerad bistods den 

förtjänstfullt av publiken. 
Många här skulle väl platsa i 
gruppen? Ni är välkomna till 
Björkliden varannan tisdag.

Nästa aktivitet är lucia-
firandet med Kära Nå´n-
kören. I år äger det rum på 
luciadagen i Medborgar-
huset.

Lennart Mattsson

SPF Alebygden åt tidigt julbord

SPF Alebygden avnjöt årets 
julbord på Matglädje i Nol.

Föreningen Ale & Lilla 
Edets Turistorganisation 
deltar vid invigningen av 
E45 och Alependeln. 

– Vi kommer att prata 
om vårt projekt och om 
föreningen, värva med-
lemmar, dela ut vår bro-
schyr och en liten present 
så att man kommer ihåg 
oss. Hemsidan, Göta älv 
turism, är i full gång och 
vi har i dagarna publicerat 
en julsida med alla årets 
julevenemang, berättar 
projektledare Susanna 
Hammar. 

– Under hösten har vi 
utbildat flera företag i verk-
tyget ”Basetool” så att även 
de kan bli aktiva i den nya 
hemsidan. En hemsida är 
något som ska vara levande 
och måste därför uppdate-
ras dagligen.  Vi har även 
tagit kontakt med de olika 
företagarföreningarna som 
kommunerna har för att få 
in handel/shopping på vår 
hemsida.

Shoppingen är en stor 
del av turismen och ska 
finnas med på turistorgani-
sationens hemsida framö-
ver. Arbetat med att över-
sätta hemsidan till engelska 
är också på gång.

– Dialogen med kom-
munerna sker kontinuerligt 
för att samverka så mycket 
som möjligt i projektet, 
säger Susanna Hammar.  

Den 29 november ska 
Ale & Lilla Edet Turistor-
ganisation göra ett studie-
besök på Visit Trollhättan 
Vänersborg.

– Syftet med besöket är 
att få kunskap om hur de 
har byggt upp Visit Troll-
hättan Vänersborg. Hur 
sammanslagningen gick 
till? Hur är kommunerna 
med och medverkar i turis-
marbetet? Hur de värvar 
medlemmar? Kostnader? 
Vilka positiva och negativa 
delar har funnits? Ja, helt 
enkelt att få information 
och kunskap om hur vi i Ale 
och Lilla Edet kan jobba 
vidare med vår turistdesti-
nation när Leaderprojek-
tet är slut, säger Susanna 
Hammar.

JONAS ANDERSSON

Turism på 
invigningen

Projektledare Susan-
na Hammar.
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Älvängen 0303-74 62 50 • www.fastighetsbyran.se

Utgångspris: 1 195 000:-
6 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 130 kvm
Tomt: 784 kvm trädgårdstomt
Byggt: 1973
Adress: Östergårdsvägen 9
Visas sön 2/12 14.00-14.45
Sms:a: FB 5410-2451 till 72456 för
beskrivning

I ett populärt område i gemytliga
Skepplanda finner ni detta rymliga
1 1/2 planshus med härlig
trädgård på baksidan. Nära
gångväg till Albotorget, lekplats,
förskolor och skolor. Avstånd till
Göteborg är ca 4 mil
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2451.

SKEPPLANDA

Utgångspris: 2 095 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 115 kvm, biarea: 125 kvm
Tomt: 2 341 kvm
Byggt: 1969, ombyggt 1992
Adress: Hästhagen 365
Visas sön 2/12 12.00-13.00
Sms:a: FB 5410-3563 till 72456 för
beskrivning

Mycket trevlig och fin enplansvilla
med källare och garage. Fritt lugnt
lantligt läge med utsikt över åker
och äng. Ljust och fräscht,
trivsamt allrum med murad öppen
spis med insats. Härlig stor altan
och carport. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3563.

HÄSTHAGEN - NOL

Utgångspris: 895 000:-
Boarea: 88 kvm
Avgift: 5.459:-/mån
Energiprestanda: 135 kWh/kvm år
Adress: Södra Trolleviksvägen 46
Visas sön 2/12 14.00-15.00
Sms:a: FB 5410-3609 till 72456 för
beskrivning

Nu kan vi erbjuda en fin, trevlig
och ljus lägenhet på tre rum och
kök, i omtyckta och populära
Trollevik. Älvsutsikt och stor härlig
altan. Närhet till kommunikationer
och Nödinge med Aletorg och all
dess service Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3609.

3:A NÖDINGE

Utgångspris: 2 295 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 134 kvm, biarea: 43 kvm
Tomt: 576 kvm Sluttning
Energiprestanda: 78 kWh/kvm år
Byggt: 1984
Adress: Enekullevägen 1
Sms:a: FB 5410-1906 till 72456 för
beskrivning

I populära Nol erbjuder vi nu en
mycket fin 1 1/2 plansvilla.
Charmigt hus med genomgående
ljus interiör och praktisk
planlösning. Härlig altan och plan
lättskött trädgårdstomt. Närhet till
kommunikationer och Ale torg
med allt dess utbud. Bokade
visningar ring för tid.
Tel: 0303-746250.
Webbnr: 5410-1906.

NOL

BOHUS. Katten Molly 
hittades utmärglad och 
övergiven utomhus i 
Stenungsund.

Tack vare den ideella 
föreningen Änglakat-
ten slutade det lyckligt 
och hon fi ck ett nytt 
hem hos Lisa Forsberg 
i Bohus.
Försiktigt vågar sig den lilla 
svartvita katten fram från 
sitt gömställe under soffan. 
Det är tallriken med tonfisk 
som lockar och hon tittar sig 
skyggt omkring innan hon 
börjar äta.

– När hon först kom till 
oss för två månader sedan var 
hon väldigt reserverad, men 
efter bara någon vecka bör-
jade hon komma fram och 
hälsa. Hon har säkert haft ett 
hem tidigare eftersom hon 
var kastrerad när hon hit-
tades alldeles utmärglad ute 
i kylan, säger Lisa Forsberg. 

Hon bor i en lägenhet i 
Bohus tillsammans med nio-
åriga dottern Fernanda och 
katterna Molly och Missan. 

Det var genom Facebook 
som hon för första gången 
kom i kontakt med Änglakat-
ten.

– Jag hade bestämt mig 
för att skaffa en kompis åt 
Missan och skrev på deras 
logg att jag var intresserad av 

att ta hand om en katt. 
Den ideella föreningen 

Änglakatten startades 2011 
av Lena Rydström och 
Mats Alderholm. De arbe-
tar i Göteborg med omnejd, 
men eftersom de sedan en 
månad tillbaka är bosatta i 
Göta i Lilla Edets kommun, 
kommer san-
nolikt deras 
upptagnings-
område att 
öka. Tillsam-
mans med 
några perso-
ner till arbe-
tar de för att 
hjälpa hem-
lösa, utsatta 
och avliv-
ningshotade 
katter. I första skedet place-
ras de ut i tillfälliga jourhem 
tills man hittat ett permanent 
hem. 

– En stor del av vårt arbete 
går ut på att förmedla både 
jourhem och permanenta 
hem. Vi är noga med att kat-
terna ska matchas ihop med 
rätt personer och innan man 
får bli ägare träffas vi tillsam-
mans med katten och försäk-
rar oss om att det känns rätt, 
berättar Lena Rydström. 

Eftersom föreningen helt 
bygger på frivilliga krafter är 
man ständigt i behov av eko-

nomisk hjälp för att kunna 
betala för bland annat vac-
cineringar, kastreringar och 
veterinärvård. 

Ibland anordnas evene-
mang för att samla in pengar 
till föreningen och nu till 
helgen, den 1-2 december, 
kommer Änglakatten att 

finnas på 
plats på jul-
marknaden i 
Haga i Göte-
borg. 

– Man 
räknar med 
att det finns 
runt 10 
000 hem-
lösa katter 
i Göteborg 
och det 

behövs ständigt mer resurser 
för att kunna hjälpa dem.

Hos Lisa Forsberg fick 
katten Molly en andra chans 
och sakta med säkert börjar 
hon hitta tillbaka till trygg-
heten. 

– Det känns bra att kunna 
hjälpa till, annars hade hon 
kanske inte klarat sig, säger 
Lisa.

En andra chans
– Molly fi ck nytt hem genom Änglakatten

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Trygg igen. Hos Lisa Forsberg i Bohus fi ck katten Molly, som hittades övergiven utomhus, ett 
nytt hem. 

Vi är noga med att
katterna ska matchas 
ihop med rätt personer 

och innan man får
bli ägare träffas vi

tillsammans med katten 
och försäkrar oss om att 

det känns rätt
Lena Rydström, Änglakatten
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Utgångspris: 1 195 000:-
6 rok, varav 5 sovrum
Boarea: 130 kvm
Tomt: 784 kvm trädgårdstomt
Byggt: 1973
Adress: Östergårdsvägen 9
Visas sön 2/12 14.00-14.45
Sms:a: FB 5410-2451 till 72456 för
beskrivning

I ett populärt område i gemytliga
Skepplanda finner ni detta rymliga
1 1/2 planshus med härlig
trädgård på baksidan. Nära
gångväg till Albotorget, lekplats,
förskolor och skolor. Avstånd till
Göteborg är ca 4 mil
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2451.

SKEPPLANDA

Utgångspris: 2 095 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 115 kvm, biarea: 125 kvm
Tomt: 2 341 kvm
Byggt: 1969, ombyggt 1992
Adress: Hästhagen 365
Visas sön 2/12 12.00-13.00
Sms:a: FB 5410-3563 till 72456 för
beskrivning

Mycket trevlig och fin enplansvilla
med källare och garage. Fritt lugnt
lantligt läge med utsikt över åker
och äng. Ljust och fräscht,
trivsamt allrum med murad öppen
spis med insats. Härlig stor altan
och carport. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3563.

HÄSTHAGEN - NOL

Utgångspris: 895 000:-
Boarea: 88 kvm
Avgift: 5.459:-/mån
Energiprestanda: 135 kWh/kvm år
Adress: Södra Trolleviksvägen 46
Visas sön 2/12 14.00-15.00
Sms:a: FB 5410-3609 till 72456 för
beskrivning

Nu kan vi erbjuda en fin, trevlig
och ljus lägenhet på tre rum och
kök, i omtyckta och populära
Trollevik. Älvsutsikt och stor härlig
altan. Närhet till kommunikationer
och Nödinge med Aletorg och all
dess service Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3609.

3:A NÖDINGE

Utgångspris: 2 295 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 134 kvm, biarea: 43 kvm
Tomt: 576 kvm Sluttning
Energiprestanda: 78 kWh/kvm år
Byggt: 1984
Adress: Enekullevägen 1
Sms:a: FB 5410-1906 till 72456 för
beskrivning

I populära Nol erbjuder vi nu en
mycket fin 1 1/2 plansvilla.
Charmigt hus med genomgående
ljus interiör och praktisk
planlösning. Härlig altan och plan
lättskött trädgårdstomt. Närhet till
kommunikationer och Ale torg
med allt dess utbud. Bokade
visningar ring för tid.
Tel: 0303-746250.
Webbnr: 5410-1906.

NOL

BOHUS. Katten Molly 
hittades utmärglad och 
övergiven utomhus i 
Stenungsund.

Tack vare den ideella 
föreningen Änglakat-
ten slutade det lyckligt 
och hon fi ck ett nytt 
hem hos Lisa Forsberg 
i Bohus.
Försiktigt vågar sig den lilla 
svartvita katten fram från 
sitt gömställe under soffan. 
Det är tallriken med tonfisk 
som lockar och hon tittar sig 
skyggt omkring innan hon 
börjar äta.

– När hon först kom till 
oss för två månader sedan var 
hon väldigt reserverad, men 
efter bara någon vecka bör-
jade hon komma fram och 
hälsa. Hon har säkert haft ett 
hem tidigare eftersom hon 
var kastrerad när hon hit-
tades alldeles utmärglad ute 
i kylan, säger Lisa Forsberg. 

Hon bor i en lägenhet i 
Bohus tillsammans med nio-
åriga dottern Fernanda och 
katterna Molly och Missan. 

Det var genom Facebook 
som hon för första gången 
kom i kontakt med Änglakat-
ten.

– Jag hade bestämt mig 
för att skaffa en kompis åt 
Missan och skrev på deras 
logg att jag var intresserad av 

att ta hand om en katt. 
Den ideella föreningen 

Änglakatten startades 2011 
av Lena Rydström och 
Mats Alderholm. De arbe-
tar i Göteborg med omnejd, 
men eftersom de sedan en 
månad tillbaka är bosatta i 
Göta i Lilla Edets kommun, 
kommer san-
nolikt deras 
upptagnings-
område att 
öka. Tillsam-
mans med 
några perso-
ner till arbe-
tar de för att 
hjälpa hem-
lösa, utsatta 
och avliv-
ningshotade 
katter. I första skedet place-
ras de ut i tillfälliga jourhem 
tills man hittat ett permanent 
hem. 

– En stor del av vårt arbete 
går ut på att förmedla både 
jourhem och permanenta 
hem. Vi är noga med att kat-
terna ska matchas ihop med 
rätt personer och innan man 
får bli ägare träffas vi tillsam-
mans med katten och försäk-
rar oss om att det känns rätt, 
berättar Lena Rydström. 

Eftersom föreningen helt 
bygger på frivilliga krafter är 
man ständigt i behov av eko-

nomisk hjälp för att kunna 
betala för bland annat vac-
cineringar, kastreringar och 
veterinärvård. 

Ibland anordnas evene-
mang för att samla in pengar 
till föreningen och nu till 
helgen, den 1-2 december, 
kommer Änglakatten att 

finnas på 
plats på jul-
marknaden i 
Haga i Göte-
borg. 

– Man 
räknar med 
att det finns 
runt 10 
000 hem-
lösa katter 
i Göteborg 
och det 

behövs ständigt mer resurser 
för att kunna hjälpa dem.

Hos Lisa Forsberg fick 
katten Molly en andra chans 
och sakta med säkert börjar 
hon hitta tillbaka till trygg-
heten. 

– Det känns bra att kunna 
hjälpa till, annars hade hon 
kanske inte klarat sig, säger 
Lisa.

En andra chans
– Molly fi ck nytt hem genom Änglakatten

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Trygg igen. Hos Lisa Forsberg i Bohus fi ck katten Molly, som hittades övergiven utomhus, ett 
nytt hem. 

Vi är noga med att
katterna ska matchas 
ihop med rätt personer 

och innan man får
bli ägare träffas vi

tillsammans med katten 
och försäkrar oss om att 

det känns rätt
Lena Rydström, Änglakatten
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Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

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

Jan Erik 
Axelsson

Claes  
Tevell 

Lena 
Sjöberg

Ann-Sofie 
Johansson

Johanna 
Hansson

Camilla 
Brettmo

Sanna  
Markström

Henrik 
Kjellberg

Roger  
Borg 

Ditte  
Aldeman 

Lars 
Staberg

Pierre 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Funderar du 
på att sälja?

Det är mycket som ska förberedas 

inför försäljningen av en bostad och 

det kan gå snabbt när man väl hittar sin 

drömbostad. Vi vill därför erbjuda dig 

värdering och vår tjänst Startklar som 

gör dig just det – startklar och redo för 

att det kostar dig en krona!

 

Ring oss idag!

Henrik Kjellberg

0727-316 360

A

0705-377 619

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 Ring för visning.
Adress Aspekullavägen 6.
Henrik Kjellberg 0727-316 360

Balkong i söder - 3:A BOHUS!

3:a mitt i populära Bohus med bra förening. 
Lägenheten som är på andra våningen är i äldre skick 
vilket ger möjlighet att sätta din egen prägel! Balkong i 
söderläge. Gångavstånd till pendeln, centrum och även
skola och dagis. Välkommen hit! Vån. 2/3. 65 kvm. 
Avg. 3.590:- 

Pris 595.000:- som utgångspris. 
Visas 29/11. Ring för bokning. 
Adress Byvägen 26A.

Göta
Bohus

H E M  &  I N T E R I Ö R

Nu har tomtarna 

kommit ner från loftet 

och fyller min butik

0303-74 91 05
ghs-interior@live.se

Vi har öppet 
alla dagar!
Vardagar 10-18

Lördagar 10-14

Söndagar 12-15



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



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
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Min bästa sida: Pålitlig
Min sämsta sida: Beslutsångest
Varför vill du bli Ale lucia: För att det är en 
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Vi bygger nyttvaruhus i Stora Viken, Bohus vid E45Premiär 27/2 2013

4000 kvm varuhus

Leksaker

Eget café

3-pack

Lykta

99:-/set

Julgardin

75:-

Stor avdelning 
julgardiner

99:-

Damstövlar
i skinn rek utpris

1000-2000:-
195:-

Julgran 75:-
Dam- & herrjackor 150:-
Barnjackor 99:-
Flanellskjorta herr 50:-
Påslakanset,  6990

MIXAT PARTI

JUST NU!

Tänk om man kunde 
slå in tid i ett paket 
och lägga under gra-

nen. Då hade alla surfplat-
tor, spikmattor och hörlurar 
kunnat slänga sig i väggen. 
Tid hade defi nitivt blivit 
årets julklapp. 

Det är märkligt egent-
ligen, att tiden aldrig ska 
räcka till. Man har inte till-
räckligt med tid för familjen, 
inte heller för allt som måste 
göras på jobbet, ingen tid för 
vännerna och allra minst en 
stund över för sig själv. 

”Vad fort det går! Är det 
redan fredag? Redan höst? 
Redan jul?” Ständigt pratas 
det om detta fenomen, 
tiden, som verkar rinna iväg 
okontrollerat – som utspilld 
mjölk. Rännilar som varken 
går att fånga eller hålla kvar 
och allra minst stoppa, innan 
det är för sent. 

”Life is what happens 
to you while you’re busy 
making other plans”. Ett 
klokt citat sagt av en klok 
man.

Enligt mig kunde John 
Lennon inte ha mer rätt, 
för i slutändan är det ju all 
planering, alla prioriteringar 
och all strävan efter att få 
ihop pusslet som utgör livet 
självt. 

Därför handlar det om att 
vara närvarande i sitt eget 
liv och bli medveten om var 
man gör av tiden, som alla 
faktiskt fått lika mycket av.

Dagens samhälle är mer 

pressat än för tjugo år sedan, 
så är det, och att jobba långa 
dagar tillhör mångas vardag. 
Men jag misstänker att det 
finns skäl att se över vad 
man egentigen ägnar de där 
andra av dygnets timmar åt. 
Boven i dramat är kanske i 
själva verket ett gäng tids-
tjuvar, som tar värdefull 
tid i anspråk genom helt 
meningslösa saker. 

Hur mycket sitter man 
exempelvis på Facebook och 
glor på andras lika upptagna 
liv?

Hur länge zappar man 
mellan reklamkanalerna på 
kvällen?

Hur många minuter 
ägnar man åt att bläddra 
bland intetsägande skvaller 
i kvällstidningarnas nätupp-
lagor?

Den stora frågan och det 
jag vill komma till är: Vad 
kunde man gjort istället?

Jag har flera projekt på 
gång som bara väntar på att 
få en stund av min dyrbara 
tid. Det är tavlor som ska 
målas, foton som ska klistras 
i album och en stålsträngad 
akustisk gitarr som längtar 
efter att bli spelad på. Det 
är olästa böcker, ett oanvänt 
gymkort och temafester som 
stannat på planeringsstadiet. 

Hur kan det vara så 
svårt att hinna med det 
man vill göra? 

I själva verket hand-
lar det bara om en liten 
justering i prioritering-

arna. Två avsnitt av en dålig 
tv-serie plus lika många 
reklampauser är ett långt 
telefonsamtal till kompisen 
som man aldrig hinner prata 
med. 

En halvtimmas internet-
surfande innebär lika många 
förlorade minuter som att 
spela ett par låtar på gitarren 
eller leka en stund med sina 
barn.

Prioriteringar är något 
som regelbundet måste 
inventeras för att fortsätta 
att vara giltiga.

Jag misstänker att det inte 
kommer att ligga ett paket 
med tid under min julgran i 
år heller. Därför ska jag för-
söka att möblera om bland 
prioriteringarna tills jag 
fångat upp tillräckligt många 
spillda minuter för att hinna 
ifatt livet.

JOHANNA ROOS

Krönika
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a 
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Vad gör du med din tid?

NÖDINGE. På lördag 
stiger spänningen i 
Ale gymnasium när 
Alerocken 2012 ska 
avgöras. 

My fi nest hour, Wol-
fram och Backlights är 
redan klara för fi nalen 
och efter den andra del-
tävlingen på onsdag får 
de sällskap av tre till.

I fjol var det den svängiga 
duon Jossan och Becca samt 
energiknippena i The Stolp-
skott som vann juryns hjärta. 

Nu har det återigen blivit 
dags att utse två segrare av 
sammanlagt sex finalister 
– en som vinner en studio-
inspelning och en som får 
chansen att spela live på Fes-
tivalborg. 

Den första delfinalen hölls 
den 21 november och nu på 
onsdag avgörs den sista. På 
lördag den 1 december går 
den stora finalen av stapeln 
på Röda torgets scen i Ale 
gymnasium. 

Alerocken är en uppskat-
tad tradition som i år anord-
nas för 32:a gången och nästa 
år slår man på stort. 

– Vi har bestämt att backa 
lite i tiden och fira ett för-
senat 30-årsjubileum 2013. 
Alerocken är en viktig tradi-

tion att bevara. Det är viktigt 
att värna om bandverksam-
heten i kommunen och upp-
muntra ungdomarna att fort-
sätta utvecklas, säger Jonas 
Ekstrand, projektledare på 
Ale fritid. 

11 tävlande
Tävlingen, som i första hand 
riktar sig till högstadiet, har 
genomgått en förändring de 
senaste åren – från renodlad 
hårdrock till att innefatta 
flera olika musikgenrers.

I år var det sammanlagt 11 
anmälda band.

Pausunderhå l ln ingen 
på lördagens final står den 
skönsjungande duon Robin 
Lillfors och Alexandra 
Aspholm för.

Med tanke på att den 
första deltävlingen lockade 
omkring hundra besökare 
kan man ana att finalen i 
Alerocken 2012 kommer att 
bli en ösig historia.

JOHANNA ROOS

– På lördag avgörs fi nalen

Klart för Alerocken

Publikfrieri. Backlights är ett av sammanlagt sex band som 
gör upp i Alerocken 2012 på lördag.       Foto: Jonas Ekstrand



Inklusive syntest 
Båge • Fodral

Svennes 
Ur & Optik
G L A S Ö G O N H U S E T

Västra gatan 68, Kungälv 
Tel 0303-101 58

Enkelslipade   400:-

Fr 800:-Dubbelslipade

Fr 1.800:-Progressiva

Bowla och ät gott hos oss!
Vi har fullständiga rättigheter

Alla kan slå en strike!

Nu hittar ni oss även på Facebook
Nordmannatorget Kungälv • Tel: 0303-163 45

 www.nordmannabowling.se

St. 36-41 | 1495:-

Södra Gränden 1, KUNGÄLV.  Telefon 100 34

Välkommen in 

& se vårt stora 

toffelutbud!

Öppet alla vardagar till kl.19.00 
- ända fram till jul!

Skyltsöndag i Kungälv!
Största officiella invigningsfesten någonsin, av julen i Kungälv, 

äger rum på Nytorget klockan 11.00. Sång, musik, tal och granen tänds.
 

Varmt välkomna till vår traditionella Skyltsöndag i Kungälv den 2 december 11-16!
Hemliga happenings överallt på våra gator.

Lucia uppträder runt omkring i vår fina julskrudade stad.

Ponnyridning och häst & vagn i Västra Parken kl 11.30-14.00
Ridande poliser, tomtar, körer, pyssel, lotterier, glögg & pepparkakor

 
Som vanligt har vi marknadsstånd på våra gator med tunnbröd, hembakt, hantverk, 

honung, sylt, gotter, julpynt, grillad korv och hamburgare.

 2 december butikerna har öppet kl. 11-16

Detaljerad information och program uppdateras fortlöpande på Facebook och vår hemsida.
www.facebook.com/KungalvsCentrumforeningKcis

www.kungalvcentrum.se

KATTENS DAG
Lördagen 1 DEC kl.11-15

Ta med ditt gosedjur och kom till oss.  
Gå bakom kulisserna och se hur arbetet på en djurklinik går till!

Det här händer under dagen:
 

 

Vi ses på Smådjursakuten i Kungälv!

 Köp 10 kg 
kattsand

 - få 6 kg gratis!

Kungälv | Utmarksvägen 20 | 0303- 184 00 | Öppet mån 7 – 20, tis – fre 7-18

www.smadjursakuten.se

20 % 
  på friskfoder 

och bantnings- 
foder för katt

VÄSTRA  GATAN 71, KUNGÄLV
TEL 0303-166 75

 VARDAGAR 10-18 • LÖRDAG 10-15 • SÖNDAGAR 11-16  

Gäller utvalda tallrikar från Iittala, Rörstrand 
och Höganäs Keramik. Gäller t o m 23/12 2012.

25%
SÖNDAGSÖPPET 11-16

Västra Gatan 69, Kungälv • Mån-fre: 10-18, Lör 10-15, Sön: 11-15 • Tel: 0303-92415 • www.nillashop.se

Gäller dam  t o m  söndag 2 dec. F.d. Boutique Nilla & HerrcityPÅ TUNICOR, BLUSAR, STICKAT OCH KAVAJER

TED NICOL & PARK LANE DAGAR

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

MILJÖKLASSADE: 119 G CO2/KM, 4,5-5,1 L/MIL. 5-ÅRS SKATTEFRIHET. BILARNA PÅ BILDERNA ÄR EXTRAUTR. KAN EJ 
KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN ELLER AVTAL. RES FÖR MELLANFÖRSÄLJNING. METALLICTILLÄGG FRÅN 4.000 
KR. * FINANSIERINGSEXEMPEL: AVEO 1.2 LT. 20% KONTANT 22.980 KR ELLER INBYTE. TOTAL KREDITSUMMA 91.920 KR. 
UPPLÄGGNINGSKOSTNAD 595 KR. AVIAVGIFT 55 KR. EFF RÄNTA 6,59%. ERBJUDANDET GÄLLER LAGERBILAR.

 FINANSIERING* 4,95%
RÄNTA

 FINANSIERING* 4,95%
RÄNTA

Chevrolet 
miljöbilar!
AVEO 1.2 LT, 86 HK

Chevrolet miljöbilar! CRUZE 1.7 D LT, 131  HK

ORD 139.900 KR   NU FR 114.900 KR!

  

NU FR 159.900 KR!

AC, RADIO MED CD MP3 USB BLUETOOTH, FÄRDDATOR, 
ABS, SIDOAIRBAGS, ELHISSAR FRAM OCH BAK M M.

AC, RADIO MP3, PARKERINGSASSISTANS, ALU-FÄLGAR 
FARTHÅLLARE, ELHISSAR FRAM OCH BAK M M.

ORD 187.900 KR
5D KOMBIKUPÉ, 6-VXL

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

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

DAGS ATT 
SÄTTA PÅ 
VINTERDÄCKEN

BOKA I TID SÅ 
DU SLIPPER KÖA!

VI HAR DÄCK TILL 
ALLA BILMODELLER

LÖRDAG 1/12 & 

SÖNDAG 2/12 
HAR VI 

EXTRAÖPPET 

KL 10-14
VI BJUDER ALLA 

KUNDER PÅ 
KAFFE & KAKA

Nu är det dags för en 
helt ny generation 
som inte har en skruv 
gemensamt med gam-
lingen. 

Vet du vad tennisproffset 
Roger Federer, skådespe-
laren George Clooney och 
fotomodellen Julia Stegner 
har gemensamt? Jo, världs-
stjärnorna är ambassadörer 
för en rullande stjärna, näm-
ligen Mercedes (A-klass). 
Men de får kämpa mot 
Robert Downey som sam-
arbetar med Audi (A3) och 
Tom Cruise som spänner 
musklerna tillsammans med 
BMW (1-serie). Nu ska kän-
diseliten hjälpa till att kränga 
bilar i lilla premiumklassen.  

Mer busig än bussig
Vi kan lugnt konstatera att 
nya A-klass är en helt ny 
bil. Tysken är inte längre ett 
vingligt högbygge som de 
föregående generationerna, 
utan det här är något helt 
nytt, fräscht och förbannat 
snyggt. 

Att Mercedes siktar på 
en yngre målgrupp är ingen 
hemlighet och det märks inte 
minst på att någon gubb-
hatt inte får plats, men väl 
en keps. Nya A-klass har 
tappat hela sexton centime-
ter på höjden jämfört med 
föregångaren samtidigt som 
längden ökat med fyrtio cm 

– vilket satt sina tydliga spår 
i baksätet! 

Utrymmet bjuder på en 
riktig ”grand slam” och huse-
rar ambassadörerna Federer, 
Clooney och Stegner utan 
problem. Komforten bakom 
ratten är mycket bra och den 
bussliknande rattställningen 
har försvunnit en gång för 
alla. Även interiören har 
fått sig en rejäl makeover 
och inredningen är sportigt 
elegant med perfekt finger-
toppskänsla på såväl mate-
rial, knappar som reglage.

Tuffa tag väntar
Mercedes A-klass bygger 
på tyskarnas nya framhjuls-
drivna bottenplatta, precis 
som storebrorsan B-klass. 
Men likheterna tar inte slut 
där, utan även motorutbu-
det delas mellan syskonen. 
Det rör sig om bensinfyror 
på 122 (A 180), 156 (A 200) 

respektive 211 hästkrafter 
(A 250) samt miljödieslar på 
109 (A 180 CDI), 136 (A 200 
CDI) respektive 170 hästar 
(A 220 CDI). 

Vi har provkört den 
minsta oljepannan som kan 
bli din för 229 900 kronor. 
Turbomaskinen klarar hund-
rastrecket på 11,3 sekunder, 
toppar 190 och dricker 0,40 
liter milen samtidigt som 
köregenskaperna är under-
hållande och fjädringskom-
forten riktigt hög. 

Det kommer alltså bli 
tuffa tag i lilla premium-
klassen när Audi A3, BMW 
1-serie och Mercedes A-klass 
ska göra upp om kundernas 
gunst. Vilken kärra du väljer 
handlar om tycke och smak, 
men hamnar du ändå i kvalet 
så kan du alltid låta din idol få 
göra valet!

JOHANNES GARDELÖF

Oj, vilken snygging

Mercedes A 180 CDI BlueEFFICIENCY.



alekuriren  |   nummer 43  |   vecka 48  |   201226

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

MILJÖKLASSADE: 119 G CO2/KM, 4,5-5,1 L/MIL. 5-ÅRS SKATTEFRIHET. BILARNA PÅ BILDERNA ÄR EXTRAUTR. KAN EJ 
KOMBINERAS MED ANDRA ERBJUDANDEN ELLER AVTAL. RES FÖR MELLANFÖRSÄLJNING. METALLICTILLÄGG FRÅN 4.000 
KR. * FINANSIERINGSEXEMPEL: AVEO 1.2 LT. 20% KONTANT 22.980 KR ELLER INBYTE. TOTAL KREDITSUMMA 91.920 KR. 
UPPLÄGGNINGSKOSTNAD 595 KR. AVIAVGIFT 55 KR. EFF RÄNTA 6,59%. ERBJUDANDET GÄLLER LAGERBILAR.

 FINANSIERING* 4,95%
RÄNTA

 FINANSIERING* 4,95%
RÄNTA

Chevrolet 
miljöbilar!
AVEO 1.2 LT, 86 HK

Chevrolet miljöbilar! CRUZE 1.7 D LT, 131  HK

ORD 139.900 KR   NU FR 114.900 KR!

  

NU FR 159.900 KR!

AC, RADIO MED CD MP3 USB BLUETOOTH, FÄRDDATOR, 
ABS, SIDOAIRBAGS, ELHISSAR FRAM OCH BAK M M.

AC, RADIO MP3, PARKERINGSASSISTANS, ALU-FÄLGAR 
FARTHÅLLARE, ELHISSAR FRAM OCH BAK M M.

ORD 187.900 KR
5D KOMBIKUPÉ, 6-VXL

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

www.mecaalvangen.se

Ä L V Ä N G E N

DAGS ATT 
SÄTTA PÅ 
VINTERDÄCKEN

BOKA I TID SÅ 
DU SLIPPER KÖA!

VI HAR DÄCK TILL 
ALLA BILMODELLER

LÖRDAG 1/12 & 

SÖNDAG 2/12 
HAR VI 

EXTRAÖPPET 

KL 10-14
VI BJUDER ALLA 

KUNDER PÅ 
KAFFE & KAKA

Nu är det dags för en 
helt ny generation 
som inte har en skruv 
gemensamt med gam-
lingen. 

Vet du vad tennisproffset 
Roger Federer, skådespe-
laren George Clooney och 
fotomodellen Julia Stegner 
har gemensamt? Jo, världs-
stjärnorna är ambassadörer 
för en rullande stjärna, näm-
ligen Mercedes (A-klass). 
Men de får kämpa mot 
Robert Downey som sam-
arbetar med Audi (A3) och 
Tom Cruise som spänner 
musklerna tillsammans med 
BMW (1-serie). Nu ska kän-
diseliten hjälpa till att kränga 
bilar i lilla premiumklassen.  

Mer busig än bussig
Vi kan lugnt konstatera att 
nya A-klass är en helt ny 
bil. Tysken är inte längre ett 
vingligt högbygge som de 
föregående generationerna, 
utan det här är något helt 
nytt, fräscht och förbannat 
snyggt. 

Att Mercedes siktar på 
en yngre målgrupp är ingen 
hemlighet och det märks inte 
minst på att någon gubb-
hatt inte får plats, men väl 
en keps. Nya A-klass har 
tappat hela sexton centime-
ter på höjden jämfört med 
föregångaren samtidigt som 
längden ökat med fyrtio cm 

– vilket satt sina tydliga spår 
i baksätet! 

Utrymmet bjuder på en 
riktig ”grand slam” och huse-
rar ambassadörerna Federer, 
Clooney och Stegner utan 
problem. Komforten bakom 
ratten är mycket bra och den 
bussliknande rattställningen 
har försvunnit en gång för 
alla. Även interiören har 
fått sig en rejäl makeover 
och inredningen är sportigt 
elegant med perfekt finger-
toppskänsla på såväl mate-
rial, knappar som reglage.

Tuffa tag väntar
Mercedes A-klass bygger 
på tyskarnas nya framhjuls-
drivna bottenplatta, precis 
som storebrorsan B-klass. 
Men likheterna tar inte slut 
där, utan även motorutbu-
det delas mellan syskonen. 
Det rör sig om bensinfyror 
på 122 (A 180), 156 (A 200) 

respektive 211 hästkrafter 
(A 250) samt miljödieslar på 
109 (A 180 CDI), 136 (A 200 
CDI) respektive 170 hästar 
(A 220 CDI). 

Vi har provkört den 
minsta oljepannan som kan 
bli din för 229 900 kronor. 
Turbomaskinen klarar hund-
rastrecket på 11,3 sekunder, 
toppar 190 och dricker 0,40 
liter milen samtidigt som 
köregenskaperna är under-
hållande och fjädringskom-
forten riktigt hög. 

Det kommer alltså bli 
tuffa tag i lilla premium-
klassen när Audi A3, BMW 
1-serie och Mercedes A-klass 
ska göra upp om kundernas 
gunst. Vilken kärra du väljer 
handlar om tycke och smak, 
men hamnar du ändå i kvalet 
så kan du alltid låta din idol få 
göra valet!

JOHANNES GARDELÖF

Oj, vilken snygging

Mercedes A 180 CDI BlueEFFICIENCY.

Lödöse 0520-66 00 10

Erbjudandet gäller enbart det datum i december som står i varje lucka, i utbyte mot varje lucka. Med reservation för slutförsäljning. Max 1 erbjudande per kund och dag. År 2012.

Måndag-fredag 

8-21
Lördag-söndag 9-21

1
1 dec 2012

Max 1/kund

STRÖ-
SOCKER 

2 KG

10:-

8
8 dec 2012

Max 1/kund

MANDEL-
MASSA
500 g ICA

15:-

12
12 dec 2012
Max 1/kund

LUSSE-
KATTER

5-p Tjörnbagarn

15:-

15
15 dec 2012
Max 1/kund

POTATIS
3 kg. Påse

10:-

2
2 dec 2012

Max 1/kund

VETEMJÖL
2 kg ICA

5:-

14
14 dec 2012
Max 1/kund

GRILLAD 
KYCKLING

25:-

22
22 dec 2012
Max 1/kund

VÖRT-
BRÖD

Skogaholm

15:-

Vi önskar alla en God Jul 

med massor av julerbjudande!

ICA Matkassens 
ADVENTSKALENDER 2012

5
5 dec 2012

Max 1/kund

FIN JUL-
BLOMMA

2990
 /st

9
9 dec 2012

Max 1/kund

PEPPAR-
KAKOR

Nyåker 

15:-

21
21 dec 2012
Max 1/kund

KAFFE
              1/2 kg

15:-

23
23 dec 2012
Max 1/kund

TOA-
PAPPER
ICA 24-pack

50:-

13
13 dec 2012
Max 1/kund

GRÖTRIS 
ICA 1 kg

10:-4
4 dec 2012

Max 1/kund

PEPPAR-
KAKSDEG

Skoga

10:-

10
10 dec 2012
Max 1/kund

WIENER 
NOUGAT 

Fazer

1990

6
6 dec 2012

Max 1/kund

BLOCK-
CHOKLAD

200 g ICA

5:-

16
16 dec 2012
Max 1/kund

SAFFRANS-
KLIPP

Skogagholm

15:-

11
11 dec 2012
Max 1/kund

20-PACK 
ÄGG

Upphärad

25:-

3
3 dec 2012

Max 1/kund

JULMUST
Nygårda

2x1,5 liter

10:-

17
17 dec 2012
Max 1/kund

GRÄDDE
Arla 0,5 l

10:-
20

20 dec 2012 
Max 1/kund

CLEMENTINER

990
 /kg

ÖPPET I JUL:
Julafton 9-14

Juldagen 10-21
Annandagen 10-21

19
19 dec 2012
Max 1/kund

JULMUST
Nygårda

2x1,5 liter

10:-

7
7 dec 2012

Max 1/kund

CHIPS
OLW 300g

10:-

18
18 dec 2012
Max 1/kund

1 påse M&M 
+ 1 RULLE 

JULKLAPPSPAPPER 

15:-



alekuriren  |   nummer 43  |   vecka 48  |   201228

– Jag har jobbat i kommunen 
sedan 2004 och faktum är att 
jag inte har varit på någon 
annan arbetsplats under så 
lång tid. Jag har trivts och 
trivs väldigt bra, men nu var 
det dags att gå vidare.

Du byter kommun, men 
inte titel?

– Det stämmer. Jag ska 
bli kommunchef på Tjörn, 
så jag kommer fortfarande 
att tjänstgöra inom närregi-
onen. Det blir en nytändning 
för mig och säkert för Lilla 
Edets kommun också.

När du ser tillbaka på 
åren i Lilla Edet, vad minns 
du?

– Det har hänt så oerhört 

mycket. Samhället har ut-
vecklats liksom den interna 
organisationen. Vi har mo-
derniserat förvaltningarna 
och organiserat oss för att 
kunna möta framtiden på ett 
bättre sätt. Infrastruktur och 
planering har präglat vårt 
arbete under många år. Jag är 
glad över att vi äntligen fått 
till centrumhuset, det byggs 
många nya lägenheter, de-
taljplanen för Lödöse är klar 
och stationen är på plats. 

Vilka utmaningar väntar 
på Tjörn?

– Där är va-frågan aktu-
ell, det gäller inte minst på 
öarna. Sedan behöver infra-
strukturen förbättras då det 

är många som pendlar och 
som därför är i behov av goda 
kommunikationer. En annan 
utmaning är att Tjörns invå-
narantal går från normalt 
15 000 till 50 000 på 
sommaren.

När börjar du ditt nya 
jobb?

– Den 1 mars nästa år.
Till sist, vad önskar du 

dig i julklapp?
– En Gibsongitarr eller 

att GAIS kan undvika att gå 
i konkurs.

…Johan Fritz, kommunchef i Lilla Edet.

Varför slutar du?

Hallå där...

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

För mer information
 www.alvangenshudochfriskvard.se

Skäm bort någon du tycker om
...varför inte dig självSom vanligt har vi extra bra julpriser på de populäraste behandlingarna. Välkommen till ett härligt 2013

Madonna-
behandling
Oxygenmaskinen från 
Intraceuticals ger en unik 
behandling med omedelbar 
effekt och verkan. 

Ord pris 995 kr

850:-

SPA-behandling
Julklassikern!

• Helkroppspeeling 
• Massagebad där vi samtidigt 
  bjuder på något gott att förtära
• Helkroppsmassage 
• Ansiktsmask och dagkräm 120 min.

Ord pris 895 kr
845:-

Behandlingspriserna gäller vid köp av presentkort under december månad att utnyttjas under 2013.

Ge bort ett presentkort. Roligt att ge & underbart att få!

Klassisk
ansiktsbehandling
• Rengöring 
• Peeling ’
• Portömning

• Brynplock
• Avslappnande massage  
• Samt mask och dagkräm

75 min.

475:-
Ord pris 525 kr

Tidsbeställning 0303-74 96 85, 0739–74 66 85 • Göteborgsv. 80 Älvängen

Laserbehandlingar
 Mot smärta i leder muskler och nerver.

Öronakupunktur 
med laser

En revolutionerande 
behandling för:
• Torr & fuktfattig hud

• Ökar hudens förmåga 
   att binda fukt

• Reducerar fina linjer

• Uppstramande

• Reducerar rodnad (erytem)

Öppettider:
Mån-fre 10-18, Tor 10-20, Lör 10-14

0520-66 00 05

Gilla oss på facebook och ta del 
av nyheter och erbjudanden, 
sök på ”Studio Rubb & Stubb”

40% rabatt
Just nu har vi upp till 40% på 
produkter från Schwarzkopf

Julklapp!
Handla produkter hos oss i 

december och få en julklapp.
Gäller så långt lagret räcker

Erbjudanden varje dag
Se alla våra fantastiska 
erbjudanden i vår julkalender på
www.studiorubbostubb.se.
Nya erbjudanden varje dag!

24
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STRÖM. I april slutade 
hjärtat att slå.

För några veckor 
sedan lämnade de sista 
anställda sina arbeten 
på Inlands kartongbruk.

– Givetvis är det med 
ett visst vemod i krop-
pen, men samtidigt går 
livet vidare och man 
måste blicka framåt, 
säger Reine Andreas-
son, avdelningsord-
förande i Pappers.

Den 10 januari i år med-
delade ägarbolaget Knauf 
Danogips att man hade för 
avsikt att stänga kartongfa-
briken på Ström. Onsdagen 
den 18 april lyftes den sista 
tambouren ner på golvet 
och produktionen upphörde. 
Ett halvår senare, närmare 
bestämt fredagen den 9 
november, lämnade den res-
terande personalstyrkan sina 
arbeten.

Den siste att lämna in 
nycklarna, gå över bron och 
därmed sätta punkt för elva 
års anställning på Inlands 
kartongbruk, var Reine 
Andreasson.

– Det jag kommer att 
sakna mest är kamraterna. 
Vi har varit som en enda 
stor familj. Jag har varit på 
många arbetsplatser tidigare 
och trivts jättebra, men inte 
upplevt den stämningen som 
funnits här. Det är absolut 
ingen överdrift i det påståen-
det, säger Reine Andreasson.

Sedan i höstas har sex per-
soner jobbat kvar på bruket 

där arbetsuppgifterna bland 
annat bestått i att rensa lager 
och förråd samt ombesörja 
försäljningen av diverse 
kringutrustning.

– Oljor, kullager och 
elmotorer har kunnat köpas 
till skrothandlarpriser, berät-
tar Reine.

Hur har du upplevt tiden 
från det att ni fick veta att 
fabriken skulle läggas ned?

– Det har varit olika sta-
dier av känslor. När besvi-
kelsen lagt sig så blev det 
till att knyta näven och då 
infann sig en kämpaglöd. Vi 
sade till varandra att vi inte 
skulle ge upp förrän det slu-
tade att ryka i skorstenen. Vi 
gjorde allt vad vi kunde, men 
det hjälpte inte. När det gick 
upp för oss att Inland skulle 
gå i graven var det givetvis 
sorgligt och det har fallit en 
hel del tårar.

När insåg du att loppet 
var kört?

– När vi fick låntagarkon-
sultens rapport insåg vi att 
det inte skulle gå att driva 
verksamheten vidare. Detta 
var i mars månad. Får att få 
livskraft i bolaget hade man 
varit tvungna att lyfta in nya 
produktgrupper, men ägarna 
var inte beredda att kasta in 
flera hundra miljoner som 
krävdes i en sådan satsning.

Nedläggningsbeslutet 
innebar att 85 personer för-
lorade sina jobb. Ett 30-tal av 
dessa har redan funnit en ny 
arbetsgivare.

– När vi insåg att hoppet 
var ute så gällde det både för 
oss i Pappers och för Unio-

nen att försöka få till stånd 
så bra villkor som möjligt för 
alla. Det första som skedde 
var att provanställda blev 
tillsvidareanställda, vilket 
ökade deras trygghet. Ingen 
på företaget har haft kortare 
uppsägningstid än tre måna-
der. En frikostig omställ-
ningsfond har inneburit att 
de anställda har kunnat skaffa 
sig en bra plattform genom 
kurser och utbildningar. 

Vilken framtid möter du 
själv?

– Jag har åtta månaders 
arbetsbefriad uppsägning. 
Nu har jag haft en semes-
tervecka utomlands för att 
samla tankarna och samti-
digt blicka framåt. Under 
vintern kommer jag att gå en 
utbildning med inriktning på 
coachning, så får vi se vad det 
leder till.

Hur skulle du vilja sam-
manfatta 2012?

– Det var ett år då så 
mycket togs ifrån mig, men 
som samtidigt gav mig så 
mycket i form av nya erfa-
renheter. Ingen får tro att 
jag är tacksam över det som 
har hänt, men det har givit 
mig en hel del nytt att ta med 
i ryggsäcken och det vore 
dumt av mig att slänga bort 
det. Situationen är som den 
är och kan jag hjälpa andra 
människor med den kunska-
pen som jag samlat på mig så 
är väl det bra.

Vad vill du säga till dina 
forna arbetskamrater?

– Inlands kartongbruk 
bestod av så många skick-
liga människor, duktiga och 

plikttrogna på alla sätt. Jag 
hoppas att andra arbetsgivare 
ska göra den upptäckten. Jag 
önskar alla lycka till!

Hur känns det att se 
Inlands kartongbruk ligga 
helt öde?

– Det är som när en nära 
anhörig går bort. Först 
gråter och sörjer man i olika 
omgångar. När det har gått 
en tid är det de fina minnena 

som etsar sig kvar. Så är det i 
det här fallet också.

Reine – siste man att passera bron
– Nu ligger Inlands kartongbruk helt öde

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Reine Andreasson tillhörde den sista skaran arbetare som lämnade Inlands kartongbruk. 
Efter 116 år går en företagsepok defi nitivt i graven.

Då vi gör fortlöpande urval är vi tacksamma om vi får 
din ansökan så snart som möjligt.

GLÄDJE, PASSION, PERSONLIGT OCH PROFESSIONELLT

TA CHANSEN ATT BLI 
GRUPPTRÄNINGSINSTRUKTÖR 

OSS HOS
 Skicka din ansökan till: 

ansokan.lillaedet@sportlife.se

VI SÖKER 
INSTRUKTÖRER 
TILL VÅRAT INSTRUKTÖRSTEAM I LILLA EDET

SPORTLIFE BADHUSET Majorsgatan 11, Tel 0520-65 11 34  
SPORTLIFE EDETS VÄRDSHUS & HOTELL Skansenvägen 34, Tel 0520-651 616

WWW.SPORTLIFE.SE

LILLA EDET. Solveig 
Ekdahl håller fast vid 
traditionen.

På andra advent blir 
det öppet hus i kruk-
makeriet på Uxås.

– I år blir det något 
alldeles extra, lovar 
Solveig som hälsar alla 
hjärtligt välkomna hem 
till sig.

Förra året var det 20-års-
jubileum för julmys i Uxås. 
Det hindrar emellertid inte 
Solveig Ekdahl från att slå på 
stort även i år.

– Jag kommer att ha gäst-
utställare av absolut högsta 
klass. Islandströjor och 
lovikkavantar kommer att 
finnas till försäljning liksom 
smide, scrapbooking och 

vackert målade ljus, berättar 
Solveig som naturligtvis själv 
kommer att visa upp sin digra 
skörd av keramikprodukter.

– Jag vill även slå ett slag 

för caféet där besökarna kan 
slå sig ner och ingjuta lite 
julatmosfär.

Krukmakeriet på Uxås 
håller öppet lördag och 

söndag, 8-9 december.

Julmys i krukmakeriet på Uxås

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Solveig Ekdahl bjuder in till 
julmys på Uxås, lördag och 
söndag 8-9 december. 

– En tradition 
som håller i sig



GÖTA. Kommunen sat-
sar två miljoner kronor 
i Lilla Edets Ridklubb.

Pengarna ska använ-
das till om- och till-
byggnad av stallet.

Hästarnas spiltor ska 
ersättas av boxar.

I ett första skede sker en 
tillbyggnad av stallet, som 
idag är hemvist för 26 hästar. 
Arbetet påbörjades i slutet av 
förra månaden och beräknas 
vara klart i början av nästa år.

– Det sker en total över-

syn av Bertilsgården. Arbetet 
kommer att fortgå under ett 
par år framöver. Det råder 
politisk enighet i den här 
satsningen, säger kommu-
nalrådet Ingemar Ottosson 
(S) och får medhåll av oppo-
sitionsrådet Peder Engdahl 
(M).

– Detta är en nödvändig 
investering som görs, poäng-
terar Engdahl.

I Danmark är det förbju-
det med spiltor, i Sverige 
likaså när det gäller nybygg-
nation av stall.

– I en box får hästen betyd-
ligt större utrymme och kan 
gå lös, förklarar ridskolechef 
Annika Teibl.

Lilla Edets Ridklubb har 
bedrivit verksamhet vid Ryr-
sjön sedan början av 80-talet. 
Föreningen har en omfat-
tande verksamhet med cirka 
350 medlemmar. 180 av dem 
är ridande.

– Vi arrangerar tävlingar 
inom såväl hopp som dressyr, 
berättar Annika Teibl.

När utbyggnaden är 
färdig startar renoveringen 

av befintligt stall.
– En efterlängtad satsning 

som vi är väldigt glada över 
att ha kommit igång med, 
avslutar Annika Teibl. 

JONAS ANDERSSON

Efterlängtad satsning hos LERK
– Om- och tillbyggnad av stallet

Ridskolechef Annika Teibl.

Kommunalråden Ingemar Ottosson (S) och Peder Engdahl 
(M) står båda bakom den satsning som nu görs hos Lilla 
Edets Ridklubb. Kommunen satsar två miljoner kronor för 
om- och tillbyggnad av stallet.

Skyltsöndag
i Lilla Edet
Söndagen 2 december
kl 15-18 i Folkets hus

Skyltsöndagen arrangeras av handelsgruppen Lilla Edet tillsammans med 
Företagscentrum och Lilla Edet kommun. Vill du också, kostnadsfritt, ställa 

ut på julmarknaden kontakta Inga-Lill Orbelin på info@orbelin.com

Jul i våra butiker
Extraöppet mellan kl 15-18 

med fi na erbjudanden 

Julmarknad 
Med hantverk, lotterier, 
försäljning med mera

Scouternas årliga 
skyltfönsterrunda 

Fina vinster 

Julen sjungs in
Sång och musik med Lilla Edets 

musikskola och Lilla Edets 
musikförening

Brandbil 
Räddningstjänsten visar bilen 

och informerar 

Tomten 
Tar emot barnens önskelistor

Bilar
Stendahls Bil visar nya bilar på 

parkeringsplatsen utanför.

Biblioteket 
Barnen kan tillverka sin egen 

julkaramell eller julgranshjärta. 
Låna med dig julböcker hem för 

inspiration och julläsning. 
Vi bjuder på glögg och 

pepparkakor 

Ströms slottspark och slottscafé kl 11-15
Agility-uppvisning kl. 11.00. Slussdraget spelar julmusik 12.00 och 13.00.

Utställare med bl.a. julgodis, hembakat, handarbeten, fårskinn, fågelfröer, stearinljus,
ullhantverk, fl erarmade handgjorda ljus, välbefi nnandeprodukter och julpynt-loppis.

Slottscafét med fi ka, korv och glögg. Cafét är öppet 11-18.

Lilla Edets Hembygdsförening 
Julmarknad i Fridhemstugan och Ljungkullen kl 15-18.

Försäljning av hembakat, karameller i strut, julkärvar, lotterier, varm korv med bröd 
och kaffe med dopp. Lill-Rikas bod är öppen. Vi bjuder på glögg.

Vi är inte nöjda förrän du är nöjd.

standardglasögon

Optikerfamilj i 80 år

Det personliga och snälla familjeföretaget

Även stort urval 
lågprisglasögon
Båge och Enstyrkeglas 

fr 480:-
Båge och Prog.glas 

fr 1570:-

www.lillaedet.se
Lilla Edets kommun har drygt 12.500 invånare och är lika förknippad med 
vatten och vacker natur som stark historia. Med ny motorväg och järnväg 
mellan Göteborg och Trollhättan kliver vi in i en ny och expansiv fas. 

Sök till vuxenutbildningen

Vill du skapa bättre förutsättningar för vidare studier eller bli mer konkurrenskraftig på arbets-

marknaden? Oavsett mål med dina studier är du välkommen att söka våra grundläggande och 

gymnasiala kurser på Lärcentrum i Lilla Edet. 

 Kontakta oss på 0520-65 97 05/0520-65 97 04 eller besök www.lillaedet.se/vuxenutbildning 

Där hittar du också information om vårt kursutbud. Välkommen med din ansökan!

Öka dina arbetschanser genom att utbilda dig, sök vårens komvuxkurser nu!
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GÖTA. Kommunen sat-
sar två miljoner kronor 
i Lilla Edets Ridklubb.
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das till om- och till-
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Arbetet påbörjades i slutet av 
förra månaden och beräknas 
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terar Engdahl.
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är ridande.

– Vi arrangerar tävlingar 
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berättar Annika Teibl.

När utbyggnaden är 
färdig startar renoveringen 

av befintligt stall.
– En efterlängtad satsning 

som vi är väldigt glada över 
att ha kommit igång med, 
avslutar Annika Teibl. 

JONAS ANDERSSON

Efterlängtad satsning hos LERK
– Om- och tillbyggnad av stallet

Ridskolechef Annika Teibl.
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Fler nyheter och mer 

information hittar 

du på lillaedet.se

Månadens energitips
Använd motorvärmare till bilen. Koppla in 
den i 1,5 timme om det är kallare än -15 
grader, i 1 timme om det är mellan -15 
och 0 grader och 30 minuter om det är 

mellan 0 och +10 grader.  
Använd gärna timer.

Lilla Edets kommun. 

Bland de förändringar som märks mest är att linje 600 

mellan Trollhättan och Göteborg försvinner liksom att 

Ringbilen ersätts med Närtrafi k. Busslinjerna får till viss del 

nya nummer och buss in till Göteborg ersätts av tåg vilket 

innebär andra avgångstider.

 För många innebär det extra byten men även kortare 

restider och fl er avgångar. Hur du påverkas ser du lättast 

genom att söka på Västtrafi ks reseplanerare på  

www.vasttrafi k.se.

RINGLINJEN BLIR NÄRTRAFIK

För dig som bor mer än 1 km från linjebussar fi nns nu 

alternativet närtrafi k. Närtrafi ken ersätter den tidigare så 

kallade ringlinjen. En resa kostar 34 kr. Bilen hämtar dig på 

avtalad tid vid den adress där du befi nner dig, till exempel 

hemma, och kör dig till den Närtrafi khållplats du önskat 

resa till (Lödöse södra, Lödöse centrum respektive Lilla 

Edet vårdcentral eller Lilla Edet centrum). 

 Närtrafi k går måndag och torsdag i tre olika intervaller; 

09.30-10.30, 12.30-13.30, 15.00-16.00. Beställning av 

Närtrafi k görs på telefon 0771-91 90 90 senast en timme 

före intervallets starttid.

NY ADRESS – NYA VÄGVANOR

Du som under hösten fl yttat till eller inom Lilla Edets 

kommun kommer att få information om nya vägvanor i 

brevlådan. En fl ytt innebär en hel del förändringar, men 

även möjlighet att förändra gamla vanor och skapa nya – 

varför inte nya vägvanor. Håll utkik i brevlådan.

Företagsinformation
FÖRENKLA HELT ENKELT

Lilla Edets kommun kommer till-

sammans med Ale, Lerum, Alingsås och 

Stenungsunds kommun att genomföra 

utbildningen Förenkla – helt enkelt. 

Det är en utbildning som Sveriges 

Kommuner och Landsting och Till-

växtverket ligger bakom. Målet med 

utbildningen är bättre och effektivare 

kontakter mellan kommunen och före-

tagen. Och därmed förbättra företags-

klimatet 

 Utbildningen riktar sig till med-

arbetare, chefer och tjänstemän, inom 

olika förvaltningar och som i sitt 

arbete möter företag. Nyckelorden är 

bemötande, service, tillgänglighet och 

regelförenkling.

Företagsträffar
LUNCH MED FÖRETAGSCENTRUM

Hur kan du utveckla ditt företag och din 

lönsamhet genom styrelsearbete?

4 december kl 12-13

Edets Värdshus (vån 2) Lilla Edet 

Vill du bli god man?
Vi behöver fl er gode män. En god man är en 

person som är ställföreträdare för någon som 

har bristande förmåga att företräda sig 

själv i olika situationer. Uppdraget som god 

man brukar uppfattas som väldigt intressant 

och givande. En ersättning utbetalas i form 

av arvode. 
 Är du intresserad av att bli god man, hör 

av dig till överförmyndarverksamheten:

overformyndaren@stenungsund.se eller telefon 

0303-73 82 23 måndag, tisdag och tors-

dag klockan 10-12.  Lilla Edets, Orusts och 

Stenungsunds kommuner har en gemensam 

överförmyndarnämnd.

Skyltsöndag på biblioteket
Kom i julstämning med julmusik, glögg

och pepparkakor på Lilla Edets bibliotek. 

Det fi nns pyssel för barnen och du kan låna 

med dig julböcker hem för inspiration och 

julläsning. Välkommen 2 december kl 15.00!

JULMARKNAD, FOLKETS HUS 

2 december, kl. 15-18
Folkets Hus, Lilla Edet 

JULMARKNAD, HJÄRTUMSGÅRDEN 

2 december, kl. 11.00
Hjärtumsgården, Hjärtum

JULMARKNAD, STRÖMS SLOTTSPARK 

2 december, kl. 11-15
Ströms Slottspark och Slottscafét

TRADITIONELL JULMARKNAD

2 december, kl. 15-18
Fridhem och Ljungkullen 

JULMARKNAD PÅ LÖDÖSEHUS 

8 december, kl. 11-15
Lödösehus, Lödöse

JUL I BYN, LÖDÖSE

8 december, kl. 12-16 
Torget i Lödöse

JULMARKNAD,
FUXERNA FÖRSAMLINGSHEM

8 december, kl. 11-15
Fuxernavägen 10

Invigning med löpartävling och stationsmarknad 

Nyheter i 

 9 december

Utbyggnaden av 7,5 mil högklassig fyrfältsväg och 
dubbelspårig järnväg mellan Göteborg och Trollhättan 
är äntligen klar. 

Det fi ras med löpartävling och folkfest på stationer längs 

med nya dubbelspåret. Den 8 december arrangeras Bana-

Väg i Väst Loppet på nya E45, från Alvhem till Lilla Edet 

med start och mål vid Lödöse Södra. Den 9 december 

fi ras trafi kstart med stationsmarknad och underhållning 

på nya stationsområdet vid Lödöse Södra. 

samt på www.lillaedet.se.

Här kan du gå på julmarknad i december

Besök lillaedet.se för mer 
info om julmarknaderna.

Lasse Kronér, Jessica Andersson och Klara Zimmergren deltar 9 december.
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söndag 
9          kl. 11-15

Stations-
   marknad.

Trafi kstart. 

Lödöse Södra.
december

ÅK BUSS GRATIS.
Håll utkik i brevlådan efter tidtabell för gratis 
bussar, eller kika in på www.lillaedet.se.

                                 Klara Zimmergren 
                  Trafi kverket 

                   Lasse Kronér 
       Kommunalråd

              Joel Jansson
           Stationsmarknad
                        Slussdraget
         Tomtsyn, Ekeberg

                 Jessica Andersson
     Luciatåg från Strömsskolan
                           Helt Sonika
                         Västtrafi k

STRÖM. Två livs levande 
kaniner.

Dessutom är höns på 
väg in.

På Ströms slott för-
skola är det tema djur 
och natur som gäller.

Ett enkelt sätt för barn att 
utveckla sin empatiska för-
måga är att involvera djur i 
verksamheten. Det har man 
tagit fasta på hos Ströms 
slott förskola. I september 
anlände två kaniner; Hjärta 
och Regnbåge.

– Barnen har varit med 
i hela processen, från det 
att vi bestämde oss för att 
skaffa kaniner till förskolan. 
Förskolebarnen har deltagit 
i byggandet av kaninhagen 
och dess hus. Vi har också 
odlat sallad och morötter 
tillsammans med barnen, 
berättar förskollärare Petra 
Östling.

– När kaninerna anlänt 
hade vi en namnomröstning 
där barnen fick vara med och 

rösta. Hjärta och Regnbåge 
blev de vinnande bidragen.

Förskolan jobbar med ett 
material framtaget av Sve-
riges Djurskydd som heter 
MiniRede, som står för 
respekt, empati, djur och 
etik.

Glada barn
– Barnen är så glada i kani-
nerna, de klappar och tar 
hand om dem. De har till 
och med gjort leksaker till 
kaninerna, förklarar Evelina 
Jakobsson.

Införskaffandet av kaniner 
till förskolan kräver natur-
ligtvis ett engagemang även 
från personalens sida. De 
turas om att mata djuren 
under helger och semester-
dagar.

– Det är bara roligt, säger 
Evelina.

Lärarna tycker att barnen 
sköter sig exemplariskt med 
sina nya vänner, de följer 
reglerna i skötselboken till 
punkt och pricka.

– I boken står det hur man 

ska bete sig med Hjärta och 
Regnbåge. Det går inte att 
skrika eller jaga kaninerna, 
då är man ingen bra vän, 
säger Petra.

Frida är en av totalt 48 
elever på Ströms slott för-
skola. Hon trivs tillsammans 
med kaninerna.

– De är söta. Vi får ge dem 
mat, de gillar morötter och 
äpplen, säger Frida.

En hönsbur håller nu på 
att iordningställas på försko-
lan. 

– Ett sätt att ytterligare 
utveckla det pedagogiska på 
temat djur och natur, avslutar 
Petra Östling.

Kaniner som 
berikar vardagen
– Barnen trivs med sina nya vänner

PÅ STRÖM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Frida klappar kärleksfullt kaninen Hjärta som har sin hemvist på Ströms slott förskola. 
På bilden ses också förskollärare Evelina Jakobsson.
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kaniner.
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väg in.
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Östling.

– När kaninerna anlänt 
hade vi en namnomröstning 
där barnen fick vara med och 

rösta. Hjärta och Regnbåge 
blev de vinnande bidragen.

Förskolan jobbar med ett 
material framtaget av Sve-
riges Djurskydd som heter 
MiniRede, som står för 
respekt, empati, djur och 
etik.

Glada barn
– Barnen är så glada i kani-
nerna, de klappar och tar 
hand om dem. De har till 
och med gjort leksaker till 
kaninerna, förklarar Evelina 
Jakobsson.

Införskaffandet av kaniner 
till förskolan kräver natur-
ligtvis ett engagemang även 
från personalens sida. De 
turas om att mata djuren 
under helger och semester-
dagar.

– Det är bara roligt, säger 
Evelina.

Lärarna tycker att barnen 
sköter sig exemplariskt med 
sina nya vänner, de följer 
reglerna i skötselboken till 
punkt och pricka.

– I boken står det hur man 

ska bete sig med Hjärta och 
Regnbåge. Det går inte att 
skrika eller jaga kaninerna, 
då är man ingen bra vän, 
säger Petra.

Frida är en av totalt 48 
elever på Ströms slott för-
skola. Hon trivs tillsammans 
med kaninerna.

– De är söta. Vi får ge dem 
mat, de gillar morötter och 
äpplen, säger Frida.

En hönsbur håller nu på 
att iordningställas på försko-
lan. 

– Ett sätt att ytterligare 
utveckla det pedagogiska på 
temat djur och natur, avslutar 
Petra Östling.

Kaniner som 
berikar vardagen
– Barnen trivs med sina nya vänner

PÅ STRÖM

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Frida klappar kärleksfullt kaninen Hjärta som har sin hemvist på Ströms slott förskola. 
På bilden ses också förskollärare Evelina Jakobsson.

RESOR
Jultrad-i-ton Göteborgsoperan 
Sönd 16/12. Julkonsert för hela familjen. 
Litet julbord, måltidsdryck, buss o entré 630:-

/per person i dubbelrum

Under 21 år 475:-
/per person i dubbelrum

Jokkmokks marknad o Ishotellet 
Boka nu! - Snart sista chansen
6/2-11/2 2013. Halvp.  7.500:-

/per person i dubbelrum

Chess på svenska 
lörd. 16/2 2013.Göteborgsoperan Buss o. entré 920:-

/per person i dubbelrum

Stenakryss till Kiel med shopping
Succén upprepas 15-17/2 2012 halvp 1.495:-

/per person, del i dubbelhytt

I våra resor ingår det mesta, läs mer på vår hemsida eller ring för program.

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

Lilla Edets Buss

Wäxthuset i Lilla Edet AB
Göteborgsvägen 119
463 33 Lilla Edet
Tel: 0520-44 10 29 www.waxthuset.nu

Öppet:
Vard: 09.00-18.00
Lörd: 10.00-15.00
Sönd: 10.00-15.00
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Gilla Wäxthuset på Facebook för att inte missa våra 
erbjudanden under december. 

Nytt fantastiskt erbjudande varje dag fram till julafton!

Enben med barn. Närodlade

4 för 100:-
Ord. pris 39:-

5 - 7 grenar

39:- Ord. pris 59:-

JULSTJÄRNOR

JULGRANAR
Vanlig gran

195:-
Kungsgran

495:-

Vi ser till att ni lyckas!

 Risgrynsgröt 
 ICA.   500 g.     Jfr pris 12:00/kg.    

  2 för

12k
 Vörtbröd 
     Butiksbakat.  

  

 19  95 
 /st 

 Från bageriet! 

 Bananer 
      Chiquita. Centralamerika.
Klass extra. Max 3 kg/kund.     

990
/kg

 Från delikatessen! 
 Grilljerad skinka 
 Jakobsdal.       Jfr pris 169:00/kg.     

  

 16  90  /hg 

 Julmust 
 ICA.   1,5 liter.     Jfr pris 4:44/liter +pant.     

 3 för 

 20k    +pant 
Matlagnings -/
vispgrädde 
 Arla Köket.   5 dl.    
 Jfr pris 20:00/liter.   
Max 2 erbj/kund.  

  

 10k    /st 

Din ICA handlare i Lilla Edet…

för barnen i caféet den 
2/12 mellan klockan 15–18 
i samband med fi ka. 
Varmt välkommen!

SÖNDAGSÖPPEN
MARSIPANVERKSTAD

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

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 2/12-12. Reserv för slutförs och ev tryckfel.



BOHUS. Tredje segern 
på lika många försök.

Det rullar på för 
Surte BK som dock har 
mer att bevisa.

– Det låser sig lite, 
vi kan bättre, men vi 
vinner ändå matchen, 
säger Nils Sigurd till 
klubbens hemsida. 

Sunvära SK är fortfarande 
utan poäng och alla förstod 
varför efter lördagens visit 
i Ale Arena. Surte BK till-
hör motsatsen. Laget är till-
sammans med Kålland och 
Kareby fort-
farande obe-
segrat. Precis 
som expertisen 
förutsagt. Inte 
heller nästa 
match lär bli någon större 
prövning, då väntar Höjden 
som än så länge bara skrapat 
ihop en enda poäng.

Sunvära var kort och 
gott för dåliga för att kunna 
störa ett stundtals oinspi-
rerat hemmalag. Surte tog 
ledningen i den18:e match-
minuten genom Olle Smed-
berg, assisterad av dagens 
poängkung Marcus Blom 

(ett mål och två assist).
Fem minuter senare var 

det just Blom som slog in 
2-0. Målet kom när nämnde 
Smedberg placerats på utvis-
ningsbänken.

I andra halvlek behöll 
Surte kontrollen och trean 
kom en kvart in genom 
Daniel Rydén. Martin Öst-
ling satte fyran innan gäs-
terna lite onödigt fick redu-
cera två gånger om. Martin 
Rundqvist gjorde matchens 
sista mål och spikade slutre-
sultatet till 5-2.

Surte har självklart ett 
stort plus 
mot flera av 
lagen, då de 
har kunnat 
träna inomhus 
under en lång 

försäsong. 
På lördag väntar match på 

klassiska Ruddalens IP. Med 
andra ord helt andra förut-
sättningar, men återigen ska 
ett vältränat Surte köra slut 
på sin motståndare även om 
isen långt ifrån densamma 
som hemma i Ale Arena.

Lagkapten Adam Rohr 
avstod lördagens match på 
grund av en inflammation 
i foten. Han ska förhopp-
ningsvis vara på is igen redan 
den här veckan.

BOHUS. Efter tre ne-
derlag blev det äntligen 
seger för Ale IBF:s 
damer.

Pixbo Wallenstam 
fi ck möta ett revansch-
suget hemmalag i 
Bohushallen.

– Idag ville vi verkli-
gen vinna, det var full 
laddning från första av-
spel, säger Aletränare, 
Jan Pettersson.

Det började lite skakigt och 
gästerna tog ledningen två 
gånger om i 
första perio-
den. Pernilla 
P e t t e r s s o n 
och Lena 
L ö n n r o t h 
kvitterade lika 
programenligt. I andra peri-
oden gjorde Sofia Adolfs-
son två snabba mål och Ale 
var plötsligt i en behaglig 
ledning.

– Ja, och det stör lite att vi 
inte kunde stänga matchen. 
Istället släpper vi in dem 
igen. De är nära att gå ikapp 
vid ställningen 5-4, men 
Jennie Hedbergs 6-4 i början 
av tredje var förlösande, 
berättar Jan Pettersson.

Efter det tog Ale över på 
nytt och Lena Lönnroth såg 
till att Ale fick en ny tremåls-
ledning.

– Det var första matchen 
som vi hade nästan alla spe-
lare tillgängliga och det 
betyder mycket. Med spelare 

som Sandra 
Augustsson 
och Jennie 
Hedberg får vi 
en annan sta-
bilitet, menar 
Pettersson.

Nu väntar tuffare mot-
stånd. På lördag kommer 
jagande Lindome på besök. 
De är blott två poäng bakom 
Ale. Med andra ord är det-

läge för spänning och drama-
tik i Ale gymnasium.
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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

Martin Östling har inlett säsongen strålande. Mot Sunvära svarade han för en av fullträffarna, men framför allt är det skrid-
skoåkningen som har imponerat.        Foto: Allan Karlsson

segern

BANDY
Division 1 västra
Surte Bandy – Sunvära SK 5-2 (2-0)

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – Pixbo Wallenstam 8-5

Tredje raka

– Surte BK ångar på i ettan

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 10 par. Medel var 108 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson         146
2. Torsten Johansson/Ole J Jensen 122
3. Pia Rosén/Inga-Lill Hasselberg   111
4. Thomas Elfving/Karl-Eric Nilsson 108
    Göte Olsson/Nils Lindström

Skön seger för Ale IBF:s damer

Pernilla Pettersson gjorde Ale IBF:s första mål, det ack så 
viktiga kvitteringsmålet.

INNEBANDYKOLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

INNEBANDYKOLL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Tobias Magnusson Motéus i en av många Surteattacker mot 
Sunväramålet.

Martin Rundqvist spikade slutresultatet med sitt 5-2-mål. 
På lördag väntar Höjden på Ruddalen.
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NNOOLL 66 DDEECCEEMMBBEERR  –22001122
ALE KOMMUN OCH SPORTLIFE INBJUDER HÄRMED 
TILL ETT SEMINARIUM OM DOPNING OCH VÅLD

18.30 Introduktion, Thomas Berggren
18.45   Föreläsning, Tommy Moberg, expert på frågor 
kring missbruk och dopning. Vad är anabola 
steroider, fysiska och psykiska biverkningar samt 
sociala konsekvenser av steroidmissbruk, aktuell 
forskning om anabola steroider, egen och andras. 
Lagstiftning och brott. Tecken och symtom.
19.15 Paus
19.30 Forts. föreläsning
20.15 Avslutning

ALLA SOM DELTAR PÅ 
FÖRELÄSNINGEN FÅR 
EN FIN GOODYBAG!

Anmäl er hos Sportlife Nol på tel: 0303-74 16 50

 TORSDAG 6 DECEMBER KL 18.30 
PÅ SPORTLIFE ALE-NOL, FOLKETSHUSVÄGEN 1, NOL

SKEPPLANDA. För att 
motverka det stora 
tappet inom fl ickfot-
bollen görs nu en unik 
satsning i distriktet.

De bästa tjejerna 
födda 1996, från åtta 
olika föreningar, ska nu 
bilda ett gemensamt 
lag.

Bakom satsningen 
ligger Tomas Lillsjö 
med ett mångårigt för-
fl utet som ungdomsle-
dare i Skepplanda BTK.

Många tjejer slutar att spela 
fotboll när de kommer upp 
i 15-årsåldern. För att mot-
verka den trista utvecklingen 
har Tomas Lillsjö tagit initia-
tiv till en spännande och sam-
tidigt unik satsning. En trupp 

om 19 tjejer, med förankring 
i åtta olika klubbar, ska under 
det kommande fotbollsåret få 
spela tillsammans i tre stora 
internationella turneringar.

– Vi har tagit ut de spe-
lare som kommit längst i sin 
utveckling och som brinner 
för fotbollen. Problemet för 
klubbarna är att det inte finns 
tillräckligt många tjejer i den 
här åldersklassen, så att de 
kan hålla ett eget lag. Istället 
flyttas spelarna upp i senior-
truppen. Den här satsningen 
möjliggör spel med och mot 
jämnåriga kamrater, säger 
Tomas Lillsjö.

Ahlafors IF, Edets FK, 
Lödöse/Nygård, Skepplanda 
BTK, Alingsås KIK, Långa-
reds BoIS, Sollebrunns AIK 
och Vallens IF är de fören-

ingar som bidrar med spelare 
till den nybildade föreningen, 
som ännu inte fått något 
namn.

Inget motstånd
– Jag har fört samtal med trä-
narna i respektive förening 
och inte mött något motstånd. 
Enligt fotbollförbundet är det 
okej med sammanslagningar, 
så vi följer det regelverk som 
finns, poängterar Lillsjö.

Det nya laget har hunnit 
spela två träningsmatcher 
under hösten och vunnit 
båda. Fler sammankomster 
är planerade till våren. Fokus 
ligger dock på sommaren då 
satsningen mynnar ut i tre 
veckors intensivt cupspe-
lande. Först blir det en tur-
nering i Spanien, därefter 

Gothia Cup och avslutnings-
vis Dana Cup.

– Det kommer naturligtvis 
att kosta en hel del pengar. Nu 
är vi ute och raggar sponso-
rer samtidigt som tjejerna är 
beredda att betala det mesta 
ur egen ficka, säger Lillsjö.

Emilia Löfström från 
Lödöse/Nygård välkomnar 
satsningen och ser fram emot 
fotbollsåret 2013.

– Det kommer att bli jät-
teroligt! Lödöse/Nygård är 
nykomlingar i division två 
och vi har derbyn mot Edet 
FK och Skepplanda BTK att 
se fram emot. Sedan ska det 
bli intressant att få vara med 
i den satsningen som Tomas 
dragit igång, säger Emilia.

Ena dagen är ni konkur-
renter som spelar i olika 

ALAFORS. Ahlafors IF 
fi rar 100 år 2013.

I onsdags skrev för-
sta jubileumspresenten 
på för klubben.

Jonatan Lindström, 
23, återvänder från 
ÖIS.

Fotbollsutskottets Emris 
Olsson och Michael Lund-
gren fick nypa sig i armen. 
Det var nästan för bra för 
att vara sant. Jonatan Lind-
ströms namnteckning är 
inget annat än en drömvärv-
ning. Huvudpersonen själv 
satt lugnt tillbakalutad.

– Det känns väldigt kul 
att komma hem när klub-
ben jubilerar och intresset 
är maximerat. Jag har haft 
otur med skador ett antal 
säsonger, men är äntligen hel. 
Nu behöver jag en lång försä-
song med mycket speltid. Att 

sitta på bänken i ÖIS har inte 
varit så kul och gynnar inte 
min personliga utveckling, 
menar Jonatan Lindström 
som trots allt hade bud från 
flera håll.

– Jag har lyssnat, men 
Ahlafors upplägg där jag får 
ingå i tränarorganisationen 
och dela med mig av mina 
erfarenheter kändes klart 
bäst.

Trots att han bara har gjort 
ett par träningar med AIF 
haglar redan superlativerna 
över nyförvärvet.

– Det är inte bara en 
skicklig fotbollsspelare, utan 
”Jonte” är framför allt en 
kille med rätt attityd och 
inställning. Hans hjärta för 
Ahlafors som klubb är stort, 
han har varit engagerad i fot-
bollsutskottet de två senaste 
åren och känner till verksam-
heten. Det här var en viktig 

pusselbit i vårt lagbygge inför 
2013, säger AIF:s Michael 
Lundgren och påpekar att 
det också förs samtal med en 
rad andra intressanta spelare.

Jonatan Lindström vill 
inte se återvändandet till 
moderklubben Ahlafors som 
en nedtrappning.

– Nej, det är jag för ung 
för. Mitt mål är att komma 
tillbaka till spel i någon av 
de högsta serierna, men nu 
måste jag få förtroende och 
speltid för att hitta tillbaka.

Den målsättningen gillade 
Emris Olsson, eldsjäl i Ahla-
fors IF.

– Ja, och det finns ju flera 
sätt att ta sig tillbaka på. 
Antingen gör han det själv 
eller så tar han laget med sig 
upp…

Optimismen spirar hos 
den blivande 100-årsjubila-
ren och med nyförvärv från 

ÖIS som en början blir det 
självklart intressant att följa 
vad som kommer härnäst.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Tomas Lillsjö är initiativtagare till den lokala satsning som 
görs inom tjejfotbollen. 19 spelare, födda 1996, från åtta 
olika klubbar runtom i distriktet ska bilda ett lag med sikte 
på tre stora internationella turneringar till sommaren. En av 
spelarna är Emilia Löfström från Lödöse/Nygård. 

Satsning på duktiga fotbollstjejer
– Åtta klubbar bidrar med spelare

– ”Jonte” Lindström en drömvärvning

Från ÖIS till AIF

Nöjd trio. Emris Olsson och Michael Lundgren, fotbollsutskottet i AIF, skakar äntligen hand med Jonatan Lindström som 
återvänder för ÖIS inför Ahlafors IF:s 100-årsjubileum.

JONATAN LINDSTRÖM

Ålder: 23
Moderklubb: Ahlafors IF.
Meriter: Junior och seniorspelare 
i ÖIS under åtta år.
Favorittränare: ”Har haft många 
bra, men Åge Hareide var speciell”.
Bästa spelare jag mött: Anders 
Svensson. ”Han är grym. Även 
Teddy Lucic har imponerat på 
mig”.
Bästa spelare jag spelat med: 
Marcus Allbäck.
Tröjnummer: ”Vi får väl se, 100 
kanske…”
Tar han med sig från ÖIS: ”Ett 
högre tempo, en tuffare attityd 
och en seriösare inställning”.

lag, nästa dag medspelare. 
Kan inte det kännas kon-
stigt?

– Nej, inte alls. Många 
känner man sedan tidigare. 
Det ska bli roligt att få lira i 
ett lag med bara jämnåriga 
spelare.

Ingen risk att det blir för 
mycket fotboll?

– Absolut inte! Vi tränar ju 
med våra respektive klubb-

lag och kommer bara att ha 
enstaka pass med den nya för-
eningen. Jag ser det snarare 
som en sporre och att man 
nu ges chansen att utvecklas 
ytterligare som spelare, säger 
Emilia Löfström. 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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NÖDINGE. Ale IBF:s 
herrar har tappat 
många poäng i slutmi-
nuterna.

Inte denna gång.
Nu kvitterade man 

när blott 20 sekunder 
återstod och avgjorde 
själva i sudden.

– Det är skönare så, 
sa matchhjälten Martin 
Eriksson.

Rutinerade Partille bjöd inte 
upp till dans i Ale gymna-
sium. De drog istället ner på 
tempot och styrde på så vis 
matchbilden. Med margina-
lerna med sig 
hade de haft 
en betryg-
gande ledning 
efter två perio-
der. De brände 
flera helt öppna lägen och 
träffade ramverket vid tre 
tillfällen.

– Vi är hyfsat med i första, 
men i andra perioden kom vi 
inte igång alls. Dålig rörelse 
och intensitet, analyserade 
en kritisk Martin Eriksson.

Han tillhörde annars den 

kedjan som stod för det mesta 
av grannlåten. Tillsam-
mans med Emil Rydén och 
Oscar Frii satte de stundtals 
gästerna under hård press, 
men det var för lite av den 
varan.Ale IBF kunde tack 
vare en soloprestation av 
Johan Olsson som elegant 
vände bort sin bevakning och 
placerade 2-1 i målvaktens 
bortre ändå vara i förarsä-
tet inför den sista perioden. 
Tidigt i tredje perioden 
visades Marcus Pettersson 
av banan och på det efter-
följande numerära överläget 
visade Partille klass. 2-2 och 
ny dramatik. När så hem-

malaget fick 
chans i power 
play hoppa-
des publiken 
på ett seger-
mål, istället 

blev det tvärtom. Ett perfekt 
utkast nådde Mikael Kolk 
som direkt från utvisnings-
bänken stormade in och satte 
2-3. Blott tre minuter åter-
stod då av matchen. En febril 
kvitteringsjakt inleddes. 
Plötsligt fanns både energi 
och tempo hos Ales mannar. 

Med en man mer på plan och 
tom hemmabur skapades ett 
enormt tryck mot Partil-
lemålet. Knappt 20 sekun-
der före full tid fick Martin 
Eriksson skottläge.

– Den satt riktigt fint, en 
väldigt skön känsla att se den 
bollen segla in, konstaterade 
han.

Det var inte färdigt med 
det. I sudden death var det 
främst Ale som hade poäng-
vittring. Inte helt oväntat 
kom det ytterligare ett mål, 
även detta tilldömdes Martin 
Eriksson.

– Ja, men det var verkligen 
ett bonusmål. Jag får klubban 
sist på bollen och styr in den 
framför kassen och där tar 
den på någons fot. Det spelar 
mindre roll. Två poäng är 
bättre än en och vi har haft så 
mycket emot oss. Vi behövde 
det här, menade Martin som 
tycker att det finns en hel del 
att jobba med.

– Vi får inte ut allt av det 
här materialet än så länge, 
men visst ser det bättre ut 
nu än i början. Tempot och 
rörelsen måste förbättras och 
vi måste träna power play. 

Idag känns det inte som att 
vi har någon idé. Vi vet inte 
vem som ska avsluta eller 
varifrån, vi hoppas att någon 
ska göra en bra individuell 
grej. Det håller inte.

Ale har fram till nästa 

lördag på sig att justera detal-
jerna, då kommer IK Zenith 
på besök i Ale gymnasium. 
Ett för tabellpositionen vik-
tigt möte. Zenith ligger en 
poäng före i en jämn serie 
och kommer till spel med två 

av seriens vassaste målskyttar 
i Alexander Sandberg och 
Fredric Clywersköld.

Ale IBF har lärt läxan
– Martin Eriksson kvitterade sent 
och avgjorde sedan i sudden

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Matchhjälte. Martin Eriksson är tillbaka i Ale IBF i år och tillhör defi nitivt lagets viktigaste 
spelare. Mot Partille målade han två gånger om, först kvitterade han för att sedan avgöra i 
sudden.

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Ale IBF – Partille IBS 4-3 (1-1,1-0,1-2,1-0)

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

I helgen som gick genom-
fördes höstens andra sam-
mandragning inom ung-
domsserierna inom bordten-
nis. Bohus IF:s lag skördade 
återigen framgångar. Denna 
gång spelade de två matcher.

Den första matchen gick 
mot Ruddalens IF. Detta blev 
en nervpirrande tillställning 
där Bohus IF till slut vann 
med 3-2. Bohus IF var hela 
tiden i ledning, men avgö-
randet kom inte förrän den 
sista och direkt avgörande 
dubbelmatchen.

– Laget visade stor moral 
och härlig kämpaglöd under 
hela matchen, säger Kauko 

Pulkkänän från ledarstaben . 
Efter den första inledande 

matchen tog krafterna slut 
och när det var dags för 
dagens andra match, mot 
hittills obesegrade Mölndals 
BTK, fanns inga krafter kvar. 
Bohus IF fick stryk med 5-0 
mot en betydligt bättre mot-
ståndare.

– Det finns inget att säga 
om förlusten, säger chefsträ-
nare Annica Svensson. 

– Vi mötte ett bättre lag 
helt enkelt.

Nu laddar laget om till 
nästa sammandragning som 
sker lördag 8 december. 
Bohus IF har vunnit tre av 

fyra matcher än så länge. 
Vinst mot Lindome BTK vid 
nästa sammandragning och 
det finns chans till serieseger 
eller i vart fall en framskjuten 
plats i serien.

– Med tanke på den upp-
slutning som finns på trä-
ningarna (torsdagar i Idrotts-
hallen i Bohus), kommer 
vi anmäla fler än ett lag till 
seriespel under våren, säger 
Annica Svensson. 

Dagens lag bestod av 
Viktor Johansson, Mikka 
Pulkkänän, Anton Henrik-
sen och Max Rosenqvist.

❐❐❐

Nya framgångar för Bohus IF bordtennis
Anton Henriksen och Viktor Johansson, två av Bohus IF:s duktiga bordtennisspelare.
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MATCHER 

ÄLVÄNGENS KULTURHUS
Söndag 2 december

P01, 13.20 Ale HF - Baltichov vit

Herr div 4, 14.10 Ale HF 2 - HP Kongelf

Herr div 6, 15.25 Ale HF 3 - 415 Östra GBG 3

HJ S, 16.25 Ale HF - Redbergslids IK 2

Välkomna!

BANDYFEST

VS.

SKARPE NORD

IFK Kungälv

ONSDAG 28 NOVEMBER 19:00

Villa Lidköping
BEFORE BANDY

FRÅN 16:00www.laget.se/aleibf

Matchvärd:

Lördag 1/12
Ale gymnasium

Div 2 herr 12:15
Ale IBF - IK Zenith

Div 2 dam 14:30
Ale IBF - Lindome IBK

NOL. Nolcupen är en 
riktig klassiker.

I helgen avgjordes 
den populära fotbolls-
turneringen för 35:e 
året.

Värdklubben höll sig 
framme i fl era fi naler, 
men fi ck inte kröna 
jubileumsupplagan med 
något guld.
Nolcupen startade i Älväng-
ens idrottshall, men sedan 
ett antal år tillbaka utgör 
Ale gymnasium spelplats för 
ungdomsturneringen. Årets 
arrangemang bjöd på fot-
bollsmatcher i dagarna tre, 
från fredag eftermiddag till 
söndag kväll.

Sju åldersklasser fanns 
representerade. Så kallade 

Futsalregler tillämpades i 
varje grupp och arrangö-
ren hade även ordnat med 
distriktsdomare.

I de yngsta åldersklas-
serna, pojkar 8 och 9, var det 
poolspel som gällde. Övriga 
klasser hade först ett grupp-
spel där de två bästa lagen 
kvalificerade sig till sönda-
gens slutspel.

I P10 tog sig konstellatio-
nen Nol/Ahlafors Gul hela 
vägen fram till final. Här 
blev dock Rannebergen en 
för svår nöt att knäcka. Göte-
borgslaget vann med 3-0.

I P12 var Nol IK 2 i final 
mot Borås. Det blev en 
målrik historia som Boråsla-
get vann med 4-2.

I finalen för pojkar 13 

fanns inget Alelag represen-
terat. Rannebergens IF slog 
IFK Trollhättan med match-
ens enda mål. Avgörandet 
kom i sudden death.

I F13 hade Nol IK sin sista 
chans att knipa ett guld, men 
inte heller här lyckades man 
sätta pricken över i:et. Final-
motståndarna Älvängens IK 
var numret större och vann 
med klara 4-0.

ALE/LILLA EDET. Det 
råder silly season i 
fotbollens värld.

Lokaltidningen har 
tagit tempen på några 
klubbar i spridningsom-
rådet.

Här rapporterar vi om 
en del klara övergångar 
och rykten därtill.

I veckans nummer kan ni läsa 
om Ahlafors IF:s drömvärv-
ning av Jonatan Lindström, 
som återvänder till fadershu-
set från Örgryte IS. I samma 
serie spelar Edet FK som ännu 
inte kan namnge några klara 
nyförvärv.

– Det finns inte så mycket 
att säga i dagsläget. Vi söker 
tre-fyra spelare som kan kon-
kurrera om en plats i startel-
van, säger tränaren Torben 
Christiansen.

Det pratas om att Niclas 
Graff är på väg tillbaka från 
Göta BK?

– Niclas har tränat med oss, 
sedan får vi se vad som händer.

En spelare som är på väg 
bort från Ekaråsen är Victor 
Lundin, som tränar med 
seriekonkurrenten Skoftebyns 
IF. Återstår att se om det blir 
någon övergång.

Grannklubben Göta BK 
som svarade för en bra säsong 
i division 5 och slutade fyra 
håller på att se om sitt hus 
inför nästa år. Nye tränaren 
Marcus Tersing kan redan 
välkomna två nya spelare i 
målvakten Nicklas Christi-
ansen, senast i Ytterby IS, och 
Erik Leinonen, försvarare 
från Edet FK.

– Vi sökte spelare just till de 
här båda positionerna, så visst 
är jag nöjd. Nicklas övergång 

till Göta innebär att vi får en 
fullgod ersättare till långtids-
skadade Christoffer Berg-
lund. Erik Leinonen känner 
jag till från min tid i Edet. I 
mina ögon håller han divi-
sion 3-klass, vilket gör honom 
till en jätteförstärkning i vårt 
mittförsvar, säger Marcus Ter-
sing.

Seriekonkurrenten Skepp-
landa BTK är igång och 
tränar under ledning av nye 
tränaren Robert Bävermalm. 
Det har varit mycket god upp-
slutning under de inledande 
måndagspassen på Forsvallens 
konstgräsplan. Inga klara för-
stärkningar ännu, men mycket 
tyder på att Patric Skånberg 
byter Älvängens blåvita tröja 
mot SBTK:s gulsvarta.

Från Älvängens IK rap-
porteras att ledarbesättningen 
blir densamma som i fjol, det 

vill säga med Peter ”Erra” 
Eriksson som chefstränare.

– Fjolåret var en besvikelse, 
men då ska vi också komma 
ihåg att förberedelserna var de 
sämsta tänkbara. Vi avverkade 
inte en enda försäsongsträ-
ning på hemmaplan utan fick 
flacka runt på olika anlägg-
ningar. Inför 2013 blir det helt 
annorlunda då vi kommer att 
kunna nyttja vår egen konst-
gräsplan, säger Ulf Parinder, 
fotbollsansvarig i ÄIK.

En annan division 6-klubb 
är Alvhems IK som har gjort 
klart med ny tränare. Roger 
Brunberg, med ett förflutet 
i Lilla Edets IF, Hjärtums IS, 
Inlands IF och Göta BK, får 
nästa säsong Gläntevi som 
hemvist.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

ÄIK:s framgångsrika F13-lag fi rar segern i Nolcupen.

Nolcupen 35-årsjubilerade
– Men inget guld till värdklubben

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Göta BK har gjort klart med Erik Leinonen, försvarare från 
Edet FK.               Arkivbild: Allan Karlsson

Göta värvar Leinonen från Edet FK



alekuriren  |   nummer 43  |   vecka 48  |   2012SPORT36

NÖDINGE. Ale IBF:s 
herrar har tappat 
många poäng i slutmi-
nuterna.

Inte denna gång.
Nu kvitterade man 

när blott 20 sekunder 
återstod och avgjorde 
själva i sudden.

– Det är skönare så, 
sa matchhjälten Martin 
Eriksson.

Rutinerade Partille bjöd inte 
upp till dans i Ale gymna-
sium. De drog istället ner på 
tempot och styrde på så vis 
matchbilden. Med margina-
lerna med sig 
hade de haft 
en betryg-
gande ledning 
efter två perio-
der. De brände 
flera helt öppna lägen och 
träffade ramverket vid tre 
tillfällen.

– Vi är hyfsat med i första, 
men i andra perioden kom vi 
inte igång alls. Dålig rörelse 
och intensitet, analyserade 
en kritisk Martin Eriksson.

Han tillhörde annars den 

kedjan som stod för det mesta 
av grannlåten. Tillsam-
mans med Emil Rydén och 
Oscar Frii satte de stundtals 
gästerna under hård press, 
men det var för lite av den 
varan.Ale IBF kunde tack 
vare en soloprestation av 
Johan Olsson som elegant 
vände bort sin bevakning och 
placerade 2-1 i målvaktens 
bortre ändå vara i förarsä-
tet inför den sista perioden. 
Tidigt i tredje perioden 
visades Marcus Pettersson 
av banan och på det efter-
följande numerära överläget 
visade Partille klass. 2-2 och 
ny dramatik. När så hem-

malaget fick 
chans i power 
play hoppa-
des publiken 
på ett seger-
mål, istället 

blev det tvärtom. Ett perfekt 
utkast nådde Mikael Kolk 
som direkt från utvisnings-
bänken stormade in och satte 
2-3. Blott tre minuter åter-
stod då av matchen. En febril 
kvitteringsjakt inleddes. 
Plötsligt fanns både energi 
och tempo hos Ales mannar. 

Med en man mer på plan och 
tom hemmabur skapades ett 
enormt tryck mot Partil-
lemålet. Knappt 20 sekun-
der före full tid fick Martin 
Eriksson skottläge.

– Den satt riktigt fint, en 
väldigt skön känsla att se den 
bollen segla in, konstaterade 
han.

Det var inte färdigt med 
det. I sudden death var det 
främst Ale som hade poäng-
vittring. Inte helt oväntat 
kom det ytterligare ett mål, 
även detta tilldömdes Martin 
Eriksson.

– Ja, men det var verkligen 
ett bonusmål. Jag får klubban 
sist på bollen och styr in den 
framför kassen och där tar 
den på någons fot. Det spelar 
mindre roll. Två poäng är 
bättre än en och vi har haft så 
mycket emot oss. Vi behövde 
det här, menade Martin som 
tycker att det finns en hel del 
att jobba med.

– Vi får inte ut allt av det 
här materialet än så länge, 
men visst ser det bättre ut 
nu än i början. Tempot och 
rörelsen måste förbättras och 
vi måste träna power play. 

Idag känns det inte som att 
vi har någon idé. Vi vet inte 
vem som ska avsluta eller 
varifrån, vi hoppas att någon 
ska göra en bra individuell 
grej. Det håller inte.

Ale har fram till nästa 

lördag på sig att justera detal-
jerna, då kommer IK Zenith 
på besök i Ale gymnasium. 
Ett för tabellpositionen vik-
tigt möte. Zenith ligger en 
poäng före i en jämn serie 
och kommer till spel med två 

av seriens vassaste målskyttar 
i Alexander Sandberg och 
Fredric Clywersköld.

Ale IBF har lärt läxan
– Martin Eriksson kvitterade sent 
och avgjorde sedan i sudden

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Matchhjälte. Martin Eriksson är tillbaka i Ale IBF i år och tillhör defi nitivt lagets viktigaste 
spelare. Mot Partille målade han två gånger om, först kvitterade han för att sedan avgöra i 
sudden.

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Ale IBF – Partille IBS 4-3 (1-1,1-0,1-2,1-0)

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

I helgen som gick genom-
fördes höstens andra sam-
mandragning inom ung-
domsserierna inom bordten-
nis. Bohus IF:s lag skördade 
återigen framgångar. Denna 
gång spelade de två matcher.

Den första matchen gick 
mot Ruddalens IF. Detta blev 
en nervpirrande tillställning 
där Bohus IF till slut vann 
med 3-2. Bohus IF var hela 
tiden i ledning, men avgö-
randet kom inte förrän den 
sista och direkt avgörande 
dubbelmatchen.

– Laget visade stor moral 
och härlig kämpaglöd under 
hela matchen, säger Kauko 

Pulkkänän från ledarstaben . 
Efter den första inledande 

matchen tog krafterna slut 
och när det var dags för 
dagens andra match, mot 
hittills obesegrade Mölndals 
BTK, fanns inga krafter kvar. 
Bohus IF fick stryk med 5-0 
mot en betydligt bättre mot-
ståndare.

– Det finns inget att säga 
om förlusten, säger chefsträ-
nare Annica Svensson. 

– Vi mötte ett bättre lag 
helt enkelt.

Nu laddar laget om till 
nästa sammandragning som 
sker lördag 8 december. 
Bohus IF har vunnit tre av 

fyra matcher än så länge. 
Vinst mot Lindome BTK vid 
nästa sammandragning och 
det finns chans till serieseger 
eller i vart fall en framskjuten 
plats i serien.

– Med tanke på den upp-
slutning som finns på trä-
ningarna (torsdagar i Idrotts-
hallen i Bohus), kommer 
vi anmäla fler än ett lag till 
seriespel under våren, säger 
Annica Svensson. 

Dagens lag bestod av 
Viktor Johansson, Mikka 
Pulkkänän, Anton Henrik-
sen och Max Rosenqvist.

❐❐❐

Nya framgångar för Bohus IF bordtennis
Anton Henriksen och Viktor Johansson, två av Bohus IF:s duktiga bordtennisspelare.
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Ale HF - Halmstad HP

MATCHER 

ÄLVÄNGENS KULTURHUS
Söndag 2 december

P01, 13.20 Ale HF - Baltichov vit

Herr div 4, 14.10 Ale HF 2 - HP Kongelf

Herr div 6, 15.25 Ale HF 3 - 415 Östra GBG 3

HJ S, 16.25 Ale HF - Redbergslids IK 2

Välkomna!

BANDYFEST

VS.

SKARPE NORD

IFK Kungälv

ONSDAG 28 NOVEMBER 19:00

Villa Lidköping
BEFORE BANDY

FRÅN 16:00www.laget.se/aleibf

Matchvärd:

Lördag 1/12
Ale gymnasium

Div 2 herr 12:15
Ale IBF - IK Zenith

Div 2 dam 14:30
Ale IBF - Lindome IBK

NOL. Nolcupen är en 
riktig klassiker.

I helgen avgjordes 
den populära fotbolls-
turneringen för 35:e 
året.

Värdklubben höll sig 
framme i fl era fi naler, 
men fi ck inte kröna 
jubileumsupplagan med 
något guld.
Nolcupen startade i Älväng-
ens idrottshall, men sedan 
ett antal år tillbaka utgör 
Ale gymnasium spelplats för 
ungdomsturneringen. Årets 
arrangemang bjöd på fot-
bollsmatcher i dagarna tre, 
från fredag eftermiddag till 
söndag kväll.

Sju åldersklasser fanns 
representerade. Så kallade 

Futsalregler tillämpades i 
varje grupp och arrangö-
ren hade även ordnat med 
distriktsdomare.

I de yngsta åldersklas-
serna, pojkar 8 och 9, var det 
poolspel som gällde. Övriga 
klasser hade först ett grupp-
spel där de två bästa lagen 
kvalificerade sig till sönda-
gens slutspel.

I P10 tog sig konstellatio-
nen Nol/Ahlafors Gul hela 
vägen fram till final. Här 
blev dock Rannebergen en 
för svår nöt att knäcka. Göte-
borgslaget vann med 3-0.

I P12 var Nol IK 2 i final 
mot Borås. Det blev en 
målrik historia som Boråsla-
get vann med 4-2.

I finalen för pojkar 13 

fanns inget Alelag represen-
terat. Rannebergens IF slog 
IFK Trollhättan med match-
ens enda mål. Avgörandet 
kom i sudden death.

I F13 hade Nol IK sin sista 
chans att knipa ett guld, men 
inte heller här lyckades man 
sätta pricken över i:et. Final-
motståndarna Älvängens IK 
var numret större och vann 
med klara 4-0.

ALE/LILLA EDET. Det 
råder silly season i 
fotbollens värld.

Lokaltidningen har 
tagit tempen på några 
klubbar i spridningsom-
rådet.

Här rapporterar vi om 
en del klara övergångar 
och rykten därtill.

I veckans nummer kan ni läsa 
om Ahlafors IF:s drömvärv-
ning av Jonatan Lindström, 
som återvänder till fadershu-
set från Örgryte IS. I samma 
serie spelar Edet FK som ännu 
inte kan namnge några klara 
nyförvärv.

– Det finns inte så mycket 
att säga i dagsläget. Vi söker 
tre-fyra spelare som kan kon-
kurrera om en plats i startel-
van, säger tränaren Torben 
Christiansen.

Det pratas om att Niclas 
Graff är på väg tillbaka från 
Göta BK?

– Niclas har tränat med oss, 
sedan får vi se vad som händer.

En spelare som är på väg 
bort från Ekaråsen är Victor 
Lundin, som tränar med 
seriekonkurrenten Skoftebyns 
IF. Återstår att se om det blir 
någon övergång.

Grannklubben Göta BK 
som svarade för en bra säsong 
i division 5 och slutade fyra 
håller på att se om sitt hus 
inför nästa år. Nye tränaren 
Marcus Tersing kan redan 
välkomna två nya spelare i 
målvakten Nicklas Christi-
ansen, senast i Ytterby IS, och 
Erik Leinonen, försvarare 
från Edet FK.

– Vi sökte spelare just till de 
här båda positionerna, så visst 
är jag nöjd. Nicklas övergång 

till Göta innebär att vi får en 
fullgod ersättare till långtids-
skadade Christoffer Berg-
lund. Erik Leinonen känner 
jag till från min tid i Edet. I 
mina ögon håller han divi-
sion 3-klass, vilket gör honom 
till en jätteförstärkning i vårt 
mittförsvar, säger Marcus Ter-
sing.

Seriekonkurrenten Skepp-
landa BTK är igång och 
tränar under ledning av nye 
tränaren Robert Bävermalm. 
Det har varit mycket god upp-
slutning under de inledande 
måndagspassen på Forsvallens 
konstgräsplan. Inga klara för-
stärkningar ännu, men mycket 
tyder på att Patric Skånberg 
byter Älvängens blåvita tröja 
mot SBTK:s gulsvarta.

Från Älvängens IK rap-
porteras att ledarbesättningen 
blir densamma som i fjol, det 

vill säga med Peter ”Erra” 
Eriksson som chefstränare.

– Fjolåret var en besvikelse, 
men då ska vi också komma 
ihåg att förberedelserna var de 
sämsta tänkbara. Vi avverkade 
inte en enda försäsongsträ-
ning på hemmaplan utan fick 
flacka runt på olika anlägg-
ningar. Inför 2013 blir det helt 
annorlunda då vi kommer att 
kunna nyttja vår egen konst-
gräsplan, säger Ulf Parinder, 
fotbollsansvarig i ÄIK.

En annan division 6-klubb 
är Alvhems IK som har gjort 
klart med ny tränare. Roger 
Brunberg, med ett förflutet 
i Lilla Edets IF, Hjärtums IS, 
Inlands IF och Göta BK, får 
nästa säsong Gläntevi som 
hemvist.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
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ÄIK:s framgångsrika F13-lag fi rar segern i Nolcupen.

Nolcupen 35-årsjubilerade
– Men inget guld till värdklubben
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jonas@alekuriren.se

Göta BK har gjort klart med Erik Leinonen, försvarare från 
Edet FK.               Arkivbild: Allan Karlsson

Göta värvar Leinonen från Edet FK
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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 48

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

Damer lördag 1 december
Spelordning meddelas på hemsidan
www.se/laget.se/nskfotbolldamer

Är du tjej och född 2005 eller 2006 är du välkommen 
att träna med oss.  Vi håller till i ALE-hallen 

på söndagar  mellan  14:30 – 15:30

Välkommen 

till Vimmervi

NÖDINGE 

– SÅ KLART
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LAHOLM. Nu fanns vil-
jan, men inte orken.

Ale HF hade spelar-
brist och tränare Kim 
Wahlgren fi ck lasta av.

– Det är jag inte 
tränad för, men vi hade 
inget val, sa han efter 
förlustmatchen mot HK 
Hök.

HK Hök tillhör division 3 
västsvenska västras bättre 
lag, men när Ales målvakt 
Torbjörn Mattsson stängde 
igen fick även de problem. 
Gästerna sprang iväg och 
fick en sexmålsledning.

– Vi gör en riktigt bra 

inledning på matchen och 
det var självklart mycket tack 
vare "Tobbe" i målet. Till sist 
fick de hål på honom sam-
tidigt som vi tröttnade. Av 
olika skäl var vi kort om folk. 
Det var förhoppningsvis 
en engångsföreteelse, säger 
numera spelande tränaren 
Kim Wahlgren.

– Ja, jag fick göra några 
inhopp för att lasta av på nio 
meter. Det kommer nog att 
kännas imorgon, skrattar 
Kim som trots allt var på gott 
humör efter matchen.

– Vi gör efter våra för-
utsättningar en riktigt bra 
insats. En eloge till killarna 

för en bra inställning och 
trots att vi inte heller hade 
domarna med oss höll vi 
humöret uppe. Idag var det 
inget fel på varken inställ-
ning eller attityd.

Innan första halvlek var 
till ända hade Hök vänt på 
steken och ledde med tre 
bollar i paus.

I andra halvlek hängde Ale 
med tills det återstod dryga 
fem minuter.

– De var bra, inget snack 
om annat. Deras anfallsspel 
var varierande och svårt att 
lösa. Jag tycker nog att de gav 
oss en liten lektion, berömde 
Kim Wahlgren sina motstån-

dare.
– De kon-

trade väldigt 
starkt, ibland 
var de fyra 
mot Tobbe. 
Det är tufft.

Ale HF som innan 
säsongen satsade på att 
blanda sig i tabellens övre 
del har fortfarande en del 
att bevisa. I en 
tämligen oviss 
serie finns det 
dock chans att 
förbättra posi-
tionen.

Seger mot 
Halmstad HP och Baltichov 
som ligger precis före Ale i 
tabellen skulle skapa förut-
sättningarn för en spännande 
vårsäsong.

– Vi har inte fått ut max 
än, men det känns som att vi 
hela tiden är på väg att få till 
det. De kommande match-
erna blir avgörande för om 
vi ska hänga på tåget eller 
hamna på efterkälken, menar 
Kim Wahlgren.

Mot Hök saknades mitt-
nian Niklas Bernhardtz, 

Carl-Fredrik Brunström 
och Marcus Hylander. 
Rikard Bäckström var utta-
gen i B-laget och att hålla 

tre seniorlag 
i spel kräver 
folk. Det är på 
gott och ont. 
B ä c k s t r ö m 
hade defini-
tivt behövts i 

A-laget med sin engergi och 
fart.

– Jag hoppas kunna 
mönstra starkast möjliga lag 
i de kommande matcherna. 
Det ska bli härliga fajter, 
avslutar Kim Wahlgren för-
hoppningsfullt.

TORSLANDA. Nödinges 
handbollsdamer tog 
sjätte segern borta mot 
Torslanda.

Matchen var avgjord 
redan i halvlek.

– Vi gör en ny stabil 
laginsats. Att nästan 
alla är med i målpro-
tokollet visar på en fi n 
bredd, säger NSK-trä-
naren Mats Olofsson.

Efter den knappa förlusten 
mot serieledande, ÖHK 
Göteborg, har NSK tagit 
två klara skalper mot KFUM 
Ulricehamn och i söndags 
besegrades Torslanda.

– Serien är indelad i tre 
skikt, ett med de bättre 
lagen, ett med lag som både 
presterar och underpresterar 
och ett bottenskikt. Tabel-
len ljuger inte, vi är med och 
kämpar om de främsta pla-
ceringarna, men det är svårt 
att hålla fokus i matcher där 
motståndet är väldigt svagt. 
Nivåskillnaden är stor, ana-
lyserar Mats Olofsson.

Det är bara att instämma. I 
de två senaste matcherna har 
NSK en målskillnad på +35.

– Tjejernas insats ska inte 
föringas. Vi har gjort två 
stabila insatser, men som 
sagt det är skillnad på ÖHK 
Göteborg och Torslanda. 
Nu väntar Drott hemma på 
söndag, det blir en betydligt 
tuffare nöt att knäcka. Ska 
vi hänga på i 
toppen krävs 
det seger, 
menar Olofs-
son.

Helgen där-
efter avslutas höstsäsongen 
med match mot HP Warta.

– Kan vi ta ett par poäng 
till före jul så har vi gjort en 
riktigt bra första halva. Stäm-
ningen är på topp och än så 
länge är vi med bland de allra 
främsta, säger Olofsson.

Mot Torslanda var skyt-
tedrottningen, Elina Mathi-
asson, ett nummer för bra. 
Hon gjorde lite som hon 
ville och svarade för åtta mål. 
Glänste gjorde också Jessica 
Petterson, inte minst i kon-
tringsspelet.

– Hon är riktigt på gång, 
kul, avslutar Mats Olofsson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ
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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

HANDBOLL

INNEBANDY

Division 2 västsvenska västra
Torslanda HK – Nödinge SK 16-29
Mål NSK: Elina Mathiasson 8, Jessica 
Petterson 6, Jessica Edler 5, Caroline 
Karlsson 3, Catrine Aronsson 2, 
Sara Andréasson 2, Sofia Olofsson 
2, Johanna Bengtsson 1. Matchens 
kurrar: Elina Mathiasson 2, Jessica 
Petterson 1.
ÖHK Göteborg 9 114 18
Backa HK 9 19 14
Nödinge SK 9 55 13
Drott 9 29 12
HK Aranäs 9 7 12
Östra Göteborg 9 13 9
IK Baltichov 9 17 8
HP Warta 9 -23 8
HK Warberg 9 -47 6
KFUM Ulricehamn 9 -48 6
Torslanda HK 9 -86 2
Borås HK 84 9 -50 0
Division 3 västsvenska västra
Hök – Ale HF 36-24 (16-13)
Mål Ale HF: Peter Welin 7, Joakim 
Samuelsson 4, Kim Sandberg 3, 
Jonatan Cederholm 3, Mikael Wahl-
gren 2, Mattias Johansson 2, Niclas 
Ericsson 2 och Andreas Johansson 1.
Matchens kurrar: Peter Welin 2, Tor-
björn Mattsson 1. 
Hisingen/Torslanda 9 68 16
Rya HF 11 45 16
HK Hök 10 44 14
IK Celtic 10 17 14
Västra Frölunda 10 46 13
Halmstad HP 10 35 12
IK Baltichov 10 28 12
Ale HF 10 0 9
Mölndals HF 10 -34 8
Särökometerna 10 -46 6
Kärra HK 10 -36 4
Wassarna 10 -77 4
Östra Göteborg 9 -90 0

Division 2 Westra damer
GKIK – Ale Basket 55-38

Nödinge hänger på topplagen
– Krossade Torslanda borta

Huvudsponsorer www.laget.se/nodingesk

Välkomna!
MATCHSPONSOR

Ale Torg

VECKANS MATCHER 
Söndag 2/12 - Ale Gymnasium

F02 10.30 Nödinge - HEID
F98 11.30 Nödinge - Torslanda
PA 12.30 NSK/Stenungsund - Kroppskultur
Ddiv2 14.00 Nödinge - HK Drott Halmstad

Jessica Petterson är tillbaka på allvar. Borta mot Torslanda glänste hon som i fornstora da-
gar och fi ck beröm av tränare Mats Olofsson.         Arkivbild: Per-Anders Klöversjö

Positivt i Ale HF trots ny förlust

Mattias Johansson tar sig igenom. Ale HF försökte borta mot topplaget Hök, 
men motståndet var för bra denna gång. Dessutom hade Ale spelarbrist och 
tränare Kim Wahlgren fi ck dra på sig tröjan.

Arkivbild: Allan Karlsson

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra dam
Torslanda – Nödinge SK 16-29 (7-16)

HANDBOLL
Division 3 Västsvenska västra 
Hök - Ale HF 36-24 (16-13)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Division 2 Göteborg
Ale IBF – Partille IBS 4-3
Mål Ale: Martin Eriksson 2, Johan 
Olsson, Emil Rydén, Matchens 
kurrar: Christian Westerlind 3, Oscar 
Fri 2, Martin Eriksson 1.
Division 2 Göteborg damer
Ale IBF – Pixbo Wallenstam 8-5
Mål Ale: Sofia Adolfsson 2, Lena 
Lönnroth 2, Jennie Hedberg, Pernilla 
Pettersson, Emma Asplund, Cecilia 
Isberg. Matchens kurrar: Sara 
Johansson 3, Angelica Andréasson 
2, Michaela Ögren 1.
Division 3 Göteborg damer
Surte IS IBK – IBK Göteborg 2-12
Mål SIS: Katja Kontio 3, Carolina 
Björkner 2, Emmelie Södergren 2, 
My Hjelm 2, Linda Karlsson , Natlaie 
Hjertberg och Josefin Gullbrandson 
1 vardera. Matchens kurrar: Emmelie 
Södergren 3, Katja Kontio 2, Carolina 
Björkner 1.

BASKET
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ÄLVÄNGEN. Nu på lördag är 
det dags för Repslagarmuse-
ets årliga julmarknad. Por-
tarna öppnas med en kanon-
salut av hemvärnet.

Ett 40-tal hantverkare 
kommer att finnas på plats 
för att sälja sina produkter; 
livsmedel, varma sockor, 
sjalar, vantar, smycken, 
konstglas, juldekorationer, 
träslöjd, keramik, betong-
konst, kort, böcker, kläder 
med mera. För den som 
vill njuta av närproducerad 
mat finns det ett rikt utbud 
av charkuterivaror, äpple-
produkter, honung, senap, 
getost och hembakt bröd och 
så vidare. Har du problem 
med att hitta julklappen, så 

hittar du den säkert här.
Njut av glögg och pep-

parkaka. Passa på att delta i 
tomtejakten eller köp en lott 
i hantverkslotteriet. Det är 
goda vinstchanser! Vinsterna 
är skänkta av hantverkarna.

Efter all shopping kan det 
vara skönt att koppla av med 
kaffe och dopp i caféet och 
samtidigt njuta av sköna jul-
sånger med Älvängengänget 
samt Amanda Petersson 
och Leif Sunesson.

Ute på gården är grillen 
som vanligt tänd. Den som är 
hungrig kan köpa sig en god 
grillad korv och lyssna till 
underhållning av Ale kom-
muns egen gospelkör Blue 
’n’ Joy! 

För barnen finns det jul-
pyssel och fiskdamm eller 
möjlighet att varva ned en 
stund i sagohörnan och 
lyssna på en julsaga. Dess-
utom har museet glädjen att 
i år åter kunna bjuda på pon-
nyridning. Ungdomar från 
Lilla Edets Ridklubb gästar 
oss med sina ponnyhästar. Så 
den som vill och törs har nu 
chansen att rida på en liten 
fin ponny.

Den som ännu inte har 
haft möjlighet att se utställ-
ningarna Nya Kortkonster 
av Björn Wångblad och 
Finnväv i Nutid av Stina 
Wallgren har nu ytterligare 
en chans.

❐❐❐

ALVHEM. Magasinet på 
Kungsgården andades 
sannerligen jul den 
gångna helgen.

Ale Slöjdare stod som 
marknadsvärd.

Om lördagen var en 
besvikelse så blev sön-
dagen en riktig höjdare.

Det började inte speciellt 
bra, men avslutningen blev 
desto bättre för Ale Slöjdare 
och dess utställare som hade 
intagit magasinsbyggnaden 
på Ale GK.

– På lördagen hade vi 
bara några fåtal besökare, 
vilket var en rejäl missräk-

ning. Söndagen däremot var 
det god tillströmning av folk 

under hela dagen, förklarar 
Lisbeth Karlberg.

Utbudet av hantverkspro-
dukter var rikligt och många 
passade på att fynda en jul-
klapp vid sitt besök i Alvhem.

– Det blir en väldigt mysig 
och familjär stämning i den 
här lokalen, säger Lisbeth.

Inne i restaurangen hade 
familjen Merstrand dukat 
upp med en storslagen jul-
buffé. Till helgen är det pre-
miär för julbord på Alfhems 
Wärdshus.

– Telefonen har gått varm 
och det finns bara några fåtal 
platser kvar till våra sitt-
ningar, berättar Kaj Mer-
strand.

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  

LÄ
SV

ÄRDE!

Ladda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.seLadda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.se

RABATT PÅ ALLA PRODUKTER!20%
i samarbete med
fotoklok.se ger dig 

Ange koden: “alekuriren”när du betalar.

fotoklok i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

Exklusiv
hårdinbunden fotobok 
fr. 207:-20 sid, inkl. 20% rabatt

Tips! 
Läs kundomdömen 

på hemsidan!

Din bok skickas 
inom 4 arbetsdagar!
Snabbast i Sverige!?

<- <-
Det är bara din fantasi som sätter gränserna!

Dina egna bilder i en professionell fotobok

& ONLINE

Annika Karlsson, en av utställarna på helgens julmarknad i Alvhem.

Alma beundrade de vackert handgjorda tomtarna.

PÅ KUNGSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Trög start för Ale Slöjdares julmarknad
– Men på söndagen kom besökarna

Nu på lördag stundar julmarknad på Repslagarmuseet i Älvängen. Barnen ges då möjligheten 
till ponnyridning.

Julmarknad på Repslagarmuseet

Julpysslet brukar vara ett populärt inslag.
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ÄLVÄNGEN. Nu på lördag är 
det dags för Repslagarmuse-
ets årliga julmarknad. Por-
tarna öppnas med en kanon-
salut av hemvärnet.

Ett 40-tal hantverkare 
kommer att finnas på plats 
för att sälja sina produkter; 
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med mera. För den som 
vill njuta av närproducerad 
mat finns det ett rikt utbud 
av charkuterivaror, äpple-
produkter, honung, senap, 
getost och hembakt bröd och 
så vidare. Har du problem 
med att hitta julklappen, så 

hittar du den säkert här.
Njut av glögg och pep-

parkaka. Passa på att delta i 
tomtejakten eller köp en lott 
i hantverkslotteriet. Det är 
goda vinstchanser! Vinsterna 
är skänkta av hantverkarna.

Efter all shopping kan det 
vara skönt att koppla av med 
kaffe och dopp i caféet och 
samtidigt njuta av sköna jul-
sånger med Älvängengänget 
samt Amanda Petersson 
och Leif Sunesson.

Ute på gården är grillen 
som vanligt tänd. Den som är 
hungrig kan köpa sig en god 
grillad korv och lyssna till 
underhållning av Ale kom-
muns egen gospelkör Blue 
’n’ Joy! 

För barnen finns det jul-
pyssel och fiskdamm eller 
möjlighet att varva ned en 
stund i sagohörnan och 
lyssna på en julsaga. Dess-
utom har museet glädjen att 
i år åter kunna bjuda på pon-
nyridning. Ungdomar från 
Lilla Edets Ridklubb gästar 
oss med sina ponnyhästar. Så 
den som vill och törs har nu 
chansen att rida på en liten 
fin ponny.

Den som ännu inte har 
haft möjlighet att se utställ-
ningarna Nya Kortkonster 
av Björn Wångblad och 
Finnväv i Nutid av Stina 
Wallgren har nu ytterligare 
en chans.

❐❐❐

ALVHEM. Magasinet på 
Kungsgården andades 
sannerligen jul den 
gångna helgen.

Ale Slöjdare stod som 
marknadsvärd.

Om lördagen var en 
besvikelse så blev sön-
dagen en riktig höjdare.

Det började inte speciellt 
bra, men avslutningen blev 
desto bättre för Ale Slöjdare 
och dess utställare som hade 
intagit magasinsbyggnaden 
på Ale GK.

– På lördagen hade vi 
bara några fåtal besökare, 
vilket var en rejäl missräk-

ning. Söndagen däremot var 
det god tillströmning av folk 

under hela dagen, förklarar 
Lisbeth Karlberg.

Utbudet av hantverkspro-
dukter var rikligt och många 
passade på att fynda en jul-
klapp vid sitt besök i Alvhem.

– Det blir en väldigt mysig 
och familjär stämning i den 
här lokalen, säger Lisbeth.

Inne i restaurangen hade 
familjen Merstrand dukat 
upp med en storslagen jul-
buffé. Till helgen är det pre-
miär för julbord på Alfhems 
Wärdshus.

– Telefonen har gått varm 
och det finns bara några fåtal 
platser kvar till våra sitt-
ningar, berättar Kaj Mer-
strand.

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK!  
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fotoklok i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

Exklusiv
hårdinbunden fotobok 
fr. 207:-20 sid, inkl. 20% rabatt

Tips! 
Läs kundomdömen 

på hemsidan!

Din bok skickas 
inom 4 arbetsdagar!
Snabbast i Sverige!?
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Det är bara din fantasi som sätter gränserna!

Dina egna bilder i en professionell fotobok

& ONLINE

Annika Karlsson, en av utställarna på helgens julmarknad i Alvhem.

Alma beundrade de vackert handgjorda tomtarna.

PÅ KUNGSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Trög start för Ale Slöjdares julmarknad
– Men på söndagen kom besökarna

Nu på lördag stundar julmarknad på Repslagarmuseet i Älvängen. Barnen ges då möjligheten 
till ponnyridning.
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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

LÖRDAG 8 DECEMBER KL. 15-18
FURULUNDSPARKEN, ALAFORS

• Lekar och dans kring granen
• Lotterier, Cafeteria, Fiskdamm
• Hantverksförsäljning
• Försäljning av granar och julkärvar
• 17.00 Kröning av Ale Lucia 
• Tomten delar ut godispåse

Ahlafors IF
Välkomna!

JULMARKNAD

SKEPPLANDA. Det 
har varit tyst om Ale 
Teatersällskap under 
några år.

Nu är sällskapet 
emellertid tillbaka igen 
och repetitionerna 
pågår för fullt i Skepp-
landa bygdegård.

Lördagen den 12 ja-
nuari är det premiär för 
Hagakåkar.

För tre år sedan gav Ale Tea-
tersällskap Mammas gossar. 
Sedan dess har det proffsiga 
amatörgänget legat lågt och 
hämtat andan. Föreningen 
har dessutom genomgått 
något av en generationsväx-
ling, den mångårige ordfö-
randen Göran Antonsson 
har lämnat över ansvaret till 
Cecilia Alfredsson.

– Det äldre gardet är fort-
farande med, men de tyckte 
samtidigt att det behövdes en 
föryngring. Nu är det lite nya 
vindar som blåser i ATS och 
alla är verkligen glada över 
att vi är igång igen, säger 
Cecilia.

Den här gången har Ale 
Teatersällskap valt att damma 
av ett redan färdigt manus, 
putsat till och anpassat det 
för en uppsättning i Skepp-
landa bygdegård. Söderkå-
kar är säkerligen känd för de 
flesta, men för att få en lokal 
prägel har föreställningen 
bytt namn till Hagakåkar. 
Som regissör har anlitats 
Karin Sillberg.

– Tina Friis Hallberg 
som brukar regissera våra 
föreställningar kände att 
hon ville vara med på scenen 
den här gången. Då fick vi 
kontakt med Karin Sillberg 
vilket vi är väldigt tacksamma 
för. Hon har kommit in som 
en frisk fläkt och tillför ny 
energi, säger Cecilia Alfreds-
son.

Karin Sillberg bor för-
visso i Alafors, men detta blir 
första gången som hon antar 
ett uppdrag i sin hemkom-
mun. Hon är uppväxt inom 
teatern, har ett förflutet 
inom Teaterhögskolan, Folk-
teatern och Stadsteatern. 
Karin har tidigare regisserat 
bland annat Gästabudet på 
Marstrand.

– Det här ska bli jättekul! 
Ale Teatersällskap har många 
begåvade skådespelare och 
det råder en glad och positiv 

stämning i gruppen. Med-
lemmarna har en passion och 
ett engagemang som smittar 
av sig, säger Karin Sillberg.

Hagakåkar blir en förkor-
tad och daterad version av 
Söderkåkar. Föreställningen 
kommer att spelas i två akter 
om vardera en timme.

– Vi har kört alla scener ett 
par gånger och nu håller vi på 
att fläta ihop det. Hagakåkar 
kan liknas vid ett folklustspel. 
Publiken kommer att bjudas 

på lättsam underhållning. 
Det blir lite skratt, lite allvar, 
en del bus och dessutom 
diverse kärleksförvecklingar, 
förklarar Karin Sillberg.

Totalt ges åtta föreställ-
ningar och samtliga kommer 
att framföras i Skepplanda 
bygdegård.

Ale Teatersällskap på gång igen

I BYGDEGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Karin Sillberg debuterar som regissör för Ale Teatersällskap.

Ale Teatersällskap repeterar för fullt inför Hagakåkar, som kommer att ha premiär i Skepp-
landa bygdegård lördagen den 12 januari. Här ser vi Anna Lucchesi, Joakim Persson och 
Jan-Erik Pettersson i aktion.

JULKONSERT
bjuder in till stämningsfull & svängig

LÖRDAG 8 DECEMBER kl.17.00

SURTE KYRKA

x2...

URURTE KYRRKKK
OPUS 83 MED…

RDECEMB8 AG 8 REEECEMBDAG DECEMB88 CAGG 8 DECEMBER .kkl
Mats Sköldberg

URSURTE KYSU RRKKA
Simon Westman / piano

g

monSiSiSSSiSiSim n WWWWeW tttstman ///////// iiipiaanop
LÖRDAG 15 DECEMBER kl.17.00

ENTRÉ 150:- 
BEGRÄNSAT ANTAL BILJETTER!
Bokning kan göras: www.opus83.se eller besök  
biblioteket i Surte eller Nödinge. Insläpp &  
bilj.förs. fr. Kl.16.30 Surte kyrka. 
Parkering Surte kyrka el. pendelparkering  
Glasbruksmuseet.  

JENNIE ELONSSON, OLLE PETTERSSON,
INGELA FRIBERG, HELENE JONSSON,  
SIMON WESTMAN, MATS SKÖLDBERG  

& PETER WÅGSJÖ
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Skidsemester i Söll
8 dagar i Österrike
Hotel AlpenSchlössl ★★★★  
Söll är en av de främsta skid-
orterna och en del av Ski Welt 
Wilder Kaiser, det största sam-
manhängande skidområdet i 
hela Österrike med ca. 250 km 
skidspår. En lift från Westerndorf 
länkar dessutom till Brixen och till 
Kitzbühel, vilket skapar en av de 
största skidområdena i världen. 

Pris per person i dubbelrum 

från5.999:-
Pris utan reskod från 6.299:- 

Pristillägg 4/2-9/3: 550:-

gen med bastu, turkiskt 

Bra 
barnrabatt 
Ring & hör!

Ankomst: Valfri 7/1-25/3 2013.
OBS: Kuravgift på 2 EUR per pers./per dygn.

Upplev Neumünster
4 dagar i Nordtyskland

Best Western Hotel Prisma ★★★

Hotellet ligger i utkanten av staden, mellan centrum 
och badsjön Einfelder See, nära bl.a. stadens stora park. 
Här väntar hansa- och storstäder och medeltidsidyller.

Ankomst: Tors- och fredagar t.o.m. 20/12 2012 och 3/1-14/6 2013.

Pris per person i dubbelrum

1.249:-

olika golfbanor
 2 barn 
6-14 år 

½ priset

Vistelse
inklusive vinprovning

Endast 1.499:-

Kalmars historiska charm
3 dagar i Småland

★★★

Upplev en utav Sveriges mest historiska och upplevelserika städer; 
den gamla residens- och stiftstaden Kalmar! Bo centralt på hotell 
nära till allt!

Ankomst: Fredagar t.o.m. 14/12 2012 och 4/1-14/6 2013. Valfri 
i sportlovet 8/2-1/3, påsk 28-30/3 och Kristi himmelsfärds dag 
9-10/5 2013.                             Endast slutstädning.

Pris per person i dubbelrum

1.199:-

inkl. kaffe

 

endast 499:- 

2 barn
6-14 år ½ 

priset 

www.happydays.nu
eller ring  

BESTÄLL NU PÅ:
Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

– så får du automatiskt rabattpriset.

Alekuriren

www.alefolketshus.se

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

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

Direktsändningar från 
Metropolitan New York:

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

Verdis intensiva drama om svartsjuka 
och hämnd i en ny uppsättning av 
omtalade operaregissören David 

Alden, som återkommer till Met för 
första gången på 20 år.

Lördag 8 dec kl 19.00
Medborgarhuset, Alafors

Matbiljett till pausen, 140kr

Maskeradbalen
av Giuseppe Verdi

200:-

JulJubel med Göteborgs Symfoniker 
som gästas av Sissela Kyle och 

Michael Weinius.

Fredag 14 dec kl 19.00
Medborgarhuset, Alafors

Matbiljett till pausen, 190kr

Julkonsert
Ring för biljetter

0702-656670 el. 0303-741325

Gratis!

Verdis opera om det antika Egypten 
har ikonstatus i operavärlden.

Lördag 15 dec kl 19.00
Medborgarhuset, Alafors

Matbiljett till pausen, 140kr

Aida av Giuseppe Verdi

200:-

STARRKÄRR. Julen är i antågande.
För Kammarkören VocAle innebär det en hektisk period.
Första framträdandet äger rum i Starrkärrs kyrka på första 

advent.

Starrkärrs församlingshem är 
hemvist för Kammarkören 
VocAle som nu övar intensivt 
inför de olika uppträdanden 
som väntar den närmaste 
tiden. Det inleds på söndag 
i samband med gudstjänsten 
på första advent, fortsätter 
med julsångsgudstjänst den 
16 december och dessutom 
kommer man att sjunga ut 
julen i Starrkärrs kyrka på 
Tjugondedag jul.

– Nu är det fokus på jul-
melodier, såväl traditionella 
sånger men även nyskrivna 
låtar. Den här kören är fan-
tastisk på det sättet att man är 
pigg på att lära sig nytt, säger 
körledare Sabina Nilsson.

Kammarkören VocAle 
består av ett knappt 20-tal 
medlemmar. Samtliga stäm-
mor finns representerade, 
men fler sångfåglar hälsas väl-
komna till gemenskapen.

– Kvinnor eller män spelar 
ingen roll, hälsar Sabina Nils-
son.

En av veteranerna är Jan-
Åke Fagerström. Han bör-
jade sjunga i kör redan 1974 
och har hållit på sedan dess.

– Det var min svärmor som 
puttade in mig i Nödinge 
kyrkokör. Sedan har jag varit 
med i olika körer. I Kammar-
kören VocAle kom jag med 
för tio år sedan. Jag sjunger 
andra bas. Det är den som är 
längst ner, säger Jan-Åke och 
pekar mot golvet.

– Att sjunga i kör är det 
roligaste man kan tänka sig. 
Du får en social samvaro och 
träffar en massa sköna männ-
iskor. Vi har jättetrevligt ihop.

Ingrid Inhammar är av 
samma uppfattning.

– Det är roligt att ha en 
bra kör på hemmaplan, slippa 
behöva åka till Göteborg för 
att öva. Gemenskapen är 
kanon och Sabina är väldigt 
duktig som körledare, säger 
Ingrid.

Efter en kort fikapaus åter-
upptas repetitionerna. De 
olika stämmorna ska finslipas 
och Sabina Nilsson tillrättavi-
sar när det behövs.

– Att sjunga julsånger är 
något speciellt. Det är en 
högtid med stora förvänt-
ningar och det brukar komma 
mycket folk till kyrkan både 
på första advent och på vår 
sånggudstjänst, avslutar 
Sabina.

JONAS ANDERSSON

Julsånger med Kammarkören VocAle

Kammarkören VocAle repeterar julsånger under ledning av Sabina Nilsson. Nu på söndag kommer VocAle att framträda i 
Starrkärrs kyrka.

Välkomna!

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

Call Girl
Söndag 2/12 kl 18
Onsdag 5/12 kl 19

Entré 80kr

Hobbit en oväntad resa
Onsdag 12/12 kl 19
Söndag 16/12 kl 18

Entré 80kr

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

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Kommande
- Berättelsen om Pi
- Sune i Grekland
- Mammas pojkar
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Skidsemester i Söll
8 dagar i Österrike
Hotel AlpenSchlössl ★★★★  
Söll är en av de främsta skid-
orterna och en del av Ski Welt 
Wilder Kaiser, det största sam-
manhängande skidområdet i 
hela Österrike med ca. 250 km 
skidspår. En lift från Westerndorf 
länkar dessutom till Brixen och till 
Kitzbühel, vilket skapar en av de 
största skidområdena i världen. 

Pris per person i dubbelrum 
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Pris utan reskod från 6.299:- 

Pristillägg 4/2-9/3: 550:-

gen med bastu, turkiskt 
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barnrabatt 
Ring & hör!

Ankomst: Valfri 7/1-25/3 2013.
OBS: Kuravgift på 2 EUR per pers./per dygn.

Upplev Neumünster
4 dagar i Nordtyskland

Best Western Hotel Prisma ★★★

Hotellet ligger i utkanten av staden, mellan centrum 
och badsjön Einfelder See, nära bl.a. stadens stora park. 
Här väntar hansa- och storstäder och medeltidsidyller.

Ankomst: Tors- och fredagar t.o.m. 20/12 2012 och 3/1-14/6 2013.

Pris per person i dubbelrum

1.249:-

olika golfbanor
 2 barn 
6-14 år 

½ priset

Vistelse
inklusive vinprovning

Endast 1.499:-

Kalmars historiska charm
3 dagar i Småland

★★★

Upplev en utav Sveriges mest historiska och upplevelserika städer; 
den gamla residens- och stiftstaden Kalmar! Bo centralt på hotell 
nära till allt!

Ankomst: Fredagar t.o.m. 14/12 2012 och 4/1-14/6 2013. Valfri 
i sportlovet 8/2-1/3, påsk 28-30/3 och Kristi himmelsfärds dag 
9-10/5 2013.                             Endast slutstädning.
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1.199:-
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6-14 år ½ 

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

Direktsändningar från 
Metropolitan New York:

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

Verdis intensiva drama om svartsjuka 
och hämnd i en ny uppsättning av 
omtalade operaregissören David 

Alden, som återkommer till Met för 
första gången på 20 år.

Lördag 8 dec kl 19.00
Medborgarhuset, Alafors

Matbiljett till pausen, 140kr

Maskeradbalen
av Giuseppe Verdi

200:-

JulJubel med Göteborgs Symfoniker 
som gästas av Sissela Kyle och 

Michael Weinius.

Fredag 14 dec kl 19.00
Medborgarhuset, Alafors

Matbiljett till pausen, 190kr

Julkonsert
Ring för biljetter

0702-656670 el. 0303-741325

Gratis!

Verdis opera om det antika Egypten 
har ikonstatus i operavärlden.

Lördag 15 dec kl 19.00
Medborgarhuset, Alafors

Matbiljett till pausen, 140kr

Aida av Giuseppe Verdi

200:-

STARRKÄRR. Julen är i antågande.
För Kammarkören VocAle innebär det en hektisk period.
Första framträdandet äger rum i Starrkärrs kyrka på första 

advent.

Starrkärrs församlingshem är 
hemvist för Kammarkören 
VocAle som nu övar intensivt 
inför de olika uppträdanden 
som väntar den närmaste 
tiden. Det inleds på söndag 
i samband med gudstjänsten 
på första advent, fortsätter 
med julsångsgudstjänst den 
16 december och dessutom 
kommer man att sjunga ut 
julen i Starrkärrs kyrka på 
Tjugondedag jul.

– Nu är det fokus på jul-
melodier, såväl traditionella 
sånger men även nyskrivna 
låtar. Den här kören är fan-
tastisk på det sättet att man är 
pigg på att lära sig nytt, säger 
körledare Sabina Nilsson.

Kammarkören VocAle 
består av ett knappt 20-tal 
medlemmar. Samtliga stäm-
mor finns representerade, 
men fler sångfåglar hälsas väl-
komna till gemenskapen.

– Kvinnor eller män spelar 
ingen roll, hälsar Sabina Nils-
son.

En av veteranerna är Jan-
Åke Fagerström. Han bör-
jade sjunga i kör redan 1974 
och har hållit på sedan dess.

– Det var min svärmor som 
puttade in mig i Nödinge 
kyrkokör. Sedan har jag varit 
med i olika körer. I Kammar-
kören VocAle kom jag med 
för tio år sedan. Jag sjunger 
andra bas. Det är den som är 
längst ner, säger Jan-Åke och 
pekar mot golvet.

– Att sjunga i kör är det 
roligaste man kan tänka sig. 
Du får en social samvaro och 
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JONAS ANDERSSON

Julsånger med Kammarkören VocAle

Kammarkören VocAle repeterar julsånger under ledning av Sabina Nilsson. Nu på söndag kommer VocAle att framträda i 
Starrkärrs kyrka.

Välkomna!

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

Call Girl
Söndag 2/12 kl 18
Onsdag 5/12 kl 19

Entré 80kr

Hobbit en oväntad resa
Onsdag 12/12 kl 19
Söndag 16/12 kl 18

Entré 80kr

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

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Kommande
- Berättelsen om Pi
- Sune i Grekland
- Mammas pojkar
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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

Extraöppet i samband 
med BanaVäg 

i Väst-invigningen 

9 december 11.00-17.00

Cat Club:  

PS Live

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

Fredagen den 30 november 
Mat, dryck, musik och hög stämning. 

I Schlagerbaren: Tompa.

Entré inkl. buffé: 225 kr. Biljetterna släpps fredag 23 nov. 
Efterinsläpp från kl. 21: 125kr.

Åldersgräns: 20 år.

& DJ Pierre

LILLA EDET. På torsdag 
arrangeras konsert i 
Folkets Hus.

Thomas & Snotrics 
står på scenen.

Arrangör är GAS-
festivalen i samarbete 
med Västerlanda Kul-
tur och Media.

Vackra ljud, grovt sväng, 
spännande och ovanligt, men 
absolut inte ogreppbart. Det 
är beskrivningen av Thomas 
& Snotrics som uppträder i 
Folkets Hus nu på torsdag.

Med vanliga och lite 
mindre vanliga instrument 
skapar bandet pinfärsk, 
nytänkande musik som 
hamnar någonstans mellan 
genregränserna för rock-
jazz-electronica. Delvis 
komponerad musik som 
vävs samman i en helhet av 
improvisation och impulser.

Gruppen består av 
Thomas Gunillasson, 
Thomas Backman och 
Johan Björklund.

Västerlanda Kultur och 
Media är en nystartad fören-

ing som vill samla den konst-
närliga kompetensen i hela 
Lilla Edets kommun och vara 
en resurs för bygden på olika 
sätt. Föreningen planerar för 
en rad spännande evenemang 
som konserter, musikfestival, 
gatumålning, kulturföreställ-
ningar för barn och ungdom, 
workshops och dialogmöten 
mellan konstnärer, näringsliv 
och kommunen.

Musikkonsert i Folkets Hus

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

På torsdag serveras det vackra ljud i Lilla Edets Folkets Hus när Thomas & Snotrics intar 
scenen.          Foto: Magnus Bergström

Torsdagen den 15 novem-
ber hade SPF Götaälv-
dalsbygden månadsmöte 
i Kompassen på Ström. 
Ordföranden Kerstin 
hälsade ett 50-tal medlem-
mar välkomna. Gubes från 

Brålanda, Gunnar Gustavs-
son, dragspel, och Bertil, 
el-bas underhöll. De var på 
toppenhumör med fartfylld 
musik som varvades med 
berättelser och vitsar.

I pausen serverades kaffe, 

smörgås och kaka. Sedan 
fortsatte Gubes med oför-
minskad entusiasm och fick 
med sig alla i allsången.

Eftermiddagen avslutades 
med lotteri.

❐❐❐

Månadsmöte i Kompassen

Två ensembler möts i ett 
gränsland där musikaliska 
och sceniska erfarenheter 
förenas med olika arbetssätt. 
Akustiskt möter elektroniskt, 
improvisation möter note-
rat. Ensemblerna vill med 
detta manifestera det faktum 
att konst/konsertmusik och 
experimentell/elektronisk 
dansgolvsorienterad musik 
inte längre står så långt ifrån 
varandra som de en gång 
gjorde. Genom att placera 
de bägge genrerna och 
ensemblerna i en ny kontext 
gör vi musiken intressant för 
nya grupper, och låter den 
nå ut till många fler.

Projekten tog sin början 
under GAS-festivalen i 
Göteborg 2010 då fyra 
flöjtister och en electronica-
grupp delar konsertkväll 
på Nefertiti. Båda ensem-
blerna gillar vad de hör 
hos varandra och idén om 
ett samarbete väcks. Forty 
Fingers består av fyra klas-
siskt skolade flöjtister som 
i ensemblen specialiserar 

sig på ny musik och nya 
speltekniker. Kvartetten vill 
även utmana begreppet om 
konsertformen som sådan, 
och förändra den. 

World Domination består 
av tre tonsättare, alla med 
ena benet i experimentell 
electronica, och det andra i 
nutida konstmusik. Namnet 
The Opposing Power vitt-
nar om tron på att det finns 
något positivt att vinna 
genom att låta olikheter 
möta varandra, kanske för 
att också se de likheter som 
finns.

Nu kommer de till Ale 
gymnasium för att hålla 
workshop, tillsammans med 
deltagarna hoppas de att 
oupptäckta kompositioner 
ska skapas och nya möten 
ske. Det hela resulterar i en 
lunchkonsert dagen efter 
med fri entré som alla kan 
komma och njuta av.

Workshopen hålls tors-
dagen den 29 november 
och lunchkonserten dagen 
därpå, fredag 30 november, 
på Röda scenen i Ale gym-
nasium. 

❐❐❐

Lunchkonsert i 
Ale gymnasium

Ann Elkjär, Anna Svensdotter, Jill Widén, Daniel Karlsson, 
Jonatan Liljedahl och Mattias Petersson medverkar på 
lunchkonserten i Ale gymnasium fredagen den 30 november.
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors - Kilanda - Nol - Starrkärr - Älvängen

1 i advent, söndag 2/12
Nols kyrka 

Familjegudstjänst kl. 11.00 
Barnkören gNola sjunger! 

Efter gudstjänsten blir det fortsatt 
gemenskap med pyssel hantverk lek 
i församlingssalen och en enkel lunch 

Vi håller på så länge 
vi tycker det är roligt!

Präst: Mikael  Nordblom

Starrkärrs kyrka 
Mässa kl. 11.00 

Kammarkören Voc-Ale 
damkören Vox feminale samt 

instrumentalister. Vi välkomnar 
sommarkonfirmanderna.  Avtackning 

och välkomnande av kyrkvärd.
Kyrkkaffe.

Präst: Lennart Johnsson

Älvängens kyrka 
Familjemässa kl. 11.00

Drama och härlig musik! 
Extra festligt fika efteråt 

Präst: Per-Martin Andersson

Kilanda kyrka 
Mässa kl. 18.00 

Sånggruppen MIRA från Alingsås 
sjunger musik av kvinnliga 

amerikanska kompositörer om 
Jesu födelse, julfirande och 

förhoppningar om en värld i fred. 
Musik som berör både 

öra och hjärta! 
Präst: Lennart Johnsson

Älvängens blå kyrka

Onsdag 5/12 kl. 14.00 
Efter andakten serveras god gröt 

tillsammans med trevlig underhållning. 
Alla är varmt välkomna!

GRÖTFEST!

Tio respektive elva medlemmar i SPF Ale-
bygden har fått lära sig baka bröd på gam-
maldags vis över öppen eld. Irene och Mats 
Gustavsson, Hallbacken, hade bjudit in oss 
till sin bakstuga i närheten av Gravsnäs. Här 
har Mats egenhändigt byggt en bakugn, som 
fungerar perfekt.

Vi välkomnades med kaffe och tunnbröd-
smörgås innan det var dags att gå till verket. 
Under värdfolkets skickliga ledning fick vi 
lära oss de olika momenten. Vi gjorde tunn-
bröd samt tjockare och tunnare kakor. Till 
lunch bjöds mustig soppa.

Vi som fick assistera Mats med grädd-
ningen fick det verkligen hett om öronen. 
Alla deltagare var mycket nöjda och sänder 
ett hjärtligt tack till Irene och Mats för en 
fantastisk dag.

Fredagen den 30 november vandrar vi i 
Nödinge med avslutande lunch på gymna-
siet.

SPF Alebyggen deltar i Bruksongars jul-
marknad på Glasbruksmuseet den 8 decem-
ber. Studiecirkeln om St Petersburg startar 
den 18 februari. Avresedatum är fastställt till 
den 24 augusti.

Lennart Mattsson

Torsdagen den 15 
november hölls årets 
sista kvartalsmöte hos 
PRO Surte-Bohus i 
matsalen på Bohus 
dagcentral. Mötet hade 
samlat ett 90-tal med-
lemmar. Vår PRO-kör, 
under ledning av Stig 
Alfredsson, öppnade 
mötet med några glada 
och trevliga sånger.

Till mötet hade 
inbjudits Kontakt- och 
Besöksverksamhetens 
ordförande, Inga-Britt 
Karlbom, som redo-
gjorde för hur verksam-
heten i Ale fungerar. 

Cirka 130 personer 
är för närvarande enga-
gerade. Här kan man 
få hjälp med sådant 
som inte innefattar 
hemtjänsten uppgifter 
utan en medmänniska 
ställer upp kanske för en 
pratstund, högläsning, 
läkarbesök eller besök 
hos frissan.

Verksamheten har visat att det finns behov 
för detta och man vill gärna att fler anmäler 
intresse att ställa upp. Det är kostnadsfritt 
för den sökanden och de som arbetar inom 
verksamheten ställer upp ideellt. Det finns 
många som bor ensamma och har få eller 
inga anhöriga som finns i närheten och kan 
hjälpa till.

Under mötesförhandlingar redovisades 
budget för 2013 med oförändrade avgifter, 
planerade resor, cirklar, kurser med mera. 
Dessutom fanns platser kvar till vår julfest 
den 30 november.

Därefter tog vår inbjudne vissångare 
Ingvar Gunnarsson plats på podiet och gav 
oss en underbar timma med historik och 
sånger ur Cornelis Vreeswijks rika reper-
toar. Mycket uppskattat och de flesta sång-
erna kände vi igen och sjöng med i.

Efter kaffe, macka och god kaka läm-
nade vi mötet med en härlig känsla efter ett 
mycket trevligt möte.

Gunilla Carlson
Sekreterare

SPF-are i 
baktagen

Kvartalsmöte med PRO Surte-Bohus

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

ADVENT I VÅRA KYRKOR
Skepplanda församlingshem 
Kl 10 Gudstjänst, B Broman, kyrkkaffe

Skepplanda kyrkokör

Hålanda kyrka 
Kl 12 Gudstjänst, B Broman

Hålanda kyrkokör
Erik Hultstrand-Ahlin - trumpet

S:t Peder kyrka 
Kl 10 Mässa, M Skredsvik

Lödöse kyrkokör
Flöjt: Marie Lindqvist

Trumpet: David Wahlqvist
Kyrkkaffe

Ale-Skövde kyrka 
Kl 17 Adventssång, M Skredsvik

Solosång: Karolina Lindgren
Flöjt: Marie Lindqvist

Trumpet: David Wahlqvist

Tunge kyrka 
Se ovanstående

Välkommen till Hålanda 
kyrkliga arbetskrets

FÖRSÄLJNING lördag 1 december kl 13
i Hålanda bygdegård

Auktion av hemystad ost, brynost  
och handarbeten.

Tombola, lotterier samt kaffeservering
Gåvor mottages tacksamt!

Varmt tack
Till alla som bidragit till det  
fina resultatet 56.233 kr vid  

vår försäljning.
Outtagen vinst lila T 17

Hämtas hos Anita Rydén
0303-336159 före den 21 dec 2012.
Skepplanda Kyrkliga Syförening

Inga-Britt Karlbom föreläste på PRO Surte-Bohus kvar-
talsmöte förra torsdagen.        Arkivbild: Jonas Andersson

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Jubileumsmässa i Surte kyrka – 100 år!
Lördagen den 1 december kl 15
Medv. kontr. pr. Martin Lind, församlingens präster och diakon.
Bach Adventskantat nr.61 ” Världens frälsare kom här” mm.
Surte ekumeniska kör, musiker ur Ale kvartetten, solister Ida Anders-
son - sopran, Benedikt Melichar - tenor (Innsbruck, Österrike), Karin 
Nilsson – Piano, Rolf-Åke Fält - orgel, Vladimir Masko - dirigent

Första Advent söndag 2 december

Gemenskapsträff 29 
november
Bohus servicehus kl. 15.00 
Daniel Perez underhåller. Reine 
Bäck – Adventsandakt. 
Fika, alla är välkomna. 

Adventsgudstjänst för 
små & stora
Surte kyrka fredag 30 novem-
ber  kl 10.00. Förskolan Paradi-
set medverkar med sång. Kyrko-
herde Harry Hultén

Adventsgudstjänst 
Surte kyrka kl.11.oo Medver-
kande  Surte ekumeniska kör, 
musiker ur Ale kvartetten, solis-
ter Ida Andersson - sopran,  
Benedikt Melichar - tenor (Inns-
bruck, Österrike), Rolf-Åke Fält 
- orgel, Vladimir Masko - diri-
gent. Harry Hultén, Kyrkkaffe

Gudstjänst för stora och små 
Nödinge kyrka kl. 11.00 Med-
lemmar ur alla körer i Nödinge 
Kyrka medverkar. Kyrkkaffe. 
Ungdomsgruppen har försälj-
ning av rättvisemärkta varor där 
överskotten går till kyrkans In-
ternationella arbete. Reine Bäck

Onsdagsträff 5 december 
Surte församlingshem kl. 14.00. Terminsavslutning med ”Advents-
mys - Ida Andersson”. Fika, alla välkomna!

Adventsgudstjänst - Bohus Servicehus kl. 15 Harry  Hultén 
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Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 7

DYGNET RUNT

TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

Predikoturer
Skepplanda pastorat
Skepplanda kyrka stäng för 
renovering, gudstjänsterna är 
fl yttade till församlingshem-
met, Albotorget. Skepplanda 
församl hem sönd 
2/12 kl 10, Gudstjänst Bro-
man, kyrkkaffe. Hålanda kyr-
ka sönd 2/12 kl 12, Guds-
tjänst Broman. Onsd 5/12 kl 
10, Gemenskapsträff. S:t Pe-
der kyrka sönd 2/12 kl 10, 
Mässa Skredsvik. Tisd 4/12 kl 
18, Veckomässa med fördjup-
ningskväll. Lörd 8/12 kl 16, 
Jul i byn – Musikgudstjänst 
Skredsvik. Ale-Skövde kyrka 
sönd 2/12 kl 17, Adventssång 
Skredsvik. Tunge kyrka sönd 
2/12, se övriga.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, Nord-
blom, Fuxia kören SPF kören 
och Martinssons Brassensem-
ble. Tisd kl 9, Mässa i försam-
lingshemmet, Isacson. Onsd 
kl 18:30, Mässa, Norberg. 
Torsd kl 17, Finska vakras-
te julsånger i församlings-
hemmet.

Åsbräcka kyrka
Sönd kl 18, Gudstjänst, Wes-
tergaard.

Guntorps missionskyrka
Onsd 28/11 kl 18.30, Spå-
rarScout & UpptäckarScout. 
Sönd 2/12 kl 11, Gudstjänst 
på Första Advent Sammanlyst 
till Älvängens Missionskyr-
ka. AnneMarie Svenninghed, 
Körerna  Adventsfi ka. Onsd 
kl 18.30, Luciakväll 3- Öv-
ning i Ävängens Missionskyr-
ka. Onsd kl 18.30, Tonår & 
ÄventyrarScout som inte övar 
möts också i Älvängen och 
fi xar klart för Luciafesten.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Tisd 27/11 Nols kyrka kl 
18.30, Musikcafé. Aftonto-
ner med Rosékvartetten som 
spelar valda favoriter. Ka-
rin Nygren och Pernilla Berg 
(violin), Anna Jonsgården 
(viola) och Anna Boesen (cel-
lo). Torsd 29/11 Nols kyrka 
kl 18.30, Veckomässa, Nord-
blom. Sönd 2/12, 1 i advent 
(se annons) Nols kyrka kl 11, 
Familjegudstjänst, Nordblom. 
Starrkärrs kyrka kl 11, Mässa, 
Johnsson. Älvängens kyrka kl 
11, Familjemässa, Andersson. 
Kilanda kyrka kl 18, Mässa 
Johnsson. Månd 3/12 Starr-
kärrs församlingshem kl 10-
12, Syföreningen. Onsd 5/12 
Starrkärrs 

kyrka kl 9.30, Vardagsguds-
tjänst. Älvängens kyrka kl 14, 
GRÖTFEST! Älvängens kyr-
ka kl 18.30, Taizémässa - En 
stilla stund mitt i veckan! An-
dersson.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 29/11 kl 18, Musikca-
fé, Ohlins. Sönd 2/12 kl 11, 
Gudstjänst, Leif Karlsson m fl  
från Bohus.

Surte missionsförsamling
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. Torsd 29/11 kl 19, Gläd-
jekören övar inför den 16/12. 
Fred 30/11 18:30. Spel-
kväll för alla åldrar, med fi ka 
och andakt. Välkommen! 
Sönd 2/12 kl 17, 1:a advent. 
Gudstjänst. Toner i advent. 
Per Kjellberg. Lerum Surte 
Symphonic Band. Missionsof-
fer. Servering. Månd 3/12 kl 
19, Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Onsd 
5/12 kl 18:30, Tonår. Onsd 
5/12 kl 19, Ekumenisk bön i 
missionskyrkan. Onsd 5/12 
kl 21, Innebandy i Surtesko-
lan. En lotterivinst är kvar att 
hämta ut efter höstmarkna-
den. Det är blårandig lott, se-
rie J, nummer 286. Välkom-
men in. Sena ändringar i detta 
program kan inträffa.På www.
surtemissionskyrka.se är det 
uppdaterat.

Älvängens missionskyrka
Tisd 27/11 kl 10, Samtal och 
bön. Kl 10-13, Stickcafe. Kl 
19, Ungdomsstyrelsen. Torsd 
29/11 kl 19.30, Körövning. 
Fred 30/11 kl 12, Babymassa-
ge. Sönd 2/12  kl 11, Gemen-
sam gudstjänst med Guntorp 
på Första Advent. AnneMarie 
Svenninghed. Kören - kyrkfi -
ka. Kl 18, Tonår. Månd 3/12 
kl 18.30, Scout. Tisd 4/12 kl 
10, Samtal och bön. Onsd 
5/12 kl 19, Styrelsen.

Fildelfi aförsamlingen - Bo-
hus pingstkyrkan
Onsd 28/11 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 2/12 
kl 11, Gemensam gudstjänst 
i Alafors Leif Karlsson. Onsd 
5/12 kl 19, Sång bibelläsning 
och bön.

Smyrnaförsamlingen i Älv-
ängen
Tisd 27/11 kl 8-9, Bön. 
Onsd 28/11 kl 18-19, Bön. 

Kl 19.30, Smyrnakören övar. 
Torsd 29/11 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år) - terminsav-
slutning. Fred 30/11 kl 19.30, 
Greenhouse (åk 7 och uppåt). 
Kl 20.30, Effect – Öppet hus 
& Café för ungdomar. Lörd 
1/12 kl 10-13, Second Hand 
& Café. Sönd 2/12 kl 11, Ad-
ventsgudstjänst, Marie Nord-
vall. Nattvard. Bibelutdel-
ning. Kyrkkaffe. Tisd 4/12 kl 
8-9, Bön. Kl 14, Bibelsamtals-
gruppen – terminsavslutning.

Nödinge församling
Torsd 29/11 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. Fred 
30/11 kl 10, Surte kyrka Ad-
ventsgudstjänst för Stora och 
små H Hultén. Lörd 1/12 kl 
15, Surte kyrka Jubileums-
gudstjänst H Hultén R Bäck 
M Lind. 2/12 1:a Advent kl 
11, Nödinge kyrka Advents-
gudstjänst R Bäck. Kl 11, Sur-
te kyrka Adventsgudstjänst H 
Hultén Vladimir. Kl 15, Bo-
hus Servicehus Adventsguds-
tjänst  H Hultén Vladimir. 
Månd 3/12 kl 18.30, Nödinge 
församlingshem Mässa H 
Hultén. Onsd 5/12 kl 10, Nö-
dinge kyrka Vardagsgudstjänst 
för stora och små H Hultén. 
K, 11, Fridhem Gudstjänst H 
Hultén. Kl 17, Finsk bibel-
samling. Kl 19, Ekumenisk 
bön Surte Missionskyrka.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Fast Grundpris 8.900:-

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

FONDKISTAN
En värdig begravning till

en rimlig kostnad.

Ännu en adventshögtid 
står för dörren. Visst är 
det något alldeles un-

derbart med fönstren. Vi talar 
om stämning med all rätt, men 
finns det en tanke med alla 
tänad ljus? Advent betyder an-
komst för världens frälsare. 
" Se guds lamm som bortta-
ger våra synder säger Johan-
nes Döparen när han ser Jesus 
komma". I en mörk värld då 

våldet får så stor plats behö-
ver vi kunna se ljusets stora 
möjlighet att lysa in i våra 
hem och hus. Men också in 
i våra hjärtan och liv. Det är 
då vi kan förstå Guds kärlek 
till oss människor. Gåvan som 
kom från himlen kan vi också 
denna advent och jul ta till oss 
och vara tacksamma för. Då 
blir framtiden så mycket lju-
sare och varmare. Låt oss alla 
tänka på detta när sångerna i 
advent och jul på nytt ljuder i 
våra kyrkor eller kanske på den 
plats där Du finns.

Leif Karlsson
Pastor  i Pingstkyrkan Bohus

Betraktelse
Se jag står vid dörren och bultar

Till minne 

Till minne av

Inga Wiik
Vår älskade

mamma och mormor

Så långt borta, men ändå 
så nära. Kvar finns en 

känsla av din omtänksam-
het & kärlek, som aldrig 

lämnar dina kära

Ett år har gått, det är ändå 
så svårt för oss att släppa 

taget, om någon så kär som 
DU…

Alltid en del av oss

Ammi, Jesper & Kim
Lennie & Jennie

Alexandra & Anders
Jonathan, Linus & Alice

Dean

Jordfästningar
Claës W Kjellberg. I Örgryte 
gamla kyrka hölls tisdagen 20 
november begravningsguds-
tjänst för Claës W Kjellberg, 
Göteborg. Offi ciant var Bo 
Eek.

Svea Oscarsson. I Smyrna-
kyrkan, Älvängen hölls onsda-
gen 21 november begravnings-
gudstjänst för Svea Oscarsson, 
Alvhem. Offi ciant var kom-
minister Bengt Broman.

Elly Persson. I Angereds kyr-
ka hölls fredagen 23 november 
begravningsgudstjänst för Elly 
Persson, Agnesberg. Offi ciant 
var Charlotta Nylund.

Kjell Persson, Nödinge 
har avlidit. Född 1949 och 
efterlämnar makan Harriet 
samt döttrar med familjer 
som närmast sörjande.

Lissie Nilvall, Hålanda 
har avlidit. Född 1934 och 
efterlämnar barnen Liselott 
med familj och Lars-Rune 
samt syskon med familjer 
som närmast sörjande.

Dödsfall

Min käre Make
Vår älskade Pappa
Svärfar och Morfar

Kjell Persson
* 4 juni 1949

har idag hastigt lämnat oss i sorg och saknad

Nödinge 16 november 2012

HARRIET
JENNY och MATTIAS

Elias, Oliver

SANDRA och DANIEL

Olivia, Emma

Du gav oss det bästa som livet kan ge

Du gav oss Din trygga och varma hand

Så snar till hjälp så ofta Du hann

Tack för all godhet, all kärlek vi fick

Tack för all ömhet vi såg i Din blick

Du ville oss alla så innerligt väl

Du månade om oss med hela Din själ

Du sparade aldrig Dig själv för de Dina

Minnena av Dig är så ljusa och fina

Vi ville så gärna behålla Dig kvar

Men Din stund på jorden fullbordad var

Tack för våra lyckliga år tillsammans

Begravningsgudstjänsten äger rum tisdagen 4
december kl. 11.00 i Nödinge kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund i församlingshemmet.
O.s.a till Ale Begravningsbyrå tel. 0303-33 33 99

senast måndagen 3 december.
Tänk gärna på Hjärt-Lungfonden tel. 0200-88 24 00.

Vår älskade Mamma
Mormor och Svärmor

Lissie Nilvall
* 26 juni 1934

har i dag lämnat oss i
stor sorg och saknad.

Hålanda
19 november 2012

LISELOTT och CONNY

Andreas

LARS-RUNE

Syskon med familjer

Övrig släkt och vänner
 
Ett hjärta av godhet 

har slutat att slå 

Den eviga vilan har 

kommit 

Vi tackar för allt vad      

i livet Du skänkt 

För kärlek och omsorg, 

vad vackert Du tänkt 

Må klockorna ringa    

till vila 

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen 14
december kl. 11.00 i

Hålanda kyrka. Efter
akten inbjudes till

minnesstund i
församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå tel.

0303-33 33 99 senast
onsdagen 12 december.

Lika välkommet som
blommor är en gåva till

Cancerfonden tel.
020-59 59 59 eller till

Hjärt-Lungfonden tel.
0200-88 24 00.

Ett varmt tack till
personalen på Nordäng,
Klockarängen för god

och fin omvårdnad.

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

SÄLJES

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

Släpkärra äldre välvårdad 
obroms. släpkärra (wetterö). 
Med nya däck, 1000:-
tel. 0303-74 67 20

Utförsäljning av möbler, hus-
geråd, julsaker, tavlor, TV (bla 
billy bokhyllor). Lördag 1 dec kl 
10-14 eller enl överenskommelse. 
Göteborgsvägen 89 i Surte.
tel. 0722-17 57 43

UTHYRES

Stuga 2 rum och kök, toa, 
dusch och veranda. Egen träd-
gård. Uthyres till ensam person 
utan djur.
tel. 0520-66 22 49

Mekarställe i Bohus.
70 kvm. Garageinfart, värme, el, 
vatten, pentry etc.
tel. 031-22 73 27

Ö HYRA

Jag önskar Hus/Parhus/
Radhus eller Lägenhet att 
hyra i Älvängen. Jag har en 2:a 
i centrala Göteborg, 5 min från 
Avenyn,barnvänligt och grön-
områden i närheten som jag kan 
byta med. Hyran är inkl. parke-
ring och kabel-tv 4555:-
Jag önskar byta mot en 3:a eller 
4:a Endast i Älvängen!
tel. 0736-42 00 72 Lasse

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

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

Jag söker en skötare till 
min supersnälla C-ponny. Två 
ggr/v. Ingen nybörjare utan en 
bestämd och tuff ryttare då hon 
är väldigt pigg! Ponnyn står i 
Skepplanda. Maila för mer info
pussen@live.se

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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Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)
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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 inklu-
sive montering. Innehar F-skatt 
sedel. Ring Håkan.
tel. 0709-48 49 46

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. Över 
15 års erfarenhet inom branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi fixar allt inom trädfällning, 
undanröjning, trädgårdsarbete 
och snöröjning. Stort som smått.  
Låga priser. Använd ROT/RUT 
avdrag 50%. F-skatt & försäkring 
finns.
tel. 0765-76 17 29

Välkomna till Hundfixarn
Vi tar emot hundar på dagis, även 
pensionat. Passa på att klippa/
trimma er hund samtidigt då 
hunden är hos oss. Vi har trim 
med utbildad personal. Alltid bra 
priser och bra service.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

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

Hipp Hipp Hurra för
Elliot Lööf

som fyller 6 år den 30/11
grattis från

Farmor & Farfar

Stort grattis till Freja på 6-årsdagen den 30/11
Många pussar & kramar från moster, mormor och morfar

Ett stort grattis
till vår prinsessa

Amelia
som fyller 3 år den 27/11

Grattiskramar från
Mamma, Pappa & Leo

Grattis 
vårt älskade barnbarn

Amelia
på 3-årsdagen 27/11

Önskar Mormor, Morfar 
& Morbror Johan

Välkommen till världen
vår älskade Leo
Amelias lillebror

Född 28/12 på Näl
Tack till BM Kristina 

MVC Bohus
Jessica Lumsden

Robin Kourmadias

Välkommen till oss
underbara Nova!

 Den 10 augusti föddes vår 
älskade dotter på NÄL. Hon 
vägde 3410 gram och var 50 
cm lång. Ett stort tack till 
alla som var med när hon 

kom till världen!
Linda och Christian Millegård

Välkommen vår älskade lilla 
Philip!

Stolt storebror är Melvin och 
de lyckliga föräldrarna Jenny 

& Martin

Födda

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Veikko Kangasoja, Bohus

Tack! Till alla er som har varit med och genomfört den 35:e upplagan av Nol Cupen.
Eldsjälar, föräldrar och ungdomar ni har gjort ett fantastiskt arbete under helgen.
Vi vill även här passa på att tacka alla våra sponsorer. Tack säger                  Nol Cups kommittén

Tack

Veckans ros 
Veckans ros till ambulanspersonalen i Älvängen med ett sär-
skilt tack till Stefan Andersson för ett fantastiskt bemötande 
av vår dotter när hon skadade sig den 13 november.

Tacksamma föräldrar till Ida
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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

SÄLJES

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

Släpkärra äldre välvårdad 
obroms. släpkärra (wetterö). 
Med nya däck, 1000:-
tel. 0303-74 67 20

Utförsäljning av möbler, hus-
geråd, julsaker, tavlor, TV (bla 
billy bokhyllor). Lördag 1 dec kl 
10-14 eller enl överenskommelse. 
Göteborgsvägen 89 i Surte.
tel. 0722-17 57 43

UTHYRES

Stuga 2 rum och kök, toa, 
dusch och veranda. Egen träd-
gård. Uthyres till ensam person 
utan djur.
tel. 0520-66 22 49

Mekarställe i Bohus.
70 kvm. Garageinfart, värme, el, 
vatten, pentry etc.
tel. 031-22 73 27

Ö HYRA

Jag önskar Hus/Parhus/
Radhus eller Lägenhet att 
hyra i Älvängen. Jag har en 2:a 
i centrala Göteborg, 5 min från 
Avenyn,barnvänligt och grön-
områden i närheten som jag kan 
byta med. Hyran är inkl. parke-
ring och kabel-tv 4555:-
Jag önskar byta mot en 3:a eller 
4:a Endast i Älvängen!
tel. 0736-42 00 72 Lasse

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

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

Jag söker en skötare till 
min supersnälla C-ponny. Två 
ggr/v. Ingen nybörjare utan en 
bestämd och tuff ryttare då hon 
är väldigt pigg! Ponnyn står i 
Skepplanda. Maila för mer info
pussen@live.se

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 inklu-
sive montering. Innehar F-skatt 
sedel. Ring Håkan.
tel. 0709-48 49 46

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. Över 
15 års erfarenhet inom branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi fixar allt inom trädfällning, 
undanröjning, trädgårdsarbete 
och snöröjning. Stort som smått.  
Låga priser. Använd ROT/RUT 
avdrag 50%. F-skatt & försäkring 
finns.
tel. 0765-76 17 29

Välkomna till Hundfixarn
Vi tar emot hundar på dagis, även 
pensionat. Passa på att klippa/
trimma er hund samtidigt då 
hunden är hos oss. Vi har trim 
med utbildad personal. Alltid bra 
priser och bra service.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

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

Hipp Hipp Hurra för
Elliot Lööf

som fyller 6 år den 30/11
grattis från

Farmor & Farfar

Stort grattis till Freja på 6-årsdagen den 30/11
Många pussar & kramar från moster, mormor och morfar

Ett stort grattis
till vår prinsessa

Amelia
som fyller 3 år den 27/11

Grattiskramar från
Mamma, Pappa & Leo

Grattis 
vårt älskade barnbarn

Amelia
på 3-årsdagen 27/11

Önskar Mormor, Morfar 
& Morbror Johan

Välkommen till världen
vår älskade Leo
Amelias lillebror

Född 28/12 på Näl
Tack till BM Kristina 

MVC Bohus
Jessica Lumsden

Robin Kourmadias

Välkommen till oss
underbara Nova!

 Den 10 augusti föddes vår 
älskade dotter på NÄL. Hon 
vägde 3410 gram och var 50 
cm lång. Ett stort tack till 
alla som var med när hon 

kom till världen!
Linda och Christian Millegård

Välkommen vår älskade lilla 
Philip!

Stolt storebror är Melvin och 
de lyckliga föräldrarna Jenny 

& Martin

Födda

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Veikko Kangasoja, Bohus

Tack! Till alla er som har varit med och genomfört den 35:e upplagan av Nol Cupen.
Eldsjälar, föräldrar och ungdomar ni har gjort ett fantastiskt arbete under helgen.
Vi vill även här passa på att tacka alla våra sponsorer. Tack säger                  Nol Cups kommittén

Tack

Veckans ros 
Veckans ros till ambulanspersonalen i Älvängen med ett sär-
skilt tack till Stefan Andersson för ett fantastiskt bemötande 
av vår dotter när hon skadade sig den 13 november.

Tacksamma föräldrar till Ida
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT

��

p
y

SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

9 1 7 6
5 2 3 8
1 6 9 4 5

6 2 1 5 9 3
4 2 6 1

4 8 3 6
3 5 4 8 9

2 6 1

8 5 6
6 4 2

3 2 9 8 1

1 6 9
3 9 7

4 3

6 8 4 9 5
4 8 3

5 2 1

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:-

2012  |   vecka 47  |   nummer 42  |   alekuriren 31PYSSEL2012  |   vecka 48  |   nummer 43  |   alekuriren 47PYSSEL



VI ÖNSKAR

DIG EN RIKTIGT

God Jul!

KR
Riktpris 3300 kr

ALLA AKTIVITETER
HHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLVVVVVVVVVVVÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSKKKKKKKKKKKOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTT

ÅRETS JULKLAPP!

ERBJUDANDET GÄLLER T O M 23/12 2012

KR
Ord. pris 900 kr

ALLA AKTIVITETER

PPPPPPPPaaaaaaaassssssssssssssssaaaaaaaa ppppppppåååååååå aaaaaaaatttttttttttttttt uuuuuuuuttttttttnnnnnnnnyyyyyyyyttttttttttttttttjjjjjjjjaaaaaaaa 
fffffffffrrrriiiiiiiiisssskkkkkkkkkvvvvååååååååårrrrdddddddddppppppeeeennnnggggggeeeennnn iiiiiiiiinnnnnnnnaaaannnn 

ååååååååårrrrrrrrrsssssssssssssssssskkkkkkkkkiiiiiiiiifffffffffttttttttteeeeeeeeettttttttt!!!!!!!!!

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
HHHHHHHHHHEEEEEEEEEELLLLLLLLLLÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSKKKKKKKKKKOOOOOOOOOORRRRRRRRRRTTTTTTTTTT

KR

OBS! GULDBONUS
KORTEN GÄLLER I HELA 

REGION VÄST

PÅ GÅNG!
DOPNING OCH VÅLD
NOL 6 DECEMBER 2012
Ale kommun och Sportlife 
inbjuder till ett seminarium om 
dopning och våld. 

Torsdag 6 december kl 18.30 på 
Sportlife Nol, Folketshusvägen 1.

Anmäl er på tel: 0303-74 16 50


