
Skidpremiär 
närmar sig! 
ALE. På lördag öppnar 
Alebacken igen.

Kylan kom perfekt 
och snökanonerna har 
varit igång sedan i 
fredags. 
ATt få öppna Ales alpina skidcenter 
redan första veckan i december är 
en dröm för föreningen Aleback-
ens eldsjälar, men en rekordtidig 
premiär är det inte tal om.

– Nej, för två år sedan öppnade vi 
den 3 december. Annat var det i fjol 
då vi fi ck vänta betydligt längre. Vi 
är tacksamma för att vintern har 
slagit till och allt tyder på en lång 
säsong. Målet är att öppna båda 
nedfarterna och barnpacken. Kom-
mer det lite mer natursnö kan även 
pulkabacken gå att använda, hälsar 
John Hansson, Alebacken SK.

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 44  |  vecka 49  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

Vilken julkonsert!
– Nina Söderquist och 
Daniel Lindström 
jazzade loss

499:- 1595:-

www.axums.se

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

Matberedare Bosch
Ord pris 699:-

Mulitmaskin Bosch
Ord pris 1695:-

Julgranar i Nol
Vi har flyttat från Shell till Däck-Lasses infart

Grangubben har som vanligt 

de finaste granarna 
& de bästa priserna

Granarna är färdiga och uppsatta fr o m 12 dec 

Vi bjuder på glögg & pepparkakor 
Klipp ur och ta med annonsen så får du 

20:- rabatt på din gran!

  

Lödöse 0520-66 00 10

Lördag 8/12 stänger
vi kl 18.00 på grund
av julbordsfirande!

Det blev som vanligt en mycket minnesvärd julkonsert i Ale gymnasium. Kulturstipendiater och ungdomsledare hyllades, Nina Söderquist och Daniel Lind-
ström underhöll – dessutom fi ck Vaknas projektledare, Thomas Berggren, svensk mästare i drogförebyggande arbete, sin efterlängtade guldmedalj. 
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TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

ÄNTLIGEN 
VINTER!

ECCO SNOW RUSH
Goretexkänga med kardborre
Stl 27-37.

799KR
ORD. PRIS 949 KR

WEATHER REPORT 
FLEECE

Damstorlekar i flera färger.

99KR
ORD. PRIS 299 KR
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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!

NU HAR VI NYA, 
ÄNNU GENERÖSARE 

ÖPPETTIDER!

ALLA DAGAR

7-23
Ale Torg 7, 449 31 NÖDINGE, Tel 0303-975 00

www.ica.se/ale

Öppet alla dagar 7-23



Hur mycket man 
än förbereder sig, 
planerar, strukture-

rar och organiserar – kaoset 
i juletid och tiden där före 
slår ändå alltid in. Det är 
lika självklart som tomten 
själv. Sen är det väl så nära 
idioti man kan komma när 
man dessutom tror sig hinna 
med att åka över till London 
för en fotbollsupplevelse 
mitt i röran av julmarknader, 
lucior, julbilagor, julbord 
med mera. Det tillhör inte 
mitt livs mest begåvade 
beslut. Å andra sidan är det 
just den där kryddan livet 
behöver emellanåt för att 
energin och kreativiteten ska 
infi nna sig. Sen ligger det 
ju något i de första raderna, 
det spelar inte så stor roll 
hur du än beter dig i juleti-
der, det blir kaos ändå. Även 
i år är det mesta sig likt, 
förutom på en punkt...

När traditionens makt 
står som starkast väljer 
Trafikverket att inviga ett 
av Sveriges största infra-
strukturprojekt i modern 
tid, BanaVäg i Väst. Kom-
munerna i Göta älvdalen 
upp till Trollhättan skriver 
historia, eller lämnar histo-
rien och går in i framtiden, 
i en tid då vi i princip bara 
vill att allt ska vara precis 
såsom det alltid har varit – 
enligt alla traditioner. Det 
är ändå lite häftigt måste 
jag säga. Lasse Kronér 
och Jessica Andersson ska 

riva loss under invigningen 
i Älvängen och på Lödöse 
Södra station. De gör det 
mitt bland tomtar och troll. 
Invigningstalen kommer att 
handla om framtiden, nästa 
generation får andra förut-
sättningar. 

Ale och Lilla Edet får 
nya argument. I Älvängens 
julmarknadsbilaga spår 
erfarne fastighetsmäklaren, 
Lennart Olsson, att hus-
priserna kommer att stiga i 
spår av pendeln. Vem vågar 
säga emot? Däremot kan 
det säkert ta lite tid innan 
de stora effekterna kommer, 
men att infrastrukturen 
kommer att påverka prisbil-
den på villor och lägenheter 
i Ale/Lilla Edet är ristat i 
sten. Frågan är bara hur lång 
tid det tar innan marknaden 
upptäcker pendelns möjlig-
heter. Vi tog Västtåget 
från Älvängen förra 
onsdagen. Tolv minuter 
senare rullade vi in mot 
Centralen i Göteborg. 
Häpnadsväckande! Nu 
stoppade tåget några 
hundra meter för tidigt 
på grund av ett signal-
fel, inte helt ovanligt 
det heller, och totalt 
tog resan ändå sina 
24 minuter... När allt 
flyter som det ska kan 
vi nog förbereda oss på 
riktigt snabba förbin-
delser och 
företrädare 
för Väst-

trafik har sagt att de i den 
första reseplaneraren har 
tagit marginal. Att pendeln 
kommer att ta 20 minuter 
från Nödinge till Göteborg 
tror jag föga på. Det tar ju 
faktiskt bussen...

På söndag ses vi förhopp-
ningsvis på gator och torg 
i Ale – och kanske även i 
Lödöse? Aldrig någonsin 
har det hänt så mycket på så 
många platser. Jag hoppas 
ni har tagit del av program-
met och där upptäckt att 
ni möter Anton Hysén 
i Bohus, No Tjafs och 
Annika Sjöö  i Nödinge, 
Lasse Kronér och Jessica 
Andersson i Älvängen och i 
Lödöse. Det finns möjlighet 
att se allt. Det är bara att 
hoppa på pendeln!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Det mesta är sig likt

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Ansvarig utgivare
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
0704-80 63 91
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

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

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

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

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

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

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

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

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

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

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

LAXMI
Göteborgsvägen 115, Lilla Edet

Tel: 070 675 07 97

Öppettider: Vardagar 11.00-18.00
Helger 11.00-16.00

Lagerrensning 1:a advent t o m 23 dec,
därefter ingen försäljning.

Julmarknad 
Lödöse Hus 

Lördag 8 dec kl 11-15
Jul i byn på torget kl 12-16 

lotteri & kaffeservering

Arrangörer:
Slöjd & Konsthantverk kring  
älven i samarbet lödöse hus,  
studieförbundet vuxenskolan  

och Jul i byn

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

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.

Vi har massor av 
julklappserbjudande

och

Saffran 10:-
Senap  49:-

Öppettider
Vardagar 08-19
Lördagar 10-16

Salong
0303-74 91 91

Mån-fre 9-18,

lör 9-14 

Postvägen 4 ������4

VIP-INBJUDAN!
Tors 6 dec kl 19-21

Varmt välkommen till salongens vip kväll, som vi 
arrangerar tillsammans med LR representanter, 

nagelteknologen MMS naglar

Mingel, jubel, tilltugg och självklart stylingtips för 
jul- och nyårsfesten.

Under kvällen erbjuder vi 20% rabatt på 
färgbehandlingar om ni bokar denna kväll.

massor av julklappstips & erbjudaden
från LR katalogen

Snygga naglar till jul & nyår med 10% rabatt

Kanonerbjudande på hårvårdsprodukter

Vi ses!

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA



Hur mycket man 
än förbereder sig, 
planerar, strukture-

rar och organiserar – kaoset 
i juletid och tiden där före 
slår ändå alltid in. Det är 
lika självklart som tomten 
själv. Sen är det väl så nära 
idioti man kan komma när 
man dessutom tror sig hinna 
med att åka över till London 
för en fotbollsupplevelse 
mitt i röran av julmarknader, 
lucior, julbilagor, julbord 
med mera. Det tillhör inte 
mitt livs mest begåvade 
beslut. Å andra sidan är det 
just den där kryddan livet 
behöver emellanåt för att 
energin och kreativiteten ska 
infi nna sig. Sen ligger det 
ju något i de första raderna, 
det spelar inte så stor roll 
hur du än beter dig i juleti-
der, det blir kaos ändå. Även 
i år är det mesta sig likt, 
förutom på en punkt...

När traditionens makt 
står som starkast väljer 
Trafikverket att inviga ett 
av Sveriges största infra-
strukturprojekt i modern 
tid, BanaVäg i Väst. Kom-
munerna i Göta älvdalen 
upp till Trollhättan skriver 
historia, eller lämnar histo-
rien och går in i framtiden, 
i en tid då vi i princip bara 
vill att allt ska vara precis 
såsom det alltid har varit – 
enligt alla traditioner. Det 
är ändå lite häftigt måste 
jag säga. Lasse Kronér 
och Jessica Andersson ska 

riva loss under invigningen 
i Älvängen och på Lödöse 
Södra station. De gör det 
mitt bland tomtar och troll. 
Invigningstalen kommer att 
handla om framtiden, nästa 
generation får andra förut-
sättningar. 

Ale och Lilla Edet får 
nya argument. I Älvängens 
julmarknadsbilaga spår 
erfarne fastighetsmäklaren, 
Lennart Olsson, att hus-
priserna kommer att stiga i 
spår av pendeln. Vem vågar 
säga emot? Däremot kan 
det säkert ta lite tid innan 
de stora effekterna kommer, 
men att infrastrukturen 
kommer att påverka prisbil-
den på villor och lägenheter 
i Ale/Lilla Edet är ristat i 
sten. Frågan är bara hur lång 
tid det tar innan marknaden 
upptäcker pendelns möjlig-
heter. Vi tog Västtåget 
från Älvängen förra 
onsdagen. Tolv minuter 
senare rullade vi in mot 
Centralen i Göteborg. 
Häpnadsväckande! Nu 
stoppade tåget några 
hundra meter för tidigt 
på grund av ett signal-
fel, inte helt ovanligt 
det heller, och totalt 
tog resan ändå sina 
24 minuter... När allt 
flyter som det ska kan 
vi nog förbereda oss på 
riktigt snabba förbin-
delser och 
företrädare 
för Väst-

trafik har sagt att de i den 
första reseplaneraren har 
tagit marginal. Att pendeln 
kommer att ta 20 minuter 
från Nödinge till Göteborg 
tror jag föga på. Det tar ju 
faktiskt bussen...

På söndag ses vi förhopp-
ningsvis på gator och torg 
i Ale – och kanske även i 
Lödöse? Aldrig någonsin 
har det hänt så mycket på så 
många platser. Jag hoppas 
ni har tagit del av program-
met och där upptäckt att 
ni möter Anton Hysén 
i Bohus, No Tjafs och 
Annika Sjöö  i Nödinge, 
Lasse Kronér och Jessica 
Andersson i Älvängen och i 
Lödöse. Det finns möjlighet 
att se allt. Det är bara att 
hoppa på pendeln!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Det mesta är sig likt

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
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Grafisk formgivare
0303-33 37 33
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Fotograf
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Jonas Andersson
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0303-33 37 35
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Webbutvecklare
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

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

Adam Eriksson
Webbutvecklare
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0303-33 37 34
adam@alekuriren.se
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Redaktör
0707-71 29 45
0303-33 37 30
johanna@alekuriren.se

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

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

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

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

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

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

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

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

LAXMI
Göteborgsvägen 115, Lilla Edet

Tel: 070 675 07 97

Öppettider: Vardagar 11.00-18.00
Helger 11.00-16.00

Lagerrensning 1:a advent t o m 23 dec,
därefter ingen försäljning.

Julmarknad 
Lödöse Hus 

Lördag 8 dec kl 11-15
Jul i byn på torget kl 12-16 

lotteri & kaffeservering

Arrangörer:
Slöjd & Konsthantverk kring  
älven i samarbet lödöse hus,  
studieförbundet vuxenskolan  

och Jul i byn

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

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.

Vi har massor av 
julklappserbjudande

och
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Senap  49:-
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Salong
0303-74 91 91
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VIP-INBJUDAN!
Tors 6 dec kl 19-21

Varmt välkommen till salongens vip kväll, som vi 
arrangerar tillsammans med LR representanter, 

nagelteknologen MMS naglar

Mingel, jubel, tilltugg och självklart stylingtips för 
jul- och nyårsfesten.

Under kvällen erbjuder vi 20% rabatt på 
färgbehandlingar om ni bokar denna kväll.

massor av julklappstips & erbjudaden
från LR katalogen

Snygga naglar till jul & nyår med 10% rabatt

Kanonerbjudande på hårvårdsprodukter

Vi ses!

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

2012  |   vecka 49  |   nummer 44  |   alekuriren 3

Den 9 december byter vi till nya tider i kollektivtrafiken. Förutom att Alependeln invigs är det även mycket som händer med bussarna i Ale.

Ändringar på befintliga linjer:
401 Ny körväg mellan Bohus och Angered, ersätter linje 72. 

Ersätts av linje 301 mellan Bohus och Kungälv.
402 Ny körväg via Klareberg och Tagene. Kortas vid Lindhol-

men.
403 Linjen försvinner och ersätts av Alependeln.
404 Linjen försvinner och ersätts av linje 401 och Alependeln.
405 Linjen försvinner och ersätts av nya linje 416 (anropsstyrd).
406 Linjen försvinner och ersätts mellan Nödinge–Ryd av nya 

linje 413, mellan Älvängen–Kilanda av nya linjerna 412 och 
414, samt mellan Kilanda–Ryd av nya linje 416 (anrops-
styrd).

407 Linjen försvinner och ersätts av nya linje 431.
408 Linjen försvinner och ersätts av nya linje 415.
409 Linjen försvinner och ersätts av nya linje 414.
424 Linjen försvinner och ersätts av den nya linje 433.
425 Linjen försvinner och ersätts delvis av linje 421. Linjenummer 

425 används i fortsättningen till en linje mellan Lödöse och 
Prässebo. 

Nyheter i Ale 9 december

0771–41 43 00, vasttrafik.se

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

Nya linjer:
411 Älvängen–Alafors–Nödinge 

Ersätter Lila Express på sträckan Älvängen - Nödinge dock 
via Alafors, och ansluter till Alependeln i Nödinge.

412 Älvängen - Starrkärr - Alafors – Nödinge 
Ersätter 402 via Älvängen - Nödinge och ansluter till Ale- 
pendeln i Nödinge.

413 Ryd - Alafors – Nol 
Ersätter linje 406 och passar bra för byte med Alependeln i Nol.

414 Kollanda - Starrkärr - Alafors – Nol 
Ersätter linje 409 och passar bra för byte med Alependeln i Nol.

415 Sandsjödal - Bönabo – Nödinge

416 Ranneberg - Pussen – Nödinge (anropsstyrd)

Anropsstyrd trafik som ersätter linje 405 och delar av linje 406.
431 Kollanda - Fors - Älvängen 

Ersätter linje 407.
433 Lödöse - Alvhem - Skepplanda 

Ersätter linje 424.
434 Getås - Skepplanda - Älvängen 

Ersätter Lila Express på sträckan Älvängen - Getås och passar 
bra med byte till Alependeln i Älvängen.

Ett annorlunda mäklaruppdrag
NÖDINGE. Svensk 
Fastighetsförmedling i 
Ale har givit sig själv 
ett annorlunda uppdrag 
– att mäkla ett peppar-
kakshus.

Budgivningen har 
startat och sker till 
förmån för Vaknafon-
den.

– Det är ett välbyggt 
hus som har det mesta, 
säger Lars-Erik Eriks-
son med ett leende.

Efter ett antal års grubb-
lande föll bitarna på plats.

– Vi har länge känt att vi 
vill göra något för att bidra 
till samhället. ICA:s idé med 
Vaknapåsen är genialisk och 
vi skulle gärna göra något lik-

nande. Nu investerade vi i ett 
pepparkakshus som vi hoppas 
spekulanterna kommer att 
stå i kö för, säger Lars-Erik 
Eriksson.

Huset är ett professionellt 
bygge av yrkesmännen på 
Cederleüfs & Svenheimers 
konditori.

– Det är gediget hantverk 
och egentligen vill vi ju ha det 
kvar, säger en leende Lars-
Erik.

På söndag är det officiell 
visning hos Svensk Fastig-
hetsförmedling på Ale Torg, 
men den nyfikne kan redan nu 
titta förbi eller informera sig 
om detaljer på hemsidan.

– Vi hoppas budgivningen 
kommer igång omgående och 
har satt ett rimligt utgångspris 

på 1500 kronor.
Hela försäljningssum-

man skänks till Vaknafonden, 
något som drogförebyggare 
Thomas Berggren känner 
stor tacksamhet för.

– Det är ett fantastiskt 
roligt initiativ och vi ser fram 
mot ett fortsatt samarbete 
med Svensk Fastighetsför-
medling. Vi tror ju att våra 
gemensamma insatser starkt 
bidrar till en bättre boen-
demiljö, inte minst för barn 
och unga i Ale. Det gör på 
sikt mäklaruppdraget än mer 
intressant, säger han.

Svensk Fastighetsförmed-
ling hoppas att särskilt före-
tagare ska lockas av det unika 
huset.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Pepparkakshus av fi naste märke. Svensk Fastighetsförmedling och Lars-Erik Eriksson har 
nu budgivning för ett riktigt mästerverk. Pengarna går oavkortat till Vaknafonden. Thomas 
Berggren är stum av beundran.



Moderaterna, 
Centerpartiet, 
Kristdemokra-

terna och Aledemokraterna 
uppvisar en skrämmande 
okunskap om livsvillkoren 
för många människor i vår 
kommun. För väldigt många 
är en hundralapp hit och en 
hundralapp dit stora pengar. 
Om du har små inkomster 
och fl era 
barn, som du 
dessutom vill 
ge en rik fri-
tid trots små 
ekonomiska 
möjligheter, 
så är några 
hundralappar 
faktiskt inte 
växelpengar. Vi accepterar 
inte att vissa barn alltid är 
”sjuka” när klassen ska göra 
något roligt. Att sedan M, 
KD, C och AD raljerar och 
driver med detta faktum 
att det fi nns hushåll med 
små inkomster är oför-
skämt. ”Ska skolan köpa 
in cyklar och skidutrust-
ning”, undrar dessa partier 
i Alekuriren. Självklart inte! 

Håll er till rimliga propor-
tioner! Men inget barn ska 
behöva avstå från viktiga, 
pedagogiska och intressanta 
aktiviteter i skolan på grund 
av att föräldrarna inte har 
råd!Heder åt Folkpartiet i 
Ale som ser barnens villkor i 
denna fråga.

Socialdemokraterna, Vän-
sterpartiet 
och Miljö-
partiet har-
dessutom ett 
finansierat 
förslag till 
hur barnen 
till föräldrar 
med små 
inkomster 

ska kunna följa med klassen 
på viktiga studiebesök och 
aktiviteter. Vi vill ge varje 
klass en klasskassa. Om inte 
ens sjuåringarna ges lika vill-
kor i skolan 
kan man 
undra vart 
Ale är på 
väg?

 

Dennis Ljunggren
Socialdemokrat
Vice ordförande

Utbildningsnämnden Ale

alekuriren  |   nummer 44  |   vecka 49  |   2012INSÄNT4

Under den gångna 
helgen möttes Folk-
partiets Länsför-

bunds styrelse för uppladd-
ning och kraftsamling inför 
den stundande valrörelsen. 
Styrelsen hade anlitat en 
processledare som med-
verkade till ett sprudlande 
engagemang och vilja att 
uppnå alla de förväntningar 
som styrelseledamöter ut-
tryckte för att få ett ökat 
stöd för liberal politik i EU 
som på nationell nivå. 

Att de liberala värdering-
arna om människors lika 
värde samt frihet kopplat 
med socialt ansvar fortfa-
rande kändes brinnande 
aktuellt var alla rörande 
överens om. Liksom att det 
fortfarande, trots många 
liberala segrar under det 
senaste seklet, finns många 
fortsatta utmaningar- inte 
minst inom integrations- 
arbets- och utbildningsom-
rådet. 

Länsförbundets ordfö-
rande Anita Brodén ser 
framtiden an med stor till-
försikt och räknar med ett 
fortsatt intensivt arbete i 
länsförbundets 13 kommun-
föreningar.

Michelle Winkel
Ordförande

Folkpartiet Liberalerna
Lödöse/Lilla Edet

JUST NU!
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JULEN ÄR HÄR! Inredning, metervara 
& färdigsytt

Nu har protesterna 
som organiserades 
av Alefjälls Natur-

skyddsförening gett resultat, 
och det blir ingen vindkraft 
på Alefjäll.

När jag läste om protes-
terna första gången undrade 
jag varför det inte kommit 
någon information om saken 
från Naturskyddsföreningen 
(också känd som SNF eller 
Svenska Naturskyddsför-
eningen). Jag är nämligen 
medlem av dess Ale-krets, 
Naturskyddsföreningen 
i Ale. Sedan gick det upp 
för mig att Alefjälls Natur-

skyddsförening inte har ett 
dugg med Naturskyddsför-
eningen att göra, utan är en 
helt fristående organisation. 
Detta framgår dock, såvitt 
jag vet, inte i något enda 
inlägg från Alefjälls Natur-
skyddsförening. Inte heller 
i det som andra skrivit om 
ärendet.

Mina undringar är därför:
• Blev de som tillfrågades 

om att skriva på uppropet 
mot vindkraft på Alefjäll 
tydligt informerade om att 
Alefjälls Naturskyddsfören-
ing inte har något samband 
med Naturskyddsföreningen 

eller Naturskyddsföreningen 
i Ale?

• Vad än svaret på den 
frågan är, så kvarstår nästa: 
varför har denna informa-
tion inte gjorts tydlig i inläg-
gen i Alekuriren?

Observera att det här inte 
är ett inlägg i vindkraftsfrå-
gan. Det ifrågasätter bara 
om man har rätt att låna ett 
välkänt namn för att vinna 
propagandafördelar. Inte 
heller skriver jag detta som 
representant för Natur-
skyddsföreningen i Ale, även 
om jag råkar vara medlem.

Helge Malmgren Hålanda

Måndagen den 26/11 
höll kommunfull-
mäktige sitt no-

vembersammanträde. Efter 
en återremiss i maj månad 
låg frågan om nya former för 
partistöd åter på fullmäktiges 
bord. I maj månad stod en 
majoritet av kommunfull-
mäktiges ledamöter bakom 
ett förslag som totalt sett 
besparade kommunen ca en 
halv miljon kronor vilket vi 
Sverigedemokrater ansåg 
som ett ekonomiskt ansvars-
fullt förslag.

Förslaget innebar också 
en mer rättvis fördelning 
partierna emellan där de med 
få mandat fick en marginell 
ökning och de tre största en 
rejäl sänkning. Med dessa 
argument ställde vi

Sverigedemokrater oss 
bakom förslaget i maj månad.

Frågan har vid ett par 
tillfällen varit uppe i demo-
kratiberedningen och åter-

remitterats. När ärendet 
väl kom upp i kommunfull-
mäktige igen var tankarna 
om mer jämnt fördelade 
partistöd som bortblåsta och 
ett helt nytt förslag låg på 
bordet. En total kostnadsök-
ning om 182.000 kr jämfört 
med ursprungsförslaget. I 
kommunens totala budget 
är det ingen stor summa 
pengar men skattebetalarnas 
pengar skall hanteras med 
försiktighet och skall komma 
kommuninvånarna till gagn. 
Framförallt är fördelningen 
av ökningen från ursprungs-
förslaget anmärkningsvärd då 
det enbart gynnar de största 
partierna. Varför skall kom-
muninvånarna bidra med 
oskäligt för mycket pengar 
till enbart de tre största 
partierna? I handlingarna 
till fullmäktige framgår det 
att förslaget föregåtts av 
politiska överläggningar 
i demokratiberedningens 
presidium samt mellan kom-
munens kommunalråd. Man 
kan undra vad moderaterna 
och övriga alliansvänner 
erhållit i utbyte mot sin idé. 
Fullmäktiges beslut är ett 
urvattnat kompromissförslag 
som inte vittnar på krafttag 
och förändring. Sverigede-
mokraterna eftersträvar ett 
försiktigt framåtskridande 
som baseras på varsamhet, 
eftertanke och långsiktigt 
ansvarstagande där vår över-
tygelse går först utan att låta 
andra partier sätta agendan 
framför de egna idéerna.

Robert Jansson (SD)

5
svar

Catharina Eliasson, Alafors
– Då säger jag julskinkan.

Lisbeth, Älvängen
– Svaret på den frågan blir skinkan.

Lucas Marin, Krokstorp
– Det är prinskorvar och naturligt-
vis julmusten.

Majken Nilsson, Älvängen
– Julskinkan såklart!

Gunnel Karlsson, Hålanda
– Åh kära hjärtanes, det är nog 
sillen, brunkålen och skinkan. 

Vad är viktigast
på julbordet?

Sammanställt av: Hannele 
Andersson & Emma Holmgren

Får en bofi nk se ut hur som helst?

Uppladdning 
i Folkpartiet

Skrä(m)mande okunskap 
om människors livsvillkor!

Har Moderaterna gett upp sina egna 
idéer om ekonomiskt ansvarstagande?

Sveriges mest rutinerade arbetslag

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

Distriktschef  Kungälv, Ale
Ulf Österman, 0721- 511 814

Heder åt Folkpartiet
i Ale som ser barnens 
villkor i denna fråga. 

Dennis Ljunggren (S)

Folktandvården

Vi beklagar att 
våra telefoner och 
vår e-post inte har 

fungerat under 
början av vecka 48.

Orsaken var ett IT-fel som  
nu är åtgärdat

Med vänlig hälsning
Folktandvården Älvängen
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LUCIAKRÖNING 
LÖRDAGEN DEN 8 DECEMBER KL 17.00 

SKER KRÖNINGEN AV ALE LUCIA. 
Ceremonin äger rum i samband 
med Ahlafors IF:s julmarknad i 

Furulundsparken.

Vill Ni njuta av mer julmusik är Ni välkomna 
kl 16.30 då Luciakören bjuder på sång och 
musik tillsammans med Jerry Jacobsson, 

Tommy Kindmark och Real Groove.

vi säljer och tillverkar hus. 
massor av hus. mest i sverige.*
se mer på älvsbyhus.se

*

beställ prislista och katalog 
dygnet runt på alvsbyhus.se 
eller 0929-162 00

*enligt Byggfakta 2011

ÖPPET HUS ONSDAGAR: 14-18
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dygnet runt på alvsbyhus.se 
eller 0929-162 00

*enligt Byggfakta 2011

ÖPPET HUS ONSDAGAR: 14-18
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KUNGÖRELSE
 
Ansökan om bygglov har  
inkommit till byggnads-
nämnden Ale kommun 
angående två flerbostads-
hus på fastighet Nödinge-
Stommen 1:261.
Åtgärden avviker från 
planbestämmelser genom 
att loftgång mellan husen 
mot gården hamnar över 
sk plusmark (dvs mark som 
endast får bebyggas med 
uthus eller förråd).
 
De som anser sig berörda 
bereds tillfälle att lämna in 
synpunkter till Ale kommun. 
Synpunkter ska vara  
inlämnade skriftligt senast 
2012-12-27 till Sektor  
samhällsbyggnad, Plan- och 
Bygg, 449 80 Alafors.  
Handlingarna finns  
tillgängliga på Sektor  
samhällsbyggnad,  
kommunhuset Alafors.

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen 
den 17 december 2012 kl 17.00 i Medborgarhuset, 
Alafors.

Under sammanträdet medverkar representanter från 
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) för att 
diskutera uthållig tillväxt ur ett regionalt perspektiv med 
kommunfullmäktige.

Bland övriga punkter märks:

•  Översyn av taxor inom äldreomsorg och hälsa och 
sjukvård.

•  Rapport från höstens ortsutvecklingsmöten

Utöver ovanstående så kommer kommunfullmäktige 
även att besökas av Ale lucia. 

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

Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande. 
Cecilia Stedt, sekreterare.

Kom till kommunfullmäktige
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

SÖNDAGSÖPPET 
BIBLIOTEK 9 DECEMBER
I samband med invigningen av Bana Väg i Väst håller 
Ale gymnasium och då även Ale bibliotek i Nödinge 
öppet hus kl. 11.00 – 15.00. 
Välkommen!

PÅ GÅNG I ALE

NÖDINGE. Hört talas 
om bäbisdisco?

Det var det nog inte 
många som hade innan 
fredagens Sverigepre-
miär i Ale gymnasium.

Ett 30-tal bäbisar 
från olika delar av kom-
munen dansade loss i 
bibliotekets läsesal.

Bäbismys har hållit på under 
hela hösten på biblioteken 
i Surte, Skepplanda och 
Nödinge. Programpunk-
terna har varierat och bland 
annat bjudit på sagostunder, 
bäbiskonst, rim och ramsor 
samt babymassage.

– Vi har haft väldigt god 
uppslutning på våra träffar 

och initiativet till Bäbismys 
har verkligen uppskattats av 
föräldrarna och deras små, 
säger kultursekreterare Lisa 
Haeger.

I fredags var det höstav-
slutning på biblioteket i 
Nödinge. Läsesalen hade 
förvandlats till ett discorum 
med ballonger och blinkande 
lampor. 

– Jag har själv bäbisar 
hemma som gillar att dansa. 
Jag tänkte att då ordnar vi 
ett bäbisdisco, det är det 
nog ingen annan kommun 
som har gjort, förklarar Lisa 
Haeger.

Ett 30-tal mammor kom 
med sina bäbisar till Ale 
gymnasium. Stämningen 

var på topp och inga ledsna 
miner kunde skönjas hos 
småttingarna. De tycktes 
gilla musiken som ström-
made ur högtalarna.

– Lamporna var nog mest 
spännande, förklarar Mia 
som hade med sig Vale 6 
månader och Tyr, 4 år.

Som sig bör på ett disco 
serverades det också snacks. 
Besökarna lät sig väl smaka 
av de majskrokar som stod 
framdukade.

– Ett jättelyckat arrang-
emang! Bäbisdisco har vi inte 
haft för sista gången, kon-
staterade Lisa Haeger som 
lovar ett nytt programutbud 
till våren.

JONAS ANDERSSON

Jag tycker det är intressant 
att läsa vår lokaltidning, 
där man kan hänga med 

”lite” om vad som händer 
och sker i bygden. I någon av 
de senare utgåvorna påpekar 
ansvarig utgivare att de ”till-
lämpar etik och moral inför 
varje enskild publicering”. 
Det låter väl jättebra, hoppas 
de fortsätter med det. Många 
gånger har jag faktiskt undrat. 
Vidare står det ”Bestämde 
vi oss för att ge en saklig re-
dogörelse av vad som hänt”. 
Superbra, gör det ofta så 
kanske ni upplevs som trovär-
diga. Utan att peka ut någon 
speciell artikel känner jag att 

det inte alltid har varit så.
Men kan man begära 

detta? Jag anser det. Tid-
ningar har en stor genomslag-
skraft i varje fall om de blir 
lästa och i Ale har vi bara en 
lokaltidning att tillgå. Känner 
inte riktigt att jag kan ge mig 
på att starta upp en själv för 
att få något publicerat, vilket 
inte alltid är så lätt, enligt 
hörsägen.

Läste i GP att ”Aleskolor 
får fortfarande underbetyg”.

Båda mina döttrar, de 

äldsta, har gått där, den 
yngsta fick jag som tur är in 
på friskolan då hon kände att 
hon inte fick någon studiero i 
Himlaskolan, samt att det var 
lite dåligt med uppföljning av 
vad som sades och så vidare. 
Vi ansåg också att det blev 
för många lärarlösa lektioner, 
beroende på lärarnas utbild-
ning, sjukdom och så vidare. 
Vikarier visste de antagligen 
inte vad det var.

I vilket fall som helst, mina 
äldsta döttrar gick där med 

och den största hade tur att 
få bra lärare, den näst äldsta 
fick det sämre. Mycket bero-
ende på ”slappa” lärare. Nu 
anklagar jag inte dem direkt 
för alla lärare har ju en led-
ning, någon som bestämmer, 
hjälper och vägleder dem i 
sitt arbete. Drar upp riktlinjer 
med andra ord. Vissa lärare 
fixar detta utmärkt själva 
medans andra inte riktigt gör 
det. Det är alltså rena turen 
om man får en bra och enga-
gerad lärare. Det är min fasta 

övertygelse att om läraren 
blir sedd och respekterad, 
lyssnade på gällande saker 
som händer, eller problem 
som finns följs upp, så blir 
allt så mycket bättre. Detta 
avspeglar sig antagligen då 
i deras arbete med eleverna 
genom att eleverna behandlas 
på samma sätt sätt, blir sedda, 
kan framföra vad de tycker, 
arbeten, prov och så vidare. 
När jag försökte prata om 
detta, uppföljning, informa-
tion till föräldrar, så fick jag 

bara höra att ”det finns det 
inte tid till” eller ”så gör vi 
inte här”.

Det är nog ingen tillfällig-
het att Ale kommun hamnar 
långt ner på många listor. 
Varje gång jag personligen 
har försökt få till en träff eller 
ett samtal så har det tagit tid, 
först och främst att få tag i 
den som det gäller – sedan 
skall man få ett svar och få 
till en tid. Varje gång man 
ringer är vederbörande på 
tjänsteresa, ute på ärende, 
återkommer kl 14… och när 
man ringer har personen gått 
för dagen.

Lena Stewart

Ale kommun får underkänt – jag förstår varför

Bäbisar dansade loss i Nödinge

Mia hade med sig Vale sex månader och Tyr, 4 år, till fredagens bäbisdisco i Ale bibliotek.
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Åk gärna 

kollektivt, 

cykla eller gå!  

Var ute i 

god tid!

I år är 
Göteborgs 
julskyltning 
lite speciell.

 Exempelvis är det fl er skyltar för 
vägarbetsområde än det brukar. 

Det beror på att vi bygger nya busskörfält 
och cykelbanor på fl era platser i centrum.

Just nu är framkomligheten nedsatt 
runt Lilla Bommen, på Övre Husargatan, 

en bit av Södra vägen och Nya Allén. 
Så åk gärna kollektivt när du ska till stan 

och julhandla. Behöver du ta bilen 
fi nner du bäst parkeringsmöjligheter 

utanför centrum.

Trafi kkontoret önskar dig en trevlig julhandel.

För mer information: 
www.goteborg.se

 och www.vasttrafi k.se

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

Fruktkorgar
Populär julgåva

Beställ idag!

Frukt&Grönsakshuset

ALE. Alebyggen vill att 
hyrorna höjs med 5,1 
procent nästa år.

Hyresgästföreningen 
säger bestämt nej.

– Vi anser att det är 
på tok för höga krav 
i förhållande till hur 
det samhällsekono-
miska klimatet är och 
spås vara den när-
maste framtiden, säger 
Pedram Kouchakpour, 
chef på Hyresgästför-
eningens förhandlings-
enhet.

Kommunala Alebyggen vill 
höja hyrorna med 5,1 pro-
cent från årsskiftet. Bolaget 
motiverar kraven med ökade 
drift- och underhållskostna-
der.

Skulle bolagets krav bli 
verklighet blir en lägen-
het som i dag har en hyra 
på 5 000 kronor 255 kronor 
dyrare per månad. På ett år 
betyder det att de fasta utgif-
terna ökar med drygt 3 000 
kronor.

Hyresgäs t fören ingen 
avvisar det här kravet och 
hänvisar bland annat till att 
räntan är låg och att inflatio-
nen beräknas bli omkring en 
procent nästa år. 

– Samtidigt har många 
hyresgäster redan en 
ansträngd ekonomi och vi ser 
också oroande tecken på en 
våg av varsel över Västsve-
rige. Alla måste ta sitt ansvar. 
Det måste till synnerligen 
goda skäl för att motivera en 
hyreshöjning på 5,1 procent, 

säger Pedram Kouchakpour 
till Alekuriren.

Hyresgäs t fören ingen 
kräver även att Alebyggen 
redovisar hur förra årets 
hyreshöjning använts. För-
handlingarna har precis 
inletts och hur lång tid det 
tar innan parterna är överens 
återstår att se.

– Alebyggen får belägga 
sina krav och ju bättre under-
lag vi får desto fortare kan vi 
komma fram till ett beslut 
i frågan, avslutar Pedram 
Kouchakpour.

Alebyggen har cirka 2 300 
lägenheter i Ale kommun.

– För höga krav anser Hyresgästföreningen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hyresgästföreningen motsätter sig den hyreshöjning på 5,1 procent som Alebyggen föreslår.

Charlotte Eriksson 
Privat- och Företagsrådgivare 
Bank, 0303-33 16 43

Peter Johlund 
Säljare Liv och Pension 
0520-49 49 09

Vi hjälper dig med 
företagets Bank- och 
Försäkringslösningar.

0520 49 49 09

Alebyggen vill höja hyrorna
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hyrorna höjs med 5,1 
procent nästa år.

Hyresgästföreningen 
säger bestämt nej.

– Vi anser att det är 
på tok för höga krav 
i förhållande till hur 
det samhällsekono-
miska klimatet är och 
spås vara den när-
maste framtiden, säger 
Pedram Kouchakpour, 
chef på Hyresgästför-
eningens förhandlings-
enhet.

Kommunala Alebyggen vill 
höja hyrorna med 5,1 pro-
cent från årsskiftet. Bolaget 
motiverar kraven med ökade 
drift- och underhållskostna-
der.

Skulle bolagets krav bli 
verklighet blir en lägen-
het som i dag har en hyra 
på 5 000 kronor 255 kronor 
dyrare per månad. På ett år 
betyder det att de fasta utgif-
terna ökar med drygt 3 000 
kronor.

Hyresgäs t fören ingen 
avvisar det här kravet och 
hänvisar bland annat till att 
räntan är låg och att inflatio-
nen beräknas bli omkring en 
procent nästa år. 

– Samtidigt har många 
hyresgäster redan en 
ansträngd ekonomi och vi ser 
också oroande tecken på en 
våg av varsel över Västsve-
rige. Alla måste ta sitt ansvar. 
Det måste till synnerligen 
goda skäl för att motivera en 
hyreshöjning på 5,1 procent, 

säger Pedram Kouchakpour 
till Alekuriren.

Hyresgäs t fören ingen 
kräver även att Alebyggen 
redovisar hur förra årets 
hyreshöjning använts. För-
handlingarna har precis 
inletts och hur lång tid det 
tar innan parterna är överens 
återstår att se.

– Alebyggen får belägga 
sina krav och ju bättre under-
lag vi får desto fortare kan vi 
komma fram till ett beslut 
i frågan, avslutar Pedram 
Kouchakpour.

Alebyggen har cirka 2 300 
lägenheter i Ale kommun.

– För höga krav anser Hyresgästföreningen

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hyresgästföreningen motsätter sig den hyreshöjning på 5,1 procent som Alebyggen föreslår.

Charlotte Eriksson 
Privat- och Företagsrådgivare 
Bank, 0303-33 16 43

Peter Johlund 
Säljare Liv och Pension 
0520-49 49 09

Vi hjälper dig med 
företagets Bank- och 
Försäkringslösningar.

0520 49 49 09

Alebyggen vill höja hyrorna
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LILLA EDETS KOMMUN

Kungörelse
Onsdagen den 12 december har Lilla 
Edets kommunfullmäktige sammanträde i 
Biografsalongen, Folkets Hus kl. 17.30.

Välkommen att besöka sammanträdet!

Kommunfullmäktige behandlar bl.a. 
följande ärenden:

• Antagande av taxor och avgifter för 2013

• Införande av Ortsutvecklingsmöten

Bert Åkesson  Lena Palm
ordförande  sekreterare

Sammanträdet är offentligt och dagord-
ning och handlingar finns att läsa på 
kommunkontorets kansliavdelning och 
biblioteket i Lilla Edet fr.o.m. den  
5 december 2012.

ALE. En brandvarnare per vånings-
plan.

Ta också för vana att i samband 
med första advent testa brandvarna-
ren så att den fungerar.

Den uppmaningen kommer från 
räddningstjänsten och från skor-
stensfejarmästare Tony Nylander 
som genomför brandskyddskontrol-
ler i Ale och Lilla Edet.

Genom att upptäcka brand och larma så tidigt 
som möjligt kan du rädda liv. Med en brand-
släckare hemma släcker du en mindre brand på 
egen hand. Därför har Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap (MSB) gett ut rikt-
linjer (allmänt råd) att det i varje bostad ska det 
finnas brandvarnare. MSB och räddningstjäns-
ten rekommenderar att det även i varje bostad 
ska finnas brandsläckare i varje hem. 

Räddningstjänsten Ale/Kungälv har upprät-

tat ett samarbete med Alesotarn AB, som har 
i uppdrag att utföra brandskyddskontroll på 
fastigheter i Ale och Lilla Edets kommuner.

– Vi är två på företaget som genomför 
brandskyddskontroller. Sotning och brand-
skyddskontroll är två vitt skilda saker. Det krävs 
en särskild kompetens för att utföra en brand-
skyddskontroll, varför sotaren inte gör det när 
han är på besök, förklarar Tony Nylander.

Vid brandskyddskontrollen blir bostadsin-
nehavaren även upplyst om vad som är relevant 
för bostads innehavare enligt lagen om skydd 
mot olyckor. Oftast handlar det om uppsatta 
och fungerande brandvarnare.

– Det handlar inte om att vi kommer med 
några pekpinnar, utan vi vill ge information 
och förmedla kunskap om bra brandskydd. Vi 
har fått jättebra respons på de besök som vi hit-
tills har gjort, säger Tony.

Brandvarnare skapar chans att vakna i tid 
och hinna ut och eventuellt kunna släcka innan 

det är för sent. Omedelbar utrymning kan vara 
skillnaden mellan liv och död eller en total 
skada.

– Ofta tar man för vana att brandvarnaren 
fungerar, men har du varit bortrest längre än 
en vecka så kanske batteriet har varnat och så 
är det dött när du kommer hem. Därför brukar 
jag säga till personer som jag besöker att de ska 
ta för vana att testa brandvarnaren vid första 
advent.

Tony Nylander uppskattar att ungefär 30 
procent av bostäderna som han besöker saknar 
brandvarnare.

– Brandvarnarna ska placeras i taket och 
minst 50 centimeter från vägg. Avståndet 
mellan två brandvarnare ska inte vara mer än 
tolv meter. Det kan vara viktigt att tänka på i ett 
hus med öppen planlösning, säger Tony.

Brandvarnare på varje våning
– Bor du i ett hus med flera våningar bör du 
ha minst en brandvarnare på varje våningsplan.

Vid den här tiden på året är riskfaktorerna 
för brand större än vanligt. Det förekommer 
många levande ljus i hemmen och eldning i 
braskaminer har på senare år blivit allt popu-
lärare för att skapa trivsel. Faktum är att brand 
kopplad till eldstäder är den vanligaste orsaken 
till brand i villor och småhus.

– I en eldstad, som inte utgör den primära 
uppvärmningskällan, ska det inte eldas mer än 
2-2,5 kilo ved per timme.

Eldstäder som inte använts på länge eller 
som renoverats och ska tas i drift måste 
genomgå en kontroll av sotaren.

Finns det något att säga om levande ljus 
i hemmen?

– Du som tänder ett ljus har också ansvar 
för att det släcks. Värmeljus kan bli förrädiska 
om du ställer fler värmeljus tätt intill varandra. 
Ljusen kan då värma varandra och skapa en 
flera decimeter hög låga, säger Anders Finn 
på Räddningstjänsten.

Antalet utryckningar på grund av levande 
ljus ökar för varje adventsdag och är flest den 
fjärde advent. Vid tredje advent är brand i 
adventsljusstakar extra vanliga för då har de 
första ljusen redan brunnit ner ett stycke sam-
tidigt som vaksamheten blivit mindre.

– Vikten av fungerande brandvarnare i 
hemmen kan inte nog understrykas. Jag har 
ännu inte varit på någon dödsbrand i hus som 
haft brandvarnare. Brandvarnare räddar liv, 
avslutar Anders Finn.

Tony Nylander, som genomför brandskydds-
kontroll på uppdrag av Alesotarn, samt Peter 
Jigfelt på räddningstjänsten Ale/Kungälv 
betonar vikten av fungerande brandvarnare 
i hemmen. Uppmaningen är en brandvarnare 
 per våningsplan.

Hög tid att kolla brandvarnarna

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

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



alekuriren  |   nummer 44  |   vecka 49  |   20128

Vi bygger
Handelsplats Älvängen

Klart oktober 2013

Kontakt: christoffer.andersson@sefa.se

www.sefa.se

NÖDINGE. Ale är störst 
på UF-företagande i 
Göteborgsregionen.  

Det visar en färsk 
jämförelse av samman-
lagt elva kommuner. 

På Ale gymnasium 
laddar nu eleverna inför 
UF-mässan i februari, 
men först stundar sön-
dagens julmarknad.

På UF-mässan 2012 skördade 
Ale gymnasium stora fram-
gångar.

Inte nog med att tjejerna 
i Reseslumraren och DiaDi-
gital fick åka på SM i Stock-
holm, så utsågs aleläraren Jan 
Ragnarsson till Sveriges bästa 
UF-lärare. 

Att Ale är ett föredöme när 
det gäller ung företagsamhet 
är ingen nyhet, därför är det 
inte direkt förvånande att man 
toppar listan över UF-företa-
gande i Göteborgsregionen 
2011-2012. 

I jämförelsen, som tagits 
fram av UF Göteborg, har 
man mätt hur stort genom-
slag verksamheten har bland 
elever i årskurs två och tre. 
Den visade att 35 procent av 
Ale gymnasiums elever bedrev 
UF-företag, vilket kan jämfö-
ras med Partille, som kom på 
andra plats med 18 procent 
och Kungälv med 17 procent. 
Genomsnittet för Göteborgs-
regionen är 16 procent. 

UF-lärarna Jan Ragnars-
son och Otto Lundell tror 
att framgångarna dels beror 
på samarbetet lärarna emel-

lan, som även går över pro-
gramgränserna och dels att 
eleverna blir mer sedda på en 
liten skola. 

– UF-företagandet får stor 
plats i en liten kommun och 
engagemanget kommer från 
flera olika håll. Vi har stöd från 
såväl kommunledning som 
näringslivet och media. Ett 
problem inom UF generellt är 
att hitta bra rådgivare, perso-
ner från näringslivet som stöt-
tar eleverna i sitt företagande. 
Därför betyder stödet från Ale 
Rotary mycket, inte minst i 
kontakten med de lokala före-
tagen, säger Jan Ragnarsson 
och fortsätter:

– Det viktigaste är att det 
är ett utbildningskoncept 
som håller stenhårt i längden. 
Sedan är det alltid kul att vinna 
priser, men det är inte det vik-
tigaste.

Mindre klasser och många 
lärare som hjälps åt uppskat-
tas av eleverna. Det menar 
Josef Khalaf, Elin Jansson, 
Amanda Jonasson, Louise 
Paulsson och Caroline 

Wormdal, som går sista året 
på Samhäll/IT-ekonomi och 
tillsammans driver UF-företa-
get Tap On UF. 

– Det är synd att inte fler 
söker till Ale gymnasium. 
Vi trivs otroligt bra här och 
känner att lärarna tror på oss, 
säger Elin Jansson, vd och 
Josef Khalaf, marknadsansva-
rig, tillägger:

– Man utvecklas mycket 
som person genom att driva 
UF-företag och vi är flera som 
har funderat på att starta eget 
efter studenten.

De har köpt in sin produkt, 
en krantillsats som gör det 
lättare och roligare att dricka 
vatten ur kranen, från Neder-
länderna. Den finns ännu inte 
i Sverige, men nu hoppas de på 
att den ska få genomslag. 

I samband med invigningen 
av BanaVäg nu på söndag 
kommer Ale gymnasium att 
hålla Öppet hus. UF-eleverna 
ska då ha julmarknad i caféet 
där de presenterar sina före-
tag. 

JOHANNA ROOS

Josef Khalaf, Elin Jansson, Amanda Jonasson, Louise Pauls-
son och Caroline Wormdal driver UF-företaget Tap On UF.

Ale är störst på UF
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Hos oss hittar du årets julklappar – till stora och små. Dessutom är våra priser 
så låga att du kan ge dig själv en klapp. Spara på pengarna, inte det roliga 
i livet! Välkommen till oss!

Ale Torg, Nödinge
BLOCKLJUS

röd, 7x12 cm, Mimosa

10:-
ORD. PRIS 19,90

JULBUTIKEN

LEGO
Olivias trähus och Crosscykel

229:-
Barnens favorit!

med Sveriges lägsta priser!

PÄLSPLÄD
130x180 cm,

 finns i flera färger

149:-
ORD.PRIS 299:-

En julig knutpunkt
Som butiksansvarig på Repslagarmuseet har hon gjort sig oumbärlig.

Carina Fors har en förkärlek till julen och har svårt att dra ner på pyntet.
I lördags mötte hon besökarna på den årliga julmarknaden.

I lördags hade det blivit 
dags för Repslagarmuse-
ets årliga julmarknad. Hur 
blev det?

– Det blev kanonbra! Det 
var så roligt så det var inte 
klokt. Det kom massor av 
folk och vi sålde mycket av 
allt. I caféet var det full fart 
hela tiden. Eftersom det var 
väldigt kallt ute  så hade vi 
inte så höga förväntningar, 
men det blev väldigt bra. Jag 
tror att utställarna var nöjda 
också.

Vad har du själv för rela-
tion till julen?
– Jag tycker om julen. Det 
är skönt att få lugn och ro. 
Så länge man hade barn i 
huset var det alltid fullt upp 
med julbak och en massa 
pynt. Nu när barnen är 
vuxna har jag tänkt dra ner 
på det, men det är svårt. 

Jag älskar tomtar och det är 
mysigt med alla ljus. 

Vad vill du inte vara utan 
på jul?
– Skinkan är viktig och 
hembakat kakebröd. Gran 
med några klappar under 
och stämningsfull julmu-
sik vill jag också ha. Sedan 
missar jag inte Karl-Ber-
til Jonsson på julafton. Tänk 
att få vara Karl-Bertil för en 
dag…

Vad önskar du dig i jul-
klapp?
– Jag önskar alla barn en 
god jul, det är deras högtid.

Du har jobbat på Repsla-
garmuseet sedan 1998, 
vad är det bästa med ditt 
arbete?
– Att få träffa alla nya männ-
iskor och härliga besökare. 
Det är en plats för alla sorts 

människor att träffas – en 
riktig knutpunkt i dubbel 
bemärkelse. Många perso-
ner har jobbat och praktise-
rat här och alla har de bidra-
git med någonting och varit 
viktiga. Samhörigheten är så 
viktig och jag är säker på att 
Repslagarmuseet är jättevik-
tigt för hela Ale. 

I samband med invigningen 
av den nya vägen och järn-
vägen söndagen den 9 
december kommer ni att ha 
Öppet hus. Vad händer då?
– Bland annat kommer det 
att vara repslagning vid tre 
olika tillfällen och buti-
ken kommer att vara öppen. 
Man kan säkert hitta lite fina 
julklappar här hos oss.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Carina Fors
Ålder: 49
Bor: Älvängen
Familj: Sambon Jörgen och två 
vuxna barn.
Gör: Butiksansvarig på Repsla-
garmuseet
Intressen: Resor. Åker gärna 
motorcykel med Jörgen på 
sommaren. 
Drömresmål: Thailand. Tycker 
mycket om Mallorca och Kreta. 
Bäst med julen: Att få ta det 
lugnt och umgås med nära och 
kära
Favoriter på julbordet: Jans-
sons frestelse, hemmabakat 
kakebröd, sill och skinka.
På att-göra-listan: Ta mc-kort 
och väva en matta

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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NÖDINGE. Syftet är att 
öka kompetensen och 
höja statusen på yrken 
inom kök- och lokal-
vård. 

Nu har personal i Ale 
påbörjat sina kompe-
tenshöjande utbild-
ningar genom projektet 
SKY. 

I torsdags stod aller-
gier på schemat.

Att laga mat till många per-
soner innebär ett stort ansvar 
– kanske större än man kan 
tro. 

Med tanke på att mellan 
10 och 15 procent av barn 
och ungdomar i Sverige har 
någon form av överkänslig-
het mot livsmedel är utbild-
ning inom allergier av största 
vikt. 

En slev i fel gryta kan i 
värsta fall leda till dödsfall, 
så det är viktigt att alla har 
rätt kunskap, säger Malena 
Alverby, som jobbar i köket 
på Ale gymnasium. 

Hon planerar att validera 
sig till kock genom projektet 
SKY – Stark kompetens och 
yrkesstolthet. 

– Det är bra att kunna luta 
sig tillbaka på en utbildning, 

vilket också bidrar till att 
höja statusen på yrket. 

I torsdags var Malena en 
an sammanlagt 13 deltagare 
på kursen om födoämnesal-
lergier, som hölls av Britt 
Lerneby. 

Ämnet öppnade upp för 
diskussioner om allt ifrån 
laktosintolerans och aller-
gichocker till toxiska sub-
stanser i bittermandel och 
aprikoskärnor. 

Deltagarna, som tillhör 
en yrkesgrupp som sällan får 
chans att träffas, uppskattade 
att utbyta tankar och idéer. 

– Vi har hittills fått lite 
pengar till utbildning så det 
känns bra att man satsar på 
oss nu. Det är intressanta 
utbildningar och roligt att 
träffa andra i samma bransch, 
säger Tuula Viitanen, kock 
på Änggårdens förskola. 

Hållbara insatser
Linda Johansson, pro-

jektledare för SKY som inne-
fattar 13 kommuner, vittnar 
om att utbildningarna som 
hållits under hösten inom 
kök och lokalvård varit upp-
skattade.

– Man märker att det ger 
mycket när personal ringer 
till mig och berättar att de 

ändrat sina rutiner efter att 
ha varit på en utbildning. 

Satsningen är ett EU-pro-
jekt som finansieras genom 
ESF – Europeiska socialfon-
den.

Tomas Nilsson, verk-
samhetschef för service i Ale 
kommun, menar att utma-
ningen ligger i att göra håll-
bara förändringar.

Öka kompetensen
– Varje gång man gör en 
insats gäller det att hålla det 
så att man hela tiden ökar 
kompetensen. Utbildning är 
en kostnadsfråga, men i läng-
den skulle jag säga att det blir 
mer kostnadseffektivt med 
utbildad personal i köket. 
Det bidrar också till att man 
jobbar på ett bättre sätt och 
därför undviker förslitnings-
skador. Utbildning ger också 
bredd och ökar möjligheten 
att kunna byta arbetsuppgif-
ter. 

Han menar också att mer 
kunskap ställer högre krav 
på arbetsgivaren, vilket är ett 
steg i rätt riktning. 

Allergier på schemat
– EU-projekt för ökad kompetens i köket

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Tuula Viitanen, Marja-Liisa Hurskainen, Gun Pielström, Linda Hallstensson och Anna Ceder-
berg, som alla jobbar i skolkök i Ale, tog chansen att utbyta tankar och idéer i pausen.

Torsdag 6 dec

Ljusmassa 
A-te ca 1 kg

90 kr

Idag 
60 kr

COLORAMA ÄLVÄNGEN GÖTEBORGSV 88, TELEFON 0303-74 60 85 • MÅNDAG-FREDAG 09–18, LÖRDAG 10–14 • WWW.COLORAMA.SE

Coloramas julkalender
Nytt erbjudande i butiken varje dag

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 en eventuell 

det kostar dig en krona!

 

Ring oss idag!

Henrik Kjellberg
0727-316 360

A
Johansson
0705-377 619

Välplanerat nära nya 
pendelstationen!

Här erbjuds denna mycket
välplanerade villa med centralt och bra läge i 
Lödöse. Kort cykeltur till
nya pendelstationen mot Gbg/Trollhättan. 
Villan är i gott skick men erbjuder
ändå stora möjligheter till egen prägel. Fyra 
st sovrum och två fräscha
badrum. Välkommen på visning! 137 kvm. 

Pris 1.395.000:- som utgångspris.
Visas 6/12.
Adress Tingbergsvägen 3 
Henrik Kjellberg 0727-316 360

Renoverat!

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

Pris 1.400.000:- som utgångspris.
Visas Ring för bokad visning 9/12. 
Adress Skeppsbyggaregatan 8. 

Drömmen kan bli sann!

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

avkopplingen och även chansen att uppfylla
dina drömmar!  

Pris 3.195.000:- som utgångspris.
Visas 9/12. Ring för bokning. 
Adress Rösbacka 580.

Lödöse
Lödöse

Ryd
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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 en eventuell 

det kostar dig en krona!

 

Ring oss idag!

Henrik Kjellberg
0727-316 360

A
Johansson
0705-377 619

Välplanerat nära nya 
pendelstationen!

Här erbjuds denna mycket
välplanerade villa med centralt och bra läge i 
Lödöse. Kort cykeltur till
nya pendelstationen mot Gbg/Trollhättan. 
Villan är i gott skick men erbjuder
ändå stora möjligheter till egen prägel. Fyra 
st sovrum och två fräscha
badrum. Välkommen på visning! 137 kvm. 

Pris 1.395.000:- som utgångspris.
Visas 6/12.
Adress Tingbergsvägen 3 
Henrik Kjellberg 0727-316 360

Renoverat!

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

Pris 1.400.000:- som utgångspris.
Visas Ring för bokad visning 9/12. 
Adress Skeppsbyggaregatan 8. 

Drömmen kan bli sann!

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

avkopplingen och även chansen att uppfylla
dina drömmar!  

Pris 3.195.000:- som utgångspris.
Visas 9/12. Ring för bokning. 
Adress Rösbacka 580.

Lödöse
Lödöse

Ryd
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Tisdag 27 november

Tjuvtankning
Tjuvtankning rapporteras från 
Shell i Nol.

En person grips i Bohus, 
misstänkt för narkotikabrott.

Onsdag 28 november

Stöld
Två vibrationsplattor tillgrips 
från den byggarbetsplats där 
resecentrum i Älvängen håller 
på att färdigställas.

Torsdag 29 november

Narkotikabrott
Polisen griper två personer i 
Nödinge, misstänkta för narko-
tikabrott.

Fredag 30 november

Dieselstöld
Dieselstöld från en lastbil till-
hörande Surte Åkeri.

Två personer på Bohussko-
lan testas positivt och är miss-
tänkta för narkotikabrott.

Söndag 2 december

Brand
Brand i ett garage i Nödinge. 
Stor spridningsrisk föreligger. 
Polisen upprättar en anmälan 
om allmänfarlig vårdslöshet.

Antalet anmälda brott under 
perioden 26/11 – 3/12: 47. Av 
dessa är fyra bilinbrott.

Skepplanda Hålanda SPF:s 
bingosektion hade årsavslut-
ning i tisdags. Förutom trev-
ligt spel bjöds det på glögg 
och pepparkakor. Efter fem 
fyllda brickor förflyttade vi 
oss till smörgåsbordet, där 
vi bjöds på goda landgångar. 
Varje spelare fick även en 
Tia-lott var, hoppas många 
gick hem med vinst på dem. 
Just denna tisdagskväll var 
spelvinsten på bingospelen 
extra hög.

Bingokommittén tackar 
alla spelare för det gångna 
året och önskar alla väl-
komna tillbaka den 8 januari 
i Skepplanda Bygdegård.

❐❐❐

Bingoavslutning i 
Skepplanda bygdegård Under sakkunnig ledning av Claes 

Andersson, Nödinge, har 38 med-
lemmar i SPF Alebygden förkovrat 
sig i vinkunskap. Vi fick en fördjupad 
insikt i hur man bedömer viners doft 
och smak. Claes var en mycket peda-
gogisk lärare och vi lärde oss mycket.

Som motvikt var 27 SPF-are ute 
och vandrade. Av misstag gick vi ifrån 
fyra deltagare som fick en egen pro-

menad i Nödinge. Majoriteten gick 
till Nol.

Vi förenades i Ale gymnasium och 
åt tillsammans en utsökt måltid sig-
nerad Roger Johansson.

Nu börjar spontanvandringarna 
med samling första gången vid pen-
delparkeringen i Nödinge den 7 
december.

Lennart Mattsson

Trafi kolycka i Skepplanda

En trafi kolycka inträffade på Skepplandavägen i höjd med Forsval-
lens idrottsplats på torsdagseftermiddagen, strax efter klockan fyra. 
Två bilar kolliderade i korsningen. En person fördes till sjukhus med 
lindriga skador.
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Ömsom vin och ömsom vandring med SPF

BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE

Allmänheten välkomnas till Svensk Fastighetsförmedling på Ale 
Torg 12 i Ale 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

Det går även bra att läsa mer och se bilder på vår  
hemsida: www.svenskfast.se/ale

PEPPARKAKSGRÄND 24, NÖDINGE
Storlek: 1 rok | Boarea: 0,1 kvm | Tomt: 1 kvm 
EP: 1 kWh/m²/år | Pris: 1 500 kr/bud
Mäklare: MONICA CARLSSON 0303-74 90 03
Bostadsinfo till mobil: sms:a 99684 till 71122
Budgivning avslutas 14/12

Smakfull fastighet  
i hjärtat av Ale

Försäljningen av Pepparkakshuset är en del i Svensk Fastighetsförmedling Ales julkampanj 
där pepparkakshuset säljs till förmån för Vaknafonden i kampen mot droger. 
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Första advent hade kommit 
till Nödinge med besked. 
Marschallerna fladdrade i 
den bitande decembervinden 
och de första snöflingorna 
låg och tvekade. 

Så gott som varenda plats 
var fylld i teaterlokalen 
när kulturchefen Michael 
Svensson tog till orda. 

Först ut var Vaknas repre-
sentanter Tyrone Hansson 
och Thomas Berggren 
som uppmärksammade Ica-
handlaren Marianne Sjöös 
arbete för att samla in pengar 
till det drogförebyggande 
arbetet, dels genom försälj-
ning av Vakna-påsen och dels 
genom årets nyhet: Vakna-

knappen på Kvantumbuti-
kens pantmaskin som gör det 
möjligt att skänka sin pant till 
föreningen.

Med stor tacksamhet fick 
sedan friidrottstränaren Per 
Carlsson ta emot utmärkel-
sen årets ”Vaken Ledare”. 

Innan det blivit dags för 
julmusiken fick Vaknas egen 
Thomas Berggren, som tidi-
gare i höst blivit utsedd till 
Sveriges bästa drogförebyg-
gare, motta en välförtjänt 
guldmedalj för sitt arbete i 
kommunen. 

Största applåden
När den för kvällen allde-
les speciellt komponerade 
duon, Nina Söderquist och 
Daniel Lindström, tog plats 
på scenen hade julen kommit 
på riktigt. 

Från finstämda julsånger 
och känslofyllda ballader kas-
tades publiken raskt in i Tina 
Turners pampiga ”Simply 
the best” och hela vägen till 
sydstaterna när det bjöds på 
en sällsamt proffsig version 
av ”Walking in Memphis”. 

Kvällens största applåd 
fick Nina Söderquist för en 
enastående sånginsats när 
hon framförde ”Gabriellas 
sång”. 

De två norrlänningarna 
kunde konsten att bjuda på 

sig själva och att humorn fick 
ta plats mellan låtarna höjde 
föreställningen ytterligare.

Duon ackompanjerades 
av Tommy Berndtsson på 
flygel och Kristian Lind på 
ståbas, som lät den jazziga 
tonen ligga som en röd tråd 
genom hela föreställningen. 

Uppskattad skådis
Innan första advent led mot 
sitt slut ägde även utdelningen 
av årets kulturstipendier rum. 
Musikgruppen Trio Acantus, 
illustratören, kalligrafen och 
grafiska formgivaren Char-
lotta Folkelind, fotografen 
och filmaren Jonas San-
derman och skådespelaren 
Adam Lundgren tillhörde 
de lyckliga stipendiaterna. 

Adam Lundgren, 26 har 
setts i en av huvudrollerna i 
Jonas Gardells hyllade dra-
maserie ”Torka aldrig tårar 
utan handskar” som visats 
i SVT under hösten. Nu är 
han precis färdig med inspel-
ningen av storfilmen ”Känn 
ingen sorg”, som är inspire-
rad av Håkan Hellströms 
musik och texter, där han 
spelar huvudrollen som Pål. 
Han tog tacksamt emot kul-
turstipendiet av sin gamla 
teaterlärare Michael Svens-
son. 

– Det känns jätteroligt att 
ha fått den här utmärkelsen. 
Det är som att knyta ihop 
säcken för det var på den här 
scenen som allt började på 
riktigt. 

Han har fått mycket posi-
tiva reaktioner på tv-serien 
och på plats i teatern får han 
skriva autografer.

Efter att sångare, musiker 
och stipendiater tagit emot 
en sista rungande applåd 
från publiken begav sig de 
omkring 200 besökarna åter 
ut i kylan. Marschallerna 
hade slocknat, men det hade 
inte värmen från kvällens 
föreställning. Den räcker 
ända fram till julafton. 

Jazzigt värre!
– Förstklassig julkonsert med stipendieutdelning

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Duo för en kväll. Nina Söderquist och Daniel Lindström tog julmusik till nya jazziga höjder.

NÖDINGE. Värmen som spred sig i teatern på Ale 
gymnasium i söndags kväll räcker ända fram till 
julafton. 

Nina Söderquist och Daniel Lindström tog 
julmusik till nya höjder där souligt jam mötte hår-
resande stämsång.

Däremellan delades kulturstipendier ut och Vak-
nas årliga ”Vaken Ledare” utsågs.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Stolta kulturstipendiater. Jonas Sanderman, Adam Lund-
gren, Elisabet Ehlersson, Sabina Nilsson och Charlotta 
Folkelind. Saknas på bild: Annette Svennblad

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
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BOHUS. Han brinner för 
att få andra människor 
att växa. 

Som initiativta-
gare till Bohus IF:s frii-
drottssektion har Per 
Carlsson satt friidrott 
på Ales föreningskarta.

Det var en överväl-
digad tränare som i 
söndag utsågs till årets 
Vaken Ledare.

– Det var verkligen överras-
kande och inget jag haft en 

tanke på. Jag engagerar mig 
för barnens och ungdomar-
nas skull, för att så många 
som möjligt ska kunna träna 
friidrott och få känna den 
stora och starka glädjen som 
det ger. Utmärkelsen är ett 
erkännande 
för hela 
klubben att 
vi gör ett 
bra jobb. 

Vad ska 
du göra 
med sti-
p e n d i e t 
på 4 000 
kronor?

– Jag har 
en dröm 
om att åka 
till ett fat-
tigare land, 
e x e m p e l -
vis Nigeria 
eller något annat afrikanskt 
land, som är framgångsrika 
inom friidrott, för att se hur 
de slussar in ungdomarna i 
idrotten, jobbar med träning 
och så vidare. Stipendiet 
skulle kunna vara ett bidrag 
till det. 

 Hur är du som tränare?
– Det är svårt att säga 

själv, men jag har fått en och 
samma kommentar från flera 
olika föräldrar; de säger att 

jag ser barnen, att de känner 
sig sedda och att jag bryr mig 
om var och en. 

Vilken åldersgrupp 
tränar du?

– Den yngsta är 8 och den 
äldsta 19.  Det är ett stort 

åldersspann och 
min erfarenhet 
sedan tidigare 
är att träna 14 
år och uppåt, så 
det har varit en 
omställning. Jag 
har fått anpassa 
träningen till 
yngre åldrar 
och ändra vissa 
övningar, vilket 
har varit utveck-
lande för mig 
på ett positivt 
sätt. Kanske att 
det har bidragit 
till att man ser 

barnen och blir mer upp-
märksam. Som tränare gäller 
det att vara lyhörd och lyssna 
på om barnen inte tycker att 
det är roligt, om det är för 
svårt eller om de vill lära sig 
mer. Där får man vara flexi-
bel och kunna anpassa trä-
ningen. 

Vad betyder det för dig 
när någon du tränar når 
framgångar?

– Det betyder otroligt 

mycket om någon lyckas 
med ett längdhopp eller en 
kulstötning, vare sig det är 
på träning eller tävling. Man 
får en euforisk känsla, unge-
fär som om det varit jag själv. 
När de skiner upp som sol-
strålar ger det mig energi. 

Du har länge stridit för 
att anlägga en utomhusa-
rena anpassad för friidrott 

vid Jennylunds idrotts-
plats, men ännu har inget 
beslut tagits. Kommer du 
att fortsätta driva frågan?

– Jag kommer aldrig att ge 
upp! Det kan ta tre år och det 
kan ta tio, det spelar ingen 
roll. En utomhusarena är en 
förutsättning för att vi ska 
kunna fortsätta att utvecklas 
som friidrottsklubb. Risken 

är annars att vi tappar med-
lemmar som är 14 år och 
uppåt till andra klubbar. 
Nummer ett just nu är att få 
veta vad det skulle kosta att 
bygga en arena. 

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale torg 14, 0303-33 16 40lansfast.se/ale

STAD/ORT

ADRESS SKJUTSVÄGEN 19 BOAREA CA 118.7 M² / 4 ROK
ENERGIPRESTANDA 110 KWH/M² ÅR PRIS 1 395 000
KR/BUD AVGIFT 5 886 KR/MÅN VISAS LÖ 8/12 13.00-14.00
RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK
HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42 

BR-PARHUS 4 ROK - NÖDINGE
Nu erbjuder vi detta bostadsrättsparhus om hela 118 kvm i
två plan. Trevligt område med närhet till golfbana. Eget
garage, trädgård och två uteplatser

ADRESS STOMVÄGEN 21 BOAREA CA 142+123 M² / 6 ROK TOMTYTA 804 M² PRIS 1 875 000 KR/BUD MÄKLARE LASSE
KNAVING TELEFON 0303-331641 

FRILIGGANDE VILLA - NÖDINGE
Vi kan nu erbjuda ett större hus i centrala Nödinge. Här har du nära till skolor, affärer, kommunikationer och golfbana.
Barnvänligt område med lite trafik. Plan trädgårdstomt i vinkel med fruktträd och med fin uteplats i söder. Stort, vidbyggt
dubbelgarage med förråd och allrum. Här kan du skapa ditt boende så som du vill ha det.

SÅLD INNAN
VISNING

SÅLD INNAN
VVISNING

Gläds med ungdomarna
– Per Carlsson blev årets Vaken Ledare

PER CARLSSON
Ålder: 44
Bor: Radhus i Bohus
Gör: Personalchef på Signal & 
Andersson Charkuterifabrik, 
friidrottstränare i Bohus IF och 
grundare av friidrottssektionen.
Idrottskarriär: Var aktiv som 
friidrottare mellan 1980 och 1990 
och därefter som tränare.
Familj: Gift med Vicki, sonen Leo, 8
Intressen: Friidrott, naturen och 
arbeta praktiskt med händerna, 
snickra bland annat.
Gillar: Att få andra människor 
att växa
Ogillar: När barn och ungdomar 
far illa, oärlighet.
Aktuell: Utsedd till årets Vaken 
Ledare 2012.

Prisad eldsjäl. Per Carlsson, friidrottstränare och initiativtagare till Bohus IF:s friidrottssek-
tion fi ck utmärkelsen årets Vaken Ledare.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Fo
to

: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

”Med ett enastående engagemang 
har Per Carlsson satt friidrott på 
Ales föreningskarta. Bohus IF:s

friidrottssektion sysselsätter idag 
125 ungdomar varav 71 % är flickor. 

Per Carlsson är initiativtagare, 
eldsjäl och en av ledarna bakom 

friidrottssatsningen. Han har med 
stort hjärta, passion och gott 
ledarskap lagt grunden för en
ny och bestående aktivitet för 
ungdomar i Ale. Per är ett gott 

föredöme och en vaken ledare.”

R

R
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handlaren Marianne Sjöös 
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arbetet, dels genom försälj-
ning av Vakna-påsen och dels 
genom årets nyhet: Vakna-

knappen på Kvantumbuti-
kens pantmaskin som gör det 
möjligt att skänka sin pant till 
föreningen.

Med stor tacksamhet fick 
sedan friidrottstränaren Per 
Carlsson ta emot utmärkel-
sen årets ”Vaken Ledare”. 

Innan det blivit dags för 
julmusiken fick Vaknas egen 
Thomas Berggren, som tidi-
gare i höst blivit utsedd till 
Sveriges bästa drogförebyg-
gare, motta en välförtjänt 
guldmedalj för sitt arbete i 
kommunen. 

Största applåden
När den för kvällen allde-
les speciellt komponerade 
duon, Nina Söderquist och 
Daniel Lindström, tog plats 
på scenen hade julen kommit 
på riktigt. 

Från finstämda julsånger 
och känslofyllda ballader kas-
tades publiken raskt in i Tina 
Turners pampiga ”Simply 
the best” och hela vägen till 
sydstaterna när det bjöds på 
en sällsamt proffsig version 
av ”Walking in Memphis”. 

Kvällens största applåd 
fick Nina Söderquist för en 
enastående sånginsats när 
hon framförde ”Gabriellas 
sång”. 

De två norrlänningarna 
kunde konsten att bjuda på 

sig själva och att humorn fick 
ta plats mellan låtarna höjde 
föreställningen ytterligare.

Duon ackompanjerades 
av Tommy Berndtsson på 
flygel och Kristian Lind på 
ståbas, som lät den jazziga 
tonen ligga som en röd tråd 
genom hela föreställningen. 

Uppskattad skådis
Innan första advent led mot 
sitt slut ägde även utdelningen 
av årets kulturstipendier rum. 
Musikgruppen Trio Acantus, 
illustratören, kalligrafen och 
grafiska formgivaren Char-
lotta Folkelind, fotografen 
och filmaren Jonas San-
derman och skådespelaren 
Adam Lundgren tillhörde 
de lyckliga stipendiaterna. 

Adam Lundgren, 26 har 
setts i en av huvudrollerna i 
Jonas Gardells hyllade dra-
maserie ”Torka aldrig tårar 
utan handskar” som visats 
i SVT under hösten. Nu är 
han precis färdig med inspel-
ningen av storfilmen ”Känn 
ingen sorg”, som är inspire-
rad av Håkan Hellströms 
musik och texter, där han 
spelar huvudrollen som Pål. 
Han tog tacksamt emot kul-
turstipendiet av sin gamla 
teaterlärare Michael Svens-
son. 

– Det känns jätteroligt att 
ha fått den här utmärkelsen. 
Det är som att knyta ihop 
säcken för det var på den här 
scenen som allt började på 
riktigt. 

Han har fått mycket posi-
tiva reaktioner på tv-serien 
och på plats i teatern får han 
skriva autografer.

Efter att sångare, musiker 
och stipendiater tagit emot 
en sista rungande applåd 
från publiken begav sig de 
omkring 200 besökarna åter 
ut i kylan. Marschallerna 
hade slocknat, men det hade 
inte värmen från kvällens 
föreställning. Den räcker 
ända fram till julafton. 
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Stolta kulturstipendiater. Jonas Sanderman, Adam Lund-
gren, Elisabet Ehlersson, Sabina Nilsson och Charlotta 
Folkelind. Saknas på bild: Annette Svennblad

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
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BOHUS. Han brinner för 
att få andra människor 
att växa. 

Som initiativta-
gare till Bohus IF:s frii-
drottssektion har Per 
Carlsson satt friidrott 
på Ales föreningskarta.

Det var en överväl-
digad tränare som i 
söndag utsågs till årets 
Vaken Ledare.

– Det var verkligen överras-
kande och inget jag haft en 

tanke på. Jag engagerar mig 
för barnens och ungdomar-
nas skull, för att så många 
som möjligt ska kunna träna 
friidrott och få känna den 
stora och starka glädjen som 
det ger. Utmärkelsen är ett 
erkännande 
för hela 
klubben att 
vi gör ett 
bra jobb. 

Vad ska 
du göra 
med sti-
p e n d i e t 
på 4 000 
kronor?

– Jag har 
en dröm 
om att åka 
till ett fat-
tigare land, 
e x e m p e l -
vis Nigeria 
eller något annat afrikanskt 
land, som är framgångsrika 
inom friidrott, för att se hur 
de slussar in ungdomarna i 
idrotten, jobbar med träning 
och så vidare. Stipendiet 
skulle kunna vara ett bidrag 
till det. 

 Hur är du som tränare?
– Det är svårt att säga 

själv, men jag har fått en och 
samma kommentar från flera 
olika föräldrar; de säger att 

jag ser barnen, att de känner 
sig sedda och att jag bryr mig 
om var och en. 

Vilken åldersgrupp 
tränar du?

– Den yngsta är 8 och den 
äldsta 19.  Det är ett stort 

åldersspann och 
min erfarenhet 
sedan tidigare 
är att träna 14 
år och uppåt, så 
det har varit en 
omställning. Jag 
har fått anpassa 
träningen till 
yngre åldrar 
och ändra vissa 
övningar, vilket 
har varit utveck-
lande för mig 
på ett positivt 
sätt. Kanske att 
det har bidragit 
till att man ser 

barnen och blir mer upp-
märksam. Som tränare gäller 
det att vara lyhörd och lyssna 
på om barnen inte tycker att 
det är roligt, om det är för 
svårt eller om de vill lära sig 
mer. Där får man vara flexi-
bel och kunna anpassa trä-
ningen. 

Vad betyder det för dig 
när någon du tränar når 
framgångar?

– Det betyder otroligt 

mycket om någon lyckas 
med ett längdhopp eller en 
kulstötning, vare sig det är 
på träning eller tävling. Man 
får en euforisk känsla, unge-
fär som om det varit jag själv. 
När de skiner upp som sol-
strålar ger det mig energi. 

Du har länge stridit för 
att anlägga en utomhusa-
rena anpassad för friidrott 

vid Jennylunds idrotts-
plats, men ännu har inget 
beslut tagits. Kommer du 
att fortsätta driva frågan?

– Jag kommer aldrig att ge 
upp! Det kan ta tre år och det 
kan ta tio, det spelar ingen 
roll. En utomhusarena är en 
förutsättning för att vi ska 
kunna fortsätta att utvecklas 
som friidrottsklubb. Risken 

är annars att vi tappar med-
lemmar som är 14 år och 
uppåt till andra klubbar. 
Nummer ett just nu är att få 
veta vad det skulle kosta att 
bygga en arena. 

Flytta med Länsförsäkringar

Nödinge, Ale torg 14, 0303-33 16 40lansfast.se/ale

STAD/ORT

ADRESS SKJUTSVÄGEN 19 BOAREA CA 118.7 M² / 4 ROK
ENERGIPRESTANDA 110 KWH/M² ÅR PRIS 1 395 000
KR/BUD AVGIFT 5 886 KR/MÅN VISAS LÖ 8/12 13.00-14.00
RING/MAILA FÖR ANMÄLAN MÄKLARE FREDRIK
HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42 

BR-PARHUS 4 ROK - NÖDINGE
Nu erbjuder vi detta bostadsrättsparhus om hela 118 kvm i
två plan. Trevligt område med närhet till golfbana. Eget
garage, trädgård och två uteplatser

ADRESS STOMVÄGEN 21 BOAREA CA 142+123 M² / 6 ROK TOMTYTA 804 M² PRIS 1 875 000 KR/BUD MÄKLARE LASSE
KNAVING TELEFON 0303-331641 

FRILIGGANDE VILLA - NÖDINGE
Vi kan nu erbjuda ett större hus i centrala Nödinge. Här har du nära till skolor, affärer, kommunikationer och golfbana.
Barnvänligt område med lite trafik. Plan trädgårdstomt i vinkel med fruktträd och med fin uteplats i söder. Stort, vidbyggt
dubbelgarage med förråd och allrum. Här kan du skapa ditt boende så som du vill ha det.

SÅLD INNAN
VISNING

SÅLD INNAN
VVISNING

Gläds med ungdomarna
– Per Carlsson blev årets Vaken Ledare

PER CARLSSON
Ålder: 44
Bor: Radhus i Bohus
Gör: Personalchef på Signal & 
Andersson Charkuterifabrik, 
friidrottstränare i Bohus IF och 
grundare av friidrottssektionen.
Idrottskarriär: Var aktiv som 
friidrottare mellan 1980 och 1990 
och därefter som tränare.
Familj: Gift med Vicki, sonen Leo, 8
Intressen: Friidrott, naturen och 
arbeta praktiskt med händerna, 
snickra bland annat.
Gillar: Att få andra människor 
att växa
Ogillar: När barn och ungdomar 
far illa, oärlighet.
Aktuell: Utsedd till årets Vaken 
Ledare 2012.

Prisad eldsjäl. Per Carlsson, friidrottstränare och initiativtagare till Bohus IF:s friidrottssek-
tion fi ck utmärkelsen årets Vaken Ledare.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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”Med ett enastående engagemang 
har Per Carlsson satt friidrott på 
Ales föreningskarta. Bohus IF:s

friidrottssektion sysselsätter idag 
125 ungdomar varav 71 % är flickor. 

Per Carlsson är initiativtagare, 
eldsjäl och en av ledarna bakom 

friidrottssatsningen. Han har med 
stort hjärta, passion och gott 
ledarskap lagt grunden för en
ny och bestående aktivitet för 
ungdomar i Ale. Per är ett gott 

föredöme och en vaken ledare.”

R
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NÖDINGE. Sju fi nalister. 
Sju pristagare. 

Tack vare sponsring 
från Vakna fi ck alla pris 
när Alerocken avgjor-
des i lördags.

Vinnare blev emeller-
tid Caveman meets fi re, 
som nu kan börja repa 
inför Festivalborg 2013. 

Lördagens final av Alerocken 
2012 avgjordes i rättvisans 
tecken då alla tävlande fick 
pris. 

Killarna i Caveman meets 
fire övertygade juryn och 

gick segrande ur tävlingen. 
Andreas Rehn, trummor, 
Adam Assadi, sång och 
gitarr och Joaquín Ruder-
vall, bas, får nu chansen 
att spela på Festivalborg, 
på scenen där bland andra 
Kapten Röd uppträdde i 
våras. 

Juryn, som bestod av ale-
musikerna Viktor, Troy 
och Alexandra, utsåg både 
Reborn Redemtion och 
Backlights till andrapris-
tagare. De båda banden 
vinner därmed att få göra en 
inspelning i Ale gymnasiums 

inspelningsstudio. 
Felicia, The Jocals, My 

finest hour och Wolfram 
vann presentkort på Musi-
kanten, något som blev möj-
ligt tack vare sponsring från 
Vakna. 

Över 200 besökare 
trängdes vid Röda scenen i 
Ale gymnasium då finalen 
gick av stapeln. 

Nu ser Caveman meets 
fire fram emot att ta emot 
publikens jubel på en ännu 
större scen på valborgsmäs-
soafton. 

JOHANNA ROOS

Festivalborg nästa. Caveman meets fi re tog hem Alerocken 2012.

ÄLVÄNGEN. Det räckte 
inte hela vägen till fi nal 
i Alerocken för tjejerna 
i Living Grade, men de 
fortsätter att utveckla 
sin musik och spelar 
vad de känner för.

Living Grade, som består av 
Julia Andersson, sång och 
gitarr, Lina Andreasson, bas 
och sång och Alice Peters-
son, trummor, repar på tis-

dagar i Aroseniusskolan. Till 
sin hjälp har de bandcoachen 
Mattias Salek från Ale fritid. 

De tre tjejerna går i nian 
och står just nu inför gymna-
sievalet. 

– Jag har tänkt söka till 
estetlinjen på Mimers hus 
och fortsätta med musiken, 
säger Julia.

Alice satsar på teater och 
för Linas del blir det troligt-
vis naturvetenskap. 

Förra onsdagen ställde de 
upp i delfinalen av Alerocken 
2012, men det räckte inte 
hela vägen till final. 

De har ingen speciell nisch 
utan spelar vad de känner för. 

– Vi väljer goa låtar som vi 
tycker om helt enkelt, säger 
Julia.

Trio med attityd

– Living Grade repar vidare
Lina Andreasson, Alice Petersson och Julia Andersson i Living Grade.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Rättvis rock
– Alla fi ck pris i Alerocken 2012

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

Program söndag 9/12

10.00

12.00

13.00

13.45

14.00

14.15

15.00

Annika Sjöö och Elin Svensson 

Godisregn

Korvgrillning 

Jul på
 torget!Alla

butiker
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BOHUS. Ju fl er kockar 
desto sämre soppa 
skulle man kunna tro.

I Bohus servicehus 
är det precis tvärtom 
när pensionärsgänget 
om sex glada gubbar 
träffas.

I förra veckan var det 
avslutning och dagen 
till ära bjöds damerna 
på middag.

Allting började för åtta år 
sedan och även om konstel-
lationen varierat en aning 
under tidens gång, så har i alla 
fall några hängt med sedan 
starten.

– Vi driver detta som kurs-
verksamhet i PRO Surte-
Bohus regi. Onsdagen är helig 
och då får inget komma emel-
lan. Det är så himla roligt att 
träffa de här gubbarna, gagga 
lite grann och laga mat till-
sammans, säger Kjell-Åke 
Härstedt som av övriga del-
tagare utsetts som chefskock.

Varannan gång lagas det 
husmanskost, varannan gång 
en mer delikatessartad måltid. 
Deltagarna har parat ihop sig 
två och två med ansvar för 
recept och inköp av matvaror. 

– Vi brukar växla mellan 
kött och fisk. Han där borta är 
specialist på fisksoppa, säger 
Carl-Inge Samuelsson och 
pekar bort mot Lars-Gunnar 
Karlsson.

Recept finner kursdelta-

garna i olika veckotidningar 
och uppfinningsrikedomen är 
det sannerligen inget fel på. 
Iförda sina vackra förkläden 
rör sig gubbarna vant mellan 
de olika stationerna.

– Vi fördelar arbetsupp-
gifterna innan vi kör igång, 
så att vi vet vem som gör vad. 
Annars skulle det bli pannkaka 
av alltihop, säger Kjell-Åke.

Är ni lika företagsamma i 
köket hemma?

– För husfridens skull är 
det bäst att inte avslöja alla 
sina kvaliteter utan istället 
hålla sig lite grann i bakgrun-
den, säger Carl-Inge och hela 
församlingen brister ut i ett 
unisont skratt.

När lokaltidningen 
kommer på besök håller höst-
terminens avslutningsmiddag 
på att tillagas. Det kompo-

neras en trerättersmeny som 
deltagarna ska avnjuta tillsam-
mans med sina respektive.

– Som betalning får fruarna 
diska, förklarar gänget som 
har läget under fullständig 
kontroll.

Glöggen håller på att 
värmas upp och får fungera 
som välkomstdrink denna 
onsdagseftermiddag. Menyn i 
övrigt består av lammpaté på 
kavring, ankbröst med klyft-
potatis och diverse grönsaker. 
Som efterrätt ska det serve-
ras äggost. Därutöver ska det 
bjudas på kaffe och kaka.

– Återstår att se vad vi får 
för betyg den här gången, 
säger Kjell-Åke medan han 
placerar ut klyftpotatisen på 
en plåt.

JONAS ANDERSSON

Pensionärsgäng som gör sig i köket
– Det kockas och gaggas på samma gång

Pensionärsgänget i Bohus servicehus träffas för att laga 
mat tillsammans. Från vänster: Sven-Erik Svensson, Carl-
Inge Samuelsson, Lars-Gunnar Karlsson, Kjell-Åke Härstedt, 
Bosse Forsberg och Lennart Andersson.

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • Varmt välkomna!

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

INVIGNINGSERBJUDANDE!
SÖNDAG 9/12 ÖPPET 9-15

Stort sortiment 
på amaryllis

Talgbollar stor 480g

Ord pris 15:-

Hyacinter

Blommar lagom till jul
Från 49kr

15kr 8kr

Vi grillar korv utanför 
butiken, för 10 kr får du korv 
med bröd och en bravojuice.

Pengarna går oavkortat till 
småtomtarna från Nödinge 
handbollsdamer som bjuder 

på pepparkakor

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.49 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

NYA ÖPPETTIDER 7-23

VI FIRAR INVIGNINGEN AV 
E45 OCH ALEPENDELN!

Missa inte julklappsbordet, No 
Tjafs och allt annat kul som 

händer på torget.

Hjärtligt välkomna!

 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.

I delikatessdisken

Visst kommer vi
ihåg de minsta!

Rabatt

NAMN:

Till butiken: Inlöses av Kuponginlösen AB

50 kronor rabatt vid köp av 2 paket Libero blöjor 
30–88-pack. Erbjudandet gäller 1 gång per hushåll. 
Kan ej kombineras med andra rabattkuponger. 
Gäller fr o m 2012-12-03 t o m 2012-12-09.

I bakeoffen

Baguette parisienne

10:-/st
Nordic bakeoff, 400g

Aladdin / Paradis / Dark

49:-/st
Marabou, 500g
Jfr pris 100:-/kg

Veckans

paprikaklubbsfrukt

Kiwi

4 för 20:-
Gul & grön

Pris per st 5.95:-

Annika, Elin och Storpaprican 
har pysselhörna och tävlingar 
för barnen och pratar hälsa 

med alla föräldrar

Nygrillad kyckling

35:-/st
Kronfågel ca 1 kg



alekuriren  |   nummer 44  |   vecka 49  |   201214

NÖDINGE. Sju fi nalister. 
Sju pristagare. 

Tack vare sponsring 
från Vakna fi ck alla pris 
när Alerocken avgjor-
des i lördags.

Vinnare blev emeller-
tid Caveman meets fi re, 
som nu kan börja repa 
inför Festivalborg 2013. 

Lördagens final av Alerocken 
2012 avgjordes i rättvisans 
tecken då alla tävlande fick 
pris. 

Killarna i Caveman meets 
fire övertygade juryn och 

gick segrande ur tävlingen. 
Andreas Rehn, trummor, 
Adam Assadi, sång och 
gitarr och Joaquín Ruder-
vall, bas, får nu chansen 
att spela på Festivalborg, 
på scenen där bland andra 
Kapten Röd uppträdde i 
våras. 

Juryn, som bestod av ale-
musikerna Viktor, Troy 
och Alexandra, utsåg både 
Reborn Redemtion och 
Backlights till andrapris-
tagare. De båda banden 
vinner därmed att få göra en 
inspelning i Ale gymnasiums 

inspelningsstudio. 
Felicia, The Jocals, My 

finest hour och Wolfram 
vann presentkort på Musi-
kanten, något som blev möj-
ligt tack vare sponsring från 
Vakna. 

Över 200 besökare 
trängdes vid Röda scenen i 
Ale gymnasium då finalen 
gick av stapeln. 

Nu ser Caveman meets 
fire fram emot att ta emot 
publikens jubel på en ännu 
större scen på valborgsmäs-
soafton. 

JOHANNA ROOS

Festivalborg nästa. Caveman meets fi re tog hem Alerocken 2012.

ÄLVÄNGEN. Det räckte 
inte hela vägen till fi nal 
i Alerocken för tjejerna 
i Living Grade, men de 
fortsätter att utveckla 
sin musik och spelar 
vad de känner för.

Living Grade, som består av 
Julia Andersson, sång och 
gitarr, Lina Andreasson, bas 
och sång och Alice Peters-
son, trummor, repar på tis-

dagar i Aroseniusskolan. Till 
sin hjälp har de bandcoachen 
Mattias Salek från Ale fritid. 

De tre tjejerna går i nian 
och står just nu inför gymna-
sievalet. 

– Jag har tänkt söka till 
estetlinjen på Mimers hus 
och fortsätta med musiken, 
säger Julia.

Alice satsar på teater och 
för Linas del blir det troligt-
vis naturvetenskap. 

Förra onsdagen ställde de 
upp i delfinalen av Alerocken 
2012, men det räckte inte 
hela vägen till final. 

De har ingen speciell nisch 
utan spelar vad de känner för. 

– Vi väljer goa låtar som vi 
tycker om helt enkelt, säger 
Julia.

Trio med attityd

– Living Grade repar vidare
Lina Andreasson, Alice Petersson och Julia Andersson i Living Grade.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Rättvis rock
– Alla fi ck pris i Alerocken 2012

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

Program söndag 9/12

10.00

12.00

13.00

13.45

14.00

14.15

15.00

Annika Sjöö och Elin Svensson 

Godisregn

Korvgrillning 

Jul på
 torget!Alla

butiker

2012  |   vecka 49  |   nummer 44  |   alekuriren 15

BOHUS. Ju fl er kockar 
desto sämre soppa 
skulle man kunna tro.

I Bohus servicehus 
är det precis tvärtom 
när pensionärsgänget 
om sex glada gubbar 
träffas.

I förra veckan var det 
avslutning och dagen 
till ära bjöds damerna 
på middag.

Allting började för åtta år 
sedan och även om konstel-
lationen varierat en aning 
under tidens gång, så har i alla 
fall några hängt med sedan 
starten.

– Vi driver detta som kurs-
verksamhet i PRO Surte-
Bohus regi. Onsdagen är helig 
och då får inget komma emel-
lan. Det är så himla roligt att 
träffa de här gubbarna, gagga 
lite grann och laga mat till-
sammans, säger Kjell-Åke 
Härstedt som av övriga del-
tagare utsetts som chefskock.

Varannan gång lagas det 
husmanskost, varannan gång 
en mer delikatessartad måltid. 
Deltagarna har parat ihop sig 
två och två med ansvar för 
recept och inköp av matvaror. 

– Vi brukar växla mellan 
kött och fisk. Han där borta är 
specialist på fisksoppa, säger 
Carl-Inge Samuelsson och 
pekar bort mot Lars-Gunnar 
Karlsson.

Recept finner kursdelta-

garna i olika veckotidningar 
och uppfinningsrikedomen är 
det sannerligen inget fel på. 
Iförda sina vackra förkläden 
rör sig gubbarna vant mellan 
de olika stationerna.

– Vi fördelar arbetsupp-
gifterna innan vi kör igång, 
så att vi vet vem som gör vad. 
Annars skulle det bli pannkaka 
av alltihop, säger Kjell-Åke.

Är ni lika företagsamma i 
köket hemma?

– För husfridens skull är 
det bäst att inte avslöja alla 
sina kvaliteter utan istället 
hålla sig lite grann i bakgrun-
den, säger Carl-Inge och hela 
församlingen brister ut i ett 
unisont skratt.

När lokaltidningen 
kommer på besök håller höst-
terminens avslutningsmiddag 
på att tillagas. Det kompo-

neras en trerättersmeny som 
deltagarna ska avnjuta tillsam-
mans med sina respektive.

– Som betalning får fruarna 
diska, förklarar gänget som 
har läget under fullständig 
kontroll.

Glöggen håller på att 
värmas upp och får fungera 
som välkomstdrink denna 
onsdagseftermiddag. Menyn i 
övrigt består av lammpaté på 
kavring, ankbröst med klyft-
potatis och diverse grönsaker. 
Som efterrätt ska det serve-
ras äggost. Därutöver ska det 
bjudas på kaffe och kaka.

– Återstår att se vad vi får 
för betyg den här gången, 
säger Kjell-Åke medan han 
placerar ut klyftpotatisen på 
en plåt.

JONAS ANDERSSON

Pensionärsgäng som gör sig i köket
– Det kockas och gaggas på samma gång

Pensionärsgänget i Bohus servicehus träffas för att laga 
mat tillsammans. Från vänster: Sven-Erik Svensson, Carl-
Inge Samuelsson, Lars-Gunnar Karlsson, Kjell-Åke Härstedt, 
Bosse Forsberg och Lennart Andersson.

Ale Torg • Tel 0303-966 41 • Varmt välkomna!

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

INVIGNINGSERBJUDANDE!
SÖNDAG 9/12 ÖPPET 9-15

Stort sortiment 
på amaryllis

Talgbollar stor 480g

Ord pris 15:-

Hyacinter

Blommar lagom till jul
Från 49kr

15kr 8kr

Vi grillar korv utanför 
butiken, för 10 kr får du korv 
med bröd och en bravojuice.

Pengarna går oavkortat till 
småtomtarna från Nödinge 
handbollsdamer som bjuder 

på pepparkakor

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.49 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

NYA ÖPPETTIDER 7-23

VI FIRAR INVIGNINGEN AV 
E45 OCH ALEPENDELN!

Missa inte julklappsbordet, No 
Tjafs och allt annat kul som 

händer på torget.

Hjärtligt välkomna!

 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.

I delikatessdisken

Visst kommer vi
ihåg de minsta!

Rabatt

NAMN:

Till butiken: Inlöses av Kuponginlösen AB

50 kronor rabatt vid köp av 2 paket Libero blöjor 
30–88-pack. Erbjudandet gäller 1 gång per hushåll. 
Kan ej kombineras med andra rabattkuponger. 
Gäller fr o m 2012-12-03 t o m 2012-12-09.

I bakeoffen

Baguette parisienne

10:-/st
Nordic bakeoff, 400g

Aladdin / Paradis / Dark

49:-/st
Marabou, 500g
Jfr pris 100:-/kg

Veckans

paprikaklubbsfrukt

Kiwi

4 för 20:-
Gul & grön

Pris per st 5.95:-

Annika, Elin och Storpaprican 
har pysselhörna och tävlingar 
för barnen och pratar hälsa 

med alla föräldrar

Nygrillad kyckling

35:-/st
Kronfågel ca 1 kg



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...FackGuiden

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

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

BETONGHÅLTAGNING
Sågning • Borrning • Bilning • Rivning 

Asbestsanering • Vajersågning
Betong- och bergtätning

www.alebetongborrning.se

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

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

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

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

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86

HUSBYGGNATION ALTANER GARAGE
TILLBYGGNADER BADRUM KÖKSRENOVERING

WWW.ZATABYGG.SE

Snabba leverans
er

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

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

VOLVO NÄRSERVICE ALE

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi har

Ring Adam 0303-333 734

Hemsida?
Snabbt och enkelt.

– Vi hjälper dig! -

Vill du också 
synas här?

Ring Kent på 0704-38 52 58
eller Björn på 0303-333 732
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GÖTEBORG. Surte 
Bandyklubb har startat 
säsongen med en säker 
fyrling.

Obesegrade och 
serieledning, men med 
mer att bevisa.

– Vi kan bättre och 
snart väntar tuffare 
motstånd, säger lag-
kapten Adam Rohr.

Efter att ha dragits med en 
inflammerad ankel var Surtes 
urkraft tillbaka mot SK 
Höjden. Med nya hålfotsin-

lägg var Adam Rohr tillbaka 
i gammalt gott slag.

– Ja, det kändes riktigt 
bra. Skönt att kunna åka 
utan smärta. Vi gör en stabil 
insats, men glänser inte. Jag 
tror vi måste 
växla upp för 
att klara de 
tuffare lagen i 
serien. Vi har 
haft en lätt 
inledning i årets serie och 
det finns en risk att vi tror 
oss vara bättre än vad vi är. 
Vi har lyckats vinna utan att 
alltid ha presterat och det är 

farligt, säger Adam till lokal-
tidningen.

Matchen spelades utom-
hus på klassiska Ruddalen 
under närmast perfekta för-
hållanden.

– Det är 
synd att det 
inte alltid ser 
ut så, då hade 
vi inte behövt 
några hallar, 

menar Rohr som tillsam-
mans med Johan Janebrink 
låg bakom det mesta.

På lördag väntar seriefy-
ran Delta BK.

– Det är skönt att ha dem 
hemma, där känner vi oss väl-
digt starka. Det är ett av lagen 
som vi inte vet så mycket om, 
men de har ju vunnit ett par 
matcher. Vi får försöka öka 
intensiteten på träningarna 
och få upp tempot, säger 
Adam Rohr som ser fram 
mot toppmatcherna runt jul.

– Det verkar bli vi, Kålland 
och Kareby som gör upp om 
det...och vi möter alla i en 
klump. Det är då det gäller.
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Mer än bara
lokaltidning

Printshop • Filmproduktion
Webbproduktion • Reklambyrå

Vi kan fasad och bad
Hantverkare med 
yrkesstolthet

Bildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

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

www.mecaalvangen.se

FackGuiden Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...

Vårt bästa 
spartips.

 

Gör din öppna spis till en pålitlig 
 värmekälla. Fler modeller på keddy.seSver iges mes t så lda sp iskasset t .

Alla Keddy-

kasetter  

1.500:- 
rabatt

Monterat och klart!

Från 15.000:-
inklusive anslutningsrör och 
montage (efter ROT-avdrag)

Gäller t o m 22/12Avser standardinstallation

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

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

www.sturesspisar.se

BANDY
Division 1 Västra
SK Höjden – Surte BK 3-8 (3-5)

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

Framgångar för Vårvinden i hemmatävling
I helgen spelades Vår-
vindens tävling Västsvenska 
Ungdomsspelen. Det var ett 
evenemang med 370 star-
ter i klasser från U9-U17. 
Som vanligt så höll vi till i 
vår hemmaarena Aleyckans 
Sportcenter i Göteborg. 
Evenemanget var lyckat 
såväl sportsligt som organi-
satoriskt. Ett stort tack till 
tävlingsledningen, tränare, 
föräldrar och övriga frivil-
liga som gjorde en stor insats 
under lördagen och sönda-
gen. Att spela på hemmaplan 
är lite speciellt i badminton 
då det inte sker så ofta. 

Detta gjorde att våra egna 
spelare var mycket taggade 
och framgångarna lät inte 
vänta på sig. Vår talang-
fulla Linus Lilja gjorde en 
mycket stark prestation i 
den tuffa klassen Herrar 17. 
Detta i såväl dubbel som 
singel. I dubbel så spelade 
han med sin kompis David 
Gardell från BMK Tellus. 
Det var en spännande histo-
ria där paret räddade match-
bollar emot sig i semifinalen. 
De lyckades att vända och 
vinna såväl semifinalen 
som själva finalen. Även i 
singelspelet Herrar 17 var 
Linus Lilja i grym form 
och blev 2:a. Detta efter en 
jämn tresetare mot Trollhät-
tans Oskar Westerlund. 
Sammantaget väldigt starkt 
gjort. Sofia Olsson hade en 
mycket lyckad helg i detta 
mästerskap. Sofia följde upp 

sin fina andra plats i mixed 
tillsammans med Fredrik 
Longnell med vinst i sing-
elspelet. I finalen så bese-
grade hon Västra Frölundas 
duktiga Martina Henning. 
Finalen var välspelad och 
blev en riktig rysare eller vad 
sägs om 26-24 i avgörande 
set i Sofias favör. Fredrik 
Longnell var riktigt het i 
herrsingel U15. Han var 
stabiliteten själv och spelade 
fantastiskt bra igenom hela 
tävlingen. Han vann finalen 
mot Adrian Lewin Mör-
röms BMK i två raka set. I 
dubbel så fick paret Fredrik 
Longnell och Linus Olsson 
till slut ge sig i finalen i 
tredje set. I damdubbel U15 
så var Vårvinden också i 
täten. Jennie Kornesjö 
och Sandra Christensen 
visade upp ett mycket gott 
dubbelspel. Vägen till final 
gick spikrakt. Väl i final så 
var förstaseedade Sandra 
Baeza Askim och Martina 
Henning Västra Frölunda 
lite för svåra. Men siffrorna 
21-19 och 21-11 visade att 
det fanns mersmak även i 
finalen.

Nästa helg så är det 
Wilson Junior Tour i Stock-
holm. Denna gång så skickar 
klubben sex stycken spelare. 
Sandra Christensen, Jennie 
Kornesjö, Sofia Olsson, 
Fredrik Longnell, Alexander 
Landberg och Linus Lilja. 

❐❐❐

Vårvindens populära ungdomstävling, Västsvenska Ung-
domsspelen arrangerades på Alelyckan i helgen. Linus Lilja 
vann dubbelfi nalen med David Gardell och kom tvåa i singel-
klassen herrar 17 år.                 Foto: Roger Fogelström

Surtes härliga fyrling

Adam Rohr var tillbaka i laget efter fotskada. En spelsugen 
lagkapten gjorde tre av Surtes mål. 
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se



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

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

www.ch-eltjanst.nu

Installation & Service
El - Tele - Data

Christer
Lasse
Kristian
Henrik

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

ROT-jobb  •  eio-eltest

0303-459 000

Ale Taxi Ditt lokala 
taxibolag

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

trakten som sitter i bilen.

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

NYGÅRDS
STÄNGSEL

Försäljning och 
montering av

stängsel

0708-20 49 78

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

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

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage AB

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Friskvård, Fotvård, 
Hudvård & Nagelvård

i Bohus Centrum

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

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

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com

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

ALE-hallens träningsserie för A-lag
Finalspel vecka 49

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

Damer lördag 8 december
13 .00 Nödinge SK - Romelanda UF
14.00 Nol IK - Ahlafors IF
15.00 Lödöse/Nygård - Hisingsbacka FC

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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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
Finalspel vecka 49

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

Damer lördag 8 december
13 .00 Nödinge SK - Romelanda UF
14.00 Nol IK - Ahlafors IF
15.00 Lödöse/Nygård - Hisingsbacka FC

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

NÖDINGE. Viljan var 
det inget fel på, men 
motståndet var numret 
för stort.

Ale IBF:s herrar höll 
jämna steg en bit in i 
den tredje perioden, 
sedan rasade hemmala-
get ihop.

– Vi gör för många 
enkla misstag i defensi-
ven, konstaterade Chris-
tian ”Figge” Rönkkö 
som rättmätigt utsågs 
till bäste spelare hos de 
blåklädda.

Ale IBF fick klara sig utan 
ankaret Oscar Frii och inte 
blev det bättre av att Emil 

Rydén fick kliva av skadad 
redan i den första perioden. 
När banans främste aktör, 
Alexander Sandberg, dess-
utom satte 0-2 för gästerna, 
37 sekunder in på mellan-
akten, var upp-
försbacken ännu 
brantare.

Publiken fick 
emellertid se 
Ale IBF kriga sig tillbaka in i 
matchen. Christian Rönkkö 
assisterade Fredrik Herlogs-
son som enkelt satte 1-2.

Hemmalaget jagade kvit-
tering, men istället blev det 
Zenith som kunde göra 1-3.

Jimmie Gustafsson 
gjorde 2-3 på en välriktad 

passning av Tobias Hellman 
i början av tredje.

Någon riktigt bra kvit-
teringsmöjlighet lyckades 
Ale inte vaska fram utan när 
Zenith gjorde 2-4 gick luften 

ur matchen. 
Gästerna domi-
nerade fullstän-
digt under de 
avslutande tio 

minuterna.
– Det kändes som att vi 

hade chansen när vi gick in till 
den tredje perioden. Tyvärr 
var vi inte tillräckligt bra 
idag och förlusten är inget 
att säga om, sade Christian 
Rönkkö.

JONAS ANDERSSON

BOHUS. Efter år av pro-
blem kommer äntligen 
en positiv nyhet om Ale 
Arena.

Kloka investeringar 
och ett engagerat 
samarbete med Surte 
Bandyklubb har sänkt 
kostnaderna drastiskt.

– Gentemot budget 
har vi ett överskott om 
600 000 kronor, avslö-
jar Kultur- och fritids-
nämndens ordförande, 
Isabell Korn (M).

Inför fjolårets bandysäsong 
tog den politiska majori-
teten, Allianspartierna och 
Aledemokraterna, beslutet 
att inte spola is i Ale Arena. 
Dt motiverades av skenande 
elräkningar och osäkra 
driftskostnader. När de röd-
gröna fick stöd av Sverigede-
mokraterna för sin budget 
i Kommunfullmäktige för-
ändrades förutsättningarna. 
Plötsligt fanns det pengar 
och sektorn fick i uppdrag att 
ta fram ett nytt skötselavtal 
för arenan tillsammans med 
Surte Bandyklubb.

– Det har hela tiden varit 
vår avsikt att försöka driva 
arenan ihop med föreningen. 
Nu tog vi fram ett skötselav-
tal som båda parter har fått 
leva med ett år och min upp-
fattning är att det har funge-
rat mycket bra. I den senaste 
ekonomiska rapporten ser vi 
en positiv effekt om 600 000 
kronor, berättar Isabell Korn 
och fortsätter:

– Den positiva avvikelsen 
handlar dels om investe-
ringar som har sänkt drifts-
kostnaderna dels om fören-
ingens engagemang i att få 
Ale Arena att fungera. Jag är 

oerhört imponerad av deras 
arbete.

Surte Bandyklubbs ord-
förande, Carl Ahlgren, blev 
också glad över beskedet från 
Kultur- och fritidsnämnden.

– Vi har lagt det gamla 
bakom oss och idag har 
klubben en jättebra dialog 
med tjänstemännen i Ale 
kommun. Det känns väldigt 
roligt att vi har kunnat gå 
vidare och fokusera på rätt 
saker.

Ett annat starkt bidra-
gande skäl till den ekono-
miska upphämtningen är 
samarbetet med Kungälv och 
Göteborgs stad.

– Det är en linje som vi 
politiskt drev väldigt hårt 
och den normalt sett väldigt 
dyra försäsongen har blivit 
en intäkt. Uthyrningen har 
fungerat bra och även där är 
ju klubbens inställning till att 
serva de övriga lagen avgö-
rande, menar Isabell Korn.

Under 2012 har Ale 
kommun gjort investeringar 
för 450 000 kronor i Ale 
Arena. Kylanläggningen 
har energieffektiviserats, en 
yttervägg har isolerats och 
luftvärmepumpar har instal-
lerats. Nästa år väntar ytter-
ligare satsningar om cirka 1,5 
miljon kronor.

– Vi ska bygga ett nytt 

garage för ismaskinerna, riva 
de gamla omklädningsrum-
men och fortsätta finjustera 
tekniken. På årsbasis tror vi 
oss kunna sänka driftskostna-
derna med 700 000 kronor. 
Det känns naturligtvis väl-
digt inspirerande, säger Isa-
bell Korn.

Inom kort kommer Ale 
kommun att tillsammans 
med Surte Bandyklubb 
utvärdera det ettåriga sköt-
selavtalet.

– Det har varit bra, men 
väldigt slitsamt för den ide-
ella organisationen. Vi skulle 
behöva en vaktmästare till 
under säsongen. Det är en 
synpunkt vi kommer att 
framföra, hälsar Carl Ahl-
gren.

2012  |   vecka 49  |   nummer 44  |   alekuriren 19

Ge bort en julklapp från Ahlafors 
Bryggerier till någon du känner!

Presentlåda 50:-
fylls med 2 glas och 4 fl askor*

Ahlafors glas 50:-
                             6-pack 250:-

T-shirt 150:-
Finns i vit och Svart
strl. S, M, L

Mössa 10:-

Beställ genom att ringa 0303-741890
eller  maila cralle@ahlafors.se

* Ölen köps på systembolaget

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Ale IBF – IK Zenith 2-7 (0-1,1-2,1-4)

BANDY

INNEBANDY

Division 1 Västra
SK Höjden – Surte BK 3-8
Mål SBK: Adam Rohr 3, Christoffer 
Ohlsson 2, Daniel Rydén, Tommy 
Jönsson och Henrik Jönsson 1 var-
dera. Matchens kurrar: Adam Rohr 
3, Johan Janebrink 2, Christoffer 
Ohlsson 1.

Surte BK 4 18 8
Kareby IS 4 14 8
Kållands BK 4 10 6
Delta BK 4 2 4
Otterbäckens BK 3 -1 4
Skövde BK 4 -11 3
Slussens BK  3 -2 2
SK Höjden 4 -11 1
Sunvära 3 -8 0
Karlstad Bandy 3 -11 0

Division 2 Göteborg
Ale IBF – IK Zenith 2-7 (0-1,1-2,1-4) 
Mål Ale: Fredrik Herlogsson, Jimmie 
Gustafsson. Matchens kurrar: Chris-
tian Rönkkö 3, Tobias Hellman 2, 
Martin Eriksson 1.

Guldhedens IK 9 10 19
Billingsfors IBK 8 5 16
IK Zenith 9 20 15
Marstrands IBK 9 3 15
Partille IBS 8 5 13
IBK Backadalen 9 -4 13
Sportlife Kungälv  8 4 12
Lindås IBK 9 -1 12
Öckerö IBK 9 -8 12
Mölndals IBF 8 0 11
Ale IBF 9 -8 11
FBC Lerum 9 -26 5

Division 1 Västra
Lör 8 dec kl 14

Ale Arena

Matchsponsor:

Surte BK | www.surtebandy.se

vs
Delta BK

Surte BK

– Sänkta drifts-
kostnader och 
ökade intäkter

Nöjda ordföranden. Carl Ahlgren, ordförande i Surte Bandy-
klubb och Isabell Korn (M), ordförande i Kultur- och fritids-
nämnden, gläds åt en positiv rapport för Ale Arena.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ale IBF torskade hemmaPositiva besked från Ale Arena

Ingen rolig 
handbollshelg
NÖDINGE. Både Ale HF:s herrar och 
Nödinge SK:s damer förlorade sina matcher 
under handbollssöndagen i Ale gymnasium.
Ale HF hade chansen att få lite kontakt med 
de övre skiktet i serien, men Halmstad HP var 
klassen bättre och vann med klara 31-20.

Nödinge SK:s damer däremot spelade en 
jämn match mot Drott, men fick till sist se sig 
besegrade med 23-25. Det gjorde att NSK nu 
tappade i tätstriden och återigen fick de blå 
eleganterna se sig som förlorare efter en tät 
toppmatch.

Alekuriren har utan framgång sökt efter 
målskyttar.

Ale HF möter närmast Blatichov borta och 
NSK spelar mot HP Warta i Lundbystrand på 
lördag.

- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.klubben/alehf

Älvängen

Sponsorer:

Välkomna!

MATCHER 
I ÄLVÄNGENS KULTURHUS 

Söndag 9 december
 P 02 12.50 Ale HF - Kungälv

P 02 13.40 Ale HF - Nord

P 01 14.30 Ale HF - Onnered
P 99 15.20 Ale HF - Nissan

HDiv 4 16.10 Ale HF - Backa HK
Ddiv 5 17.25 Ale HF - Crocodiles
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ÄLVÄNGEN. Kalle Ols-
son bor i Lindome, men 
tävlar för Älvbygdens 
MK.

Den här säsongen tog 
han dubbla guld – vann 
SM för både juniorer 
och seniorer.

– Nästa år är siktet 
inställt på Europamäs-
terskapet, förklarar 
Kalle.

Kalle Olsson, 18, vara bara 
fyra år när han satt upp på 
hojen första gången.

– Min pappa köpte en 
cross till mig och på den 
vägen är det. Till en början 
var det inte så allvarligt, men 
allt eftersom åren gick så blev 
det mer och mer träning, 
säger Kalle.

Han säger sig själv vara en 
blandning mellan talang och 
träningsprodukt.

– Jag har inte haft det lätt 
hela tiden utan har tränat 
oerhört mycket för att 
komma upp i den nivå där jag 
befinner mig nu.

Som tolvåring bestämde 
sig Kalle Olsson för att satsa 
helhjärtat på motocross. 
Tidigare hade han även 
spelat fotboll och ishockey.

– 2009 vann jag USM 
och året därpå gick jag upp 
en klass och började köra 
250-kubik. Jag blev trea på 
JSM och utsedd till ”Årets 
rookie”, berättar Kalle.

Framgångarna fortsatte 
även 2011 då han blev tvåa 

på JSM och sexa bland senio-
rerna. Den gångna säsongen 
överträffade dock allt annat 
då han körde hem dubbla 
guld – JSM och seniorernas 
SM. Med det blev Kalle den 
förste att vinna båda mäster-
skapen under ett och samma 
år.

– Det har varit ett fantas-
tiskt år och utöver SM fick 
jag också vara med i Lag-VM 
där vi körde in som tolva. 
Det visade sig vara Sveriges 
bästa placering på tio år.

Vad gör dig till Sveriges 
bästa motocrossförare?

– Jag är nog ganska kom-
plett som förare. Det hand-
lar inte så mycket om styrka 
utan snarare kondition och 
teknik.

Varför ÄMK när du är 
bosatt i Lindome?

– Jag hade varit runt på 
en del olika klubbar innan 
jag fastnade för ÄMK för ett 
antal år sedan. Jag trivs jät-
tebra i klubben och älskar 
att köra på Paradisbanan. Nu 
blir det inte så mycket trä-
ning i Älvängen eftersom jag 
studerar i Tibro.

Studerar i Tibro, till vad 
då?

– Jag ska bli byggare, så 
jag kombinerar mina studier 
med motocrossträning.

Vad har du för målsätt-
ning med 2013?

– Givetvis ska jag försöka 
försvara mitt SM-guld. Dock 
kommer jag inte att köra i 
juniorklassen. Nästa år blir 
det istället EM för min del. 
Jag kommer att tävla för ett 
italienskt team, vilket ska bli 
väldigt roligt. Det är åtta del-
tävlingar totalt och förhopp-
ningsvis krockar det inte allt-
för mycket med SM.

Hur kommer du att fira 
jul?

– Det blir i lugn och ro 
tillsammans med familjen.

Vad kan du inte vara 

utan på jul?
– Tomtegröten!
Vad önskar du dig i jul-

klapp?
– Det har jag inte hunnit 

fundera så mycket på, inget 
speciellt som jag kan komma 
på.

Om lokaltidningen får 
gissa så är det ett nytt SM-
guld och en tio-i-topp-place-
ring på EM.

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

Huvudsponsorer www.laget.se/nodingesk

Välkomna!
MATCHSPONSOR

Ale Torg

VECKANS MATCHER 
Söndag 9 dec – Ale Gymnasium
11:50 F02 Nödinge – KF Velebit
12:40 F00 Nödinge – 415 Östra Göteborg
13:30 P98 Nödinge – HK Drott Halmstad
14:30 Djun Nödinge – IK Baltichov
15:45 Hdiv6 Nödinge – Frillesås FF

BANDYFEST

VS.

SKARPE NORD

IFK Kungälv

ONSDAG 5 DECEMBER 19:00

Hammarby

BEFORE BANDY

FRÅN 16:00

Dubbel svensk mästare tar sikte på EM
– ÄMK:s Kalle Olsson kör mot nya framgångar 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kalle Olsson, bosatt i Lindome men tävlandes för Älvbyg-
dens MK, svarade för en magnifi k prestation den gångna 
säsongen då han vann SM-guld i motocross både för juniorer 
och seniorer.

Kalle Olsson, Älvbygdens MK.

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

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

JULKONSERT MED ALE LUCIA
ONSDAGEN DEN 12 DECEMBER 

KL 19.00 I SURTE KYRKA

TORSDAGEN DEN 13 DECEMBER 
KL 19.00 I STARRKÄRRS KYRKA

Lucian och hennes tärnor får sällskap av tidigare lucior 
och tärnor samt körmedlemmar från Ale och Kungälv.



alekuriren  |   nummer 44  |   vecka 49  |   2012SPORT20

ÄLVÄNGEN. Kalle Ols-
son bor i Lindome, men 
tävlar för Älvbygdens 
MK.

Den här säsongen tog 
han dubbla guld – vann 
SM för både juniorer 
och seniorer.

– Nästa år är siktet 
inställt på Europamäs-
terskapet, förklarar 
Kalle.

Kalle Olsson, 18, vara bara 
fyra år när han satt upp på 
hojen första gången.

– Min pappa köpte en 
cross till mig och på den 
vägen är det. Till en början 
var det inte så allvarligt, men 
allt eftersom åren gick så blev 
det mer och mer träning, 
säger Kalle.

Han säger sig själv vara en 
blandning mellan talang och 
träningsprodukt.

– Jag har inte haft det lätt 
hela tiden utan har tränat 
oerhört mycket för att 
komma upp i den nivå där jag 
befinner mig nu.

Som tolvåring bestämde 
sig Kalle Olsson för att satsa 
helhjärtat på motocross. 
Tidigare hade han även 
spelat fotboll och ishockey.

– 2009 vann jag USM 
och året därpå gick jag upp 
en klass och började köra 
250-kubik. Jag blev trea på 
JSM och utsedd till ”Årets 
rookie”, berättar Kalle.

Framgångarna fortsatte 
även 2011 då han blev tvåa 

på JSM och sexa bland senio-
rerna. Den gångna säsongen 
överträffade dock allt annat 
då han körde hem dubbla 
guld – JSM och seniorernas 
SM. Med det blev Kalle den 
förste att vinna båda mäster-
skapen under ett och samma 
år.

– Det har varit ett fantas-
tiskt år och utöver SM fick 
jag också vara med i Lag-VM 
där vi körde in som tolva. 
Det visade sig vara Sveriges 
bästa placering på tio år.

Vad gör dig till Sveriges 
bästa motocrossförare?

– Jag är nog ganska kom-
plett som förare. Det hand-
lar inte så mycket om styrka 
utan snarare kondition och 
teknik.

Varför ÄMK när du är 
bosatt i Lindome?

– Jag hade varit runt på 
en del olika klubbar innan 
jag fastnade för ÄMK för ett 
antal år sedan. Jag trivs jät-
tebra i klubben och älskar 
att köra på Paradisbanan. Nu 
blir det inte så mycket trä-
ning i Älvängen eftersom jag 
studerar i Tibro.

Studerar i Tibro, till vad 
då?

– Jag ska bli byggare, så 
jag kombinerar mina studier 
med motocrossträning.

Vad har du för målsätt-
ning med 2013?

– Givetvis ska jag försöka 
försvara mitt SM-guld. Dock 
kommer jag inte att köra i 
juniorklassen. Nästa år blir 
det istället EM för min del. 
Jag kommer att tävla för ett 
italienskt team, vilket ska bli 
väldigt roligt. Det är åtta del-
tävlingar totalt och förhopp-
ningsvis krockar det inte allt-
för mycket med SM.

Hur kommer du att fira 
jul?

– Det blir i lugn och ro 
tillsammans med familjen.

Vad kan du inte vara 

utan på jul?
– Tomtegröten!
Vad önskar du dig i jul-

klapp?
– Det har jag inte hunnit 

fundera så mycket på, inget 
speciellt som jag kan komma 
på.

Om lokaltidningen får 
gissa så är det ett nytt SM-
guld och en tio-i-topp-place-
ring på EM.

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

Huvudsponsorer www.laget.se/nodingesk

Välkomna!
MATCHSPONSOR

Ale Torg

VECKANS MATCHER 
Söndag 9 dec – Ale Gymnasium
11:50 F02 Nödinge – KF Velebit
12:40 F00 Nödinge – 415 Östra Göteborg
13:30 P98 Nödinge – HK Drott Halmstad
14:30 Djun Nödinge – IK Baltichov
15:45 Hdiv6 Nödinge – Frillesås FF

BANDYFEST

VS.

SKARPE NORD

IFK Kungälv

ONSDAG 5 DECEMBER 19:00

Hammarby

BEFORE BANDY

FRÅN 16:00

Dubbel svensk mästare tar sikte på EM
– ÄMK:s Kalle Olsson kör mot nya framgångar 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kalle Olsson, bosatt i Lindome men tävlandes för Älvbyg-
dens MK, svarade för en magnifi k prestation den gångna 
säsongen då han vann SM-guld i motocross både för juniorer 
och seniorer.

Kalle Olsson, Älvbygdens MK.

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

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

JULKONSERT MED ALE LUCIA
ONSDAGEN DEN 12 DECEMBER 

KL 19.00 I SURTE KYRKA

TORSDAGEN DEN 13 DECEMBER 
KL 19.00 I STARRKÄRRS KYRKA

Lucian och hennes tärnor får sällskap av tidigare lucior 
och tärnor samt körmedlemmar från Ale och Kungälv.
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Kvällsöppet
hela julveckan17-21 december

SKEPPLANDA. Ag de-
sign & hantverk jubi-
lerar.

Det sker med en ut-
ställning på Skepplanda 
bibliotek.

– Roligt att fi ra på 
hemmaplan, säger Ag-
neta Gustavsson.

Agneta Gustavsson från 
Hålanda har arbetat med 
keramik i ett par decennier, 
men det var för fem år sedan 
som hon bestämde sig för att 
starta egen verksamhet.

– Min son var liten och 
jag ville jobba hemifrån. Jag 
bestämde mig för att börja i 
liten skala och på den vägen 
är det.

Jubileumsutställningen på 
Skepplanda bibliotek visar 

ett axplock av alla de fina 
verk som Agneta Gustavsson 
producerar på beställning, 
alltifrån ljusstakar och tavlor 
till skålar och uppläggnings-
fat.

– Allt jag gör säljer jag. 
Mitt varumärke har spridit 
sig genom mun-till-mun-
metoden.

Du har en ängel som en 
symbol för dina produk-
ter?

– Ja, det har blivit så. 
Många människor gillar 
min ängel och därför är den 
tacksam att göra. Den går att 
göra i stort och smått. Bland 
annat har jag en ljussläckare 
som jag kallar för Änglavakt.

Även hjärtan är vanligt 
förekommande i din 
produktion?

– Jag är nog lite kärleksfull 

och romantisk av mig. Värl-
den skulle se betydligt bättre 
ut om det fanns fler änglar 
och hjärtan.

Vad gör du om fem år?
– Förhoppningsvis har jag 

en ny utställning i Skepp-
landa samtidigt som jag har 
en dröm att få visa upp mig 
på en större arena också. Det 
gäller att få till en ekonomi 
som tillåter det.

Jubileumsutställningen på 
Skepplanda bibliotek pågår 
till och med den 20 decem-
ber. Under tiden tar Agneta 
Gustavsson upp beställ-
ningar, men det går också 
att köpa föremålen direkt på 
plats.

– Tiden innan jul ska jag 
bara ägna mig åt beställ-
ningar så att folk hinner få 
sina saker i tid innan doppa-

redagen.
Vad önskar du dig själv i 

julklapp?
– Jag skulle gärna vilja åka 

bort med min man någon-
stans och bara mysa.

Vad betyder julen för 
dig?

– Jag älskar julen. Pyntet, 

Jubileumsutställning på Skepplanda bibliotek
– Agneta Gustavsson visar sina verk

LÖDÖSE. Nu på lördag är 
det åter dags för Jul i Byn.  
Årets aktiviteter äger rum på 
torget i Lödöse. Vid riktigt 
ruskväder, som förra året, så 
flyttar arrangemanget in i 
Tingbergsskolans matsal. 

Tomten kommer att sitta i 
sin släde och ta emot barnens 
önskelistor. Kaffe med dopp, 
glögg och pepparkakor, 
hamburgare med mera finns 
att inmundiga. De som vill 
kan pröva lyckan på choklad-
hjul och lotterier. Marknads-
stånden är fulla av julkransar, 

julkort, julklappar, julbockar, 
ullprodukter, betongarbeten 
och några företag visar sina 
produkter. Förhoppningsvis 
finns det en liten kulle med 
snö att leka i och mycket 
mera som hör julen till.  Fri-
luftsfrämjandet håller i den 
årliga skinkpromenaden, 
med start från Främjarstugan 
och med målgång på torget. 
Den första skinkpromenaden 
startades av Siv Hansson 
i november 1984. Fören-
ingslivet i Lödöse hälsar alla 
varmt välkomna till årets Jul 

i byn. Samtidigt pågår hant-
verksmarknad på Lödösehus 
eftermiddagen avrundas med 

gudstjänst i kyrkan.

JONAS ANDERSSON

På lördag fi ras traditionsenligt Jul i byn på torget i Lödöse. 
Parallellt sker hantverksmarknad på Lödösehus.

Julen hälsas välkommen i Lödöse

alla ljus, att få äta gott och ha 
tid för familjen. Och paketen 
naturligtvis, säger Agneta 

Gustavsson. 

JONAS ANDERSSON

Agneta Gustavssons företaget Ag design & hantverk 5-årsjubilerar med en utställning på 
Skepplanda bibliotek.
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”JUL I BYN”
Välkommen till Lödöse

Lördagen den 8 december

Skinkpromenad
Julmarknad på museet

”Jul på torget”
Loppisen håller öppet

Julmarknad
Lödöse museum

Hantverkare 
mellan 

kl. 11-15.00

Skinkpromenad
Start vid 
Främjarstugan 
mellan 
kl. 12-13.00 
Avslutas 
på torget

Sponsor: Nygård/Lödöse intresseförening

”JUL PÅ TORGET”

Ale Torgs vinnare hoppas på repris

De har fortfarande svårt att tro att det verkligen hände. I 
fjol likt alla tidigare år har kusinerna Jörgen Bergman från 
Lödöse och Annelie Aspholm från Skår i Hålanda köat vid 
julklappsbordet på Ale Torg. Förra året blev det högvinsten 
– för båda. Annelie vann ett presentkort på 5000 kronor 
och Jörgen drog fram ett på totalt 2500 kronor.

– Vi fi rar jul tillsammans så det var riktigt kul, säger An-
nelie och Jörgen fyller i:

– Jag hade fl yt, egentligen hade jag tänkt ta ett annat 
paket men så tog Annelies man Peter det framför näsan på 
mig. Tur var det, mitt andra val var ju riktigt bra.

På söndag är det återigen dags för Ale Torgs julklapps-
bord. I ett av paketen lurar en högvinst och i kön står An-
nelie och Jörgen...
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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

NÖDINGE. Föreningen Ale 
Cinema avslutar filmhösten 
onsdag 5 december med att 
visa The Queen i Teatern på 
Ale gymnasium. Efter nyår 
fortsätter lunchfilmerna med 
en tablå fylld av prisbelönta 
filmer såsom The Artist, 
Palme och Searching for 
Sugar Man. 

– Man kan köpa vårens 
medlemskort redan på vis-
ningen av The Queen. Då får 
man se både Helen Mirrens 
Oscarbelönade prestation i 
The Queen och vårens alla 
fem filmer för endast hundra 
kronor, berättar kultursam-
ordnare Sofie Rittfeldt.

JONAS ANDERSSON

Ny säsong lunchfi lmer

The Queen sätter punkt för 
fi lmhösten i Ale Cinemas 
regi. Efter nyår fortsätter 
emellertid lunchfi lmerna i 
Ale gymnasium.

ÄLVÄNGEN. Med ett 
kanonsalut avfyrat av 
Skepplanda Hemvärns- 
och kulturföreningen 
öppnades Repslagar-
museets julmarknad.

Besökarna ström-
made till i massor.

– Det måste vara 
rekord, konstaterade 
Börje Johansson.

Det var rejält kallt och därför 
kom den varma glöggen väl 
till pass, som serverades inn-
anför portarna till Repsla-
garmuseet. Utställarna, ett 
40-tal hantverkare som stod 
placerade längs med banan, 
hade fullt sjå med att försöka 
hålla värmen. 

– Det är visserligen kallt 
idag, men den trevliga 
inramningen och mysiga 
atmosfären väger upp det. 
Det är fjärde gången som vi 
är här, förklarade Rickard 
Söderberg och Roger Hil-
mersson från Ytterby som 
hade ett stånd med egenpro-
ducerad honung samt senap 
och glögg.

– Årets nyheter när det 
gäller honung är hallon, ing-
efära och vanilj, berättade 
Roger som bjöd marknads-
besökarna på diverse goda 
smakprov.

Inne på museet fanns möj-
lighet att värma sig med kaffe 
och dopp. Det gick också att 
lyssna till finstämd julmusik.

Utanför entrén var gril-
len tänd och lite längre bort 
fanns ponnyer från Lilla 
Edets Ridklubb beredda att 
ta med barnen på en tur. Ett 
mycket uppskattat inslag!

JONAS ANDERSSON

– Men kallt värre 
för utställarna

Rekordmånga marknadsbesökare på museet

Välkomna!

Call Girl
Onsdag 5/12 kl 19

Entré 80kr

Hobbit en oväntad resa
Onsdag 12/12 kl 19
Söndag 16/12 kl 18

Entré 80kr

Bond - Skyfall
Söndag 9/12 kl 18

Entré 80kr • Från 11 år

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

Rickard Söderberg och Roger Hilmersson från Ytterby medverkade på Repslagarmuseets 
julmarknad och sålde honung, senap samt glögg.

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

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

www.alefolketshus.se

Direktsändningar från 
Metropolitan New York:

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

Maskeradbalen
av Giuseppe Verdi

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:-

INSTÄLLD!
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TEATERVINDEN GER:Dansen på Furulund
Premiär lör 18 maj kl 19

Furulundsparken, Alafors

– En musikalisk teaterföreställning

Sön: 19 maj
Tors-sön: 23-26 maj
Tors-fre: 30-31 maj
Tors-sön: 6-9 juni
Lör-sön 17-18 aug
Tors-sön 22-25 aug
Vardagar är speltiden kl 19

Lör-sön kl 17

Biljetter köpes hos 

Allans i Älvängen samt 

Nödinge bibliotek

Vuxen: 180:-

Under 18: 80:-

ÖVRIGA SPELDATUM

AHLAFORS IF

1913 100 ÅR
2013

AHLAFORS IF

1913 100 ÅR
2013

VI FIRAR 100 ÅR
Jubileumsklappar fi nns till försäljning på 

Ahlafors IF:s julmarknad i Furulundsparken
lördag 8 december kl 15-18

Presentkort till 
teaterföreställningen 
”Dansen på Furulund” som 
har premiär lördag 18 maj

VUXEN: 180:- BARN 80:-
Du kan också maila in din 
beställning på presentkort 
till carlsson-kent@spray.se

Mössa + halsduk: 170:-

Enbart mössa eller halsduk: 100:-

ALAFORS. På lördag 
vet vi vem som blir Ale 
Lucia 2012.

Det är den 60:e ljus-
drottningen som kröns i 
Ahlafors IF:s regi.

– Det blir naturligtvis 
extra högtidligt, säger 
lussemamman Gunilla 
Johansson.
På lördag firar Ahlafors IF 
traditionell julmarknad med 
tillhörande luciakröning i 
ett förhoppningsvis vintrigt 
Furulundsparken.

– Lite snö och frost vore 
en mysig inramning, säger 
Gunilla Johansson.

Luciakröningen sätter 
punkt för julmarknaden 
i Furulund. Luciakören, 
bestående av en samling tidi-
gare års kandidater, inleder 
den musikaliska underhåll-
ningen från scenen tillsam-
mans med Jerry Jacobsson, 
Tommy Kindmark och Real 
Groove. Efter luciatruppens 
intåg och framförande av ett 
stycke vackra julsånger är det 
dags för själva kröningscere-
monin.

– Vem som blir Ale Lucia 
detta jubileumsår håller 
vi hemligt fram till lördag 
eftermiddag. Det blir en 
överraskning för alla som 
befinner sig i Furulundspar-
ken, inklusive kandidaterna, 
säger Gunilla Johansson.

Allmänheten har kunnat 
rösta via en talong i lokal-
tidningen under fyra veckors 
tid. Idag (läs tisdag) är sista 
röstningsdagen.

– Luciatruppens första 
officiella framträdande ägde 

rum i lördags på Ale Torg. 
Nu väntar en intensiv period 
med uppdrag i stort sett varje 
dag de närmaste veckorna, 
avslutar Gunilla Johansson.

JONAS ANDERSSON

60:e lucian ska krönas
– Traditionsenlig ceremoni i Furulund

På lördag är det dags för luciakröning – den 60:e i ordningen. 
Fjolårets ljusdrottning, Malin Haarala, kommer att fi nnas på 
plats i Furulundsparken och närvara vid kröningen av Ale Lu-
cia 2012. Till vänster ses lussemamman Gunilla Johansson.

Arkivbild: Allan Karlsson

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

MAURITZBERG. Strålande 
musikaliskt sväng blir det i 
Mauritzberg med Karolina 
Vucidolac, Gunnar Lindgren 
och en formidabel världstrio 
nu på söndag.

När Karolina Vucidolac och 
hennes brasilianska supertrio 
med Nelson Faria, Kiko Frei-
tas och Alfredo Paixão avslutar 
sin europaturné, passar det 
utmärkt att fira avslutningen 
just i Ale längs väg E45. Detta 
efter att deras konsert bland 
annat framförts i Dorotea vid 
E45:ans norra sträckning – 
och just denna dag då Bana-
Väg i Väst-satsningen invigs.

För första gången får vi 
höra en av vår tids främsta 
saxofonister Gunnar Lindgren 
med tillhörande ensemble. 
Räkna med att svängarna tas 
ut i jazzens doserade kurvor.

Samarbetet med Kultur på 
Mauritzberg blir årets sista 
evenemang i Älvtoner, som 
presenterat vår tids musik i en 
rad produktioner längs med 
Göta älv och väg E45 initie-
rade av Mikael Forsman.

Under året har Mölndals 
cykelklubb fått sig tillägnad 
Cykelkonsert etapp 2 inför 
sitt 90-årsjubileum, i ett sam-
arbete med Per Anders Nils-
son. Denna anknöt vidare till 
Cykelkonserten i Bohushal-
len med Girot i Ale tillägnat 
Susanne Ljungskog. Eleverna 
vid Ale gymnasium/kultur-
skola har i dagarna haft möj-
lighet att möta electronica/
flöjtkvartett-gruppen The 
opposing power i en spän-
nande workshop och konsert.

❐❐❐

Musikaliskt sväng i Mauritzberg

Karolina Vucidolac och hennes brasilianska supertrio med 
Nelson Faria, Kiko Freitas och Alfredo Paixão gästar Mau-
ritzberg nu på söndag.
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PRO Ale Norra gjorde 
det årliga besöket på 
Operan den 1 no-

vember.  Buss hämtade upp 
från Skepplanda i norr till 
Surte i söder för vidare resa till 
Göteborg och denna gång var 

det föreställningen Chess som 
spelades upp. Fantastisk musik 
och sång som framfördes av en 
otroligt duktig ensemble. 

PRO Ale Norra höll årets 
sista kvartalsmöte den 15 
november i Medborgarhuset, 

med pre-
sentation 
av 2013 års 
budget och 
verksamhets-
plan, med 
oförändrade 
medlemsav-
gifter, samt 
hela årets 
kommande 
verksamhet.
Hans Hell-
man talade 
om våra 
orättvisa skat-
ter och att det 
måste tryckas 
på mer av 
PRO:s Riks-

organisation och uppmanade 
medlemmarna att komma till 
Alingsås eller Trollhättan den 
3 december för att demon-
strera för rättvisa skatter. Kent 
Carlsson informerade om den 
kommande resan och julfesten 
som avslutar höstens aktivi-
teter.
Därefter lät vi oss väl smaka 
av kaffe och underbar smör-
gåstårta. Efter kaffet spelade 
vårt populära PROkuleleband 
glada och medryckande sånger.
Som vanligt avslutades träf-
fen med dragning på lotteriet 
där fina vinster hittade glada 
vinnare.
Fredagen den 23 november 
startade den sista resan för året 
till en julmarknad på Dagsnäs 
Slott vid Hornborgasjöns 
strand. Inget regn så långt 
ögat kunde se, bara sol och 
klar himmel! Dagsnäs slott 
hade arrangerat en stilfull 
och högklassig julmarknad, 

Händelserik månad hos PRO Ale Norra

ÄLVÄNGEN. Nere i Mis-
sionskyrkans källarvå-
ning stickas det för 
fullt.

Det görs fi ltar och 
babykläder i mängder.
I början av nästa år skall 
sakerna överlämnas till 
utsatta kvinnor i Kongo. 

Det var Majken Nilsson som 
startade upp Missionskyrkans 
stickgrupp för fyra år sedan. 
Ett 15-tal daglediga kvinnor 
träffas varannan tisdagsför-
middag, jämna veckor. 

– Vi har plats för fler, så 
är man sugen på att ta del av 
vår gemenskap och samtidigt 
göra en god gärning är det 
bara att komma hit, säger 

Majken.
I flera omgångar har stick-

gruppen skickat filtar och 
babykläder till Afrika. Nu har 
man kontakt med en tidigare 

missionär, Birgitta Anders-
son från Alingsås, som ser till 
att leverera produkterna där 
de som bäst behövs.

– Vi pratar om våldtagna 
kvinnor som blir utstötta av 
sina familjer och som lämnas 
ensamma med sina barn. Fil-
tarna och kläderna gör verkli-
gen skillnad, säger Lis-Beth 
Engström, en av deltagarna.

– Man kan tro att i Afrika 
skiner alltid solen, men så är 
det inte. På kvällar och nätter 
är det kallt och barn fryser 
ihjäl.

Nu på söndag, i samband 
med Älvängens julmarknad, 
kommer delar av stickgrup-
pen finnas på plats i Smyrna-
kyrkans cafeteria. 

– Vi uppmärksammar 
Gemensam Framtids första 
insamlingskampanj – Rätt till 
tro. 75 procent av världens 
befolkning lever i länder där 
religionsfriheten begrän-
sas. Genom kampanjen Rätt 
till tro kan du vara med och 
förändra villkoren för männ-
iskor som drabbas av bristen 
på religions- och övertygel-
sefrihet, säger Lis-Beth Eng-
ström.

Halsdukar, hattar och 
mössor kommer att finnas till 
försäljning där pengarna som 
kommer in går oavkortat till 
insamlingen Rätt till tro.

– En hemstickad julklapp 
är aldrig fel att ge bort, säger 
Lis-Beth som hoppas få stifta 
bekantskap med många mark-
nadsbesökare på söndag.

JONAS ANDERSSON

Flitig stickgrupp i Missionskyrkan
– Filtar och babykläder skickas till Afrika

Missionskyrkans stickgrupp 
gör babykläder och fi ltar till 
förmån för utsatta kvinnor 
och barn i Afrika.

Stickgruppens deltagare är fl itiga.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

S:t Peders kyrka

Jul i byn 
lördag 8 dec kl 16.00
Medverkande: Lödöse kyrkokör
Spelmanslaget ” Makalösa” m fl

Välkomna!

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

De vackraste julsångerna på finska 
lördag 8/12 kl. 18.00 (Obs tiden!)

 i Älvängens blå kyrka. 
Kyrkkaffe!

Medverkar gör präst Satu Rekola 
och musiker Tuuli Ekenberg.

Välkommen!

Lauantaina 8/12 klo 18.00 
Älvängenin sinisessä kirkossa. 
Laulamme rakkaita 

suomalaisia joululauluja. 
Kirkkokahvit

Mukana pappi Satu Rekola 
ja muusikko Tuuli Ekenberg.

Tervetuloa!

Kauneimmat 
joululaulut 

(huomaa aika)

Efter julmarknaden

Julkonsert 
söndag 9/12 kl. 16.15

Älvängens blå kyrka

Nya barnkören och Gospelkören 
medverkar tillsammans 

med The real groove.

Gammaldags 
Julmarknad
på Glasbruksmuseet i Surte
Lördag 8 dec kl 11 - 14
Julmusik, tomte, 
kaffe, våfflor. 
Fin blandning av 
hantverkare, 
föreningar och 
produkter

KULTURFÖRENINGEN
BRUKSONGAR

Arrangör:
Fri entré
Välkomna!

där vi kunde inhandla vackert 
svenskt hantverk. Vi startade 
med kaffe och julkaka i Stallet/
Bränneriet och därefter kunde 
vi beskåda och handla av de 
vackra sakerna.
Därefter begav vi oss till Löf-
wings Ateljé & Konstcafé där 

vi serverades en fantastisk god 
lunch i en mysig atmosfär. Allt 
hemlagat och hembakat av 
bästa råvaror. Vi kunde också 
beskåda otroliga väggmål-
ningar och tavlor av konstnä-
ren Göran Löfwing.
Efter lunchen åkte vi till Oste-

rian i Falköping där vi kunde 
köpa ost av alla de slag och 
dessutom titta på en mycket fin 
tomtemarknad.
Därefter gick resan hemåt, och 
vi hade återigen haft en mycket 
trevlig upplevelse!

Eva Carlsson

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Alla är välkomna!

JULBRAZZ lördag 8 december kl 18.00
Julkonsert i Nödinge kyrka med blåsensemblen Brazzeriet från kul-
turskolorna i Kungälv & Ale under ledning av Claes Willig. 
Trombonsolist Kjell Wigander Göteborgsoperan.

Happy Christmas
Söndagen 16 december kl. 17.00.
Julkonsert med Blue’n Joy gospelkör. Kontrabas : Donovan von 
Martens. Piano: Per Walfridsson. Slagverk: William Soovik

Onsdagsträff 12 december 
Kl 13.00 i Nödinge församlingshem.
Julavslutning med julgröt och julsånger 

Kl 11.00 Högmässa i Nödinge 
Kyrka.
Kulturskolornas Brazzeriet med-
verkar. Präst Harry Hultén 

Kl 16.00 Gudstjänst för stora 
& små i Surte kyrka
Luciatåg med barn och ungdo-
mar från Bohus/Surte. Julfest i 
församlingshemmet med dans 
kring granen. Präst Harry Hultén 

Söndagen 9 december 2 advent

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, gudstjänster-
na är fl yttade till försam-
lingshemmet, Albotorget. 
Skepplanda församl hem 
sönd 9/12 kl 10, Familjegtj 
V Wetterling, kyrkkaffe. 
Onsd 12/12 kl 10, Storcafé. 
Kl 18.30, Veckomässa och 
Julfest. Hålanda sönd 9/12 
kl 12, Mässa V Wetterling. 
S:t Peder lörd 8/12 kl 16, 
Jul i byn – Musikgudstjänst 
M Skredsvik. Ale-Skövde, se 
övriga. Tunge sönd 9/12 kl 
17, Mässa V Wetterling.

Fuxerna kyrka
Lörd kl 10, Arbetskret-
sens julmarknad i försam-
lingshemmet. Sönd kl 9:15, 
Botgudstjänst, Wester-
gaard. Sönd kl 10, Högmäs-
sa, Westergaard. Tisd kl 9, 
Mässa i församlingshem-
met, Isacson. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Norberg. Torsd kl 
14, Gemenskapsträff i för-
samlingshemmet.

Guntorps missionskyrka
Onsd 5/12 kl 18.30, Lucia-
kväll 3 Övning i Älvängens 
Missionskyrka. Onsd 5/12 
kl 18.30, Tonår & Äventy-
rarScout som inte övar möts 
också i Älvängen och fi xar 
klart för Luciafesten. Lörd 
8/12 kl 18, SCOUTERNAS 
LUCIAFEST i Älvängens 
Missionskyrka. Onsd 12/12 
OBS! INGA SCOUTER - 
LEDIG KVÄLL

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 5/12 Starrkärrs kyr-
ka kl 9.30, Vardagsguds-
tjänst. Älvängens kyrka kl 
14, GRÖTFEST! Alla är 
varmt välkomna! Älvängens 
kyrka kl 18.30, Taizémässa - 
En stilla stund mitt i veckan! 
Johnsson. Torsd 6/12 Starr-
kärrs församlingshem kl 19, 
Bibel & Bön, Välkomna på 
Bibelstudium och Böne-
stund. Johnsson. Lörd 8/12 

Älvängens kyrka kl 18, Finsk 
gudstjänst, se annons! Sönd 
9/12 
Nols kyrka 11.00 Mässa, 
Nordblom. Magnoliakör-
en och Kyrkokören medver-
kar. Starrkärrs kyrka kl 11, 
Mässa, Andersson. Älväng-
ens kyrka kl 16.15, Julkon-
sert, se annons! Onsd 12/12 
Starrkärrs kyrka kl 19, Bön 
för församlingen.

Surte missionsförsamling
Onsd 5/12 kl 18:30, Ton-
år. Onsd 5/12 kl 19, Ekume-
nisk bön i missionskyrkan. 
Onsd 5/12 kl 21, Inneban-
dy i Surteskolan. Torsd 6/12 
kl 19, Glädjekören övar in-
för den 16/12. Sönd 9/12 kl 
17, Gudstjänst. Ljusandakt. 
Per Kjellberg. Tonår med-
verkar. Missionsoffer. Enkelt 
kyrkfi ka. Månd 10/12 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Tisd 
11/12 kl 18, Samtalskväll. 
Onsd 12/12 kl 15, Onsdags-
träff; Julfest. Onsd 12/12 
18:30, Tonår. Onsd 12/12 kl 
21, Innebandy i Surtesko-
lan. En lotterivinst är kvar 
att hämta ut efter höstmark-
naden. Det är blårandig lott, 
serie J, nummer 286. Väl-
kommen in. Sena ändringar 
i detta program kan inträffa.
På www.surtemissionskyrka.
se är det uppdaterat.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 13/12 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 16/12 
kl 11, Gudstjänst, Ohlins

Älvängens missionskyrka
Tisd 4/12 kl 10, Samtal och 
bön. Onsd 5/12 kl 19, För-
samlingsstyrelsen. Fred 
7/12 kl 19, Ledarfest. Sönd 
9/12 kl 11, Gudstjänst. Ulf 
Olsson. Söndagsskola. Kl 
18, Tonår. Månd 10/12 kl 
18, Spårarscout. Kl 18.30, 
Scout. Tisd 11/12 kl 10, 
Samtal och bön. Kl 10-13, 
Stickafe. Torsd 13/12 kl 15, 
RPG i Smyrnakyrkan. Lu-

ciafest med Lasse Svensson 
och ett dragspel.

Nödinge församling
Lörd 8/12 kl 18, Nödinge 
kyrka JULBRAZZ Kon-
sert med kulturskolans Bras-
sorkester. 9/12 2:a Advent 
kl 11, Nödinge kyrka Mäss-
sa H Hultén Medverkan av 
unga brassmusiker. Kl 16, 
Surte kyrka Gudstjänst för 
Stora och små, julfest i för-
samlingshemmet. H Hul-
tén. Tisd 11/12 kl 14, Nö-
dinge Servicehus Gudstjänst 
R Bäck. Onsd 12/12 kl 17, 
Surte församlingshem Finsk 
Bibelcirkel L Sorvoja. Kl 
18, Surte kyrka Luciafi rande 
med Ale lucia H Hultén.

Filadelfi aförsamlingen,
Bohus Pingstkyrka
Onsd 5/12 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön. Sönd 
9/12 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson och sång. Onsd 
12/12 kl 19, Sång bibelläs-
ning och bön.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 4/12 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen - 
terminsavslutning. Onsd 
5/12 kl 18-19, Bön. Kl 19, 
Styrelsemöte. Torsd 6/12 
kl 10-12.30, SmyrnaCafé-
et. Kl 15, Andakt på Soläng. 
Fred 7/12, 19.30 3B – Bö-
nen, brödet, budet. Lörd 
8/12 kl 10-13, Second Hand 
& Café. Sönd 9/12, JUL-
MARKNAD. Kl 11-16, Se-
cond Hand & Café. Kl 14, 
Julens sånger med Smyrnak-
ören. Tisd 11/12 kl 8-9, 
Bön. Kl 19, Second Hands 
julfest.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

Göteborgsv 51
Lilla Edet
Tel: 0520-65 01 39
www.lillaedetbyra.se

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0

Tel 020-902090

TRE AV  
FYRA BARN  
ÖVERLEVER 
CANCER

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

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

Fast Grundpris 8.900:-

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

FONDKISTAN
En värdig begravning till

en rimlig kostnad.

Christina Hurtig, Skår, 
Skepplanda har avlidit. Född 
1945 och efterlämnar maken 
Tommy samt sonen Kenth 
med familj och dottern Jen-
nie som närmast sörjande.

Mona Olausson, Skepplanda 
har avlidit. Född 1944 och 
efterlämnar sönerna Mats 
och Håkan med barn samt 
syskon med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Maria Vadetun. I Nödinge 
kyrka hölls onsdagen 28 
november begravningsguds-
tjänst för Maria Vadetun, 
Nödinge. Offi ciant var kom-
minister Reine Bäck.

Vår kära
Mamma och Farmor

Mona Olausson

* 19 april 1944

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Skepplanda
26 november 2012

MATS, HÅKAN
Barnbarn

Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner

 
Ljuvt är att vila när 

krafterna domna 

Skönt i den eviga vilan 

få somna 

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen 18
december kl. 11.00 i

Hålanda kyrka. Akten
avslutas vid graven.

Min älskade Maka
Vår kära Mamma och Farmor

Christina Hurtig

* 4 november 1945

har i dag efter långvarigt lidande somnat
 och lämnat oss i sorg och saknad.

Skår, Skepplanda
24 november 2012

TOMMY
KENTH med familj

JENNIE

Tack för allt Du oss har skänkt

För oss Du strävat, på oss Du tänkt

Ditt goda hjärta, Ditt ljusa sinne

Hos oss skall leva i tacksamt minne

Begravningsgudstjänsten äger rum tisdagen
11 december kl. 11.00 i Lundby nya kyrka.

Akten avslutas i kyrkan. Valfri klädsel.

Döda

Tack

Ett varmt tack för visad
vänlighet och allt

deltagande i sorgen efter

Svea Oscarsson

för minnesgåvor och alla
vackra blommor vid
båren.Tack även till
komminister Bengt

Broman, organist Ingela
Svantesson, solist Johan

Ekstedt och Ale
Begravningsbyrå, som
gjorde begravningen så

ljus och fin till ett
vackert minne.

INGELA, ROLF
med familjer

Hej, har din man slutat 
lyssna på dig?
Det kan bero på att han börjar höra dåligt.
Ring Hörsellinjen 0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund

2012  |   vecka 49  |   nummer 44  |   alekuriren 25FAMILJ



alekuriren  |   nummer 44  |   vecka 49  |   201224

PRO Ale Norra gjorde 
det årliga besöket på 
Operan den 1 no-

vember.  Buss hämtade upp 
från Skepplanda i norr till 
Surte i söder för vidare resa till 
Göteborg och denna gång var 

det föreställningen Chess som 
spelades upp. Fantastisk musik 
och sång som framfördes av en 
otroligt duktig ensemble. 

PRO Ale Norra höll årets 
sista kvartalsmöte den 15 
november i Medborgarhuset, 

med pre-
sentation 
av 2013 års 
budget och 
verksamhets-
plan, med 
oförändrade 
medlemsav-
gifter, samt 
hela årets 
kommande 
verksamhet.
Hans Hell-
man talade 
om våra 
orättvisa skat-
ter och att det 
måste tryckas 
på mer av 
PRO:s Riks-

organisation och uppmanade 
medlemmarna att komma till 
Alingsås eller Trollhättan den 
3 december för att demon-
strera för rättvisa skatter. Kent 
Carlsson informerade om den 
kommande resan och julfesten 
som avslutar höstens aktivi-
teter.
Därefter lät vi oss väl smaka 
av kaffe och underbar smör-
gåstårta. Efter kaffet spelade 
vårt populära PROkuleleband 
glada och medryckande sånger.
Som vanligt avslutades träf-
fen med dragning på lotteriet 
där fina vinster hittade glada 
vinnare.
Fredagen den 23 november 
startade den sista resan för året 
till en julmarknad på Dagsnäs 
Slott vid Hornborgasjöns 
strand. Inget regn så långt 
ögat kunde se, bara sol och 
klar himmel! Dagsnäs slott 
hade arrangerat en stilfull 
och högklassig julmarknad, 

Händelserik månad hos PRO Ale Norra

ÄLVÄNGEN. Nere i Mis-
sionskyrkans källarvå-
ning stickas det för 
fullt.

Det görs fi ltar och 
babykläder i mängder.
I början av nästa år skall 
sakerna överlämnas till 
utsatta kvinnor i Kongo. 

Det var Majken Nilsson som 
startade upp Missionskyrkans 
stickgrupp för fyra år sedan. 
Ett 15-tal daglediga kvinnor 
träffas varannan tisdagsför-
middag, jämna veckor. 

– Vi har plats för fler, så 
är man sugen på att ta del av 
vår gemenskap och samtidigt 
göra en god gärning är det 
bara att komma hit, säger 

Majken.
I flera omgångar har stick-

gruppen skickat filtar och 
babykläder till Afrika. Nu har 
man kontakt med en tidigare 

missionär, Birgitta Anders-
son från Alingsås, som ser till 
att leverera produkterna där 
de som bäst behövs.

– Vi pratar om våldtagna 
kvinnor som blir utstötta av 
sina familjer och som lämnas 
ensamma med sina barn. Fil-
tarna och kläderna gör verkli-
gen skillnad, säger Lis-Beth 
Engström, en av deltagarna.

– Man kan tro att i Afrika 
skiner alltid solen, men så är 
det inte. På kvällar och nätter 
är det kallt och barn fryser 
ihjäl.

Nu på söndag, i samband 
med Älvängens julmarknad, 
kommer delar av stickgrup-
pen finnas på plats i Smyrna-
kyrkans cafeteria. 

– Vi uppmärksammar 
Gemensam Framtids första 
insamlingskampanj – Rätt till 
tro. 75 procent av världens 
befolkning lever i länder där 
religionsfriheten begrän-
sas. Genom kampanjen Rätt 
till tro kan du vara med och 
förändra villkoren för männ-
iskor som drabbas av bristen 
på religions- och övertygel-
sefrihet, säger Lis-Beth Eng-
ström.

Halsdukar, hattar och 
mössor kommer att finnas till 
försäljning där pengarna som 
kommer in går oavkortat till 
insamlingen Rätt till tro.

– En hemstickad julklapp 
är aldrig fel att ge bort, säger 
Lis-Beth som hoppas få stifta 
bekantskap med många mark-
nadsbesökare på söndag.

JONAS ANDERSSON

Flitig stickgrupp i Missionskyrkan
– Filtar och babykläder skickas till Afrika

Missionskyrkans stickgrupp 
gör babykläder och fi ltar till 
förmån för utsatta kvinnor 
och barn i Afrika.

Stickgruppens deltagare är fl itiga.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

S:t Peders kyrka

Jul i byn 
lördag 8 dec kl 16.00
Medverkande: Lödöse kyrkokör
Spelmanslaget ” Makalösa” m fl

Välkomna!

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

De vackraste julsångerna på finska 
lördag 8/12 kl. 18.00 (Obs tiden!)

 i Älvängens blå kyrka. 
Kyrkkaffe!

Medverkar gör präst Satu Rekola 
och musiker Tuuli Ekenberg.

Välkommen!

Lauantaina 8/12 klo 18.00 
Älvängenin sinisessä kirkossa. 
Laulamme rakkaita 

suomalaisia joululauluja. 
Kirkkokahvit

Mukana pappi Satu Rekola 
ja muusikko Tuuli Ekenberg.

Tervetuloa!

Kauneimmat 
joululaulut 

(huomaa aika)

Efter julmarknaden

Julkonsert 
söndag 9/12 kl. 16.15

Älvängens blå kyrka

Nya barnkören och Gospelkören 
medverkar tillsammans 

med The real groove.

Gammaldags 
Julmarknad
på Glasbruksmuseet i Surte
Lördag 8 dec kl 11 - 14
Julmusik, tomte, 
kaffe, våfflor. 
Fin blandning av 
hantverkare, 
föreningar och 
produkter

KULTURFÖRENINGEN
BRUKSONGAR

Arrangör:
Fri entré
Välkomna!

där vi kunde inhandla vackert 
svenskt hantverk. Vi startade 
med kaffe och julkaka i Stallet/
Bränneriet och därefter kunde 
vi beskåda och handla av de 
vackra sakerna.
Därefter begav vi oss till Löf-
wings Ateljé & Konstcafé där 

vi serverades en fantastisk god 
lunch i en mysig atmosfär. Allt 
hemlagat och hembakat av 
bästa råvaror. Vi kunde också 
beskåda otroliga väggmål-
ningar och tavlor av konstnä-
ren Göran Löfwing.
Efter lunchen åkte vi till Oste-

rian i Falköping där vi kunde 
köpa ost av alla de slag och 
dessutom titta på en mycket fin 
tomtemarknad.
Därefter gick resan hemåt, och 
vi hade återigen haft en mycket 
trevlig upplevelse!

Eva Carlsson

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Alla är välkomna!

JULBRAZZ lördag 8 december kl 18.00
Julkonsert i Nödinge kyrka med blåsensemblen Brazzeriet från kul-
turskolorna i Kungälv & Ale under ledning av Claes Willig. 
Trombonsolist Kjell Wigander Göteborgsoperan.

Happy Christmas
Söndagen 16 december kl. 17.00.
Julkonsert med Blue’n Joy gospelkör. Kontrabas : Donovan von 
Martens. Piano: Per Walfridsson. Slagverk: William Soovik

Onsdagsträff 12 december 
Kl 13.00 i Nödinge församlingshem.
Julavslutning med julgröt och julsånger 

Kl 11.00 Högmässa i Nödinge 
Kyrka.
Kulturskolornas Brazzeriet med-
verkar. Präst Harry Hultén 

Kl 16.00 Gudstjänst för stora 
& små i Surte kyrka
Luciatåg med barn och ungdo-
mar från Bohus/Surte. Julfest i 
församlingshemmet med dans 
kring granen. Präst Harry Hultén 

Söndagen 9 december 2 advent

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, gudstjänster-
na är fl yttade till försam-
lingshemmet, Albotorget. 
Skepplanda församl hem 
sönd 9/12 kl 10, Familjegtj 
V Wetterling, kyrkkaffe. 
Onsd 12/12 kl 10, Storcafé. 
Kl 18.30, Veckomässa och 
Julfest. Hålanda sönd 9/12 
kl 12, Mässa V Wetterling. 
S:t Peder lörd 8/12 kl 16, 
Jul i byn – Musikgudstjänst 
M Skredsvik. Ale-Skövde, se 
övriga. Tunge sönd 9/12 kl 
17, Mässa V Wetterling.

Fuxerna kyrka
Lörd kl 10, Arbetskret-
sens julmarknad i försam-
lingshemmet. Sönd kl 9:15, 
Botgudstjänst, Wester-
gaard. Sönd kl 10, Högmäs-
sa, Westergaard. Tisd kl 9, 
Mässa i församlingshem-
met, Isacson. Onsd kl 18:30, 
Mässa, Norberg. Torsd kl 
14, Gemenskapsträff i för-
samlingshemmet.

Guntorps missionskyrka
Onsd 5/12 kl 18.30, Lucia-
kväll 3 Övning i Älvängens 
Missionskyrka. Onsd 5/12 
kl 18.30, Tonår & Äventy-
rarScout som inte övar möts 
också i Älvängen och fi xar 
klart för Luciafesten. Lörd 
8/12 kl 18, SCOUTERNAS 
LUCIAFEST i Älvängens 
Missionskyrka. Onsd 12/12 
OBS! INGA SCOUTER - 
LEDIG KVÄLL

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 5/12 Starrkärrs kyr-
ka kl 9.30, Vardagsguds-
tjänst. Älvängens kyrka kl 
14, GRÖTFEST! Alla är 
varmt välkomna! Älvängens 
kyrka kl 18.30, Taizémässa - 
En stilla stund mitt i veckan! 
Johnsson. Torsd 6/12 Starr-
kärrs församlingshem kl 19, 
Bibel & Bön, Välkomna på 
Bibelstudium och Böne-
stund. Johnsson. Lörd 8/12 

Älvängens kyrka kl 18, Finsk 
gudstjänst, se annons! Sönd 
9/12 
Nols kyrka 11.00 Mässa, 
Nordblom. Magnoliakör-
en och Kyrkokören medver-
kar. Starrkärrs kyrka kl 11, 
Mässa, Andersson. Älväng-
ens kyrka kl 16.15, Julkon-
sert, se annons! Onsd 12/12 
Starrkärrs kyrka kl 19, Bön 
för församlingen.

Surte missionsförsamling
Onsd 5/12 kl 18:30, Ton-
år. Onsd 5/12 kl 19, Ekume-
nisk bön i missionskyrkan. 
Onsd 5/12 kl 21, Inneban-
dy i Surteskolan. Torsd 6/12 
kl 19, Glädjekören övar in-
för den 16/12. Sönd 9/12 kl 
17, Gudstjänst. Ljusandakt. 
Per Kjellberg. Tonår med-
verkar. Missionsoffer. Enkelt 
kyrkfi ka. Månd 10/12 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Surte 
Symphonic Band, övar. Tisd 
11/12 kl 18, Samtalskväll. 
Onsd 12/12 kl 15, Onsdags-
träff; Julfest. Onsd 12/12 
18:30, Tonår. Onsd 12/12 kl 
21, Innebandy i Surtesko-
lan. En lotterivinst är kvar 
att hämta ut efter höstmark-
naden. Det är blårandig lott, 
serie J, nummer 286. Väl-
kommen in. Sena ändringar 
i detta program kan inträffa.
På www.surtemissionskyrka.
se är det uppdaterat.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 13/12 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 16/12 
kl 11, Gudstjänst, Ohlins

Älvängens missionskyrka
Tisd 4/12 kl 10, Samtal och 
bön. Onsd 5/12 kl 19, För-
samlingsstyrelsen. Fred 
7/12 kl 19, Ledarfest. Sönd 
9/12 kl 11, Gudstjänst. Ulf 
Olsson. Söndagsskola. Kl 
18, Tonår. Månd 10/12 kl 
18, Spårarscout. Kl 18.30, 
Scout. Tisd 11/12 kl 10, 
Samtal och bön. Kl 10-13, 
Stickafe. Torsd 13/12 kl 15, 
RPG i Smyrnakyrkan. Lu-

ciafest med Lasse Svensson 
och ett dragspel.

Nödinge församling
Lörd 8/12 kl 18, Nödinge 
kyrka JULBRAZZ Kon-
sert med kulturskolans Bras-
sorkester. 9/12 2:a Advent 
kl 11, Nödinge kyrka Mäss-
sa H Hultén Medverkan av 
unga brassmusiker. Kl 16, 
Surte kyrka Gudstjänst för 
Stora och små, julfest i för-
samlingshemmet. H Hul-
tén. Tisd 11/12 kl 14, Nö-
dinge Servicehus Gudstjänst 
R Bäck. Onsd 12/12 kl 17, 
Surte församlingshem Finsk 
Bibelcirkel L Sorvoja. Kl 
18, Surte kyrka Luciafi rande 
med Ale lucia H Hultén.

Filadelfi aförsamlingen,
Bohus Pingstkyrka
Onsd 5/12 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön. Sönd 
9/12 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson och sång. Onsd 
12/12 kl 19, Sång bibelläs-
ning och bön.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 4/12 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen - 
terminsavslutning. Onsd 
5/12 kl 18-19, Bön. Kl 19, 
Styrelsemöte. Torsd 6/12 
kl 10-12.30, SmyrnaCafé-
et. Kl 15, Andakt på Soläng. 
Fred 7/12, 19.30 3B – Bö-
nen, brödet, budet. Lörd 
8/12 kl 10-13, Second Hand 
& Café. Sönd 9/12, JUL-
MARKNAD. Kl 11-16, Se-
cond Hand & Café. Kl 14, 
Julens sånger med Smyrnak-
ören. Tisd 11/12 kl 8-9, 
Bön. Kl 19, Second Hands 
julfest.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

Göteborgsv 51
Lilla Edet
Tel: 0520-65 01 39
www.lillaedetbyra.se

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Stöd Barncancerfonden 
PG 90 20 90-0

Tel 020-902090

TRE AV  
FYRA BARN  
ÖVERLEVER 
CANCER

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

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

Fast Grundpris 8.900:-

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

FONDKISTAN
En värdig begravning till

en rimlig kostnad.

Christina Hurtig, Skår, 
Skepplanda har avlidit. Född 
1945 och efterlämnar maken 
Tommy samt sonen Kenth 
med familj och dottern Jen-
nie som närmast sörjande.

Mona Olausson, Skepplanda 
har avlidit. Född 1944 och 
efterlämnar sönerna Mats 
och Håkan med barn samt 
syskon med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Maria Vadetun. I Nödinge 
kyrka hölls onsdagen 28 
november begravningsguds-
tjänst för Maria Vadetun, 
Nödinge. Offi ciant var kom-
minister Reine Bäck.

Vår kära
Mamma och Farmor

Mona Olausson

* 19 april 1944

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Skepplanda
26 november 2012

MATS, HÅKAN
Barnbarn

Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner

 
Ljuvt är att vila när 

krafterna domna 

Skönt i den eviga vilan 

få somna 

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen 18
december kl. 11.00 i

Hålanda kyrka. Akten
avslutas vid graven.

Min älskade Maka
Vår kära Mamma och Farmor

Christina Hurtig

* 4 november 1945

har i dag efter långvarigt lidande somnat
 och lämnat oss i sorg och saknad.

Skår, Skepplanda
24 november 2012

TOMMY
KENTH med familj

JENNIE

Tack för allt Du oss har skänkt

För oss Du strävat, på oss Du tänkt

Ditt goda hjärta, Ditt ljusa sinne

Hos oss skall leva i tacksamt minne

Begravningsgudstjänsten äger rum tisdagen
11 december kl. 11.00 i Lundby nya kyrka.

Akten avslutas i kyrkan. Valfri klädsel.

Döda

Tack

Ett varmt tack för visad
vänlighet och allt

deltagande i sorgen efter

Svea Oscarsson

för minnesgåvor och alla
vackra blommor vid
båren.Tack även till
komminister Bengt

Broman, organist Ingela
Svantesson, solist Johan

Ekstedt och Ale
Begravningsbyrå, som
gjorde begravningen så

ljus och fin till ett
vackert minne.

INGELA, ROLF
med familjer

Hej, har din man slutat 
lyssna på dig?
Det kan bero på att han börjar höra dåligt.
Ring Hörsellinjen 0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund
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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

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

SÄLJES

Torr Björkved! 60 liter, 80kr. Fri 
hemleverans vid köp av minst 
15 säckar.
tel. 0764-21 75 17

21-växlad damcykel. Cresent 
Åkulla. Lila, 200:-. Alafors.
tel. 0739-31 66 66

Ö HYRA

Önskas hyra villa eller lgh, 
4-5 rum i Ale eller Lilla Edets 
kommun.
tel. 0735-21 56 53
el. 0736-53 32 15

SÖKES

Du hemmahörande i Ale som 
vittnade till att jag blev påkörd 
av en bil utanför Nils Erics-
son Terminalen Tisdagen den 13 
November. Jag har förlorat ditt 
telefonnummer. Vänligen ring 
mig på:
tel. 0709-79 53 57
Tack! Mvh Tony

Vi söker den tjej med 
långt,ljust hår som var och 

handlade hos ÄLVÄNGENS 
SKOR onsdagen den 28/11 
kl.12.45. Tyvärr strulade kortbe-
talningen och du fick heller inte 
rätt pris,så vi är angelägna om 
att komma i kontakt med dig! 
Mvh Älvängens Skor AB
tel. 0303-74 62 75

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

Medial privatsittning. Andlig 
Healing. Dipl. av Terr Evans.
tel. 0708-52 28 76
Diana Karlsson

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

Grattis till världens bästa
Phoenix

på 8-årsdagen önskar
Mamma, Jonas, Billie Lou, 

Mormor & Morfar

Linus Netzén
Grattis på 8-årsdagen

den 6 dec 2012
önskar Farmor & Farfar

Grattis vår stora kärlek
på din 1-årsdag 9/12

Alice
Vi älskar dig! Önskar

Mamma, Pappa

Ett stort grattis till
Lucas Johansson

som fyller 7 år
den 6 december.

Kramar från
Farmor & Farfar

Vårt kära lilla barnbarn 
Melwin

fyller 1 år 7 dec.
Grattiskramar

Farmor o, Farfar

Sara
Grattis på 6-årsdagen

önskar
Mormor & Morfar

Hipp Hipp Hurra för
Lukas Einarsson

som fyller 8 år den 8/12
grattis från

Mormor & Morfar

Stort grattis till vår sötfröken
 AMANDA
som fyller 3 år

den 8 december.
Många pussar och kramar
 från Mamma, Pappa och

lillebror Oliver.

Grattis våran goe
Robin Landin

på din 6-årsdag 2012-12-05
Många grattiskramar från

Mamma, Pappa, Jerker, Ricky, 
Martin, Peter och Mormor

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Veikko Kangasoja, Bohus

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Margareta Eriksson

Veckans ros 
Till vår underbara Mamma 
Monica Johansson för en 
fantastisk resa till London. 
Älskar dig. Kramar

Linda, Maria & Ann

Ett stort tack till våra barn 
med familj och vänner på 
vår 50-åriga bröllopsdag.

Inga-Britt och Kent Olausson

VÄRLDENS BÄSTA 
FÖRÄLDRAR! Jessica 
Wigertz & Magnus Lidell. 
Ni, våra älskade föräldrar, 
är värda mer beröm än 
vi kan uttrycka oss i ord. 
Aldrig någonsin kan världen 
skådat mer ödmjuka och 
omtänksamma människor 
som uppoffrat så mycket för 
sina barn! Vi älskar er från 
djupet av våra hjärtan. Tack 
för att ni finns!

Ronja, Lucas & Cajsa

Tack

Sökes
Söker dig som sålde bingo-
lotter i Älvängen utanför 
ICA lördag 1 december. 
Jag fick en lott för mycket 
och jag vill betala för den. 
Pengar finns att hämta på 
Alekuriren.

"Bingospelare"
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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

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

SÄLJES

Torr Björkved! 60 liter, 80kr. Fri 
hemleverans vid köp av minst 
15 säckar.
tel. 0764-21 75 17

21-växlad damcykel. Cresent 
Åkulla. Lila, 200:-. Alafors.
tel. 0739-31 66 66

Ö HYRA

Önskas hyra villa eller lgh, 
4-5 rum i Ale eller Lilla Edets 
kommun.
tel. 0735-21 56 53
el. 0736-53 32 15

SÖKES

Du hemmahörande i Ale som 
vittnade till att jag blev påkörd 
av en bil utanför Nils Erics-
son Terminalen Tisdagen den 13 
November. Jag har förlorat ditt 
telefonnummer. Vänligen ring 
mig på:
tel. 0709-79 53 57
Tack! Mvh Tony

Vi söker den tjej med 
långt,ljust hår som var och 

handlade hos ÄLVÄNGENS 
SKOR onsdagen den 28/11 
kl.12.45. Tyvärr strulade kortbe-
talningen och du fick heller inte 
rätt pris,så vi är angelägna om 
att komma i kontakt med dig! 
Mvh Älvängens Skor AB
tel. 0303-74 62 75

ÖVRIGT

Sprutmålning köksluckor, 
möbler m.m. Kanonpriser. 
Peter Bergqvist
tel. 0761 - 74 30 99

Medial privatsittning. Andlig 
Healing. Dipl. av Terr Evans.
tel. 0708-52 28 76
Diana Karlsson

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

Grattis till världens bästa
Phoenix

på 8-årsdagen önskar
Mamma, Jonas, Billie Lou, 

Mormor & Morfar

Linus Netzén
Grattis på 8-årsdagen

den 6 dec 2012
önskar Farmor & Farfar

Grattis vår stora kärlek
på din 1-årsdag 9/12

Alice
Vi älskar dig! Önskar

Mamma, Pappa

Ett stort grattis till
Lucas Johansson

som fyller 7 år
den 6 december.

Kramar från
Farmor & Farfar

Vårt kära lilla barnbarn 
Melwin

fyller 1 år 7 dec.
Grattiskramar

Farmor o, Farfar

Sara
Grattis på 6-årsdagen

önskar
Mormor & Morfar

Hipp Hipp Hurra för
Lukas Einarsson

som fyller 8 år den 8/12
grattis från

Mormor & Morfar

Stort grattis till vår sötfröken
 AMANDA
som fyller 3 år

den 8 december.
Många pussar och kramar
 från Mamma, Pappa och

lillebror Oliver.

Grattis våran goe
Robin Landin

på din 6-årsdag 2012-12-05
Många grattiskramar från

Mamma, Pappa, Jerker, Ricky, 
Martin, Peter och Mormor

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Veikko Kangasoja, Bohus

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Margareta Eriksson

Veckans ros 
Till vår underbara Mamma 
Monica Johansson för en 
fantastisk resa till London. 
Älskar dig. Kramar

Linda, Maria & Ann

Ett stort tack till våra barn 
med familj och vänner på 
vår 50-åriga bröllopsdag.

Inga-Britt och Kent Olausson

VÄRLDENS BÄSTA 
FÖRÄLDRAR! Jessica 
Wigertz & Magnus Lidell. 
Ni, våra älskade föräldrar, 
är värda mer beröm än 
vi kan uttrycka oss i ord. 
Aldrig någonsin kan världen 
skådat mer ödmjuka och 
omtänksamma människor 
som uppoffrat så mycket för 
sina barn! Vi älskar er från 
djupet av våra hjärtan. Tack 
för att ni finns!

Ronja, Lucas & Cajsa

Tack

Sökes
Söker dig som sålde bingo-
lotter i Älvängen utanför 
ICA lördag 1 december. 
Jag fick en lott för mycket 
och jag vill betala för den. 
Pengar finns att hämta på 
Alekuriren.

"Bingospelare"
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

4 8 1
3 1 6 7 9

2 9 3 6

5 4 8 2 7 1
6 7 4

9 4 5

7 3 2
3 8 6

8 9 4 5 7

9 8 1 5
6 4

1 5 7 3 6 8

7 9 6 5
3 4 7 8

1

5 8 3
1 4 8
5 3 7

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

FÅ EN GRATIS FOTANALYS
Prova 30 dagar - blir du inte nöjd får du

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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VI ÖNSKAR

DIG EN RIKTIGT

God Jul!

KR
Riktpris 3300 kr

ALLA AKTIVITETERAALALLLLLA LA AAKTAKTKTTIVTIVIVVITVITTETTTERERAAALLLLLLLLAAAA AKTIAKAKTKTITIIVVVVITETEIITITETETETETERRERR
HHHHHHHHHHHAAAAAAAAAAALLLLLLLLLLLVVVVVVVVVVVÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅRRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSSKKKKKKKKKKKOOOOOOOOOOORRRRRRRRRRRTTTTTTTTTTT

ÅRETS JULKLAPP!

ERBJUDANDET GÄLLER T O M 23/12 2012

KR
Ord. pris 900 kr

ALLA AKTIVITETERALLA AKTIVITETAALALLLLLA LA AAKTAKTKTTITIVIVVITV TTETTTTERRERRAAALLLLLLLLAAAA AKTIAKAKTKTITIIVVVVITEIITITETETETETETERRERR

ÅÅÅÅ

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 AKTIVITETERALLA AKTIVITETAALALLLLLA LA AAKTAKTKTTIVVVVITVITITETTTERERAAALLLLLLLLAAAA AKTIAKAKTKTITIIVVVVITETEIITITETETETETERRERR
HHHHHHHHHHEEEEEEEEEELLLLLLLLLLÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅRRRRRRRRRRSSSSSSSSSSKKKKKKKKKKOOOOOOOOOORRRRRRRRRRTTTTTTTTTT

KR

ÅÅ

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


