
Sten Lundqvist, vd Läns-
försäkringar Älvsborg.

LF invigde nytt 
på Ale Torg
ALE. Länsförsäk-
ringar är numera inte 
bara ett traditionellt 
försäkringsbolag, utan 
även bank och fastig-
hetsmäklare.
Förra lördagen invigde LF sitt nya 
kompletta kontor på Ale Torg. 
Här kommer Länsförsäkringar att 
bedriva både bank, försäkringsbolag 
och mäkleri.                 Läs sid 6

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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VARM & TORR 
I VINTER

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15
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DIDRIKSON THERON
Bäst i test-overall från  

Didriksons.  
Fler färger i  butik.  
ORD.PRIS 999 KR

NORTH BEND  
WHITEOUT
Storsäljande 
vinteroverall
Fler färger i 
butik.
ORD.PRIS 
799 KR

NU
799 KR

NU
499 KR

NU
799 KR NU

499 KR

VIKING STORM GORETEX
Fodrad barn/JR känga. Även i lila.
ORD.PRIS 949 KR

TREKSTA GORETEX
Fodrad barn/JR känga.

  

Lödöse 0520-66 00 10 /st
Gäller t o m 21/9-13

Lösbröd

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23

UDDEVALLARE 
GRILLKORV

400 g, jfr. pris 40:-/kg
Ord pris 22,95/st

Välkommna in 
och smaka på 
fredag 10-19

Matglädje
varje dag!

(Gäller v 38)

2 för

Ale Torg

Nu 299:- 0303-74 92 00

www.axums.seHårfön BaByliss 
2000 Watt. 
Ord. pris 375:

Plattång Wet n Dry 
Kan användas både i torrt och fuktigt hår
Ord. pris 449:-

Nu 349:-

Hur är hälsoläget hos Din personal?
Adina Hälsan kan nu erbjuda  

hälsovård för företag:
Akuttider läkare 

Utbildning

FÖRETAGSTJÄNSTER I NOL

Adina Hälsan vårdcentral och  
Företagstjänster i Nol

 Intresserad av företagstjänster kontakta Karin Svensson 031-383 04 04

S framåt i kyrkovalet
ALE. Socialdemokraterna har 
medvind just nu.

Kyrkovalet 2013 är ytterligare 
ett bevis på det.

S gick framåt i samtliga 
församlingar i Ale, men får inte 
egen majoritet någonstans.

I Skepplanda pastorat förblir Kyrkans 
Väl störst med 10 av de 25 manda-
ten, Socialdemokraterna ökade dock 
mest och gick från tre till sju mandat. 
I Starrkärrs församling tog Kyrkans 
Framtid två nya mandat av Borgerlig 
samling. Socialdemokraterna behåller 
sina tio mandat. I Nödinge församling 
är det nästan jämnt skägg mellan den 
partipolitiskt obundna Församlingslis-
tan (50,48%) och Socialdemokraterna 
(49,52%). Församlingslistan får därmed 
13 mandat mot Socialdemokraternas 
12. Noterbart är att det skiljde blott 20 
röster mellan blocken.

Valdeltagandet snittade i Ale 12,1%, 
vilket ska jämföras med 10,7% för fyra 
år sedan. I riket i stort var valdeltagan-
det 12,7%. Högst valdeltagande i Ale 
hade Starrkärrs församling där 13,5% 
av de röstberättigade röstade.

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

GOTT OM PARKERINGSPLATSER,

INGA VÄGTULLAR!

Handla nära
– Gör ett besök på Ale Torg

NÖDINGE FÖRSAMLING
Socialdemokraterna 49,52% 12 mandat

Församlingslistan 50,48% 13 mandat

SKEPPLANDA PASTORAT
Socialdemokraterna 27,63% 7 mandat (+4)

Kyrkans Väl 39,49%  10 mandat (-1)

Centerpartiet 32,88% 8 mandat (-3)

STARRKÄRRS FÖRSAMLING
Socialdemokraterna 39,44% 10 mandat (0)

Kyrkans Framtid 37,09% 9 mandat (+2)

Borgerlig samling 23,46% 6 mandat (-2)



Skepplanda BTK bjöd 
in till sponsorträff i 
lördags. Ett behjär-

tansvärt initiativ som borde 
ha hörsammats av fl er, men 
någonstans måste man ju 
börja som någon sa. Att 
sponsorerna inte har möjlig-
het eller intresse att närvara 
är en sak, så länge de är 
med och stöttar förening-
arna fyller de ändå en viktig 
funktion. Mer allvarligt 
är det att publiksiffrorna 
sjunker runt arenorna i Ale. 
Nu var lördagens dammatch 
på Forsvallen ett trevligt un-
dantag, där hela 150 perso-
ner räknades in. Noteringen 
tillhör de allra bästa i år. 
Inte ens division tre klubben 
Ahlafors IF når alltid upp i 
tresiffriga publiksamlingar. 
Varför har det blivit så?

Det är svårt att sätta 
fingret exakt på vad det 
är. Arrangemangen håller 
självklart olika klass, en del 
saknar både speaker och 
programblad, men vissa har 
allt och brottas ändå med 
ett svalt intresse. Jag vet 
faktiskt inte vad det är som 
håller publiken borta från 
arenorna, men självklart 
finns det en koppling till att 
antalet aktiva har minskat. 
Det medför med automatik 
ett minskat intresse hos 
föräldragruppen och övriga 
anhöriga. Nu finns det dock 
ett tydligt uppsving hos både 
Älvängens IK och Nödinge 

SK, vilket på sikt bör betyda 
att publiken återvänder 
om nu inte ungdomarna 
lämnar fotbollen för tidigt. 
Det finns ett uppenbart 
bekymmer inom all lagidrott 
och det är att ungdomarna 
slutar redan i tidiga tonår. 
Ju längre de fortsätter desto 
större intresse för anhöriga 
att följa klubbens verksam-
het.

Nåväl det går inte bara 
att skylla den minskade fot-
bollspubliken på föräldrar 
och anhöriga. De närmast 
anhöriga är ju trots allt de 
mest trogna och de som ofta 
härdar längst. 

Det främsta skälet till att 
fotbollspubliken har minskat 
hänger säkert ihop med den 
ökade konkurrensen om 
vår tid. Utbudet av aktivi-
teter är större än någonsin, 
erbjudanden står på rad och 
allt som är nytt känns mer 
intressant än det som vi 
tidigare har gjort. Efter-
som vi är uppväxta med 
fotboll blir det lätt att välja 
bort just detta när något 
annat kräver uppmärksam-
het. Tids nog lär vi ändå 
komma tillbaka dit allt en 
gång började och jag har en 
känsla av att just den lokala 
klubbfotbollen kommer att 
överleva det mesta. Därför 
är jag inte ett dugg orolig 
för att vi inte kommer att 
stå och äta varmkorv på 
Forsvallen, 
Gläntevi, 

Älvevi, Sjövallen, Nolängen, 
Vimmervi och Surte IP även 
om 20 år.

Regnet till trots var 
Vimmervis ena långsida 
välbesökt när Nödinge tog 
emot Nol i söndagens derby 
i division 6. Det skvallrar 
om att det finns ett intresse, 
men det behöver kanske 
stimuleras lite extra och 
hade vädrets makter stått 
på arrangörens sida hade vi 
säkert passerat 100...

Kyrkovalet är över för 
den här gången. 12,1% av 
de röstberättigade i Ale gick 
till val denna gång. Det är 
en skrämmande låg siffra 
med tanke på att Svenska 
kyrkan är en stor förvaltare 
av tillgångar, såväl av likvida 
medel som av skog, mark 
och byggnader. Intresset 
borde med hänsyn till detta 
ha varit betydligt större.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Arenapubliken minskar
alekuriren  |   nummer 33  |   vecka 38  |   2013LEDARE2

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
Ansvarig utgivare | perra@alekuriren.se

Allt för häst, ryttare, hund och katt

Dränering • Enskilda avlopp  
Grundisolering • Dikning • Marksten

Raymond Magnusson 0727-319379, Peter Magnusson 0723-892007
Johnny Magnusson 0706-245023, www.jmschakt.se, info@jmschakt.se

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

Jessica Ljunggren
Grafisk formgivare
0303-33 37 31
jessica@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, 15 600 ex. 
Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 

sista veckan varje månad, 19 000 ex. 
Tidningen produceras av Alekuriren AB.

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2013.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0520-50 96 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 lokaltidningar. 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. 

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

Minimässa för 
Kropp & Själ
Lördag 28 sep. kl 10.00 – 16.00

Kvarnkullen Kungälv 
Utställningar, föredrag, försäljning, demonstrationer, 

”prova på aktiviteter”, 20 föreläsningar & caféverksamhet
Ca 60 Utställare Fri Entré 

www.se-livskonst.se
Med arr. Studieförbundet Vuxenskolan 

PRO ALE NORRA

Kulturträffen
onsdag 25 september kl. 15.00 

i Medborgarhuset, Ledet 

Med saltstänkta melodier
av Kjell Göranz musikanter

och med saltstänkt meny

Lotteri

Anmälan om deltagande till 
Edit tel. 74 21 74 senast 23 sept.

Varmt välkomna!
Kulturkommittén

PRO Ale Norra

Välkomna till

ALE SCHACKKLUBB

Onsdag 25/9 kl 18.30
Älvängens Folkets Hus

Både nybörjare & proffs, 
gamla eller unga, alla är välkomna! 

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.
Pähr Klöversjö tel 0705-787 115

Varmt välkomna!

NU STARTAR VI UPP 
HÖSTSÄSONGEN!

PRO Surte-Bohus
Inbjuder till:

Kvartalsmöte
Torsdag 19 september

 kl 15.00
I Bohus servicehus

Program: Ing-Britt Andersson 
talar om tandhälsa för äldre.

Sedvanliga mötesförhandlingar
Kaffe med dopp, underhållning

Varmt Välkomna!

SURTE-BOHUS

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

BLÅBÄR – LINGON & SYLT
Färska hjortron och kantareller. Nyplockade rensade 
bär. Lingon finns från mitten av augusti. Litervis eller 

hela lådor. Endast svenska bär.  Nykokt hjortron- 
lingon- blåbärs- hallon- drottning- och tranbärssylt.. 

Allt i mån av tillgång. För priser – se hemsidan. 
Säljes från lastbil.   VARJE LÖRDAG 20/7 – 21/9: 
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. Ej kort. Ingen förbeställning.

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

Vägbeskrivning: från 45an ta avfart  
93 mot Nygård, ca 2,5km.  

Sväng vänster mot Dunevallen, vi finns  
ca 1 km längre fram i en stor röd  

byggnad på vänster sida.

Öppet lördag 21/9 och 
söndag 22/9 kl 10.00 -15.00

Varmt välkommen!

ALEGÅRDEN I NYGÅRD
Utförsäljning av grossistlager.
Hjälmar, innebandyklubbor,  

skridskor och tillbehör. 
Rengöring till pool och massa annat.  

Allt till vrakpriser

BROMSEXPERTEN
VI UTFÖR BYTE AV:

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

Vi renoverar bromsok med och utan handbroms till marknadens 
bästa priser! Vi utför även bromsreparationer på släpvagnar.

400 kr inkl. moms/hjul*

400 kr inkl. moms per axel  
600 kr inkl. moms per axel*
 
600 kr inkl. moms per axel*
800 kr inkl. moms per axel* 

 
Utan handbroms  
Med handbroms

 
Utan handbroms                                                                               
Med handbroms



Skepplanda BTK bjöd 
in till sponsorträff i 
lördags. Ett behjär-

tansvärt initiativ som borde 
ha hörsammats av fl er, men 
någonstans måste man ju 
börja som någon sa. Att 
sponsorerna inte har möjlig-
het eller intresse att närvara 
är en sak, så länge de är 
med och stöttar förening-
arna fyller de ändå en viktig 
funktion. Mer allvarligt 
är det att publiksiffrorna 
sjunker runt arenorna i Ale. 
Nu var lördagens dammatch 
på Forsvallen ett trevligt un-
dantag, där hela 150 perso-
ner räknades in. Noteringen 
tillhör de allra bästa i år. 
Inte ens division tre klubben 
Ahlafors IF når alltid upp i 
tresiffriga publiksamlingar. 
Varför har det blivit så?

Det är svårt att sätta 
fingret exakt på vad det 
är. Arrangemangen håller 
självklart olika klass, en del 
saknar både speaker och 
programblad, men vissa har 
allt och brottas ändå med 
ett svalt intresse. Jag vet 
faktiskt inte vad det är som 
håller publiken borta från 
arenorna, men självklart 
finns det en koppling till att 
antalet aktiva har minskat. 
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att publiken återvänder 
om nu inte ungdomarna 
lämnar fotbollen för tidigt. 
Det finns ett uppenbart 
bekymmer inom all lagidrott 
och det är att ungdomarna 
slutar redan i tidiga tonår. 
Ju längre de fortsätter desto 
större intresse för anhöriga 
att följa klubbens verksam-
het.

Nåväl det går inte bara 
att skylla den minskade fot-
bollspubliken på föräldrar 
och anhöriga. De närmast 
anhöriga är ju trots allt de 
mest trogna och de som ofta 
härdar längst. 

Det främsta skälet till att 
fotbollspubliken har minskat 
hänger säkert ihop med den 
ökade konkurrensen om 
vår tid. Utbudet av aktivi-
teter är större än någonsin, 
erbjudanden står på rad och 
allt som är nytt känns mer 
intressant än det som vi 
tidigare har gjort. Efter-
som vi är uppväxta med 
fotboll blir det lätt att välja 
bort just detta när något 
annat kräver uppmärksam-
het. Tids nog lär vi ändå 
komma tillbaka dit allt en 
gång började och jag har en 
känsla av att just den lokala 
klubbfotbollen kommer att 
överleva det mesta. Därför 
är jag inte ett dugg orolig 
för att vi inte kommer att 
stå och äta varmkorv på 
Forsvallen, 
Gläntevi, 

Älvevi, Sjövallen, Nolängen, 
Vimmervi och Surte IP även 
om 20 år.

Regnet till trots var 
Vimmervis ena långsida 
välbesökt när Nödinge tog 
emot Nol i söndagens derby 
i division 6. Det skvallrar 
om att det finns ett intresse, 
men det behöver kanske 
stimuleras lite extra och 
hade vädrets makter stått 
på arrangörens sida hade vi 
säkert passerat 100...

Kyrkovalet är över för 
den här gången. 12,1% av 
de röstberättigade i Ale gick 
till val denna gång. Det är 
en skrämmande låg siffra 
med tanke på att Svenska 
kyrkan är en stor förvaltare 
av tillgångar, såväl av likvida 
medel som av skog, mark 
och byggnader. Intresset 
borde med hänsyn till detta 
ha varit betydligt större.
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Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
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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, 15 600 ex. 
Storupplaga i hela Lilla Edet kommun, 

sista veckan varje månad, 19 000 ex. 
Tidningen produceras av Alekuriren AB.
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SDR (Svensk direktreklam)
Posten (företag & kontor)

Tryck 
Bold Printing Borås 2013.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 0520-50 96 00

© Upphovsrätt 
Material framställt av lokaltidningen är 
tidningens egendom och får inte utnyttjas 
utan skriftligt medgivande. 
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nytt införande.
Allt återgivande av texter, bilder och 
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Mer än bara tidning
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reklam och marknadsföring ska behöva vända sig någon 
annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss 
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gren i vår verksamhet där vi gärna vill vara med och räkna 
på uppdragen. 
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Med arr. Studieförbundet Vuxenskolan 

PRO ALE NORRA

Kulturträffen
onsdag 25 september kl. 15.00 

i Medborgarhuset, Ledet 

Med saltstänkta melodier
av Kjell Göranz musikanter

och med saltstänkt meny

Lotteri

Anmälan om deltagande till 
Edit tel. 74 21 74 senast 23 sept.

Varmt välkomna!
Kulturkommittén

PRO Ale Norra

Välkomna till

ALE SCHACKKLUBB

Onsdag 25/9 kl 18.30
Älvängens Folkets Hus

Både nybörjare & proffs, 
gamla eller unga, alla är välkomna! 

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.
Pähr Klöversjö tel 0705-787 115

Varmt välkomna!

NU STARTAR VI UPP 
HÖSTSÄSONGEN!

PRO Surte-Bohus
Inbjuder till:

Kvartalsmöte
Torsdag 19 september

 kl 15.00
I Bohus servicehus

Program: Ing-Britt Andersson 
talar om tandhälsa för äldre.

Sedvanliga mötesförhandlingar
Kaffe med dopp, underhållning

Varmt Välkomna!

SURTE-BOHUS

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

BLÅBÄR – LINGON & SYLT
Färska hjortron och kantareller. Nyplockade rensade 
bär. Lingon finns från mitten av augusti. Litervis eller 

hela lådor. Endast svenska bär.  Nykokt hjortron- 
lingon- blåbärs- hallon- drottning- och tranbärssylt.. 

Allt i mån av tillgång. För priser – se hemsidan. 
Säljes från lastbil.   VARJE LÖRDAG 20/7 – 21/9: 
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. Ej kort. Ingen förbeställning.

0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se

Vägbeskrivning: från 45an ta avfart  
93 mot Nygård, ca 2,5km.  

Sväng vänster mot Dunevallen, vi finns  
ca 1 km längre fram i en stor röd  

byggnad på vänster sida.

Öppet lördag 21/9 och 
söndag 22/9 kl 10.00 -15.00

Varmt välkommen!

ALEGÅRDEN I NYGÅRD
Utförsäljning av grossistlager.
Hjälmar, innebandyklubbor,  

skridskor och tillbehör. 
Rengöring till pool och massa annat.  

Allt till vrakpriser

BROMSEXPERTEN
VI UTFÖR BYTE AV:

*Material tillkommer. Ring för att få pris för material och arbete.

Vi renoverar bromsok med och utan handbroms till marknadens 
bästa priser! Vi utför även bromsreparationer på släpvagnar.

400 kr inkl. moms/hjul*

400 kr inkl. moms per axel  
600 kr inkl. moms per axel*
 
600 kr inkl. moms per axel*
800 kr inkl. moms per axel* 

 
Utan handbroms  
Med handbroms

 
Utan handbroms                                                                               
Med handbroms
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ALE. Det har skrivits 
många kapitel de se-
naste sex åren om be-
vakningsföretag i Ale.

Nu är det dags igen.
Länsbevakning går i 

graven samtidigt som 
uppstickaren iPatrols 
första bil börjar rulla.

Många privata bevaknings-
företag har testat lyckan i 
Ale. Konkurrenssituationen 
har varit tuff, särskilt med 
tanke på att jätten Securitas 
fortfarande är en stark aktör. 
2007 började Internationell 
säkerhetsservice rulla med en 
bil i Ale, ganska snabbt dök 
Prefekt Bevakning upp. En 
uppstickare och prispressare 
som försökte få lönsamhet 
genom volym. I juni 2008 
avslöjades att Prefekt Bevak-
ning slarvat med skatter och 
dessutom körde bilar med 
körförbud samt att Länssty-
relsen inte tänkte förnya auk-
torisationen. Internationell 
säkerhetsservice brottades 
också med dålig lönsamhet 
och lade ner sin verksamhet. 

I samma stund som kun-
derna lämnade det skandal-
omsusade Prefekt Bevakning 
dök en ny utmanare upp. 
Kinds Vakt med säte i Sven-
ljunga öppnade ett lokalkon-

tor i Älvängen och anställde 
personal som tidigare arbe-
tat hos både Internationell 
Säkerhetsservice och Prefekt 
Bevakning. 

All turbulens medförde att 
Kinds Vakt bestämde sig för 
ett namnbyte och en ordent-
lig omstart, Länsbevakning 
såg därmed dagens ljus vin-
tern 2010. Tre och ett halvt 
år senare meddelar företa-
get att efterfrågan på deras 
tjänster är så svag att det inte 
längre är lönsamt att fortsätta 
bevakningen i Ale.

Samlad kompetens
Kvar finns nu Securitas, G4S 
Security, Skandia Bevak-
ning, Prevent Bevakning och 
nykomlingen iPatrol. Bakom 
denna satsning står fyra pri-
vatpersoner med gedigen 
erfarenhet från säkerhets-
branschen. Per Johannes-
son och Ola Johansson 
driver sedan mer än tre år 
tillbaka Intellisight som 
främst är inriktat på intel-
ligent kameraövervakning. 
Jan Skog är mannen bakom 
Reconsec som utför grund-
liga säkerhetsanalyser. Den 
fjärde delägaren i iPatrol är 
Thomas Olesen som länge 
var föreståndare för Läns-
bevakning och tidigare även 

tjänstgjorde hos Internatio-
nell Säkerhetsservice.

– Ronderingen i Ale och 
Kungälv är bara ett av flera 
ben som vår verksamhet vilar 
på. Tack vare den samlade 
kompetensen kan vi erbjuda 
helhetslösningar på allt inom 
säkerhet. Modern kameraö-
vervakning, larm, säkerhets-
analyser, bevakning, ronde-
ring med mera. iPatrol blir 
den sista biten i ett kluster av 
säkerhetstjänster, säger Per 
Johannesson.

Vad talar för att ni ska 
lyckas nå lönsamhet i en 

bransch där många redan 
har sökt lyckan?

– Vi kan Ale. Det är en stor 
fördel med en lokal leveran-
tör som utgår från och verkar 
i kommunen. Dessutom 
kan vi erbjuda i princip allt 
inom säkerhet. Jag hoppas 
att näringslivet inser vikten 
av att ha en ronderande bil i 
kommunen under nattetid. 
Vårt lokala nätverk är guld 
värt och vi kommer att för-
söka få med så många som 
möjligt, men vi kommer även 
att köra bevakning i Kungälv 
och i Göteborgs utkanter. 

Dessutom är det en avgö-
rande styrka att vi är fyra som 
delar på ansvaret och avlas-
tar varandra, säger Thomas 
Olesen. 

Teknik förändrar
Rondering med väktare i all 
ära, tekniken kommer sanno-
likt att förändra även denna 
verksamhet på sikt. iPatrol 
har redan planer på att bygga 
upp en egen kameracentral. 

– Kunderna är givetvis 
intresserade av att sänka sina 
kostnader. En del företag 
skulle inte behöva ha ron-

derande väktare i framtiden, 
utan med en bra kameraö-
vervakning kan väktarna följa 
vad som händer från en sam-
bandscentral och bara rycka 
ut om det verkligen behövs, 
säger Per Johannesson.

Nols företagscenter har 
plötsligt blivit ett säker-
hetscenter, där tre företag 
nu samverkar och utvecklas 
gemensamt. iPatrols första 
bil börjar rulla på vägarna 
från och med 1 oktober.

Länsbevakning går i graven

Nu ska iPatrol 
hålla koll i Ale

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

iPatrol, ett nytt bevakningsföretag i Ale, men med beprövad ryggrad. Thomas Olesen har verkat i branschen i sex år i olika 
företag. Per Johannesson driver tillsammans med kollegan Ola Johansson Intellisight, ett säkerhetsföretag med intelligent 
kameraövervakning och certifi erade larminstallationer. Den fjärde delägaren är det tidigare kommunalrådet Jan Skog, som 
numera driver Reconsec, ett företag som utför säkerhetsanalyser.

ÄLVÄNGEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60  |  NÖDINGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00  |  NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, TEL 0303-74 16 50  |  WWW.SPORTLIFE.SE

Välkommen till din

närmsta Sportlifeklubb!
BRA MAT FÖR ÄLDRE!
Ale kommuns dietister, Kristine Arhage
och Jenny Sallander, ger sunda råd
om hur vi sköter kosten bäst.
Passa på att ställa frågor!

TISDAG 24/9 KL 11 ÄLVÄNGEN
ONSDAG 25/9 KL 11 NOL
FREDAG 27/9 KL 11 NÖDINGE

Grattis alla 60+

MÅNDAG 23 TILL SÖNDAG 29 SEPTEMBER

Välj mellan gruppträning, kondition och/eller styrketräning. Vi visar runt och 
demonstrerar vår moderna träningsutrustning. Självklart bjuder vi på fi ka efter 

avslutat pass. Ett starkt hjärta och en kropp i trim är din bästa livsförsäkring!

 HELA VECKA 39 FRAM TILL KL 14 

SENIORKORTET För dig som är 60+

149KR/MÅN

INGEN BINDNINGSTID!
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Frågan är om inte Ales 
längsta solros återfi nns på 
Björkvägen i Alafors. Lilly 
Johannesson, som själv 
bor i området, gjorde lokal-
tidningen uppmärksam på 
den ståtliga blomman.
– Solrosen mäter 3,44 
meter, förklarar Lilly.
Är det rekord eller fi nns 
det någon motsvarighet på 
annan plats i kommunen?

Text och bild:
Jonas Andersson 

Sommaren börjar lida 
mot sitt slut. Hösten 
börjar infi nna sig 

och det är återigen dags 
att ta barnen till skolan på 
morgonen. För Folkpartiet 
liberalerna är klassrummet 
den plats där klassresan 
börjar. 

Under Folkpartiets led-
ning pågår den största för-
ändringen av den svenska 
skolan sedan mitten av 1800-
talet.  För att klassresan ska 
vara framgångsrik måste 
eleverna känna trygghet och 
få stöd och god undervis-
ning från lärarna. Lärarna 

är skolans viktigaste resurs. 
Folkpartiet har varit initia-
tivtagare till lärarlegitima-
tion, givit lärarna möjlighet 
att upprätthålla trygghet i 
klassrummen och lagt om 
lärarutbildningen  men det 
räcker inte. 

För att lärarjobbets status 
skall höjas krävs det att de 
får bättre betalt. Till höst-
terminen kommer karriär-
tjänster för lärare att införas. 
Det är en satsning som ger 
bra lärare bättre betalt.

 Kravet för att den kom-
munala arbetsgivaren skall 
få statsbidrag är att löne-

ökningen måste vara minst 
5000 kronor i månaden. 
Detta är en satsning som 
märks och syns bland hela 
lärarkåren. För Ale kommun 
innebär det bla. att statsbi-
drag ges för 10 förstelärar-
tjänster. Folkpartiet tror att 
satsningen på karriärstjäns-
ter är en bra väg för staten 
att bidra till att höja bra lära-
res löner. Denna satsning är 
en väg för att ge lärarna den 
status som yrket förtjänar.  

Folkpartiet Liberalerna Ale
Rose-Marie Fihn

Ales längsta 
solros?

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER  
I VÄSTRA GÖTALAND 

Vill din förening arbeta för mänskliga  
rättigheter och mot diskriminering?
Sök projektbidrag från Västra Götalandsregionen! 

Mer information finns på: 
www.vgregion.se/rattighet-kansli

Sista ansökningsdag är 1 november 2013.

Nyöppnad skönhetssalong i Nol

Välkomna in för en avkopplande stund!
Folketshusvägen 20 i Nol

Öppet: mån-tors kl 10-18 • Bokning 0736-64 55 99
www.endlessbeauty.se

SALONG 
ENDLESS BEAUTY

Öppningserbjudande!

Gäller 16/9-30/9 201330% PÅ VALFRI 
BEHANDLING

Bli medlem
enkelt! 
www.mp.se/bli-medlem

VÄLKOMNA 
TILL 

ÖPPET MÖTE
24 sept kl 18.00

Ale gymnasium, sal 125

ALE

• Information om Miljöpartiet
• Aktuellt i Ale
• Fika P.S.

Lördag 21 sept är vi 

i Medborgarhuset i 

Alafors och bjuder 

trollericirkusens  
besökare på godis.

Höj lärarlönerna!

Tisdagen 10 september 
hade PRO Lödöse-Nygård 
medlemsmöte i Alegården. 
Förhandlingar påbörjades 
vid två-tiden och därefter 
bjöds på kaffe med fralla 

och lottdragning. Till sist 
dagens dragplåster – man-
nekänguppvisning med 
efterföljande försäljning för 
Senior Shop.

Pia Ek

Mannekänguppvisning i Alegården

Söker CNC-Operatör
Vi behöver förstärka vår personalstyrka med 

ytterligare medarbetare.

Kvalifikationer:
Vi söker dig som har tekninsk utbildning och gärna 

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

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

Rödjansväg 1, Nödinge
www.wika.se

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

LOPPIS
PÅ REPSLAGARMUSEET 
SÖNDAG 29 SEPTEMBER

Ring och boka bord på 
0303-74 99 10 eller maila till 
fotoarkiv@repslagarbanan.se

Femtio deltagare i SPF 
Alebygdens resa till St 
Petersburg fick en fantastisk 
upplevelse. Vi åkte med 
Rolfs Flyg och Buss till 
Stockholm för vidarebeford-
ran med färja till Helsing-
fors. Passagen av gränsen 
mot Ryssland gick smidigare 
än väntat.

Vägarna på den ryska 
sidan höll växlande kvalitet, 
men blev bättre ju närmare 
St Petersburg vi kom. Vi 
inkvarterades på hotell 
Moskva, i centrum vid stran-
den av floden Neva. Det var 
byggt på kommunisttiden 
men renoverats senare. Det 
rymde hela 825 rum. 

Under tre dagar besåg 
vi denna fantastiska stad. 
Nämnas kan Isakskatedralen 

vars kupol täcks av 100 kilo 
guld.

Eremitaget med sina 
många konstverk och Peter-
Pauls-fästningen som täcker 
en hel ö. Vi fick uppleva en 
folkloreuppvisning som var 
något alldeles extra med fan-
tastiska artister. En kvällstur 
på Neva med bifloder ingick 
i programmet liksom en dag 
på Petershof, tsarens som-
marpalats byggt efter modell 
av Versailles.

Man kunde inte tro att 
staden varit belägrad och 
beskjuten under 900 dagar i 
samband med andra världs-
kriget. Man har lagt ner 
åtskilliga miljarder på reno-
vering av kyrkor och andra 
byggnader. Överallt glänste 
guld.

SPF Alebygden i österled
Hemresan gick söder om 

finska viken och vi passerade 
gränsen mot Estland vid 
Narva. Vi hann ta en titt på 
Tallinn innan vi tog färjan 
till Stockholm.

Lennart Mattsson

Vi har vind i seglen och söker fler aktiva! 
 

Är du intresserad av att kandidera som  
kommunpolitiker för Sverigedemokraterna i Ale  

till valet 2014? 
 

Vi utbildar dig! 

www.sverigedemokraterna.se 

Gilla oss på 
Facebook! 
SDjatack ale@sverigedemokraterna.se 
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ALE KOMMUN, TELEFON 0303 33 00 00  www.ale.se

September

Välkommen till fullmäktiges sammanträde måndagen den 30 september 
2013 kl 18.00 i Medborgarhuset, Alafors.

Under sammanträdet kommer kommunfullmäktige bland annat att fatta beslut 
om följande:

•   VA –plan 2050

•  Svar motion från Sverigedemokraterna om helt slopad biståndsbedömning 
för personer äldre än 85 år beträffande plats på särskilt boende.

 
En fullständig föredragningslista kommer framöver att finnas tillgänglig hos 
Ale kommun, 0303-33 00 00 och på ale.se. Ale-Kungälvs närradioförening 
direktsänder på frekvensen 95,4 MHz. Mötet är öppet för allmänheten. 
Välkommen!
 
Klas Nordh, kommunfullmäktiges ordförande. Cecilia Stedt, sekreterare.

Välkommen till höstens 
ortsutvecklingsmöten!
Nu har datumen för höstens ortsutvecklingsmöten blivit fastställda. 

Du vet väl att du som invånare 
i Ale kommun kan beställa 
container genom renhållningen?
Om du som privatperson behöver röja på vinden, städa ur källaren eller rensa 
i trädgården kan du hyra en container genom Ale kommun, renhållningen. Vi 
erbjuder 4 olika storlekar, från 5 m3 till 15 m3. På vår hemsida, www.ale.se, kan du 
läsa om vad det kostar och vilka regler för sortering som gäller. Självklart kan du 
även kontakta renhållningens kundtjänst, tel. 0303-330108, både vid frågor och för 
att göra en beställning.

Prislista för hyra av container enligt 2013 års renhållningstaxa:

Avgift per behållare och tillfälle (priserna är inklusive moms)

Storlek Rena material Brännbart avfall Osorterat avfall

5 m3 870,00 kr 1 153,75 kr 1 900,00 kr

8 m3 952,50 kr 1 406,25 kr 2 601,25 kr

10 m3 1 010,00 kr 1 576,25 kr 3 070,00 kr

15 m3 1 112,50 kr 1 962,50 kr 4 202,50 kr

Avgiften inkluderar transport, behandling samt hyra av container för en vecka.  
För tid utöver en vecka tillkommer avgift med 10 kr per dag (12,50 inkl. moms).
  
Rena material - omfattar någon av följande fraktioner: trä, skrot, komposterbart 
trädgårdsavfall.
Brännbart avfall - endast brännbart material som papper, plast, textil, trä mm
Osorterat avfall - grovavfall och trädgårdsavfall från hushåll.

Observera att farligt avfall, däck, gipsskivor eller elavfall ej får läggas i containern. 
Hushållens farliga avfall skall lämnas till kommunens miljöstationer. Däck, gipsskivor 
och elavfall kan lämnas på Sörmossens återvinningscentral. 

För detaljerad information, vänligen se Sorteringsanvisningar för container på www.
ale.se eller kontakta kundtjänst, tel. 0303-330108.

Att tänka på:
Du kan inte hyra container för bygg- och rivningsavfall eller stallgödsel genom 
kommunen. Behöver du container för sådant avfall kan du anlita valfri entreprenör.

Återvinningsbart material som förpackningar av papper, glas, metall och plast samt 
tidningar och kläder bör lämnas på återvinningsstationerna.

Träff för seniorer
FNs internationella äldredag 1 oktober 
kl 10.00-13.00 i Bohus servicehus

En dag om äldres säkerhet. Kom och lyssna på brandman Mikael Söder,  
sjukgymnast Christina Olofsson, dietist Jenny Sallander, distriktsläkare 
Kerstin Alerås, Bohuspraktiken med flera.

Vi bjuder på fika samt en kasse med broschyrer att ta med hem.

PROBLEM?
Känner Du att Du eller någon anhörig har problem 
med alkohol eller andra droger är Du välkommen 
att kontakta oss på telnr: 0303 37 12 84, onsdagar 
mellan 
kl. 9.00-10.30. (I rådgivningssamtalet kan du alltid 
vara anonym)
Vi som erbjuder behandling och råd- och 
stödsamtal arbetar som kuratorer på 
Vuxenenhetens öppenvård och finns i Surte.
 
Välkommen!
Ale kommun/Vuxenenheten

Kom till kommunfullmäktige

Alvhem  3 oktober
Alafors  8 oktober
Hålanda  9 oktober
Bohus  10 oktober
Starrkärr/Kilanda 15 oktober

Skepplanda 16 oktober
Nol 17 oktober
Älvängen 22 oktober 
Surte 23 oktober
Nödinge 24 oktober

Ortsutvecklingsmötena är din möjlighet att inhämta information om vad som 
händer på lokala orter i Ale kommunen. Det är även din möjlighet att framföra idéer 
och utvecklingsförslag till kommunens förtroendevalda. Om du har en fråga som du 
vill ska behandlas på ortsutvecklingsmötena så skicka den till:

Ortsutvecklingsmöten
Att. Cecilia Stedt
449 80 Alafors

Det går även bra att mejla frågorna till e – postadress: cecilia.stedt@ale.se. Frågorna 
ska vara kommunen till handa senast en vecka innan mötet för att du ska vara säker 
på att få svar på dem under mötet. En mer utförlig dagordning för respektive möte 
kommer att publiceras i senare nummer av Alekuriren och på www.ale.se så snart 
de är färdiga.

Tack 
för din arbetsinsats som vikarie 

under sommaren 2013
Äldreomsorgen, Funktionshinderenheten, 

Flexpoolen, Ale kommun
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Visning
söndag 22 sept

Kl 11-12
i Backa Säteri
Säterivägen 2

Nödinge

Brf Säteriet 2 vid Backa Säteri Golf

Vindslägenhet 

Pris kr 

med balkong i  
västerläge   

Pris kr 

FÖRSÄLJNING 

PÅGÅR

NÖDINGE. Länsförsäk-
ringar har öppnat nytt 
på Ale Torg.

Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael 
Berglund (M) hade 
nöjet att klippa det 
blågula bandet.

– Väldigt kul med 
varje ny etablering. Det 
om något bekräftar vår 
tillväxt och expansion, 
sa han.

Länsförsäkringar har utveck-
lats från försäkringsbolag till 
att även omfatta mäkleri och 
bankverksamhet. Det nyin-
vigda kontoret på Ale Torg 
är komplett och erbjuder 
service inom samtliga grenar. 

Sten Lundqvist, vd för 
Länsförsäkringar Älvsborg, 
hade inte svårt att motivera 
etableringen.

– Ale är precis som vi 
inne i en expansiv fas. Med 
ett A-läge på torget och 
Nödinges närhet till Göte-
borg ser vi stora möjligheter. 
Vi är övertygade om att Ale 
kommer att vara en av de 
främsta tillväxtkommunerna 
i regionen. Här kan du få ett 
kvalitativt boende och samti-
digt ha en stor arbetsmark-
nad inom räckhåll. Kommu-
nikationerna med ny motor-
väg och pendeltåg gör Ale 
extra attraktivt, säger han.

Som försäkringsbolag och 
fastighetsmäklare har Läns-

försäkringar redan gjort sig 
ett namn. Bankverksamheten 
är mindre känd, men växer 
stadigt. Idag har LF 5% av 
den totala bankmarknaden 
och 50% av hemförsäkring-
arna.

– Vårt bankkontor på Ale 
Torg kommer att erbjuda 
ett fullt sortiment, allt utom 
kontanter. Ett fjärde ben är 
att vi planerar att öppna en 
egen larmcentral. Det känns 
som ett naturligt steg att ta, 
menar Sten Lundqvist.

Kommunstyrelsens ordfö-
rande, Mikael Berglund, gra-
tulerade till etableringen och 
konstaterade att det fanns 
många likheter mellan Ale 
och Länsförsäkringar.

– Vi vill båda jobba lokalt 
och nära våra ”kunder”. 
Dessutom har vi en samsyn 
på framtiden och den är 
odelat positiv!

ALE. Graffi timålning, 
rockkväll, mekarsal och 
fotbollens dag.

Ungdomar har fritt 
fått söka pengar till att 
förverkliga idéer.

I höst fi nns det fort-
farande 50 000 kronor 
kvar att använda.

Ale Fritid vill att ungdo-
marna är mer delaktiga i vad 
som händer på fritidsgården.

Därför gjordes 100 000 
kronor sökbara och fria att 
disponera för besökarna. 
Ungdomar i åldern 13-20 år 
uppmanas ansöka om pengar 
till att genomföra i princip 
vad som helst.

– Självklart finns det grän-
ser, men allt som är rimligt 
och engagerar ungdomar 
positivt finns det möjligt att 
få pengar till. I Älvängen 

var det ett gäng killar som 
ville ha hjälp med att meka, 
det löste vi. De ville också 
prova på graffitimålning, 
vilket vi bidrog till. I Bohus 
ville ungdomarna stimulera 
musikintresset och arrang-
erade därför en rockkväll. 
Alla dessa idéer kommer 
från ungdomarna själva, det 
kunde ha varit vad som helst. 
Det är nämligen ungdo-
marna själva som tar beslut 
om vilka ansökningar som 
ska beviljas. Det finns ansök-
ningshandlingar på kommu-
nens hemsida, men det går 
också bra att be fritidsledarna 
om hjälp, säger Thomas 
Hermansson på Ale Fritid.

Ale Fritids satsning på 
att göra ungdomarna mer 
delaktiga i hur verksam-
hetspengarna används är 
ett led i arbetssättet KEKS 
som handlar om kvalitet och 

kompetens i samverkan.
– Det är bra fart på fri-

tidsgårdarna och vårt arbets-
sätt med att dokumentera 
noga vad som händer och 
sker blir ett bra stöd i vårt 
utvecklingsarbete. Vi kan 
också mycket lättare svara på 
frågor om vilka som besöker 
fritidsgårdarna, vad de gör 
och hur stämningen upplevs. 
Varje fritidsledare skriver en 
loggbok efter avslutat arbets-
pass, vilket ger oss detaljerad 
statistik, säger Thomas Her-
mansson.

I Ale finns idag fyra kom-
munala fritidsgårdar, Bohus-
gården, Älvgården, Ungkan 
i Nödinge och Mötesplats 
Ungdom i Ale gymnasium 
(MPU). MPU vänder sig till 
äldre ungdomar.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Länsförsäkringar – mer än bara bank på Ale Torg

Thomas Hermansson hoppas att ungdomar i Ale tar chansen att söka pengar ur den ”Tvär-
balla bankomaten”. Det fi nns fortfarande 50 000 kronor kvar att använda till roliga aktivite-
ter som ungdomarna själva får föreslå. 

– Ungdomar kan fortsätta söka

Än fi nns pengar kvar i den 
”Tvärballa bankomaten”

i samarbete med

Just nu pågår riksinsamlingen till förmån för Världens Barn
Varje bidrag gör skillnad och vi hoppas att du vill vara med och påverka. Som 
företagare erbjuds du att få din logotyp publicerad på en gemensam helsida i 
Alekuriren vecka 43, 2013 när du sätter in 500 kr eller mer på Ale Lions clubs 

bankgiro, senast 9 okt 2013
Det går givetvis att sätta in pengar efter datumet, insamlingen pågår året ut.

Bankgironummer: 125-9050
Märk inbetalningen ”Världens Barn”

Bästa företagare
inom Ale kommun!

Alla insamlade pengar slussas oavkortat till radiohjälpen

För mer info: www.varldensbarn.se

Extra föreningsstämma Coop Medlem Väst
12 oktober - Folkets Hus i Lidköping - kl 11:00. 
Bussar går från bla. Göteborg, Borås, Skara och Skövde. 
På extrastämman röstar vi om stadgeändring i föreningen. 
Sista anmälningsdag 28 september. 
Info och anmälan på www.coopmedlemvast.se, 
via mail: info@coopmedlemvast.se eller på  0243-79 47 77. 
Välkomna!

KALLELSE 
Extra föreningsstämma Co
12 oktober - Folkets Hus i Lid
Bussar går från bla. Göteborg, B
På extrastämman röstar vi om stadg
Sista anmälningsdag 28 september. 
Info och anmälan på www.coopmedlemvast.se

KAL

p p
via mail: info@coopmedlemvast.se eller på  02
Välkomna!

Bandklippning. Kommunsty-
relsens ordförande, Mikael 
Berglund (M), klippte det 
blågula bandet och förklara-
de Länsförsäkringars kontor 
på Ale Torg för invigt.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Kunskapskväll för 
nyföretagare med temat
personlig försäljning
Många företagare behöver fler kunder eller höja 
sina marginaler. Personlig försäljning är ofta ett 
kostnadseffektivt sätt att åstadkomma detta. Men 
många vet inte riktigt hur eller känner sig osäkra i 
en säljsituation. Nu håller vi på Almi ett seminarium 
om säljandets processer. Du kommer att få 
kunskaper om hur de olika stegen i en säljprocess 
fungerar och hur du kan effektivisera ditt eget 
säljarbete.

Utbildningen är kostnadsfri!
Hjärtligt välkommen!

Tid: 24 september, kl 17.00-19.00
Plats: Nols företagscenter, Industrigatan 1
Anmälan senast den 23/9 till Jannike Åhlgren, jannike.ahlgren@ale.se

KÖP FESTIVALPASS TILL  
BOK- OCH FILMVECKAN
Är boken eller filmen bäst? Den frågan har nog alla 
ställt sig! Många bra filmer är baserade på bra böcker. 
Ett axplock av dessa visas på Bok- och filmveckan 
i Nödinge. Välkommen att njuta av sevärda filmer, 
fördjupa dig i läsvärda böcker och lyssna på svängig 
filmmusik! 

>>  Lördag 5 okt kl 13-16 Invigning! Mingel, snittar 
och bubbel, invigningstal, livemusik, filmquiz och 
dramakomedin Shakespeare in Love.

>> Måndag 7 okt kl 13 Flyga drake, drama 123 min. 
>> Tisdag 8 okt kl 13 & 18 Igelkotten, drama 95 min. 
>>  Ons 9 okt kl 13 & 18 O´Brother, Where Art Thou? 

komedi 102 min.
>>  Torsdag 10 okt kl 13 & 18 Tredje mannen,  

thriller 110 min.
>>  Fredag 11 okt kl 13 & 18 Sherlock Holmes 1,  

action 123 min.
>>  Lördag 12 okt kl 13 Berättelsen om Pi,  

äventyr 117 min.

Entré: Festivalpass kostar 100 kr och gäller under hela 
festivalen. Förköp Ale bibliotek, Nödinge 0303-330216. 
Mer info på www.ale.se. Teatern, Ale gymnasium, 
Nödinge. Samarr: Ale kommun och Studieförbundet 
Vuxenskolan. 

BARNTEATER  
- KONRADS KALAS
>> Lördag 28 sept kl 11
Tänk att fylla år! Hoppas att någon kommer...
-Tamdidam, Tamdidam, Tamdidam. Det är ju
Smarta Siv. Som kan räkna till fyra! Och äter
bananer med skal. Så slipper man skala. Smart
va!?! Passar 2-5 år. Entré 50 kr. TV-studion, Ale
gymnasium, Nödinge.

THOMAS TRÄFFAR  
- TOBIAS HYSÉN
>> Fredag 20 september kl 18
Ett annorlunda möte med Tobias Hysén, lagkapten i 
IFK Göteborg. Thomas Hermansson, också känd som 
trubadur och stå upp-karaktären Steve Strudeli, träffar 
Sveriges just nu hetaste fotbollsspelare! Det blir ett 
personligt möte med filmklipp, tävlingar och mycket 
annat i Teatern, Ale gymnasium.
Entré: Vuxen 100 kr, under 18 år 50 kr. Förköp Ale 
bibliotek, Nödinge 0303-330216.

VIKINGABERÄTTELSER 
OM GUDAR, HJÄLTAR OCH 
SMÅFOLK 
>> Söndag 29 september kl 15.30
Det finns berättelser som har kraft nog att leva i 
tusen år! Sagor som vägrar att dö. Skådespelaren 
Jerker Fahlström berättar dem med en sällan skådad 
inlevelse. Med sin briljanta finurlighet väver han 
samman vikingatidens spännande berättelser om 
gudar och hjältar med fakta om kläder, vapen och 
vikingamänniskans vardagsliv. 
Entré 50 kr. Förköp Ale bibliotek, Nödinge  
0303-330216. 
Plats: Vikingagården, Häljered, Älvängen. 
Samarrangör: Ale kommun, ABF.

KONSTVANDRING 
ÄLVKULTUR
>> 21-22 september kl 11-18
Besök konstnärer och konsthantverkare i deras 
ateljéer och verkstäder i Götaälvdalen.
Vernissage på Älvkulturs samlingsutställning 
fredag 20 september kl 19 i Handkrafts lokal på 
Magasinsgatan 1, Trollhättan. Arr: Handkraft

BOKCIRKEL I NÖDINGE
Vi träffas tre onsdagar under hösten klockan  
18.00 - 19.00.
Vi diskuterar en bok vid varje tillfälle. 
>> Onsdag 18 september:  
Ta hand om min mor av Kyong-suk Sin
>> Onsdag 23 oktober:  
Varför kom du inte före kriget? av Lizi Doron
>> Onsdag 20 november:  
En gåtfull vänskap av Yoko Ogawa
Böcker till alla deltagare finns att låna på biblioteket.
Kontakt: Birgitta Svensson-Berg.  
Telefon: 0303-33 06 37 eller 0303-33 02 16 eller e-post: 
birgitta.svensson-berg@ale.se
 

UNG I ÄLVÄNGEN PÅ 50-  
OCH 60-TALET
Lennart Torstensson sjunger och berättar
>> Onsdag 18 september kl. 19.00.
Älvängens bibliotek. Entré/fika 40 kronor
Arr. Bibliotekets vänner i Norra Ale

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

Är du som företagare medveten om de möjligheter  
som ny teknik och förändring av lagar ger dig 
inom säkerhetsområdet?

Vad lurar bakom det digitala hörnet? Har du koll på 
era datasystem och är ni säkert på väg in i 2014? 

Ale kommun bjuder in er till en kväll i trygghetens 
och säkerhetens tecken, där vi får lyssna till Rikard 
Bodforss, erfaren säkerhetskonsult på Omegapoint och 
flitigt anlitad som talare samt Jan Skog, VD för Reconsec, 
med lång erfarenhet inom området säkerhet och 
trygghet.

Tid: 23 september klockan 17.30-19.30
Plats: Ale gymnasium, sal 209

Anmälan sker senast kl 10.00 den 23/9 till Jannike Åhlgren, jannike.ahlgren@ale.se

PÅ GÅNG I ALE KULTURSTIPENDIUM 2013
Ale kommuns kulturstipendium delas ut för insatser 
inom kulturområdet såsom litteratur, musik, 
konst, teater, film, dans, foto, museum, utställning, 
konsthantverk, kulturarv, bildningsverksamhet eller 
annan jämförbar verksamhet. 
Stipendiet delas ut till person eller organisation som är 
bosatt i, eller har sin kulturella verksamhet knuten till Ale.
Kulturstipendiet om 30.000 kr är uppdelat i 
arbetsstipendium och belöningsstipendium. 

Stipendierna kan komma att delas av flera stipendiater. 
Ansökningsblankett finns på www.ale.se/uppleva-och-
gora/kultur/kulturstipendium samt på Kulturverket i Ale 
gymnasium, Nödinge. Blanketten kan också beställas 
på telefon 0303-330 590. Ansökan om stipendium eller 
förslag på stipendiat skall vara kommunen tillhanda 
senast 15 oktober 2013. För ytterligare information 
kontakta enhetschef Ragnhild Kappelmark 0303-330 939.

Seminarium kring 
framtidens säkerhet idag!
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Alla siffror pekar just nu åt 
rätt håll för Ales företagskli-
mat. När Business Region 
Göteborg i förra veckan pre-
senterade resultatet av ser-

vicemätningen Insikt höjde 
kommunen sitt samlade 
nöjd-kund-index med hela 
åtta enheter. Tillsammans 
med Härryda blev Ale den 

kommun som klättrade flest 
steg uppåt och utsågs därför 
till Årets uppstickare.

Det man mäter på skalan 
0-100 är hur företagarna 
upplever kontakten med sin 
kommun och syftet är att 
fånga upp åsikter och iden-
tifiera förbättringsområden.

Ales betyg landade i år på 
64, vilket är över nivån för 
godkänt men fortfarande 
en bit under det nationella 
genomsnittet på 67. Öckerö 
toppar listan i Göteborgsre-
gionen med 75 i betyg, Lilla 
Edet ligger stadigt på samma 
nivå som Ale medan Göte-
borg ökade tre steg till 66. 
Längst ner ligger Kungälv på 
53 efter Alingsås på 59. 

Mjuka värden
Framför allt är det inom mil-
jöområdet som Ale kommun 
lyckats förbättra sin service 
och sitt bemötande i olika 
ärenden. Att man där höjer 
sig 11 enheter från 2011 är 
inte någon slump.

De senaste två åren har 
man gjort flera medvetna 
satsningar för att vidareut-
veckla och stötta upp kom-
munens inspektörer i deras 
yrkesroll. 

Laila Ekman, miljöchef i 
Ale kommun, menar att det 
inte räcker att åka på studie-

besök och titta på maskiner, 
utan att även mjukare värden 
som bemötande och attityder 
måste lyftas fram i ljuset.

– 2010 fick vi mycket 
kritik för bemötandet och 
hur vi genomförde inter-
vjuerna ute på plats. Som 
inspektör är man ofta i ett 
utsatt läge och folk mådde 
inte bra på jobbet. Arbetet 
innebär många tuffa möten 
och synen från politiker och 
företag har ofta varit att vi är 
en besvärlig del av kommu-
nen. För att komma till rätta 
med problemen valde vi att 
ta hjälp av externt stöd och 
inspektörerna har gjort en 
tuff men utvecklande resa. 

Stor spridning
För att få insikt om vad man 

behövde förändra har perso-
nalen bland annat fått spela 
in sina intervjuer, som sedan 
analyseras. Det skedde inom 
forskningsprojektet MI, en 
av vidareutbildningarna som 
Ales inspektörer genomgått. 

– Det var inte jättepopu-
lärt i början och satte såklart 
press, men för att kunna 
bemöta kritik måste man 
först ta reda på vad man gör 
fel, säger Laila Ekman. 

Hon menar att det tidigare 
varit svårt att hitta kurser 
som handlar om just bemö-
tande. Ofta läggs istället allt 
fokus på sakkunnighet, lagar 
och regler.

– Det är en stor sprid-
ning på personerna du träf-
far i det här yrket – allt från 
drivna företagsledare som är 

otroligt bra på att förhandla 
och kan spelet till folk som 
knappt träffar andra männ-
iskor till medborgare som 
är oroliga för till exempel 
buller. Därför är förmågan 
att kunna bemöta alla sorts 
människor av största vikt, 
inte minst för att företagarna 
ska känna förtroende för till-
synen.

Jannike Åhlgren, 
näringslivschef, gläds åt att 
arbetet gett resultat.

– Alla tjänstemän vill 
naturligtvis ge en så god och 
relevant service som möj-
ligt, men det är inte alltid att 
företagen uppfattar det. Att 
det arbete som nu genomförs 
har gett ett så fint resultat är 
helt fantastiskt.

JOHANNA ROOS

– Företagarna allt mer nöjda med
kommunens bemötande

Ale årets uppstickare

RESULTAT
Samlade NKI (nöjd-kund-index) 
per kommun på skalan 0-100
Förändring från 2011 års mätning 
inom parantes.

Öckerö: 75 (+3)
Härryda: 68 (+8)
Göteborg: 66 (+3)
Mölndal: 66 (-1)
Partille: 66 (-3)
Ale: 64: (+8)
Lilla Edet: 64 (0)
Stenungsund: 63 (+3)
Kungsbacka: 63 (-3)
Tjörn: 61 (-1)
Lerum: 61 (+1)
Alingsås: 59 (+1)
Kungälv: 53 (-5)

Hela Göteborgsregionen: 65 (+2)

INSIKT 2013
• Insikt är en nationell servicemät-
ning av kommunernas myndig-
hetsutövning.
• Undersökningen mäter kvaliteten 
i kommunernas service och 
myndighetsutövning inom fem 
områden: brandtillsyn, bygglov, 
markupplåtelse, miljö- och hälsos-
kydd samt serveringstillstånd. 
• Genomförs vartannat år av 
Business Region Göteborg med 
underlag av rapport från SKL (Sve-
riges Kommuner och Landsting)
• Resultatet grundas på svar 
från företag som någon gång 
under 2012 varit i kontakt med sin 
kommun. 
• 2638 företag deltog i Göteborgs-
regionen
• Årets klättrare blev Ale och 
Härryda

ALE. Återigen har Ale kommun visat prov på 
förbättrad kommunikation med de lokala företa-
garna.

I den senaste nöjd-kund-undersökningen Insikt 
utsågs Ale till ”Årets uppstickare” då man höjde 
sig mest av alla 13 kommuner i Göteborgsregio-
nen, tillsammans med Härryda.

Störst förbättringar har gjorts inom miljöområ-
det, där medvetna satsningar nu gett resultat.

På framfart. Jannike Åhlgren, näringslivschef och Laila Ekman, miljöchef tog emot Ales pris 
för årets uppstickare när serviceundersökningen Insikt presenterades förra veckan.

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

Välj den mäklare 
som har köparna!

Fr vänster: Daniel Eriksson – mäklare/butikschef, Cecilia Alfredsson - mäklarassistent,  
Danijela Todorovic – mäklarassistent, Monica Carlsson - mäklare, Nadia Largo Westin - mäklare, 

Marie Engström – mäklare, Lars-Erik Eriksson – mäklare/franchisetagare

www.svenskfast.se

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

www.klippstudion.se

Gäller vid bokning av 

60 eller 90 min 
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Alla siffror pekar just nu åt 
rätt håll för Ales företagskli-
mat. När Business Region 
Göteborg i förra veckan pre-
senterade resultatet av ser-

vicemätningen Insikt höjde 
kommunen sitt samlade 
nöjd-kund-index med hela 
åtta enheter. Tillsammans 
med Härryda blev Ale den 

kommun som klättrade flest 
steg uppåt och utsågs därför 
till Årets uppstickare.

Det man mäter på skalan 
0-100 är hur företagarna 
upplever kontakten med sin 
kommun och syftet är att 
fånga upp åsikter och iden-
tifiera förbättringsområden.

Ales betyg landade i år på 
64, vilket är över nivån för 
godkänt men fortfarande 
en bit under det nationella 
genomsnittet på 67. Öckerö 
toppar listan i Göteborgsre-
gionen med 75 i betyg, Lilla 
Edet ligger stadigt på samma 
nivå som Ale medan Göte-
borg ökade tre steg till 66. 
Längst ner ligger Kungälv på 
53 efter Alingsås på 59. 

Mjuka värden
Framför allt är det inom mil-
jöområdet som Ale kommun 
lyckats förbättra sin service 
och sitt bemötande i olika 
ärenden. Att man där höjer 
sig 11 enheter från 2011 är 
inte någon slump.

De senaste två åren har 
man gjort flera medvetna 
satsningar för att vidareut-
veckla och stötta upp kom-
munens inspektörer i deras 
yrkesroll. 

Laila Ekman, miljöchef i 
Ale kommun, menar att det 
inte räcker att åka på studie-

besök och titta på maskiner, 
utan att även mjukare värden 
som bemötande och attityder 
måste lyftas fram i ljuset.

– 2010 fick vi mycket 
kritik för bemötandet och 
hur vi genomförde inter-
vjuerna ute på plats. Som 
inspektör är man ofta i ett 
utsatt läge och folk mådde 
inte bra på jobbet. Arbetet 
innebär många tuffa möten 
och synen från politiker och 
företag har ofta varit att vi är 
en besvärlig del av kommu-
nen. För att komma till rätta 
med problemen valde vi att 
ta hjälp av externt stöd och 
inspektörerna har gjort en 
tuff men utvecklande resa. 

Stor spridning
För att få insikt om vad man 

behövde förändra har perso-
nalen bland annat fått spela 
in sina intervjuer, som sedan 
analyseras. Det skedde inom 
forskningsprojektet MI, en 
av vidareutbildningarna som 
Ales inspektörer genomgått. 

– Det var inte jättepopu-
lärt i början och satte såklart 
press, men för att kunna 
bemöta kritik måste man 
först ta reda på vad man gör 
fel, säger Laila Ekman. 

Hon menar att det tidigare 
varit svårt att hitta kurser 
som handlar om just bemö-
tande. Ofta läggs istället allt 
fokus på sakkunnighet, lagar 
och regler.

– Det är en stor sprid-
ning på personerna du träf-
far i det här yrket – allt från 
drivna företagsledare som är 

otroligt bra på att förhandla 
och kan spelet till folk som 
knappt träffar andra männ-
iskor till medborgare som 
är oroliga för till exempel 
buller. Därför är förmågan 
att kunna bemöta alla sorts 
människor av största vikt, 
inte minst för att företagarna 
ska känna förtroende för till-
synen.

Jannike Åhlgren, 
näringslivschef, gläds åt att 
arbetet gett resultat.

– Alla tjänstemän vill 
naturligtvis ge en så god och 
relevant service som möj-
ligt, men det är inte alltid att 
företagen uppfattar det. Att 
det arbete som nu genomförs 
har gett ett så fint resultat är 
helt fantastiskt.

JOHANNA ROOS

– Företagarna allt mer nöjda med
kommunens bemötande

Ale årets uppstickare

RESULTAT
Samlade NKI (nöjd-kund-index) 
per kommun på skalan 0-100
Förändring från 2011 års mätning 
inom parantes.

Öckerö: 75 (+3)
Härryda: 68 (+8)
Göteborg: 66 (+3)
Mölndal: 66 (-1)
Partille: 66 (-3)
Ale: 64: (+8)
Lilla Edet: 64 (0)
Stenungsund: 63 (+3)
Kungsbacka: 63 (-3)
Tjörn: 61 (-1)
Lerum: 61 (+1)
Alingsås: 59 (+1)
Kungälv: 53 (-5)

Hela Göteborgsregionen: 65 (+2)

INSIKT 2013
• Insikt är en nationell servicemät-
ning av kommunernas myndig-
hetsutövning.
• Undersökningen mäter kvaliteten 
i kommunernas service och 
myndighetsutövning inom fem 
områden: brandtillsyn, bygglov, 
markupplåtelse, miljö- och hälsos-
kydd samt serveringstillstånd. 
• Genomförs vartannat år av 
Business Region Göteborg med 
underlag av rapport från SKL (Sve-
riges Kommuner och Landsting)
• Resultatet grundas på svar 
från företag som någon gång 
under 2012 varit i kontakt med sin 
kommun. 
• 2638 företag deltog i Göteborgs-
regionen
• Årets klättrare blev Ale och 
Härryda

ALE. Återigen har Ale kommun visat prov på 
förbättrad kommunikation med de lokala företa-
garna.

I den senaste nöjd-kund-undersökningen Insikt 
utsågs Ale till ”Årets uppstickare” då man höjde 
sig mest av alla 13 kommuner i Göteborgsregio-
nen, tillsammans med Härryda.

Störst förbättringar har gjorts inom miljöområ-
det, där medvetna satsningar nu gett resultat.

På framfart. Jannike Åhlgren, näringslivschef och Laila Ekman, miljöchef tog emot Ales pris 
för årets uppstickare när serviceundersökningen Insikt presenterades förra veckan.
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Alla glömmer ibland. Men när vardagsbestyren fl yr minnet, 
är det tryggt att ha någon i närheten som vet hur tillvaron kan 
förändras på äldre dar. Vi fi nns på hundratals platser runt om 
i Västra Götaland och vår enda vinst är att du har ett så friskt 
och skönt liv som möjligt – narhalsan.se

Närhälsan är det nya namnet på den offentliga primärvården (vårdcentraler, barnavårdscentraler,  
barnmorskemottagningar, ungdomsmottagningar, barn- och ungdomsmedicin, rehabilitering och gynekologi). 

Vi fi nns här för dig, genom hela livet. Hitta din mottagning på narhalsan.se
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Med vår 170-åriga erfarenhet och lokala 
närvaro kan vi tryggt och säkert erbjuda 
försäkringslösningar som passar dig.   
Dessutom är våra mest nöjda kunder de 
som råkat ut för en skada. Ring oss eller 
någon av våra kollegor på 0303-33 16 30, 
så hjälper vi dig. 

Lennart Svensson, Säljare Företagsförsäkring 
Björn Andersson, Byggtekniker

Trygghet hela vägen.

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 9 september 

Singelolycka
På länsväg 1968 i Kilanda kör en 
personbil in i ett träd, men inga 
personskador rapporteras.

Misshandel i Nol. Fyra personer 
träffas för att reda ut en oupp-
klarad dispyt. Det slutar med 
att målsägande, en kille född 
1985 från Älvängen, blir slagen 
och sparkad.

Onsdag 11 september

Villainbrott 
Under eftermiddagen sker ett 
villainbrott på Fyrklövergatan 
i Nödinge. Förövaren krossar 
en ruta och letar igenom hela 
huset. Smycken tillgrips. 

Fredag 13 september

Inbrott
I Skepplanda sker ett inbrott 
i en sommarstuga. Någon tar 
sig in via ett fönster. I samband 
med detta skär sig gärnings-
mannen. Blodspår finns på flera 
ställen i stugan.

Lördag 14 september

Grov misshandel
Försök till människorov och 
grov misshandel i Älvängen. 
Händelsen rapporteras klockan 
01.22. Någon knackar på hos 
målsägande, en 39-årig man, 
och misshandlar densamma.

Söndag 15 september

Hot mot tjänsteman
En tågvärd på Västtrafik 
utsätts för hot på Alependeln. 
Förutom verbala hot gör 
gärningsmannen också ett 
utfall mot tågvärden och hotar 
denne med kniv.

Måndag 16 september

Kontorsinbrott
Inbrott på ett kontor i Skepp-
landa industriområde. Diverse 
gods tillgrips, bland annat en 
kamera samt kontanter.

Inbrott på Carlmarks industri-
område i Älvängen. Ett ställ-
verk tillgrips.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

SKEPPLANDA. En tidi-
gare yrkesmilitär som 
sadlade om och blev 
rektor.

Thomas Sjögren 
Amcoff har dessutom 
hunnit med en period 
som egen företagare.

Nu har han tagit 
plats som rektor på 
Alboskolan.

Thomas Sjögren Amcoffs 
bakgrund skiljer sig en hel 
del från tidigare rektorer på 
Alboskolan. 

– Jag arbetade 15 år, 1988-
2003, inom det militära. 
Först med flygvapnets mark-
försvar och räddningstjänst 
därefter blev jag lärare på 
Militärhögskolan i Halm-
stad. Jag har tjänstgjort 
utomlands fyra gånger, tre 
i Kosovo och en i Kongo, 
berättar Thomas.

– Att det blev militären 
beror på att min far var offi-

cer. Pappa var min store idol, 
men dog tyvärr när jag var 
tolv år.

Det var 2003, i samband 
med utlandsjobbet i Kosovo, 
som Thomas fru fick syn 
på en platsannons där Lid-
köpings kommun sökte en 
rektor.

– Vore inte det något för 
dig, du som vill prova något 
annat?

Thomas gick på hustruns 
linje och blev kallad på inter-
vju i Lidköping.

– Jag minns att jag läm-
nade arbetet som kompani-
chef i en bataljon i Kosovo på 
torsdagen och började mitt 
nya jobb som rektor i Lidkö-
ping på måndagen. Visserli-
gen hade jag tio dagars över-
lämnande tillsammans med 
min företrädare, men snacka 
om kontrast. Jag lämnade ett 
uppdrag där alla gjorde som 
jag sade och fick en tjänst där 
alla inte riktigt gjorde lika-
dant.

Thomas Sjögren Amcoff 
föreblev rektor på högstadie-
skolan i Lidköping fram till 
2008, axlade därefter samma 
roll på en gymnasieskola i tre 
år innan han tog ett break.

– Min mor, som bodde 
i Karlskrona, blev sjuk i 
cancer. Jag ville umgås mera 
med henne. Tyvärr dog hon 
ganska snart. I samma veva 

blev jag egenföretagare, 
jobbade som konsult med 
brandsäkerhet och utrym-
ning samt arbetsmiljö.

Saknaden av skolmiljön 
gjorde sig dock påmind och 
när Alboskolan sökte ny 
rektor föll valet på Thomas 
Sjögren Amcoff.

Beskriv dig själv som 
ledare?

– Jag är en coach, men är 
inte rädd för att sätta ned 
foten och bestämma mig. 
Det kan låta motsägelsefullt, 
men det är det inte. Från 
början var jag en typisk mili-
tär, men har utvecklats under 
tiden. 

– Pia Sundhage är en 
förebild. Hon brukar säga: Vi 
gör varandra bra. Jag har inte 
svaren, men jag har frågorna. 
Hon är heller inte rädd för 
att ställa krav. Det är också 
viktigt hur vi uttrycker oss.

Vad är signifikativt för 
en bra skola enligt dig?

– En bra skola är där 
alla jobbar och tar ansvar. 
Ansvar, Laganda, Bekräf-
telse och Ordning bildar 
ALBO. Dessa är våra ledord. 
Med ordning menar vi både 
disciplin och att det finns 
rutiner. Vi jobbar med läran-
det genom ansvar, laganda, 
bekräftelse och ordning. Det 
är en bra förutsättning för att 
uppnå kunskapskraven.

En terrängbrand rapporteras från Alafors i höjd med 
Alebacken vid elva-tiden på torsdagsförmiddagen. Rädd-
ningstjänsten stänger av ett körfält på E45 i södergående 
riktning under släckningsarbetet.
Text: Jonas Andersson             Foto: Christer Grändevik

Terrängbrand i Alafors

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Yrkesmilitär som blev rektor

FAKTA
Namn: Thomas Sjögren Amcoff
Ålder: 46.
Bor: Friel utanför Tun.
Familj: Fru och två barn.
Intressen: Huset samt att jag 
läser mycket.
Aktuell: Som ny rektor på Albo-
skolan i Skepplanda.

Ditt första intryck av 
Alboskolan?

– Det var härligt att träffa 
alla underbara människor 
som jobbar här.

Vad vill du att de elever 
som lämnar Alboskolan 
ska säga?

– Att Alboskolan var en 
bra skola där jag fick chansen 
att utvecklas.

– Thomas har tagit plats på Alboskolan

Thomas Sjögren Amcoff är ny rektor på Alboskolan i Skepp-
landa.

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16
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Med vår 170-åriga erfarenhet och lokala 
närvaro kan vi tryggt och säkert erbjuda 
försäkringslösningar som passar dig.   
Dessutom är våra mest nöjda kunder de 
som råkat ut för en skada. Ring oss eller 
någon av våra kollegor på 0303-33 16 30, 
så hjälper vi dig. 

Lennart Svensson, Säljare Företagsförsäkring 
Björn Andersson, Byggtekniker

Trygghet hela vägen.

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 9 september 

Singelolycka
På länsväg 1968 i Kilanda kör en 
personbil in i ett träd, men inga 
personskador rapporteras.

Misshandel i Nol. Fyra personer 
träffas för att reda ut en oupp-
klarad dispyt. Det slutar med 
att målsägande, en kille född 
1985 från Älvängen, blir slagen 
och sparkad.

Onsdag 11 september

Villainbrott 
Under eftermiddagen sker ett 
villainbrott på Fyrklövergatan 
i Nödinge. Förövaren krossar 
en ruta och letar igenom hela 
huset. Smycken tillgrips. 

Fredag 13 september

Inbrott
I Skepplanda sker ett inbrott 
i en sommarstuga. Någon tar 
sig in via ett fönster. I samband 
med detta skär sig gärnings-
mannen. Blodspår finns på flera 
ställen i stugan.

Lördag 14 september

Grov misshandel
Försök till människorov och 
grov misshandel i Älvängen. 
Händelsen rapporteras klockan 
01.22. Någon knackar på hos 
målsägande, en 39-årig man, 
och misshandlar densamma.

Söndag 15 september

Hot mot tjänsteman
En tågvärd på Västtrafik 
utsätts för hot på Alependeln. 
Förutom verbala hot gör 
gärningsmannen också ett 
utfall mot tågvärden och hotar 
denne med kniv.

Måndag 16 september

Kontorsinbrott
Inbrott på ett kontor i Skepp-
landa industriområde. Diverse 
gods tillgrips, bland annat en 
kamera samt kontanter.

Inbrott på Carlmarks industri-
område i Älvängen. Ett ställ-
verk tillgrips.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

SKEPPLANDA. En tidi-
gare yrkesmilitär som 
sadlade om och blev 
rektor.

Thomas Sjögren 
Amcoff har dessutom 
hunnit med en period 
som egen företagare.

Nu har han tagit 
plats som rektor på 
Alboskolan.

Thomas Sjögren Amcoffs 
bakgrund skiljer sig en hel 
del från tidigare rektorer på 
Alboskolan. 

– Jag arbetade 15 år, 1988-
2003, inom det militära. 
Först med flygvapnets mark-
försvar och räddningstjänst 
därefter blev jag lärare på 
Militärhögskolan i Halm-
stad. Jag har tjänstgjort 
utomlands fyra gånger, tre 
i Kosovo och en i Kongo, 
berättar Thomas.

– Att det blev militären 
beror på att min far var offi-

cer. Pappa var min store idol, 
men dog tyvärr när jag var 
tolv år.

Det var 2003, i samband 
med utlandsjobbet i Kosovo, 
som Thomas fru fick syn 
på en platsannons där Lid-
köpings kommun sökte en 
rektor.

– Vore inte det något för 
dig, du som vill prova något 
annat?

Thomas gick på hustruns 
linje och blev kallad på inter-
vju i Lidköping.

– Jag minns att jag läm-
nade arbetet som kompani-
chef i en bataljon i Kosovo på 
torsdagen och började mitt 
nya jobb som rektor i Lidkö-
ping på måndagen. Visserli-
gen hade jag tio dagars över-
lämnande tillsammans med 
min företrädare, men snacka 
om kontrast. Jag lämnade ett 
uppdrag där alla gjorde som 
jag sade och fick en tjänst där 
alla inte riktigt gjorde lika-
dant.

Thomas Sjögren Amcoff 
föreblev rektor på högstadie-
skolan i Lidköping fram till 
2008, axlade därefter samma 
roll på en gymnasieskola i tre 
år innan han tog ett break.

– Min mor, som bodde 
i Karlskrona, blev sjuk i 
cancer. Jag ville umgås mera 
med henne. Tyvärr dog hon 
ganska snart. I samma veva 

blev jag egenföretagare, 
jobbade som konsult med 
brandsäkerhet och utrym-
ning samt arbetsmiljö.

Saknaden av skolmiljön 
gjorde sig dock påmind och 
när Alboskolan sökte ny 
rektor föll valet på Thomas 
Sjögren Amcoff.

Beskriv dig själv som 
ledare?

– Jag är en coach, men är 
inte rädd för att sätta ned 
foten och bestämma mig. 
Det kan låta motsägelsefullt, 
men det är det inte. Från 
början var jag en typisk mili-
tär, men har utvecklats under 
tiden. 

– Pia Sundhage är en 
förebild. Hon brukar säga: Vi 
gör varandra bra. Jag har inte 
svaren, men jag har frågorna. 
Hon är heller inte rädd för 
att ställa krav. Det är också 
viktigt hur vi uttrycker oss.

Vad är signifikativt för 
en bra skola enligt dig?

– En bra skola är där 
alla jobbar och tar ansvar. 
Ansvar, Laganda, Bekräf-
telse och Ordning bildar 
ALBO. Dessa är våra ledord. 
Med ordning menar vi både 
disciplin och att det finns 
rutiner. Vi jobbar med läran-
det genom ansvar, laganda, 
bekräftelse och ordning. Det 
är en bra förutsättning för att 
uppnå kunskapskraven.

En terrängbrand rapporteras från Alafors i höjd med 
Alebacken vid elva-tiden på torsdagsförmiddagen. Rädd-
ningstjänsten stänger av ett körfält på E45 i södergående 
riktning under släckningsarbetet.
Text: Jonas Andersson             Foto: Christer Grändevik

Terrängbrand i Alafors

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Yrkesmilitär som blev rektor

FAKTA
Namn: Thomas Sjögren Amcoff
Ålder: 46.
Bor: Friel utanför Tun.
Familj: Fru och två barn.
Intressen: Huset samt att jag 
läser mycket.
Aktuell: Som ny rektor på Albo-
skolan i Skepplanda.

Ditt första intryck av 
Alboskolan?

– Det var härligt att träffa 
alla underbara människor 
som jobbar här.

Vad vill du att de elever 
som lämnar Alboskolan 
ska säga?

– Att Alboskolan var en 
bra skola där jag fick chansen 
att utvecklas.

– Thomas har tagit plats på Alboskolan

Thomas Sjögren Amcoff är ny rektor på Alboskolan i Skepp-
landa.

Besök vår utställning
och se vårt sortiment
av vikarmsmarkiser,
fönstermarkiser, persienner,
lamell- och plisségardiner.
www.kungalvssolskydd.se

UTMARKSVÄGEN 18.  TEL 0303-644 96 
ÖPPET: MÅN-TORS 14-18,  FRE 14-16
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Flytta med Länsförsäkringar

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

ADRESS SKOLVÄGEN 3A, VÅN 1/3 BOAREA CA 53 M²
2 ROK ACCEPTERAT PRIS 595 000 KR AVGIFT 3 495
KR/MÅN VISAS SÖ 22/9 12.00-13.00 RING OCH BOKA
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG TELEFON 0303-33 16 42

BR 2 ROK - BOHUS
Ljus och trevlig lägenhet om två rum och kök i centrala
Bohus. Omtyckt förening med närhet till tågpendeln som
enkelt tar dig till Gbg. Välkommen!

ADRESS KUNGSVÄGEN 20 BOAREA CA 101 M² / 3 ROK
ENERGIPRESTANDA 138 KWH/M² ÅR TOMTAREA 1752 M²
ACCEPTERAT PRIS 1 485 000 KR VISAS SÖ 22/9 15.00-
15.45 RING OCH BOKA MÄKLARE LASSE KNAVING
TELEFON 0303-331641

FRILIGGANDE VILLA - ALVHEM
Ett riktigt mysigt hus med bevarad, äldre charm. Underbar
trädgård. Vardagsrum med vacker järnkamin. Helkaklat
badrum. Nära förskola och pendelstation

ADRESS PATRON AHLMANNS ALLÉ 29
BOAREA CA 109 M² 4 ROK TOMTAREA 308 M²
ACCEPTERAT PRIS 2 595 000 KR VISAS SÖ 22/9 14.00-
15.00 RING OCH BOKA MÄKLARE FREDRIK HELLBERG
TELEFON 0303-33 16 42

RADHUS - NÖDINGE
Modernt och fräscht gavelradhus i Backa Säteri. Hög
invändig standard samt två sköna uteplatser på varsin sida
om huset. Vacker trädgård och carport.
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TRÄNING
FÖR ALLA!

PROVTRÄNA GRUPPTRÄNING

EN VECKA GRATIS!
GÄLLER 1 GÅNG PER PERSON OCH ÅR UNDER BEMANNADE 

ÖPPETTIDER PÅ VALFRI SPORTLIFEKLUBB I ALE. 

MOT UPPVISANDE AV FLYGBLAD. ÅLDERSGRÄNS 18 ÅR. 

299
ALLA AKTIVITETER

KR/MÅN
12 MÅN AG

TRÄNA PÅ TRE KLUBBAR I ALE

ALLT INGÅR!TR
ÄN

A 
PÅ 140 KLUBBAR I SVERIGE! ALLA MÄNNISKOR, ALLA

 Å
LD

RA
R! RESPASS

INGÅR!

ÄLVÄNGEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60  |  NÖDINGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00  |  NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, TEL 0303-74 16 50
SPORTLIFE EDETS VÄRDSHUS & HOTELL SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-651 616  |  SPORTLIFE BADHUSET MAJORSGATAN 11  |  WWW.SPORTLIFE.SE

BONUSPAKET OCH PT INGÅR!
TVÅ PT-TILLFÄLLEN, PT SMALL 
GROUP, väska, vattenfl aska, 
respass, sol- och 
massagekort 
samt fem 
give-away-cards. 
Värde 2448 kr.
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SKEPPLANDA. Tea-
tervinden fl yttar in hos 
Café Molin i Skepp-
landa.

Det utlovas kultur-
aktiviteter av de mest 
skiftande slag.

Premiären äger rum 
fredagen den 27 sep-
tember.

Café Molin utgör tillsam-
mans med biblioteket en 
naturlig mötesplats på Albo-
torget. Caféägaren Jonas 
Molin sprudlar av idéer och 
nu sjösätter han ett helt nytt 
koncept.

– Sista fredagen i varje 
månad kommer det att bjudas 
underhållning av något slag. 
Det blir på kvällstid när caféet 
har stängt för dagen, berättar 
Jonas Molin.

– Jag slängde ut en fråga 
till Kulturföreningen Tea-
tervinden som tände direkt 
på mitt förslag. De står för 
underhållningen och jag för 
lokalen.

På premiärkvällen gästas 
Café Molin av trubaduren 
Robin Bodefjord. Det blir 
sång och därtill serveras en 
tapasbuffé.

– Förhoppningsvis ska 
detta tilltala Skepplanda-
borna, som inte är direkt 
bortskämda med den här 
typen av aktiviteter. Antalet 
platser är begränsade, 20-25 
personer är vad jag kan ta in, 
så det är först till kvarn som 
gäller. Man måste ringa eller 
komma in och boka sin plats 
i förväg, hälsar Jonas Molin.

Från Teatervindens sida 
ser man fram emot samarbe-

tet med Café Molin.
– Det är bra att få konti-

nuitet i verksamheten mellan 
våra stora teaterprojekt, säger 
Patrik Lekman.

Teatervinden avslutade 
nyligen sin kritikerrosade 
produktion ”Dansen på 
Furulund”, som spelades vid 
inte mindre än 18 tillfällen i 
Furulundsparken.

– Nu laddar vi om och ser 
fram emot att få komma till 
Skepplanda, säger Rebecka 
Konradsson.

Temat för nästkommande 
kulturafton hos Café Molin är 
redan bestämt. Fredagen den 
27 oktober blir det spökkväll.

NÖDINGE. Det började 
som ett försöksprojekt 
förra året.

Nu har Ale Cinema 
blivit ett begrepp.

Fem lunchfi lmer kom-
mer att visas i höst 
under Kulturverkets 
försorg.

Till höstpremiären förra 
torsdagen kom 70 personer 
för att se ”En oväntad vän-
skap”. Den franska dramafil-
men från 2011 stod överst på 
önskelistan hos filmklubbens 
medlemmar.

– Roligt att kunna tillgo-
dose ert önskemål. Det blir 
fler önskefilmer i höst, för-

klarade kultursamordnare 
Sofie Pheiffer Rittfeldt när 
hon hälsade välkommen till 
Ale gymnasiums teatersa-
long.

Filmbesökarna löser ett 
medlemskap för hundra 
kronor vilket berättigar entré 
till fem filmer per termin. 
Nu följer i tur och ordning 
”Argo”, ”Hitchcok”, ”Äta 
sova dö” och avslutnings-
vis ”Beasts of the southern 
wild”.

– Allt fler daglediga har 
fått upp ögonen för våra 
lunchfilmer och det är natur-
ligtvis roligt, säger Sofie 
Pheiffer Rittfeldt.

Lokaltidningen träffade 
Nisse Svensson som åkt 

från Surte till Nödinge för 
att se ”En oväntad vänskap”.

– Ett jättebra initiativ från 
kommunens sida. Detta är 
verkligen friskvård! Risken 
är annars att vi äldre sitter 
hemma till dess att väggarna 
klämmer ihop oss. Jag var här 
en gång i våras och blev väl-
digt förtjust, säger Nisse.

Äldrepedagog Carina 
Wallström hyllar också 
Kulturverkets satsning med 
lunchfilm i Ale gymnasium.

– Vi är här med våra del-
tagare från Mötesplats för 
äldre. Det är väldigt uppskat-
tat, säger Carina.

Nästa lunchfilm visas tors-
dagen den 25 september.

JONAS ANDERSSON

Rakel och Jonas Molin, ägare till Café Molin i Skepplanda, smider planer tillsammans med 
Teatervindens representanter Patrik Lekman och Rebecka Konradsson.

PÅ ALBOTORGET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Inleder samarbete med Café Molin
Teatervinden antar ny utmaning

Kultursamordnare Sofi e Pheiffer Rittfeldt hälsar besökarna välkomna till lunchfi lm i Ale 
gymnasium.

– Lunchfi lmer lockar daglediga
Ale Cinema en succé

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

Maria 
Karlsson

Elisabeth 
Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Välskött på lugn 
återvändsgata!

Välkommen till detta otroligt prydliga och 
trivsamma hus i Bohus! Huset är mycket 
välskött men lämnar ändå utrymme till egen 
prägel. Carport med förråd. Hel källare med 
plats för både hobby och förvaring. Huset 
ligger näst längst in på lugn återvändsgata 
- perfekt för barnfamiljen. Ska ses och 
upplevas på plats! 92 kvm. 

Pris 1.695.000:- som utgångspris.
Visas 24/9. 
Adress Åkergränd 5.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se.

Stora möjligheter!

En möjlighet för dig som vill sätta din 
egen prägel på ditt boende och kanske 
dessutom ha en verksamhet.1,5-plans villa 
med källare och ekonomibyggnad på ca 
300 kvm, indelad i stort garage/verkstad 
och ladugård. Härlig trädgård. Mycket natur 
och öppna ängar. Nära pendelstationen och 
nya E45:an. 105+63 kvm. 

Pris 995.000:- som utgångspris.
Visas 18/9 och 19/9. 
Adress Tingberg 213.

Insynsskyddat radhus 
på gaveln!

Välkommen till detta otroligt välplanerade 

ett plan och huset passar både gammal 
och ung. Två helkaklade badrum. Fin 
insynsskyddad baksida med enkel lättskött 
tomt. Välkommen på visning!  118 kvm. 

Pris 1.795.000:- som utgångspris.
Visas 24/9. 
Adress Herregårdsgärdet 21.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se.

Trivsamt i Lilla Edet!

Trevlig villa på trivsamt område! Här 

insynsskyddad trädgård med staket runt 
om, fristående garage med bakomliggande 
förråd, en praktisk källare, vattenburet 
värmesystem, underbar altan i söderläge, 
fräscht kök med gott om plats samt en 
öppen spis i vardagsrummet. 130+75 kvm. 

1.195.000:- som utgångspris.
Visas 22 & 24/9.
Adress Bengt Ivarsgatan 37.
Maria Karlsson 070-240 63 30
maria@axelssonsfast.se.

Bohus
Lödöse

Hjäll
bo

Lilla
 Edet
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Elvis för en kväll
På fredag blåser amerikanska vindar genom Skepplanda.

50-talsrock i form av Elvis, Johnny Cash och Carl Perkins utlovas.
Då sjunger 15-åriga Linus Hansson från Nödinge med The Cadillac Band.

På fredag ska du upp-
träda med Elvislåten ”In 
the ghetto” tillsammans 
med de gamla rockrä-
varna i The Cadillac Band 
i Skepplanda bygdegård. 
Är du nervös?
– Det ska bli roligt, men lite 
nervöst är det allt. 

Vilken är bästa Elvislå-
ten?
– Jag lyssnar inte så mycket 
på Elvis, men ”In the 
ghetto” är i så fall favorit-
låten. Pappa är ett större 
Elvisfan så det var han som 
tipsade om nostalgikvällen. 
Jag lyssnar mest på pop, typ 
One Direction.

Var har man kunnat höra 
dig sjunga innan?

– Jag har sjungit på skolav-
slutningen på Ale gymnasi-
ums teaterscen, men annars 
mest hemma. 

Varifrån kommer ditt 
intresse för sång och 
musik?
– Jag har alltid sjungit, ända 
sedan jag var liten. Farfar 
sjöng mycket så jag har nog 
fått det från honom. 

Vad är drömmen då?
– Att sjunga i ett känt pop-
band.

Går du på Kulturskolan?
– Nej inte än, men jag ska 
nog börja till våren. Det 
hade varit roligt att lära sig 
lite mer och spela gitarr 
eller piano.

Du ska välja gymnasium 
nästa år. Vad blir det då 
tro?
– Något inom musik 
tror jag, men jag har inte 
bestämt mig än.

Vad brukar du göra på fri-
tiden, när du inte sysslar 
med musik?
– Jag spelar dataspe-
let League of Legends, så 
ibland ordnar jag och kom-
pisarna lan. Sedan brukar 
jag vara på Mötesplats 
Ungdom i Nödinge, spela 
pingis, Ps3 och hänga med 
kompisar.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Linus Hansson
Ålder: 15
Bor: Nödinge
Familj: Pappa Tyrone, mamma 
Therese och sju syskon
Gör: Går i 9:an på Kyrkbyskolan 
i Nödinge
Intressen: Sång, musik, vänner 
och dataspel
Lyssnar på: Pop. One Direction 
är ett favoritband
Äter helst: Thaimat
Drömresa: Italien eller Spanien
Aktuell: Sjunger med The Ca-
dillac Band nu på fredag den 
20:e september i Skepplanda 
bygdegård
Bästa låten med Elvis: ”In the 
ghetto”

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

TECKNA DITT KORT REDAN IDAG PÅ NORDIC WELLNESS DOMKYRKAN,
DROTTNINGGATAN 16, GÖTEBORG, TEL 031-13 66 25
OCH TRÄNA PÅ VALFRI NW-KLUBB FRAM TILLS ÖPPNINGEN

nordicwellness.se

grattis
älvängen

GYMKORT
199 KR / MÅN

12 MÅN AG

GYMKORT
NÅGON

ANNANSTANS?
VI LÖSER
IN DET!

DEN 1 NOVEMBER ÖPPNAR VI
1500 TOPPFRÄSCHA KVM

PÅ HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

GYM 
KONDITION
SPINNING

GRUPPTRÄNING 
FRIA VIKTER 
PERSONLIG TRÄNING 

REHAB & SJUKGYMNASTIK 
FÖRETAGSFRISKVÅRD
KIDZCLUB & BARNDANS

 UNGDOMSKORT
SENIORKLUBB
SOL & RELAX 



alekuriren  |   nummer 33  |   vecka 38  |   201312

SKEPPLANDA. Tea-
tervinden fl yttar in hos 
Café Molin i Skepp-
landa.

Det utlovas kultur-
aktiviteter av de mest 
skiftande slag.

Premiären äger rum 
fredagen den 27 sep-
tember.

Café Molin utgör tillsam-
mans med biblioteket en 
naturlig mötesplats på Albo-
torget. Caféägaren Jonas 
Molin sprudlar av idéer och 
nu sjösätter han ett helt nytt 
koncept.

– Sista fredagen i varje 
månad kommer det att bjudas 
underhållning av något slag. 
Det blir på kvällstid när caféet 
har stängt för dagen, berättar 
Jonas Molin.

– Jag slängde ut en fråga 
till Kulturföreningen Tea-
tervinden som tände direkt 
på mitt förslag. De står för 
underhållningen och jag för 
lokalen.

På premiärkvällen gästas 
Café Molin av trubaduren 
Robin Bodefjord. Det blir 
sång och därtill serveras en 
tapasbuffé.

– Förhoppningsvis ska 
detta tilltala Skepplanda-
borna, som inte är direkt 
bortskämda med den här 
typen av aktiviteter. Antalet 
platser är begränsade, 20-25 
personer är vad jag kan ta in, 
så det är först till kvarn som 
gäller. Man måste ringa eller 
komma in och boka sin plats 
i förväg, hälsar Jonas Molin.

Från Teatervindens sida 
ser man fram emot samarbe-

tet med Café Molin.
– Det är bra att få konti-

nuitet i verksamheten mellan 
våra stora teaterprojekt, säger 
Patrik Lekman.

Teatervinden avslutade 
nyligen sin kritikerrosade 
produktion ”Dansen på 
Furulund”, som spelades vid 
inte mindre än 18 tillfällen i 
Furulundsparken.

– Nu laddar vi om och ser 
fram emot att få komma till 
Skepplanda, säger Rebecka 
Konradsson.

Temat för nästkommande 
kulturafton hos Café Molin är 
redan bestämt. Fredagen den 
27 oktober blir det spökkväll.

NÖDINGE. Det började 
som ett försöksprojekt 
förra året.

Nu har Ale Cinema 
blivit ett begrepp.

Fem lunchfi lmer kom-
mer att visas i höst 
under Kulturverkets 
försorg.

Till höstpremiären förra 
torsdagen kom 70 personer 
för att se ”En oväntad vän-
skap”. Den franska dramafil-
men från 2011 stod överst på 
önskelistan hos filmklubbens 
medlemmar.

– Roligt att kunna tillgo-
dose ert önskemål. Det blir 
fler önskefilmer i höst, för-

klarade kultursamordnare 
Sofie Pheiffer Rittfeldt när 
hon hälsade välkommen till 
Ale gymnasiums teatersa-
long.

Filmbesökarna löser ett 
medlemskap för hundra 
kronor vilket berättigar entré 
till fem filmer per termin. 
Nu följer i tur och ordning 
”Argo”, ”Hitchcok”, ”Äta 
sova dö” och avslutnings-
vis ”Beasts of the southern 
wild”.

– Allt fler daglediga har 
fått upp ögonen för våra 
lunchfilmer och det är natur-
ligtvis roligt, säger Sofie 
Pheiffer Rittfeldt.

Lokaltidningen träffade 
Nisse Svensson som åkt 

från Surte till Nödinge för 
att se ”En oväntad vänskap”.

– Ett jättebra initiativ från 
kommunens sida. Detta är 
verkligen friskvård! Risken 
är annars att vi äldre sitter 
hemma till dess att väggarna 
klämmer ihop oss. Jag var här 
en gång i våras och blev väl-
digt förtjust, säger Nisse.

Äldrepedagog Carina 
Wallström hyllar också 
Kulturverkets satsning med 
lunchfilm i Ale gymnasium.

– Vi är här med våra del-
tagare från Mötesplats för 
äldre. Det är väldigt uppskat-
tat, säger Carina.

Nästa lunchfilm visas tors-
dagen den 25 september.

JONAS ANDERSSON

Rakel och Jonas Molin, ägare till Café Molin i Skepplanda, smider planer tillsammans med 
Teatervindens representanter Patrik Lekman och Rebecka Konradsson.

PÅ ALBOTORGET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Inleder samarbete med Café Molin
Teatervinden antar ny utmaning

Kultursamordnare Sofi e Pheiffer Rittfeldt hälsar besökarna välkomna till lunchfi lm i Ale 
gymnasium.

– Lunchfi lmer lockar daglediga
Ale Cinema en succé

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 
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Roger  
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Ditte  
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Bruhner

David
Strid

Christina 
Olson

Birgitta  
Gunnarsson

Det är vi som 
är Axelssons!

Välskött på lugn 
återvändsgata!

Välkommen till detta otroligt prydliga och 
trivsamma hus i Bohus! Huset är mycket 
välskött men lämnar ändå utrymme till egen 
prägel. Carport med förråd. Hel källare med 
plats för både hobby och förvaring. Huset 
ligger näst längst in på lugn återvändsgata 
- perfekt för barnfamiljen. Ska ses och 
upplevas på plats! 92 kvm. 

Pris 1.695.000:- som utgångspris.
Visas 24/9. 
Adress Åkergränd 5.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se.

Stora möjligheter!

En möjlighet för dig som vill sätta din 
egen prägel på ditt boende och kanske 
dessutom ha en verksamhet.1,5-plans villa 
med källare och ekonomibyggnad på ca 
300 kvm, indelad i stort garage/verkstad 
och ladugård. Härlig trädgård. Mycket natur 
och öppna ängar. Nära pendelstationen och 
nya E45:an. 105+63 kvm. 

Pris 995.000:- som utgångspris.
Visas 18/9 och 19/9. 
Adress Tingberg 213.

Insynsskyddat radhus 
på gaveln!

Välkommen till detta otroligt välplanerade 

ett plan och huset passar både gammal 
och ung. Två helkaklade badrum. Fin 
insynsskyddad baksida med enkel lättskött 
tomt. Välkommen på visning!  118 kvm. 

Pris 1.795.000:- som utgångspris.
Visas 24/9. 
Adress Herregårdsgärdet 21.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se.

Trivsamt i Lilla Edet!

Trevlig villa på trivsamt område! Här 

insynsskyddad trädgård med staket runt 
om, fristående garage med bakomliggande 
förråd, en praktisk källare, vattenburet 
värmesystem, underbar altan i söderläge, 
fräscht kök med gott om plats samt en 
öppen spis i vardagsrummet. 130+75 kvm. 

1.195.000:- som utgångspris.
Visas 22 & 24/9.
Adress Bengt Ivarsgatan 37.
Maria Karlsson 070-240 63 30
maria@axelssonsfast.se.

Bohus
Lödöse

Hjäll
bo

Lilla
 Edet
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Elvis för en kväll
På fredag blåser amerikanska vindar genom Skepplanda.

50-talsrock i form av Elvis, Johnny Cash och Carl Perkins utlovas.
Då sjunger 15-åriga Linus Hansson från Nödinge med The Cadillac Band.

På fredag ska du upp-
träda med Elvislåten ”In 
the ghetto” tillsammans 
med de gamla rockrä-
varna i The Cadillac Band 
i Skepplanda bygdegård. 
Är du nervös?
– Det ska bli roligt, men lite 
nervöst är det allt. 

Vilken är bästa Elvislå-
ten?
– Jag lyssnar inte så mycket 
på Elvis, men ”In the 
ghetto” är i så fall favorit-
låten. Pappa är ett större 
Elvisfan så det var han som 
tipsade om nostalgikvällen. 
Jag lyssnar mest på pop, typ 
One Direction.

Var har man kunnat höra 
dig sjunga innan?

– Jag har sjungit på skolav-
slutningen på Ale gymnasi-
ums teaterscen, men annars 
mest hemma. 

Varifrån kommer ditt 
intresse för sång och 
musik?
– Jag har alltid sjungit, ända 
sedan jag var liten. Farfar 
sjöng mycket så jag har nog 
fått det från honom. 

Vad är drömmen då?
– Att sjunga i ett känt pop-
band.

Går du på Kulturskolan?
– Nej inte än, men jag ska 
nog börja till våren. Det 
hade varit roligt att lära sig 
lite mer och spela gitarr 
eller piano.

Du ska välja gymnasium 
nästa år. Vad blir det då 
tro?
– Något inom musik 
tror jag, men jag har inte 
bestämt mig än.

Vad brukar du göra på fri-
tiden, när du inte sysslar 
med musik?
– Jag spelar dataspe-
let League of Legends, så 
ibland ordnar jag och kom-
pisarna lan. Sedan brukar 
jag vara på Mötesplats 
Ungdom i Nödinge, spela 
pingis, Ps3 och hänga med 
kompisar.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Linus Hansson
Ålder: 15
Bor: Nödinge
Familj: Pappa Tyrone, mamma 
Therese och sju syskon
Gör: Går i 9:an på Kyrkbyskolan 
i Nödinge
Intressen: Sång, musik, vänner 
och dataspel
Lyssnar på: Pop. One Direction 
är ett favoritband
Äter helst: Thaimat
Drömresa: Italien eller Spanien
Aktuell: Sjunger med The Ca-
dillac Band nu på fredag den 
20:e september i Skepplanda 
bygdegård
Bästa låten med Elvis: ”In the 
ghetto”

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

TECKNA DITT KORT REDAN IDAG PÅ NORDIC WELLNESS DOMKYRKAN,
DROTTNINGGATAN 16, GÖTEBORG, TEL 031-13 66 25
OCH TRÄNA PÅ VALFRI NW-KLUBB FRAM TILLS ÖPPNINGEN

nordicwellness.se

grattis
älvängen

GYMKORT
199 KR / MÅN

12 MÅN AG

GYMKORT
NÅGON

ANNANSTANS?
VI LÖSER
IN DET!

DEN 1 NOVEMBER ÖPPNAR VI
1500 TOPPFRÄSCHA KVM

PÅ HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

GYM 
KONDITION
SPINNING

GRUPPTRÄNING 
FRIA VIKTER 
PERSONLIG TRÄNING 

REHAB & SJUKGYMNASTIK 
FÖRETAGSFRISKVÅRD
KIDZCLUB & BARNDANS

 UNGDOMSKORT
SENIORKLUBB
SOL & RELAX 
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Vi har 24 nybyggda lägenheter till salu.
Än så länge.

peabbostad.se

BRF
Östra Ängarne
– prisvärt och

bekvämt!

Reservera din favorit på säljstarten 26 september!
En järnnia från Backa Säteri Golf i
Nödinge bygger vi funktionella lägenheter 
med stora, möblerbara balkonger i soligt 
västerläge. Kom på säljstart den 26:e 
september, så har du möjlighet att
reservera din favoritlägenhet på plats.

Säljstarten hålls på Backa Säteri Golf (Säterivägen 2) torsdagen den 26:e september kl 17. 
Anmäl dig till mäklare Joakim Olsson. Varmt välkommen!

Joakim Olsson
Fastighetsbyrån

Telefon: 0303-74 62 50
Mobil: 0708-44 63 12
joakim.olsson@
fastighetsbyran.se

Ni slänger - Vi sorterar
Detta ingår i priset 3300 kronor
• Utstättningsavgift
•  Valfri containerstorlek 

upp till 10m3

• Containerhyra 5 dagar
• Hemtagningsavgift
• Behandlingsavgift

Det enda ni inte kan slänga i denna container är miljöfarligt avfall 
t ex tryckt trä, gips, elektronik och kyl/frys eller schaktmassor.

Beställ redan idag!
Ring 0303-24 58 60

Hyr container i 
Ale till fast pris!

SURTE. I nästan tre år har 
surtesonen Anders Lundin 
arbetat med sin fi lm om 
Surte glasbruk.

Nu är den äntligen färdig 
och titeln blev till slut ”Li-
vet på Surte”.

En av de medverkande är 
Bertil Lundgren 89, som 
började arbeta på brukets 
avlöningskontor redan 
1940. 

Klockan var strax efter åtta på 
morgonen den 29 september 
1950. 

Bertil Lundgren stod i bad-
rummet och rakade sig när han 
plötsligt såg genom fönstren hur 
husen försvann ner i älven. 

Han var nygift och nyinflyttad 
i ett rött hus i Forsbäcken i södra 
Surte när raset ägde rum. 

Det han inte vet om Surtes his-
toria är inte värt att veta.

Redan som 16-åring hade han 
börjat arbeta på glasbrukets avlö-
ningskontor och han skulle jobba 
kvar ända fram till nedläggningen 
1978. 

Bertil är en av de medverkande 
i Anders Lundins film ”Livet på 
Surte”. Titeln är sprungen ur ett 
talesätt från förr. 

– Man sa inte att man jobbade i 
Surte utan just på Surte.

Arbetet med att berätta histo-
rien om det gamla brukssamhäl-
let har pågått i närmare tre år. 
Resultatet blev en dokumentär-
film där såväl tidigare bruksar-
betare som dåvarande direktören 
för förpackningsföretaget PLM 
(AB Plåtmanufaktur), Ulf Laurin 
medverkar.

– Att hitta bild- och textma-
terial har inte varit svårt. Glas-
bruksmuseet har tillgång till 
mycket och sedan har jag stött på 
människor under resans gång som 
bidragit till historien. En kille 
hörde av sig och berättade att han 
hittat sin farfars fars anteckningar 
från 1800-talet. När han skickade 
över materialet visade det sig vara 
på 100 A4-sidor, säger Anders.

Officiellt släpp
Filmen tillägnar han direktören 
Per Hemberg som var dispo-
nent på bruket och på många sätt 
bidrog till Surtes utveckling.

Exakt hur filmen ska distribu-
eras kvarstår men Anders Lundin 

siktar på att släppa filmen för all-
mänheten under oktober månad 
och den kommer då att säljas 
bland annat på Glasbruksmuseet. 
Den kommer även att lanseras på 
internet.

Med stor inlevelse tar filmen 
oss med på en resa i tiden, genom 
brukets guldålder på 60-talet till 
den oundvikliga nedläggningen 
1978. Vi får höra om hur man 
firade sitt 100-årsjubileum 1962, 
om arbetet i hyttan och om att 
leva i brukssamhället Surte när 
tidningsrubriken löd: ”Trygghe-
ten glider ut som leran i Surte”. 

JOHANNA ROOS

Ögonkontakt. Sara Persson och Stefan 
Karlsson på Enekullevägen i Nol fi ck sig 
en överraskning när de öppnade altan-
dörren den 27 augusti. 
I trädgården låg en älg och vilade sig i 
skogsbrynet och katten Linus tittade 
nyfi ket på. 

Text: Johanna Roos

Karin Karlsson lämnade in en bild tagen 
på Skogsvägen 17 i Nol, där en älg slagit 
sig till ro i trädgården. Tämligen nöjd och 
aningen trött.

Oväntat möte
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Berättar historien. Bertil Lundgren 89 är en av de medverkande i An-
ders Lundins fi lm ”Livet på Surte”. 

Historiens vingslag blåser genom An-
ders Lundins fi lm "Livet på Surte".

– ”Livet på Surte” släpps för allmänheten under oktober
Filmen om Surte klar
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ÄLVÄNGEN. Ale kom-
mun har anställt fyra 
trygghetsvärdar.

De kommer att arbeta 
på och vid pendeltågs-
stationerna.

Trygghetsvärdarna 
kommer att tjänstgöra 
parvis samtliga kvällar 
i veckan.

Syftet är att förebygga skade-
görelse och öka tryggheten 
runt pendeltågsstationerna. 
Petra Olsson, Michael 
Lauricella, Marcus Thörn-
blom och Ulla Mattsson 
har alla olika yrkesbakgrund. 
De nyanställda trygghetsvär-
darna kommer att samarbeta 
med fältassistenter, sociala 
myndigheter och polis.

– Vi blir en extra resurs i 
samhället. Ingen ska behöva 

känna sig otrygg när de åker 
tåg eller befinner sig på sta-
tionen, säger Ulla Mattsson.

– Personligen tycker jag 
det är väldigt roligt att jobba 
med människor. Den sociala 
biten, att prata med folk, 
är en viktig bit i rollen som 
trygghetsvärd. Vi ska vara 
en hjälp i samhället både för 
gammal och ung, poängterar 
Michael Lauricella.

Trygghetsvärdarna är 
utrustade med marinblå 
jackor, så att allmänheten 
tydligt ska känna igen dem.

– Alependeln innebär fan-
tastiska möjligheter för vår 
kommun. Det är vårt gemen-
samma ansvar att se till så att 
stationerna och tågen förblir 
en trygg plats att vistas på, 
avslutar Marcus Thörnblom.

JONAS ANDERSSON

Ale kommuns trygghetsvärdar är från vänster Michael Lau-
ricella, Ulla Mattsson, Marcus Thörnblom och Petra Olsson.

– En extra resurs i samhället

Trygghetsvärdar i tjänst

Vintersäkra 
ditt elpris nu!
Just nu kan du köpa 
fast elpris 1 nov–30 apr 

för 92 öre/kWh*
Priserna ovan gäller tom 2013-09-22.  
Ange kod ”Alekuriren” vid beställning.

Ring oss på 0303-33 24 00 eller besök  
www.aleel.se/elavtal så hjälper vi dig! 

*  Inklusive skatt och moms, fast avgift tillkommer med 25 kr/mån.

www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors 

Gilla oss på 
Facebook

www.aleel.se

NÖDINGE. Förberedel-
serna inför konserten 
med Star for life i Ale 
gymnasium tisdagen 
den 8 oktober pågår för 
fullt.

Intresset från all-
mänheten är stort.

– Det har redan sålts 
150 biljetter, förkla-
rar Birgitta Augusts-
son, som ansvarar för 
utvecklingsarbetet med 
det sociala investe-
ringsperspektivet för 
barn och unga i Ale.

Touch of Africa är en konsert 
med Star Choir South Africa, 
Thandiwe Mazibuko och 
Triple & Touch, som tillsam-
mans med barn och ungdo-
mar från Ale kommun intar 
gymnasieskolans idrottshall 
den 8 oktober.

– Rekryteringen av kör-
medlemmar är i full gång. 
Det är många som vill vara 
med, men det finns fortfa-
rande platser kvar. Totalt ska 
vi bli 200 barn och ungdomar 
i kören, säger Mia Odlöw 
som tillsammans med Per-

nilla Sandgren fungerar 
som coacher i arbetet med 
Star for life.

– De som inte har någon 
egen Star for life-kör på sin 
skola kan anmäla sig till de 
extrarepetitioner som sker i 
Ale gymnasiums musiksal på 
måndagseftermiddagar/kväl-
lar, säger Mia Odlöw.

Som en frukt av den före-
tagarfrukost som hölls för ett 
par veckor sedan har också 
näringslivet visat ett intresse 
för projektet.

– Det är flera företag 

som har hört av sig och låtit 
meddela att de tänker köpa 
biljetter till sina anställda 
och på så sätt stötta det här 
initiativet, säger Jannike 
Åhlgren, näringslivschef i 
Ale kommun.

Det finns totalt 500 biljet-
ter varav 50 är ungdomsbil-
jetter som säljs till ett redu-
cerat pris.

Biljettförsälj-
ningen till kon-
serten med Star 
for life tisdagen 
den 8 okto-
ber har redan 
snurrat igång. 
Biljetter säljs på 
huvudbibliote-
ket i Nödinge.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Stort intresse för Star for lifes konsert
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Reservera din favorit på säljstarten 26 september!
En järnnia från Backa Säteri Golf i
Nödinge bygger vi funktionella lägenheter 
med stora, möblerbara balkonger i soligt 
västerläge. Kom på säljstart den 26:e 
september, så har du möjlighet att
reservera din favoritlägenhet på plats.

Säljstarten hålls på Backa Säteri Golf (Säterivägen 2) torsdagen den 26:e september kl 17. 
Anmäl dig till mäklare Joakim Olsson. Varmt välkommen!

Joakim Olsson
Fastighetsbyrån

Telefon: 0303-74 62 50
Mobil: 0708-44 63 12
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fastighetsbyran.se
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SURTE. I nästan tre år har 
surtesonen Anders Lundin 
arbetat med sin fi lm om 
Surte glasbruk.

Nu är den äntligen färdig 
och titeln blev till slut ”Li-
vet på Surte”.

En av de medverkande är 
Bertil Lundgren 89, som 
började arbeta på brukets 
avlöningskontor redan 
1940. 

Klockan var strax efter åtta på 
morgonen den 29 september 
1950. 

Bertil Lundgren stod i bad-
rummet och rakade sig när han 
plötsligt såg genom fönstren hur 
husen försvann ner i älven. 

Han var nygift och nyinflyttad 
i ett rött hus i Forsbäcken i södra 
Surte när raset ägde rum. 

Det han inte vet om Surtes his-
toria är inte värt att veta.

Redan som 16-åring hade han 
börjat arbeta på glasbrukets avlö-
ningskontor och han skulle jobba 
kvar ända fram till nedläggningen 
1978. 

Bertil är en av de medverkande 
i Anders Lundins film ”Livet på 
Surte”. Titeln är sprungen ur ett 
talesätt från förr. 

– Man sa inte att man jobbade i 
Surte utan just på Surte.

Arbetet med att berätta histo-
rien om det gamla brukssamhäl-
let har pågått i närmare tre år. 
Resultatet blev en dokumentär-
film där såväl tidigare bruksar-
betare som dåvarande direktören 
för förpackningsföretaget PLM 
(AB Plåtmanufaktur), Ulf Laurin 
medverkar.

– Att hitta bild- och textma-
terial har inte varit svårt. Glas-
bruksmuseet har tillgång till 
mycket och sedan har jag stött på 
människor under resans gång som 
bidragit till historien. En kille 
hörde av sig och berättade att han 
hittat sin farfars fars anteckningar 
från 1800-talet. När han skickade 
över materialet visade det sig vara 
på 100 A4-sidor, säger Anders.

Officiellt släpp
Filmen tillägnar han direktören 
Per Hemberg som var dispo-
nent på bruket och på många sätt 
bidrog till Surtes utveckling.

Exakt hur filmen ska distribu-
eras kvarstår men Anders Lundin 

siktar på att släppa filmen för all-
mänheten under oktober månad 
och den kommer då att säljas 
bland annat på Glasbruksmuseet. 
Den kommer även att lanseras på 
internet.

Med stor inlevelse tar filmen 
oss med på en resa i tiden, genom 
brukets guldålder på 60-talet till 
den oundvikliga nedläggningen 
1978. Vi får höra om hur man 
firade sitt 100-årsjubileum 1962, 
om arbetet i hyttan och om att 
leva i brukssamhället Surte när 
tidningsrubriken löd: ”Trygghe-
ten glider ut som leran i Surte”. 

JOHANNA ROOS

Ögonkontakt. Sara Persson och Stefan 
Karlsson på Enekullevägen i Nol fi ck sig 
en överraskning när de öppnade altan-
dörren den 27 augusti. 
I trädgården låg en älg och vilade sig i 
skogsbrynet och katten Linus tittade 
nyfi ket på. 

Text: Johanna Roos

Karin Karlsson lämnade in en bild tagen 
på Skogsvägen 17 i Nol, där en älg slagit 
sig till ro i trädgården. Tämligen nöjd och 
aningen trött.

Oväntat möte
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Berättar historien. Bertil Lundgren 89 är en av de medverkande i An-
ders Lundins fi lm ”Livet på Surte”. 

Historiens vingslag blåser genom An-
ders Lundins fi lm "Livet på Surte".

– ”Livet på Surte” släpps för allmänheten under oktober
Filmen om Surte klar
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ÄLVÄNGEN. Ale kom-
mun har anställt fyra 
trygghetsvärdar.

De kommer att arbeta 
på och vid pendeltågs-
stationerna.

Trygghetsvärdarna 
kommer att tjänstgöra 
parvis samtliga kvällar 
i veckan.

Syftet är att förebygga skade-
görelse och öka tryggheten 
runt pendeltågsstationerna. 
Petra Olsson, Michael 
Lauricella, Marcus Thörn-
blom och Ulla Mattsson 
har alla olika yrkesbakgrund. 
De nyanställda trygghetsvär-
darna kommer att samarbeta 
med fältassistenter, sociala 
myndigheter och polis.

– Vi blir en extra resurs i 
samhället. Ingen ska behöva 

känna sig otrygg när de åker 
tåg eller befinner sig på sta-
tionen, säger Ulla Mattsson.

– Personligen tycker jag 
det är väldigt roligt att jobba 
med människor. Den sociala 
biten, att prata med folk, 
är en viktig bit i rollen som 
trygghetsvärd. Vi ska vara 
en hjälp i samhället både för 
gammal och ung, poängterar 
Michael Lauricella.

Trygghetsvärdarna är 
utrustade med marinblå 
jackor, så att allmänheten 
tydligt ska känna igen dem.

– Alependeln innebär fan-
tastiska möjligheter för vår 
kommun. Det är vårt gemen-
samma ansvar att se till så att 
stationerna och tågen förblir 
en trygg plats att vistas på, 
avslutar Marcus Thörnblom.

JONAS ANDERSSON

Ale kommuns trygghetsvärdar är från vänster Michael Lau-
ricella, Ulla Mattsson, Marcus Thörnblom och Petra Olsson.

– En extra resurs i samhället

Trygghetsvärdar i tjänst

Vintersäkra 
ditt elpris nu!
Just nu kan du köpa 
fast elpris 1 nov–30 apr 

för 92 öre/kWh*
Priserna ovan gäller tom 2013-09-22.  
Ange kod ”Alekuriren” vid beställning.

Ring oss på 0303-33 24 00 eller besök  
www.aleel.se/elavtal så hjälper vi dig! 

*  Inklusive skatt och moms, fast avgift tillkommer med 25 kr/mån.

www.aleel.se | 0303-33 24 00 | info@aleel.se
Lunnavägen 2, Box 3004, 449 14 Alafors 

Gilla oss på 
Facebook

www.aleel.se

NÖDINGE. Förberedel-
serna inför konserten 
med Star for life i Ale 
gymnasium tisdagen 
den 8 oktober pågår för 
fullt.

Intresset från all-
mänheten är stort.

– Det har redan sålts 
150 biljetter, förkla-
rar Birgitta Augusts-
son, som ansvarar för 
utvecklingsarbetet med 
det sociala investe-
ringsperspektivet för 
barn och unga i Ale.

Touch of Africa är en konsert 
med Star Choir South Africa, 
Thandiwe Mazibuko och 
Triple & Touch, som tillsam-
mans med barn och ungdo-
mar från Ale kommun intar 
gymnasieskolans idrottshall 
den 8 oktober.

– Rekryteringen av kör-
medlemmar är i full gång. 
Det är många som vill vara 
med, men det finns fortfa-
rande platser kvar. Totalt ska 
vi bli 200 barn och ungdomar 
i kören, säger Mia Odlöw 
som tillsammans med Per-

nilla Sandgren fungerar 
som coacher i arbetet med 
Star for life.

– De som inte har någon 
egen Star for life-kör på sin 
skola kan anmäla sig till de 
extrarepetitioner som sker i 
Ale gymnasiums musiksal på 
måndagseftermiddagar/kväl-
lar, säger Mia Odlöw.

Som en frukt av den före-
tagarfrukost som hölls för ett 
par veckor sedan har också 
näringslivet visat ett intresse 
för projektet.

– Det är flera företag 

som har hört av sig och låtit 
meddela att de tänker köpa 
biljetter till sina anställda 
och på så sätt stötta det här 
initiativet, säger Jannike 
Åhlgren, näringslivschef i 
Ale kommun.

Det finns totalt 500 biljet-
ter varav 50 är ungdomsbil-
jetter som säljs till ett redu-
cerat pris.

Biljettförsälj-
ningen till kon-
serten med Star 
for life tisdagen 
den 8 okto-
ber har redan 
snurrat igång. 
Biljetter säljs på 
huvudbibliote-
ket i Nödinge.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Stort intresse för Star for lifes konsert
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ÄLVÄNGEN. Ett nystar-
tat företag för kropp 
och knopp.

MALi är det gemen-
samma arbetsnamnet 
för två separata verk-
samheter.

– Vårt mål är att 
dela med oss av vår 
kunskap och erfaren-
het, men framförallt få 
människor att växa, sä-
ger Liise Dahlqvist och 
Ewa Marie Eliasson.
Granne med Studieförbun-
det Vuxenskolan, på Göte-
borgsvägen i Älvängen, har 
MALi nyligen öppnat. Liise 
Dahlqvist och Ewa Marie 
Eliasson driver två separata 
bolag, men under gemen-
samt tak.

– Vi jobbar både enskilt 
och tillsammans i olika pro-
jekt, som exempelvis med 
föreläsningar och kurser, 
förklarar Liise.

– Vi har en fjäril i vår logo-
type, som vi tycker symboli-
serar utveckling och kreativi-
tet. Den säger oss att vi ska 
leva här och nu, att var dag 
är en ny början med nya möj-
ligheter.

Liise Dahlqvist är inriktad 
på coachning och sorgbe-
arbetning. Hon vänder sig 
dels till privatpersoner, dels 
företag.

– En del företag upplever 
problem med hög sjukfrån-
varo eller att motivationen 
saknas i personalgruppen. 
Jag jobbar både på ledar- och 
personalnivå. Ibland tror sig 

personen vara på rätt plats, 
men att hon eller han mår 
dåligt. I själva verket kan 
det vara som så att klienten 
är på fel plats och egentli-
gen borde göra något annat. 
Många känner rädsla inför 
förändringar och jag hjälper 
dem att komma förbi dessa 
hinder.

– Den andra delen som jag 
ägnar mig åt är sorgbearbet-
ning. En hel del människor 
går runt med en obearbetad 
sorg inom sig. Sorg är alla 
de ofta motstridiga tankar 
och känslor som våra förlus-
ter väcker inom oss. I mina 
kurser har man möjlighet 
att bearbeta sin sorg i grupp 
eller enskilt, säger Liise.

Ewa Marie Eliasson erbju-
der kraniosakral terapi vilket 

är en metod där man mycket 
mjukt behandlar skallens alla 
ben i förhållande till ryggra-
den och bäckenet.

– Jag korrigerar små fel-
ställningar som i sin tur 
påverkar hela kroppen. En 
kraniosakral behandling 
hjälper kroppens system att 
komma i balans så att den kan 
självkorrigera och läka.

Örtmedicinsk konsul-
tation, hårmineralanalys, 
yoga- och meditationskurser 
och pilates med funktionell 
träning sker också under 
Ewa Maries ledning.

– Dessutom har jag tagit 
upp klassisk step up-träning 
från 90-talet, skrattar Ewa 
Marie.

ÖPPET: Måndag - fredag kl 11.00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

Varje  fredag 17-20
After Work
P Å  V Å R  L U N C H M E N Y  V A R J E  D A G :

VÄLJ MELLAN EN KÖTT- OCH EN FISKRÄTT 
ELLER VÅR PIZZA- OCH PASTABUFFÉ

STORT SALLADSBORD 
MÅNDAG - FREDAG KL 11.00- 14.30

ALE/LILLA EDET. Den 
årliga konstvandringen 
i Göta älvdalen står 
åter för dörren.

Lördag-söndag 21-
22 september väntar 
Älvkultur.

– Fast redan på freda-
gen har vi vernissage 
vid Handkraft i Troll-
hättan, berättar Eva 
Hagberg ansvarig för 
konstvandringen.

Konstvandringen Älvkul-
tur arrangeras av Handkraft 

ekonomisk förening med 
stöd av bland annat Troll-
hättans stad, Vänersborgs 
kommun, Lilla Edets och Ale 
kommuner. Det är elfte året 
som Älvkultur genomförs.

– Konstnärer och konst-
hantverkare öppnar upp sina 
ateljéer och verkstäder för 
allmänheten, förklarar Eva 
Hagberg.

Älvkultur omfattar i år 51 
deltagare, från Vänersnäs i 
norr till Surte i söder. Besö-
karna kan ta del av alltifrån 
måleri i olika former till glas-

konst, betong och keramik.
– Detta är en mycket 

uppskattad tradition som 
konstintresserade inte gärna 
missar, säger Eva Hagberg.

Älvkultur arrangerar också 
ett konstlotteri med vinster 
av tio deltagare. Lotter kan 
köpas på samlingsutställ-
ningen i Trollhättan eller hos 
respektive konstnär. Vinst-
värdet uppgår till 20 000 
kronor och dragning sker i 
början av december.

JONAS ANDERSSON

Åter dags för Älvkultur
Älvkultur genomförs för elfte året. 51 konstnärer och konsthantverkare håller sina ateljéer 
och verkstäder öppna. En av dem är keramikern Agneta Gustavsson i Hålanda.
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Liise Dahlqvist och Ewa Marie Eliasson huserar numera 
under samma tak på Göteborgsvägen i Älvängen. Företaget 
erbjuder alltifrån coachning och sorgbearbetning till örtme-
dicinsk konsultation och yogakurser.

– Nystartat företag för kropp och knopp

Vill få människor att växa

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

STARRKÄRR. Många 
prylar har redan kom-
mit in, ännu fl er är att 
vänta.

Förberedelserna inför 
loppmarknaden i Starr-
kärrs bygdegård nästa 
lördag är i full gång.

– Det fi nns en och 
annan pärla som kom-
mer att auktioneras ut, 
säger Arne Törngren.

Loppmarknaden i Starrkärrs 
bygdegård lördagen den 28 
september arrangeras till 
förmån för behövande kvin-
nor och barn i Indien.

– Tidigare har loppmark-

naden ägt rum hemma hos 
oss i Uspastorp, men bygde-
gården känns som en ännu 
bättre plats att vara på, för-
klarar Kurt Jannesson.

Detta blir den fjärde lopp-
marknaden i ordningen. De 
tre tidigare arrangemangen 
har givit ett totalt överskott 
på drygt 100 000 kronor.

– Vi har fått in väldigt 
mycket fina saker den här 
gången också. Bland annat 
en hel del vackert porslin, 
en mockaservis, eller vad 
sägs om en helt ny kaffema-
skin för kapslar? Även en del 
silver och tenn har skänkts, 
säger Arne Törngren.

Vilken är den mest udda 
produkten hittills?

– Det är en EU-moped 
av 2007 års modell. Motorn 
har rasat, men den som är 
lite händig kan göra ett fynd, 
fastslår Kurt Jannesson.

Serveringen kommer att 
hållas öppen liksom fiske-
dammen. Lotterier med 
diverse attraktiva priser utlo-
vas av arrangören.

– I vinstpotten finns 
paket på Knivsta Herrgård, 
Parken Zoo i Eskilstuna och 
SAS Radison för att nämna 
några exempel, avslutar Arne 
Törngren.

JONAS ANDERSSON

Arne Törngren och Kurt Jannesson visar upp några av de prylar som kommer att fi nnas till 
försäljning på den loppmarknad och auktion som arrangeras i Starrkärrs bygdegård lördagen 
den 28 september.

Loppis stundar i Starrkärr



alekuriren  |   nummer 33  |   vecka 38  |   201316

ÄLVÄNGEN. Ett nystar-
tat företag för kropp 
och knopp.

MALi är det gemen-
samma arbetsnamnet 
för två separata verk-
samheter.

– Vårt mål är att 
dela med oss av vår 
kunskap och erfaren-
het, men framförallt få 
människor att växa, sä-
ger Liise Dahlqvist och 
Ewa Marie Eliasson.
Granne med Studieförbun-
det Vuxenskolan, på Göte-
borgsvägen i Älvängen, har 
MALi nyligen öppnat. Liise 
Dahlqvist och Ewa Marie 
Eliasson driver två separata 
bolag, men under gemen-
samt tak.

– Vi jobbar både enskilt 
och tillsammans i olika pro-
jekt, som exempelvis med 
föreläsningar och kurser, 
förklarar Liise.

– Vi har en fjäril i vår logo-
type, som vi tycker symboli-
serar utveckling och kreativi-
tet. Den säger oss att vi ska 
leva här och nu, att var dag 
är en ny början med nya möj-
ligheter.

Liise Dahlqvist är inriktad 
på coachning och sorgbe-
arbetning. Hon vänder sig 
dels till privatpersoner, dels 
företag.

– En del företag upplever 
problem med hög sjukfrån-
varo eller att motivationen 
saknas i personalgruppen. 
Jag jobbar både på ledar- och 
personalnivå. Ibland tror sig 

personen vara på rätt plats, 
men att hon eller han mår 
dåligt. I själva verket kan 
det vara som så att klienten 
är på fel plats och egentli-
gen borde göra något annat. 
Många känner rädsla inför 
förändringar och jag hjälper 
dem att komma förbi dessa 
hinder.

– Den andra delen som jag 
ägnar mig åt är sorgbearbet-
ning. En hel del människor 
går runt med en obearbetad 
sorg inom sig. Sorg är alla 
de ofta motstridiga tankar 
och känslor som våra förlus-
ter väcker inom oss. I mina 
kurser har man möjlighet 
att bearbeta sin sorg i grupp 
eller enskilt, säger Liise.

Ewa Marie Eliasson erbju-
der kraniosakral terapi vilket 

är en metod där man mycket 
mjukt behandlar skallens alla 
ben i förhållande till ryggra-
den och bäckenet.

– Jag korrigerar små fel-
ställningar som i sin tur 
påverkar hela kroppen. En 
kraniosakral behandling 
hjälper kroppens system att 
komma i balans så att den kan 
självkorrigera och läka.

Örtmedicinsk konsul-
tation, hårmineralanalys, 
yoga- och meditationskurser 
och pilates med funktionell 
träning sker också under 
Ewa Maries ledning.

– Dessutom har jag tagit 
upp klassisk step up-träning 
från 90-talet, skrattar Ewa 
Marie.

ÖPPET: Måndag - fredag kl 11.00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

Varje  fredag 17-20
After Work
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ALE/LILLA EDET. Den 
årliga konstvandringen 
i Göta älvdalen står 
åter för dörren.

Lördag-söndag 21-
22 september väntar 
Älvkultur.

– Fast redan på freda-
gen har vi vernissage 
vid Handkraft i Troll-
hättan, berättar Eva 
Hagberg ansvarig för 
konstvandringen.

Konstvandringen Älvkul-
tur arrangeras av Handkraft 

ekonomisk förening med 
stöd av bland annat Troll-
hättans stad, Vänersborgs 
kommun, Lilla Edets och Ale 
kommuner. Det är elfte året 
som Älvkultur genomförs.

– Konstnärer och konst-
hantverkare öppnar upp sina 
ateljéer och verkstäder för 
allmänheten, förklarar Eva 
Hagberg.

Älvkultur omfattar i år 51 
deltagare, från Vänersnäs i 
norr till Surte i söder. Besö-
karna kan ta del av alltifrån 
måleri i olika former till glas-

konst, betong och keramik.
– Detta är en mycket 

uppskattad tradition som 
konstintresserade inte gärna 
missar, säger Eva Hagberg.

Älvkultur arrangerar också 
ett konstlotteri med vinster 
av tio deltagare. Lotter kan 
köpas på samlingsutställ-
ningen i Trollhättan eller hos 
respektive konstnär. Vinst-
värdet uppgår till 20 000 
kronor och dragning sker i 
början av december.

JONAS ANDERSSON

Åter dags för Älvkultur
Älvkultur genomförs för elfte året. 51 konstnärer och konsthantverkare håller sina ateljéer 
och verkstäder öppna. En av dem är keramikern Agneta Gustavsson i Hålanda.
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Liise Dahlqvist och Ewa Marie Eliasson huserar numera 
under samma tak på Göteborgsvägen i Älvängen. Företaget 
erbjuder alltifrån coachning och sorgbearbetning till örtme-
dicinsk konsultation och yogakurser.

– Nystartat företag för kropp och knopp

Vill få människor att växa

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

STARRKÄRR. Många 
prylar har redan kom-
mit in, ännu fl er är att 
vänta.

Förberedelserna inför 
loppmarknaden i Starr-
kärrs bygdegård nästa 
lördag är i full gång.

– Det fi nns en och 
annan pärla som kom-
mer att auktioneras ut, 
säger Arne Törngren.

Loppmarknaden i Starrkärrs 
bygdegård lördagen den 28 
september arrangeras till 
förmån för behövande kvin-
nor och barn i Indien.

– Tidigare har loppmark-

naden ägt rum hemma hos 
oss i Uspastorp, men bygde-
gården känns som en ännu 
bättre plats att vara på, för-
klarar Kurt Jannesson.

Detta blir den fjärde lopp-
marknaden i ordningen. De 
tre tidigare arrangemangen 
har givit ett totalt överskott 
på drygt 100 000 kronor.

– Vi har fått in väldigt 
mycket fina saker den här 
gången också. Bland annat 
en hel del vackert porslin, 
en mockaservis, eller vad 
sägs om en helt ny kaffema-
skin för kapslar? Även en del 
silver och tenn har skänkts, 
säger Arne Törngren.

Vilken är den mest udda 
produkten hittills?

– Det är en EU-moped 
av 2007 års modell. Motorn 
har rasat, men den som är 
lite händig kan göra ett fynd, 
fastslår Kurt Jannesson.

Serveringen kommer att 
hållas öppen liksom fiske-
dammen. Lotterier med 
diverse attraktiva priser utlo-
vas av arrangören.

– I vinstpotten finns 
paket på Knivsta Herrgård, 
Parken Zoo i Eskilstuna och 
SAS Radison för att nämna 
några exempel, avslutar Arne 
Törngren.

JONAS ANDERSSON

Arne Törngren och Kurt Jannesson visar upp några av de prylar som kommer att fi nnas till 
försäljning på den loppmarknad och auktion som arrangeras i Starrkärrs bygdegård lördagen 
den 28 september.

Loppis stundar i Starrkärr
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Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
www.bilab.se

SKOGSTORP/RISVEDEN. 
Efter tre års förbere-
delser är tiden äntligen 
inne.

Den 21-22 september 
arrangerar OK Alehof 
och Göteborg-Majorna 
OK långdistans-SM i 
Risveden.

Sammanlagt väntas 
totalt omkring 1300 
orienterare delta under 
helgens tävlingar.

Första gången SM, eller 
Riksmästerskapen som det 
då kallades hölls i trakten var 
år 1945.

Senast SM avgjordes i 
skogarna kring den lilla byn 
Skogstorp i Risveden var för 
30 år sedan. Helgens arrang-
emang väntas därför bli en 
historisk händelse. 

Banläggaren Klas Dal-
berg, som tillsammans med 
Fredrik Larsson står bakom 
det gedigna arbetet med 
att staka ut tävlingsbanan, 
menar att området är idea-
liskt för ändamålet. 

– Det är en kuperad vild-
marksterräng med både tät 
granskog och tall- och ekskog 
med mossar och tjärn. 

Eftersom skogen tillhör 
ett naturreservat måste man 
ansöka om dispens för att få 
orientera i området. 

Sammanlagt väntas 
omkring 600 orienterare i 
sex olika klasser från hela 
Sverige att delta i helgens 
långsdistans-SM. Under lör-
dagen gör de upp om plat-
serna till söndagens finaler. 
På söndag går även start-
skottet för publiktävlingen 
Aleträffen med omkring 700 
anmälda. 

Många avvägningar
Bakom arrangemanget står 
OK Alehof och Göteborg-
Majorna och sammanlagt är 
omkring 250 personer enga-
gerade. 

Eftersom man framställer 
en ny karta över Risveden 
som bidrar till ett bestående 
värde för kommunen får 
man finansiellt stöd av bland 
annat Leader Göta Älv. 

– Det är kul att vi fått 
möjlighet att arrangera SM 
här och visa upp Ales otro-
ligt vackra skogar. Dessutom 
mynnar karteringsarbetet 
ut i en vandringskarta som 
innebär en stor vinst för alla 
som vill uppleva naturen här, 
säger Greger Olofsson från 
OK Alehof, tävlingsledare 
för SM.

Klas Dalberg har spende-
rat mycket tid i Risvedens 
skogar, både tidigare och 
nu i samband med banlägg-
ningen. Allt för en så utma-
nande och rättvis tävling som 
möjligt. 

– Det ska bli det allra bästa 
utslagsgivande så att de täv-
lande sätts på prov och blir 
värdiga vinnare. En bra bana 
ska vara som ett riktigt svårt 
korsord som ska gå ut i båda 
ändar med både långa och 
korta ord. Många avvägan-
den blir det och man ändrar 
sig in i det sista. 

Nu ska dock banan stå klar 

inför helgens tävlingar, som 
på flera sätt kommer att bli 
en historisk händelse.

– Långdistans-SM i orientering hålls i Risveden

Historiskt SM i Ale

På historisk mark. Klas Dalberg, banläggare, har lagt ner mycket arbete för att SM-tävlingen 
i Risveden ska vara så utmanande och rättvis som möjligt. Tävlingsledaren Greger Olofsson 
från OK Alehof håller i trådarna.

27 medlemmar i SPF Ale-
bygden hade en skön vand-
ring kring Surtesjön. Vädret 
var utmärkt med lagom 
sol och vindstilla. Flera av 
deltagarna hade aldrig varit 
i dessa natursköna trakter 
förut och förvånades över 
hur vackert här är. Sträckan 
är ungefär 8 kilometer och 
mycket lättgången.

Avslutningsvis gavs Arne 
Boge en rungande applåd 
för valet av vandring. Nästa 
vandring är i Verled med 
besök i den gammelskog 
som räddades från förödel-
sen. Veckan därpå är det 
Höstflax – en spännande 
frågesporttävling i Medbor-
garhuset.

Lennart Mattsson

Skön fredagsvandring kring Surtesjön.

Surtesjön runt med SPF Alebygden

– Det här är utan tvivel 
once in a lifetime, säger Klas 
Dalberg.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

TILLFÄLLE!

Bättre Bil
Nödingevägen 2, Nödinge

Tel 0303-960 96
www.battrebil.se

149.000:-
(FINANSIERING KAN ORDNAS)

6.400 mil. Aut. Delskinn.
CD-Stereo med AUX-ingång.
El-stolar. 2-zons klimatan-
läggning. Multifunktionsratt. 
Färddator. Farthållare. 
Regnsensor. Parkerings-
hjälp. Vinterhjul.
Xenonstrålkastare. m.m.

Saab 9-3 2.0t Vector BioPower

Årsm. 2010

information

Höstpriser på
GRÄSKLIPPARE

Gäller ej 
beställningsvara



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

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

Häst 0303-33 59 60
Smådjur  0303-33 59 70

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

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

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

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 AB
• 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

STURES 
SPISAR AB

0303-74 98 98, 0730-64 89 00 
Lunnavägen 6, Alafors 

E-post: lars@sturesspisar.se 
www.sturesspisar.se

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
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

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

Telefon: Taxi 0520-45 90 00 
Buss 0520-65 75 00 Ring för 

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

Vi är ett Buss-, Taxi- och Bud-
företag som med bästa per-
sonliga service kör stora och 
små sällskap, dit Ni önskar

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

Vi säljer
Hund- och kattfoder

Friskvård, Fotvård, 
Hudvård & Nagelvård

i Bohus Centrum

Allt inom golv
0760-97 02 39

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

Nyhet!
Nu reparerar 

vi även 
mobiltelefoner

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

VILL DU OCKSÅ VARA MED 
Pojke eller flicka, ung eller gammal 
 

Vill du 
 

• spela fotboll eller heja fram våra lag 
• bli en av våra duktiga ledare eller en hjälpande hand 
 

KOM UPP TILL OSS 
Vi finns på Vimmervi IP vid Vimmersjön.  

Tider och kontaktpersoner hittar du på våra lags hemsidor 

NÖDINGE– SÅ KLART 
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Fre 20 sept kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Hedared

Lör 21 sept kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Stångenäs

Lör 21 sept kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Zenith

Sön 22 sept kl 15.00
Gläntevi

Alvhem – Wargön

FOTBOLL I ALE

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Vänersborgs IF – Ahlafors IF 3-0 (1-0)
Matchens kurrar AIF: Johan Elving 3, 
Niclas Elving 2, Henrik Andersson 1. 

Grebbestad – Edet FK 5-2 (2-1)
Mål EFK: Andreas Ramm, Marcus 
Olsson.

Division 5 Västergötland V
Rydboholm – Skepplanda 1-4 (1-2)
Mål SBTK: Patric Skånberg 3, Rasmus 
Johansson. Matchens kurrar:  Patric 
Skånberg 3, Alexander Andersson 2, 
Rasmus Johansson 1.

Division 6 Trollhättan
Sjuntorp – Alvhem 6-1 (3-0)
Mål AIK: Jonas Tyberg.

Trollhättans IF – Lödöse/Nygård 
3-1 (2-0)
Mål LNIK: Jimmy Aronsson.

Division 6D Göteborg
Surte – Älvängen 0-4 (0-0)
Mål: Simon Liljeblad 3, Mattias 
Ögren. Matchens kurrar ÄIK: Filiph 
Jonemark 3, Simon Liljeblad 2, Tim 
Webster 1. Matchens kurrar SIS: 
Ingen uppgift.

Nödinge SK – Nol IK 2-6 (2-3)
Mål NSK: Kajin Talat, Haris Avdic. 
Mål NIK: Michael Hintze 3, Bojan 
Illic, Jonatan Berntsson, Jonny 
Stenström. Matchens kurrar NSK: 
Adej Hayek 3, Haris Avdic 2, Kalle 
Hamfeldt 1. Matchens kurrar NIK: 
Bojan Illic 3, Michael Hintze 2, Jesper 
Garvetti 1.

Division 3B Göteborg
Ahlafors – Utbynäs 2-1 (1-0)
Mål AIF: Josefin Wiklund, Emma Gun-
narsson.

Div 2 Västergötland södra damer
Skepplanda – Lödöse Nygård 5-1 (2-1)
Mål SBTK: Andrea Lindgren, Sandra 
Alvenby, Amanda Errind, Mikaela 
Ögren, Matilda Errind. Matchens 
kurrar SBTK: Amanda Errind 3, Lisa 
Qvarfordt 2, Andrea Lindgren 1. Mål 
LNIK: Evelina Löfström. Matchens 
kurrar LNIK: Matilda Bertilsson 3, 
Emilia Löfström 2, Pia Brunberg 1.

VÄNERSBORG. Först fyra 
raka trepoängare och tät-
känning.

Nu fyra raka förluster och 
skrämmande nära kvalplat-
sen.

Det osar plötsligt katt för 
Ahlafors IF i division tre.

Mörkret föll tungt över Väner-
svallen i fredags kväll. Åtminstone 
med gulsvarta ögon sett. Ahlafors 
IF var aldrig nära att hota tabell-
femman Vänersborg. Tre avslut 
på mål under 90 minuter skvallrar 
om stora strukturella bekymmer. 
Bakåt har försvarsspelet tappat 
allt vad stabilitet och självförtro-
ende heter. Tränare Lars-Gunnar 
Hermansson var märkbart irrite-
rad efter 3-0-förlusten.

– Nu är det dags att börja inse 
allvaret. Vi måste spela grisfot-
boll, parkera bussen och ställa om 
snabbt som ögat. Det är inte jät-
teroligt, men det är så vi har tagit 
våra poäng i år. Vi är inte tillräck-
ligt bra för att kunna vara det spel-
förande laget. Det hoppas jag att vi 
kan vara överens om nu, säger han.

 Vad är det som inte stämmer 
just nu?

– Det är nog en reaktion på 
den positiva trend vi hade med 
sex förlustfria matcher. Det såg 
ut som att vi till och med skulle 
kunna få vara med 
i toppen och bråka. 
Plötsligt förlorade 
vi två raka matcher 
mot Frölunda och 
Skoftebyn, utan 
att ha varit direkt dåliga. Killarna 
blev naiva i sin iver att bryta den 
negativa trenden och nu står vi 
här med 4-11 i målskillnad på 
de fyra senaste matcherna. Det 
funkar inte att släppa in tre mål per 
match, då blir det inga poäng. Vi 

måste börja med att hålla rent 
framför eget mål. Framåt får vi 
våra chanser, svarar Hermansson.

Mot Vänersborg hade ni tre 
avslut mot mål, 
det vill till att vara 
effektiv om det ska 
bli poäng?

– Det är sant, 
men så dåliga är 

vi inte normalt. Vi hotade inte 
någonstans mot Vänersborg och 
var inte tillräckligt heta. Det får vi 
snacka igenom för nu måste vi ta 
poäng.

Enligt Hermanssons analys 
krävs det minst tre poäng till för 
att undvika kvalplatsen.

Det som oroar mest är det åter-
stående programmet. Ahlafors 
har seriens tre främsta lag kvar att 
möta. Det börjar med Stångenäs 
hemma på lördag.

– Det hade varit skönt med en 
trea direkt så vi kan slappna av. Vi 
vet vad vi kan, nu ska vi bara visa 

det också. Det kan också bli viktigt 
att undvika släppa in för många 
mål. Än så länge har vi målskillna-
den på vår sida. Gunnilse har det 
lättaste programmet och kommer 
nog inte att bli inblandat. Det som 
skrämmer är att Älvsborg, som 
ser ut att bli huvudkonkurrenten, 
möter Gunnilse i sista omgången, 
ett Gunnilse som då redan kan 
vara klart och sakna motivation, 
avslutar Lars-Gunnar Hermans-
son.

Jonatan Lindström fick sitt 
tredje gula kort och är avstängd 
mot Stångenäs. Förhoppningsvis 
är mittbacken Jonathan Henriks-
son och mittfältaren Edwin Pear-
son tillbaka i laget, mer osäkert är 
det kring Ali El-Refaei som har 
sträckt baksidan lår. 

TEXT OCH BILD

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BRIDGE
Vid höstens första bridgetävling i 
Alvhem deltog sju par. Medel var 48 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1. Elsa Persson/Rikard Johansson 60
2. Rune Jansson/Ole J Jensen       53
3. Lilly Karlbom/Curt Nilsson          52
4. Lisbeth Alfredsson/Marita Mesch  51

ÅTERSTÅENDE 
PROGRAM

AHLAFORS IF
Stångenäs (h)
Grebbestad (b)
Stenungsund (h)

ÄLVSBORGS FF
Grebbestad (h)
Stenungsund (b)
Gunnilse (h)

GUNNILSE
Mellerud (b)
Edet FK (h)
Älvsborgs FF (b)

FRÖLUNDA
Kärra (h)
Mellerud (b)
Vänersborgs IF (h)

Kraftmätning! Vänersborgs IF vann kampen mot Ahlafors IF, där 
Sebastian Holstein fi ck förtroendet från start för första gången i år. 
Dessvärre gick både han och hela AIF mållöst av Vänersvallen.

– Och då vill 
LG Hermansson 
spela grisfotboll

Det osar katt, AIF!

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Vänersborgs IF – Ahlafors IF 3-0 (1-0)

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

ÅRSMÖTE 
ALE HF

Fredag 11 oktober kl 19.00
Forsvallen

Motioner sänds till: 
kent@alekuriren.se senast 3 oktober

Välkomna!

- Älska handboll

GRATIS
HANDBOLLSSKOLA
För alla barn födda 

-04, -05 & -06
Onsdagar 17.00-18.15 
i Älvängens Kulturhus

För mer info: 
www.laget.se/alehf

HUSBILSMÄSSA 
I SOLLEBRUNN!
Lör-Sön 21-22/9 kl 12-15

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.
Intill riksväg 42 m. Alingsås och Trollhättan.

ELMIA-SUCCÉN 
FORTSÄTTER I 
SOLLEBRUNN!

Boka din Rapido eller 
Itineo 2014 nu för säker 

leverans till våren.

BEG.CHANSEN!

Just nu kanonpris 

vid köp utan byte

Vi har ca 95 

bilar i lager!

3.95% ränta

www.autohallenhusbilar.se

Alingsås  Hol Hakelid 21  
Tel 0322 - 63 00 52

Mån-Tors 10-18 Fred 10-16 Lörd-Sönd 11-15

Italiensk Helg
Vi visar nyheter från 

Mc Louis och Euramobil
Vi bjuder på 

Italienska Specialiteter
i Alingsås lördag-söndag 

21-22/9 mellan 11-15
Välkommen.

Lars-Gunnar Hermansson är efter fyra raka 
förluster på nytt en pressad AIF-tränare.

TABELLEN...
Division 3 nordvästra Götaland
Grebbestad 19 27 40
Stenungsund 19 15 38
Stångenäs AIS 19 31 35
Skoftebyns IF 19 17 33
Vänersborgs IF 19 1 31
Kärra/KIF 19 -8 28
Ahlafors IF 19 1 24
Gunnilse IS 19 -9 24
Västra Frölunda 19 0 23
Älvsborgs FF 19 -7 21
Edet FK 19 -30 12
Melleruds IF 19 -38 10



1-2 och Johnny Stenström 
bugade i anfallet efter in trean 
snyggt framspelad av Bojan 
Illic. Det var så långt Nol som 
dansade bäst, hade matchen 
i ett taktfast grepp, men tre 
minuter före vilan visades 
Patrik Åsén av planen efter 
sitt andra gula kort. Förseel-
sen innebar också straff för 
NSK som genom Kajin Talat 
fick kontakt med ett psykolo-
giskt viktigt 2-3-mål.

– Vi kände ändå ingen 
direkt oro i halvlek. Det var 
vår match och 
vi bestämde 
oss för att ta 
k o n t r o l l e n 
över mittfältet 
och inte låta 
dem sticka fram några bollar 
till Kajin (Talat) och Rahel 
(Faraj) som var deras enda 
hot. Men att killarna skulle 
visa sådan disciplin och suve-
rän inställning vågade jag inte 
drömma om. De vann varje 
duell och släppte inte till 
någonting. När sedan Bojan 
och Hintze är så rappa och 
kreativa, då är vi svårstop-

pade. Nu är vi med på allvar, 
summerade en överlycklig 
Noltränare, Peter Karlsson.

Den förväntade anstorm-
ningen från ett Nödinge 
som publiken trodde skulle 
jaga kvittering i andra halv-
lek uteblev. Nol hade trots 
en man mindre total kontroll 
och framåt visade Bojan Illic 
och Michael Hintze en stor 
mängd lekfullhet som gav 
utdelning. Gästerna vann 
andra halvlek med 3-0!

– Jag är inte jätteöverras-
kad. Nol har 
ju gått bra en 
längre tid och 
har fått igång 
en lagmaskin 
som levererar 

i båda riktningar. Det är bara 
att gratulera, sa NSK-träna-
ren Magnus Olofsson som 
också vet sitt eget lags brister.

– Träningsnärvaron har 
varit för dålig och det ser vi 
konsekvensen av idag.

 Nödinge tvingades också 
ställa upp utan sin ordinarie 
burväktare, Marcus Lars-
son, som låg hemma med 

ryggskott. Trimor Huskaj 
som normalt spelar ute fick 
ersätta.

– Det här kommer 
inte avgöras förrän i sista 
omgången. Fem omgångar 
återstår och vi är fortfarande 
med i racet. För att knipa 
någon av de översta platserna 
är det dock bara segrar som 
gäller från och med nu, avslu-
tade Magnus Olofsson.

Division 6 D Göteborg 
kommer sannolikt att få en 
rafflande avslutning. Fem lag 
är inom sex poängs marginal. 
Nol skuggar med en match 
mindre spelad. Nödinge, Nol 
och Säve ser ut att främst 

utmana om andraplatsen 
bakom IK Zenith. Lagen 
har i princip samma pro-
gram med en liten fördel för 
Alelagen som kan hoppas på 
hjälp från Älvängen som om 
tre omgångar tar emot Säve 
SK… Fast det kan också bli 
derbyna som fäller en Ale-
framgång i sexan. I de avslu-
tande omgångarna möter 
både Nol och Nödinge ett 
laddat ÄIK som säkert vill 
sätta grannklubbarna på plats.
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REPSLAGARDAGEN
Lördag 21 september kl 11-15

Hantverksmässa med Repaktiviteter

PONNYRIDNING

Program:

11.00 Mässan öppnas med kanonsalut

11.30 Underhållning i café

12.00 Repslagning på maskin

13.00 Repmagi

14.00 Repmagi?

KONSTHANTVERKS-
LOTTERI, FINN FEM 

FENDRAR

REPSLAGNING PÅ GAMMALT SÄTT

GÖR DITT EGNA REP
SPINN DITT EGET GARN

TÄNDKULE-
MOTORER

5-KAMP FÖR SMÅ & 
STORA, MAGNETEN, 

LABYRINTEN

CAFÉ, REPSLAGAR-
BAKELSE, GLASS,
KORVGRILLNING

Ca 30 hantverkare säljer och visar unika hantverksprodukter
       Repslagarmuseet 0303-74 99 10 • www.repslagarbanan.se

Division 3 NV Götaland

vs
STÅNGENÄS AIS
Lördag 21 sept kl 15.00

SJÖVALLEN
SVENSKA STENHUS ARENA

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärd

NÖDINGE. Nödinge 
reducerade till 2-3 på 
straff strax före paus.

Med en man mer på 
plan förväntades hem-
malaget ta över.

Det blev istället Nol 
som med hjälp av Mi-
chael Hintzes hattrick 
tog en gruvlig derbyre-
vansch.

Det var ett högintressant 
möte mellan Nödinge SK 
och Nol IK på Vimmervi 
i söndags. Båda lagen har 
häng på serietoppen och vår-
derbyt som NSK vann med 
hela 6-0 på Nolängen var en 

extra krydda, inte minst för 
nolarna. Matchen explode-
rade direkt och innan delar av 
publiken hunnit in på arenan 
hade pigge Bojan Illic gjort 
0-1. Gästerna hade sedan 
två skott i målramen innan 
hemmalaget fick kontroll på 
händelserna. Harris Avdic 
som tidigare under säsongen 
anlänt från Ahlafors IF visade 
hög klass när han tryckte 
in 1-1 efter 20 minuter. Att 
Nödinge fick äga boll verkade 
passa Nol som med blixt-
rande omställningar utma-
nade hemmaförsvaret. Efter 
en halvtimme fick 15-årige 
Jonatan Berntsson chippa in 

VISKAFORS. Efter tre 
raka nederlag kom 
vändningen.

Segern borta mot 
Rydboholm innebär 
med all sannolikhet att 
kontraktet är i hamn 
för Skepplanda BTK.

– I praktiken ska det 
vara klart, säger träna-
ren Robert Bävermalm.

Det var ett SBTK med stukat 
självförtroende som åkte till 
Sven Erikssonsvallen konst-
gräs i Viskafors på fredags-
kvällen. En så kallad sexpo-

ängsmatch där gästerna vid 
en eventuell förlust riskerade 
att bli inblandade i den verk-
liga bottenstriden. Nu blev 
det tack och lov inte så. 

– Killarna 
visar rätt atti-
tyd. Trots att 
vi fick ändra 
om i startupp-
ställningen en 
hel del igen på 
grund av skador och avstäng-
ningar, så gör vi det riktigt 
bra. Rydboholm var inget 
dåligt lag, men det kändes 
ändå tryggt. Utöver målet 

skapade de inga heta mål-
chanser, det var mest inlägg, 
förklarar Robert Bävermalm.

Genidraget att flytta 
upp Ahlafors IF-förvärvet, 

A l e x a n d e r 
Andersson, på 
topp gav precis 
den effekt 
som SBTK-
l e d n i n g e n 
hade hoppats 

på. ”Alex” rev upp stora sår 
i hemmalagets backlinje och 
skapade ytor åt anfallskolle-
gan Patric Skånberg.

– Alexander slet kopiöst 

och Skånberg tackade och tog 
emot för de luckor som upp-
stod, berättar Bävermalm.

Patric Skånberg inledde 
målskyttet i den nionde spel-
minuten. Rydboholm repli-
kerade snabbt innan Linus 
Carlsson åter gav SBTK led-
ningen. Skånberg punkterade 
matchen med sitt 3-1-mål, 
nio minuter före slutet och 
fastställde sedan sitt hat trick 
genom att sätta 4-1 på straff.

För Skepplanda väntar nu 
hemmamatch mot Hedared 
på fredag.

JONAS ANDERSSON

SURTE. Älvängen nol-
lade Surte i Alederbyt.

Ett lyckat byte fi ck 
fart på målskyttet.

Simon Liljeblad kom 
in med dryga halvtim-
men kvar att spela, 
tackade för förtroen-
det och blev tremåls-
skytt.

Älvängen presterade sin 
bästa anfallsfotboll i den 
första halvle-
ken. Ändå var 
det mållöst 
i paus. Det 
blev retroak-
tiv utdelning 
i den andra akten. Simon 
Liljeblad hade inte varit 
på banan länge förrän han 
smällde in 1-0 i den 63:e 
minuten och ökade på till 2-0 
kort därefter.

– Vi visar bra tålamod i den 
här matchen. Tidigare har vi 

uppträtt lite ängsligt, men 
nu hade vi ett bra passnings-
spel under hela matchen och 
vågade komma upp med 
våra ytterbackar, förklarar 
ÄIK-tränaren Peter ”Erra” 
Eriksson.

0-3 gjorde Mattias 
Ögren innan Simon Lilje-
blad fastställde slutresultatet 
till 0-4 i matchminut 80.

För ÄIK väntar nu hem-
mamatch mot serieledande 

Zenith på 
lördag. Seger 
där kan hjälpa 
Nödinge och 
Nol i kampen 
om en topp-

placering.
– Vi slog Zenith hemma i 

fjol. Det gäller att vi står upp, 
det är ett fysiskt starkt lag, 
säger Peter Eriksson.

Nästjumbon Surte möte 
Lundby på bortaplan.

JONAS ANDERSSON

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Nol körde över Nödinge med en man mindre

Derbyrevanschen!

FOTBOLL
Divison 6 D Göteborg
Nödinge SK – Nol IK 2-6 (2-3)

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Rydboholms SK – Skepplanda BTK 1-4 (1-2)

FOTBOLL
Division 6D Göteborg
Surte IS – Älvängens IK 0-4 (0-0)

Efterlängtad seger för SBTK

ÄIK fi ck Surte på fall

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Söndag 22 september

P02
NÖDINGE SK vs STRÖMSTAD
13.40 Ale gymnasium

DAM DIV 2
NÖDINGE SK vs 
415 ÖSTRA GÖTEBORG
15.00 Ale gymnasium

Ale Torg

VECKANS 
MATCHER 
I ALE GYMNASIUM

Vilt jubel i Nollägret, tränare Peter Karlsson, var 
strålande glad över sitt lags insats i derbyt.



1-2 och Johnny Stenström 
bugade i anfallet efter in trean 
snyggt framspelad av Bojan 
Illic. Det var så långt Nol som 
dansade bäst, hade matchen 
i ett taktfast grepp, men tre 
minuter före vilan visades 
Patrik Åsén av planen efter 
sitt andra gula kort. Förseel-
sen innebar också straff för 
NSK som genom Kajin Talat 
fick kontakt med ett psykolo-
giskt viktigt 2-3-mål.

– Vi kände ändå ingen 
direkt oro i halvlek. Det var 
vår match och 
vi bestämde 
oss för att ta 
k o n t r o l l e n 
över mittfältet 
och inte låta 
dem sticka fram några bollar 
till Kajin (Talat) och Rahel 
(Faraj) som var deras enda 
hot. Men att killarna skulle 
visa sådan disciplin och suve-
rän inställning vågade jag inte 
drömma om. De vann varje 
duell och släppte inte till 
någonting. När sedan Bojan 
och Hintze är så rappa och 
kreativa, då är vi svårstop-

pade. Nu är vi med på allvar, 
summerade en överlycklig 
Noltränare, Peter Karlsson.

Den förväntade anstorm-
ningen från ett Nödinge 
som publiken trodde skulle 
jaga kvittering i andra halv-
lek uteblev. Nol hade trots 
en man mindre total kontroll 
och framåt visade Bojan Illic 
och Michael Hintze en stor 
mängd lekfullhet som gav 
utdelning. Gästerna vann 
andra halvlek med 3-0!

– Jag är inte jätteöverras-
kad. Nol har 
ju gått bra en 
längre tid och 
har fått igång 
en lagmaskin 
som levererar 

i båda riktningar. Det är bara 
att gratulera, sa NSK-träna-
ren Magnus Olofsson som 
också vet sitt eget lags brister.

– Träningsnärvaron har 
varit för dålig och det ser vi 
konsekvensen av idag.

 Nödinge tvingades också 
ställa upp utan sin ordinarie 
burväktare, Marcus Lars-
son, som låg hemma med 

ryggskott. Trimor Huskaj 
som normalt spelar ute fick 
ersätta.

– Det här kommer 
inte avgöras förrän i sista 
omgången. Fem omgångar 
återstår och vi är fortfarande 
med i racet. För att knipa 
någon av de översta platserna 
är det dock bara segrar som 
gäller från och med nu, avslu-
tade Magnus Olofsson.

Division 6 D Göteborg 
kommer sannolikt att få en 
rafflande avslutning. Fem lag 
är inom sex poängs marginal. 
Nol skuggar med en match 
mindre spelad. Nödinge, Nol 
och Säve ser ut att främst 

utmana om andraplatsen 
bakom IK Zenith. Lagen 
har i princip samma pro-
gram med en liten fördel för 
Alelagen som kan hoppas på 
hjälp från Älvängen som om 
tre omgångar tar emot Säve 
SK… Fast det kan också bli 
derbyna som fäller en Ale-
framgång i sexan. I de avslu-
tande omgångarna möter 
både Nol och Nödinge ett 
laddat ÄIK som säkert vill 
sätta grannklubbarna på plats.
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REPSLAGARDAGEN
Lördag 21 september kl 11-15

Hantverksmässa med Repaktiviteter

PONNYRIDNING

Program:

11.00 Mässan öppnas med kanonsalut

11.30 Underhållning i café

12.00 Repslagning på maskin

13.00 Repmagi

14.00 Repmagi?

KONSTHANTVERKS-
LOTTERI, FINN FEM 

FENDRAR

REPSLAGNING PÅ GAMMALT SÄTT

GÖR DITT EGNA REP
SPINN DITT EGET GARN

TÄNDKULE-
MOTORER

5-KAMP FÖR SMÅ & 
STORA, MAGNETEN, 

LABYRINTEN

CAFÉ, REPSLAGAR-
BAKELSE, GLASS,
KORVGRILLNING

Ca 30 hantverkare säljer och visar unika hantverksprodukter
       Repslagarmuseet 0303-74 99 10 • www.repslagarbanan.se

Division 3 NV Götaland

vs
STÅNGENÄS AIS
Lördag 21 sept kl 15.00

SJÖVALLEN
SVENSKA STENHUS ARENA

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärd

NÖDINGE. Nödinge 
reducerade till 2-3 på 
straff strax före paus.

Med en man mer på 
plan förväntades hem-
malaget ta över.

Det blev istället Nol 
som med hjälp av Mi-
chael Hintzes hattrick 
tog en gruvlig derbyre-
vansch.

Det var ett högintressant 
möte mellan Nödinge SK 
och Nol IK på Vimmervi 
i söndags. Båda lagen har 
häng på serietoppen och vår-
derbyt som NSK vann med 
hela 6-0 på Nolängen var en 

extra krydda, inte minst för 
nolarna. Matchen explode-
rade direkt och innan delar av 
publiken hunnit in på arenan 
hade pigge Bojan Illic gjort 
0-1. Gästerna hade sedan 
två skott i målramen innan 
hemmalaget fick kontroll på 
händelserna. Harris Avdic 
som tidigare under säsongen 
anlänt från Ahlafors IF visade 
hög klass när han tryckte 
in 1-1 efter 20 minuter. Att 
Nödinge fick äga boll verkade 
passa Nol som med blixt-
rande omställningar utma-
nade hemmaförsvaret. Efter 
en halvtimme fick 15-årige 
Jonatan Berntsson chippa in 

VISKAFORS. Efter tre 
raka nederlag kom 
vändningen.

Segern borta mot 
Rydboholm innebär 
med all sannolikhet att 
kontraktet är i hamn 
för Skepplanda BTK.

– I praktiken ska det 
vara klart, säger träna-
ren Robert Bävermalm.

Det var ett SBTK med stukat 
självförtroende som åkte till 
Sven Erikssonsvallen konst-
gräs i Viskafors på fredags-
kvällen. En så kallad sexpo-

ängsmatch där gästerna vid 
en eventuell förlust riskerade 
att bli inblandade i den verk-
liga bottenstriden. Nu blev 
det tack och lov inte så. 

– Killarna 
visar rätt atti-
tyd. Trots att 
vi fick ändra 
om i startupp-
ställningen en 
hel del igen på 
grund av skador och avstäng-
ningar, så gör vi det riktigt 
bra. Rydboholm var inget 
dåligt lag, men det kändes 
ändå tryggt. Utöver målet 

skapade de inga heta mål-
chanser, det var mest inlägg, 
förklarar Robert Bävermalm.

Genidraget att flytta 
upp Ahlafors IF-förvärvet, 

A l e x a n d e r 
Andersson, på 
topp gav precis 
den effekt 
som SBTK-
l e d n i n g e n 
hade hoppats 

på. ”Alex” rev upp stora sår 
i hemmalagets backlinje och 
skapade ytor åt anfallskolle-
gan Patric Skånberg.

– Alexander slet kopiöst 

och Skånberg tackade och tog 
emot för de luckor som upp-
stod, berättar Bävermalm.

Patric Skånberg inledde 
målskyttet i den nionde spel-
minuten. Rydboholm repli-
kerade snabbt innan Linus 
Carlsson åter gav SBTK led-
ningen. Skånberg punkterade 
matchen med sitt 3-1-mål, 
nio minuter före slutet och 
fastställde sedan sitt hat trick 
genom att sätta 4-1 på straff.

För Skepplanda väntar nu 
hemmamatch mot Hedared 
på fredag.

JONAS ANDERSSON

SURTE. Älvängen nol-
lade Surte i Alederbyt.

Ett lyckat byte fi ck 
fart på målskyttet.

Simon Liljeblad kom 
in med dryga halvtim-
men kvar att spela, 
tackade för förtroen-
det och blev tremåls-
skytt.

Älvängen presterade sin 
bästa anfallsfotboll i den 
första halvle-
ken. Ändå var 
det mållöst 
i paus. Det 
blev retroak-
tiv utdelning 
i den andra akten. Simon 
Liljeblad hade inte varit 
på banan länge förrän han 
smällde in 1-0 i den 63:e 
minuten och ökade på till 2-0 
kort därefter.

– Vi visar bra tålamod i den 
här matchen. Tidigare har vi 

uppträtt lite ängsligt, men 
nu hade vi ett bra passnings-
spel under hela matchen och 
vågade komma upp med 
våra ytterbackar, förklarar 
ÄIK-tränaren Peter ”Erra” 
Eriksson.

0-3 gjorde Mattias 
Ögren innan Simon Lilje-
blad fastställde slutresultatet 
till 0-4 i matchminut 80.

För ÄIK väntar nu hem-
mamatch mot serieledande 

Zenith på 
lördag. Seger 
där kan hjälpa 
Nödinge och 
Nol i kampen 
om en topp-

placering.
– Vi slog Zenith hemma i 

fjol. Det gäller att vi står upp, 
det är ett fysiskt starkt lag, 
säger Peter Eriksson.

Nästjumbon Surte möte 
Lundby på bortaplan.

JONAS ANDERSSON

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Nol körde över Nödinge med en man mindre

Derbyrevanschen!

FOTBOLL
Divison 6 D Göteborg
Nödinge SK – Nol IK 2-6 (2-3)

FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Rydboholms SK – Skepplanda BTK 1-4 (1-2)

FOTBOLL
Division 6D Göteborg
Surte IS – Älvängens IK 0-4 (0-0)

Efterlängtad seger för SBTK

ÄIK fi ck Surte på fall

Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

Söndag 22 september

P02
NÖDINGE SK vs STRÖMSTAD
13.40 Ale gymnasium

DAM DIV 2
NÖDINGE SK vs 
415 ÖSTRA GÖTEBORG
15.00 Ale gymnasium

Ale Torg

VECKANS 
MATCHER 
I ALE GYMNASIUM

Vilt jubel i Nollägret, tränare Peter Karlsson, var 
strålande glad över sitt lags insats i derbyt.
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Förra söndagen var Lilla Edets voltigelag iväg 
i Laholm och tävlade. Laget var förstärkt med 
en tjej från Göteborgs Fältrittklubb. LERK har 
bara två gånger tidigare haft ett lag i grenen 
voltige med på tävling och laget gjorde som 
tidigare starter, en superinsats.

Voltige är hästsporten där akrobatik och 
gymnastik förenas. Hästen går i en cirkel styrd 
av en linförare och deltagarna utför akrobatik 
på hästens rygg.

Voltige har funnits i drygt ett år på Lilla 
Edets Ridklubb och laget hade sina två första 
starter i våras. Dessa resulterade i en första- 
och en andraplats. Även denna gång presterade 
gänget på topp och tog en förstaplats med god 
marginal till tvåan. Detta trots att de tävlade på 
en mycket orutinerad häst som endast gick sin 
andra tävling.

I laget som tävlade i Laholm ingick Feli-
cia Zackrisson, Mathilda Nyqvist, Louise 
Petersson Holmberg, Isa Kjellberg och 
Sofia Töyrä samt hästen Luco Rae.

Lagets nästa sikte är en start i Frillesås 
nu på söndag.   ❐❐❐

EKSJÖ. I helgen arrangerades Götalands-
mästerskapen i Friidrott i Eksjö, där årets 
bästa 13 och 14-åriga friidrottare från Göta-
land tävlade.

Markus Menander var kvalificerad till 
diskus och höjdhopp. Diskustävlingen blev 
tyvärr lite av en besvikelse då arrangören 
schemalagt grenarna för tätt och Markus 
tvingades avbryta sitt tävlande efter två kast 
och springa till uppropet för höjd. 

Markus slutade tia i diskus med ett kast på 
27,85, vilket han inte var nöjd med då han 
kastat mycket längre på uppvärmningen.

Markus fokuserade om och gick in i täv-
lingen på 154 centimeter och var felfri fram 
till 1,66 där han rev de två första försöken. 
I tredje försöket var Markus åter högt över 
ribban och hade säkrat ett brons som sämst. 
När han sedan hoppade över 1,69 i första 
försöket hade han plötsligt chans på guld. 
Dessvärre rev han alla försöken på nästa 
höjd 1,72 som hade blivit ett nytt personligt 
rekord.

Bohus IF Friidrott är stolta över sitt och 
Markus första Götalandsmästerskapsmedalj 
och hoppas på många flera träningsvilliga 
talanger i framtiden som kvalificerar sig till 
Götalandsmästerskapen.    

Markus Menander kommer nu att ta 
två veckors semester från träningen innan 
han börjar med vinterns uppbyggnadsträ-
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Bohus IF Friidrott

Markus hoppade hem silvret 
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RESULTAT
Placering Namn,Född Distr/förening Resultat
1 Wiklund, Simon -99 VÄS, IK Wilske 172
2 Menander, Markus -99 GBG, Bohus IF 169
3 Nilsson, Desmond -99 SKÅ, Vittsjö 166
4 Lagerfeldt, Claes -99 ÖST, Linköpings GIF 162
5 Lindqvist, Johan -99 SMÅ, Högby IF 162
6 Martinsson, Simon -99 SKÅ, Lomma FIK 162
7 Hansson, Oliver -99 SKÅ, IFK Helsingborg 162
7 Shepherd, Kevin -99 SMÅ, Habo FIF 04 162
9 Lundborg, Markus -99 GBG, Ullevi FK 162
10 Lindwall, Oskar -99 SMÅ, Västerviks IF 162
11 Herlenius, Malcolm -99 GBG, Ullevi FK 154
11 Bengtsson, Joel -99 SKÅ, IFK Helsingborg 154
13 Roström, Jacob -99 SMÅ, IFK Växjö 154
14 Lenz, Jacob-99 SKÅ, IFK Lund 154

Lilla Edets voltigetjejer vann i Laholm

Lilla Edets voltigelag efter segern i Laholm.

ÄLVÄNGEN. Nästa lördag sker den 
dramatiska upplösningen av årets 
SM i sidvagnscross.

Älvbygdens MK står som värd för 
den femte och avslutande deltäv-
lingen.

– Vi hoppas på en riktig publikfest, 
säger de nyblivna Danska mästarna 
och tillika hemmaförarna Robert 
Almtén/Arne Tilly.

Robert Almtén och Arne Tilly var förra 
helgen i Slagelse i Danmark där det blev 
seger i den tredje deltävlingen. Således kan 
ÄMK-duon titulera sig Danska mästare.

– Fantastiskt roligt, förklarar Robert när 
lokaltidningen ringer för att gratulera.

Någon chans att vinna SM har emellertid 
inte Almtén/Tilly. De får istället sikta in sig 
på att säkra bronsplatsen i sammandraget. 
Däremot finns det ett annat ÄMK-ekipage 
som har guldvittring. Philip Stenborg/
Christian Nilsson utmanar Henrik Söder-
qvist/ Tobias Sylwan från Husqvarna, som 
just nu är i ledningen.

– Allt kan hända. Philip och Christian har 
fortfarande chansen att bli mästare, säger 
Robert Almtén.

Ytterligare två ÄMK-ekipage i Jonas 
Nilsson/Rikard Söderberg samt Niklas 
och Markus Jonasson finns på startlinjen 
på Paradisbanan nästa lördag, men dessa har 
inget med tätstriden att göra.

– Vi hoppas på fint höstväder, då kan det 
bli riktigt mycket folk. Sidvagnscross är en 
spektakulär och publikvänlig sport, säger 
Robert Almtén.

Varför får ÄMK fram så många duktiga 
sidvagnsekipage?

– Det finns en tradition i klubben som 
vi värnar.

Förutom den avslutande SM-deltäv-
lingen i sidvagn kan besökarna till Paradis-
banan också se fram emot SM-Quad (fyr-
hjuling) och veteransidvagn.

FOTNOT. Philip Stenborg/Christian Nilsson och 
Robert Almtén/Arne Tilly fick nyligen veta att de 
blivit uttagna till Lag-EM som körs i Italien den 14 
oktober.

JONAS ANDERSSON

Lördagen den 28 september körs den femte och avslutande SM-deltävlingen i sidvagnscross 
på Paradisbanan i Älvängen. Philip Stenborg och Christian Nilsson (närmast kameran) är 
med och kör om guldet. Två andra ÄMK-ekipage som ser fram emot epilogen är de nyblivna 
danska mästarna Arne Tilly/Robert Almtén och Rikard Söderberg/Jonas Nilsson.

– ÄMK-ekipage 
kör om guldet

Mästare i sidvagn koras på Paradisbanan

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

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

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande platser: Nödinge 
bibliotek, Allans bokhandel, 

Nols Folkets Hus 0702-65 66 70, 0706-83 66 71

Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

Irländsk folkmusik
med ”Dun Aengus”. Pubafton.

Fredag 20 september kl 19
Medborgarhuset, Alafors. 100 kr

Dún Aengus har en mycket stor 
repertoar som utgår från den irländska 
folkmusiken. Även skotsk musik är en 

stor influens.

Filiokus Fredriks Trollericirkus
Familjeföreställning

Lördag 21 september kl 14
Medborgarhuset, Alafors. 70 kr

Trollkarlen Filiokus Fredrik blir 
cirkusdirektör. Med sig har han en haj 

som ska jonglera och en cirkusbjörn 
som också vill visa sina konster. Massor 

av härligt trolleri utlovas, 
i samarbete med publiken 
förstås. Godis till barnen.

Sponsras av miljöpartiet i Ale

SKEPPLANDA. Skepplandas damer 
bjöd på en äkta femetta i derbyt mot 
Lödöse Nygård.

Målfesten till trots avgjordes inte 
matchen förrän i slutminuterna.

– En rolig match och tjejerna bjöd 
bitvis på riktigt bra fotboll, berömde 
assisterande SBTK-tränaren Stig 
Persson.

Skepplanda BTK hade bjudit in till sponsor-
träff i lördags och kunde inte ha önskat sig en 
bättre inramning. På en soldränkt altan fick 
Jonas Bäck, marknadsansvarig, redogöra 
för klubbens verksamhet och visioner. Som 
huvudrätt serverades senare ett damderby 
mellan SBTK och Lödöse-Nygård. En match 
som gjorde bra reklam för Forsvallens stolta 
damlag och bjöd den förhållandevis stora 
publiken (150) på en attraktiv fotboll som 
hade nerv fram till de sista tio minuterna. Då 
sprang hemmalaget ifrån både fysiskt och i 
målprotokollet.

– Tjejerna trillade boll riktigt bra idag och 
jag upplever att vi blir felaktigt avvinkade för 
offside ett par gånger i första halvlek. Hade 
vi runnit igenom redan där hade matchen 
kunnat vara avgjord tidigare. Jag tror ändå att 
publiken tyckte att båda lagen bjöd upp till 
en trevlig tillställning, menade Stig Persson.

Han kunde framför allt glädja sig åt yngsta 
dottern Amanda Errinds dominans. Alltid 
spelbar och alltid med blicken 
framåt. I anfallet samarbetade 
hon framgångsrikt med Mika-
ela Ögren som dock hamnade 
i gästernas offsidefällor ett fler-
tal tillfällen. Det var dock en 
riskabel taktik och efter en halvtimme kunde 
Ögren ta sig igenom. Sandra Alvenby frispe-
lades elegant och 2-0 var ett faktum. Det såg 
ut att bli en behaglig eftermiddag för hem-
malaget, men Evelina Löfströms projektil 
gav Lödös-Nygård hopp och energi inför den 

andra halvleken. Skepplanda skapade mäng-
der av chanser, men först i matchminut 82 

kunde Amanda Errind nicka 
in viktiga 3-1. Mikael Ögren 
och Matida Errind noterades 
senare för 4-1 och 5-1.

Skepplanda har tredje-
platsen inom räckhåll när två 

omgångar återstår. Lödöse Nygård ser ut att 
sluta femma.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Amanda Errind var planens 
gigant när Skepplanda tog en 
femetta i derbyt mot Lödöse-
Nygård IK.

Emelie 
Johansson 
gratulerar 
målskyt-
ten Andrea 
Lindgren till 
hennes 1-0-
mål.

SBTK:s damer tog en femetta!

FOTBOLL
Div 2 Västergötland södra damer
Skepplanda – Lödöse Nygård 5-1 (2-1)



alekuriren  |   nummer 33  |   vecka 38  |   2013NÖJE22

Pris per person i dubbelrum 

1.999:-
Pris utan reskod 2.149:- 

Slottssemester 
i Mecklenburg
4 dagar i Wedendorf, Nordtyskland

★★★★  
Mellan de nordtyska kultur-
pärlorna Lübeck, Wismar och 
Schwerin ligger det eleganta 
Schloss Wedendorf fridfullt 
mitt i Mecklenburgs naturprakt. 
Slottet är 700 år och nyrenoverat 
från topp till tå och är idag ett 
idylliskt ställe för ett par roman-
tiska semesterdagar. Man bor i 
vackra rum på själva slottet 
och kan välja mellan att njuta 
av de historiska omgivningarna 
och slottsparken eller ta en tur 
till Hansastäderna Lübeck och 
Wismar.

Ankomst: Söndag till tisdag 
t.o.m. 22/10 samt valfri i peri-
oden 25/10-20/12 2013. 

T.o.m. 24/10 inkl. vistelsen även 1 x cocktail i baren25/10-22/12 inkl. vistelsen även 1 x punch vid kaminen

Julmarknad i Wismar: 

25/11-22/12 2013

Minisemester på Öland

Hotel Skansen ★★★★  
Tillbringa ett par dagar på idylliska Öland. Njut av livets goda på 
modernt spa- och wellnesscenter och på en riktigt bra restaurang. 
Här finns även Sveriges bästa whiskykrog med mer än 900 olika 
whiskysorter.

Pris per person i dubbelrum

1.649:-
Pris utan reskod 1.799:-

Ankomst: Valfri t.o.m. 21/11 
2013 samt 2/1-28/4 2014. 

3 dagar i Färjes taden

Hotel Skansen

endast 2.349:- 

Pris per person i dubbelrum 

från1.449:-

 

Schleswig-Holstein
4 dagar i Tyskland

Hotel Waldblick Galerie Leiber´s ★★★  
Mellan Kiel och Lübeck ligger Plön See och här hittar man den lilla 
byn Dersau, där värdsparet Leiber står redo att välkomna er till det 
nyrenoverade hotellet. 
Ankomst: Valfri t.o.m. 17/12 2013 samt 15/1-30/4 2014. 

Hotel Waldblick

www.happydays.nu

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

NÖDINGE. Pompöst och 
vackert.

Söndagskvällens 
musikföreställning i Ale 
gymnasium med Chris-
topher Wollter och Åsa 
Fång var ett professio-
nellt mästerverk från 
första till sista stund.

200 personer fanns 
i publiken för att se 
”Brel möter Piaf – Re-
bellen och Sparven”.

Så mästerligt tolkat av kopi-
orna så att ingen saknade 
originalen. Jaques Brel och 
Edith Piaf tolkades på ett 
fenomenalt begåvat sätt av 
Christopher Wollter och 
Åsa Fång. Aleborna ska vara 
tacksamma för att Kultur i 
Väst lät göra ett turnéstopp i 
Nödinge.

– Suverän underhållning, 
konstaterade många av de 
besökare som lokaltidningen 
träffade i pausen mellan de 
två akterna.

Jaques Brel och Edith Piaf 
är den franska chansontra-
ditionens två giganter. Brel 
kom från en borgerlig miljö 
i Belgien, Piaf växte upp på 
gatorna i Paris. Ändå hittar 
man stora likheter i deras 
musik, där historierna speg-
lar två olika perspektiv, man-
nens och kvinnans.

Christopher Wollter är 
sångare, skådespelare och 
musikalartist som gjort 
huvudroller i bland annat 
Miss Saigon och West Side 

Story. I våras sjöng Chris-
topher rollen som Freddie i 
Göteborgsoperans uppsätt-
ning av Chess.

Åsa Fång, som gästat Ale 
tidigare, är en välkänd skå-
despelerska och musikalar-
tist med uppsättningar som 
Rivierans Guldgossar, Miss 
Saigon och Jesus Christ 
Superstar på sin meritlista.

Nästa uppmärksammade 
kulturhändelse i Ale gym-
nasium blir måndagen den 
7 oktober då Skandiatea-
tern ger ”Grymt Galet”, en 
komedi av Willy Russel. 

ÄLVÄNGEN. Nu på lördag 
är det åter dags för museets 
traditionella Repslagardag. 
I år kommer ett 30-tal hant-
verkare att visa och sälja 
sina hantverk längs den 300 
meter långa repslagarbanan. 
Vi möter textil- och träl-
slöjdare, keramiker, smeder, 
smyckestillverkare, mode-
skapare, reptillverkare och 
många fler. Du kan fynda 
den perfekta presenten till 
dig själv eller någon god vän. 
Passa på att njuta av höstens 
skörd och köpa närproduce-
rad mat.

På gården kommer vi få 
höra dunket 
från tändku-
lemotorer 
då Göta 
Älvdalens 
Motorhis-
toriska för-
ening visar 
upp flera av 
sina unika 
motorer. 
Naturligtvis 
kommer 
Repslag-
ning att 
visas på flera 
olika sätt 
med gamla 
redskap och 
maskiner. 
Anders Ahl 
Jonsson 
visar hur 
man gör 

lindbastrep med anor från 
vikingatiden. Mästerslöj-
daren Ingrid Andreasson 
från Ödenäs visar hur man 
gör med Bastabinne, det vill 
säga rep av granbast. Hant-
verkare från museet visar 
tillverkning av exklusiva 
souvenirer.

Barnen kan göra sitt eget 
hopprep eller utmana sina 
föräldrar i en fenkamp. Leka 
blir man aldrig gammal för! 
När gick du på styltor sist? 
Prova på Labyrinten och 
Magneten, jättespel från 
Uspastorps Konferens- och 
äventyrscenter som sätter 
samarbetet på prov. 

Det blir ponnyridning för 
de små. Dagens höjdpunkt 
är annars ”Repmagi” – en 
föreställning på teatervinden 
av trollerikonstnären och 
repmagikern Mr Junior. 

Vad sägs om kalsongtricket 
eller såga itu svärmor med 
två rep? 

Spinna och väva är ett 
hantverk som tidigare nästan 
varje kvinna behärskade, 
men som nu är nästan bort-
glömt. Linföreningen räddar 
denna kunskap till eftervärl-
den. Den som vill kan prova 
på att spinna sitt eget garn. 
För den som inte hinner 
väva sitt eget tyg har Linför-
eningen vackra linnetyger 
till försäljning.

Ni som ännu inte sett 
utställningen Bastabinne 
har nu chansen. En otroligt 
vacker utställning av Ingrid 
Andreasson. Det gamla 
unika hantverket bastabinne 
är ett utdöende hantverk. 
Ingrid är en av de få som 
fortfarande behärskar hant-
verket.                            ❐❐❐

Repslagardag med repmagi

Ett 30-tal hantverkare medverkar på årets Repslagardag.            

Christopher Wollter och Åsa Fång gästade Ale gymnasi-
um i söndags kväll med musikföreställningen ”Brel möter 
Piaf – Rebellen och Sparven”.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Succé för Brel och Piaf 

Onsdag 18 september kl 19
Entré 80 kr

Söndag 22 september kl 18
Onsdag 25 september kl 19

Entré 80 kr • Från 15 år

Söndag 29 september kl 15
Matiné • Entré 60 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors
0702-65 66 70 • Biodagar 0303-33 03 96

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

A
rk

iv
b
il
d
: 
J

o
n

a
s 

A
n

d
er

ss
o
n

Vinnare Ale Folkets Hus-tävlingar

Vinnare ”Irländsk 
Pubafton”
Ann-Charlotte Andersson, 
Älvängen 
Börje Johansson, Alafors
Ann-Marie Ivarsson, Nygård
Mats Johansson, Bohus
Inga-Lill Matsson, Älvängen
Iris Karlström, Skepplanda
Kurt Nilsson, Älvängen
Lena Nilsson, Bohus
Melcher Björkman, Älvängen
Eva Henrysson, Nol

Vinnare ”Filiokus”
Felicia Thonander, Älvängen
Edvin Larsson, Hålanda
Max & Ina Wik, Älvängen
Felicia Brehmer, Skepplanda
Sven Karlsson, Älvängen

Grattis! Biljetterna skickas 

ut till vinnarna via post.

Folkets Hus
Ale
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Entré 80 kr • Från 15 år

Söndag 29 september kl 15
Matiné • Entré 60 kr

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors
0702-65 66 70 • Biodagar 0303-33 03 96

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

A
rk

iv
b
il
d
: 
J

o
n

a
s 

A
n

d
er

ss
o
n

Vinnare Ale Folkets Hus-tävlingar

Vinnare ”Irländsk 
Pubafton”
Ann-Charlotte Andersson, 
Älvängen 
Börje Johansson, Alafors
Ann-Marie Ivarsson, Nygård
Mats Johansson, Bohus
Inga-Lill Matsson, Älvängen
Iris Karlström, Skepplanda
Kurt Nilsson, Älvängen
Lena Nilsson, Bohus
Melcher Björkman, Älvängen
Eva Henrysson, Nol

Vinnare ”Filiokus”
Felicia Thonander, Älvängen
Edvin Larsson, Hålanda
Max & Ina Wik, Älvängen
Felicia Brehmer, Skepplanda
Sven Karlsson, Älvängen

Grattis! Biljetterna skickas 

ut till vinnarna via post.

Folkets Hus
Ale
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Kammarkören 
VocAle

Söker 
sångare; 
sopraner, 
tenorer 
och basar. 

Tidigare körvana 
är önskvärd.

Ring för provsjungning:

Sabina Nilsson 
0303-444 032.

NYBÖRJARKURSER
Torsdagen den 19 sept. kl 19
ALE GYMNASIUM, NÖDINGE
Ung eller gammal i par eller ensam, alla är välkomna. 
Ingen föranmälan och gratis prova på första gången.

Kontaktpersoner: Ann-Gret & Roger  0303-96 567 / 0702-73 25 75
 Mari-Ann & Ulf  031-65 44 64 / 0707-87 57 01
 Hemsida: www.surteswingers.org

Välkommen att besöka konstnärer och 
konsthantverkare i deras ateljéer och verkstäder 
i Göta älvdalen Ale, Lilla Edet, Trollhättan och 
Vänersborg.

Ateljéerna är öppna  
lördag 21 sept och  
söndag 22 sept kl 11-18

Samlingsutställning i Hamnmagasinet, 
Magasinsgatan 1 i Trollhättan 21 och 22 
september kl 10-18. Tel 0520-42 92 42.

Vernissage 20 september kl 19. Välkommen!

www.handkraft.net

Rock’n Roll show

THE CADILLAC BAND, LITTLE 
GERHARD, JANNE LUCAS PERSSON, 
GERT LENGSTRAND (STREAPLERS), 
CLAES-GÖRAN HEDERSTRÖM, 
EDWARD C JOHANSSON OCH ALICIA 
HELGESSON (”SWEDEN´S ROCKBILLY 
PRINCESS”) M.FL.

20 SEPTEMBER, KL.19.00
SKEPPLANDA BYGDEGÅRD

Biljetter
Boka via mail på: tcbbiljettbokning@yahoo.se
0708-50 92 30 eller 0702-78 67 77, 
För mer info: www.tcband.se 
(Reservation för ändringar)

NÖDINGE. Det blir en 
kulturfredag av sällan 
skådat slag.

Tre olika arrange-
mang på en och samma 
kväll.

Tobias Hysén gästar 
Ale gymnasium, det 
bjuds irländsk folkmu-
sik i Medborgarhuset, 
och i Skepplanda byg-
degård stundar rock-
fest med The Cadillac 
Band.

Det är bara att välja och 
vraka för Aleborna. På fredag 
är det definitivt läge att välja 

bort tv-soffan och istället ta 
del av någon av alla de kul-
turaktiviteter som erbjuds.

Kulturenheten provar ett 
nytt grepp och har bjudit in 
Tobias Hysén till Ale gymna-
sium. Ett annorlunda möte 
utlovas med IFK Göteborgs 
lagkapten.

– Det har varit ett stort 
gensvar på satsningen, så 
förköp av biljetter är att 
rekommendera. Kvällens 
värd Thomas Hermansson 
är förväntansfull och hälsar 
att showen nu börjar ta form. 
Det blir en minnesvärd kväll 
fylld av överraskningar, både 

för publiken och för Tobias 
Hysén, säger kultursamord-
nare Sofie Pheiffer Ritt-
feldt.

Några kilometer norrut, 
i Medborgarhuset Alafors, 
ordnas en irländsk pubafton. 
”Dun Aengus” intar scenen 
och fullt ös utlovas i lokalen.

– Det blir livemusik av 
bästa sort, garanterar Fol-
kets Hus-föreståndare Willy 
Kölborg.

I Skepplanda bygdegård är 
det rockrävarna i The Cadil-
lac Band som står för under-
hållningen. Little Ger-
hard, Gert Lengstrand, 
Claes-Göran Hedeström 
och Janne Lucas Persson 
är några av de artister som 
publiken får stifta bekant-
skap med.

– Det är nog i de gamla 
fina bygdegårdarna vi trivs 
som allra bäst, säger Ulf 
Nilsson, trummis och grun-
dare till The Cadillac Band.

JONAS ANDERSSON

Lödösetraktens Hem-
bygdsförening ordnade 
den 7 september en resa till 
Falbygden. 39 glada och 
förväntansfulla resenärer 
steg på bussen i Lödöse 
för resa mot Grästorp och 
Särestads Landsbygdsmu-
seum.

En fantastisk anläggning 
på 2 800 kvadratmeter med 
mängder av jordbruks-
redskap från förr fram till 
nutid. Även många föremål 
som hör till hemmet och 
hushållet visades. Årets 
tema visade lösöret från ett 
av bygdens sista jordbruk 
som drevs med häst. Här 
fanns även bysmedja, fat-
tigstuga och en bakstuga, 
där det goda brödet till 
våra smörgåsar bakats.

Färden gick sedan 
vidare till Östra Öttum 

och Cesarstugan där Stig-
Martin steg på bussen och 
gav oss en guidad rundtur 
i omgivningarna, mycket 
trevlig guidning. Efter 
detta väntade en god lunch 
på Cesarstugan.

Sedan var det dags för 
”Bondens år”. Stig-Martin 
berättade om hur vaxdock-
orna tillkommit och tanken 
bakom utställningen. 
Enbart glada miner på alla 
som kom ut från utställ-
ningen och många med 
kommentaren – hit vill jag 
åka igen.

Hembygdsföreningen 
tackar Jan Ahlqvist och 
resekommittén för denna 
trevliga resa och ett tack 
till vår trevliga busschauf-
för Yngve. 

Barbro Sandström

Resa till Falbygden

SURTE. Måndagen den 
9 september kom Bengt 
och Rakel Johansson från 
Främlingsarmén till Frid-
hem för att spela och sjunga. 
Detta är den trevligaste 
underhållningen tycker 
alla. De boende sjöng med 
i de gamla sångerna, det var 
ingen som nickade till. Alla 

blev pigga och glada och 
med ett leende satte de sig 
vid kaffebordet.

Vi måste tacka Bengt 
och Rakel från Donsö som 
kommer och ger de gamla 
en liten glädjestund.

Besöksverksamhetens
frivilliggrupp

Musikunderhållning på Fridhem

Den 12 september träffa-
des ett femtiotal medlemmar 
i SPF Göta Älvdalsbygden 
i Missionskyrka, Lilla Edet, 
till månadsträff. Gunilla 
Wallstedt hälsade alla 
välkomna och speciellt 
Klas Larsson och Roger 
Sjöblom från Lilla Edets 
Fotoklubb.

Klas och Roger hade sam-
manställt några bildspel. 
Ett berättade om Inlands 

Kartongbruk fram till ned-
läggningen. Ett annat om 
måsar och två om Lilla Edet 
förr och nu.

Därefter kaffe, smör-
gås och kaka. Efter kaffet 
underhöll SPF-kören, under 
ledning av Christina Mell-
berg. Kerstin Andersson, 
ordförande, berättade om 
kommande aktiviteter och 
resor. Eftermiddagen avslu-
tades med lotteri.         ❐❐❐

Månadsträff hos SPF Göta Älvdalsbygden

Den 9 september startade 
en buss fylld med förvän-
tansfulla medlemmar från 
Skepplanda Hålanda SPF 
och Romelanda SPF mot 
Vrådal i Norge. Vi var lagom 
morgontrötta vid starten, 
men snart kom pratet och 
skratten i gång. Stopp i 
Strömstad för vidare resa 
med färja till Sandefjord. 
Brunch serverades på färjan, 
en stor buffé med allt man 
kunde tänka sig. Efter två 
och en halv timmes båtfärd 
äntrades bussen igen och 
vi for vidare mot Vrådal i 
norska Telemark.

Halvvägs fick vi busskaffe 
som avnjöts med toscakaka 
bakad av Romelandas Ker-
stin Svensson. Vid 17-tiden 
var vi framme och instal-
lerade oss i våra fina rum på 
Hotel Straand. Det var nu 
dags för egen tid och några 
valde en promenad till sil-
versmeden i närheten och 
kanske någon vilade.

Kvällen erbjöd middags-
buffé och dans till levande 
musik. Efter en natts sömn 
bar det av mot Rjukan och 
kraftverket där det tillver-
kades tungt vatten fram till 
1943. Vi fick en intressant 
guidning och en videofilm 
som visade de tappra mot-
ståndsmännen som lyckades 
avstyra att tungt vatten kom 
i orätta händer. Efter middag 
och dansmusik var dag två 
slut och vi en aning trötta.

Hemresan startade efter 
frukostbuffén och stäm-
ningen i bussen var verkli-
gen på topp. Busschauffören 
Bengt fick varma applåder 
för sin suveräna körning upp 
och ner för fjällen med alla 
skarpa kurvor. Resekommit-
tén tackades för sitt arbete 
och initiativet att bjuda in 
Romelanda SPF. Nu längtar 
vi efter nästa resa. Tack från 
oss som var med!

❐❐❐

SPF Skepplanda-Hålanda for till Norge
Resesällskapet under sin vistelse i norska Vrådal.

Kulturkrock i Ale
– Fredagskväll fylld av aktiviteter

Nu på fredag bjuds tre intressanta kulturhändelser i Ale. The Cadillac Band kommer till 
Skepplanda bygdegård…

…Dun Aengus bjuder på irländsk folkmusik i Medborgarhuset.

...och Ale gymnasium gästas 
av Tobias Hysén.
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Starrkärr-Kilanda församling
Alafors-Kilanda-Nol-Starrkärr-Älvängen

Musikgudstjänst
22 september kl. 18.00

 Starrkärrs kyrka

Folkmusik i förändring 
Lerum Surte Symphonic band 

under ledning av Folke Taubner.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Vad gör sorgen 
med Din kropp?

Om livets skörhet - Vad blir viktigt i livet

Skepplanda-Hålanda och Lödöse 
församlingar bjuder in Dig som sörjer.

En dag med samtal, föredrag och god mat i
S:T PEDERS FÖRSAMLINGSHEM - LÖDÖSE

lördag 28 september KL 10-14.

Erland Svenungsson - präst och psykoterapeut 
talar om vad som sker med oss när vi drabbas 

av sorg.

Du anmäler Dig till: Liselotte Lind 0303-44 25 04 
eller Pia Thorson 0303-44 25 11 

senast 23 september
Kostnad för dagen 50 kr.

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Onsdagsträff den 25 september
Surte församlingshem 14.00
Anki Grosshög spelar och sjunger!
Fika, alla välkomna.
 

Gemenskapsträff den 26 september
Bohus servicehus torsdag 15.00
”Öknen ska blomma” En musikalisk 
vandring med patriarken Abraham till 
löfteslandet.Sång, tal och musik Liss 
och Odd Sörensen. Fika, alla välkomna.

Bor du i Surte eller Bohus? 
Ta chansen och sjung i någon av våra barnkörer!

Barnkören Peacedrums
För dig som går i åk 0- 3.
Övning måndagar 14.15- 15.00
 

Mellanstadiekören
För dig som går i åk 4-6
Övning måndagar 15.00- 15.45

Vi håller till i Surte församlingshem.
Körledare: Ida Andersson  070- 598 43 78

Till minne av
vår Älskade

Ann-Britt 
Einarsson
* 11 mars 1947

† 17 september 2008

Fem år har gått 
sedan du togs ifrån oss 

alldeles för tidigt.

Vi saknar Dig 
så oändligt mycket 
men vi minns Dig 

med kärlek och glädje.

ELVING
ULF, CECILIA 
och MARCUS
med familjer.

Till minne 

”Den tjänst som man 
skall göra varandra i 
ett liv i gemenskap är 

beredvilligheten att hjälpa.
Det äri första hand frågan om 
vanlig enkel hjälpsamhet i 
smått och stort”. Den kristna 
gemenskapen finns där kristna 
möts for att vara tillsammans, 
där de arbetar och bor, i 
familjer eller ensamma. I varje 
situation finns det möjlighet 
att utföra handlingar av 
vänlighet och omtanke for 
någon annan. Tjänandet 
bör aldrig ses som enbart en 
traditionell del av pastorns 
eller prästens tjänst, som 

predikandet, undervisningen, 
helandet eller rådgivningen.
Tjänandet omfattar hela 
registret av omsorg, 
uppmuntran och hjälpsamhet. 
Eftersom det inte finns några 
gränser for sådant kan var och 
en göra sitt för att ge andra 
stöd. Tänkvärda ord enligt 
Jesus: tjänandet är det yppersta 
i kristen livet. Jesus väntar på 
dig som längtar efter frid och 
ro i din själ, Han vill frälsa och 
hjälpa dig så också Du får bli 
en tjänande lärjunge.

Inga-Lill och Bengt-Arne 
Pingstkyrkan Bohus.

Betraktelse

Det enkla tjänandet!

Jordfästningar
Ulla-Britt Karlsson. I Starrkärrs kapell 
hölls fredagen 13 september begravnings-
gudstjänst för Ulla-Britt Karlsson, Skepp-
landa. Offi ciant var komminister Mikael 
Nordblom.

Hans-Eric Johansson. I Nödinge kyrka 
hölls fredagen 13 september begrav-
ningsgudstjänst för Hans-Eric Johansson, 
Nödinge. Offi ciant var kommunister Reine 
Bäck.

Sten Axelsson. I Skepplanda kyrka hölls 
fredagen 13 september begravningsguds-
tjänst för Sten Axelsson, Älvängen. Offi ci-
ant var kyrkoherde Vivianne Wetterling.

DödaTack

Lars-Erik Forsberg, Bohus 
har avlidit. Född 1929 och 
efterlämnar makan Berit 
samt söner med familjer som 
närmast sörjande.

Sigrid Svenningsson, Nol 
har avlidit. Född 1923 och 
efterlämnar sonen Erling 
med familj samt syskon som 
närmast sörjande.

Vesa Brander, Alvhem 
har avlidit. Född 1971 och 
efterlämnar makan Anette, 
Pappa med familj, Mamma 
med familj, Ursula med 
familj, Marjatta samt Sami 
med familj som närmast 
sörjande.

Robert Carlsson, Surte har 
avlidit. Född 1970 och efter-
lämnar makan Siri, dött-
rarna Isabelle och Josefi ne, 
mamma Britt och pappa 
Bengt-Åke samt syskonen 
Peter och Jonas med famil-
jer som närmast sörjande. 

Reijo Päkkilä, Nödinge har 
avlidit. Född 1936 och ef-
terlämnar makan Eeva-Liisa 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

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

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Predikoturer
Fuxerna - Åsbräcka 
församling
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Tisd kl 09, Mässa i 
församlingshemmet, Isacson. 
Onsd kl 18.30, Mässa, Nord-
blom.

Starrkärr-Kilanda
församling
Torsd 19/9 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa Nord-
blom. Sönd 22/9 Älvängens 
kyrka kl 11, Mässa. Nols kyr-
ka kl 11, Mässa Göte Siverbo. 
Starrkärrs kyrka kl 18, Musik-
gudstjänst. Se annons! Onsd 
25/9 Älvängens kyrka kl 19, 
Taizémässa.

Guntorps missionskyrka
Onsd 18/9 kl 18.30, SpårarS-
cout & UpptäckarScout. Sönd 
22/9 kl 13, Framtidsmöte för 
församlingen och för Dig som 
brukar komma  och gå i Gun-
torps Missionskyrka. Anmä-
lan. Onsd 25/9 kl 18.30, Ton-
år & ÄventyrarScout.

Surte missionsförsamling
Onsd 18/9 kl 15, Onsdags-
träff: Karin Johansson berättar 
om Artur Eriksson och Ing-
rid Levin sjunger hans sång-

Vigda 

Vi har gift oss!
Hanna Nilsson och 
Mathias Häggblom
Kinne-Vedums kyrka
den 7 september 2013

Vigselförättare var
Håkan Brattgård.

Hela familjen heter
nu Häggblom.

Fotograf: Bengt Classon

Döda

Grattis i efterskott...

Grattis

er. Onsd 18/9 kl 18:30, Ton-
år; Utelekar vid kyrkan. Onsd 
18/9 kl 21, Innebandy i Sur-
teskolan. Välkommen! Fred 
20/9-Sönd 22/9. Tillsamman-
släger på Karlsrogården, Vä-
nersborg. Sönd 22/9 kl 11, 
Verkstadsgudstjänst på Karls-
rogården, Vänersborg. Per 
Kjellberg m. fl . Välkommen! 
Månd 23/9 kl 19, Musikkå-
ren, Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar. Onsd 25/9 kl 
18:30, Tonår; Spelkväll. Onsd 
25/9 kl 19, Ekumenisk bön 
i Surte missionskyrka. Onsd 
25/9 kl 21, Innebandy i Surte-
skolan. Välkommen!
Sena ändringar i detta pro-
gram kan ske. surtemissions-
kyrka.se
har alltid ett aktuellt program.

Smyrnaförsamlingen i Älv-
ängen
Tisd 17/9 kl 8-9, Bön. Onsd 
18/9 kl 18-19, Bön. Kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 19/9 
kl 10-12.30, SmyrnaCaféet. Kl 
18.15, Hobby (7-12 år). Fred 
20/9 kl 19.30, Greenhouse (åk 
7 och uppåt). Kl 20.30, Effect 
– Café & Öppet hus för ung-
domar. Lörd 21/9 kl 10-13, 
Second Hand & Café. Sönd 
22/9 kl 11, Gudstjänst, Ma-
rie Nordvall. Information av 
Anna och Christer Sundqvist 
från Älgarås som besökt Azer-
bajdzjan. Äventyret (3-12 år). 
Kyrkkaffe. Tisd 24/9 kl 8-9, 
Bön. Kl 19, Styrelsemöte.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 22/9 kl 10, 
Familjegudstjänst, L Ing-
varsson kyrkkaffe. Lörd 28/9 
kl 10-14, Temadag om sorg 
för Skepplanda-Hålanda och 
Lödöse församlingar. S:t Pe-
ders församlingshem. Hålan-
da församlhem sönd 22/9 kl 
12, Mässa J Imberg. S:t Peder 
sönd 22/9 kl 10, Mässa J Im-
berg. Tisd 24/9 kl 18, Mäss-
sa med Inspirationskväll. Lörd 
28/9 kl 10-14, Temadag om 
sorg för Skepplanda-Hålanda 
och Lödöse församlingar. S:t 
Peders församlingshem. Ale-
Skövde sönd 22/9 kl 12, Fa-
miljegudstjänst, L Ingvarsson. 
Tunge sönd 22/9, se övriga.

Filadelfi aförsamlingen, Bo-
hus Pingstkyrkan
Onsd 18/9 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 22/9 kl 
11, Gudstjnst Lars Rehnlund, 
sång. Onsd 25/9 kl 19, Sång, 
bibelläsning och bön.

Nödinge församling
Onsd 18/9 kl 10, Nödinge 

kyrka Vardagsgudstjänst för 
stora och små R Bäck. 22/9 
17:e ef Trefaldighet kl 11, 
Surte kyrka Gudstjänst  R 
Bäck. Kl 17, Nödinge kyr-
ka Mässa  R Bäck. Fred 27/9 
kl 10, Surte kyrka Vardags-
gudstjänst för stora och små 
R Bäck.

Älvängens missionskyrka
Tors 19/9 kl 15, RPG i Mis-
sionskyrkan: Sånggrup-
pen "Ackord" ,Stenhammar-
kyrkan/ Kållandsö. Spelar 
och sjunger, serv. Kl 18.30, 
MMM, Män - Mat- Mål-
tid i Missionskyrkan, anmälan 
till Leif Jöngren. Lörd 21/9 
kl 11-15, Försäljning av väx-
ter och plantor m m på Rep-
slagardagen, Repslagarmuséet. 
Sönd 22/9 kl 11, Gudstjänst   
Ulf Olsson, sång av Markus 
och Kristina Rosén Utgångs-
kollekt till Equmeniakyr-
kan, kyrkkaffe. Månd 23/9 kl 
18.15, Scouterna. Tisd 24/9 kl 
10, Bön.

2013  |   vecka 38  |   nummer 33  |   alekuriren 25FAMILJ



alekuriren  |   nummer 33  |   vecka 38  |   201324

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Musikgudstjänst
22 september kl. 18.00

 Starrkärrs kyrka

Folkmusik i förändring 
Lerum Surte Symphonic band 

under ledning av Folke Taubner.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Vad gör sorgen 
med Din kropp?

Om livets skörhet - Vad blir viktigt i livet

Skepplanda-Hålanda och Lödöse 
församlingar bjuder in Dig som sörjer.

En dag med samtal, föredrag och god mat i
S:T PEDERS FÖRSAMLINGSHEM - LÖDÖSE

lördag 28 september KL 10-14.

Erland Svenungsson - präst och psykoterapeut 
talar om vad som sker med oss när vi drabbas 

av sorg.

Du anmäler Dig till: Liselotte Lind 0303-44 25 04 
eller Pia Thorson 0303-44 25 11 

senast 23 september
Kostnad för dagen 50 kr.

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Onsdagsträff den 25 september
Surte församlingshem 14.00
Anki Grosshög spelar och sjunger!
Fika, alla välkomna.
 

Gemenskapsträff den 26 september
Bohus servicehus torsdag 15.00
”Öknen ska blomma” En musikalisk 
vandring med patriarken Abraham till 
löfteslandet.Sång, tal och musik Liss 
och Odd Sörensen. Fika, alla välkomna.

Bor du i Surte eller Bohus? 
Ta chansen och sjung i någon av våra barnkörer!

Barnkören Peacedrums
För dig som går i åk 0- 3.
Övning måndagar 14.15- 15.00
 

Mellanstadiekören
För dig som går i åk 4-6
Övning måndagar 15.00- 15.45

Vi håller till i Surte församlingshem.
Körledare: Ida Andersson  070- 598 43 78

Till minne av
vår Älskade

Ann-Britt 
Einarsson
* 11 mars 1947

† 17 september 2008

Fem år har gått 
sedan du togs ifrån oss 

alldeles för tidigt.

Vi saknar Dig 
så oändligt mycket 
men vi minns Dig 

med kärlek och glädje.

ELVING
ULF, CECILIA 
och MARCUS
med familjer.

Till minne 

”Den tjänst som man 
skall göra varandra i 
ett liv i gemenskap är 

beredvilligheten att hjälpa.
Det äri första hand frågan om 
vanlig enkel hjälpsamhet i 
smått och stort”. Den kristna 
gemenskapen finns där kristna 
möts for att vara tillsammans, 
där de arbetar och bor, i 
familjer eller ensamma. I varje 
situation finns det möjlighet 
att utföra handlingar av 
vänlighet och omtanke for 
någon annan. Tjänandet 
bör aldrig ses som enbart en 
traditionell del av pastorns 
eller prästens tjänst, som 

predikandet, undervisningen, 
helandet eller rådgivningen.
Tjänandet omfattar hela 
registret av omsorg, 
uppmuntran och hjälpsamhet. 
Eftersom det inte finns några 
gränser for sådant kan var och 
en göra sitt för att ge andra 
stöd. Tänkvärda ord enligt 
Jesus: tjänandet är det yppersta 
i kristen livet. Jesus väntar på 
dig som längtar efter frid och 
ro i din själ, Han vill frälsa och 
hjälpa dig så också Du får bli 
en tjänande lärjunge.

Inga-Lill och Bengt-Arne 
Pingstkyrkan Bohus.

Betraktelse

Det enkla tjänandet!

Jordfästningar
Ulla-Britt Karlsson. I Starrkärrs kapell 
hölls fredagen 13 september begravnings-
gudstjänst för Ulla-Britt Karlsson, Skepp-
landa. Offi ciant var komminister Mikael 
Nordblom.

Hans-Eric Johansson. I Nödinge kyrka 
hölls fredagen 13 september begrav-
ningsgudstjänst för Hans-Eric Johansson, 
Nödinge. Offi ciant var kommunister Reine 
Bäck.

Sten Axelsson. I Skepplanda kyrka hölls 
fredagen 13 september begravningsguds-
tjänst för Sten Axelsson, Älvängen. Offi ci-
ant var kyrkoherde Vivianne Wetterling.

DödaTack

Lars-Erik Forsberg, Bohus 
har avlidit. Född 1929 och 
efterlämnar makan Berit 
samt söner med familjer som 
närmast sörjande.

Sigrid Svenningsson, Nol 
har avlidit. Född 1923 och 
efterlämnar sonen Erling 
med familj samt syskon som 
närmast sörjande.

Vesa Brander, Alvhem 
har avlidit. Född 1971 och 
efterlämnar makan Anette, 
Pappa med familj, Mamma 
med familj, Ursula med 
familj, Marjatta samt Sami 
med familj som närmast 
sörjande.

Robert Carlsson, Surte har 
avlidit. Född 1970 och efter-
lämnar makan Siri, dött-
rarna Isabelle och Josefi ne, 
mamma Britt och pappa 
Bengt-Åke samt syskonen 
Peter och Jonas med famil-
jer som närmast sörjande. 

Reijo Päkkilä, Nödinge har 
avlidit. Född 1936 och ef-
terlämnar makan Eeva-Liisa 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Dödsfall

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

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Predikoturer
Fuxerna - Åsbräcka 
församling
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Tisd kl 09, Mässa i 
församlingshemmet, Isacson. 
Onsd kl 18.30, Mässa, Nord-
blom.

Starrkärr-Kilanda
församling
Torsd 19/9 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa Nord-
blom. Sönd 22/9 Älvängens 
kyrka kl 11, Mässa. Nols kyr-
ka kl 11, Mässa Göte Siverbo. 
Starrkärrs kyrka kl 18, Musik-
gudstjänst. Se annons! Onsd 
25/9 Älvängens kyrka kl 19, 
Taizémässa.

Guntorps missionskyrka
Onsd 18/9 kl 18.30, SpårarS-
cout & UpptäckarScout. Sönd 
22/9 kl 13, Framtidsmöte för 
församlingen och för Dig som 
brukar komma  och gå i Gun-
torps Missionskyrka. Anmä-
lan. Onsd 25/9 kl 18.30, Ton-
år & ÄventyrarScout.

Surte missionsförsamling
Onsd 18/9 kl 15, Onsdags-
träff: Karin Johansson berättar 
om Artur Eriksson och Ing-
rid Levin sjunger hans sång-

Vigda 

Vi har gift oss!
Hanna Nilsson och 
Mathias Häggblom
Kinne-Vedums kyrka
den 7 september 2013

Vigselförättare var
Håkan Brattgård.

Hela familjen heter
nu Häggblom.

Fotograf: Bengt Classon

Döda

Grattis i efterskott...

Grattis

er. Onsd 18/9 kl 18:30, Ton-
år; Utelekar vid kyrkan. Onsd 
18/9 kl 21, Innebandy i Sur-
teskolan. Välkommen! Fred 
20/9-Sönd 22/9. Tillsamman-
släger på Karlsrogården, Vä-
nersborg. Sönd 22/9 kl 11, 
Verkstadsgudstjänst på Karls-
rogården, Vänersborg. Per 
Kjellberg m. fl . Välkommen! 
Månd 23/9 kl 19, Musikkå-
ren, Lerum Surte Sympho-
nic Band, övar. Onsd 25/9 kl 
18:30, Tonår; Spelkväll. Onsd 
25/9 kl 19, Ekumenisk bön 
i Surte missionskyrka. Onsd 
25/9 kl 21, Innebandy i Surte-
skolan. Välkommen!
Sena ändringar i detta pro-
gram kan ske. surtemissions-
kyrka.se
har alltid ett aktuellt program.

Smyrnaförsamlingen i Älv-
ängen
Tisd 17/9 kl 8-9, Bön. Onsd 
18/9 kl 18-19, Bön. Kl 19.30, 
Smyrnakören övar. Torsd 19/9 
kl 10-12.30, SmyrnaCaféet. Kl 
18.15, Hobby (7-12 år). Fred 
20/9 kl 19.30, Greenhouse (åk 
7 och uppåt). Kl 20.30, Effect 
– Café & Öppet hus för ung-
domar. Lörd 21/9 kl 10-13, 
Second Hand & Café. Sönd 
22/9 kl 11, Gudstjänst, Ma-
rie Nordvall. Information av 
Anna och Christer Sundqvist 
från Älgarås som besökt Azer-
bajdzjan. Äventyret (3-12 år). 
Kyrkkaffe. Tisd 24/9 kl 8-9, 
Bön. Kl 19, Styrelsemöte.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 22/9 kl 10, 
Familjegudstjänst, L Ing-
varsson kyrkkaffe. Lörd 28/9 
kl 10-14, Temadag om sorg 
för Skepplanda-Hålanda och 
Lödöse församlingar. S:t Pe-
ders församlingshem. Hålan-
da församlhem sönd 22/9 kl 
12, Mässa J Imberg. S:t Peder 
sönd 22/9 kl 10, Mässa J Im-
berg. Tisd 24/9 kl 18, Mäss-
sa med Inspirationskväll. Lörd 
28/9 kl 10-14, Temadag om 
sorg för Skepplanda-Hålanda 
och Lödöse församlingar. S:t 
Peders församlingshem. Ale-
Skövde sönd 22/9 kl 12, Fa-
miljegudstjänst, L Ingvarsson. 
Tunge sönd 22/9, se övriga.

Filadelfi aförsamlingen, Bo-
hus Pingstkyrkan
Onsd 18/9 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 22/9 kl 
11, Gudstjnst Lars Rehnlund, 
sång. Onsd 25/9 kl 19, Sång, 
bibelläsning och bön.

Nödinge församling
Onsd 18/9 kl 10, Nödinge 

kyrka Vardagsgudstjänst för 
stora och små R Bäck. 22/9 
17:e ef Trefaldighet kl 11, 
Surte kyrka Gudstjänst  R 
Bäck. Kl 17, Nödinge kyr-
ka Mässa  R Bäck. Fred 27/9 
kl 10, Surte kyrka Vardags-
gudstjänst för stora och små 
R Bäck.

Älvängens missionskyrka
Tors 19/9 kl 15, RPG i Mis-
sionskyrkan: Sånggrup-
pen "Ackord" ,Stenhammar-
kyrkan/ Kållandsö. Spelar 
och sjunger, serv. Kl 18.30, 
MMM, Män - Mat- Mål-
tid i Missionskyrkan, anmälan 
till Leif Jöngren. Lörd 21/9 
kl 11-15, Försäljning av väx-
ter och plantor m m på Rep-
slagardagen, Repslagarmuséet. 
Sönd 22/9 kl 11, Gudstjänst   
Ulf Olsson, sång av Markus 
och Kristina Rosén Utgångs-
kollekt till Equmeniakyr-
kan, kyrkkaffe. Månd 23/9 kl 
18.15, Scouterna. Tisd 24/9 kl 
10, Bön.
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

Bilar köpes 500-50000 kr. Allt av 
intresse äv def. Hämtas kont. äv hus-
vagnar.
tel. 0737-61 44 78
el. 0737-42 90 92
el. 0768-73 27 84

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

SÄLJES

Ny hattläkt ca 500 lpm. 2000 kr. 
Grundmålad hattläkt ca 200 lpm, 
800kr. Eller 2500:- för allt. Finns i 
Kilanda.
tel. 0705-31 10 60

Parhus/sälen/hemfjällsbyn. Andel 
v.02,19,28. 10 000:-
tel. 0520-66 09 89

UTHYRES

Uthyres. Lägenhet 36 kvm. Stuga 
20kvm. Möblerat. Uthyres
tel. 0704-15 55 33

Två st ponnyer uthyres i Stall Toka-
torp. En C-ponny uthyres på foder är 
även till salu för tävling och träning. 
En skettlandsponny inkörd och riden 
uthyres några dagar i veckan. Ring 
för mera information.
tel. 0707-23 84 03   Pernilla

Skylift uthyres
Arbetshöjd 10,5m. Hydraliska ben. 
230v i korgen. Perfekt till målning, 
snickeri, trädfällning mm. Reg. för 
80 km.
tel. 0760-07 59 85

Ö HYRA

Hus/lägenhet. Har fast jobb och 
god ekonomi. Önskar hyra minst ett 

år. Ring Lasse:
tel. 0762-06 06 22

Vinterförvaring för husvagn under 
tak önskas hyra.
tel. 0768-10 31 26

ÖVRIGT

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

Välkommen på loppis i Nols Folkets 
hus lördag 5 oktober kl 10.00 - 14.30. 
Vi kommer att ha en liten servering 
med korv och fika. Bokning av bord: 
Johanna 0709-18 92 59. Kostnad 
130:-. Varmt välkomna!

Ale slöjdare deltar i årets ÄLVKUL-
TUR lördag, söndag 21-22 september, 
då är ni Välkomna till vår förenings-
lokal Trastv. 1 Nol (på gågatan nära 
Folkets hus).
Öppet 21-22 sept kl 11-18

Lägenhet bytes
2:a Nol bytes mot 2 eller 3:a i Älv-
ängen.
tel. 0303-741 306

Loppis Starrkärrs Bygdegård. 28 
september kl 11-14. Behållningen går 
till behövande kvinnor och barn i 
Indien. Lotteri, fika etc. Vill ni skänka 
till loppisen ring Lena och Kurt:
tel. 0705-83 33 35
el. 0708-74 51 25
el. 0705-82 47 41 (Eva, Arne)

Repslagardagen
Lördag 21 september kl 11-15
Perenner, sylt, hembakat mm.
Missionskyrkans höstmarknad finns 
i år vid muséet på repslagardagen.
Välkomna!

CR HOPPNING I ALAFORS 29/9!
Östergårds Ridklubb ordnar 
årets sista CR! Sönd. 29 sept. kl.11. 
Anmälan sen.19/9. All info om 
anmälan,tider,medl.skap mm finns 
på hemsidan: 
www.ostergardsridklubb.se

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

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

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

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

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom bland 
annat familjerätt, affärsjuridik 
och fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor inklusive 
moms. För mer information 
besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
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

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

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. Kör lokalkörbanan vid nya 

Coop. Skepplanda - Älvängen.
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

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

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

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt på 
fakturan. Vi hjälper dig med 
städning, hemtjänst, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Ulf Österman

Marias hemtjänst
Hemstäd, Fönsterputs, Flyttstäd 
och förekommande, sysslor 
i hemmet. RUT tar halva 
kostnaden. F-skatt finns. 
Ring Maria
tel. 0736-67 30 17

PMO Däck & Bilservice
Vi utför service, byten av 
bromsar & avgassytem. Även 
försäljning av däck, begagnade 
delar till Volvo och Renault.
tel. 0706-05 14 26
el. 0728-72 63 24

Städ på era villkor
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

Hundrastning i Ale/Kungälv
Jag kommer hem till er & rastar 
hunden. Ring Stina för pris & 
tjänster:
tel. 0709-562656
www.doggiedog.n.nu.
doggiedog@cheerful.com

Valpkurs med start 8/9
Lydnadskurs med start 14/9.
Inhägnat område ca 3 minuter 
från Ale Torg. Utbildad och 
erfaren instruktör. Godkänd för 
F-Skatt.
För mer info ring
tel. 0735-00 70 78
Monica Henriksson

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrr
Grattis 
Ellen

på 7 årsdagen 21 september 
Grattiskramar från

Farmor Farfar

Lennart Johansson
23/9 Grattis pappa dej vill 
vi hylla men är det sjutton 

eller 70 du skall fylla!
Grattiskramar från

Heléne, Wiwi, Torbjörn, 
Stefan med familjer

Grattis
Hugo

på 3-årsdagen.
Farmor & Farfar

Familjen Strömberg

Grattis
våra kära barnbarn
Karin & Gustav

på Tingbergsvägen i Lödöse 
som fyller 12 år den 28 sept.

Farmor & Farfar

Hipp hipp hurra & grattis 
Meja

på 1-årsdagen den 9/9
Önskar Mamma & Pappa

Grattis
Sigge Hultberg

på 4-årsdagen den 14/9
Vi älskar dig! Pappa & Malin

Grattis till vårt
älskade barnbarn

Dahlia
på 1 årsdagen 15 september 

Grattiskramar från
Farmor Farfar

Grattis till vår prinsessa
som fyllde 5 år den 16/9

önskar
Mamma, Moffa, Mommo

och morbror

Vår solstråle
Agnes

fyller 4 år 19/9
många grattiskramar från

Mamma, Pappa, Malin, 
Mormor, Morfar

Ett stort och hjärtligt tack, 
till våra fantastiska Barn, 
Barn-Barn och Barn-Barns 
Barn, och alla respektive, för 

en fantastisk överasknings-
fest i samband med vår 50 
åriga bröllopsdag.

Maud och Kenneth, Nol

Tack

Veckans ros 
Du som hittade min plån-
bok med en stor summa 
pengar inlämnad på sportaf-
fären Nödinge. Du är guld 
värd, månaden blev räddad. 
Tack!

Martin

Veckans ros till chauffören 
Lena Andersson på Västtra-
fik för att du var så snäll och 
körde oss extra när vi skulle 
till Nödinge på vår trivsel-
ledarutbildning. Tack också 
till Maria Rydén för att du 
hämtade väskan.

Alboskolans och
Garnvindeskolans trivselledare

Stort tack och kramar till 
Agnetha Moteus för alla 
uppmuntrande sms och 
besök,och även ett stort tack 
till personalen på Nordgär-
dets och Surte förskola samt 
Helena Johansson under 
min sjukskrivning. Jag 
saknar er.

Berit Kulin
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

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

Bilar köpes 500-50000 kr. Allt av 
intresse äv def. Hämtas kont. äv hus-
vagnar.
tel. 0737-61 44 78
el. 0737-42 90 92
el. 0768-73 27 84

Bilar och transportbilar köpes
Allt av intresse.
tel. 0707-53 61 77

SÄLJES

Ny hattläkt ca 500 lpm. 2000 kr. 
Grundmålad hattläkt ca 200 lpm, 
800kr. Eller 2500:- för allt. Finns i 
Kilanda.
tel. 0705-31 10 60

Parhus/sälen/hemfjällsbyn. Andel 
v.02,19,28. 10 000:-
tel. 0520-66 09 89

UTHYRES

Uthyres. Lägenhet 36 kvm. Stuga 
20kvm. Möblerat. Uthyres
tel. 0704-15 55 33

Två st ponnyer uthyres i Stall Toka-
torp. En C-ponny uthyres på foder är 
även till salu för tävling och träning. 
En skettlandsponny inkörd och riden 
uthyres några dagar i veckan. Ring 
för mera information.
tel. 0707-23 84 03   Pernilla

Skylift uthyres
Arbetshöjd 10,5m. Hydraliska ben. 
230v i korgen. Perfekt till målning, 
snickeri, trädfällning mm. Reg. för 
80 km.
tel. 0760-07 59 85

Ö HYRA

Hus/lägenhet. Har fast jobb och 
god ekonomi. Önskar hyra minst ett 

år. Ring Lasse:
tel. 0762-06 06 22

Vinterförvaring för husvagn under 
tak önskas hyra.
tel. 0768-10 31 26

ÖVRIGT

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

Välkommen på loppis i Nols Folkets 
hus lördag 5 oktober kl 10.00 - 14.30. 
Vi kommer att ha en liten servering 
med korv och fika. Bokning av bord: 
Johanna 0709-18 92 59. Kostnad 
130:-. Varmt välkomna!

Ale slöjdare deltar i årets ÄLVKUL-
TUR lördag, söndag 21-22 september, 
då är ni Välkomna till vår förenings-
lokal Trastv. 1 Nol (på gågatan nära 
Folkets hus).
Öppet 21-22 sept kl 11-18

Lägenhet bytes
2:a Nol bytes mot 2 eller 3:a i Älv-
ängen.
tel. 0303-741 306

Loppis Starrkärrs Bygdegård. 28 
september kl 11-14. Behållningen går 
till behövande kvinnor och barn i 
Indien. Lotteri, fika etc. Vill ni skänka 
till loppisen ring Lena och Kurt:
tel. 0705-83 33 35
el. 0708-74 51 25
el. 0705-82 47 41 (Eva, Arne)

Repslagardagen
Lördag 21 september kl 11-15
Perenner, sylt, hembakat mm.
Missionskyrkans höstmarknad finns 
i år vid muséet på repslagardagen.
Välkomna!

CR HOPPNING I ALAFORS 29/9!
Östergårds Ridklubb ordnar 
årets sista CR! Sönd. 29 sept. kl.11. 
Anmälan sen.19/9. All info om 
anmälan,tider,medl.skap mm finns 
på hemsidan: 
www.ostergardsridklubb.se

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

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

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

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

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

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

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

Madsen & Partners erbjuder 
juridiskrådgivning inom bland 
annat familjerätt, affärsjuridik 
och fastighetsrätt.
just nu erbjuder vi en första 
rådgivningstimme på vårt 
kontor för 500 kronor inklusive 
moms. För mer information 
besök
www.madsenpartners.se eller
tel. 031 - 799 61 59
Vi erbjuder en första 
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

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

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. Kör lokalkörbanan vid nya 

Coop. Skepplanda - Älvängen.
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

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

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

Seniorbolaget.se
RUT-/ROT-avdrag direkt på 
fakturan. Vi hjälper dig med 
städning, hemtjänst, snickerier, 
målning, bokföring, läxhjälp mm
tel. 0303-103 60
Ulf Österman

Marias hemtjänst
Hemstäd, Fönsterputs, Flyttstäd 
och förekommande, sysslor 
i hemmet. RUT tar halva 
kostnaden. F-skatt finns. 
Ring Maria
tel. 0736-67 30 17

PMO Däck & Bilservice
Vi utför service, byten av 
bromsar & avgassytem. Även 
försäljning av däck, begagnade 
delar till Volvo och Renault.
tel. 0706-05 14 26
el. 0728-72 63 24

Städ på era villkor
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

Hundrastning i Ale/Kungälv
Jag kommer hem till er & rastar 
hunden. Ring Stina för pris & 
tjänster:
tel. 0709-562656
www.doggiedog.n.nu.
doggiedog@cheerful.com

Valpkurs med start 8/9
Lydnadskurs med start 14/9.
Inhägnat område ca 3 minuter 
från Ale Torg. Utbildad och 
erfaren instruktör. Godkänd för 
F-Skatt.
För mer info ring
tel. 0735-00 70 78
Monica Henriksson

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrr
Grattis 
Ellen

på 7 årsdagen 21 september 
Grattiskramar från

Farmor Farfar

Lennart Johansson
23/9 Grattis pappa dej vill 
vi hylla men är det sjutton 

eller 70 du skall fylla!
Grattiskramar från

Heléne, Wiwi, Torbjörn, 
Stefan med familjer

Grattis
Hugo

på 3-årsdagen.
Farmor & Farfar

Familjen Strömberg

Grattis
våra kära barnbarn
Karin & Gustav

på Tingbergsvägen i Lödöse 
som fyller 12 år den 28 sept.

Farmor & Farfar

Hipp hipp hurra & grattis 
Meja

på 1-årsdagen den 9/9
Önskar Mamma & Pappa

Grattis
Sigge Hultberg

på 4-årsdagen den 14/9
Vi älskar dig! Pappa & Malin

Grattis till vårt
älskade barnbarn

Dahlia
på 1 årsdagen 15 september 

Grattiskramar från
Farmor Farfar

Grattis till vår prinsessa
som fyllde 5 år den 16/9

önskar
Mamma, Moffa, Mommo

och morbror

Vår solstråle
Agnes

fyller 4 år 19/9
många grattiskramar från

Mamma, Pappa, Malin, 
Mormor, Morfar

Ett stort och hjärtligt tack, 
till våra fantastiska Barn, 
Barn-Barn och Barn-Barns 
Barn, och alla respektive, för 

en fantastisk överasknings-
fest i samband med vår 50 
åriga bröllopsdag.

Maud och Kenneth, Nol

Tack

Veckans ros 
Du som hittade min plån-
bok med en stor summa 
pengar inlämnad på sportaf-
fären Nödinge. Du är guld 
värd, månaden blev räddad. 
Tack!

Martin

Veckans ros till chauffören 
Lena Andersson på Västtra-
fik för att du var så snäll och 
körde oss extra när vi skulle 
till Nödinge på vår trivsel-
ledarutbildning. Tack också 
till Maria Rydén för att du 
hämtade väskan.

Alboskolans och
Garnvindeskolans trivselledare

Stort tack och kramar till 
Agnetha Moteus för alla 
uppmuntrande sms och 
besök,och även ett stort tack 
till personalen på Nordgär-
dets och Surte förskola samt 
Helena Johansson under 
min sjukskrivning. Jag 
saknar er.

Berit Kulin

alekuriren  |   nummer 33  |   vecka 38  |   2013GRATTIS26

��

p
y

HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL

FINN SEX FEL

1 2 9
3 7 5 1 9

3 1 5

6 2 4
6 7 3

5 3 4 9 6

4 3 2 1
9 7 1 6 3

5 1 7 2

1 2 8
6 7 3

1 2 7

8 1 3 9
7 8 4

1 4 9 6 2

8 9 3
2 7

9 2 1 6

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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ERBJUDANDE
ShoppaSnabbt

Special  Tel 0303-24 54 00

9-19 9-17
Lörd-söndMånd-fred

Priserna gäller t.o.m. 22/9 2013. Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel.

BUTIK

Ytterby, 3 km från Kungälv
mot Marstrand, Tel 0303-24 54 00

8-21
Månd-fred

8-19
Lörd-sönd

håll utkik efter vår fredagsannons i KP!
Billiga Skaldjur!

från manuell avdelning
och från säkra bestånd.

29:-
Max 1 räkmacka/pers, köper du fl er betalar du 39:-/st

–Nybakat alla dagar!Fika hos oss!

diskmedel
Yes 450 ml Fresh orange

Max 2 st/förmånskund

Jfr. pris 28,78/l

spara 7:-

1295
/ST

10-pack
kanelsnäckor
Vikt ca 700 g
Jfr. pris 57,07/kg

2-pack
napoleonbakelser
Vikt ca 260 g
Jfr. pris 115,19/kg

2995
/FÖRP

3995
/FÖRP

hel regnbågslax
2-3 kg
Oncorhynchus mykiss
Odlad i Sverige
Max 3 st/hushåll

4995
/Kg

Vitkål
Kålrot
Palsternacka
Rödbetor
Rotselleri

rimmad 
lägg

1995
med ben, ca 1,2 kg

/KG
SPARA

10:-
/KG

rullpack 

10:-
Samfood 1 kg

bruna bönor , risgrynsgröt,

max 3 st/hushåll

/ST

karré-
kotletter

2995
Färska svenska med ben, av gris

max 5 kg/hushåll

/KG

SPARA
20:-

/KG

ROTFRUKTER

395
sverige, klass 1

max 5 kg/hushåll

/KG

SPARA
6:-

/KGgodis
i lösvikt

2995
max 2 kg/hushåll

/KG

SPARA
50:-

/KG

SPARA
4,95

/ST

 Nybakat 
–eget bageri!
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ekquisit ek 
laminatgolv
8x193x1380 mm, 
2,13 m2/förp, klickfog
ord. pris 199:-/m2
Begr. parti!

129:-/M2

dynamic ek 
laminatgolv
8x193x1380 mm, 
2,13 m2/förp, klickfog
ord. pris 199:-/m2
Begr. parti!

99:-/M2

City Gross special!
Först till kvarn!

chips

10:-
olw 200 g

/ST

SPARA
6,95

/ST


