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

Säkra siffror  
      till fast pris!

Te
le

fo
n:

03
03

-
74

 8
9 

90

Älvängen

Nr 45  |  vecka 50  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

www.axums.se

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

Snöskyfflar från 119:-
Tösalt 25 kg  69:-

Flis 20 kg  

59:-

– Din skobutik för hela familjen

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

JULKLAPPSKVÄLL 
Med fi na erjudanden 
Torsd 13/12 kl 18-21 

NYTT I BUTIKEN
Smycken från OXXO 
Halsband, armband, 
örhängen, ringar 
och klockor.

Välkomna!
TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  

Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15

ÖPPNA SPÅR
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ATOMIC VASA CLASSIC
längdskida för motion/långloppsåkning
ORD. PRIS 1999 KR
 
ATOMIC SPORT CLASSIC
Längdsko med bred läst.Pilotsula för ökad stabilitet
ORD. PRIS 1199 KR
 
ATOMIC PILOT SPORT
Längdbindning SNS Pilotsystem.
ORD. PRIS 499 KR

VI HAR LÄNGDPAKET FRÅN 1699:-

ATOMIC LÄNGDPAKET

2799KR
Inklusive montering 
(Värde 150:-)

  

Lödöse 0520-66 00 10
Gäller t o m 16/12-12

Handla för 500:- 
och få en snygg,
skön mössa

TÄVLING!

Ale Torg 7, NÖDINGE • Gäller v 50 • www.ica.se/ale

Handla för minst 

500:- 
och ha chansen att vinna den fi na 
EU- mopeden. Piaggio Typhoon. 

Värde 18990:-

Tävlingen pågår till 22/12, kl 12.00

Tävlingsregler 
i butiken 

alla dagar 7-23

Välkomna! 

Vardag 10-19 | Lördag 10-15 | Söndag 11-15 
ICA Kvantum 7-23 alla dagar | www.aletorg.se

Söndagslotten
Handla för 300 kronor i någon av butikerna* på Ale Torg 

söndag 16 december och du deltar i dragningen till vinsten
”Fyll en kundvagn på ICA med så mycket du kan
på 3 minuter” (Gäller matvaror, max en av varje).

Vid varje köptillfälle erhåller du max 3 lotter.
Dragning sker måndag 17 december kl 12.

* Gäller ej ICA, Systembolaget, ej receptbelagda varor på Medstop Apotek Alen

Anton Hysén bjöd upp till 
dans i Bohus centrum.

No Tjafs skapade 
feststämning på Ale 
Torg.
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Alependeln gick varm på premiär- och invigningsdagen i söndags. Folkfesten pågick i tre orter. I Älvängen och Lödöse underhöll bland andra Jessica Anders-
son och Lasse Kronér, på Ale Torg var No Tjafs i högform och i Bohus bjöd Anton Hysén upp till dans. Aleborna pendlade mellan begivenheterna.

Läs om invigningsfesten på sid 14-18  
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Invigningen av BanaVäg 
i Väst i söndags blev en 
folkfest av sällan skådat 

slag i Ale och Lilla Edets 
historia. Jag måste erkänna 
att jag kände en viss oro 
när de digra programmen 
från respektive ort anlände 
till redaktionen. Hur skulle 
besökarna räcka till? Vem 
skulle bli utan? I efterhand 
kan vi konstatera att oron 
var obefogad. De räckte 
mer än väl. 450 personer 
valde dessutom att istället 
för att delta i festligheterna 
ta sig till Alebackens alpina 
premiär – nytt rekord även 
där. Att backen öppnade 
samma dag som BanaVäg 
i Väst invigs känns också 
som ödets mening. Aleback-
ens utveckling har ju till 
stora delar just vägbygget att 
tacka. Utan överskottsmas-
sor hade backen inte kunnat 
höjas och ekonomin för en 
ny lift hade också blivit svår 
att fi nna.

Att vägen och järnvägen 
har engagerat oss råder det 
ingen tvekan om. Synpunk-
terna har varit många, men 
allt eftersom har ris blivit 
ros och jag kan bara vittna 
själv till min reaktion när jag 
mötte den första snöplogen 
på nya E45. Han satte ner 
hyveln lite för lågt och plöts-
ligt slog det gnistor. "Vad f-n 
gör du med vägen, idiot!" 
Tanken for spontant genom 

mitt huvud. Vägens kondi-
tion och välmående har fått 
en position så nära hjärtat 
att det högg till när jag såg 
den skadas av plogen...

När så invigningen stod 
för dörren och det äntligen 
var dags att inviga projek-
tet blev det på nytt väldigt 
komiskt. I drygt fem år har 
vi klagat över vägavspärr-
ningar, trafikomläggningar 
och andra hyss. Nu när nya 
E45 äntligen var redo att 
tas i bruk i full skala började 
vi med – att stänga av den. 
Jodå, nu skulle vi plötsligt 
gå, springa och jogga mellan 
Ale Torg och Alafors! Nåväl, 
detta sagt med ironi, men 
för en del mindre insatta 
trafikanter måste det ha 
uppstått ett och annat fråge-
tecken i söndags morse. "Var 
det inte E45 som skulle 
invigas idag? Den är ju 
fortfarande avstängd?"

I måndags vaknade 
många pendlare upp i 
en ny verklighet. Buss 
har blivit tåg. Tanken 
är att det ska bli tätare 
avgångar och kortare 
restider för de flesta, 
men det tar fortfarande 
en månad innan vi ser 
effekterna fullt ut. Under 
december är det halv-
timmes trafik och först 
i januari 
kommer 

kvartstrafiken igång. Då tror 
jag att många kommer att 
upptäcka bekvämligheten i 
att inte behöva fundera på 
när tåget går. Har det precis 
gått ett, kommer det ett nytt 
inom 15 minuter. Däremot 
kommer det säkert att ta lite 
tid innan resan till och från 
tågen känns bekväm. Här 
gäller det fortfarande att ha 
koll på tidtabellen för det 
stora flertalet.

Invigningen blev en 
folkfest. Det kändes som att 
det här var dagen som alla 
väntat på och i Göteborgs-
Posten menade den utsände 
reportern att det var mer 
folk ute i Älvängen än i 
Göteborg... Kanske har 
göteborgarna redan hittat 
Alependeln?

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Dagen vi väntat på

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

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.

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

Justering av  
protokoll

Protokollet från regionfullmäktiges 
sammanträde 27 november 2012 
är justerat. Anslag om justeringen har 
tillkännagivits på regionens anslags-
tavla den 6 december.

Protokollet finns på Regionens Hus, 
Residenset, Torget i Vänersborg men 
kan också läsas på  
www.vgregion.se/rfhandlingar

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

TYGLADAN
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2p 

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

FLANELLBYXOR dam & herr 89:-

JULEN ÄR HÄR! Inredning, metervara 
& färdigsytt

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA
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

BROMSEXPERTEN
    inkl. moms/hjul

 inkl. moms per axel 

  inkl. moms per axel

   inkl. moms per axel 

  inkl. moms per axel  
utan handbroms                                                                                        

  inkl. moms per axel

Julblommor
Julgrupper, kraftiga  

Amaryllis & Hyacint

Tel 0303-749220 • www.thunbergs.com
Skepplanda

Minigrenad
Julstjärna

39:-
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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
med Sveriges lägsta priser!

Löp och köp!

LEGO

199:-
ORD. PRIS 329:-

HANDDUKS SET
2 x 70 x 130cm

79:-
ORD. PRIS 149:-

ALINGSÅS. I förra 
veckan lämnade åkla-
garen in åtalet mot 
den 31-årige gymna-
sieläraren som bland 
annat anklagas för 
våldtäkt mot barn.

Bevisningen består 
av sms-konversation, 
utdrag ur en datachat, 
mejl och fotografi er.

Rättegången är pla-
nerad till 17 december.

Sedan i början av oktober 
sitter en 31-årig älväng-
enbo häktad misstänkt för 
bland annat grovt barnpor-
nografibrott och våldtäkt 
mot barn. Materialet har 
växt under utredningens 
gång och åklagaren har fått 
förlänga häktningstiden 
vid flera tillfällen. Ärendet 
har nu delats upp i två mål. 
Det första gäller misstan-
ken om våldtäkt mot barn 
och i onsdags lämnades 
en stämningsansökan in. 
31-åringen ska åtminstone 
vid ett tillfälle vid Lucia 
i december 2010 ha haft 
sexuellt umgänge med en 
då 13-årig flicka. Ett år 
senare ska mannen ha kon-

taktat flickan igen och då 
ska de även ha haft samlag 
i den misstänktes hem i 
Älvängen. Åklagaren har 
hämtat sin bevisning från 
en tysk internetchat, där 
mannen har berättat om sitt 
förhållande med en min-
derårig flicka. Som bevis 
finns också en del mejl- 
och sms-konversation, dels 
mellan mannen och flickan 
dels mellan 31-åringen 
och andra unga flickor. I 
samband med gripandet 
gjordes också ett tillslag 
mot bostaden där en dator 
omhändertogs. Åklagaren 
har till tingsrätten skrivit 
att underlaget omfattar 
närmar 800 000 bilder. Här 
har utredarna bland annat 
funnit fotografier från 

scoutläger som understry-
ker mannens intresse för 
unga flickor.

Rättegången är planerad 
till 17 december i Alingsås 
tingsrätt. Den tidigare 
gymnasieläraren riskerar 
om han fälls för anklagel-
serna mellan två och sex års 
fängelse. Han har hittills 
medgivit sexuellt umgänge, 
men menar att han inte 
visste att flickan var så ung.

Det andra målet om 
grovt barnpornografibrott 
kräver mer utredningstid 
och kommer inte att vara 
klart före helgerna.

Mannen arbetade på en 
gymnasieskola i 031-regio-
nen och har ingen koppling 
till Ale gymnasium.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– 31-åringen från Älvängen riskerar sex års fängelse

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

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

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

Misstanken gäller 
grovt barnpornografi -
brott och våldtäkt mot 
barn.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Straffet för barnpor-

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

ALE N t k t Alli fö äd bli h lö å älj ä i k f ll äk i ä å

Vindbruksplanen snart ett minne blott
Faksimil Alekuriren vecka 46, 2012.

Tung bevisning för
våldtäkt mot barn 99:-

från

MYSIGT I JUL!

FFäääärrrggggggglaaaadddaaaaaaaaa bbbbbbbbblllloooooooocccccckkkkkkkkklllljjjuuuuusss

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

Vinn 2000 kronor

Ale Torg
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Helge ställer några 
frågor genom 
Alekuriren som lika 

gärna hade kunnat riktas 
direkt till ANFs styrelse eller 
besvarats genom att läsa på 
Alefjälls Naturskyddsfören-
ings hemsida.

Helge är nog, som läsare 
av Alekuriren, ganska ensam 
om att sammanblanda ”SNF” 
och ANF med tanke på alla 
insändare och artiklar som 
beskrivit föreningens verk-
samhet.

Helge frågar: ”Får en 
bofink se ut hur som helst?”  

Svar: Ett rakt svar på 
frågan är att en Bofink får 
se ut hur som helst! Bakom 
rubriken och i texten finns 
en underton av att Alefjälls 
Naturskyddsförening skulle 
ha använt sig av falsk varu-
deklaration. Avsikten med 
denna eventuella insinuation 
har kanske till syfte att skada 
föreningens rykte. 

Helge frågar: ”Blev de 
som tillfrågades om att skriva 
på uppropet mot vindkraft på 
Alefjäll tydligt informerade 
om att Alefjälls Naturskydds-
förening inte har något sam-
band med Naturskyddsfören-
ingen eller Naturskyddsför-
eningen i Ale?”

Svar: Det kan knappast 
ha undgått någon vilken 
förening som stod bakom 
uppropet. Uppropet gällde 

en sakfråga och det framgick 
tydligt vad frågan gällde. 

Förhoppningsvis utgör 
sakfrågan en viktigare 
beslutsgrund än vilken fören-
ing som har formulerat den. 

Helge frågar: ”Vad än 
svaret på den frågan är, så 
kvarstår nästa: varför har 
denna information inte gjorts 
tydlig i inläggen i Alekuri-
ren?”

Svar: Helge och alla andra 
läsare av Alekuriren har i 
detalj kunnat följa vår fören-
ings bildande, aktioner och 
insändare.

Jag är i likhet med Helge 
också medlem i ”SNF” men 
det framgick i ett tidigt skede 
att ”SNF” bedömde Alefjäll 
som ett lämpligt område för 
att utvinna vindkraft i Ale. 
Alla delade inte ”SNFs” 
åsikt. Det var en anledning 
till att Alefjälls Naturskydds-
förening bildades. Med tiden 
har sakförhållanden om Ale-
fjäll framförts som gjort att 
många omvärderat sitt tidi-
gare ställningstagande vilket 
ANF naturligtvis välkomnar.

Visst kan det ske miss-
förstånd och sammanbland-
ningar när det gäller namn, 
men ingen kan ta patent på 
att vara ”naturskyddare”.

ANF har haft en dialog 
om namnfrågan med ”SNF” 
centralt och de har inte mot-
satt sig att vi som en natur-

skyddsförening i mängden 
av naturskyddsföreningar 
använder Alefjälls natur-
skyddsförening som fören-
ingsnamn.

För att ingen skall tro att 
ANF är en ”Ulv i fårakläder” 
så vill vi notera att ANF 
inte bara motsätter sig en 
vindkraftsindustri på Ale-
fjäll av miljöskäl. ANF har 
sökt bidrag för att rusta upp 
Anfastebo, ett ”bortglömt” 
Naturreservat. ANF har 
lämnat in synpunkter om 
hur förlängd täktverksamhet 
vid grusgroparna i Kollanda 
skulle kunna bli ett plus 
för natur och kommun. En 
föreläsning och visning av 
naturbilder på Alegymna-
siet har också arrangerats i 
föreningens namn. ANF har 
bara varit verksam under 10 
månader och har redan 538 
medlemmar. 

Det är för tidigt att som 
Helge påstå att det inte blir 
någon vindkraft på Alefjäll. 
Tidigast våren 2013 tar full-
mäktige beslut i vindkrafts-
frågan. 

Får ANF fortsatt stöd från 
medlemmar och allmänhet 
så skall ANF bestå och verka 
som en naturskyddsförening 
för Alefjäll.

Bruno Nordenborg
Medlem i Alefjälls Naturskydds-

förening & medlem i
Naturskyddsföreningen i Ale (SNF)

En Bofi nk får se ut hur som helst!
Svar på Helge Malmgrens insändare i Alekuriren vecka 49:

Har inte vindbrukrafts-
debatten i Ale ham-
nat snett? Det som 

diskuteras är buller, avstånd, 
skuggor, värdet på marken 
och om naturskyddsförening-
en är en naturskyddsförening. 
Ingen verkar vilja diskutera 
varför vindbruk. Kan det bero 
på den i Ale strypta frågan om 
klimat och miljö? 
Vindbruk är inte något själv-
ändamål. Den stora frågan är 
hur vi i Ale ska klimatkom-
pensera oss så att vi når en 
balans. Det vill säga hur ska 
vi planera vårt samhälle så 
att vi producerar lika mycket 
energi som vi förbrukar. Pro-
ducerar vi mindre måste vi 
också förbruka mindre, något 
förenklat. 

I de undersökningar 
som görs om vad som oroar 
människor så kommer varken 
arbetslöshet eller migrations-
frågor på första plats. Det är 
miljöfrågorna som gör det 

och hotet om de klimatför-
ändringar som leder till sti-
gande vattennivåer. 

Om det är något som oroar 
oss har vi olika strategier att 
hantera oron. Ett sätt är att 
stoppa huvudet i sanden och 
låtsas som om inget händer. 
Det är ett val. 

Ett annat sätt är att agera. 
Här är några saker som Du 
kan göra. 

1. Börja med att skaffa 
kunskap. Alla kan inte skaffa 
all den kunskap som finns, 
men alla kan bestämma sig för 
vad det är för typ av kunskap 
jag vill ha. Vem har jag för-
troende för, en lokal politiker 
eller internationella forskare?

2. Engagera dig. Det behö-
ver inte vara i något politiskt 
parti eller en naturskydds-
förening. Har idrottsklubben 
en energipolicy till exempel. 
Är fläktarna på arbetsplatsen 
avstängda när de inte behövs. 
Köp ekologiskt och sjysst 

odlade varor och så vidare. 
3. Ta personliga kon-

sekvenser av vad Du tror 
på. Tror Du att vi behöver 
minska den fossila bränsle-
förbrukningen tänk då på hur 
Du på bästa sätt ska använda 
det bränsle som finns. 

Slutligen några små ord 
om vindbruksdiskussionen. 
Varför inte börja titta på 
möjligheten att utveckla den 
småskaliga vattenkraften. 
Tekniken för den är väl känd, 
allt som behövs är entrepre-
nörsskap ochen översyn av en 
del regler. Vi har en älv som 
rinner hela tiden till skillnad 
från vind och vatten. Tekni-
ken är inte särskilt utvecklad, 
men kommunen har åtskilliga 
platser att utveckla på. Per-
sonligen tror jag att vi behö-
ver all tänkbar elkraft som vi 
kan få. Oljepriserna kommer 
inte att sjunka. 

Bo Wassenius

Varför inte utveckla vattenkraften?

Med anledning av tidigare insändare 
om matsäckens innehåll vill verk-
samhetsansvariga för skolan i Ale 

kommun förtydliga ett par saker. Matsäcken 
är ihopsatt för att uppfylla krav på energiin-
nehåll och livsmedelshygien. Den ska även 
vara lätt att ta med sig. Energiinnehållet 
motsvarar den mat som serveras i matsalarna. 

För kännedom har vi från det här läsåret 
utökat utflyktsmaten från korv med bröd till 
att också omfatta tunnbrödrullar med banan. 
Vi kommer fortsätta att undersöka fler matal-

ternativ i syfte att matcha önskat behov hos 
våra barn/elever kopplat till hur deras utflyk-
ter ordnas. Rent praktiskt betyder det att 
exempelvis korv med bröd fungerar bra för en 
sorts utflykter medan tunnbrödrullar fungerar 
bättre för andra.

Peter Madsen
Verksamhetschef för grundskola yngre

Joakim Östling
Verksamhetschef för grundskola äldre

Tomas Nilsson
Verksamhetschef för service

Matsäcken uppfyller kraven

Fredagen den 30 no-
vember samlades glada 
PRO:are till julfest i Bo-

hus Centrums matsal. Vi kom 
in till vackert dukade bord 
med mysig stämning. Snabbt 
blev vi serverade en god och 
riklig jultallrik av vår eminenta 
serveringspersonal som tillika 
är vår förenings festkommitté.

Jag lovar att den snabba och 
omhändertagande serveringen 

hade platsat på vilken lyxkrog 
som helst.

Tallriken var som ett helt 
smörgåsbord och jättegod. 
Tack och lov togs det en 
danspaus till tonerna av vårt 
inbjudna band Chess innan 
efterrätt (ris a la Malta med 
saftsås, kaffe med mera) ser-
verades.

Efter all god mat släpptes 
det verkligen loss med dans 

och musik. Själv fick jag en 
backflash från ungdomens alla 
utedansbanor på helgerna. 
Alla dansade! Trots vår så kall-
lade höga ålder sprätte det i 
hela kroppen och rytmerna 
satt kvar. Kroppen kan bli lite 
skröplig men, ungdomen i 
sinnet dör aldrig.

Tack vare vår förening 
håller vi oss unga och rörliga 
till både kropp och själ. Vi 
medlemmar i PRO Surte-
Bohus tackar vår fantastiska 
festkommitté för en jättetrev-
lig avslutning på 2012. Ni får 
gärna göra om det nästa år!

Till sist: Alla ni nya ”pas-
sionärer” är välkomna till vår 
gemenskap.

Gunilla Carlson
Sekreterare

Kul på julfest hos PRO Surte-Bohus

KUNGÖRELSE
Interimsstyrelsen för Bohus Räddnings-
tjänstförbund sammanträder på Nordiska 
Folkhögskolan, Miklagård i Kungälv 
fredagen den 14 december 2012, klockan 13.00.

Interimsstyrelsen kommer bland annat att behandla 
följande ärenden:

VÄLKOMMEN

 
Ordförande Sekreterare

Julgranar i Nol
Vi har flyttat 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!

På vägen förbi Starrkärrs 
kyrka, som leder till Ölanda, 
inträffade en trafi kolycka på 
fredagsmorgonen. Rädd-
ningstjänsten fi ck larmet vid 
halv åtta-tiden. Det visade 
sig vara två personbilar som 
hade kolliderat. En person 
klagade över nacksmärtor 
och avfördes med ambulans 
till sjukhus. Ett av fordonen 
fi ck bärgas från platsen.
Senare samma dag, strax 
efter klockan 14, inträffade 
ytterligare en trafi kolycka, 
den här gången på E45 i Nol. 
En personbil körde rakt in 
ett av Svevias arbetsfordon. 
Vägen var helt avstängd 
under en kort period. En per-
son fördes till sjukhus med 
okända skador.

Foto: Christer Grändevik
Text: Jonas Andersson

Trafi kolyckor i Starrkärr och Nol

Mellan 20 december och 6 januari 
har Vårdcentralen Skepplanda stängt.

Under den tiden är du välkommen 
till Vårdcentralen Älvängen. 

Vårdcentralen Älvängen har öppet alla 
helgfria vardagar 8-17. Vårdcentralen 
Skepplanda öppnar igen 7/1-2013

Vårdcentralen 
Skepplanda/Älvängen

God jul och gott nytt år
önskar personalen
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ALE. Beslutet att införa 
avgiftsfri skola i Ale 
kommun har upprört 
föräldrar.

Det har dessutom 
skett en missuppfatt-
ning gällande utfl ykts-
maten.

Sara, som är ensam-
stående mamma till 
två barn i grundskolan, 
frågar sig vem beslutet 
gynnar. 

Sara bor i Ale och är ensam-
stående flerbarnsmamma med 
två barn i grundskolan. Hon 
jobbar nästan heltid, men är 
så lågavlönad att hon får kom-
plettering från socialförvalt-
ningen. 

Trots att hon tillhör den 
grupp som förespråkarna 
menar ska gynnas av att alla 
avgifter i skolan tas bort, är 
hon skeptisk.

– Hur lite jag än tjänar har 
jag alltid råd att skicka med 
mina barn en matsäck när de 
ska på utflykt. Jag har heller 
aldrig känt att de få avgifter 
som vi betalar till skolan har 
varit något problem för mig, 
även om jag tillhör de som 
tjänar absolut minst. Det 
handlar inte om stora kost-
nader för var och en, men det 
blir desto mer för en hel skola 
att betala och risken är att 
verksamheten drabbas.

Bakgrunden är ett beslut 
som togs i Utbildningsnämn-
den i slutet av oktober.  

Då bestämdes att skolan i 
Ale från och med nästa år ska 
vara helt avgiftsfri. Det inne-
bär att man inte längre får lov 
ta ut avgifter i samband med 
av skolan arrangerade utflyk-
ter, studiebesök, med mera. 

Folkpartiet avgjorde 
omröstningen genom att gå 
emot alliansen och rösta med 
de rödgröna, som föresprå-
kade förslaget om avgiftsfri 
skola. 

– Jag måste agera och 
tänka på den svagaste. Jag gör 
bedömningen att man löser 
kostnaderna inom de ramar 
som förvaltningen har satt 
upp. Tjänstemännen säger att 
det finns utrymme och sedan 
får vi hålla ögonen öppna så 
att det inte går ut över barnens 
aktiviteter i skolan. Man ska 
komma ihåg att det är ett för-
valtningsförslag från början, 

säger Klas Nordh (FP).
Oppositionen hade även 

lagt fram ett förslag om att 
låsa 750 000 kronor i nästa års 
budget för att täcka kostna-
derna, men där fick man inte 
med sig Fp och det avslogs.

Avgifter i skolan finns reg-
lerade i skollagen, som poli-
tikerna tolkar på olika sätt, 
varpå åsikterna går isär.

Hög frånvaro
Dennis Ljunggren (S), vice 
ordförande i Utbildnings-
nämnden, tycker att syftet 
med avgiftsfri skola är glas-
klart.

– När man pratar med 
skolledare och lärare finns 
det barn som alltid är borta 
när klassen ska göra någon 
aktivitet som kostar pengar. 
Det säger sig självt, vet du 
om att mamma inte har råd 
med någonting, då struntar 
du i att ge henne lappen om 
utflykten. Man kanske säger 
att man är sjuk istället. Många 
lärare vittnar om att det är så 
och man kan se att sjuktalen är 
högre de dagar aktiviteterna 
är. Vi tycker inte att man ska 
behöva knalla in i lärarrum-
met och berätta att man inte 
har råd. Det är kränkande.

Sara är av en annan upp-
fattning och tycker att beslu-
tet tagits över föräldrarnas 
huvuden.

– Politikerna dumförkla-
rar oss föräldrar, som att vi 
inte skulle ha råd med någon-
ting. Jag förstår inte vem det 
gynnar och det känns som att 
politikerna bara vill slå sig för 
bröstet.

Det är skolan och inte 
föräldrarna som ska stå för 
den medhavda matsäcken på 
utflykter, något som redan 
sker på många skolor i Ale. 
Även här har man fått kritik 
från föräldrar som anser att 
maten är otillräcklig, både i 

volym och näringsmässigt. 
Dock är det en missuppfatt-
ning att valet av utflyktsmat 
skulle ha med beslutet om 
avgiftsfri skola att göra.

Ale matservice fick i upp-
drag redan vid årsskiftet att 
ta fram ett matpaket, utöver 
korv med bröd, som skulle 
uppfylla livsmedelsverkets 
rekommendationer även då 
man inte har tillgång till kyl, 
exempelvis i simhallen. 

– Det sammanföll med 
beslutet om avgiftsfri skola, 
men har ingenting med varan-
dra att göra. Det har skett en 
missuppfattning. Vi har inte 
jobbat utifrån det perspekti-
vet alls när vi tagit fram det 
här matpaketet, säger Tomas 
Nilsson, verksamhetschef för 
Service. 

Det omdebatterade mat-
paketet innehåller två polar-
klämmor, banan och festis, 
något som Sara inte anser är 
någon bra mat.

– Det räcker inte för barn 
som har långa dagar i skolan 
och på fritids. Sedan undrar 
jag var näringen är i dessa 
två mackor och en banan. Jag 
tänker fortsätta att skicka med 
mina barn riktig mat när de 
ska på utflykt, säger hon.

Tomas Nilsson menar att 
det är upp till var och en om 
man vill skicka med sitt barn 
annan mat. 

– Man näringsberäknar 
maten på fyra veckor. Att 
man får mindre näring en dag 
vägs upp på det stora hela, 
det skulle vara helt omöjligt 
att näringsberäkna varje rätt. 
Energimässigt motsvarar 
utflyktspaketet en vanlig skol-
lunch. Sedan får man komma 
ihåg att det inte handlar om 
många dagar, kanske ett par 
per termin. 

Fotnot. Sara heter egentligen 
någon annat.

JOHANNA ROOS

”Vem gynnar det?”
– Föräldrar kritiska till avgiftsfri skola

AVGIFTSFRI SKOLA

Utbildningen ska vara avgiftsfri. 
Ibland får dock en grund- eller 
gymnasieskola ta ut enstaka 
avgifter, men de får bara medföra 
obetydliga kostnader för eleverna. 
Gymnasieelever kan också få 
betala enstaka egna hjälpmedel.
Belopp som var för sig kan bedö-
mas som obetydliga kan tillsam-
mans strida mot bestämmelserna 
om en avgiftsfri skola. Därför 
måste man göra en helhetsbedöm-
ning av samtliga kostnader som 
belastar en elev under ett läsår.
Det är den som driver skolan, den 
så kallade huvudmannen, som 
ansvarar för att utbildningen är 
avgiftsfri.

Källa: Skolinspektionen ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00  www.ale.se

December

Så tycker vi i Ale!
Under vårens tio ortsutvecklingsmöten gjordes en övning där 
deltagarna fick fylla i platser som de gärna, respektive ogärna, besöker. 
De fick också beskriva vad de vill ska hända på orten fram till år 2017. 
Sektor samhällsbyggnad har sammanställt det digra materialet som 
nu visas på biblioteken i Nödinge, Skepplanda, Surte och Älvängen 
t.o.m. 31 januari. Utställningen kommer att turnera runt till alla orter 
under våren. Tider och platser meddelas succesivt i Alekuriren och på 
kommunens hemsida. 

TACK!
Till alla er som på ett eller flera sätt bidrog 
till en lyckad invigning av BanaVäg i Väst 
och tack alla alebor som deltog i firandet 

i Bohus, Nödinge och Älvängen.

No Tjafs på Ale Torg Jessica Andersson i Älvängen

Anton Hysén i Bohus

Du som köper din 
gran hos oss får en 
julklapp till bilen!
1,5 liter färdigblandad 
spolarvätska (värde 39:-)

Vardagar 06.30-22.00
Lördagar 08.00-22.00
Söndagar 09.00-22.00

God Jul & 
Gott Nytt År
önskar Mattias 
med personal

Välkommen!

Shell Nol
0303-74 06 52

Betala 

gärna med 

kort!

Julgranar 
hos Shell i Nol

Vi bjuder 

på glögg & 

pepparkakor 

ända fram 
till Jul
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Barnkullen är ett föräldrakooperativ i Hålanda, Ale kommun, med målsättningen att 
skapa en harmonisk barngrupp där trygghet, lek och ansvar är nyckelorden. Barnkullen 
öppnade i augusti 2007. Förskolans läge mitt i naturen erbjuder en stimulerande 
miljö med varierad pedagogisk verksamhet. Genom fri lek och allsidig pedagogik ska 
varje barn ges förutsättningar till självkännedom, begreppsbildning, problem- och 

Förskolelärare/lärare mot de tidiga åren - 75%
Arbetsuppgifter Vårt mål är skapa en trygg och harmonisk barngrupp utifrån gällande 
styrdokument. Du ska tillsammans med dina kollegor ansvara för planering, genomförande, 
reflektion och uppföljning enligt Läroplan för förskolan, reviderad 2010. 

Kvalifikationer Vi söker dig som vill vara med och utveckla vår verksamhet utifrån skollagen 
och den reviderade läroplanen.

Vi vill att du:

• har godkänd förskollärarutbildning, eller liknande, för att arbeta i förskolan

• har god kunskap om målen i förskolans läroplan och förmåga att omvandla dem till 
praktiska utmaningar som skapar meningsfullt lärande för barnen 

• är ansvarsfull och kan vara en god förebild 

• kan skapa trygghet och förtroende till såväl barn, föräldrar som kollegor

• är engagerad i det pedagogiska arbetet

• har ett positivt förhållningssätt gentemot barn, föräldrar och kollegor

Vi erbjuder dig: engagerade och idérika kollegor, pedagogiska måltider, bra personalförmåner, 
stort inflytande, individuellt anpassad lön, engagerade föräldrar 

Hålanda förskola Barnkullen bedrivs som en ekonomisk förening och vi följer gällande 
kollektivavtal. Goda kommunikationsmöjligheter finns.

För mer information: www.barnkullen.se

Varaktighet: Vikariat 20130101 - 20130630

Kontaktpersoner: Pernilla Olsson, 0520-668365, pernilla@barnkullen.se, Förskolechef

Ansökan: Sista ansökningsdag 20/12 2012
Ange referensnummer: Förskolelärare
Vi tar emot ansökan via epost: pernilla@barnkulllen.se eller per post.

Arbetsgivare: 
HÅLANDA FÖRSKOLA EKONOMISK FÖRENING
LÅNGETORP 160, 44696 HÅLANDA
Tel: 0520-668365
E-post: pernilla@barnkullen.se

Besöksadress 
LÅNGETORP 160
HÅLANDA lansforsakringar.se/alvsborg

Ring oss på 0303-33 16 30

Hårda eller 
mjuka paket till 
barnbarnen?
Gör det enkelt för dig, ge en 
julklapp som gör de små glada 
när de blir stora. Börja fondspara!

Stark julmarknadstradition i Surte
SURTE. Fullt hus på 
Glasbruksmuseet.

Då vet man att det är 
julmarknad i Surte.

Utställare från när 
och fjärran, lotterier i 
mängder, nygräddade 
våffl or – och en ständig 
doft av julglögg.

Det är Bruksongar som håller 
liv i den numera starka jul-
marknadstraditionen i Surte, 
men de har god hjälp av det 
lokala föreningslivet.

I lördags var det dags igen. 
Förutom de som sålde och 
lottade ut julpynt fanns också 
intresseorganisationer på 
plats. SPF Alebygden gjorde 
en riktad medlemsvärvning.

– Vi är svaga i Ales södra 
delar och har därför fått lite 
pengar centralt för att ändra 
på det. Julmarknaden i Surte 
är perfekt för då är ju alla här, 
sa en belåten Lennart Matts-
son.

Parkeringsvakterna hade 
att göra hela dagen, vilket 
är ett gott tecken på en bra 
marknad.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Vävföreningen Väfveriet sålde lotter och marknadsförde 
verksamheten som sker i Ahlafors gamla textifabrik. Snart 
fi rar de 20 år.

Föreningen Västgötalins Siv Eriksson och Birgitta Bernhardsson fanns självklart på plats 
och Tom Henricsson såg naturligtvis till att köpa en vinstlott.

Mikael från Mo gården sålde årets honungsskörd som var en smakrik samling.

Oskar Nordqvist från Surte letade efter vinstlotten i barnlotteriet, men trots tappra försök 
var det bara nitar – däremot var julmarknaden i Glasbruksmuseet i Surte en sedvanlig hit.

SPF Alebygden värvade medlem-
mar genom Lennart och Birgitta 
Mattsson.
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Utställning av arbetsplan för väg

Väg E45 Bohus–Nödinge

Ny sträckning av gång- och cykelväg vid 
Lilla Viken, Ale kommun
Utställningen omfattar arbetsplan med miljökonsekvensbeskrivning. Arbets- 
planen innehåller förslag på ny sträckning av gång- och cykelväg längs väg E45  
i Lilla Viken, Ale kommun.

Utställningstid: 11 december 2012–15 januari 2013

Plats: Handlingarna finns hos
Trafikverket, Kruthusgatan 17, Göteborg
Ale kommun, Kommunhuset, Ledetvägen 6, Alafors
Trafikverket BanaVäg i Väst, Alevägen 47, Nol

Delar av handlingarna finns också tillgängliga på www.banavag.se under  
Deletapper, Bohus-Nödinge.

Synpunkter: Dina synpunkter ska ha kommit till Trafikverket, Ärendemottag-
ningen, Region Väst, Box 810, 781 28 Borlänge, eller till trafikverket@trafikver-
ket.se senast den 16 januari 2013. Under utställningstiden finns inkomna yttran-
den på Trafikverkets platskontor i Nol.

Informationsmöte: Tisdagen den 8 januari 2013, klockan 16–19 i Blå huset, 
Nol Teknikpark, Nol.

Mer information: Bo Björklund, projektledare, 010-124 11 66 eller 
bo.c.bjorklund@trafikverket.se

Trafikverket ansvarar för statliga vägar och järnvägar samt långsiktig planering av det 
samlade transportsystemet.

www.trafikverket.se

Vi bygger
Handelsplats Älvängen

Klart oktober 2013

Kontakt: christoffer.andersson@sefa.se

www.sefa.se

önskar
vi på Ale Torg

God Jul &
Gott Nytt år

Vi har öppet som vanligt i mellandagarna.

LÖDÖSE. Försök hitta 
språket med hjälp av 
pek- och bilderböcker, 
rim och ramsor.

Med hjälp av anpas-
sade bokpåsar, sång 
och kraxande ska bar-
nens språkutveckling 
främjas liksom deras 
framtida läslust.

Första träffen äger 
rum tisdagen den 11 de-
cember på Lödösehus.

Ett nytt projekt, som främst 
riktar sig till föräldrar med 
barn i åldern 0-5 år, drar 
nu igång på Lödösehus. Ett 

tidigt positivt möte med 
böcker och bibliotek är vik-
tigt för att främja barnens 
språkutveckling och framtida 
läslust. Därför erbjuds för-
äldrarna att låna hem färdiga 
bokpåsar anpassade efter bar-
nens ålder. Dessa kommer 
att innehålla pek- och bil-
derböcker, sagoböcker och 
böcker med rim och ramsor.

Vid några av träffarna 
kommer Lödöse museums 
museipedagog att delta och 
sjunga kända och okända 
folkliga barnvisor. Sånger 
och ramsor har alltid varit 
ett naturligt sätt för föräldrar 

att hjälpa sina barns språk-
utveckling. Det har även 
genom historien varit ett sätt 
att få barnet att känna sig 
tryggt och omhändertaget 
även om föräldern var uppta-
gen med att arbeta. Mamma 
eller pappas röst lugnade och 
gladde barnet.

Inga förkunskaper krävs, 
deltagarna utvecklas och 
lär sig av varandra. Det 
kommer också att finnas ett 
lekrum med pysselbord och 
möjlighet att köpa fika.

JONAS ANDERSSON

Språkutveckling och läslust ska främjas
– Nytt projekt på Lödösehus

Hitta språket är ett språkutvecklingsprojekt som tar sin början på Lödösehus tisdagen den 
11 december.             Foto: Ian Schemper/Västarvet
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SKEPPLANDA. Jenka, 
foxtrot och amerikansk 
polka.

Det var några av de 
danser som Garnvinde-
skolans tredjeklassare 
visade upp i onsdags 
morse.

Allt skedde under led-
ning av ”Stuffa-Stig” 
alias Stig Karlsson.
Gymnastiksalen var fylld av 
förväntansfulla skolkamrater 
och lärare som med spänning 
såg fram emot uppträdandet 
av eleverna från årskurs tre. 
De som stod i centrum för 
uppmärksamheten visade 
inte några som helst tecken 
på nervositet utan såg istället 
ut att trivas i rampljuset.

– De är så duktiga och så 
spontana. Barn vågar vara 
sig själva och det tycker jag 
är härligt, berömmer Stig 
Karlsson.

Det blev en halvtim-
mes underhållning där dans 
varvades med sångframträ-
danden och roliga historier. 
Roy & Roger från tv-serien 
Macken dammades av i ny 
tappning och tågsketchen 

med Martin Ljung och 
Hasse Alfredsson fick också 
nytt liv.

Alboskolans tredjeklassare 
har tränat varje fredag under 
hela hösten och onsdagens 
uppvisning satte en värdig 
slutkläm på terminen.

– Visst är de fantastiska, 
frågade Stig och gensvaret 
från publiken lät inte vänta 
på sig.

Den siste maj fyller 
”Stuffa-Stig” 65 år och livet 
som pensionär infinner sig. 
Han kommer att bli saknad 

på många skolor i Ale.
– Jag har hållit på med 

detta i 35 år. Allting började 
uppe i Örnsköldsvik. Där 
undervisade jag som mest på 
17 skolor under en månad. 
Min Volvo gick 67 200 mil 
innan det blev dags att skrota 
den.

Hur många skolelever 
har du undervisat i dans?

– Jag vet inte riktigt, men 
cirka 120 000 barn i olika 
åldrar. 

JONAS ANDERSSON

Sång och dans på Garnvindeskolan

Publiken fi ck uppleva dans i alla dess former.

SURTE. Den första 
laddstolpen i Ale kom-
mun är nu redo att tas 
i bruk.

Den är placerad på 
pendelparkeringen i 
Surte.

– Återstår att se hur 
stor efterfrågan blir, 
säger Jan Mohr, plane-
ringschef på Ale El.

Det var Green Village som 
initierade projektet med 
laddstolpe i Surte. Från 
början var tanken att varje 
hushåll i Keillers damm-
området skulle erbjudas en 
Volvo C30 elbil, men dessa 
planer lades senare på is.

– Vi blev kontaktade av 
Ale kommun och utifrån de 
diskussionerna upprättades 
ett samarbete om att få till en 
laddstolpe vid pendelparke-
ringen i Surte, förklarar Jan 
Mohr.

– Det är inte otänkbart 
att vi får se fler laddstolpar 
i kommunen i framtiden. 
Detta är ett test för att se hur 
stort behovet är.

Två bilar kan ansluta sig 
till laddstolpen samtidigt. 
Användarföreskrifter finns 
beskrivet på stolpen, men 

finns också att tillgå på Ale 
Els hemsida.

Användaren får access till 
stolpen genom att använda 
sin mobiltelefon, antingen 
genom att skicka ett vanligt 
sms, QR-kod eller nyttja en 
särskild app.

– Du får en inloggnings-

kod att knappa in som gör att 
uttagen i stolpen blir spän-
ningssätta. Telefonabonne-
manget som man använder 
belastas med en avgift per 
laddning, för närvarande 30 
kronor, berättar Jan Mohr.

JONAS ANDERSSON

I slutet av oktober 
invigde Hövägens förskola 
projektet sinnesträdgården 
i päronskogen. Hövägens 
förskola ansökte i våras om 
innovationspengar för att 
kunna utveckla och göra 
utemiljön mer attraktiv 
och spännande för barnen. 
Förskolan hade tur och fick 
15 000 kronor att investera.

På invigningsdagen sam-
lades alla barn, pedagoger 
och personal på kullen i 
päronskogen. Det var en 

imponerande syn att se alla 
samlade. Hela Hövägen 
sjöng tillsammans. Därefter 
togs de första spadtagen 
i sinnesträdgården då tre 
fruktträd planterades, ett 
päronträd och två äppleträd.

Invigningen avslutades 
med en god äpplekaka och 
saft till alla.

Många tankar och idéer 
finns och till våren kommer 
barn och pedagoger att fort-
sätta utveckla sinnesträdgår-
den tillsammans. 

Sinnesträdgård invigd på Hövägens förskola

Tre fruktträd planterades, 
ett päronträd och två äpp-
leträd.

Ales första laddstolpe på plats
– Nu går det att tanka el i Surte

Åke Liedgren från Park & Charge och Jan Mohr, Ale El, 
demonstrerar hur den nya laddstolpen på pendelparkeringen 
i Surte fungerar. 

Vi närmar oss en gnistrande strålande JUL.
Älvängen lyser upp under hela december.

Älvängens Företagarförening har i år satsat på julbelysning 
längs Göteborgsvägen genom centrum.

Genom möjlighet att köpa ”träd ” har vi fått in extra 
sponsorbidrag

Årets sponsorer till köp av träd 

 
för ert bidrag till ett lysande Älvängen
och Tack till alla medlemmar 
som gör detta möjligt.

Tillsammans 
är vi starkare!

Älvängens
Företagarförening

www.alvangen.com

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

Fruktkorgar
Populär julgåva

Beställ idag!

Frukt&Grönsakshuset

PACKTEJP 
MED EGET TRYCK

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor för alla ändamål

Även små upplagor

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Nu även

fr 9:90/ rulle
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ÄLVÄNGEN. I februari 
öppnade Luftslottet, 
en ny mötesplats för 
ungdomar i Älvängen.

Nu läggs verksamhe-
ten ner.

– Väldigt tråkigt, men 
vi orkar helt enkelt 
inte. Vi hade behövt 
fl er engagerade föräld-
rar, säger eldsjälen och 
en av initiativtagarna, 
Börje Olofsson.

Med hjälp av elever på Lär-
lingsgymnasiet, frivilliga 
föräldrar och ungdomar 
iordningställdes den gamla 
snickerilokalen i norra Älv-
ängen. Föreningen Luftslot-
tet kunde i februari öppna en 
ny mötesplats för ungdomar. 
Inledningsvis stod dörrarna 
öppna tre gånger i veckan, 
men besöksfrekvensen blev 
aldrig den önskade.

– Sent i våras slutade ung-
domarna i princip att besöka 
oss. Vi beslutade oss då för 
att mer eller mindre stänga 
under sommaren och öpp-
nade i full skala i september. 
Sedan dess har det bara varit 
sporadiska besök och då i 
första hand under onsdagar. 
Fredagar och lördagar är 
ungdomarna ute och festar, 
eftersom vi är en drogfri 

verksamhet utan ekonomi att 
erbjuda tillräckligt attraktiva 
alternativ har vi inte lyckats 
locka hit målgruppen, säger 
Börje Olofsson.

Fyra föräldrapar hade som 
mål att tillsammans med ung-
domar skapa en ny mötes-
plats som mer var baserad på 
målgruppens önskemål och 
behov. På sikt var tanken att 
ungdomar själva skulle styra 
och driva aktiviteterna i en 
eventuell föreningsregi.

– Vi hann inte så långt och 
det är självklart tungt för få 
föräldrar att orka driva verk-
samheten med kontinuitet. 
Vi hade behövt vara väldigt 
långsiktiga för att lyckas 
och uppbackningen från Ale 

Fritid hade behövt vara mer 
engagerad. Ungdomarna vi 
vänder oss mot är ju de som 
är utanför systemet och verk-
ligen behöver stöd. Vi har 
lärt oss mycket och tiden 
på Luftslottet blir ändå ett 
positivt minne. Många har 
stöttat oss, fastighetsägaren, 
Vakna och andra företagare 
är vi väldigt tacksamma mot, 
avslutar Börje Olofsson.

Föreningen Luftslottet 
avslutar omgående sin verk-
samhet och inventarier över-
lämnas till annan förenings-
verksamhet.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Luftslottet läggs ner
– För få engagerade föräldrar

Faksimil Alekuriren vecka 8, 2012.

ÄLVÄNGEN. I onsdags 
kväll var det äntligen 
dags för invigning.

Luftslottet öppnade 
dörrarna och in ström-
made besökare.

– Det känns nästan 
overkligt, förklarade 
Mike Lundgren, glad 
förälder och en av ini-
tiativtagarna till pro-
jektet.

Fyra föräldrapar har gjort idé 
till verklighet. Nu är det dags 
för ungdomarna att ta över 
och sätta fart på verksamhe-
ten.

– Vi kommer att finnas på 
plats och hjälpa till, men det 

att styra aktiviteterna, klargör 
Börje Olofsson.

Ett medlemskort i Luft-

bland andra Kultur- och fri-
tidsnämndens ordförande, 
Isabell Korn (M) som kom i 

Luftslottet har öppnat

Ungdomarna gläds över sin nya mötesplats i norra Älvängen.

Gäller t o m 16 december 2012, med reservation för slutförsäljning.

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

JULTIDER!
Solrosfrö 
20kg

Talgbollar 

6-pack

Hyacinter

Ordpris 365:-
298kr

15kr

15kr

Åre Choklafabrik
God jul-strut

Vardag 10-19 | Lördag 10-15 | Söndag 11-15 
ICA Kvantum 7-23 alla dagar | www.aletorg.se

Öppettider i jul

Alla
lördagar

kl 12-15
Jultomten kommer till 

torget och samlar in 
barnens önskelistor

Handla för 300 kronor i någon av butikerna* 

på Ale Torg söndag 16 december och du deltar 

i dragningen till vinsten ”Fyll en kundvagn 

på ICA med så mycket du kan på 3 minuter” 

(Gäller matvaror, max en av varje).

Vid varje köptillfälle erhåller du max 3 lotter.

Dragning sker måndag 17 december kl 12.

Söndagslotten

Här fyller förra årets vinnare Susanne Johansson 

vagnen med så mycket som möjligt under tre 

minuter: det blev matvaror för 5 498 kronor.

Var med
och tävla!

* Gäller ej ICA, Systembolaget, ej receptbelagda varor på Medstop Apotek Alen

Lördag 15/12 10-15
Söndag 16/12 11-15
Mån-fre 17-21/12 10-20
Lördag 22/12 10-17
Söndag 23/12 11-17

10-13
Juldagen Stängt
Annandagen 11-15

10-19
10-15
10-15

Stängt
10-19
11-15

Lotten lämnas i ICAs förbutik senast 16 dec kl 23

ICA KVANTUM 7-23 förutom:

ÖVRIGA BUTIKER
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Tisdag 4 december

Arbetsplatsolycka
Arbetsplatsolycka i Bohus. En 
person faller omkull då han ska 
lämna hytten till sin grävma-
skin. Den skadade klagar över 
smärtor i huvudet och ryggen.

Tjuvtankning sker på OKQ8 
i Nödinge.

Försök till inbrott i en verk-
stad i Nödinge. Gärningsmän-
nen krossar fönsterrutorna 
till portdörrarna. Spaningstips 
finns i ärendet.

Skadegörelse på socialkon-
torets fastighet i Nödinge.

Torsdag 6 december

Villainbrott
Villainbrott i Bohus. Två kame-
ror tillgrips.

Lördag 8 december

Båtstöld
Stöld av motorbåt i Nödinge.

Villainbrott i Hålanda. Kon-
tanter tillgrips.

Villainbrott i Nödinge. 
Kontanter och en guldklocka 
anmäls stulet.

Antalet anmälda brott under 
perioden 3/12 – 10/12: 31. Av 
dessa är fem bilinbrott och två 
bilstölder.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

I samband med julmarknaden i Älvängen 
passade Mauritz Wennberg från Ica Su-
permarket på att överlämna en check till 
det lokala föreningslivet. Utfallet av den 
så kallade sponsorpåsen landade i år på 
48 806 kronor. Oskar Siverbo, Älvängens 
IK, Josefi n Claesson, Skepplanda BTK, 
och Andras Bengtsson, Ale HF, tog tack-
samt emot värdebeviset av Mauritz.

Foto: Jonas Andersson

48 806 kronor
till föreningslivet

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. 

Budgivning avslutas 14/12

Alebacken slog 
rekord direkt
Premiären i Alebacken 
lockade 450 skidentusias-
ter till premiären i söndags. 
Detta trots stark konkurrens 
av julmarknader, Alepen-
delns invigning och andra 
publika evenemang.

– Det var en rekord-
premiär, inte minst ser vi 
redan nu att vår nya barn-
lift kommer att bli en succé. 
Det här blir en kanonvinter, 
hälsar Alebackens Niklas 
Helin nöjt.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

450 besökare under premiär-
söndagen i Alebacken.
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ALAFORS. Den 9 juni 
2011 förlorade Petra 
och Joakim Ambjörns-
son sin treåriga dotter 
Isabel i leukemi. 

Till hennes minne 
startades en fond där 
alla pengar går till 
Barncancerfonden. 

Med grannen Catrine 
Lorenssons hjälp sam-
lade de förra lördagen 
in närmare 11 000 
kronor.

Hösten 2010 tog familjen 
Ambjörnssons liv en mar-
drömslik vändning när dottern 
Isabel, då två år och fyra måna-
der, diagnostiserades med leu-
kemi. 

Benen sparkades undan och 
ett vanligt liv med jobb, dagis-
hämtningar och husrenovering 

byttes tvärt mot långa dagar på 
sjukhuset. 

Petra, Joakim och Isabels 
storasyster Emilia kastades 
mellan hopp och förtvivlan 
under hela vintern samtidigt 
som de beundrade sin prin-
sessa som tappert krigade mot 
de elaka. 

Trots tuffa behandlingar 
och en stamcellstransplanta-
tion gick hennes liv inte att 
rädda. En försommardag i juni 
2011, exakt nio månader efter 
att de fått diagnosen, somnade 
Isabel in. Sorgen var oändlig 
och bottenlös.

Värdefullt stöd
Att starta en egen insamling 
till Barncancerfonden i Isabels 
namn kändes självklart – för att 
hedra och minnas henne, men 
inte minst för att fler barn ska 
vinna kampen mot cancern. 

Förutom att förebygga och 
bekämpa cancersjukdomar 
används pengarna även för att 
skapa en bättre livssituation 
för drabbade barn och deras 
familjer, något som har betytt 
mycket för familjen Ambjörns-
son. 

– Efter att vi fått beskedet 
att Isabel inte skulle över-
leva ville vi göra det bästa av 
tiden tillsammans, men i den 
stunden har man inte ork till 
att ta tag i saker. Tack vare 
Barncancerfonden ordnades 
så att vi fick åka till Kolmår-
den över påskhelgen. Tjejerna 

fick klappa delfiner och göra 
roliga saker. Det blev en sista 
resa som betydde jättemycket, 
säger Petra.

Företag skänkte
Även efter Isabels bortgång 
har de fått mycket stöd genom 
Barncancerfonden. Bland 
annat har de fått åka till rekrea-
tionsanläggningen Almers 
hus i Varberg, där drabbade 
familjer får en andningspaus i 
vardagen, extra stöd och möj-
lighet att träffa andra i samma 
situation.

Många i deras närhet har 
hjälpt till att skänka pengar till 

insamlingen. Förra lördagen 
ordnade Catrine Lorensson, 
granne och vän till familjen, 
ett homeparty där hon sålde 
heminredning från Zelected 
by houze. 

– Jag frågade om företa-
get kunde tänka sig att ge ett 
bidrag till Isabels fond och då 
bestämde de sig för att skänka 
hela försäljningssumman. 
Tillsammans med min provi-
sion blev det närmare 11 000 
kronor som gick oavkortat till 
Barncancerfonden, berättar 
Catrine.

Samtidigt passade sällska-
pet på att tillverka 150 stycken 

”fuck-cancer”-armband, som 
säljs av organisationen Ung 
cancer till förmån för unga 
cancerdrabbade.

För Petra och hennes familj 
är sorgen, saknaden och min-
nena inget som någonsin tar 
slut, utan är ständigt pågående.

– Minnesfonden ska alltid 
hållas levande och jag hoppas 
att man sätter in en slant som 
julklapp, säger Petra.

I hennes knä sitter nio 
månader gamla Ines och ler 
med hela ansiktet. När sorgen 
efter Isabel tog som mest plats 

tändes ett hoppets ljus när ett 
nytt litet liv gjorde sig till-
känna.

– Isabels högsta önskan var 
att bli storasyster och hon sa 
bestämt att hennes lillasyster 
skulle heta Ines Felicia, och 
så fick det bli. Vi brukar säga 
att Isabel bor i ”landet ovan 
molnen” nu. För oss kommer 
hon alltid att vara levande och 
med i allting vi gör.

Till minne av en krigarprinsessa
– En gåva till Barncancerfonden fi naste julklappen

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

”Liv ger liv”. Nio månader efter Isabels bortgång föddes lilla 
Ines. Här är hon tillsammans med mamma Petra Ambjörns-
son och grannen och vännen Catrine Lorensson.

Aldrig glömd. Isabel förlorade kampen mot leukemi, tre år 
gammal.

”Fuck cancer”. Armbanden 
säljs av Ung cancer till 
förmån för unga cancerdrab-
bade. 

Flytta med Länsförsäkringar

Alingsås, Norra Strömgatan 5, 0322-785 50lansfast.se/al

Nu tändas tusen juleljus!                                    
Nu när julen närmar sig och det tänds många ljus i våra hem är det  extra 
viktigt att tänka på säkerheten innan olyckan är framme. Går du i säljtankar 
eller kanske bara är nyfiken på värdet av din bostad  är du välkommen att 
kontakta oss för en kostnadsfri värdering. 

En god idé att redan nu förbereda din kommande försäljning. 
Vi hjälper  till att hitta köpare, fotograferar och ordnar med allt annat som 
behövs.  När du hittar nytt boende är ditt gamla redan klart för visning! 
Du har  helt enkelt skapat dig ett försprång.  
  Mer information om vårt försprång kan du läsa på lansfast.se/ale

Just nu får du en fri värdering av din bostad och vi tar med en gratis brand-
släckare till värderingen (värde 400 kronor) – två extra bra sätt  att vara 
förberedd på.  
*erbjudandet gäller vid bokning av värdering till och med 31 dec. 2012.

Välkomna att besöka kontoret   
oss på telefon                                            

lansfast.se/ale Ale Torg 14, Nödinge, 0303-33 16 40
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NOL. Häftigt att bygga 
på sig lite muskler och 
bli större?

Vad många ungdo-
mar inte tänker på är 
konsekvenserna som 
anabola androgena 
steroider ger.

– Bieffekterna är 
galna, säger Tommy 
Moberg som har jobbat 
med behandling av ste-
roidmissbrukare sedan 
tidigt 90-tal.

Sportlife, Vakna och Ale 
kommun har sedan ett par år 
tillbaka ett upprättat samar-
bete. Torsdagens föreläsning 
med Tommy Moberg kan 
ses som en frukt av det sam-
arbetet. På eftermiddagen 
hölls en separat utbildning 
för personal från Sportlife 
och kommunen, på kvällen 
var det allmänhetens tur att 
få ta del av Tommy Mobergs 
spetskompetens inom ämnet 
doping.

– Jag har hört Tommy ett 
flertal gånger och han är helt 
suverän att lyssna på. Han 
har en oerhörd kompetens 
på området och delar med sig 
av sina kunskaper på ett sätt 
som verkligen berör, säger 
Vaknas projektledare och 

tillika Årets förebyggare i 
Sverige, Thomas Berggren.

Tommy Moberg menar 
att det flödar mer anabola 
androgena steroider än 
någonsin i landet. De allra 
flesta missbrukare är män i 
åldern 16-35 år, med några få 
undantag.

– Tullen lyckas bara ta en 
bråkdel av det som förs in i 
landet. Det har aldrig varit 
så mycket steroider i omlopp 
som det är nu. Efter alkohol 
är detta det största missbru-
ket vi har i landet.

Tommy Moberg presen-
terade forskningsresultat, 
visade skrämmande bilder av 
organ från avlidna steroid-
missbrukare och beskrev tyd-
ligt och klart vad som händer 
i såväl kropp som knopp hos 
dessa människor.

– Aggressivitet och ana-
bola steroider hänger ihop, 
så enkelt är det. Många av 
de brott vi så att säga inte 
kan förstå oss på utförs av 
steroidmissbrukare. Det är 
därför vi ofta hör föräldrar 
säga: ”Jag känner inte igen 
min son längre, han har blivit 
helt annorlunda”.

– Intag av anabola andro-
gena steroider innebär för-
ändringar i hjärnan. De som 
någon gång missbrukat ste-

roider gör klokt i att undvika 
alkohol i framtiden, beto-
nade Tommy Moberg.

Reducerad empati och 
djupa depressioner, som inte 
sällan övergår i självmords-
tankar, är vanligt förekom-
mande hos steroidmissbru-
kare. 

– Det är utöver alla de 
fysiska biverkningar som sker 
i kroppen, sade Moberg som 
också poängterade en ökad 
risk för hjärtsvikt och plötslig 

död hos missbrukarna.
Åhörarna fick komma med 

frågor och Tommy Moberg 
tog sig tid att besvara del-
tagarnas funderingar kring 
detta växande samhällspro-
blem.

– Man ska inte manipulera 
med livets finstämda system, 
klargjorde Moberg och 
skickade med en annan pass-
ning till församlingen.

– Ha ingen övertro på 
kosttillskott!

Tommy Mobergs före-

läsning på Sportlife Nol 
berörde. Antalet doping-
missbrukare uppskattas, av 
de som arbetar på resurscen-
tren i Göteborg och Örebro, 
till 100 000 personer.

– Då ska vi också komma 
ihåg att det är 2-4 nära anhö-
riga som far illa före varje 
individ som använder steroi-
der. Hur lätt är det att fung-
era på sin arbetsplats om du 
vet att din son missbrukar 
dopingpreparat?

FOTNOT. 1992 förbjöds i Sverige 
hantering, tillverkning, försäljning 
och innehav av anabola steroi-
der, testosteron (med olika deri-
vat), tillväxthormon och kemiska 
substanser som påverkar dessa 
ämnen. Från april 1999 är det 
också förbjudet att konsumera 
dessa medel.

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!

Lucia!
Boendefunderingar? 
Kom in till oss på vårt kontor på Postvägen 2 i Älvängen

mellan kl 13 och 17 torsdag den 13 december så pratar vi 

om dina möjligheter med ditt boende. 

Vi bjuder på värmande glögg och pepparkakor. 

Välkommen!

Enplanshus med fyra sovrum!

Pris 2.600.000:- som utgångspris. 
Visas Ring för bokad visning 16/12. 
Adress Parkstigen 5.

Älvängen

Doping ger galna bieffekter
– Tommy Moberg föreläste på Sportlife

I NOL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tommy Moberg berättade om dopingens fruktansvärda bieffekter.

Årets drogförebyggare, 
Thomas Berggren från Vakna, 
hälsade välkommen till 
torsdagens föreläsning på 
Sportlife i Nol.
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Agnesbergsv. 2 • Kör riksväg 45 norrut. Vi ligger vid leden vid Hjällbomotet.
Öppet. Vard 10-18 • Lör 10-16 • Sön 11-16 • Tel. 031-46 29 00

www.kladkallaren.se • Reservation för slutförsäljning

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

4000 kvm varuhus
Dam-, herr-, barnkläder • Underkläder • Skor
Mattor, tyger, hemtextil • Heminredning
Glas & Porslin • Kosmetika & Accessoarer
Leksaker

Eget café

JUST NU!Fodrade   
överdragsbyxor
Storlekar från 74/80 till 122/128

149:-2 delar, dam/herr i funktionsmaterial. S - XL

Underställ 75:-

Termobyxor

Termobyxor

Barn, Med eller utan hängsle
Storlekar från 90 till 140.

Dam fr. 169:-
Herr fr. 295:-

50:-
Fodrad, stl från 28 till 39

Allväder-
känga

169:-Gummerad

Vinterjackor
Dam & herr 150:-

Mona har svaren
I söndags invigdes BanaVäg i Väst med pompa och ståt.

Som kommunikationsansvarig för projektet har Mona Huovinen haft fullt upp.
Nu blickar hon framåt, men vad nästa utmaning blir återstår att se.

Hur är känslan nu när pro-
jektet börjar närma sig sitt 
slut?
– Det känns fantastiskt att 
vara i mål efter så många 
års arbete. Det här är vad 
man längtat efter. Det blir 
ett avslut för projektet, men 
samtidigt starten för en helt 
ny era. Jag ser det faktiskt 
mer som en nystart än ett 
avslut.

Vad innebär rollen som kom-
munikationsansvarig?
– Mitt jobb går ut på att, 
på ett enkelt sätt, förmedla 
viktig samhällsinforma-
tion och se till att nå ut med 
händelser som berör med-
borgarna. Vi får indikatio-
ner väldigt snabbt och har 
försökt anpassa oss, vara 
lyhörda och ha en helhets-
syn. 

Hur många telefonsamtal får 
du om dagen?
– Hmm, svårt att säga… 
Kanske 10-15 och då är det 
allt från andra myndigheter 
till journalister och medbor-
gare. Vi får ju mycket mejl 
också.

Vad har du fått för respons? 
Tycker medborgarna att 
informationen har fungerat?
– Vi har försökt att anpassa 
informationen efter de 
kundundersökningar som 
gjorts bland 900 perso-
ner vartannat år och jag får 
känslan av att det har fung-
erat bra. Från att knappt 
ha några besökare alls på 
webben har den med tiden 
blivit en naturlig informa-
tionskanal. 

Vad är det bästa med ditt 
jobb?
– Man får lära sig nya bran-
scher som man inte hade 
kommit i kontakt med 
annars och blir allmänbil-
dad. Sedan är det viktigt att 
kunna förklara på ett enkelt 
sätt så att folk förstår och 
det är också något man får 
lära sig.

Vad har varit den största 
utmaningen med projektet?
– Att man bygger så nära 
befintliga samhällen och att 
många påverkas under bygg-
tiden. Det har varit en stor 
fördel att vi haft projekt-
ledare på platskontoren på 

flera ställen längs sträckan. 
Det har gjort att vi snabbt 
fått reda på informationen 
och kunnat förmedla den 
vidare. De har verkligen 
varit en stor hjälp.

Vad händer för dig nu?
– Även om den offici-
ella invigningen har varit 
kommer informationsavdel-
ningen att finnas kvar till 
sista mars eftersom en del 
kringarbeten återstår. Det är 
bra eftersom det kan finnas 
en del frågor kvar för oss att 
svara på. Sedan är det inte 
riktigt bestämt ännu vad det 
blir för min del, men jag 
hoppas på att vara kvar på 
Trafikverket. 

Vad tar du med dig från den 
här tiden?
– Det fantastiska samarbe-
tet med kommunerna och 
Västtrafik – hur bra det har 
fungerat. Det har varit en 
förutsättning för att invig-
ningen skulle bli möjlig. 
Man har träffat många nya 
människor och det är något 
jag definitivt tar med mig.

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Mona Huovinen
Ålder: 33
Bor: Östra Torpa i Göteborg
Gör: Kommunikationsansvarig 
för BanaVäg i väst på Trafi kver-
ket
Familj: Sambon Daniel och 
sonen Leo, 4
Intressen: Träning, teater och 
umgås med vänner
Dold talang: Pratar fi nska
Brinner för: Att umgås med 
sonen och se honom växa upp.
Ogillar: Lutfi sk
Vill inte vara utan i jul: Glögg 
och fi nsk morotslåda
Bäst på julbordet: Skinkan

2290 kr
Belid Diablo

Ord pris 2690 kr

Inne & utebelysning
Ale Lampan

Gäller alla adventsljusstakar och julstjärnor

Vid Statoil, Göteborgsvägen 94, Älvängen, Tel: 0303-74 88 54
Öppet vardagar 10-18 & lördagar kl 10-14

3 FÖR 2

Stort urval av

adventsljusstakar

och julstjärnor,

köp 3 betala för 2

LJUSSLINGA, 

utomhus,
24-LED-
SYSTEM!

JÄMFÖR GÄRNA!
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ALE. Så hade det 
äntligen blivit dags för 
premiärturen.

Med på den splitter-
nya Alependeln i sön-
dags förmiddag fanns 
familjen Larsson-Karls-
son, som tog tåget till 
invigningen.

På avgångstavlan vid 
utgången till tågperrongen 
på Göteborgs central radas 
pendeltågstiderna upp: 
Alingsås 10.15, Kungsbacka 
10.15 och – jo, det stämmer 
– Älvängen 10.20. 

Borta är buss 600, Lila 
Express och linje 403. Nu är 
det pendeln som gäller, även 
för den som ska åka till Ale. 

Två minuter efter utsatt 
tid rullar Alependeln ut från 
stationen. Tyst flyter tåget 
fram på rälsen mellan Krut-
husgatan och Friggagatan, 
förbi Olskroksmotet, Skan-

sen Lejonet och Gasklockan. 
Efter fyra minuter kommer 
det in på Gamlestadens sta-
tion och sex minuter senare 
har vi stannat i Surte. 

De klarblå mönstrade 
sätena har aldrig blivit 
använda och golvet är fortfa-
rande torrt och ljusgrått. Allt 
känns rent, modernt och det 
luktar nytt. Den inspelade 
rösten som talar om vilket 
som blir nästa stopp och 
uppmanar till att uppmärk-
samma avståndet mellan 
tåg och plattform, är främ-
mande. 

Positiv förändring
Dörrarna öppnas i Bohus 
och in stiger familjen Lars-
son-Karlsson och slår sig ner 
vid ett fyrsäte. 

– Titta vad fort det går, 
säger fyraåriga Emilia 
Karlsson och tittar med 
stora ögon ut genom tåg-

fönstret där Ale Torg just 
skymtat förbi. 

Tillsammans med mamma 
Petra Larsson och pappa 
Christer Karlsson är hon på 
väg till Älvängen för att titta 
på invigningen av BanaVäg i 
Väst och gå på julmarknaden. 

De har 7-8 minuters gång-
väg från hemmet ner till pen-
delstationen och ser fram 
emot en positiv förändring 
med färre stopp.

– Jag kommer inte att 
sakna bussen. Det här blir 
kanon, särskilt när man ska 
hem från stan på kvällarna. 
Det blir mycket smidigare 
än med 403:an som stannade 
överallt. Bohus har blivit 
en stor knutpunkt och det 
tycker vi är bra. Sedan när 
tågen börjar gå oftare bli det 
ännu bättre. Jag jobbar precis 
vid centralen så jag kommer 
nog testa att åka pendeln, 
säger Christer. 

På vänster sida om rälsen 
ligger den frusna älven 
inbäddad i frostig snö. Indu-
strierna avlöser varandra och 
för resenärer som är vana 
att åka buss längs E45 har 
nu utsikten blivit en annan. 

Företagsloggor och indu-
strilokaler har plötsligt blivit 
synliga och älven har kommit 
närmare.

27 minuter efter att vi 
lämnat storstaden anländer 
Alependeln till Älvängen 

station, just som alehistoria 
skulle skrivas.

…och så gick pendeln
– Premiärtur med nya vyer 

PENDELTÅGSRESENÄR

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Tågresenärer. Christer Karlsson, Petra Larsson och fyraåriga dottern Emilia Karlsson tog 
pendeln från Bohus till Älvängen i söndags. 

Äntligen invigning
– alla var där!

ÄLVÄNGEN. Projektet 
som har påverkat allt 
och alla i mer än fem år 
gick i mål – på utsatt 
tid.

Invigningen av Bana-
Väg i Väst gladde alla.

– Jag var glad när ni 
kom, men jag är minst 
lika glad nu – när ni 
snart ger er av, sa en 
nöjd Mikael Berglund 
(M), kommunalråd i Ale, 
och fl inade åt Tra-
fi kverket.

En officiell invigningscere-
moni hölls i Älvängen i sön-
dags förmiddag. Folkkäre 
Lasse Kronér intervjuade 

celebra gäster. Trafikverkets 
projektchef Sara Distner 
fick den självklara frågan om 
känslan.

– Det är klart att vi är nöjda 
med att vara klara i tid, sär-
skilt med ett projekt som så 
många har märkt av. Det har 
ändå funnits en väldigt stor 
förståelse för vårt arbete och 
jag tror alla alebor har för-
stått att vi har gjort allt vi har 
kunnat för att minimera pro-
blemen, svarade Distner.

Vad BanaVäg i Väst 
kommer att betyda för regio-
nen blev ett ämne för region-
styrelsens ordförande Gert-
Inge Andersson (S) att tala 
om.

– Med kraftigt förkortade 
restider mellan Göteborg och 
Trollhättan skapas en större 
arbetsmarknad, vilket är bra 
både för medborgarna och 
näringslivet, menade han.

Västtrafiks regionchef, 
Håkan Wennerström, ansåg 
att orterna i Ale nu kommit 
ännu närmare varandra och 
att pendeltåget kan betyda 
mycket även lokalt.

Han överraskades också av 
en gåva från alebon Linnéa 
Johansson vars pappa Jörgen 
hade sparat en gammal tåg-
biljett från järnvägens forn-
stora dagar. Biljetten var för 
sträckan Surte – Nol och 
daterad 1898.

– Den ska få en särskild 
plats, det lovar jag, sa en tack-
sam Wennerström.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande i Ale, Mikael Berglund, 
passade på att påminna om 
tiden som flytt.

Tappra
– Vi har varit tappra för det 
har inte varit lätt alla gånger. 
Tänk de barn som går i för-
skoleklass, de vet inget annat 
än långa köer och stora dum-
pers på vägarna. För dem för-
ändrar vi nu vardagen. Men 
det vi nu visar upp är en säk-
rare, bekvämare och vackrare 
resväg. Jag måste säga att jag 
är djupt imponerad av vad 

Trafikverket och dess 
entreprenörer har 
åstadkommit.

Schlagerstjärnan 
och trollhättebon, 
Jessica Andersson, 
var först ut att värma 
upp publiken, sedan 
väntade Lasse Kronér 
och Partypatrullens 
Per och Gunnar. Det 
var inte långt ifrån att 
allsången tog över. Besökarna 
såg ut att vilja fira och det 
fanns det skäl att göra.

I folkhavet syntes även 
Göteborgs tidigare starke 
man Göran Johansson. Vid 
närmare eftertanke var nog 
alla där. Det var en folkfest av 

sällan skådat slag i Ale.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Celebra gäster. Kommunalråd Mikael Berglund (M), regionstyrelsens ordförande 
Gert-Inge Andersson (S), projektchef BanaVäg i Väst Sara Distner och Västtrafi ks 
regionchef Håkan Wennerström intervjuades av Lasse Kronér.

Folkfest. Den offi ciella invigningen av BanaVäg i Väst i Ale var förlagd till resecentrum i Älvängen. 
Lasse Kronér, Jessica Andersson och delar av Partypatrullen underhöll. Publiken hängde med i 
svängarna och såg ut att stortrivas. Blotta tanken på att allt nu är klart var befriande.

Håkan Wennerström fi ck en tågbiljett 
från 1898 av Linnéa Johansson.
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Handlade en tv och fi ck en på köpet. Ove Järvholm från 
Skepplanda köpte en tv tidigare på dagen hos Ale Radio 
för att senare på eftermiddagen kamma hem det åtråvärda 
förstapriset i Handla & Vinn-lotteriet.

Tomten Joacim Hylander fi ck besök av Lina Nordgren, 4 år, 
Emma Jonasson, 6, plus tvillingarna Linn och Ella Skånberg, 4.

ÄLVÄNGEN. Perfekta 
förutsättningar och ett 
stort engagemang.

När företagarför-
eningens ordförande 
i Älvängen, Helena 
Urdal, skulle samman-
fatta årets julmarknad 
blev hon först stum.

– Det var bara så fan-
tastiskt, bättre än den 
bästa av drömmar!

Älvängen drog vinstlotten 
och fick vara skådeplats för 
den officiella invigningen av 
BanaVäg i Väst i Ale. Lasse 
Kronér och schlagerdrott-
ningen Jessica Andersson 
var naturligtvis tunga drag-
plåster även till årets jul-
marknad. Det fanns en oro 
för att scenen som normalt 
är mitt i centrum, men som 
nu placerats vid resecentrum, 
skulle komma för långt från 
handelsstråket.

– Fast det blev ju så bra! 
Nu frigjordes också attraktiv 
yta inne i centrum, där våra 
föreningar gör ett otroligt 
arbete. Jag beundrar alla 
dessa ideella krafter som 
bidrar med så mycket energi 
och glädje i att förverkliga 
Älvängens julmarknad. För 
dem är inget omöjligt, alla 
problem som uppstår löser 
de. Vi är så tacksamma! 
utbrast Helena Urdal.

Invigningen av Alepen-
deln fick också till följd att 
många nya besökare gästade 
arrangemanget.

– Många butiksinneha-
vare har vittnat om samma 
sak, ansikten de aldrig sett 
tidigare var i Älvängen. Men 
framför allt var alla gamla 

kunder tillbaka. Jag tror de 
har väntat på den här dagen 
när allt skulle vara klart. Nu 
var alla leenden där igen och 
stämningen ute på gatan var 
euforisk, menade Helena 
Urdal.

Stämningen och miljön är 
faktorer som Älvängens före-
tagarförening jobbat aktivt 
med. Bland annat har en jul-
belysning monterats i träden 
längs Göteborgsvägen. På 
utvalda platser placerades 
också eldkorgar ut.

– Det var både stämnings-
höjare och nödvändiga vär-

mekällor. Det gick åt mycket 
ved! Många har också spon-
tant och mycket positivt 
kommenterat vår satsning 
på julbelysningen som för-
eningen har genomfört 
med hjälp av ett antal extra 
sponsorbidrag från generösa 
medlemmar, berättar Helena 
Urdal och tillägger:

– Jag tror de känner sig 
lite stolta över att bo i Älv-
ängen när de ser att det 
händer saker och att vi satsar 
på att utveckla orten. Jag 
håller dessutom med dem, i 
söndagskväll var jag enormt 

stolt över vad vi företagare 
kan åstadkomma tillsam-
mans med föreningslivet. Vi 
är verkligen starka när vi går 
samman.

De mest erfarna handlarna 
talar om arrangemanget som 
”en alla tiders julmarknad”. 
Kunde den nya epoken få en 
bättre början?

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Ett nytt Älvängen. Företagarföreningen i Älvängen har satsat på julbelysning och responsen lät inte vänta på sig.

ÄLVÄNGEN. Det var tre 
lyckliga vinnare som 
tog emot sina priser i 
Handla & Vinn-lotteriet.

Gladast av dem alla 
var Ove Järvholm som 
kammade hem första-
priset – en 42 tums 
LCD-tv.

– Jag köpte en tidi-
gare idag, så nu har 
jag två nya apparater, 
skrattade Ove.

Dragningen av Handla & 

Vinn-lotteriet tilldrar sig 
alltid stor uppmärksamhet 
och många hoppades på en 
tidig julklapp när företa-
garföreningens ordförande 
Helena Urdal skulle till att 
förkunna pristagarna.

För varje handlad hund-
ralapp i Älvängens butiker 
erhåller kunderna en lott i 
retur. För att ha chans till 
storvinsten krävs det också 
att man är på plats när det 
vinnande numret ropas ut. 
Det var Ove Järvholm som 

på lottnummer 62 257 förä-
rades förstapriset.

– Jag var på Ale Radio och 
köpte en 48-tummare tidi-
gare idag vilket genererade 
en hel del lotter. Nu blir det 
till att slänga ut den andra 
gamla ”tjock-tv:n” också, 
som hade fått vara kvar ett 
tag till annars, säger Ove.

Nu vet du vad du ska 
göra under julledigheten?

– Ja, titta på tv. Det är bara 
hoppas att det kommer några 
intressanta program.

Andrapriset, en heldag i 
Alebacken, gick till Marcus 
Hagberg från Skepplanda.

– Jag älskar att åka skidor 
och besöker Alebacken titt 
som tätt. Det var ett jättebra 
pris att vinna, konstaterade 
Marcus.

Tredjepriset, ett present-
kort på 1 600 kronor, tillföll 
Carl-Olof Wall, Hålanda.

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Ove köpte och vann en tv

Blue’ N joy var både här och där. Ales 
populära sångfåglar höll stämningen 
på topp.

Thomas Johansson och Christina 
Johansson från Lödöse fi ck kaffe av 
Svenska kyrkans vikarierande kyrko-
herde Per Martin Andersson.

Jennie Frank
Älvängen

– Jag både bor och jobbar i 
Älvängen så jag åker inte så 
långt, men de gånger man ska in 
till Göteborg kommer man nog 
att ta pendeln. Är det sådant 
här väder så vill man helst ställa 
bilen hemma. 

Dennis Ståål
Trollhättan

– Det blir oerhört positivt. 
Restiden mellan Trollhättan 
och Göteborg kortas ner 
rejält. Trängselskatten är 
ytterligare ett motiv för 
att ställa bilen. Nu blir det 
tåget som gäller.

Lena Svanström
Skepplanda

– Det är väldigt bekvämt 
och jag kommer njuta när 
jag väl sitter på tåget, men 
det blir ett byte i Älvängen 
så jag kommer nog sakna 
Lila Express ett tag.

Emelie Larsson
Älvängen

– Jag jobbar i Angered så 
jag kommer att ta pendeln 
till Gamlestaden och sedan 
åka spårvagn en hållplats. 
Det bli jättesmidigt och jag 
tycker att det är en positiv 
förändring.

Hur kommer Alependeln och den nya järnvägen att påverka dig?

En alla tiders julmarknad
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Annika Glemring
Trollhättan

– Det blir att vi såg att 
No Tjafs skulle spela på 
Ale Torg. Det är Sveriges 
bästa partyband och det 
var en höjdare att se 
dem här idag.

Elisabeth Bäckstrand
Surte

– En otroligt lyckad dag 
för oss i caféet i Bohus. 
Vi haft väldigt mycket 
kunder och allt har gått 
jättebra. Jag hoppas att 
fl er hittar hit nu efter 
detta. 

Gunvor Wikelund
Kungälv

– Squaredance-upp-
visningen i Bohus. Jag 
dansar själv och känner 
några av de som var 
med. Sedan var det roligt 
att se Anton Hysén och 
Sigrid Bernson dansa. 

Jan Svanström
Skepplanda

– Jag hade aldrig sett 
No Tjafs och det var en 
höjdare av bästa märke. 
Vilka grabbar! Sen blir 
premiärturen med tåget 
ett roligt minne.

Vad blir det bestående minnet från invigningsdagen?

NÖDINGE. Om nu någon 
kände sig nedkyld efter 
att ha köat till jul-
klappsbordet så fanns 
det en lösning.

No Tjafs värmde upp 
gammal som ung.

– Inget snack, de är 
Sveriges bästa cover-
band, ansåg Annika 
Glemring, en besökare 
som letat sig ner med 
tåget från Trollhättan.

Det var rekordmånga som 
mötte upp på Ale Torg när 
det vankades julklappar. 
Företagarföreningens tradi-
tionsenliga julklappsbord där 
kunderna för 25 kronor får 
välja ett paket vars innehåll 
har ett värde om minst 100 
kronor, men där högvinsten 
är ett presentkort värt 5000 
kronor, har blivit populärare 
för varje år.

– Vi slog nytt rekord och 
det gick åt 414 julklappar, 
tyvärr räckte det ändå inte. 
Ett 50-tal blev nog utan och 
det får vi diskutera på nästa 
möte. Vi vill helst att alla som 
köar får en julklapp, men har 
inte hittat någon lösning 
ännu. Trots allt var det inga 
sura miner. Stämningen var 
på topp hela dagen och till-
sammans med Nödinge SK 
handboll sålde vi hur mycket 
grillad korv som helst. Fan-
tastiskt att se alla människor 
och väldigt roligt för den 
lokala handeln att det verkar 
ha varit mycket folk överallt, 
säger Marianne Sjöö, ICA-
handlare och ordförande i 
Ale Torgs företagarförening.

Som grädde på moset hade 

coverbandet No Tjafs bjudits 
in och torget förvandlades 
till en sällan skådad festplats. 
Partystämningen vibrerade 
och det var få som kunde 
stå stilla när bandet spelade 
den ena klassikern efter den 
andra. Front- och showman-
nen Robert Thore Anders-
son Westlund var på bästa 
humör.

Laddat showman
– Jag hade laddat enormt 
inför den här spelningen. 
Hemmaplan, snö, kyla och 
söndag… Vad är det mot en 
lördag på en svettig krog? 
Helt underbart! Nu kör vi!

Det blev två underhål-
lande set och däremellan 
visade Sportlifes gruppträ-
ningsinstruktörer hur enkelt 
ett pass kan genomföras till 
musik.

Ale gymnasium höll öppet 
hus och eleverna passade på 
att locka Ale Torgs besö-
kare till skolan. Där väntade 
UF-företagare med skarpa 
affärsidéer och produkter. 

SlaskRens UF har designat 
och med hjälp av Liljas Svets 
tagit fram en perfekt lösning 
för att undvika till exempel 
potatisskal i slasken.

– Vi ville lösa ett vardags-
problem och gick från rum 
till rum i ett hushåll. När 
vi kom till köket fastnade vi 
för att diskhon ofta blir en 
plats för skräp och matrester. 
Genom att samla allt i vår 
behållare kan du lätt slänga 
det i exempelvis en kompost, 

säger Sophia Axelsson och 
Rasmus Andersson, två av 
eleverna i företaget.

Tap On UF har satsat på 
en rolig tillsats för vattenkra-
nen.

– Förhoppningsvis gör vår 
kranprodukt att det blir mer 
kul för barnen att borsta tän-
derna. Den finns inte i Sve-
rige, utan vi har hittat den 
hos en tillverkare i Neder-
länderna. För varje såld till-
sats planterar vi ett träd, vi 

har ett miljötänk i företaget, 
menar vd Elin Jansson.

Skär UF gör just nu succé 
med sin nya skärbräda vars 
konstruktion gör det lättare 
att föra ner de hackade grön-
sakerna på tallriken eller 
fatet, då dessa kan skjutas in 
under skärbrädan. Inget ska 

hamna utanför.
– Det är ett fint hantverk 

i ek och intresset är stort. 
Listan är lång med beställ-
ningar, konstaterar Emil 
Rydén och Josefin Nordin.

– No Tjafs tog 
Ale Torg med 
storm

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Fullt drag med No Tjafs på scen. Ale Torg blev plötsligt en festplats där alla skrattade, dan-
sade och log.

Julklappar åt alla var målet med Ale Torgs julklappsbord. 
Det gick åt 414 julklappar, men då blev ändå några utan. Re-
kordintresset överrumplade arrangören. Edin, Tindra, Saga, 
Dino, Bastian och Mollan hann dock fram i tid för att få en 
julklapp.

Annica Sjöö och Elina Fandersson, 7 år från Lilla Edet, häl-
sade på PaprICAklubben.

Tomten på Drömhuset fi ck många besök under söndagen. 
Barnen hade inte missat att tomten delade ut julklappar i 
förtid.

Ludvig, Fredrik och Jacob diggade till idolerna i No Tjafs.

Tap On UF gör det roligare för barn att borsta tänderna… 
Deras krantillsats är spännande och kan bli en storsäljare. 
Elin Jansson, Caroline Wormdal, Josef Khalaf, Amanda 
Jonasson och Louise Paulsson.

Rasmus Andersson och Sophia Axelsson har tillsammans 
med tre kompisar tagit fram en prototyp för att enkelt 
förhindra rester och annat skräp att bli fast i diskhon.

Vilket härligt party!

Skär UF marknadsför en egendesignad skärbräda som 
ser till att allt hackat verkligen hamnar på tallriken. Emil 
Rydén och Josefi n Nordin driver företaget ihop med Emma 
Larsson och Oskar Belzons.
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Markus Lissjanis
Nol

– Jag kör ju buss här i 
Ale så alla trafi komlägg-
ningar och köer kommer 
att sitta i, men jag har 
hela tiden känt att det är 
värt det – så även idag.

Jenny Oskarsson
med Wincent
Älvängen

– Jag har varit mam-
maledig och inte åkt så 
mycket, därför har jag 
inte känt av köerna. Jag 
blev positivt överraskad 
över hur bra och snyggt 
det blev. 

Christian Roos
Hålanda

– Alla grävmaskiner. Det 
är skoj att se att det blir 
bra. Den nya sträckan 
mellan Alvhem och 
Tunge kommer att bli 
riktigt fräck. 

Stefan Svensson
Nödinge

– Att restiden till jobbet 
som idag tar 20 min 
kunde ta upp till två och 
en halv timme när det 
var som värst. Det blir 
lite lättare att planera 
vardagen nu…

Vad kommer du att minnas från BanaVäg i Väst-projektet?

BOHUS. Temperatu-
ren steg ordentligt i 
Bohus centrum när 
Let’s Dance-vinnarna 
Anton Hysén och Sigrid 
Bernson dansade loss i 
söndags eftermiddag.

Scenen hade värmts 
upp av lokala stjärnor 
inför hundratals besö-
kare.

Anton Hysén har lyckats 
med det omöjliga – att ha 
lika många kill- som tjejfans. 
Fotboll i kombination med 
dans är onekligen ett fram-
gångsrecept som heter duga, 
vilket visade sig i Bohus 
under invigningsdagen. 

Publiken stod redo med 
mobilkameror och auto-
grafblock när fotbollsstjär-
nan från Utsiktens BK intog 
scenen med sin danspartner 
Sigrid Bernson. Tillsam-
mans tog de hem segern i 
TV4:s Let’s Dance i slutet 
av maj och i söndags var det 
alebornas tur att bjudas på en 
enastående dansshow. 

Anton Hysén och Sigrid 
Bernson höll även en liten 
salsaskola för besökarna och 
bohusborna Eva Blomst-
rand och sonen Emil 
Blomstrand passade på att 
lära sig några steg på scenen. 

– Jag har aldrig dansat 
förr, så det var lite svårt, 
säger Emil.

Eldig dans
En annan dansduo som 
imponerade stort på publi-
ken var Sabahudin ”Sabi” 
Sabani och Sandra Poswia-
towska från Ale, som bjöd på 
ett passionerat dansnummer 
med mycket energi. 

På plats denna invignings-
dag fanns även Kulturskolans 
musikalkör som framförde 
två sånger. Scenen avlös-
tes därefter av lokala band, 
bland andra metalbandet 
Wolfram och Jespers rock-
band. Senare på eftermid-
dagen hade det blivit dags 
för uppvisning i squaredance 
med Surte Swingers. 

Butikerna i Bohus 

centrum höll öppet med 
speciella erbjudanden till 
sina kunder, lotteriborden 
var välbesökta och inte ett 
enda bord stod tomt i caféet. 
Jo, ett, som var reserverat 
för Anton Hysén och Sigrid 
Bernson, som mötte sina 
fans innan invigningsdagen 
nått sitt slut. 

Nioåriga Emmi Valppu 
från Nol var lycklig över att 
ha fått både autograf och en 
kram av Hysén.

– Jag tycker att han dansar 
så fint, berättar hon och visar 
stolt fram den nyskrivna 
autografen.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Hysén-febern!
– En söndag Bohus sent glömmer

Svettigt värre. Partystämningen var på topp i Bohus centrum när Let's Dance-stjärnorna 
Anton Hysén och Sigrid Bernson bjöd på en oförglömlig show.

Emmi Valppu, 9 kunde stoltsera med en nyskriven autograf.

Nathalie Pusterli fi ck träffa sin stora idol Anton Hysén och 
hans danspartner Sigrid Bernson.

Eva Blomstrand och sonen Emil Blomstrand tog chansen 
att lära sig några salsasteg.

Sabahudin "Sabi" Sabani och Sandra Poswiatowska bjöd på 
en passionerad dansföreställning.
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LÖDÖSE. Ett gigantiskt 
partytält fullt med folk.

Stämningen var på 
topp när Lödöse Södra 
invigdes.

– Det här är årets 
enskilt viktigaste 
händelse, konstaterade 
kommunalrådet Inge-
mar Ottosson (S).

Det kändes som om att ”alla” 
var där för att ta del av sön-
dagens invigningsfirande i 
Lödöse.

– Ett sådant här tillfälle vill 
man ju inte missa, konstaterade 
Kent Harman som får prome-
nadavstånd till den nya statio-
nen från sin bostad i Alvhem.

Festligheterna drog igång 
vid elva-tiden då dagens kon-
ferencier, Klara Zimmer-
gren, hälsade välkommen. Lite 
senare gjorde luciatåget, med 
elever från Strömsskolan, sin 
entré.

Det stora ögonblicket lät 
vänta på sig ytterligare någon 
timma. Jessica Andersson 
satte ordentlig fart med sin 
”Wake Up” för att därefter 
bjuda på mer stillsamma toner i 
den underbara balladen ”I Did 
It for love”. Publikens kärlek 
fick hon i retur och när Troll-
hättans schlagerdrottning gjort 
sitt på scenen blev det dags för 
den officiella invigningsce-
remonin med Lasse Kronér 
som värd.

Först bjöds det mer sång 
av Partypatrullen innan Tra-
fikverkets representanter, 
Håkan Wennerström och 
Sara Distner, tillsammans 
med Ingemar Ottosson och 
regionstyrelsens ordförande, 
Gert-Inge Andersson (S), 
sprängde konfetti i luften 
och förklarade Lödöse Södra 
invigd.

– Ett väldigt proffsigt 
arrangemang, som det ligger 
mycket arbete bakom. Det 
var ett väldigt bra program, 
stjärnglans i form av Jessica 
Andersson och Lasse Kronér, 
varvat med lokala förmågor. Vi 
får heller inte glömma alla de 
utställare som fanns på plats 
inne och utanför tältet. Sönda-
gen blev en riktig höjdare, sam-
manfattade Ingemar Ottosson.

LÖDÖSE. Det blev pre-
cis den löparfest som 
arrangören hade hop-
pats på.

300 deltagare trot-
sade kylan för att få 
springa på jungfrulig 
mark.

Start och mål skedde 
strax söder om det nya 
stationsområdet.

Kvicksilvret visade omkring 
tio grader, men solen sken 
och deltagarna utstrålade 
glädje i väntan på att det 
historiska invigningsloppet 
skulle till att dra igång. Nya 
E45 hade preparerats under 
hela den gångna veckan, med 
rikliga mängder salt. Någon 
risk för glatt underlag fanns 
inte utan vägbanan bjöd 
på ett riktigt bra fäste för 
löparna.

– Helt kanon! Arrang-
emanget blev precis den 
folkfest vi hade hoppats på, 
förklarade Peter Johansson 
i Tingbergs AIS.

Peter Johansson var för 
övrigt först i mål av del-
tagarna i loppet över fem 
kilometer. Peter klockades 
på tiden 17.47 vilket var 
fyra sekunder före Rickard 
Carlsson, Trollhättans IF. 
Damklassen vanns av Per-
nilla Säestrand.

Vinnare i BanaVäg i Väst-
loppet över 10 kilometer 
blev Henry Gross, Hässelby 
SK (32.48), tvåa var Anton 
Bengtsson, Stenungsund, 
och på tredje plats kom 
Erik Karlsson, OK Alehof. 
Snabbast bland damerna var 
Johanna Apelryd, Hälle IF, 
på tiden 39.01. Tvåa blev Li 
Lindsjö, Göteborg, och trea 
Emmelie Andersson, Troll-
hättans IF.

– Den här lördagen blev 
en dag att minnas. Vi är jätte-
tacksamma över samarbetet 
med Trafikverket som möj-
liggjorde detta unika lopp, 
säger Peter Johansson.

JONAS ANDERSSON

Henrik Olsson

Lödöse

1. Jag påverkas inte lika mycket som min dotter som läser i Göteborg. Nu 
blir det tåg istället för buss för hennes del.

2. Tagit del av festen, pratat med folk, druckit varm glögg och lyssnat på 
Lasse Kronér, Jessica Andersson och de andra artisterna.

3. Mycket folk!

4. Jag är lastbilschaufför och har haft förmånen att få jobba i Alvhem med 
den nya vägen under ett och ett halvt års tid. Det har varit en trevlig tid. 
BanaVäg-projektet har således spelat en stor roll i mitt liv. 

1. Hur påverkas du av Alependeln?
2. Vad har du gjort idag?

Barbro Sandström
Hältorp i Lödöse

1. Vår fastighet blev inlöst av Banverket, så vi fi ck fl ytta på oss 200 meter. 
Så visst har Alependeln kommit att påverka oss. Det blir lättare att ta sig 
till såväl Trollhättan och Göteborg med bilen, men det blir nog till att testa 
tåget också.

2. Jag har tagit del av denna fantastiska invigningsceremoni i Lödöse. Det 
är roligt att man satsat så mycket på detta arrangemang.

3. Egentligen allting, men ska jag lyfta fram något särskilt så får det bli 
Jessica Anderssons framträdande. Jag gillar henne!

4. Vi fi ck mycket bättre boende!

3. Vad blir ditt bestående minne från invigningsdagen?
4. Vad kommer du att minnas från BanaVäg-projektet?

Löparfest trots kyla
– BanaVäg i Väst-loppet en succé

Mikael Fischer, som repre-
senterade Trafi kverket, fi ck 
smaka på medaljen efter mål-
gången. Mikael tillryggalade 
10 kilometer på 43.17.

Grattis, det gjorde du bra! 
Ralf Hansson ger en puss på 
kinden till Göran Tilly, Ale 
90 IK.

På väg mot mål i lördagens historiska löpartävling.

Folkligt och festligt i Lödöse
– Invigningsfi rande som ingen ville missa

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Trollhättans schlagerdrott-
ning Jessica Andersson 
underhöll publiken.

Konfettin sprutade när Lödöse Station förklarades invgid.

Ett folkhav mötte Lasse Kronér.

Ett tydligt bevis på att tågtrafi ken i Lödöse nu har kommit 
igång.                                                Foto: Jonas Andersson
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KILANDA. Sanna 
Johansson vill göra 
skillnad och drömmer 
om att jobba som am-
bulanssjuksköterska.

I lördags spred hon 
ljus över Furulund när 
hon kröntes till Ales 
60:e lucia.

Ända sedan i september har 
luciakandidaterna övat på 
julsångerna och när krö-
ningsdagen äntligen kommit 
var det en smickrad Sanna 
Johansson som fick äran att 
bära ljuskronan.

– Jag är både överraskad 
och överväldigad, säger hon 
till Alekuriren.

Hon beskriver sig själv 
som en glad, snäll, omtänk-
sam och utåtriktad person. 
Hennes val av framtidsyrke 
är därför inte helt överras-
kande. 

– Efter gymnasiet vill jag 
läsa vidare till ambulans-
sjuksköterska, det är något 
jag velat göra länge. Jag vill 
jobba med människor och 
göra skillnad, även om det 
också innebär ett tufft arbete.

Nu läser hon andra året på 

Vård- och omsorgsprogram-
met på Ale gymnasium och 
har fullt upp med såväl plugg 
som praktik. På fritiden är 
det kompisarna som gäller 
och hon har även planer på 
att börja spela fotboll igen.

– Jag har tidigare varit 
målvakt och nu är jag sugen 
på att ta upp det igen.

Sången har en betydande 
roll i Sannas liv och till var-
dags sjunger hon i kören 
Paus i Guntorps missions-
kyrka. 

Hon hade länge funderat 
på att söka till Ale Lucia och 

när hon väl skickade ansökan 
fick hon en glad överrask-
ning.

– Det visade sig att en 
gammal klasskompis, Eline 
Lindberg, också hade sökt 
och det blev en kul grej som 
gjorde att vi fick upp vänska-
pen igen. 

Nu ser hon mycket fram 
emot att få lite lugn och ro 
och fira jul med familjen. 

– I år ska vi hälsa på min 
morbror i Göteborg på jul. 
Det ska bli skönt att få vara 
ledig. 

JOHANNA ROOS

Sanna Johansson är Ale 
Lucia 2012 och hon beskri-
ver sig som en helt vanlig 
tjej, men som ändå vill 
göra skillnad. Det kommer 
hon defi nitivt att göra den 
närmsta tiden

Lucia med stort hjärta
SANNA JOHANSSON

Ålder: 17
Bor: Kilanda
Gör: Läser andra året på Vård- 
och omsorgsprogrammet på Ale 
gymnasium
Familj: Mamma Annica, pappa 
Conny, systrarna Amanda 14 och 
Mathilda 12
Intressen: Vänner, fotboll, kyrkan 
och sjunga
Dold talang: Har nått framgångar 
som fotbollsmålvakt
Drömmer om: Att bli ambulans-
sjuksköterska
Vill inte vara utan i jul: Äggost
Bäst på julbordet: Äggost och 
brysselkål
Favoritjulsång: ”Det strålar en 
stjärna”

ALAFORS. Det var en 
folkpark i vacker vin-
terskrud.

Inramningen till Ahla-
fors IF:s julmarknad i 
Furulund var sagolik.

Samtidigt var det 
jubileum när Sanna 
Johannson från Kilanda 
kröntes till Ale Lucia – 
den 60:e i ordningen.

Frågan är om Ahlafors IF:s 
julmarknad i Furulundspar-
ken någonsin bjudit på bättre 
förutsättningar än vad som 
var fallet i lördags. Det var 
förvisso aningen kallt, men 
stämningen gick nästan att 
ta på. Snön låg vit både på 
backen och på träden, mar-
schallerna lyste upp decem-
bermörkret och doften av 
varm glögg spred sig bland 
besökarna.

– Vi är jättenöjda med 
arrangemanget! Det kom 
och gick folk hela tiden 
och sammantaget var nog 
besökssiffran ungefär som 
tidigare år, förklarade Britt-
Marie Gustavsson i AIF:s 
julmarknadskommitté.

Det rådde full aktivitet i 
de olika lotteristånden och 
många gick hem med vinster 
under armen. För de allra 
minsta fanns en fiskdamm 
där det nappade hela tiden. 
Bredvid stod systrarna Ulla 
och Lena Rhodén Anders-
son och sålde souvenirprylar 
för AIF:s räkning.

– 2013 fyller Ahlafors IF 

100 år och det ska minsann 
synas i samhället. Idag säljer 
vi mössor och halsdukar till 
våra supporters, sade Ulla.

Som traditionen bjuder så 
avrundades marknadsdagen 
med högtidlig kröning av Ale 
Lucia. Kandidat nummer 
två, Sanna Johansson, fick 
ljuskronan på huvudet med 
hjälp av fjolårets lucia, Malin 
Haarala, och lussemamman 
Gunilla Johansson.

Det blev på alla sätt ett 

värdigt jubileumsarrang-
emang för Ale Lucia och 
sången som Sanna Johansson 
och hennes tärnor framförde 
var högklassig.

Gun-Britt Olsson,
Nol

– Idag har vi åkt runt. Vi 
har varit i både Nödinge 
och Älvängen. Det har 
varit väldigt kul och 
mycket folk i rörelse.

Andreas Pusterli,
Bohus

– Jag har varit i Bohus 
centrum och tittat på 
Anton Hysén och Sigrid 
Bernson. Min syster 
Nathalie är lite kär i 
Anton…

Johnny och
William Pielström,
Skepplanda

– William har spelat 
innebandy på förmid-
dagen och sedan har vi 
tittat runt på Älvängens 
julmarknad.

Robert Andersson- 
Westlund,
Skepplanda

– Jag körde ett gymping-
pass på Ale Torg inför 
publik. Det var en härlig 
stämning och det var 
svårt att tro att det var 
söndag, det kändes sna-
rare som en lördagkväll 
runt elvasnåret…

Vad har du gjort idag på invigningsdagen?

Furulundsparken i vacker vinterskrud
– Och Sanna Johansson kröntes till Ale Lucia

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Lucian och hennes tärnor bjöd på vacker sång i Furulundsparken.

Sara Edfeldt, 6 år från Ala-
fors, hade tur i lotteriet. Luciakandidaterna var med och ledde dansen kring granen.



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
Final vecka 50

Den traditionella Ale-cupen 
för Herrar-Damer-Juniorer

Lördag 15 december i ALE-hallen Vimmervi
Arrangör: Fotbollsallianssen

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

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

Utgår även ifrån Ale kommun

Ronald Sandgren
0702-69 14 83
031-87 05 90

Herrar Fredag  14 december
18.00 Surte IS FK - Älvängens IK 
19.00 Nol IK - Skepplanda BTK 
20.00 Ale United - Nödinge SK 

Välkommen 

till Vimmervi

NÖDINGE 

– SÅ KLART

2012  |   vecka 50  |   nummer 45  |   alekuriren 21SPORT

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

HANDBOLL

BANDY

INNEBANDY

Division 2 västsvenska västra 
damer
Warta – Nödinge SK 18-16
Mål NSK: Sara Andréasson 6, Elina 
Mathiasson 4, Caroline Karlsson 2, 
Amanda Lindskog, Johanna Bengts-
son, Kajsa Tagge och Sofi a Olofsson 
1 vardera. Matchens kurrar: Sara 
Andréasson 2, Elina Mathiasson 1. 

Division 3 västsvenska västra
Baltichov – Ale HF 31-20
Matchens kurrar: Mikael Wahlgren 2, 
Andreas Olsson 1. 

Division 5 Göteborg, dam
Ale HF – Kärra 15-20 (9-14)
Mål Ale: Jennie Eliasson 8, Victoria 
Lines 3, Sandra Dahlqvist 3, Sara 
Johansson 2, Ulrika Kjellin 2, Pernilla 
Dahlqvist och Michaela Jarnefeldt.
Matchens kurrar: Jennie Eliasson 2, 
Sissel Stenberg 1.
Kommentar: Dessvärre inkasserade 
Ales damer sin andra förlust för 
säsongen. Hemmalaget var inte med 
från start och det straffade sig mot 
topplaget Kärra. Försvaret, som bru-
kar var riktigt bra, var inte på tårna 
och framåt saknades fart och fantasi. 
Som mest låg Ale under med elva 
bollar, men efter en rejäl uppryck-
ning putsades siffrorna något.

ALAFORS. Ahlafors IF:s 
100-årsbygge fortsät-
ter.

Nästa byggsten Nic-
las Elving kontraktera-
des i torsdags.

– En kvalitetsspelare 
som defi nitivt spet-
sar laget, säger AIF-
tränaren Lars-Gunnar 
Hermansson.

Det var naturligtvis ett gläd-
jebesked i klass med när 
Jonatan Lindström signe-
rades för klubben. Nu åter-
vänder alltså även Niclas 
Elving, 26, till moderklub-
ben. Närmast kommer han 
från Gunnilse, men har också 
representerat Örgryte IS och 
känt på allsvenskt spel.

– Det fanns så mycket som 
lockade. Kompisarna, inte 
minst att få spela med bror-
san, 100-årsjubileet och sats-
ningen på ett lag med stora 
möjligheter känns väldigt 
roligt. Dessutom har anlägg-
ningen fått ett otroligt lyft 
med konstgräs. Det är nästan 
en förutsättning för oss som 
fortfarande vill utvecklas, 
säger Niclas Elving och till-
lägger:

– Eftersom vi ramlade ner 
en division med Gunnilse 

som nu kommer att spela i 
samma serie som AIF var det 
ett lätt beslut att ta.

Niclas pluggar turism med 
språkinriktning och dröm-
mer om att få jobba med 
resor i framtiden, men på 
sätt och vis lever han redan 
sin dröm.

– Ja, att kombinera plugg 
och fotboll fungerar sjukt 
bra. Jag satsar fortfarande 
100% på fotbollen och ser 
fram mot nästa säsong. Det 
blir en tuff serie med Frö-
lunda, Gunnilse och hårdsat-
sande Stenungsund i samma 
serie. 

Ahlafors IF ser ut att få 
ett mycket slagkraftigt lag 
inför 100-årsfirandet och 
med Jonatan Lindströms och 
Niclas Elvings namnunder-
skrifter har fler visat intresse. 
Klubben utesluter inte att det 

ansluter ytterligare ett par 
nyförvärv av dignitet. Det 
kan bli mycket skratta och le 
i division tre – när säsongen 
är slut står de kanske till och 
med på tå för division två.

– Det ser onekligen 

intressant ut och får vi allt 
att stämma ska vi nog kunna 
utmana, spår bolltrollaren 
Niclas Elving. 

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Niclas Elving klar för AIF

Återförenas. Tränare Lars-Gunnar Hermansson hade nöjet 
att disponera Niclas Elving under åtta höstmatcher 2011. Nu 
är bolltrollaren tillbaka i moderklubben, lagom till 100-årsju-
bileet.

NICLAS ELVING
Ålder: 26
Bor: Nol
Gör: Pluggar turism sista året.
Klubbar: Ahlafors IF, Örgryte IS, 
Gunnilse IS.
Favoritposition: ”Offensivt med 
mycket boll, gärna en fri roll där 
man får skifta position och sida, 
men det är L-G som bestämmer”.

Invigningsdagen började 
tidigt på Ale Torg. Ale 90 
IK och OK Alehof arrang-
erade tillsammans med Ale 
kommun ett invigningslopp 
om 5 km mellan Ale Torg och 
Himlaskolan i Alafors. Av 76 
anmälda kom inte riktigt alla 
till start, men det var ändå en 
glad skara som gav sig iväg ut 
på nya E45 som spärrades av 
i norrgående riktning under 
tidig morgontimma. För 
Peter Johansson, 42, blev det 
en härlig dubbel. Han var 
först i mål under lördagens 
invigningslopp i Lödöse 
och nu var han först till mål-
gången utanför kommunhu-
set i Ledet. Tiden 17.34. 

– Kul att vara först i två 
historiska lopp, men jag 
satsar ju mot veteran-VM i 
Brasilien nästa år så nog ska 

jag vara med här. Det var två 
fina lopp där arrangörerna 
har gjort ett bra arbete. E45 
var fin att springa på, konsta-
terar segerherren.

Peter Johansson i många 

år engagerad i Tingbergs 
AIS är regerande svensk 
veteranmästare på 800 meter 
såväl inomhus som utomhus. 

Peter Johansson fullbordade dubbeln
– Invignings-
loppet i Ale en 
snabb marsch 
för svenske 
mästaren

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Först i mål. Peter Johansson tog hem en fi n dubbel då han 
först vann BanaVäg i Väst loppet i Lödöse under lördagen 
för att nästa morgon springa hem Ales invigningslopp mellan 
Ale Torg och Himlaskolan. 

Uppvärmning. Invigningsloppet vände sig till alla och det 
var fritt fram att ta sig fram i valfri takt – på valfritt sätt – i 
valfritt sällskap. Således fi ck även hunden följa med...

Kommunalråden Mikael Berglund (M) och Paula Örn (S) tog en rask morgonpromenad.

Division 1 västra
Surte BK – Delta 11-3 (7-1)
Mål SBK: Henrik Jönsson 5, Christof-
fer Ohlsson 3, Tommy Jönsson, Adam 
Rohr, Jens Samuelsson. Matchens 
kurrar: Henrik Jönsson 3, Jens 
Samuelsson 2, Christoffer Ohlsson 1.

Division 2 Göteborg
Sportlife Kungälvs IBK – Ale IBF 
8-9 (3-4,3-3,2-2)
Mål Ale: Fredrik Herlogsson 3, Martin Er-
iksson 2, Oscar Frii 2, Niklas Karlsson 2.
Matchens kurrar: Martin Eriksson 3, 
Oscar Frii 2, Fredrik Herlogsson 1. 

Division 2 Göteborg damer
Sportlife Kungälvs IBK – Ale IBF 
2-8 (0-1,1-3,1-4)
Mål Ale: Sophia Adolfsson 4, Sandra 
Augustsson 2, Hanna Berglund, 
Emma Asplund. Matchens kurrar: 
Sandra Augustsson 3, Emma Asplund 
2, Sophia Adolfsson 1.

Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – Kärra IBK 9-1 (3-
0,2-1,4-0)
Mål SIS: Linda Karlsson 2, Katja 
Kontio 2, My Hjelm, Sofi e Karlsson, 
Carolina Björkner, Emmelie Söder-
gren och Josefi n Gullbrandson. 
Matchens kurrar: Linda Karlsson 3, 
Carolina Björkner 2, Lisa Persson 1.
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Huvudsponsorer www.laget.se/nodingesk

Välkomna!
MATCHSPONSOR

Ale Torg

VECKANS MATCHER 
Söndag 16 dec – Ale Gymnasium
11:30 F01 Nödinge – Torslanda Blå
12:20 F98 Nödinge – Aranäs
13:15 P02 Nödinge – Sävehof 7
14:15 Djun Nödinge – Alingsås HK

www.laget.se/aleibf

Lördag 15/12
Ale gymnasium

Div 2 herr 12:15
Ale IBF - Mölndals IBF

Div 2 dam 14:30
Ale IBF - Burås IK

– God jul önskar 

Ale innebandy!

- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.laget.se/alehf

Älvängen

Matchsponsorer:

Välkomna!

MATCHER 
ALE GYMNASIUM 

söndag 16 december
Herr div3, 15.45 Ale HF - Baltichov

ÄLVÄNGENS KULTURHUS 
söndag 16 december

P01 2A, 12.30 Ale - Bjurslätt 2
 Div 6 V, 13.20 Ale HF 3 - Stenungsunds HK

BOHUS. Tre mål på en 
minut och 27 sekunder 
är nytt rekord i svensk 
elitbandy.

Rekordhållare sedan 
i lördags: Surte Bandy-
klubb.

Delta slogs tillbaka 
med klara besked och 
Henrik Jönsson blev 
femmålsskytt.

Surte BK tog femte raka 
segern i division 1 västra och 
är tillsammans med Kareby 
enda obesegrade laget, men 
rivalerna från Kungälvssi-
dan tappade i helgen poäng 
borta mot Slussen. Mitten-
laget Delta hade inte mycket 
att sätta emot när Surte satte 
fart i första halvlek. Efter 
27 minuter ledde hemma-
laget med 3-0 efter mål av 
Jens Samuelsson, Tommy 
Jönsson och Henrik Jöns-
son. Några minuter senare 
startade Christoffer Ohls-
son rekordresan. Tre mål, 
två av Ohlsson och ett av 
Henrik Jönsson, inom loppet 

av en minut och 27 sekunder 
är nytt rekord i bandyeli-
ten. Delta var efter detta ett 
slaget lag.

– Vi fick bra utdelning 
i första halvlek, men vi var 
också fokuserade och visade 
stort tålamod. 
Delta försökte 
bjuda upp och 
ska ha beröm 
för det, säger 
Surtetränaren 
Robert Holmén.

Värre var det med libe-
ron Nils Sigurd som i första 
halvlek fick en motståndar-
skridsko över benet.

– Han blödde ganska kraf-
tigt och fick sy tre stygn, men 
någon större fara är det inte. 
Han är snart tillbaka igen, 
informerade lagets massör 
Björn Sundblad.

Andra halvlek blev en 
transportsträcka. Delta fick 
reducera två gånger innan 
hemmalaget började attack-
era igen. Henrik Jönsson 
visade prov på sin målskick-
lighet och svarade för totalt 

fem fullträffar.
– Han vet varför han är 

med och tar sitt uppdrag på 
fullt allvar. Henrik börjar se 
riktigt vass ut, säger Robert 
Holmén som redan ser fram 
mot nästa utmaning, Slus-

sen borta på 
lördag.

– Det blir 
ingen lek. 
M a t c h e n 
spelas inom-

hus i Trollhättan, men Slus-
sen lär säkert ha ett starkt lag 
när de möter oss. Som far-
marlag till Gripen vet vi att 
det finns ett antal riktigt bra 
spelare att tillgå. Vi måste 
spela på topp för att vinna, 
men vi har en stigande form-
kurva och det känns som 
att vi är redo för lite tuffare 
matcher nu.

BOHUS. Surte IS IBK:s 
damer fortsätter att 
vinna – och imponera.

Laget har inte för-
lorat en match sedan 
omstarten.

I lördags utklassades 
serietrean Kärra utan 
bekymmer.
Trots en segersvit som nu är 
en och en halv säsong lång 
hade Surte IS IBK respekt 
för sin motståndare. Linda 
Karlssons och My Hjelms 
mål i den tolfte matchmi-
nuten i första perioden blev 
därför förlösande.

– Vi har en riktigt bra 
matchinledning och följer 
planen perfekt. I mittpe-
rioden tappar vi konceptet 
något och de får reducera 
till 3-1, men deras mål blev 
en väckarklocka för oss och 
innan perioden är slut har vi 
gjort 5-1, berättar Surteträ-
naren Tommi Pasanen.

I den avslutande matchde-

len reder hemmalaget ut två 
raka utvisningar, vilket också 
stärkte moralen. Efter det 
gjorde Surte tre raka mål.

– Det blev 
en ketchupef-
fekt i tredje 
perioden och 
segern blev 
överraskande 
stor, säger Pasanen som för-
söker vara ödmjuk alla segrar 
till trots.

– Serien är långt ifrån 
avgjord. Stenungsund 
hänger på och vi ska möta 
dem borta. Som tur är har 
vi också en målskillnad som 
är svår att slå så vi skulle ha 
råd att förlora seriefinalen, 
men några andra plumpar får 
vi inte gå på om vi ska vinna 
trean.

Det finns inte mycket som 
tyder på att Surte IS IBK:s 
damer plötsligt skulle börja 
torska. Särskilt inte nu när 
även den forne måltjuven 

Malin Eriksson är tillbaka 
i laget.

– Vi har testet henne i 
B-laget och nu även halva 

matchen igår. 
Hon har fått 
spela back 
för att slippa 
belasta max 
och därmed 

också undvika de snabba 
vändningarna. Hur starkt 
hennes knä är vet ingen, men 
vi tar det försiktigt så hon 
ser hur kroppen svarar, säger 
Tommi Pasanen.

Närmast väntar borta-
match mot Walkesborg 
99 kommande söndag. Att 
segersviten förlängs där är 
ingen vild gissning.

BANDY
Division 1 västra
Surte BK – Delta 11-3 (7-1)

INNEBANDY
Division 3 Göteborg
Surte IS IBK – Kärra IBK 9-1

Henrik Jönsson, nyförvärvet från Nässjö, fortsätter att imponera. Fem mål senast i utklass-
ningssegern över Delta med 11-3.

Målrekord och femte
raka för Surte BK

Välkommen till Alvhems IK:s

Luciafirande
på Gläntevi söndag 16 dec kl 15

Kaffe med dopp, medlemslotteri och bingo m.m.

Surte IS IBK fortfarande obesegrat
– Ett och ett halvt år utan förlust

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Malin Eriksson är tillbaka i Surtetröjan, nu som back, men det är bara tillfället. Malin testar 
fortfarande hur sitt skadade knä håller för spel.
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LERUM. En poäng på 
fyra matcher.

Ale HF har det tungt 
på nytt.

Mot Baltichov sak-
nades fyra ordinarie 
startspelare.

Ale HF:s herrtrupp angav 
förhoppningar inför 
säsongen, men framgång-
arna har uteblivit. Två raka 
förluster båda med klara siff-
ror, senast mot 
B a l t i c h o v . 
De uteblivna 
poängen gör 
att Ale nu är 
placerat i den 
nedre regionen.

– Vi har inget spel. Kil-
larna kör individuellt, var 
och en för sig, det håller inte, 
menar en kritisk Aletränare, 
Kim Wahlgren.

Niklas Bernhardtz, Kim 
Sandberg, Carl-Fredrik 
Brunström, Rikard Bäck-
ström och Peter Welin sak-
nades alla i senaste matchen.

– Det är riktigt tunga 
avbräck och inte så lätta att 
ersätta. Killarna kämpar och 
sliter, men handboll är svå-
rare än så. Vi var inte på tå 
idag och fick jaga från avkast. 
Nu vänder serien på söndag 
och Baltichov är inte bättre 
än att vi kan besegra dem. 

Jag hoppas vi kan ställa ett 
hyfsat ordinarie manskap på 
benen, då lär det bli en tuf-
fare drabbning, säger Kim 
Wahlgren som ändå gladdes 
åt en återkomst.

– Det var riktigt kul att ha 
Anton Thunberg tillbaka i 
laget. Han betyder mycket i 
försvaret.

Andreas Olsson fick 
hoppa in i målet i slutet av 
första halvlek, då Torbjörn 

Mattsson inte 
ansåg sig till-
föra något.

– Det var en 
tuff match att 
komma in i, 

men Andreas imponerade på 
mig, berömde tränare Wahl-
gren.

GÖTEBORG. Anfalls-
spelet gick i baklås och 
Nödinges handbollsda-
mer blev utan poäng.

Då spelade det min-
dre roll att laget bara 
släppte in 18 mål.

– Ännu en förlust som 
känns riktigt onödig, 
säger NSK-tränaren 
Mats Olofsson.

Nödinge hade självklart 
räknat med en helt annan 
utgång av matchen mot 
Warta som fram till i lördags 
bara hade skramlat ihop åtta 
poäng. Sjukdomar, skador 
och arbete medförde dock 
att tränare Olofsson fick fylla 
ut truppen med tre juniorer.

– Inget ont om dem. De 

gör bra ifrån sig, men vi var 
lite tunna idag och orkade 
inte riktigt. Sedan kom vårt 
spel inte upp i den nivå som 
krävs för att 
vinna matcher 
i trean, säger 
han.

N ö d i n g e 
fick jaga i 
nästan 60 
minuter och var nära att 
komma ikapp i slutet, men 
det blev istället andra raka 
förlusten.

– Vi håller tätt bakåt, 
men framåt har vi egentli-
gen inte varit riktigt bra på 
hela säsongen med några få 
undantag. Anfallsspelet kan 
vi kräva mer av. Det finns lite 
att jobba med för att vi ska bli 
stabilare och tyngre att möta, 

menar Mats Olofsson.
Redan på onsdag får dock 

NSK:s handbollsdamer 
chans till snabb revansch. 

Serien vänder 
och Warta 
hälsas väl-
komna till Ale 
gymnasium.

– Vi har alla 
m ö j l i g h e t e r 

att rubba dem. Får vi tillbaka 
ett par spelare och lite bättre 
utdelning framåt så bör vi 
vinna, avslutar Mats Olofs-
son förhoppningsfullt.

I helgen som gick spela-
des den sista omgången i 
höstserien. Vid seger skulle 
Bohus IF bordtennis sluta 
tvåa i serien och med chans 
på seriesegern. I den sista 
omgången spelade Bohus IF 
mot Lindome BTK.

Matchen blev ett rik-
tigt nervpiller. I den första 
matchen fick Maximus 
Nordgren stryk i tre raka 
set. Manuel Storch gick 
sedan in och vann sin match 

tre raka set. Nu var det 
Maximus tur att ta revansch 
för den inledande förlusten. 
Han vann sin match lätt med 
3-0. Nu hade Manuel chan-
sen att avgöra hela matchen, 
men föll tyvärr med 3-0 
efter tre tuffa set. 

Nu blev den avslutande 
dubbeln helt avgörande. 
Här visade Maximus och 
Manuel stor moral och vann 
en rysare med 3-2 i set. 
Därmed vann även Bohus 

IF hela matchen med 3-2 i 
matcher.

Tyvärr för vår del vann 
även Mölndals BTK sin 
match och också hela serien. 
Bohus IF slutade serien som 
tvåa, med samma poäng som 
seriesegrarna Mölndal BTK.

Dagens lagledare, 
Magnus Olofsson, var hel-
nöjd med dagens match och 
den härliga kämpaglöd som 
grabbarna visade.

– Detta lovar gott inför 

vårens seriespel, säger 
Magnus.

– Till våren kommer 
Bohus IF att anmäla minst 
tre lag i seriespel. Vi har ett 
tiotal killar som kör stenhårt 
på träningarna och det visar 
sig också i matchspelet, 
säger tränare Annica Svens-
son.

❐❐❐

Seger i sista matchen för Bohus IF

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Blekt anfallsspel NSK:s fall

HANDBOLL
Div 2 västsvenska västra damer
Warta – Nödinge SK 18-16

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Baltichov – Ale HF 31-20

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 9 par. Medel var 72 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          89
2. Elsa Persson/Rikard Johansson 84
3. Thomas Elfving/Bertil Hansson  78
4. Karl-Eric Nilsson/Lars Kopp        75

– Laget har kört fast
Fortsatt kräftgång för Ale HF

Mikael Wahlgren bäst i ett för övrigt blekt Ale HF. Laget har hamnat i en formsvacka och när fl era ordinarie startspelare 
saknas samtidigt blir Ale ett lätt byte.

Sofi a Olofsson i aktion.
Arkivbild: Per-Anders Klöversjö
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KUNGÄLV. Förlorade po-
äng i slutminuterna var 
mer regel än undantag i 
början på säsongen.

Nu har Ale IBF vänt 
på det.

Sportlife Kungälvs 
IBK pressade på hårt 
för att nå en kvittering 
i den jämna derby-
kampen, men Ale stod 
emot.

– Vi tar en idiotavslutning 
med drygt två och en halv 
minut kvar att spela, då sätter 
de allt på ett kort och tar ut 
målvakten. I spel sex mot 
fyra reducerar de till 8-9. Vi 
var illa ute, men 
lyckades för-
svara oss under 
s l u t m i n u t e n . 
Jag tycker trots 
allt att det är vår 
match och vi vinner rättvist, 
säger Andreas Klein, Ales 
prövade tränare.

Uddamålssegern var en 
härlig revansch för fjolår-
ets båda derbyförluster. Det 
var två formsvaga lag som 
möttes i Mimers Hus. Förra 
omgångens tunga hemma-
förlust mot IK Zenith med-
förde att Ales lagledning 
betonat karaktär och inställ-
ning. Det saknades inte mot 
Sportlife Kungälv. Däremot 
en del ordinarie startspelare.

– Bland andra låg Chris-
tian Rönkkö hemma mag-
sjuk, men ersättarna Fred-

rik Herlogsson och Niklas 
Karlsson som tillsammans 
gjorde fem mål visade båda 
att de vill vara med i A-laget, 
berättar Andreas Klein som 
också kunde glädja sig åt en 
komplett förstakedja.

– Oscar Frii, Martin 

Eriksson och Emil Rydén 
gör en suverän match. Det 
är svårt att spela med två 
femmor från start, men idag 
lyckas vi.

Ale IBF som var förvän-
tansfulla inför säsongen har 
visat stor tveksamhet mot 

tuffare motstånd och par-
kerar fortfarande på nedre 
halvan av tabellen. På lördag 
väntar nykomlingen Möln-
dals IBF hemma i Ale gym-
nasium. En seger där och Ale 
kan avancera uppåt.

– Mölndal spelar på grän-

sen till vad som är tillåtet och 
det gäller att hålla huvudet 
kallt. Det är självklart provo-
cerande och lätt att lockas till 
att ge igen, men den fällan 
ska vi inte springa i, lovar 
Andreas Klein.

KUNGÄLV. Ale IBF:s 
damer tog en härlig 
derbyskalp mot Sport-
life Kungälvs IBK.

Dominansen var total 
i Mimers Hus och So-
phia Adolfsson gjorde 
hälften av målen.

– Hon hade bra utdel-
ning idag och visade 
prov på fi n teknik, be-
römmer tränare Jan 
Pettersson.

Förra veckans match blev 
inställd och 
det var därför 
ett spelsuget 
Ale IBF som 
reste över 
älven för att 
ta sig an rivalerna i Sportlife 
Kungälvs IBK.

– Det var en extrem ladd-
ning. Tjejerna var väldigt 
fokuserade och då kan de slå 
vilket lag som helst, säger 
Jan Pettersson som ändå fick 
se en tämligen jämn första 
period.

– Men i de övriga två 
dominerar vi fullständigt och 
rycker åt oss en 4-1-ledning 
inför avgörandet. Tredje 

perioden startar på bästa sätt, 
då Sandra Augustsson stän-
ker in vårt femte mål i första 
minuten.

Sen var det dags för Sophia 
Adolfsson show. Tre raka mål 
under loppet av knappa fem 
minuter.

– Det är fantastisk tjej som 
kombinerar elitbandy med 
innebandy hos oss. Att hon 
spelade match med Kareby 
dagen innan kunde ingen se, 
berättar Jan Pettersson.

Nämnas bör också att 
Jennie Hed-
berg svarade 
för fyra mål-
givande pass-
ningar. Inte så 
illa det heller.

Segern innebär att Ale 
IBF befäster fjärdeplatsen 
i serien, fyra poäng bakom 
FBC Lerum. På lördag 
väntar jumbon Burås IK i Ale 
gymnasium.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Derbyseger med uddamålet mot Sportlife Kungälvs IBK

Ale IBF stod emot

INNEBANDY
Division 2 Göteborg damer
Sportlife Kungälvs IBK – Ale IBF 
2-8 (0-1,1-3,1-4)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se Sandra Augustsson är tillbaka på allvar och stänkte in två viktiga mål i bortasegern över Sportlife.

Mattias Hansson och hans kamrater har fått upp ångan i Ale IBF. Bortasegern över Sportlife Kungälvs IBK var ett styrkebesked.
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Ale IBF:s damer dominerade i derbyt

INNEBANDY
Division 2 Göteborg
Sportlife Kungälvs IBK – Ale IBF 
8-9 (3-4,3-3,2-2)
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Nyponrosen

Erbjuder följande inom friskvård:

ALECUPEN
INOMHUSFOTBOLL :  Juniorer,  Damer  & Herrar

Alehallen, Nödinge
Lördag 15 december

kl 9-17

Entré 20:-   |   Arr: Alealliansen Välkomna!

ALE. Fotboll mitt i vin-
tern?

Ja, fast inomhus!
På lördag spelas Ale-

cupen för herrar, damer 
och juniorer.

Alehallen i Nödinge är spel-
platsen för Alecupen i inom-
husfotboll, en trogen följe-
slagare som traditionsenligt 
avgörs strax innan jul. Det är 
Svenska Fotbollförbundets 
regler för five á side som till-
lämpas.

Fotbollskartan har ändrat 
karaktär en aning och till 
årets Alemästerskap kommer 
bara sju herrlag till spel. 
Bohus IF har tvingats kasta 
in handduken.

– Vi lyckades med nöd och 
näppe genomföra årets serie-
spel, men till nästa år har vi 
inte anmält något lag. Det 
finns inget intresse, vilket 
givetvis är jättesynd, säger 
Stefan Nilsson i Bohus IF.

Herr grupp 1: Alvhem, 
Skepplanda och Surte. Herr 
grupp 2: Ahlafors, Nol, 
Nödinge och Älvängen.

Något annat än vinst 
för Ahlafors IF skulle vara 
en präktig sensation. Vilka 
som följer dem vidare från 

gruppen återstår att se, men 
kanske blir det Nödinge SK i 
form av hemmaplan?

I grupp 1 får Skepplanda 
BTK bära favoritskapet där 
Alvhem och Surte lär göra 
upp om andraplatsen.

I damklassen har Skepp-
landa BTK två lag med, ett i 
vardera grupp. Vi förmodar 
att båda SBTK-lagen tar sig 
vidare. Se upp för Surte som 
har ett rutinerat gäng med 
flera spelare som har ett för-
flutet från en högre division. 
Kanske räcker det hela vägen 
fram till en final?

Dam grupp 1: Nol, Skepp-
landa 2 och Surte. Dam 
grupp 2: Ahlafors, Nödinge, 
Skepplanda 1 och Älvängen.

Till skillnad från herrarna 
och damerna, där de två bästa 
lagen från respektive grupp 
går vidare till semifinal, så 
spelar juniorerna en enkel-
vinnare. Gruppettan står 
sedan som slutsegrare. Del-
tagande lag är Ahlafors, Nol, 
Skepplanda och Älvängen.

KAN MAN ”GOOGLA” DITT FÖRETAG?
Internet växer och är idag världens näst största media, bara TV är större.
Vill man hitta något idag så ”googlar” man, telefonkatalogernas tid är sedan länge förbi.
Du kanske redan går i tankarna på att skaffa en hemsida men inte gjort slag i saken ännu?

Låt oss hjälpa dig med din exponering på nätet.
Vi utformar en hemsida efter din verksamhet och får er att synas.

Intressant? Kom upp på en kopp kaffe! Alternativt slå Adam eller Emil en signal
så berättar vi mer och svarar på dina frågor.

Du når Adam på 0303-333 734 och Emil på 0303-333 736.

(Och du, det kostar inte skjortan att skaffa en ny hemsida!)
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På lördag är det åter dags för Alecupen i inomhusfotboll. Här en bild från fjolårets fi nal i herrklassen mellan Ahlafors IF och 
Nol, som de gulsvarta till slut vann. Sedan 2005 har AIF vunnit Alecupen samtliga gånger.

Arkivbild: Allan Karlsson

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alecupen i fotboll är lottad
– Gulsvarta lag bär favoritskapet
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Europa Hotel Schwerin 

Förtrollande Schwerin
4 dagar i Nordtyskland
Europa Hotel Schwerin 
★★★★  
Schwerin ligger vackert om-
givet av både skog och sjö i 
Nordtyskland – dessutom kul-
tur, natur och shopping. Hotellet 
ligger 8 km från centrum, och 
härifrån kan ni besöka renäs-
sansslottet med murar, otaliga 
torn och en över 1000 år gamm-
al historia. Det går en bro från 
slottsön till den gamla stadsdelen 
Schelfstadt med krokiga gator, 
korsvirkeshus, livliga torgplat-
ser, butiksgator och shopping-
centret Schlossparkcenter med 
sina 120 butiker. Besök hansa-
staden Wismar eller Schloss 
Ludwigslust!

Pris per person i dubbelrum

1.299:-
Pris utan reskod 1.449:- 

Ankomst: Valfri t.o.m. 
17/12 2012 samt 3/1-31/5 
2013. 

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

Semester i Nordtyskland
3 dagar i Sterdebüll, Schles wig-Holstein

Landhaus Sterdebüll ★★★

Trevligt hotell i Nordtyskland nära Nordsjön, Sylt och mysiga byar. 
Besök t.ex. kanalstaden Friedrichstadt (41 km) och hamnstaden 
Husum (23 km).

Ankomst: Valfri t.o.m. 21/12 2012 samt 1/2-9/6 2013. 

Pris per person i dubbelrum

949:-
Pris utan reskod 1.099:- 

Landhaus Sterdebüll

endast 1.299:- 

Weekend i Södra Dalarna

Best Western Grand Hotel Elektra ★★★★  
Dalarna är vacker natur som omsluter alla de större och mindre 
sjöarna som finns i landskapet. Det är också kultur, musik och ett 
spännande köputbud. I södra Dalarna ligger Ludvika, en mindre 
stad, där man kan hitta alla ingredienser till en lyckad weekend. 

Pris per person i dubbelrum

999:-
Pris utan reskod 1.149:- 

Ankomst: Fre- och lördagar 
11/1-25/5 och 6/9-14/12 2013.

Endast slutstädning.

3 dagar i Ludvika

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

www.happydays.nu

Julöppet! 

BESTÄLL NU PÅ:
Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

DAMMEKÄRR. På med skidor-
na, säsongen har börjat.

I lördags invigde ett 50-tal 
åkare spåren i Dammekärr 
och inför helgen som kommer 
går snökanonerna för fullt.

Skidsäsongen kunde inte fått en 
bättre start. Strålande sol, nylagd snö 

i spåren och en massa godsaker vid 
OK Alehofs nybyggda målstuga. 

Kjell Thorberntsson, som ingår 
i klubbens spår- och maskinkommit-
tén, är mycket nöjd med lördagens 
aktiviteter. 

– Det kom mycket folk, vilket var 
jätteroligt. Mellan 50 och 60 besö-
kare kunde vi räkna till och i alla 

åldrar. Nu fortsätter spår-
arbetet. Till helgen väntas 
varmare väder så vi har tänkt 
dra igång kanonerna natten 
mellan torsdag och fredag. 

Arbetet med att lägga 
spåren påbörjades redan 
förra söndagen, då från bar-
mark, så att det ligger mycket 
arbete bakom de glänsande 
skidspåren är lätt att förstå. 

JOHANNA ROOS

– Skidspåren klara i Dammekärr

De ä bar å åk!
Invigningsåk. OK Alehofaren Monica Blick gav järnet i Dammekärrs nya skidspår i lördags. 

Välkomna!

Hobbit en oväntad resa
Onsdag 12/12 kl 19
Söndag 16/12 kl 18
Entré 80kr • Från 11 år

De fem legenderna
Fredag 21/12 kl 13

Entré 60kr • SV tal • Från 7 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

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.

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

gå 2 för 1
200:-

Inte blir det enklare 
om man börjar höra lite 
dåligt. Ring Hörsellinjen 

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef
är otydlig?
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Kvällsöppet
hela julveckan17-21 december

LÖDÖSE. I fjol regn och 
storm.

I år vackert vintervä-
der med snö och sol.

– Den bästa Jul i byn 
på många år, ja kanske 
någonsin, ansåg Barbro 
Sandström från Fri-
luftsfrämjandet.

Förra året fick arrang-
emanget flytta inomhus, till 
Tingbergsskolans matsal 
för att vädret omöjliggjorde 
aktiviteter ute. Förutsätt-
ningarna var direkt motsatta 
den här gången och därför 
blev också Jul i byn betydligt 
mer välbesökt och gemytlig.

– Ett superarrangemang! 
Samtliga försäljare som jag 
pratade med var positiva. 
Stämningen på torget var 
härlig under hela dagen, 
sammanfattade Barbro 
Sandström.

En hel del utställare fanns 
på plats och även det lokala 
föreningslivet var represen-
terade på torget i Lödöse. 
I släden satt tomten och 
delade ut en tidig julklapp till 
alla barn.

Parallellt med Jul i byn 
arrangerades också julmark-
nad på Lödösehus. Många 
gick från torget till Lödöse-
hus och vice versa. Om inte 

annat så kunde det vara skönt 
att få komma in i värmen en 
stund.

Både på entréplanet 
och på övervåningen fanns 
utställare som sålde vackra 

ting, mycket hantverk med 
anknytning till julens högtid.

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

Varmt 
välkomna!

– Och mycket folk på Lödösehus

I LÖDÖSE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Peter Andersson från 
Lödöse fritidscenter sålde 
årets julklapp – en byggsats 
för en fågelholk.

Hantverksutställarna stod på rad inne i Lödösehus.

Eskil tog plats i släden bredvid tomten, som hade säcken full 
av paket.

Eva Liljekvist fanns på plats i Lödösehus för att sälja sina 
vackra tomtar.

Jul i byn den bästa någonsin
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NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Skolan i Kyrkan
Torsdag 13 december 18:30 
Kyrkbyskolan går Lucia i Nödinge Kyrka.
Måndag 17 december  19:00 
Julkonsert i Nödinge kyrka med elever och personal från Ale 
Gymnasium
 
Vardagsgudstjänst för stora & små
Fredag 14 december Surte kyrka kl. 10.00
Samling vid krubban H Hultén
 
Happy Christmas
Söndagen 16 december kl. 17.00.
Julkonsert med Blue’n Joy gospelkör. Kontrabas : Donovan von
Martens. Piano: Per Walfridsson. Slagverk: William Soovik

Finsk gudstjänst 
”De vackraste julsångerna”
Lördag 15 december 13.00 Surte kyrka
Mattias Juopperi

Alla är välkomna!

www.mittiale.se - 0303-444 000

Julkonsert
Älvängens blå kyrka 
Onsdag19/12 kl. 19.00

Emelie Wessmark, Linn Magnusson
och Karin Bäckman ger er 

en stämningsfull upplevelse. 

Juligt fika efteråt.

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

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

Julfest för 
alla åldrar

Luciatåg, pyssel, sång, 

julbuffé och mycket mer. 

Starrkärrs församlingshem 

Torsdag 13 dec. kl. 10.00-13.00

Söndag 16 dec. 3:e advent
Starrkärrs kyrka kl. 18.00 

Julsångs-
gudstjänst
Kom och lyssna till 

och var med och sjung 
julens sånger.

Medverkande: 
Kammarkören VocAle, 

damkören Vox feminale. 
Solosång av Elisabet Ehlersson 

och Klara Nilsson.
Maria Ingemarsson Berg - piano, 

Mats Lindberg - cello, 
Johan Dahlbäck - flöjt, 

Rolf Mårtensson – violin, 
Martin Fernandez - slagverk.

Dirigent: Sabina Nilsson.

Vid Aktiva Seniorers 
novembermöte besökte mat-
konsulent Eleonor Schütt 
oss. Hon berättade om 
utvecklingen av den bohus-
länska matkulturen och 
började med att läsa sagan 
om Barnet som åt. Genom 
sagan fick vi ta del av vilken 
mat vi äter under livets olika 
skeden. Vår historia, den 
sociala miljön och ekonomin 
är faktorer som påverkar 
valet av mat.

Det välkända begreppet 
husmanskost förklarade 
Eleonor för oss. Det är mat 
man äter till vardags lagad på 
billiga, lättillgängliga varor. 
Det var först efter andra 
världskriget som utveck-
lingen av maten tog fart. Då 
kom Findus burkmat och 
1953 såg den första hambur-
garen dagens ljus. Genom 
de italienska arbetarna vid 
SKF på 60-talet fick vi ta 
del av den italienska maten. 
Äggosten är en specialitet i 
södra Bohuslän. Den både 
tillagas och äts på olika sätt, 
antingen med sill eller sylt. 
I den norra delen föredrar 
man molskost.

Eleonor talade om vikten 
av att föra traditioner, både 
mat och andra, vidare. Vem 
kunde väl tro att den söta 
lilla krämen till efterrätt 
förr faktiskt var bra för mat-

smältningen. Men vad var 
rodevälling egentligen? Jo, 
kålrötter kokta i mjölk.

Tack Eleonor för att du 
berikade vårt vetande denna 
förmiddag! Vi lyssnar gärna 
en tredje gång.

Innan mötet avslutades 
gavs lite information. Insam-
lingen till Barncancerfonden 
gav

2 191 kronor i oktober. 
Teaterombudet Vivi-Ann 
vill att teaterbesöket i januari 
betalas vid månadsmötet den 
12 december. Bengt B berät-
tade att en resa till Tanzania 
planeras i oktober.

Nästa månadsmöte firar 
vi traditionsenligt Lucia.

Inga Isaksson

Från rodevälling till sushi

Eleonor Schütt gästföreläste 
på Aktiva Seniorers 
novembermöte.

Hela 47 medlemmar hörsam-
made Eva Jönssons inbjudan 
till visning av Nödinge kyrka. 
De fick en mycket bra informa-
tion av Elise Friman. Hon har 
tills nyligen verkat som diakon i 
församlingen. Nuvarande kyrka 
uppfördes 1727. I samband med 
reparationsarbeten 1981 hittade 
man lämningar efter en kyrka från 
1100-talet. De enastående mål-

ningarna är utförda av Alexander 
Fox. Efter visningen intog hälften 
en gemensam lunch på gymnasiet.

Den första spontanvandringen 
gick i 17-gradig kyla. Sju med-
lemmar ställde upp. Vi gick den 
nya gång- och cykelvägen söderut 
från Nödinge. Över älven hade vi 
en strålande utsikt mot Mareberg. 
Sedan gick vi upp mot golfbanan. 
Kaffet intog vi i strålande solsken. 

Det var lika underbart som i en 
solgrop i fjällen. De som vill gå 
med på vinterns spontanvand-
ringa kan ta kontakt med Lennart 
Mattsson.

Nästa punkt på programmet är 
luciafirandet i Medborgarhuset på 
luciadagen.

Lennart Mattsson

STARRKÄRR. Nu på söndag, den tredje 
advent, sjungs julen in i Starrkärrs kyrka. 
Varför inte göra en liten lucka i almanackan 
bland alla julens ”måsten”; julklappar och 
gran som ska inhandlas, pepparkakor som ska 
bakas, julbord och fester?

På julsångsgudstjänsten får du höra resul-
tatet av flera veckors övande från traktens 
egna körsångare då Kammarkören VocAle 
och damkören Vox feminale tillsammans 
med solister och instrumentalister bjuder in 
till en stunds vila i julstressen. Vad handlar 
julen egentligen om? Inte föddes väl Gud 
i Jesusbarnet, som julens sånger handlar 
om, för att lägga en massa bördor och måsten 
på oss?

Du får ta del av julens glada budskap om 
fred och frid och där ”Himlen vill möta 
marken där jag går” för att citera en av de nya 
julkörsångerna. Det blir både nya och tradi-
tionella julvisor.    ❐❐❐

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

JULSÅNGER I 
FÖRSAMLINGSHEMMET

Söndag 16 december kl 18.00
Vi sjunger in julen tillsammans!

Marianne (Majje) Vedin gästar oss
Luciatåg

Skepplanda Kyrkokör
Kaffeservering

JULMUSIK  
I SKEPPLANDA KYRKA

Lördag 22 december kl 17.00
”När det lider mot jul” - pärlor i advents- 

och jultid
Nya MotettEnsemblen

Daniel Reinholdsson - orgel
Peter Corneliusson - dirigent

SPF Alebygden i Nödinge kyrka

Sjunger in julen 
i Starrkärr

Kammarkören VocAle (bilden) och damkören 
Vox feminale sjunger in julen i Starrkärrs 
kyrka nu på söndag.

Nu lyser stugorna 
av alla slag av 
julljus 

och vit är marken utav 
snö och is

varenda bil har vinter-
däck i sina hjulhus

naturen går i ide, på 
något sätt o vis

Att övervintra är att kunna 
njuta

tänk, en promenad en 
solig vinterdag minsann

att mot en södervägg i 
solen kunna luta

det är en lyx som bara 
nordbor nyttja kan

En dag i mars när solen 
sätter riktig fart

då står kung Bore slätt, 
har ingen chans

på några dagar lyser 
åter äng och åker bart

marken tinar, våren 
bjuder upp till dans

Så kommer krokus, påsk-
lilja med sina knoppar

man börja skönja sol 
och varma dagar

ett härligt vårregn med 
sina milda droppar

nog är det dumt att vi 
på vädret klagar

Allt oftare det strävas att 
mot andra platser fly

lev här och nu är rådet 
som du får

tänk, nästa dag, i 
morgon, den är alltid ny

blott du bestämmer vad 
den ger och hur du mår

KJ

Efter vinter 
kommer vår

Svårt att 
hänga med i
radiosporten?

Hörselskadades Riksförbund

Tänk gärna på 
Sjöräddningssällskapet 

pg 900 500-0.
Minnesgåva sjöräddning.se 

eller 077-579 00 90
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Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 7

DYGNET RUNT

TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

Predikoturer
Älvängens missionskyrka
Tisd 11/12 kl 10, samtal 
och bön. Kl 10-13, stickca-
fé. Kl 19, Ungdomsstyrel-
sen. Torsd 13/12 kl 15, RPG 
i Smyrnakyrkan. Luciafest 
med Lasse Svensson och 
ett dragspel. Sönd 16/12 kl 
17, Gudstjänst med SMU:s 
julavslutning. Julgröt och 
kaffe. Scoutinvigning. Sönd 
23/12 kl 11, Gudstjänst med 
julens sånger. AnneMarie 
Svenninghed, Kören. Månd 
24/12 kl 23, Gudstjänst. Sig-
vard Svärd, AnneMArie 
Svenninghed. Musik. Onsd 
26/12 kl 11, Gudstjänst på 
Annandagjul i Smyrnakyr-
kan. AM Svenninghed mfl .

Skepplanda pastorat
Skepplanda kyrka stäng för 
renovering, gudstjänster-
na är fl yttade till försam-
lingshemmet, Albotorget. 
Skepplanda församl hem 
sönd 16/12 kl 10, Mässa B 
Broman. Kl 18, Julsånger. Vi 
sjunger in julen tillsammans. 
Luciatåg, Skepplanda kyrko-
kör, kaffeservering. Hålan-
da sönd 16/12 kl 12, Guds-
tjänst B Broman. S.t Peder 
sönd 16/12 kl 10, Mässa M 
Skredsvik. Ale-Skövde sönd 
16/12 kl 12, Familjegtj. Jul-
spel. M Skredsvik. Tunge 
sönd 16/12, se övriga.

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

Guntorps missionskyrka
Onsd 12/12, OBS!  INGA 
SCOUTER - LEDIG 
KVÄLL. Lörd 15/12 kl 17, 
JULGUDSTJÄNST MED 
SCOUTERNAS JULFEST. 
AnneMarie. Svenninghed, 
Scouterna, Julfi ka med gröt, 
Äventyr i mörkret. Tag med 
fi cklanpa.

Surte missionsförsamling
Onsd 12/12 kl 15, Onsdags-
träff; Julfest. Onsd 12/12 kl 
18:30, Tonår. Onsd 12/12 
kl 21, Innebandy i Surte-
skolan. Sönd 16/12 kl 11, 
Gudstjänst. Vi sjunger in ju-
len. Per Kjellberg. Julkö-
ren. Missionsoffer. Enkelt 
kyrkfi ka. Månd 17/12 kl 19, 
Musikkåren, Lerum Sur-
te Symphonic Band, övar. 
Onsd 19/12 kl 21, Inneban-
dy i Surteskolan. En lotteri-
vinst är kvar att hämta ut ef-

ter höstmarknaden. Det är 
blårandig lott, serie J, num-
mer 286. Välkommen in.
Sena ändringar i detta pro-
gram kan inträffa. På www.
surtemissionskyrka.se är det 
uppdaterat.

Smyrnaförsamlingen i Älv-
ängen
Tisd 11/12 kl 8-9, Bön. Kl 
19, Julfest för Second Hands 
medarbetare. Onsd 12/12 kl 
18-19, Bön. Torsd 13/12 kl 
10-12.30, SmyrnaCaféet. Kl 
15, RPG Lussefest med Las-
se Svensson och hans drag-
spel. Fred 14/12 kl 19.30, 
Julavslutning för ungdoms-
verksamheten Greenhouse 
och Effect (åk 7 och uppåt). 
Lörd 15/12 kl 10-13, Second 
Hand & Café – sista öppet-
tillfället innan julhelgen. 
Sönd 16 dec kl 15, Fest i ju-
letid för stora och små, barn 
från Äventyret och Hobby 
medverkar med drama, sång 
och musik. Servering. Tisd 
18/12 kl 8-9, Bön.

Nödinge församling
Onsd 12/12 kl 17, Surte för-
samlingshem Finsk Bibelcir-
kel L Sorvoja. Kl 19, Surte 
kyrka Luciafi rande med Ale 
lucia H Hultén. Fred 14/12 
kl 10, Surte kyrka Vardags-
gudstjänst för stora och små. 
Samling vid krubban H Hul-
tén. Lörd 15/12 kl 13, Surte 
kyrka Finsk gudstjänst ”De 
vackraste julsångerna” Mat-
tias Juopperi. Kl 17, Sur-
te kyrka Julkonsert Opus 83. 
16/12 3:e Advent kl 11, Sur-
te kyrka Mässa R Bäck. Kl 
13, Surte kyrka Finsk Guds-
tjänst L Sorvoja. Kl 15, Bo-
hus Servicehus Gudstjänst R 
Bäck. Kl 17, Nödinge kyr-
ka ” Happy Christmas Jul-
konsert" med Blue’n Joy R 
Bäck. Månd 17/12 kl 17.30, 
Surte kyrka Julbön med Ro-
tary H Hultén. Kl 19,  Nö-
dinge kyrka Ale gymnasiums 
Julkonsert Anki. Tisd 18/12 
kl 11, Backavik Gudstjänst 
R Bäck.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 12/12 Starrkärrs kyrka 
kl 19, Bön för församlingen.
Torsdag 13/12. Starrkärrs 
församlingshem kl 10, Julfest 
för alla åldrar (se annons). 
Nols kyrka kl 18.30, Vecko-
mässa, Nordblom. Starrkärrs 
kyrka kl 19, Luciakonsert. 

Ale Lucia gästar oss under 
ledning av Johanna Wer-
der. Sönd 16/12 Nols kyrka 
kl 11, Mässa, Johnsson. Älv-
ängens kyrka kl 11, Julsångs-
gudstjänst, Andersson. Sön-
dagsskola, Julfestligheter! 
Stickcaféet bjuder på kyrk-
kaffe men skänk gärna en 
kyrkkaffepeng till Göteborgs 
stadsmission. Starrkärrs kyr-
ka kl 18, Julsångsgudstjänst 
(se annons). Onsd 19/12 
Älvängens kyrka kl 19, Jul-
konsert. Emelie Wessmark, 
Linn Magnusson och Ka-
rin Bäckman ger er en stäm-
ningsfull upplevelse. Juligt 
fi ka efteråt.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Högmässa, Nor-
berg. Tisd kl 9, Mässa i för-
samlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18:30, Mässa, 
Nordblom.

Filadelfiaförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 12/12 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön. Sönd 
16/12 kl 11, Julens sånger, 
kaffe servering. Onsd 19/12 
kl 19, Sång bibelläsning och  
bön.

SMSa LUNCH till 72 950 så 
ger du 50 kronor i kampen 

mot hungern i världen.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Döda

Min kära Mamma
 och Svärmor.

Vår kära Farmor
och Gamla farmor

Gunhild Andréasson
* 14 april 1919

Har idag still insomnat

Ahlafors
† 24 november 2012

CHRISTER
och ANNETTE,

Kenny och Annelie
Hanna och Isak

Jenny
Robin, Sofi och Frida

    Vi binder en krans av
       minnen
    De vackraste och
       Finaste vi har
    Vi vet att de aldrig
       Skall vissna
    Hos oss är du alltid
       kvar

Begravningen äger rum 
Fredagen 21 december kl 
11.00 i Starrkärrs kyrka. 

Valfri klädsel. Efter akten 
inbjudes till minnesstund. 

O.S.A till Christer 
0303-741542, senast

söndagen 16 december.

Ett varmt tack till
personalen på Björkliden

Jordfästningar
Kjell Persson. I Nödinge 
kyrka hölls tisdagen 4 
december begravningsguds-
tjänst för Kjell Persson, Nö-
dinge. Offi ciant var Roland 
Svantesson.

Tore Henriksson. I Starr-
kärrs kyrka hölls torsdagen 6 
december begravningsguds-
tjänst för Tore Henriksson, 
Skepplanda. Offi ciant var 
komminister Bengt Broman.

Göte Sahlén, Skepplanda 
har avlidit. Född 1926 och 
efterlämnar barn med famil-
jer som närmast sörjande.

Parvin Shambayati Lund-
berg, Surte har avlidit. 
Född 1950 och efterlämnar 
maken Sture samt barn som 
närmast sörjande.

Ronny Alfredsson, Skepp-
landa har avlidit. Född 1931 
och efterlämnar syskonbarn 
med familjer samt sväger-
skor som närmast sörjande.

Dödsfall

Vår älskade Pappa,
Morfar och Farfar

Göte Sahlén

* 23 februari 1926

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Skepplanda
28 november 2012

LENNART
GUN och ÅKE

BRITT
Barnbarn

Barnbarnsbarn
Släkt och vänner

 
Det fanns för oss alla 

ett rum i Ditt hjärta 

För alla utav oss Du 

gjorde Ditt allt 

Du deltog med oss i vår 

glädje och smärta 

Hav tack lilla Pappa, 

hav tack för allt 

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 19

december kl. 11.00 i
Hålanda kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.

Vår kära

Ronny

Alfredsson

* 31 juli 1931

har i dag stilla insomnat

Skepplanda
4 december 2012

SYSKONBARN
med familjer

SVÄGERSKOR
 
Stilla kom döden, kom 

som en vän 

Tog Dig i handen och 

förde Dig hem 

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av de

närmaste.

Ett varmt tack till
personalen på

Klockarängen för god
och fin omvårdnad.

Vår Älskade

Rolf Börjesson
* 23 februari 1930

har lämnat oss.

Nol
4 december 2012

SIW
PEGGY

William, Lukas,
Danielle, Elmer

JENNY och FREDRIK
Sandra, Samuel, Alfred, 

Agaton, Amalia
DENNIS och MARIA
Alexandra, Nikolai,

Filippa
Övrig släkt och vänner

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 torsdagen 
3 januari kl. 11.00 i

Nödinge kyrka. Efter
akten inbjudes till

minnesstund i
Församlingshemmet. 

Svar om deltagande till
Begravningstjänst 

tel. 0303-144 77 senast
fredagen 28 december.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Nordens ark 

pg. 90 01 96-7. 

Ett varmt tack till
personalen i

Hemsjukvården, Nol-
Nödinge och på Östra

infektion avd. 303 för god
vård och omtanke.
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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. 0728-76 29 09

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

Resepresentkort köpes. Ving, 
Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor. Även kort datum av 
intresse.
tel. 0735-01 45 63

Gutebagge köpes. Papper utan 
intresse.
tel. 031-22 73 27

SÄLJES

Hugg din egen julgran! From 

lördag 15 dec. Ring för mer 
information.
tel. 0706-48 26 47

Bra dubbade 2,05x65x15 med 
fälg. Passar Volvo. 4st, 1600:-. 
Odubbade 205x65x16 utan fälg 
ca 7mm kvar, 1400:-
tel. 0703-06 39 24

Skinnsoffa + 2 fåtöljer. 3st till-
hörande bord. 2 lampor. Stereo-
bänk Capartio.
tel. 0303-33 11 33
el. 0768-33 11 33

Dubbdäck gislaved Nordfrost 
185-14 C till Renault Trafic, 800:-
tel. 0729-07 55 52

UTHYRES

3:a uthyres i 2:a hand i 
Nödinge, max 1 år. Djur och 
rökfri. Hyra 7113:- / mån
tel. 0709-75 38 31

Mekarställe i Bohus. 70kvm. 
Garageport, el, vatten, värme, 
tc, pentry.
tel. 031-22 73 27

ÖVRIGT

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

Texta tydligt:
Familj – Om foto bifogas: glöm ej att även bifoga ett 
adresserat och frankerat kuvert. 

Prylbörs – För 40 kronor kan du som privat per son 
annonsera under den här vinjetten. 

Beloppet i jämna peng ar tillsammans med beställ-
ningen skickar du, så att det är oss tillhanda senast 
torsdag kl 12, till...
Alekuriren, Göteborgsvägen 94, 
446 33 Älvängen, Märk kuvertet "Familj"
Vi tar inte emot privatannonser på telefon, 
fax eller e-mail.
Kontant betalning skall direkt medfölja beställningen vare sig ni 
skickar in den eller lämnar in den på redaktionen.
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Prylbörsen (40:-)

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

FamiljÖverraska med en annons!
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Hyr65plus.se - Använd 
rotavdraget - 50% på 
arbetet.
Bygg, måleri & tapetsering, 
golv,  mur & putsarbeten, 
el-behörighet, städ & trädgård. 
Anlita en senior hos oss! 
Innehar f-skatt sedel.
tel. 0738-14 04 57

Bygga och renovera inomhus 
eller utomhus. 
Använd rotavdraget, 50% 
på arbetskostnaden. 
Momsregistrerad, F-skatt sedel 
och försäkringar finns.
Gå in på vår hemsida för att läsa 
en del av vad vi erbjuder.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44

Juristfirman Madsen Law 
erbjuder både privatpersoner 
som företagare juridisk 
rådgivning. Vi arbetar med 
bland annat familjerätt, 
affärsjuridik och fastighetsrätt. 
För mer information besök: 
www.madsenlaw.se eller
tel. 031-79 96 159
Vi erbjuder alltid en timmes 
kostnadsfri rådgivning per 
telefon /e-post.

Utbyte av köksluckor.
Marknadens bästa priser.
Västkustkök
tel. 0704-10 92 00
el. 0766-33 93 99

Bra betalt för gamla möbler, 
lampor, klockor, speglar, vykort, 
prydnadssaker m.m. samt 
dödsbon.
tel. 0322-107 79
el. 0705-95 79 00

Skrotbilar köpes och hämtas 
även lastbilar och traktorer. 
Kontant betalning.
tel. 0738-01 35 20
el. 0768-07 42 42

C.J ENTREPRENAD
Allt inom Mark & Trädgård
Ex. Plattläggning, Murar, 
stenspräckning med Simplex. 
Anläggning och skötsel samt 
mossrivning av gräsmattor. 
Trädfällning, beskärning av träd 
och buskar. Våra fordon och 
maskiner håller hög standar för 
miljöns skull.
tel. 0768-81 60 10

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. 
I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Öppettider: Mån-Fre: 
16-18, Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel & FF's 
Kakel. Har flyttat till Garveriv. 10. 
Sväng in vid Utby maskin/röda 
korset ner mot 45:an.
Tel. 0303-74 60 41

el. 0706-36 78 41

Vi utför service / 
reparationer på din bil.
Montering & balansering – 
Hjulskifte – Däckförvaring - 
Kamremsbyte/kopplingsbyte.
CD BIL & DÄCK
Ramstorp 250, 446 91 Alvhem
tel. 0520-655 181 

Sprutlack av kök
Fräsning: dekorspår, 
nytillverkning av köksluckor. 
F-skatt finnes.
tel. 076-07 48 695

Pelletsbrännare
Pelletspaket av märket Pellx 
inklusive montering. Innehar 
F-skatt sedel. Ring Håkan.
tel. 0709-48 49 46

Hjälp med bokföringen!
Annelis Service/Nyponrosen 
erbjuder små och medelstora 
företag hjälp med ekonomin. 
Över 15 års erfarenhet inom 
branschen.
Kontakta  Anneli
tel. 0706-35 13 31
www.nyponrosen.se

Vi fixar allt inom trädfällning, 
undanröjning, trädgårdsarbete 
och snöröjning. Stort som 
smått.  Låga priser. Använd 
ROT/RUT avdrag 50%. F-skatt & 
försäkring finns.
tel. 0765-76 17 29

Välkomna till Hundfixarn
Vi tar emot hundar på dagis, 
även pensionat. Passa på att 
klippa/trimma er hund samti-
digt då hunden är hos oss. Vi 
har trim med utbildad personal. 
Alltid bra priser och bra service.
tel. 0701-52 21 96
el. 0760-46 63 34
www.hundfixarn.se

Önskar du städhjälp?
Det är vi som utför städ, 
flyttstäd, fönsterputs mm. i Ale 
med omnejd. Ansvarsförsäkring 
samt kollektivavtal. Innehar 
F-skattesedel.
tel. 0707-75 39 88
ammm14@live.se

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

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

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrr

alekuriren.seVem
känner du
som snart

fyller?

Grattis Harry!
Tänk att du är 2 år i år,

och har redan varit upp på 
fjällets topp.

Många grattis och kramar
Claes & Therése,

Ella, Agnes, Farmor.
Elvy & Harry i Bollnäs

Grattis 
Gunnel

på 50 Årsdagen
den 12-12-12

Grattis Daniel!
Först fick vi barn, sen gifte 

vi oss och nu fyller du 30 år!
Detta firas med öppet hus 
hemma hos oss Lördagen 

den 15/12 från kl 14.
Massa grattiskramar önskar 

Liza & Benjamin

Veckans ros 
Veckans guldros till 
Nödinge Vårdcentral och 
deras trevliga personal.

Laila och Lennart Hall

Veckans ros till Percy och 
Lena Rhodén, Boiro, Leif-
Erik Englund, Statiol, Lär-
lingsgymnasiet Älvängen för 
engagemang och sponsring 
under 2012.

Luftslottet och 
ungdommarna i norra Ale

Tack Marianne och Henry 
för ert fina engagemang i 
Barnkullens förskola under 
det gångna året, det är 
mycket uppskattat av alla!
God Jul och Gott nytt år!
Barnen, föräldrar och personal

Percy och Lena Rhodén 
Boiro, Leif-Erik Englund, 
Statiol, Lärningsgymnasiet, 
Älvängen för arrangemang 
och sponsring 2012.

Luftslotten och un

till "Kålle" på K-B Rör i 
Alafors som ryckte ut efter 
avslutad arbetsdag
och fixade så att vi fick 
värme i huset. Vilken ser-
vice!

Pernilla & Jonas
Hälltorp

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes.

Levi

Födda 

Välkommen Meja hälsar 
Farfar  Farmor och  Faster

Välkommen Vincent
Angelinas älskade lillebror.

Född 12 oktober 2012

Tack för ert stöd till vår 
verksamhet Alebyggen, Ale 
El, Skepplanda-Hålanda 
församling, Vättle Data och 
Ica kvantum Nödinge. God 
Jul och Gott Nytt År

önskar Ale FUB

Tack till alla er som skänkt 
vinster/sponsrar pengar till 
vår årliga julfest i decem-
ber. Alebyggen, Ale El, Ale 
Lions, Ale Rotary, Allans 
bokhandel, Apoteket, 
Axums järn, Bergendahls 
blommor, Handelsbanken, 
ICA supermarket, JIO, 
KB-rör, Manufakturen, 
Swedbank, Titbits, Vad-
backa gästgiveri och ÄIAB. 
God Jul och Gott nytt år

önskar Ale FUB

Tack

Övrigt
Julmarknaden 2012-12-09
Ale Lions skinklotteri
VINST
Orange lott nr 61
Rosa lott nr 1
Vinsten kan avhämtas på 
Älvfoto
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

8 7 2 1
4 2 6 1 5 7
5 3 4 6

5 4 3 2 1

6 8 4 5 2 7

6 7 8 5
3 1 7

5 4 3

2 5 6 8
9 8 6 2 4

5 9 3

7 9
3 4 6

5 3 4 7

6 2 8
7 6 3 2
2 9

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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GILLA OSS
OCH BLI EN I GÄNGET

PÅ GÅNG!

GLÄDJE, PASSION, PERSONLIGT OCH PROFESSIONELLT

AUDITION 15 DECEMBER 
KL 14.15 PÅ SPORTLIFE ÄLVÄNGEN

 

HAR DU PASSIONEN? VI HAR UTBILDNINGEN!
 

Vi söker främst instruktörer i Body Balance, MRL, BP, CXWORX, 
Zumba, Sh´bam samt ABS Show Kidz.

 
 SKICKA DIN ANSÖKAN TILL: ansokan.nodinge@sportlife.se 

ANGE ”ANSÖKAN GRUPPTRÄNING” I ÄMNESRADEN.
Då vi gör fortlöpande urval är vi tacksamma om 

vi får din ansökan så snart som möjligt.

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
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ÅRETS JULKLAPP!

ERBJUDANDET GÄLLER T O M 23/12 2012

KR
Ord. pris 900 kr
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