
Nostalgikväll 
i Skepplanda
SKEPPLANDA. The 
Cadillac Band bjöd på 
en underhållande nos-
talgikväll i Skepplanda 
bygdegård i fredags.
Många var de som fi ck uppleva 
sina tonår på nytt. Till välbekanta 
musikhits fi nns starka minnen och 
texterna kunde publiken lika bra 
som artisterna. På scen sågs bland 
andra Little Gerhard, Janne Lucas, 
Gert Lengstrand och Claes-Görann 
Hedström.

Läs sid 40

Kungälv • Tel 0303-24 33 49 
www.svartpavittekonomi.se
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Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

www.axums.seIronside bitsset
22 delar med clips för att hänga i bältet
                   Ord. pris 189:-

Nu 99:-

Janne Lucas Persson.

Arbetsgruppen för Skepplanda vårdcentrals överlevnad bjöd in kommunpolitiker och regionala företrädare till en fram-
tidsdiskussion. Det blev en bra dialog, men några konkreta svar om vad som väntar Skepplanda gavs inte. Här ses mötets 
moderator Gunilla Wallengren, Ale DHR, i samspråk med kommunalrådet Mikael Berglund (M).             Läs sid 14

Inga besked om 
Skepplanda vårdcentral
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Gäller mot kupong, t o m 29/9-2013
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Müslitopping 
eller pubmix
SCANDI BAKER

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23

Välkommen att prata festmat med oss 
i butiken eller på telefon 0303-97504. 

Nu kan du även göra din 
beställning och läsa om faten 

på www.ica.se/ale
Vid cateringbeställning vill vi gärna 

ha den 3 dagar innan leverans.

FESTFAT

/port.
Minst 8 portioner

Ale Torg

Enkelt och gott
till festen!

från

Ledetvägen 3, 449 51 Alafors • Tel 0303-74 26 80

Mån-fre 8-17 (tis & ons till 20) 
Lördagar tidsbokning 9-14

Nu har vi öppet 
som vanligt igen, 
även lördagar

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 8-ÅRS 

JUBILEUM

TAG 
BETALA FÖR

GÄLLER ALLA 
VAROR I BUTIKEN, 
OAVSETT TIDIGARE 
PRIS! VI BJUDER PÅ 
BILLIGASTE VARAN

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

Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15
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Bekräftelse. Världen 
skriker efter bekräf-
telse, det är därför 

Antarktis smälter och 
regnet översvämmar delar 
av jordens utsatta länder. 
Det är en form av protest 
mot att vi inte uppmärksam-
mar konsekvenserna av vårt 
leverne.Världen är inte unik 
i sig, den är också överbefol-
kad av individer som kräver 
bekräftelse. Har det blivit 
så för att vi är så dåliga på 
att lyssna eller har samhället 
medvetet fostrat så många 
utpräglade egon? Jag vet 
inte, men personligen börjar 
jag bli riktigt trött på alla 
som skriker högt om sig 
själva, sina egna och näras 
bravader såväl privat som i 
yrkeslivet. Det är okej att 
hojta till om någon har nått 
en framgång, men varje litet 
steg framåt måste väl inte 
anses vara det? Det fi nns 
självklart även ödmjuka 
undantag. Låt mig beskriva 
några kontraster.

Tobias Hysén medver-
kade garanterat inte i Ales 
talkshow "Thomas träffar" 
för att bekräfta sig. Han vet 
vem han är och hans iden-
titet är spridd landet över. 
Därför gjorde han ingen stor 
grej av att sitta och småprata 
om Zlatan i Ale gymnasium. 
Han fick det till och med 
att framstå som att Zlatan 
egentligen inte är något 
annat än en simpel kille 
som är extremt duktig på att 

sparka boll. På frågan om 
han skickar sms till Zlatan 
var svaret klockrent: "Varför 
skulle jag? Vi spelar i samma 
lag, men det betyder inte att vi 
är kompisar, bara lagkamrater. 
Du väljer vilka du umgås med 
även i ett lag".
Inte en enda fråga undvek 
Tobbe att svara på. Han var 
ödmjukheten personifierad 
och bekräftelsebegäret främ-
mande.

En timme senare var jag 
i Skepplanda bygdegård och 
bjöds på strålande under-
hållning av The Cadillac 
Band. Forna artister som 
fortfarande håller hög klass 
höll publiken i ett bastant 
grepp. Janne Lucas sjöng 
Växeln Hallå som om det 
vore igår. Claes-Göran 
Hedström gav på än större 
nostalgi när han serverade 
"Det börjar verka kärlek, 
banne mig". Det var 
först när Little Gerhard 
(Karl-Gerhard Lund-
qvist) gjorde entré som 
jag hajade till. Han är 
79 år! Vad får honom 
att fortfarande åka runt 
med sin "Bona Sera" 
och "Den siste mohi-
kanen"? Behovet av 
bekräftelse? Hur är det 
möjligt? Kanske för att 
det är en "folksjukdom" 
som drabbar allt fler. 
Den stora skillnaden 
mellan Little 
Gerhard och 
de övriga var 

hans buskisskämt, som för-
visso verkade gå hem, men 
de kändes malplacerade. 
Varför åker du runt i Sve-
rige 80 år gammal när du 
redan uppnått allt och redan 
fått alla landets applåder? 
Du har ett behov av att få 
bekräftelse och när självför-
troendet sviktar tar du till 
lite underbälteshumor, men 
riskerar då samtidigt att själv 
åka genom isen och bli klas-
sad som en "buskis".

Nej, när behovet av 
bekräftelse från omvärlden 
blir så stort att desperatio-
nen av att höras och synas 
förändrar dig och din fram-
toning är det dags att tänka 
om. Samtidigt är hela denna 
utveckling ett finger mot oss 
andra att bli bättre på att ge 
beröm och uppmärksamma 
varandra. När berömde du 
någon senast?

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Världen skriker efter bekräftelse
alekuriren  |   nummer 34  |   vecka 39  |   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, 14 747 ex, 
45 000 läsare. Storupplaga i hela 

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

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 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. 

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

TYGLADAN
Hos oss hittar du ditt sybehör och garn

Höstnyheter
i metervara och färdigsytt

Fleece 65:-/m

2-pack 
öljettlängder 

299:-
True North Regnställ, 

Unisex 349:-
600m² gardintyg, modetyg, inredning & kläder

Centern i Ale
Göteborgsv. 94 • 446 33 Älvängen

Tel. 0303-74 85 98
Distriktskansliet tel. 0521-618 10

Starrkärrs Centerkvinnor har

HÖSTMÖTE
i Starrkärrs Bygdegård

Torsdag 3 okt kl 18
Vi får besök från Vuxenskolan 

vänområde i Kenya

Varmt Välkomna!

Röda Korsets
secondhandaffär KUPAN

Torsdag 
26 september

STÄNGT
OBS! v 40 utförsäljning 
av gardiner 5:-/längd

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA

Inne & utebelysning
Ale Lampan

LED-EXPERTEN
Vi hjälper dig hitta 

rätt belysning!

Öppet: Månd-fred 10-18, lörd 10-14

                      

 
 

 

Ulla Krafft 
Medicinsk Fotterapeut 
Göteborgsvägen 94 ∙ Älvängen 

www.fotalvan.se 

 FOTVÅRD 
0707-53 51 13 

För att dina fötter är värda det bästa 

Nu öppnar vi mitt 
i centrum i Lilla Edet 

Vi erbjuder äkta thailändsk mat med färska råvaror 
och kryddor enligt äkta thailändsk tradition.

First Thai Food

Dagens
lunch  75:-
inkl. dricka, kaffe & kaka. Kl. 11-14 vardagar

Vi fi nns på Lars Svensgatan 5 i Lilla Edet 
(Bredvid Swedbank/gamla Milano Pizza) 

 

Ring & beställ på: 0520-40 05 99
  

Öppettider
Måndag-Fredag 11-21, Lördag 12-20

Välkommen till 

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

OHLSSONSREKOND.SE | 0703 46 44 33  

BILREKOND
ÄVEN BÅTAR & HUSVAGNAR

Fordonsvård när den är som bäst!
k o m p l e t t 
h e l r e k o n d 1995krFR

Ladda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.seLadda ner GRATIS designprogram på www.fotoklok.se

LÄ
SV

ÄRDE!

Ange koden:  “alekuriren”
i kassan när du betalar.

fotoklok i samarbete med alekuriren ger dig 20% rabatt

20%
RABATT

ger dig

GÖR DIN EGEN 
FOTOBOK

Skapa enkelt din egen fotobok med
dina egna bilder och  texter. 



Bekräftelse. Världen 
skriker efter bekräf-
telse, det är därför 

Antarktis smälter och 
regnet översvämmar delar 
av jordens utsatta länder. 
Det är en form av protest 
mot att vi inte uppmärksam-
mar konsekvenserna av vårt 
leverne.Världen är inte unik 
i sig, den är också överbefol-
kad av individer som kräver 
bekräftelse. Har det blivit 
så för att vi är så dåliga på 
att lyssna eller har samhället 
medvetet fostrat så många 
utpräglade egon? Jag vet 
inte, men personligen börjar 
jag bli riktigt trött på alla 
som skriker högt om sig 
själva, sina egna och näras 
bravader såväl privat som i 
yrkeslivet. Det är okej att 
hojta till om någon har nått 
en framgång, men varje litet 
steg framåt måste väl inte 
anses vara det? Det fi nns 
självklart även ödmjuka 
undantag. Låt mig beskriva 
några kontraster.

Tobias Hysén medver-
kade garanterat inte i Ales 
talkshow "Thomas träffar" 
för att bekräfta sig. Han vet 
vem han är och hans iden-
titet är spridd landet över. 
Därför gjorde han ingen stor 
grej av att sitta och småprata 
om Zlatan i Ale gymnasium. 
Han fick det till och med 
att framstå som att Zlatan 
egentligen inte är något 
annat än en simpel kille 
som är extremt duktig på att 

sparka boll. På frågan om 
han skickar sms till Zlatan 
var svaret klockrent: "Varför 
skulle jag? Vi spelar i samma 
lag, men det betyder inte att vi 
är kompisar, bara lagkamrater. 
Du väljer vilka du umgås med 
även i ett lag".
Inte en enda fråga undvek 
Tobbe att svara på. Han var 
ödmjukheten personifierad 
och bekräftelsebegäret främ-
mande.

En timme senare var jag 
i Skepplanda bygdegård och 
bjöds på strålande under-
hållning av The Cadillac 
Band. Forna artister som 
fortfarande håller hög klass 
höll publiken i ett bastant 
grepp. Janne Lucas sjöng 
Växeln Hallå som om det 
vore igår. Claes-Göran 
Hedström gav på än större 
nostalgi när han serverade 
"Det börjar verka kärlek, 
banne mig". Det var 
först när Little Gerhard 
(Karl-Gerhard Lund-
qvist) gjorde entré som 
jag hajade till. Han är 
79 år! Vad får honom 
att fortfarande åka runt 
med sin "Bona Sera" 
och "Den siste mohi-
kanen"? Behovet av 
bekräftelse? Hur är det 
möjligt? Kanske för att 
det är en "folksjukdom" 
som drabbar allt fler. 
Den stora skillnaden 
mellan Little 
Gerhard och 
de övriga var 

hans buskisskämt, som för-
visso verkade gå hem, men 
de kändes malplacerade. 
Varför åker du runt i Sve-
rige 80 år gammal när du 
redan uppnått allt och redan 
fått alla landets applåder? 
Du har ett behov av att få 
bekräftelse och när självför-
troendet sviktar tar du till 
lite underbälteshumor, men 
riskerar då samtidigt att själv 
åka genom isen och bli klas-
sad som en "buskis".

Nej, när behovet av 
bekräftelse från omvärlden 
blir så stort att desperatio-
nen av att höras och synas 
förändrar dig och din fram-
toning är det dags att tänka 
om. Samtidigt är hela denna 
utveckling ett finger mot oss 
andra att bli bättre på att ge 
beröm och uppmärksamma 
varandra. När berömde du 
någon senast?

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Världen skriker efter bekräftelse
alekuriren  |   nummer 34  |   vecka 39  |   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, 14 747 ex, 
45 000 läsare. Storupplaga i hela 

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

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 
Ring SDR, tel 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. 

Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se
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Göteborgsv. 94 • 446 33 Älvängen

Tel. 0303-74 85 98
Distriktskansliet tel. 0521-618 10

Starrkärrs Centerkvinnor har

HÖSTMÖTE
i Starrkärrs Bygdegård

Torsdag 3 okt kl 18
Vi får besök från Vuxenskolan 

vänområde i Kenya

Varmt Välkomna!

Röda Korsets
secondhandaffär KUPAN

Torsdag 
26 september
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OBS! v 40 utförsäljning 
av gardiner 5:-/längd

Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87
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Öppet: Månd-fred 10-18, lörd 10-14

                      

 
 

 

Ulla Krafft 
Medicinsk Fotterapeut 
Göteborgsvägen 94 ∙ Älvängen 

www.fotalvan.se 

 FOTVÅRD 
0707-53 51 13 

För att dina fötter är värda det bästa 

Nu öppnar vi mitt 
i centrum i Lilla Edet 

Vi erbjuder äkta thailändsk mat med färska råvaror 
och kryddor enligt äkta thailändsk tradition.

First Thai Food

Dagens
lunch  75:-
inkl. dricka, kaffe & kaka. Kl. 11-14 vardagar

Vi fi nns på Lars Svensgatan 5 i Lilla Edet 
(Bredvid Swedbank/gamla Milano Pizza) 

 

Ring & beställ på: 0520-40 05 99
  

Öppettider
Måndag-Fredag 11-21, Lördag 12-20

Välkommen till 

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.
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Smurfgympan. 

Där bjuder vi på korv med bröd                                         

Vill d
u skaffa Medmerakort?

Vi har ett oslagbart erbjudande 

till d
ig just nu!
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Planerar du att 
resa utomlands? 
–Vi hjälper Dig 
med resevaccin

Välkommen att kontakta vår 
vaccinationssjuksköterska 
Martina för rådgivning och 

tidsbokning.

Som anläggningsansvarig 
för Forsvallen och den 
del som vi förfogar över, 

har jag fått ta del ett brev, som 
är en offentlig handling, i och 
med att det är ställt till Ale 
kommun och diariefört.

Skepplanda BTK har 
begåvats med en mycket fin 
och uppskattad konstgräsplan, 
som vi är mycket nöjda med 
och får mycket beröm för. 
På anläggningen fanns en 
gammal ishockeyrink, vars 
sarg var totalt rutten och farlig 
för allmänheten. Vi bestämde 
oss för att riva sargen och fylla 
rinken med de lermassor som 
schaktades bort vid byggnatio-
nen av konstgräsplanen. För 
detta fördes diskussion med 
Ale kommuns samhällsbygg-
nadsförvaltning om tillstånd 
och åtgärder som behövdes i 
fallet. Då konstaterades att det 
var bäst att Länsstyrelsens vat-
tenvårdsenhet tillfrågades, så 
ansökan skickades dit, besök 
gjordes på plats av represen-
tant från denna enhet. Beslut 
tog hos Länsstyrelsen 2011-
10-19. Ur beslutet: Läns-
styrelsen har inget att erinra 
mot den planerade åtgärden på 
fastigheten Vadbacka 2:57 i Ale 
kommun. Diarie nr 535-2401-

2011 hos Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län. 

Leran från vår grusplan 
var så kallade rena massor. 
På denna lera har vi sedan 
fyllt med rent berg från tun-
nelbygget i Kattleberg för 
att få bäring ovanpå leran. 
Där har vi följt anvisningarna 
från Ale kommun och Läns-
styrelsen. Vi har på grund av 
diverse anonyma anmälningar 
mot oss, vid ett flertal tillfälle 
kontrollerats av Ale kommun. 
Dessa kontroller har inte 
lett till någonting, bara extra 
arbete och kostnader för oss 
och kommunen. På berget har 
vi lagt bergkross så kallad 0-18 
bärlager, när sättningarna är 
färdiga skall vi hyvla av ytan 
och lägga på naturgrus, för att 
få bland annat en fin boule-
plan, som kan spelas SM på. 
Planen skall kunna användas 
till många fina aktiviteter 
bara idéer och intresse sätter 
gränser. Alla är välkomna 
med förslag. I Länsstyrelsens 
förslag till övriga åtgärder i 
samband med utfyllnaden var 
skyddsverksamhet för Grodor 
och Salamandlar. För denna 
åtgärd anlitades Professor 
Göran Nilsson Naturhis-
toriska Museet i Göteborg /

även anlitad som sakkunnig av 
Länsstyrelsen i sådana frågor/. 
Han anvisade två platser på 
andra sidan ån som lämpliga 
platser att göra groddammar 
på. Detta har vi under led-
ning av Göran Nilsson grävt, 
och vi hoppas det ska falla 
till belåtenhet för grodorna. 
Med detta vill jag upplysa 
alla skepplandabor och all-
mänheten om att vi och Ale 
kommuns samhällsbyggnads-
förvaltning har gjort rätt enlig 
boken. Vi gjorde en tillfällig 
lagringsplats av massor som vi 
fick under tjälad tid även den 
godkänd av Länsstyrelsen.                                                                                        

Stenbron
Vad gäller stenbron och dess 
milstolpar har vi inte varit i 
dess närhet. Den milstolpe 
som har välts står på andra 
sidan stenbron, alltså inte i 
närheten av  vårt arbetsom-
råde. Vad gäller beskyllningar 
mot Skepplanda BTK i alla 
lägen och mig i synnerhet, 
kommer jag att bemöta dessa 
i ett senare inlägg. När det 
gäller det som berör utfyllna-
den av rinken finns alla hand-
lingar att tillgå på Forsvallen 
för de som vill läsa.

Vi har även gjort en väg 

och parkeringsplats i gräns 
med Wetterströms Hage, den 
är ännu inte riktigt färdig, 
grovfyllningen är gjord. Till 
detta har vi upplysningsvis, 
både marklov och tillstånd 
miljöfarlig verksamhet. Detta 
på grund av gamla vägfyll-
nadsmassor och miljögodkänd 
asfalt använts som grov-
fyllnad. Ha tålamod vi skall 
göra färdigt så fort vi får lite 
pengar, ungdomsverksamhe-
ten är viktigast, den går först.

Allt arbete med anlägg-
ningen är till 90 procent 
ideellt arbete. Kom gärna 
ner och hjälp till. Alla bidrag 
emottages med största tack-
samhet. Varje krona är guld 
värd. Tack på förhand.

På frågan om det finns 
några av kommunen kända 
aktiviteter eller byggplaner i 
närheten av hembygdsgården. 
På detta kan jag svara både ja 
och nej. En lekpark och ska-
teboardsramp är planerad vid 
klubbhuset, detta är känt av 
kommunen. Vad vi mer behö-
ver är en om- och tillbyggnad 
av garaget till vår större och 
nyare traktor.

En förening utan framtids-
visioner, är väl inte mycket till 
förening? För att höja statu-

sen på Skepplanda BTK har 
vi visioner för den blivande 
bouleplanen. 

Att bygga en scen eller 
estrad, göra en träffpunkt 
vid ån för friluftsmänniskor 
att ha små möten på. Vi som 
försöker att få något gjort, har 
alltid nya visioner för fram-
tiden, vi ser positivt på det 

mesta. Kom gärna med idéer!
Vissa andra försöker vara 

motsträviga och negativa, till 
ingen nytta. De är bara avund-
sjuka och har tråkigt.

Sven Rydén 
Anläggningsansvarig

Skepplanda BTK
och styrelseledamot

Svar på brev från Skepplanda Hembygdsförenings styrelse 
och dess ordförande Göran Johansson

Vill du också ha tänder som sitter fast?
Tandimplantat är inte längre någon nyhet. Vi använder oss 
av en väl beprövad metod utvecklad av världsledande for-
skare. Det är en enkel behandling med bara en operation. 
Du spar tid och får ny livskvalitet inom ett par veckor.
För mer information ring 0303-74 60 51 
www.aletandhalsa.praktikertjanst.se

Vi arbetar med implantat 
och protetik från Välkomna!

Enligt det prelimi-
nära valresultatet 
vann Församlings-

listan i Nödinge metd ett 
(1) mandats övervikt mot 
socialdemokraterna. Den 
smutskastningen som 
”sossarna” visade med sin 
artikel i Alekuriren ver-
kade få motsatt effekt. Det 
är sorgligt när ett etablerat 
parti måste använda sig av 
sportsliga argument för att 
nå makten i Nödinge För-
samling. Trots sina eko-
nomiska muskler lyckades 
man inte besegra det lilla  
församlingslistan som utan 
ekonomiska medel stod 
som segrare i Nödinge.

När vi ställer frågan till 
ledande polikter på listan 
så fråntar de sig ansvaret 
för den aktuella artiklen. 
Om man står överst på val-
listan så bör man också vara 
ansvarig för det som skrivs 
under namnet Socialdemo-
kraterna. Om inte,  betyder 
det då att andra Social-
demkrater önskar att sam-
arbetsklimatet i Nödinge 
Församling skall försämras.

Om ni socialdemkra-
terna vill fajtas med Mode-
raterna så blanda inte in 
oss på Församlingslistan i 
Nödinge Församling.

Lennart Dahl
Församlingslistan

Dålig (s)til!
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Dålig (s)til!

Träff för seniorer
FNs internationella äldredag 1 oktober 
kl 10.00-14.00 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.

Onsalavilla säljes i befintligt 
skick för avflyttning
Huset byggdes 1983, är 
cirka 130 m² stort med 
elpanna med adressen 
Göteborgsvägen 138 i 
Älvängen.
Byggnaden säljes i befintligt 
skick till högstbjudande och 
flyttas så snart som möjligt, 
dock senast 2014-06-01.
 
Köparen ansvarar för och 
bekostar alla med flytten 
förenade kostnader. Köparen 
åtar sig även att riva och bortforsla återstående byggnadsdelar av grund och uterum samt 
ett uthus inom fastigheten. Marken ska därefter återfyllas med markduk och makadam till 
marknivå.
 
För mer information, ritningar, visning och anbudshandlingar kontakta Linda Karlsson på 
telefon 0303-33 00 26.

Sista dag att inkomma med anbud är 2013-10-31

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

September

Stängt på biblioteken i Skepplanda  
och Surte torsdag 26 september
Meröppet-låntagare kan komma in med lånekort och pinkod som vanligt.
 

Författarfika med Bodil Jönsson
Bodil Jönsson är fysiker och författare. Hennes genombrottsbok ”Tio tankar om tid” kom 
1999, precis före den stora boomen av utbrändhet. Sedan dess har hon skrivit nästan en 
bok om året, bland annat mer om tid, om tankekraft och nu senast om åldrandet.
Ale bibliotek, Nödinge
Lördag 19 oktober kl.13.00
Biljetter finns att köpa från 28 september. Pris 80 kronor.
Arr. Ale kommun, Vuxenskolan
 

Prova på dator på biblioteket
Är du nybörjare på datorn? Biblioteket erbjuder gratis prova på-tillfällen då du lär dig 
grunderna i hur man använder dator och internet.
Vi håller till på andra våningen på Ale bibliotek i Nödinge.
1/10    14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45
15/10  14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45
5/11    14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45
19/11  14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45
Anmälan till biblioteket, tel. 0303 33 02 16 eller e-post: bibliotek@ale.se
 

Prova på ipad på biblioteket
Har du nyss köpt en ipad eller funderar du på att skaffa en? Kom till biblioteket och få 
hjälp av en handledare att komma igång. Biblioteket erbjuder gratis prova på-tillfällen 
under hösten. Vi håller till på andra våningen på Ale bibliotek i Nödinge.
8/10   14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45
22/10  14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45
12/11  14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45
26/11  14.00 - 14.45 eller 15.00 - 15.45
Anmälan till biblioteket, tel. 0303-33 02 16 eller e-post: bibliotek@ale.se

Bok-och filmveckan 5-12 oktober
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.

Under festivalveckan visas filmerna Flyga 
drake, Igelkotten, O´Brother, Where Art 
Thou? Tredje mannen, Sherlock Holmes 1 och 
Berättelsen om Pi.

Plats: Teatern, Ale gymnasium. Entré: Festivalpass kostar 100 kr och gäller under hela 
festivalen. Förköp Ale bibliotek, Nödinge. Mer info på www.ale.se.  
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.

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.

Alvhem Torsdag 3 oktober kl 19.00 klubbstugan Gläntevi

Teman för kvällens möte:

•  Hur blir det med vatten och avlopp i Alvhem? Lars Holm från Ale kommun reder ut 
begreppen.

•  Mer eller mindre buller utefter nya 45:an? Representanter från Trafikverket medverkar i en 
diskussion.

• Gå, cykla och rida mellan Älvängen och Alvhem? Jörgen Sundén från Ale kommun berättar.

Svar på frågor och tid för nya samt fika ingår som vanligt. Om ni har ni har några frågor mejla 
till kommunstyrelsen@ale.se.
 
Alla hjärtligt välkomna!
Elena Fridfelt ordf., Peter Olsson 1:e vice ordf., Sven Rydén 2:e vice ordf.

Välkommen på 
ortsutvecklingsmöte

BIBLIOTEKEN INFORMERAR

PÅ GÅNG I ALE
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– det nya namnet på den offentliga primärvården

En allergisk reaktion kan komma plötsligt och är alltid lika oönskad.  
Då är det tryggt att ha någon i närheten som vet allt om utslag och klåda. 
Vi finns på hundratals platser runt om i Västra Götaland och du hittar din 
mottagning på narhalsan.se

Först omkring månadsskif-
tet februari-mars väntas en 
permanent sektorschef för 
utbildning vara på plats, men 
fram tills dess är det Thor-
björn Jordansson som tagit 
över efter Annika Sjöberg.

Ale är för honom obruten 

mark och den första tiden 
ägnar han därför åt att lära 
känna kommunen för att se 
var behoven finns. 

– Mitt uppdrag går ut på 
att analysera varför resulta-
ten är så dåliga och föreslå 
åtgärder till förbättringar. 

Jag ska starta processer och 
bygga upp strukturer, samti-
digt som jag ansvarar för den 
dagliga driften. Just nu pratar 
jag med mycket folk inom 
organisationen. 

Vilka är Ales främ-
sta styrkor när det gäller 
skolan?

– Det finns en väldig 
ambition inom både skol- 
och förskoleverksamheterna. 
Här finns chefer som vill 
göra något bra och bidra till 
goda resultat. Samma har jag 
upplevt på den fackliga sidan. 
Man har en vilja att skapa 
goda förutsättningar. Sedan 
har Ale kommit långt när det 
gäller IT och att alla elever 
har en egen dator är mycket 
positivt. 

Vilka är svagheterna?
– Det är för tidigt att 

säga något om. Det skulle 
jag dessutom inte prata 
offentligt om, utan det är ett 
internt arbete. 

Det har de senaste åren 
varit hög omsättning på 
chefer inom utbildnings-

sektorn i Ale kommun. 
Hur ska man göra för att 
göra uppdraget hållbart på 
lång sikt?

– Det är bra för organisa-
tionen att byta. Man brukar 
säga att maxgränsen för en 
chef på den här nivån är fem 
år, sedan tappar man för 
mycket nytänkt och hamnar i 
slentrian. Själv har jag aldrig 
stannat längre än fem år på 
samma ställe.

Du fick mycket kritik i 
ditt tidigare uppdrag som 
chef för skol- och fritids-
förvaltningen i Helsing-
borg, bland annat för ditt 
ledarskap. Det rapporte-
ras om att du fick sparken. 

Vad är din syn på det som 
hände?

– Det var ett väldigt kom-
plext uppdrag där jag i min 
chefsroll dels skulle stärka 
friskolornas position och 
samtidigt försvara den kom-
munala skolan. Med tanke 
på att det i Helsingborg 
finns lika många friskolor 
som kommunala stod man 
hela tiden på två olika ben. 
I arbetet med att bygga upp 
varumärket för den kom-
munala verksamheten rådde 
en oenighet om den riktade 
formen och vad som krävdes. 
Att jag skulle ha fått sparken, 
som det skrivs om i media, 
håller jag inte med om då vi 

skildes åt i bästa samförstånd. 
Jag var dessutom inne på 
mitt femte år, så det kändes 
naturligt att gå vidare.

Skulle samma situation 
kunna uppstå i Ale?

– Inte alls. Här har vi inte 
två organisationer utan en, 
som jobbar åt samma håll. 

Sammanfattningsvis, 
hur känner du inför ditt 
nya uppdrag?

– Skitkul! Jag ser det som 
en utmaning och här finns 
stora problem som ska han-
teras.

Tar över med
tydliga mål
– Thorbjörn ny chef för sektor utbildning

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

THORBJÖRN JORDANSSON
Ålder: 59
Bor: Årjäng i Värmland (vecko-
pendlar)
Gör: Ny tillförordnad chef för utbild-
ningssektorn i Ale kommun
Familj: Hustru och fyra vuxna barn
Intressen: Trädgård, fi ske, musik, 
golf och mat
Om sin nya tjänst: ”Skitkul! Jag ser 
det som en utmaning och här fi nns 

stora problem som ska hanteras.”
Tidigare chefsuppdrag: Rektor 
i Trollhättan 10 år, gymnasiechef 
i Trollhättan 1 år, Skolchef i Vittra 
3 år, förvaltningschef i Skara 3 år, 
förvaltningschef i Helsingborg 5 år, 
egenföretagare sedan 2 år och har 
under den tiden varit inhyrd rektor 
i Säter.

På obruten mark. Thorbjörn Jordansson är ny tillförordnad chef för sektor utbildning i Ale 
kommun.

NÖDINGE. Thorbjörn Jordansson är ny tillförord-
nad chef för utbildningssektorn.

Hans ledarskap har tidigare blivit ifrågasatt, 
något han menar grundat sig i ett synnerligen 
komplext uppdrag.

Nu är hans främsta uppgift att lägga en grund 
för att höja skolresultaten i Ale kommun.

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 lämna in önskemål om 
reservation av din favoritlägenhet. 

Säljstarten hålls på Backa Säteri Golf (Säterivägen 2) torsdagen den 26:e september kl 17. 

Joakim Olsson
Fastighetsbyrån
Telefon: 0303-74 62 50
Mobil: 0708-44 63 12
joakim.olsson@
fastighetsbyran.se
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NYTT KOMMUNHUS I ÄLVÄNGEN!

Ale kommun, med de två centralorterna Älvängen och Nödinge, 
har en mycket dålig och mycket kostsam organisation med de olika 
förvaltningssektorerna spridda på fl era platser runt om i kommunen. Det 
nuvarande kommunhuset i Ledet har för länge sedan mist sin funktion 
som samlad förvaltningsbyggnad. Byggnaden är helt anonym och ligger 
också helt fel ur många synvinklar: medborgarna måste åka särskilt dit 
om man har något ärende till kommunen istället för att slinka in när 
man ändå befi nner sig i till exemepel Älvängen eller Nödinge. Det är 
mycket svårt att rekrytera personal till Ale kommun, eftersom de fl esta 
sökanden bor i Göteborg och vill kunna åka med tågpendeln till jobbet i 
Ale kommun. Men: man åker inte tåg till Nol för att sedan fotvandra till 
Ledet några kilometer i ur och skur!

I den förstudie om ny samlad administration som gjordes 2009 framgår 
det mycket klart att en ”lokalförändring ska förbättra kommunens 
kostnadseffektivitet och ge medborgarna en mera tillgänglig service. 
Ändamålsenliga lokaler ska skapa förutsättningar för snabb och effektiv 

kommunikation och samverkan”.
Utredningen slog fast att den nuvarande lokalytan för den splittrade 
administrationen uppgår till 8.700 m2 och att en samlad administration 
skulle klara sig med 5.900 m2! Vi skulle alltså kunna minska lokalbehovet 
med drygt 30%, få en effektivare organisation till en lägre kostnad! På 
köpet får vi representativa kontor istället för de anonyma vi har idag. 
Aledemokraterna föreslår två alternativ:

Alternativ 1: 
•  Ett nytt kommunhus i Älvängen Centrum med en helt samlad 

kommunal förvaltning 
Alternativ 2: 
•  Ett nytt mindre kommunhus i Älvängen Centrum med kommunledning, 

Samhällsbyggnad, Kommunfullmäktige mm, dvs de s k ”Hårda frågorna” 

•  Servicekontor i Nödinge Ale Torg med Utbildning- Kultur/Fritid- Social- 
och Äldreomsorg, de s k ”Mjuka frågorna”. Dessa verksamheter har 
numera i huvudsak fl yttats till detta kontor.

Bilden visar en tänkt placering av ett helt nytt kommunhus mitt i Älvängen, mellan 
Manufakturen och Smyrna. Med en  helt samlad administration enl. Alt 1 måste det gula 
f d Hotellet rivas eller fl yttas. Vid Alt 2 kan denna byggnad stå kvar.

...vi har idéerna för Ale i framtiden!

Vi saknar en identitetspunkt i vårt gamla Ale! Vi vill inte fortsätta det Gamla Ales 
anonymitet! Vi vill stolt kunna visa upp ett nytt kommunhus i det Nya Ale, 

en vacker och representativ byggnad i ett centralt läge!

Sven Rydén
Ledamot Samhällsbygg.
Ordförande Skepplanda 
Ortsutvecklingsmöte

Börje Ohlsson
Ledamot styrelsen AB 
Alebyggen

Irma Solving
Ersättare Kommunfullmäktige

Maria Ohlsson
Ersättare Kommunfullmäktige

Jan A. Pressfeldt
Ordförande Samhälls-
byggnadsnämnden
Gruppledare

Ingela Nordhall
2:e vice ordförande Omsorgs- 
och arbetsmarknadsnämnden
Ledamot kommunfullmäktige

Ulf-Göran Solving
Ersättare Kommunstyrelsen

Helene Ahlberg
Ledamot Utbildningsnämnden

Lars-Eric Calås
Ledamot kommunfullmäktige

Vad tycker du?
Kontakta oss på tel 

0705-44 80 55 
info@aledemokraterna.se
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Tisdagen den 1 oktober är 
FN:s internationella äldre-
dag. Samtidigt passar Ale 
kommun på att bjuda in 
seniorer från 65 år och uppåt 
till Bohus servicehus. Temat 
lyder: Lev livet friskare, säk-

rare, längre.
– Det blir en seminariedag 

för seniorer. Vi får besök av 
en läkare som bland annat 
kommer att informera om 
benhälsa och hälsa för skelet-
tet. En sjukgymnast medver-

kar för att prata om träning 
för seniorer. Besökarna får 
också tips om hur man bäst 
förebygger fallskador, förkla-
rar Jenny Sallander.

Utöver ovan nämnda 
programpunkter kan också 
nämnas säkerhetsupplysning 
från räddningstjänsten, sitt-
gympa och tipspromenad.

– Vi kommer också att ha 
ett nävarolotteri med fina 
priser i potten, poängterar 
Jenny Sallander.

Balansen, ett nyhets-

brev som rör folkhälsan i 
Ale kommun, delas ut till 
samtliga kommuninvånare 
den här veckan. Detta brev 
knyter an till de olika delar 
som äldredagen berör.

– Parallellt sker också en 
satsning runtom på våra bib-
liotek. Böcker som specifikt 
vidrör seniorer och hälsa 
lyfts fram och får en särskild 
plats på biblioteken under en 
period, avslutar Jenny Sal-
lander.

JONAS ANDERSSON

Dags att börja spara. 
Vi hjälper dig att hitta 
rätt placeringar.
Sarah och Charlotte, privatrådgivare

handelsbanken.se/sparguiden
Ale Torg • Tel 0303-33 67 30

ALVHEM. Bullerfrågan 
har länge varit ett 
diskussionsämne för 
alvhemsborna.

Det bullerplank som 
sattes upp har inte fått 
önskvärd effekt.

På höstens orts-
utvecklingsmöte har 
därför Trafi kverkets 
expertis bjudits in för 
att möta ortsbornas 
frågor.

Trafikverkets Bo Björklund 
gästar tillsammans med ett 
antal bullerexperter orts-
utvecklingsmötet i Alvhem 
torsdag 3 oktober. Buller-
nivån efter den utbyggda 
E45 har blivit en het potatis. 
Ljudet som skulle dämpas 
har visat sig studsa mot 
planket och möjligheten att 
bygga bostäder centralt kan 
begränsas, trots bullerplank.

– I Alvhem upplever invå-
narna att ljudet från vägen 
till och med är högre idag 
än före utbyggnaden. Detta 

trots att att vägen numera 
ligger längre bort. Jag tror att 
frågan kommer att intressera 
många ortsbor och vi är glada 
över att ha fått hit represen-
tanter från Trafikverket, 
hälsar Sven Rydén, andre 
vice ordförande för ortsut-
vecklingsmötet i Alvhem.

Mötet arrangeras som 
vanligt i klubbhuset på Glän-
tevi och det övriga program-
met annonseras ut av Ale 
kommun.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ – Äldredag planeras i Bohus servicehus

Sara Bohman, Sportlife, Eva Bünger, bibliotekschef, Christina Olofsson, sjukgymnast, och Jenny Sallander, dietist, slår ett 
slag för den seniorvecka med efterföljande äldredag som ska genomföras i Ale kommun. 

BOHUS. En äldredag arrangeras i Bohus service-
hus på tisdag.

Den föregås av en seniorvecka hos Sportlife.
– Jag kommer att under den här veckan fi nnas 

ute på de olika anläggningarna i Ale och prata om 
bra mat för äldre, säger kommunens dietist Jenny 
Sallander.

Gemensamt tag för seniorers hälsa

Bullerfokus i Alvhem

Omstritt bullerplank i Alvhem.

Bo Björklund, Trafi kverkets 
projekteringsansvarige för 
Bana Väg i Väst.

En utmaning där du
garanterat blir en vinnare!

MER INFO PÅ VAKNA.ALE.SE
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Axums Järn  |  Ale Radio TV Service  |  Coop Extra  | Gobelängverkstan  |  Salong Jessie  |  Manufakturen  |  Klippoteket Huvudsaken  |  Café Blå  |  Utby Maskin  |  

Älvängens Skor  |  Älvängens Färg  |  SE Järn  |  Ale Radio  |  Älvblomman  |  Svenheimers  |  Älvängens Garn  |  Statoil Älvängen  |  ICA Supermarket  |   Älvfoto  |  Andrum

Älvängens
Företagarförening

www.alvangen.com

Ballonglördag  28 september - öppet till kl 15

Så här går det till...
När du har handlat för minst 50 kronor får du en 
ballong på köpet. Den innehåller en rabattkupong 
som ger 5%, 10%, 20%, 30%, 40%...
ja, ända upp till 50% rabatt
på allt du har handlat!
Rabatten gäller vid kontant- och kortköp 
mellan 50 – 5.000 kronor på varor i butiken. 
Ballongrabatterna gäller ordinarie priser 
och kan inte kombineras med andra 
erbjudanden. Gäller ej beställningsvaror.

Nyhet för i år!

(vid manufakturen)

DAnce in LinE 
uppträder i pauserna

kl 10.30 - 11.00
kl 11.30 - 12.00
kl 12.30 - 13.00
kl 13.30 - 14.00

kom och gympa
med mr smurf!

Älvängens Företagarförening
och Coop Extra presenterar:

pongpo g

(vid manu(vid manu

DAnAnD
äCoop extra är på plats och 

bjuder på medlemsskap 
samt korv & bröd
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Efter sex år på Klippoteket 
Huvudsaken i Älvängen öppnar 
jag nu en klippstuga hemma i

Alafors.

Bokning sker via telefon.

Nytt telefonnummer 

0707-90 09 22

100:- rabatt
på valfri 

klippning/behandling
Erbjudandet gäller en gång 

t.o.m 2013-10-31.

Heléne Skånberg
Älebräckevägen 44, 449 50 Alafors

Tel 0707-90 09 22

Välkommen till
Helénes 

Klippstuga!

ALAFORS. Besvärliga 
kontrollanter eller upp-
skattade rådgivare?

Jobbet som miljö- 
och hälsoskyddsinspek-
tör har många sidor.

Ale kommun har en-
ligt den senaste under-
sökningen förbättrat 
sitt bemötande gent-
emot företagen avse-
värt, då främst inom 
miljöområdet. 

Alekuriren har träffat 
två inspektörer som 
trivs på jobbet.

Ena dagen en bensinstation, 
andra en grustäkt och tredje 
en frisörsalong. Däremellan 
mycket administration och 
läsning för att hålla sig à jour 
med lagstiftningar och rikt-
linjer. 

Så kan en vanlig arbets-
vecka se ut för Bodil Ljung-
kvist. Hon jobbar som miljö- 
och hälsoskyddsinspektör i 
Ale kommun, ett minst sagt 
komplext yrke. 

– Det kan dyka upp lite 
vad som helst under dagen så 
det är inte helt lätt att klä sig 
på morgonen. Nu i eftermid-
dag ska jag till exempel ut till 
ett asfaltsverk och då är det 
oömma skor som gäller. 

Karin Svenning jobbar 
även hon som inspektör, 
men på livsmedelssidan. 
Allt från restauranger, piz-
zerior och caféer till skolkök 
och matbutiker ska kon-
trolleras. Numera omfattas 
även idrottsföreningar och 
församlingshem av lagstift-
ningen.

– Ingen ska bli sjuk och 
ingen ska bli lurad. Det är 
själva syftet med mitt arbete. 

En lagändring 2006 inne-

bar att livsmedelsverksamhe-
ter inte längre behövde göra 
en ansökan till kommunen i 
förväg och därmed genomgå 
en granskning innan etable-
ring. Numera krävs endast en 
anmälan två veckor i förväg.
Syftet var att göra det enklare 
och snabbare för företagen, 
men det kan också innebära 
tråkigheter om man inte har 
koll på vad som gäller.

– Vi skulle i praktiken 
kunna tvinga någon att 
stänga igen tills bristerna 
har åtgärdats och det är inte 
så kul när man precis har 
öppnat, menar Karin. 

Därför rekommenderar 
hon att man alltid kontaktar 
kommunen med sina frågor.

– Vi har en rådgivande roll 
och det blir så mycket lättare 
om allt blir rätt från början.

De flesta livsmedelsin-
spektioner görs oanmält. Vid 
övriga inspektioner har man 
avtalat tid med verksamhets-
utövaren, men ibland kräver 

situationen att man kommer 
oanmäld.

– Får man in klagomål 
eller när man misstänker att 
något inte är okej, då kan vi 
åka ut oanmälda, säger Bodil.

Inspektörerna upplever 
mycket sällan företagsbesök 
som obehagliga, även om 
det såklart ibland kan uppstå 
oenigheter. 

– Vissa upplever kanske 
oss som polisiära och att vi 
inskränker på vad folk får och 
inte får göra. Men de allra 
flesta är vänligt inställda och 
tycker det är bra att verksam-
heterna kontrolleras, säger 
Bodil.

Kompetensutveckling
I Ale kommun finns tre 
livsmedelsinspektörer och 
sex övriga miljö- och hälso-
skyddsinspektörer. 

2011 påbörjades arbetet 
med att kompetenshöja per-
sonalen inom miljöområdet 
med fokus på kommunika-
tion och bemötande. Med 
enhetschefen Laila Ekman 
i spetsen deltog arbetslaget 
bland annat i en utbildning 
som går ut på att förbättra 
dialogen mellan inspektörer 
och verksamhetsutövare. 

– Vi lärde oss bland annat 
att lyssna noggrannare på 
företagarna, tydligare backa 
upp deras egna förslag till 
lösningar och ge en klarare 
summering efter avslutad 
inspektion, så att man är på 
samma plan, säger Karin.

Riktade insatser för att 
förbättra servicen till före-
tagen har gett resultat, men 
Karin menar att det finns fler 
aspekter att väga in som är av 
betydelse för hur företagarna 
upplever servicen.

– 2010 när resultatet var 
sämre startades det också 
många nya företag. Ju fler 
inspektioner man gör desto 
lättare blir det och desto 
färre saker har vi att anmärka 
på. Det är alltid svårare i 
början innan man riktigt fått 
ordning på sin verksamhet. 

Sveriges mest utförda 
AHA/PHA behandling!
Lyster, mindre rynkor och renare hud.

Just nu!

100:-
rabatt!

För mer info www.alvangenshudochfriskvard.se

Tidsbeställning
0303-74 96 85

el. 0739–74 66 85Göteborgsvägen 80, Älvängen

Er
bju

da
nd

et 
gä

lle
r 1

 g
ån

g/
ku

nd
 u

nd
er

 o
kto

be
r m

ån
ad

Passa på!

245:-
Ord. pris 345:-

Boka
idag!

– Jobbet som miljö- och hälsoskyddsinspektör 
inte alltid enkelt

En trixig uppgift

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Ett gott bemötande. Bodil Ljungkvist och Karin Svenning 
jobbar som inspektörer på Ale kommuns miljöavdelning, ett 
arbete med många sidor.

ALE. Ungdomsarbets-
lösheten i Ale sjönk 
markant under som-
marmånaderna, men 
nu pekar siffran uppåt 
igen. 

Arbetslösheten gene-
rellt ligger still, precis 
som snittet för hela 
riket.

I juli månad noterade Ale 
en sänkning av ungdomsar-
betslösheten med hela 0,4 
procent. Endast fyra av Göte-
borgsregionens 13 kommu-
ner uppvisade ett lika positivt 
resultat. 

Nu har man dock återigen 
börjat se en uppgång, något 
som även gör sig gällande för 
riket i stort. 

Ungdomsarbetslösheten i 
Ale ökade med 0,7 procenten-
heter mellan juli och augusti 
och ligger just nu på 16,7 pro-
cent. I Lilla Edet har siffran 
gått upp lika mycket och där 
hamnar man nu på 18,1 pro-
cent, alltså närmare en femte-
del av ungdomarna mellan 18 
och 24 år. Det kan jämföras 
med Kungälv på 9,2 procent, 
Lerum på 12,4, Alingsås på 
16,8 och Göteborg 16,2. 

När det gäller arbetslöshe-
ten räknat på alla åldersgrup-
per råder stiltje, såväl i Ale 
(6,4 procent) som i hela riket 
(8,5 procent). Lilla Edet har 
dock ökat 0,4 procentenheter 
mellan juli och augusti och 
ligger nu på 8,3 procent.

JOHANNA ROOS

Ungdomsarbetslösheten uppåt igen ARBETSLÖSHET
Arbetslösa ungdomar (18-24 år) 
i augusti 2013 i % (juli månad 
inom parantes)
Kungälv: 9,2 (8,3) 
Lerum: 12,4 (11,6)
Ale: 16,7 (16,0)
Lilla Edet: 19,8 (18,1)
Alingsås: 16,8 (17,2)
Göteborg: 16,2 (15,9)
Hela riket: 17,6 (16,8)

Alla arbetslösa (16-64 år) i 
augusti 2013 i % (juli månad 
inom parantes)
Kungälv 4,1 (3,9) 
Lerum: 3,9 (4,0)
Ale: 6,4 (6,4)
Lilla Edet: 8,3 (7,9)
Alingsås: 7,4 (7,4)
Göteborg: 9,7 (9,6)
Hela riket: 8,5 (8,4)

Ordets makt i politiken

Öppet möte
Lördag 28 september kl 10

Nols Folkets Hus

Välkomna!
www.socialdemokraterna.se/ale

Hur har Moderaterna kunna etablera sig som det nya 
arbetarpartiet som står för full sysselsättning? Språkkonsulten och 

socialdemokraten Sara Gunnerud
debatterat frågan med Per Schlingman, berättar hur det har gått 

till och varför ord har makt över våra tankar.
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100:- rabatt
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t.o.m 2013-10-31.
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Älebräckevägen 44, 449 50 Alafors

Tel 0707-90 09 22

Välkommen till
Helénes 

Klippstuga!

ALAFORS. Besvärliga 
kontrollanter eller upp-
skattade rådgivare?

Jobbet som miljö- 
och hälsoskyddsinspek-
tör har många sidor.

Ale kommun har en-
ligt den senaste under-
sökningen förbättrat 
sitt bemötande gent-
emot företagen avse-
värt, då främst inom 
miljöområdet. 

Alekuriren har träffat 
två inspektörer som 
trivs på jobbet.

Ena dagen en bensinstation, 
andra en grustäkt och tredje 
en frisörsalong. Däremellan 
mycket administration och 
läsning för att hålla sig à jour 
med lagstiftningar och rikt-
linjer. 

Så kan en vanlig arbets-
vecka se ut för Bodil Ljung-
kvist. Hon jobbar som miljö- 
och hälsoskyddsinspektör i 
Ale kommun, ett minst sagt 
komplext yrke. 

– Det kan dyka upp lite 
vad som helst under dagen så 
det är inte helt lätt att klä sig 
på morgonen. Nu i eftermid-
dag ska jag till exempel ut till 
ett asfaltsverk och då är det 
oömma skor som gäller. 

Karin Svenning jobbar 
även hon som inspektör, 
men på livsmedelssidan. 
Allt från restauranger, piz-
zerior och caféer till skolkök 
och matbutiker ska kon-
trolleras. Numera omfattas 
även idrottsföreningar och 
församlingshem av lagstift-
ningen.

– Ingen ska bli sjuk och 
ingen ska bli lurad. Det är 
själva syftet med mitt arbete. 

En lagändring 2006 inne-

bar att livsmedelsverksamhe-
ter inte längre behövde göra 
en ansökan till kommunen i 
förväg och därmed genomgå 
en granskning innan etable-
ring. Numera krävs endast en 
anmälan två veckor i förväg.
Syftet var att göra det enklare 
och snabbare för företagen, 
men det kan också innebära 
tråkigheter om man inte har 
koll på vad som gäller.

– Vi skulle i praktiken 
kunna tvinga någon att 
stänga igen tills bristerna 
har åtgärdats och det är inte 
så kul när man precis har 
öppnat, menar Karin. 

Därför rekommenderar 
hon att man alltid kontaktar 
kommunen med sina frågor.

– Vi har en rådgivande roll 
och det blir så mycket lättare 
om allt blir rätt från början.

De flesta livsmedelsin-
spektioner görs oanmält. Vid 
övriga inspektioner har man 
avtalat tid med verksamhets-
utövaren, men ibland kräver 

situationen att man kommer 
oanmäld.

– Får man in klagomål 
eller när man misstänker att 
något inte är okej, då kan vi 
åka ut oanmälda, säger Bodil.

Inspektörerna upplever 
mycket sällan företagsbesök 
som obehagliga, även om 
det såklart ibland kan uppstå 
oenigheter. 

– Vissa upplever kanske 
oss som polisiära och att vi 
inskränker på vad folk får och 
inte får göra. Men de allra 
flesta är vänligt inställda och 
tycker det är bra att verksam-
heterna kontrolleras, säger 
Bodil.

Kompetensutveckling
I Ale kommun finns tre 
livsmedelsinspektörer och 
sex övriga miljö- och hälso-
skyddsinspektörer. 

2011 påbörjades arbetet 
med att kompetenshöja per-
sonalen inom miljöområdet 
med fokus på kommunika-
tion och bemötande. Med 
enhetschefen Laila Ekman 
i spetsen deltog arbetslaget 
bland annat i en utbildning 
som går ut på att förbättra 
dialogen mellan inspektörer 
och verksamhetsutövare. 

– Vi lärde oss bland annat 
att lyssna noggrannare på 
företagarna, tydligare backa 
upp deras egna förslag till 
lösningar och ge en klarare 
summering efter avslutad 
inspektion, så att man är på 
samma plan, säger Karin.

Riktade insatser för att 
förbättra servicen till före-
tagen har gett resultat, men 
Karin menar att det finns fler 
aspekter att väga in som är av 
betydelse för hur företagarna 
upplever servicen.

– 2010 när resultatet var 
sämre startades det också 
många nya företag. Ju fler 
inspektioner man gör desto 
lättare blir det och desto 
färre saker har vi att anmärka 
på. Det är alltid svårare i 
början innan man riktigt fått 
ordning på sin verksamhet. 
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– Jobbet som miljö- och hälsoskyddsinspektör 
inte alltid enkelt

En trixig uppgift

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Ett gott bemötande. Bodil Ljungkvist och Karin Svenning 
jobbar som inspektörer på Ale kommuns miljöavdelning, ett 
arbete med många sidor.

ALE. Ungdomsarbets-
lösheten i Ale sjönk 
markant under som-
marmånaderna, men 
nu pekar siffran uppåt 
igen. 

Arbetslösheten gene-
rellt ligger still, precis 
som snittet för hela 
riket.

I juli månad noterade Ale 
en sänkning av ungdomsar-
betslösheten med hela 0,4 
procent. Endast fyra av Göte-
borgsregionens 13 kommu-
ner uppvisade ett lika positivt 
resultat. 

Nu har man dock återigen 
börjat se en uppgång, något 
som även gör sig gällande för 
riket i stort. 

Ungdomsarbetslösheten i 
Ale ökade med 0,7 procenten-
heter mellan juli och augusti 
och ligger just nu på 16,7 pro-
cent. I Lilla Edet har siffran 
gått upp lika mycket och där 
hamnar man nu på 18,1 pro-
cent, alltså närmare en femte-
del av ungdomarna mellan 18 
och 24 år. Det kan jämföras 
med Kungälv på 9,2 procent, 
Lerum på 12,4, Alingsås på 
16,8 och Göteborg 16,2. 

När det gäller arbetslöshe-
ten räknat på alla åldersgrup-
per råder stiltje, såväl i Ale 
(6,4 procent) som i hela riket 
(8,5 procent). Lilla Edet har 
dock ökat 0,4 procentenheter 
mellan juli och augusti och 
ligger nu på 8,3 procent.

JOHANNA ROOS

Ungdomsarbetslösheten uppåt igen ARBETSLÖSHET
Arbetslösa ungdomar (18-24 år) 
i augusti 2013 i % (juli månad 
inom parantes)
Kungälv: 9,2 (8,3) 
Lerum: 12,4 (11,6)
Ale: 16,7 (16,0)
Lilla Edet: 19,8 (18,1)
Alingsås: 16,8 (17,2)
Göteborg: 16,2 (15,9)
Hela riket: 17,6 (16,8)

Alla arbetslösa (16-64 år) i 
augusti 2013 i % (juli månad 
inom parantes)
Kungälv 4,1 (3,9) 
Lerum: 3,9 (4,0)
Ale: 6,4 (6,4)
Lilla Edet: 8,3 (7,9)
Alingsås: 7,4 (7,4)
Göteborg: 9,7 (9,6)
Hela riket: 8,5 (8,4)

Ordets makt i politiken

Öppet möte
Lördag 28 september kl 10

Nols Folkets Hus

Välkomna!
www.socialdemokraterna.se/ale

Hur har Moderaterna kunna etablera sig som det nya 
arbetarpartiet som står för full sysselsättning? Språkkonsulten och 

socialdemokraten Sara Gunnerud
debatterat frågan med Per Schlingman, berättar hur det har gått 

till och varför ord har makt över våra tankar.

2013  |   vecka 39  |   nummer 34  |   alekuriren 1 1

VARD 10 - 18 (LUNCH 11.45 - 13), LÖRD 9 - 13

Göteborgsvägen 84, ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60
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Ord pris 399:-

Ytterligare minst 5% rabattPassa på!

Max 1 vara av varje per kund. Begränsat antal. Priserna gäller endast 28/9

Panasonic 
KX-TG1611EG-K 
Trådlös telefon med 
nummerpresentatör

199:-

49:-
99:-

179:-

299:-

Samsung
SAMSUNG UE32F4005AW

32” HD LED Slimmad design, USB
Energiklass A+. Ord pris 3990:-

LG
LG42LN5200

42” Full-HD LED, 100Hz
Energiklass A. Ord pris 4990:-

2990:-

3990:-

Ord pris 149:-

Ord pris 199:-

Ord pris 349:-

Ord pris 499:-

Lightning USB kabel 
för Iphone 5/Ipad 4

SanDisk 16GB 
USB-minne

Nokia 100
Lättskött mobil
2 års garanti!

Panasonic 
KX-TG1612EG-K
Dubbla handenheter 
& laddstationer. Nummerpresentatör 
& telefonbok.

Öppet 9–15

ÄLVÄNGEN  0303-74 60 12 

HÖSTNYHETER

Skovhuus
Tasty

DAM HERR

Ballonglördag!

50%

30% 40%
20%

599kr

Göteborgsvägen 80, Älvängen, 0303-746674, www.alvangensgarn.se

Älvängens

GARN
10:-

/ nystan
Diamant virkgarn, samt 

diverse stickgarner.

ÄVEN REA PÅ BRODERI!
DESSUTOM EXTRA RABATT PÅ BALLONGLÖRDAG!

Rean pågår fram till och med den 5 oktober då vi stänger en kort tid för att renovera lokalen. 
Nyöppning sker i mitten av oktober då vi får in mycket nytt i tyg, garn och broderi.
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Cecilia o Helen

ALLA 
TYGER 
25:-/ meter 

Gardinkappor, gardintyger, 

beklädnadstyger,
jultyger
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Onsdag 18 september

Brand
Det ryker ur en skorsten på 
Repslagarmuseet i Älvängen. 
Skorstenen är inte i bruk och 
händelsen rapporteras som 
mordbrand. Två killar ses 
klättra över ett staket i närhe-
ten av museet.

Torsdag 19 september

Inbrott
Bostadsinbrott i Surte. Tjuvarna 
tar sig in via ett källarfönster 
och tillgriper diverse gods, 
bland annat datorer, kameror 
och smycken.

Två villainbrott sker i Bohus 
där tillvägagångssättet är 
detsamma som i Surte. I båda 
fallen är det källarfönster som 
knackas. Diverse gods tillgrips.

Bostadsinbrott i Hålanda. 
Larmet går, men gärningsmän-
nen lyckas ändå få med sig 
gods från platsen.

Fredag 20 september

Sexuellt ofredande
En 28-årig kvinna, hemmahö-
rande i Älvängen, anmäler ett 
sexuellt ofredande till polisen. 
Händelsen inträffar strax före 
klockan elva på förmiddagen i 
Nödinge.

Skadegörelse sker på tre av 
Västtrafiks hissar på Älvängens 
resecentrum.

Söndag 22 september

Skadegörelse
En bil som står parkerad på 
Albotorget i Skepplanda utsätts 
för skadegörelse i form av 
glaskross och en mindre brand. 
Inne i bilen anträffas en gat-
sten samt diverse petflaskor 
som inte tillhör bilägaren.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

Som ni kunde läsa i förra 
veckans Alekuriren blir det 

inte bara loppmarknad utan 
även auktion i Starrkärrs 

bygdegård.
– Vi drar igång arrang-

emanget klockan elva och 
en timme senare så startar 
vi auktionen, berättar Kurt 
Jannesson.

Auktionsförrättare blir 
Arne Törngren med assis-

tans av just Kurt Jannesson.
– Saker som har ett större 

värde kommer att gå på auk-
tion, bland annat helt nya 
köksmaskiner och diverse 
belysningsarmaturer.

Det blir även servering, 
lotterier och fiskdamm. 

Behållningen går oavkortat 
till behövande kvinnor och 
barn i Indien.

Köksmaskiner auktioneras ut
STARRKÄRR. Prylar har strömmat in under den 
senaste veckan.

Saker som förhoppningsvis ska få nya ägare.
Nu på lördag blir det loppmarknad och auktion i 

Starrkärrs bygdegård. TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

ACCEPTERAT PRIS 2 900 000 kr/bud. TOMT 821 kvm.
EP 27 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Törnevägen
18. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NÖDINGE 5 rok, 159 kvm

S
M
S
:A

3
6
3
2
4

T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 980 000 kr/bud. TOMT 2 000
kvm. EP 156 kWh/m²/år. Ranneberg Västergård 325. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE ÄLVÄNGEN 3 rok, 80 kvm

S
M
S
:A

3
6
3
1
9

T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 885 000 kr/bud. TOMT 851 kvm .
EP 29 kWh/m²/år. VISAS On 25/9 17.00-18.00.
Nytorpsvägen 19. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 95 kvm

S
M
S
:A

3
6
2
7
5

T
IL
L
7
1
1
2
2

VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 075 000 kr/bud. AVGIFT 4 339
kr/månad.. VISAS Ti 1/10 17.00-18.00. Torkels kulle 2.
ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE NÖDINGE 3 rok, 82 kvm

S
M
S
:A

3
1
8
3
3

T
IL
L
7
1
1
2
2

ACCEPTERAT PRIS 765 000 kr/bud. TOMT 4 833 kvm .
VISAS Ring för tidsbokning. Hältorp 340. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE ALAFORS 2 rok, 36 kvm

S
M
S
:A

1
8
8
5
7

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 550 000 kr/bud. TOMT 3 500 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Granåsvägen. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE Nödinge

S
M
S
:A

3
8
1
8
7

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 1 895 000 kr/bud. AVGIFT 4 947 kr/månad.. VISAS
Ring för tidsbokning. Hägers gränd 3. ALE Marie Engström
0303 -74 90 04.

ALE NÖDINGE 4 rok, 109 kvm

S
M
S
:A

9
6
7
8
2

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 450 000 kr/bud. AVGIFT 1 602 kr/månad..
EP 171 kWh/m²/år. VISAS To 26/9 17.00-18.00.
Sörgårdsvägen 4. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE BOHUS 1 rok, 33 kvm

S
M
S
:A

3
7
9
9
8

T
IL
L
7
1
1
2
2

ACCEPTERAT PRIS 750 000 kr/bud. AVGIFT 2 600 kr/
månad.. VISAS Må 30/9 17.00-18.00. Skolallén 1 b. ALE
Sandra Andersson 0303-211036.

ALE NOL 2 rok, 51,5 kvm

S
M
S
:A

3
7
1
1
3

T
IL
L
7
1
1
2
2

ACCEPTERAT PRIS 1 095 000 kr/bud. AVGIFT 4 316
kr/månad.. VISAS Sö 29/9 12.00-13.00. Göteborgsvägen
97 d. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE SURTE 3 rok, 77,7 kvm

S
M
S
:A

3
7
8
0
0

T
IL
L
7
1
1
2
2

PRIS 2 200 000 kr/bud. TOMT 1 617 kvm. VISAS To 26/9
17.00-18.00. Oljobergsvägen 36. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE NOL 5 rok, 131 kvm

S
M
S
:A

3
7
5
5
0

T
IL
L
7
1
1
2
2

ACCEPTERAT PRIS 790 000 kr/bud. AVGIFT 3 030 kr/
månad.. VISAS Sö 29/9 12.00-12.30. Grangärdesvägen 17
B. ALE Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE SURTE 2 ROK 62 KVM

S
M
S
:A

3
7
1
1
2

T
IL
L
7
1
1
2
2

VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

TOMTER ALE

Öppet alla dagar 7-23
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. Priserna gäller t o m vecka 39 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

TEX MEX 
Santa Maria. 25–800 g, 85 ml.
Finns laddat på ditt ICA Kort.

matglädje!

 KAFFE 
Gevalia. 400–500 g.

Jfr. pris 50:00–40:00/kg.
Max 2 köp per kund.  

ÄGG 15-PACK
15-pack, medium. Stjärnägg. 

Jfr. pris 1,33/st 
Max 2 köp per kund

/st

FLÄSKFILÉ 
Danish Crown. Ursprung Danmark. 

Ca 570 g. Mittdelskött.
Max 1 köp per kund.

/kg

varje dag
Handla 

andra varor
för 100 kr 
så får du 
köpa…

Handla 
andra varor
för 100 kr 
så får du 
köpa…

/st

/st
BRÖDKAKA

Grov eller Ljus, 540g. 
Jfr. pris 37kr/kg. 
Max 2 per kund

Tag 3 
– betala för 2

(Du får den billigaste utan kostnad)
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Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Onsdag 18 september

Brand
Det ryker ur en skorsten på 
Repslagarmuseet i Älvängen. 
Skorstenen är inte i bruk och 
händelsen rapporteras som 
mordbrand. Två killar ses 
klättra över ett staket i närhe-
ten av museet.

Torsdag 19 september

Inbrott
Bostadsinbrott i Surte. Tjuvarna 
tar sig in via ett källarfönster 
och tillgriper diverse gods, 
bland annat datorer, kameror 
och smycken.

Två villainbrott sker i Bohus 
där tillvägagångssättet är 
detsamma som i Surte. I båda 
fallen är det källarfönster som 
knackas. Diverse gods tillgrips.

Bostadsinbrott i Hålanda. 
Larmet går, men gärningsmän-
nen lyckas ändå få med sig 
gods från platsen.

Fredag 20 september

Sexuellt ofredande
En 28-årig kvinna, hemmahö-
rande i Älvängen, anmäler ett 
sexuellt ofredande till polisen. 
Händelsen inträffar strax före 
klockan elva på förmiddagen i 
Nödinge.

Skadegörelse sker på tre av 
Västtrafiks hissar på Älvängens 
resecentrum.

Söndag 22 september

Skadegörelse
En bil som står parkerad på 
Albotorget i Skepplanda utsätts 
för skadegörelse i form av 
glaskross och en mindre brand. 
Inne i bilen anträffas en gat-
sten samt diverse petflaskor 
som inte tillhör bilägaren.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

Som ni kunde läsa i förra 
veckans Alekuriren blir det 

inte bara loppmarknad utan 
även auktion i Starrkärrs 

bygdegård.
– Vi drar igång arrang-

emanget klockan elva och 
en timme senare så startar 
vi auktionen, berättar Kurt 
Jannesson.

Auktionsförrättare blir 
Arne Törngren med assis-

tans av just Kurt Jannesson.
– Saker som har ett större 

värde kommer att gå på auk-
tion, bland annat helt nya 
köksmaskiner och diverse 
belysningsarmaturer.

Det blir även servering, 
lotterier och fiskdamm. 

Behållningen går oavkortat 
till behövande kvinnor och 
barn i Indien.

Köksmaskiner auktioneras ut
STARRKÄRR. Prylar har strömmat in under den 
senaste veckan.

Saker som förhoppningsvis ska få nya ägare.
Nu på lördag blir det loppmarknad och auktion i 

Starrkärrs bygdegård. TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

ACCEPTERAT PRIS 2 900 000 kr/bud. TOMT 821 kvm.
EP 27 kWh/m²/år. VISAS Ring för tidsbokning. Törnevägen
18. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE NÖDINGE 5 rok, 159 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 980 000 kr/bud. TOMT 2 000
kvm. EP 156 kWh/m²/år. Ranneberg Västergård 325. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE ÄLVÄNGEN 3 rok, 80 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 885 000 kr/bud. TOMT 851 kvm .
EP 29 kWh/m²/år. VISAS On 25/9 17.00-18.00.
Nytorpsvägen 19. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE ÄLVÄNGEN 5 rok, 95 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 2 075 000 kr/bud. AVGIFT 4 339
kr/månad.. VISAS Ti 1/10 17.00-18.00. Torkels kulle 2.
ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE NÖDINGE 3 rok, 82 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 765 000 kr/bud. TOMT 4 833 kvm .
VISAS Ring för tidsbokning. Hältorp 340. ALE
Daniel Eriksson 0303-74 90 06/00.

ALE ALAFORS 2 rok, 36 kvm
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PRIS 550 000 kr/bud. TOMT 3 500 kvm . VISAS
Ring för tidsbokning. Granåsvägen. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE Nödinge
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PRIS 1 895 000 kr/bud. AVGIFT 4 947 kr/månad.. VISAS
Ring för tidsbokning. Hägers gränd 3. ALE Marie Engström
0303 -74 90 04.

ALE NÖDINGE 4 rok, 109 kvm
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PRIS 450 000 kr/bud. AVGIFT 1 602 kr/månad..
EP 171 kWh/m²/år. VISAS To 26/9 17.00-18.00.
Sörgårdsvägen 4. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE BOHUS 1 rok, 33 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 750 000 kr/bud. AVGIFT 2 600 kr/
månad.. VISAS Må 30/9 17.00-18.00. Skolallén 1 b. ALE
Sandra Andersson 0303-211036.

ALE NOL 2 rok, 51,5 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 095 000 kr/bud. AVGIFT 4 316
kr/månad.. VISAS Sö 29/9 12.00-13.00. Göteborgsvägen
97 d. ALE Sandra Andersson 0303-211036.

ALE SURTE 3 rok, 77,7 kvm
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PRIS 2 200 000 kr/bud. TOMT 1 617 kvm. VISAS To 26/9
17.00-18.00. Oljobergsvägen 36. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE NOL 5 rok, 131 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 790 000 kr/bud. AVGIFT 3 030 kr/
månad.. VISAS Sö 29/9 12.00-12.30. Grangärdesvägen 17
B. ALE Nadia Largo Westin 0303-74 90 09.

ALE SURTE 2 ROK 62 KVM
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VILLOR ALE

BOSTADSRÄTTER ALE

TOMTER ALE

Öppet alla dagar 7-23
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, slutförsäljning eller leverantörsförseningar. Priserna gäller t o m vecka 39 • Tel 0303-975 00 • www.ica.se/ale

TEX MEX 
Santa Maria. 25–800 g, 85 ml.
Finns laddat på ditt ICA Kort.

matglädje!

 KAFFE 
Gevalia. 400–500 g.

Jfr. pris 50:00–40:00/kg.
Max 2 köp per kund.  

ÄGG 15-PACK
15-pack, medium. Stjärnägg. 

Jfr. pris 1,33/st 
Max 2 köp per kund

/st

FLÄSKFILÉ 
Danish Crown. Ursprung Danmark. 

Ca 570 g. Mittdelskött.
Max 1 köp per kund.

/kg

varje dag
Handla 

andra varor
för 100 kr 
så får du 
köpa…

Handla 
andra varor
för 100 kr 
så får du 
köpa…

/st

/st
BRÖDKAKA

Grov eller Ljus, 540g. 
Jfr. pris 37kr/kg. 
Max 2 per kund

Tag 3 
– betala för 2

(Du får den billigaste utan kostnad)
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Höstnyheterna
ÄR PÅ PLATS!

Ale Torg 7, Nödinge

Vantar 10:-Vantar 10:-

Fårskinn 60x90cm 299:-

Trälåda från 44,90

TOFFELSOCKOR
Sand, kräm, burgundy och grå

69:-
ord. pris 99:-

Trälåda från 44 90

50%

Få

rabatt på utvalda 
trälådor

Jörgen Thorn och Marie-
Louise Gefvert hade sällskap 
på mötet av regionstyrel-
sens ordförande, Gert-Inge 
Andersson (S), Ales båda 
kommunalråd Mikael Berg-
lund (M) och Paula Örn (S) 
samt verksamhetschefen och 
biträdande verksamhetsche-
fen för Närhälsan Älvängen/
Skepplanda, Eva Herlenius 
respektive Anna Newmark. 
De var inbjudna av Arbets-
gruppen för Skepplanda 
vårdcentrals överlevnad, som 
utgörs av representanter från 
bland annat Ale DHR, kom-
munala pensionärsrådet, PRO 
och Reumatikerförbundet.

– Vi vill veta hur tankarna 
går kring vårdcentralernas 
framtid i Älvängen och Skepp-
landa. Vad kan man förvänta 
sig av en filial som Skepp-
landa?

Den och många fler frågor 
fick den inbjudna delegatio-
nen svara på under det två 
timmar långa mötet i försam-
lingshemmet. Gunilla Wal-
lengren agerade moderator 
och fördelade frågeställning-

arna till berörda tjänstemän 
och politiker som fanns på 
plats runt bordet.

– Vad vi gör inom Närhäl-
san just nu är att vi satsar på 
att bygga upp en helt ny och 
centralt belägen vårdcentral 
i Älvängen. Den nuvarande 
är gräsligt ålderdomlig och 
ligger avigt till. Tillgänglig-
heten är en viktig aspekt, inte 
bara för våra patienter utan 
också för personalen. Det 
råder en skriande läkarbrist, 
men med den här satsningen 
kan vi öka attraktionskraften. 
Samtidigt ser vi över beman-
ningen på filialen i Skepp-
landa, förklarade Marie-Lou-
ise Gefvert.

Arbetsgruppen uppmärk-
sammade mötesdeltagarna 
om att det för närvarande inte 
finns någon busshållplats vid 
Handelsplats Älvängen och 
att det utgör ett problem för 
funktionsnedsatta som i fram-
tiden ska besöka den nya vård-
centralen.

– Vi tar med oss den frågan 
om kollektivtrafiken, så får vi 
stöta på Västtrafik från båda 

sidor, sade Gert-Inge Anders-
son vars passning till Mikael 
Berglund fångades upp med 
detsamma.

Några löften om att filialen 
i Skepplanda blir kvar även i 
framtiden kunde inte utfästas.

– Alla vårdcentraler måste 
stå på egna ekonomiska ben. 
Det är många fler ställen än 
Skepplanda där vi ser att list-
ningen sjunker på våra egna 
vårdcentraler. Det finns inga 
regionpolitiska skäl att lägga 
in fem miljoner kronor för att 
vårdcentralen i Skepplanda 
ska finnas kvar, konstaterade 
Marie-Louise Gefvert.

Gert-Inge Andersson 
belyste frågan ur ett annat 
perspektiv.

– Det pågår en ständig 
diskussion om kvalitet inom 
vården. Vi som patienter till 
vårdcentralen vill gärna träffa 

samma läkare varje gång och 
för patienter som besöker 
vårdcentralen frekvent är det 
ännu viktigare att få träffa 
samma person. För att upp-
fylla det behovet måste vi ha 
vårdcentraler där personalen 
väljer att stanna kvar. Kon-
tinuitet är viktigare för oss 
patienter än om vi får åka en 
eller sex kilometer till vård-
centralen.

Fredagen den 6 december 
är det invigning av nya När-
hälsan Älvängen Vårdcentral 
och Folktandvården.

JONAS ANDERSSON

Bättre service med ny vårdcentral i Älvängen
– Men Skepplandafi lialens framtid är oviss
SKEPPLANDA. Närhälsan vill förbättra servicen och 
öka kvalitén med en ny vårdcentral i Älvängen.

Det fastslog primärvårdschef Jörgen Thorn 
och förvaltningschefen för Närhälsan i Västra 
Götalandsregionen, Marie-Louise Gefvert, när de 
besökte Skepplanda församlingshem vid ett möte i 
förra veckan.

Några defi nitiva besked om framtiden för fi lialen 
på Albotorget lämnades emellertid inte.

Primärvårdschef Jörgen Thorn och förvaltningschefen för Närhälsan i Västra Götalandsre-
gionen, Marie-Louise Gefvert, närvarade på onsdagens möte i Skepplanda församlingshem.

Gert-Inge Andersson (S), 
regionstyrelsens ordförande.

Rolf Johansson deltog aktivt i diskussionen om vårdcentra-
lens vara eller icke vara i Skepplanda. Han hyllade också den 
satsning som sker i Älvängen.

30% 
RABATT PÅ ALL 

FRUKT &GRÖNT

www.lidl.se
TÄLTSEMESTERN ÄR ÖVER!
I DAG 25/9 FLYTTAR VI IN I VÅR 
FINA NYRENOVERADE BUTIK! 
Välkommen in i vår nya fräscha butik med nytt golv, nymålade väggar och ny belysning! Känn doften av nygräddat bröd, frallor, croissanter och kaffebröd. Besök även vår utbyggda köttavdelning och prova vårt eget märke Svea Lantkött, med kött endast från svenska gårdar.

Tack till alla er som har handlat 
i vår tältbutik under ombyggnaden.
VÄLKOMMEN TILL LIDL ALE!
Du hittar oss på Rödklövergatan 4

LIDL SVERIGE HHZ · REGION ALE · 39/2013

Reservation för slutförsäljning och tryckfel. Erbjudandena gäller fr o m 23/9 t o m 29/9 2013. Försäljning endast till privathushåll. Priserna gäller endast butiken i Ale.
Lidl kundtjänst: 020 - 190 80 70     E-post: kundtjanst@lidl.se    För butiker och öppettider, se www.lidl.se

Färsk fläskkarré
SVERIGE Ca 1,1 kg
nr. 8362, 7511

Färsk fransyska
SVERIGE  Ca 1 kg
nr. 7569

69.90
22% billigare 

/kg89.90

Nötstek av bog
SVERIGE  Ca 1 kg
nr. 7995, 8032

69.90
/kg

Tillfälligt erbjudande

Färsk lax
Ca 1,2 kg  Färsk helsida lax 
  
nr. 6395

99.90
Tillfälligt erbjudande

/kg

49.90
28% billigare

69.90
/kg

T I
LL

VER K AD
 I

S V E R I G E  

Falköpings Mejeri Prästost®

SVERIGE  Ca 700 g 31% Extra stark
Lagrad i 18 månader

Schwarzwaldskinka i bit 
Ca 1 kg Utvald skinka som kryddats och saltats för hand 
enligt gammalt familjerecept Granrisrökt och lufttorkad
nr. 70607

79.90
Tillfälligt erbjudande

/kg

LA
G

RA
D 18 MÅNA

D
ER

 K

VALITET 

68.90
Tillfälligt erbjudande

/kg

Oktoberfes
t!

VECKA 39. PRISERNA GÄLLER MÅNDAG 23/9 - SÖNDAG 29/9 2013
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Höstnyheterna
ÄR PÅ PLATS!

Ale Torg 7, Nödinge

Vantar 10:-Vantar 10:-

Fårskinn 60x90cm 299:-

Trälåda från 44,90

TOFFELSOCKOR
Sand, kräm, burgundy och grå

69:-
ord. pris 99:-

Trälåda från 44 90

50%

Få

rabatt på utvalda 
trälådor

Jörgen Thorn och Marie-
Louise Gefvert hade sällskap 
på mötet av regionstyrel-
sens ordförande, Gert-Inge 
Andersson (S), Ales båda 
kommunalråd Mikael Berg-
lund (M) och Paula Örn (S) 
samt verksamhetschefen och 
biträdande verksamhetsche-
fen för Närhälsan Älvängen/
Skepplanda, Eva Herlenius 
respektive Anna Newmark. 
De var inbjudna av Arbets-
gruppen för Skepplanda 
vårdcentrals överlevnad, som 
utgörs av representanter från 
bland annat Ale DHR, kom-
munala pensionärsrådet, PRO 
och Reumatikerförbundet.

– Vi vill veta hur tankarna 
går kring vårdcentralernas 
framtid i Älvängen och Skepp-
landa. Vad kan man förvänta 
sig av en filial som Skepp-
landa?

Den och många fler frågor 
fick den inbjudna delegatio-
nen svara på under det två 
timmar långa mötet i försam-
lingshemmet. Gunilla Wal-
lengren agerade moderator 
och fördelade frågeställning-

arna till berörda tjänstemän 
och politiker som fanns på 
plats runt bordet.

– Vad vi gör inom Närhäl-
san just nu är att vi satsar på 
att bygga upp en helt ny och 
centralt belägen vårdcentral 
i Älvängen. Den nuvarande 
är gräsligt ålderdomlig och 
ligger avigt till. Tillgänglig-
heten är en viktig aspekt, inte 
bara för våra patienter utan 
också för personalen. Det 
råder en skriande läkarbrist, 
men med den här satsningen 
kan vi öka attraktionskraften. 
Samtidigt ser vi över beman-
ningen på filialen i Skepp-
landa, förklarade Marie-Lou-
ise Gefvert.

Arbetsgruppen uppmärk-
sammade mötesdeltagarna 
om att det för närvarande inte 
finns någon busshållplats vid 
Handelsplats Älvängen och 
att det utgör ett problem för 
funktionsnedsatta som i fram-
tiden ska besöka den nya vård-
centralen.

– Vi tar med oss den frågan 
om kollektivtrafiken, så får vi 
stöta på Västtrafik från båda 

sidor, sade Gert-Inge Anders-
son vars passning till Mikael 
Berglund fångades upp med 
detsamma.

Några löften om att filialen 
i Skepplanda blir kvar även i 
framtiden kunde inte utfästas.

– Alla vårdcentraler måste 
stå på egna ekonomiska ben. 
Det är många fler ställen än 
Skepplanda där vi ser att list-
ningen sjunker på våra egna 
vårdcentraler. Det finns inga 
regionpolitiska skäl att lägga 
in fem miljoner kronor för att 
vårdcentralen i Skepplanda 
ska finnas kvar, konstaterade 
Marie-Louise Gefvert.

Gert-Inge Andersson 
belyste frågan ur ett annat 
perspektiv.

– Det pågår en ständig 
diskussion om kvalitet inom 
vården. Vi som patienter till 
vårdcentralen vill gärna träffa 

samma läkare varje gång och 
för patienter som besöker 
vårdcentralen frekvent är det 
ännu viktigare att få träffa 
samma person. För att upp-
fylla det behovet måste vi ha 
vårdcentraler där personalen 
väljer att stanna kvar. Kon-
tinuitet är viktigare för oss 
patienter än om vi får åka en 
eller sex kilometer till vård-
centralen.

Fredagen den 6 december 
är det invigning av nya När-
hälsan Älvängen Vårdcentral 
och Folktandvården.

JONAS ANDERSSON

Bättre service med ny vårdcentral i Älvängen
– Men Skepplandafi lialens framtid är oviss
SKEPPLANDA. Närhälsan vill förbättra servicen och 
öka kvalitén med en ny vårdcentral i Älvängen.

Det fastslog primärvårdschef Jörgen Thorn 
och förvaltningschefen för Närhälsan i Västra 
Götalandsregionen, Marie-Louise Gefvert, när de 
besökte Skepplanda församlingshem vid ett möte i 
förra veckan.

Några defi nitiva besked om framtiden för fi lialen 
på Albotorget lämnades emellertid inte.

Primärvårdschef Jörgen Thorn och förvaltningschefen för Närhälsan i Västra Götalandsre-
gionen, Marie-Louise Gefvert, närvarade på onsdagens möte i Skepplanda församlingshem.

Gert-Inge Andersson (S), 
regionstyrelsens ordförande.

Rolf Johansson deltog aktivt i diskussionen om vårdcentra-
lens vara eller icke vara i Skepplanda. Han hyllade också den 
satsning som sker i Älvängen.
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ALAFORS. Det blir en fa-
vorit i repris hos Ale El.

Förra höstens kundträff 
lockade 75 personer.

Tisdagen den 2 oktober 
är det dags igen i företa-
gets lokaler på Lunnavä-
gen.
Besökarna kommer att få en redogö-
relse om hur nätet fungerar och vad 
det var som orsakade sommarens 
stora driftstörning.

– Vi ska informera om beredska-
pen som fi nns vid sådana extrema 
händelser och hur vi på Ale El löser 
problemet på bästa sätt. Vidare så 
kommer vi att berätta om de olika 
projekt som är på gång i kommunen, 
säger Ale Els vd Stefan Brandt.

– Dessutom ska vi prata om 
elmarknaden, hur elprissituationen 
ser ut just nu och förutsättningarna 
inför vintern.

Noterbart i övrigt är att Ale Els 
marknadschef, Malin Flysjö, i fredags 
var inbjuden att föreläsa på Energi-
marknadsinspektionens seminarium 
om anvisningsavtal. 

– Det fi nns olika synsätt på hur 
man ska hantera anvisade elkunder, 
alltså kunder som inte själva har gjort 
något aktivt val. Vi erbjuder denna 
kundkategori rörligt elpris vilket vi är 
ganska ensamma om på marknaden. 

Slutligen låter Ale El meddela 
att det strömavbrott som drabbade 
stora delar av kommunen i fredags 
vid lunchtid orsakades av ett fel i 
Vattenfalls regionnät. 

 Ny kundträff 
hos Ale El

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Det är vi som 
är Axelssons!

Kärrsbackevägen 6

Charmigt och välvårdat hus med 
helkaklat duschrum, underbar altan i 
söderläge, braskamin för kyligare kvällar 
och vattenburet värmesystem. Synliga 
träbjälkar, snedtak upp i nock och en härlig 
trädgård med uthus och fruktträd ökar på 
charmen ytterligare. Ett hus att bli förälskad 
i, måste upplevas på plats! 90 kvm.

Pris 995.000:- som utgångspris.
Visas Ring eller maila för tidsbokning.
Adress Kärrsbackevägen 6. 
Maria Karlsson 070-2406330
maria@axelssonsfast.se

Hasteröd 120

Tillfälle för dig som vill ha ett stort hus med 

vattenburet värmesystem, praktisk källare 
med garage, härlig trädgård med fruktträd, 

granskog. Välkommen hit! 154+63 kvm. 

Pris 795.000:- utgångspris.
Visas Ring eller maila för tidsbokning.
Adress Hasteröd 120. 
Maria Karlsson 070-2406330
maria@axelssonsfast.se

Norra Granliden 1

Här får man mycket hus för pengarna! 

läge. Perfekt för alla som drömmer om 

värmesystem, garage, källare och en 
lagom stor trädgård med fruktträd och 
syrenbuskar. Välkommen hit! 120+50 kvm. 

Pris 1095.000:- som utgångspris.
Visas Ring eller maila för tidsbokning.
Adress Norra Granliden 1.
Maria Karlsson 070-2406330
maria@axelssonsfast.se

Källås 229

Fräsch och charmig villa strax utanför 
samhället. Totalrenoverad och tillbyggd 
med 2 härliga uteplatser, gäststuga, 
lekstuga och lättskött trädgård. Helkaklat 
badrum med hörnbubbelbadkar, snyggt kök 
med gott om plats för hela familjen och tak 
upp i nock i det luftiga vardagsrummet.
Välkommen hit! 126 kvm. 

Pris 1.295.000:-  som utgångspris.
Visas Ring eller maila för tidsbokning.
Adress Källås 229.
Maria Karlsson 070-2406330
maria@axelssonsfast.se

Hjär
tum
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 Edet

Göta
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 Edet

ÄLVÄNGEN. Coop Extra 
öppnar nytt i Älvängen.

Björn Järbur är ny 
kommunchef i Ale och 
Magnus Blombergsson 
är tämligen färsk som 
stadsarkitekt i kom-
munen.

Älvängens före-
tagarförening lät 
sina medlemmar få 
stifta bekantskap med 
mycket nytt på höstens 
första mingelkväll.

Brogren Industries stod som 
värd för mötet i torsdags 
kväll. Vd Börje Andermård 
presenterade företaget som 
för många är anonymt och 
för de som trodde att de visste 
var det mesta nytt ändå. 

– Det har hänt mycket 
de senaste åren. Från att ha 
varit en renodlad fordonsle-
verantör har vi idag lämnat 
den branschen helt. Nu är 
vi en certifierad industri 
som främst levererar kva-
lificerade produkter som 

kräver specifik kompetens. 
De komponenter vi svar-
var, fräser och svetsar krävs 
det både modern utrustning 
och lång förberedelse för att 
klara av. Vändpunkten för 
företaget kom när vi gick in 
i ett  samarbete med Siemens 
vars gasturbiner vi numera 
levererar viktiga applikatio-
ner till. I samband med detta 
började vi fundera på vilka 
andra branschområden som 
skulle kunna vara möjliga att 
komma in på. Idag är vi ett 
av få svenska företag som har 
möjlighet att arbeta för flyg-
industrin, berättade Börje 
Andermård för imponerade 
åhörare.

Brogrens har idag 73 
anställda och omsätter 110 
miljoner kronor. Företaget 
har haft över 100 personal, 
men i samband med lågkon-
junkturen var anpassningar 
nödvändiga.

– När det vänder igen står 
vi redo. Vi använder en tred-
jedel av vår kapacitet så vi ser 
positivt på framtiden, under-
strök Andermård.

Minst lika stort intresse 
tilldrog sig Tobias Håkans-
son, butikschef för nyetable-
rade Coop Extra i Älvängen.

– Jag har jobbat inom 
livsmedel i hela mitt liv. Jag 
började jobba i butik när jag 
var 12 och blev sedan fast. 
Att få öppna en ny Coop-
butik på hemmaplan, jag bor 
i Skepplanda, känns väldigt 
stimulerande. Ale är en av 

Göteborgsregionens hetaste 
tillväxtkommuner och då vill 
vi finnas med. Coop har inte 
haft en större butik i Göta 
älvdalen på över tio år. Det är 
dags nu. Satsningen görs av 
Bohuslän Älvsborg som är en 
fristående Coopförening och 
vi driver bland annat en av 
gränsbutikerna. De bekym-
mer som ni läser om i media 
rör Coop centralt, inte oss, 
informerade Tobias Mår-
tensson.

Butiken som öppnar i 
oktober kommer att ha ett 
eget bageri.

– Vi måste sticka ut och 
verkligen vara något extra. 
Jag tror stenhårt på bageriet, 
doften av nybakat kommer 
att göra det särskilt trevligt 
att handla hos oss. Totalt 
blir vi 43 anställda, sa Tobias 
Mårtensson som var försiktig 
med detaljer kring butiken.

Björn Järbur, tillförord-

nad kommunchef i Ale, var 
näste man att presentera sig. 
Han berättade att han antog 
utmaningen med tre huvud-
uppdrag från den politiska 
ledningen.

– Ärende- och bered-
ningshanteringen måste för-
bättras, problemet idag är att 
det tar för lång tid från beslut 
till handling. Det andra upp-
draget är att skapa en tydlig 
ledningsorganisation, en 
förvaltningsledning som 
drar åt samma håll. Uppdrag 
nummer tre är att göra verk-
stad av visionen – Ale, lätt att 
leva.

Han menade också att 
kundperspektivet måste bli 
tydligare.

– Kommunen är till för 
invånarna och företagen, 
inte tvärtom. Dessutom har 
Ale som kommun två prio-
riterade mål och det är att 
få fart på byggandet och att 
förbättra resultaten i skolan.

Stadsarkitekt Magnus 
Blombergsson målade upp 
Ale i allmänhet och Älvängen 
i synnerhet som en del av 
Storgöteborg.

– Det är Nödinge och Älv-
ängen som politikerna har 
sagt ska prioriteras och växa 
fram som småstäder. Här ska 
vi centralt blanda boende 
med butiker och verksam-
hetslokaler. Vi ska också för-
söka förtäta. I Älvängen har 
kommunen köpt på sig mark 
för att på sikt ha mandat att 
utveckla samhället i rätt rikt-

ning, sa Magnus Blombergs-
son.

En av de stora utmaning-
arna i både Älvängen och 
Nödinge är bristen på par-
keringar i centrum. Det allt 
mer populära pendeltåget 
gör det inte lättare.

– Det måste vi ta i för det 
lär inte bli färre bilar när 
orterna växer.

Företagarkväll med framtidsfokus

Tobias Håkansson, butiks-
chef Coop Extra Älvängen.

Börje Andermård, vd Bro-
gren Industries.

Björn Järbur, tillförordnad 
kommunchef i Ale.

Magnus Blombergsson, 
stadsarkitekt i Ale.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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ALAFORS. Det blir en fa-
vorit i repris hos Ale El.

Förra höstens kundträff 
lockade 75 personer.

Tisdagen den 2 oktober 
är det dags igen i företa-
gets lokaler på Lunnavä-
gen.
Besökarna kommer att få en redogö-
relse om hur nätet fungerar och vad 
det var som orsakade sommarens 
stora driftstörning.

– Vi ska informera om beredska-
pen som fi nns vid sådana extrema 
händelser och hur vi på Ale El löser 
problemet på bästa sätt. Vidare så 
kommer vi att berätta om de olika 
projekt som är på gång i kommunen, 
säger Ale Els vd Stefan Brandt.

– Dessutom ska vi prata om 
elmarknaden, hur elprissituationen 
ser ut just nu och förutsättningarna 
inför vintern.

Noterbart i övrigt är att Ale Els 
marknadschef, Malin Flysjö, i fredags 
var inbjuden att föreläsa på Energi-
marknadsinspektionens seminarium 
om anvisningsavtal. 

– Det fi nns olika synsätt på hur 
man ska hantera anvisade elkunder, 
alltså kunder som inte själva har gjort 
något aktivt val. Vi erbjuder denna 
kundkategori rörligt elpris vilket vi är 
ganska ensamma om på marknaden. 

Slutligen låter Ale El meddela 
att det strömavbrott som drabbade 
stora delar av kommunen i fredags 
vid lunchtid orsakades av ett fel i 
Vattenfalls regionnät. 

 Ny kundträff 
hos Ale El
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Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

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
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Det är vi som 
är Axelssons!

Kärrsbackevägen 6

Charmigt och välvårdat hus med 
helkaklat duschrum, underbar altan i 
söderläge, braskamin för kyligare kvällar 
och vattenburet värmesystem. Synliga 
träbjälkar, snedtak upp i nock och en härlig 
trädgård med uthus och fruktträd ökar på 
charmen ytterligare. Ett hus att bli förälskad 
i, måste upplevas på plats! 90 kvm.

Pris 995.000:- som utgångspris.
Visas Ring eller maila för tidsbokning.
Adress Kärrsbackevägen 6. 
Maria Karlsson 070-2406330
maria@axelssonsfast.se

Hasteröd 120

Tillfälle för dig som vill ha ett stort hus med 

vattenburet värmesystem, praktisk källare 
med garage, härlig trädgård med fruktträd, 

granskog. Välkommen hit! 154+63 kvm. 

Pris 795.000:- utgångspris.
Visas Ring eller maila för tidsbokning.
Adress Hasteröd 120. 
Maria Karlsson 070-2406330
maria@axelssonsfast.se

Norra Granliden 1

Här får man mycket hus för pengarna! 

läge. Perfekt för alla som drömmer om 

värmesystem, garage, källare och en 
lagom stor trädgård med fruktträd och 
syrenbuskar. Välkommen hit! 120+50 kvm. 

Pris 1095.000:- som utgångspris.
Visas Ring eller maila för tidsbokning.
Adress Norra Granliden 1.
Maria Karlsson 070-2406330
maria@axelssonsfast.se

Källås 229

Fräsch och charmig villa strax utanför 
samhället. Totalrenoverad och tillbyggd 
med 2 härliga uteplatser, gäststuga, 
lekstuga och lättskött trädgård. Helkaklat 
badrum med hörnbubbelbadkar, snyggt kök 
med gott om plats för hela familjen och tak 
upp i nock i det luftiga vardagsrummet.
Välkommen hit! 126 kvm. 

Pris 1.295.000:-  som utgångspris.
Visas Ring eller maila för tidsbokning.
Adress Källås 229.
Maria Karlsson 070-2406330
maria@axelssonsfast.se
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ÄLVÄNGEN. Coop Extra 
öppnar nytt i Älvängen.

Björn Järbur är ny 
kommunchef i Ale och 
Magnus Blombergsson 
är tämligen färsk som 
stadsarkitekt i kom-
munen.

Älvängens före-
tagarförening lät 
sina medlemmar få 
stifta bekantskap med 
mycket nytt på höstens 
första mingelkväll.

Brogren Industries stod som 
värd för mötet i torsdags 
kväll. Vd Börje Andermård 
presenterade företaget som 
för många är anonymt och 
för de som trodde att de visste 
var det mesta nytt ändå. 

– Det har hänt mycket 
de senaste åren. Från att ha 
varit en renodlad fordonsle-
verantör har vi idag lämnat 
den branschen helt. Nu är 
vi en certifierad industri 
som främst levererar kva-
lificerade produkter som 

kräver specifik kompetens. 
De komponenter vi svar-
var, fräser och svetsar krävs 
det både modern utrustning 
och lång förberedelse för att 
klara av. Vändpunkten för 
företaget kom när vi gick in 
i ett  samarbete med Siemens 
vars gasturbiner vi numera 
levererar viktiga applikatio-
ner till. I samband med detta 
började vi fundera på vilka 
andra branschområden som 
skulle kunna vara möjliga att 
komma in på. Idag är vi ett 
av få svenska företag som har 
möjlighet att arbeta för flyg-
industrin, berättade Börje 
Andermård för imponerade 
åhörare.

Brogrens har idag 73 
anställda och omsätter 110 
miljoner kronor. Företaget 
har haft över 100 personal, 
men i samband med lågkon-
junkturen var anpassningar 
nödvändiga.

– När det vänder igen står 
vi redo. Vi använder en tred-
jedel av vår kapacitet så vi ser 
positivt på framtiden, under-
strök Andermård.

Minst lika stort intresse 
tilldrog sig Tobias Håkans-
son, butikschef för nyetable-
rade Coop Extra i Älvängen.

– Jag har jobbat inom 
livsmedel i hela mitt liv. Jag 
började jobba i butik när jag 
var 12 och blev sedan fast. 
Att få öppna en ny Coop-
butik på hemmaplan, jag bor 
i Skepplanda, känns väldigt 
stimulerande. Ale är en av 

Göteborgsregionens hetaste 
tillväxtkommuner och då vill 
vi finnas med. Coop har inte 
haft en större butik i Göta 
älvdalen på över tio år. Det är 
dags nu. Satsningen görs av 
Bohuslän Älvsborg som är en 
fristående Coopförening och 
vi driver bland annat en av 
gränsbutikerna. De bekym-
mer som ni läser om i media 
rör Coop centralt, inte oss, 
informerade Tobias Mår-
tensson.

Butiken som öppnar i 
oktober kommer att ha ett 
eget bageri.

– Vi måste sticka ut och 
verkligen vara något extra. 
Jag tror stenhårt på bageriet, 
doften av nybakat kommer 
att göra det särskilt trevligt 
att handla hos oss. Totalt 
blir vi 43 anställda, sa Tobias 
Mårtensson som var försiktig 
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Björn Järbur, tillförord-

nad kommunchef i Ale, var 
näste man att presentera sig. 
Han berättade att han antog 
utmaningen med tre huvud-
uppdrag från den politiska 
ledningen.

– Ärende- och bered-
ningshanteringen måste för-
bättras, problemet idag är att 
det tar för lång tid från beslut 
till handling. Det andra upp-
draget är att skapa en tydlig 
ledningsorganisation, en 
förvaltningsledning som 
drar åt samma håll. Uppdrag 
nummer tre är att göra verk-
stad av visionen – Ale, lätt att 
leva.

Han menade också att 
kundperspektivet måste bli 
tydligare.

– Kommunen är till för 
invånarna och företagen, 
inte tvärtom. Dessutom har 
Ale som kommun två prio-
riterade mål och det är att 
få fart på byggandet och att 
förbättra resultaten i skolan.

Stadsarkitekt Magnus 
Blombergsson målade upp 
Ale i allmänhet och Älvängen 
i synnerhet som en del av 
Storgöteborg.

– Det är Nödinge och Älv-
ängen som politikerna har 
sagt ska prioriteras och växa 
fram som småstäder. Här ska 
vi centralt blanda boende 
med butiker och verksam-
hetslokaler. Vi ska också för-
söka förtäta. I Älvängen har 
kommunen köpt på sig mark 
för att på sikt ha mandat att 
utveckla samhället i rätt rikt-

ning, sa Magnus Blombergs-
son.

En av de stora utmaning-
arna i både Älvängen och 
Nödinge är bristen på par-
keringar i centrum. Det allt 
mer populära pendeltåget 
gör det inte lättare.

– Det måste vi ta i för det 
lär inte bli färre bilar när 
orterna växer.

Företagarkväll med framtidsfokus

Tobias Håkansson, butiks-
chef Coop Extra Älvängen.

Börje Andermård, vd Bro-
gren Industries.

Björn Järbur, tillförordnad 
kommunchef i Ale.

Magnus Blombergsson, 
stadsarkitekt i Ale.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Lunnavägen 6 Alafors Öppet: Måndag-torsdag 09-18 Fredag 09-16 Lunchstängt 12-13

Aspen viskan 60 vit 
Komplett badrums möbel 
inkl spegelskåp och 
tvättställsblandare 
Ord pris: 11.600:-

Aspen viskan 60 vit 
Komplett badrums 
möbel inkl spegelskåp 
och tvättställsblandare 

7.900:- 
Ord pris: 11.600:-

Vedum Basic 650 vit 
med lådor, spegelskåp 
och tvättställsblandare
Ord pris: 9.200:-

LINC Niagara klarglas 
Kombinera hur du vill 
rakt eller böjt glas 
70,80,90,100 cm och 
6 olika mönster

160cc Linc 21 takdusch 

ingår i paketet!

7.900:- 

6.500:- 

3.900:- 

3.495:- 

9.900:- 

Tapwell 
takdusch
160cc SK5200

Mora kökskran
med diskmaskinsavstängning

IDO wc
Installerat och klart efter 
beviljat ROT-avdrag

Badrumsmöbler
LUNA MÖBELPAKET 101 MED SPEGELSKÅP

    Installerat och 
 klart efter beviljat 
ROT-avdrag 

Endast kran 

1.495:-

Endast wc

1.995:-
Innan ROT 4.495:- 

Innan ROT 3.595:- 

2.595:- 

20% rabatt 
på allt från

Lördagsöppet 28 september kl 10-15

16.995:- 
KAMPANJPRIS

Ord pris: 22.720:-
Kampanjen gäller t o m 2013-10-27
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Bäckebol ägs och utvecklas av 

Nu är vi på modet! 

Vardagar 10-20, lördag 10-17, söndag 11-17 
Bauhaus vardagar 7-20, helger 9-18
Coop Forum alla dagar 7-22
För övriga öppettider se backebolhomecenter.se

Nu blir det modevisning hos oss. Det blir en dag 
med tempo, puls och massor av inspiration. 
Läs mer på backebolhomecenter.se  Välkommen!

Lördag 28/9 kl 11-16 

devisning hos oss. Det blir 
av inspirat

Lördag 28/9 kl Lördag 28/9 klLördag 28/9 kl

Gissa vilken bank och vilket 
försäkringsbolag som har 
Sveriges mest nöjda kunder?

Välkommen in på ett av våra kontor eller ring 
oss på 0303-33 16 30 så berättar vi mer om 
utmärkelsen (SKI 2012).

lansforsakringar.se/alvsborg

ALE. Idén till hennes 
första roman ”Jenny 
Jenny” hade grott ända 
sedan 18-årsåldern och 
2010 var boken äntli-
gen tryckt.

Nu släpper Annika 
Rosendahl från Nödinge 
sin andra bok, ”Ursus – 
dit rättvisan inte når.

På söndag fi nns hon 
på plats på Bok- och 
biblioteksmässan i 
Göteborg.

Annika Rosendahl från 
Nödinge har alltid haft berät-
telser i huvudet, men det var 
först för några år sedan som 
hon gjorde slag i saken och 
satte sig vid tangentbordet. 

– Jag får inspiration hela 
tiden, på hundpromenaden 
eller när jag kör bil till exem-
pel. När jag sedan får tid att 
skriva är det så mycket som 

ska ut, så då har jag alltid 
inspirationen. 

Hon är civilingenjör i 
grunden och jobbar som 
projektledare inom teknisk 
utveckling. Böckerna skri-
ver hon på sin fritid och 
hon får ofta frågan om hur 
hon hinner med. Svaret blir 
då: ”Gör det du vill och inte 
det du hinner”, som också 
är namnet på en föreläsning 
som hon håller.

– När jag hör människor 
säga att de inte hinner så 
brukar jag fråga om det beror 
på brist på tid eller brist på 
ork. Nästan alltid handlar det 
mest om brist på ork och då 
måste man använda ett annat 
förhållningssätt. Föreläs-
ningarna var från början ett 
sätt att hitta läsare och har nu 
blivit ganska uppskattade.  

Hennes debutroman 
”Jenny Jenny” handlar om en 
ung göteborgstjej, en sökare 
som försöker hitta sig själv 
och sluta bedöma sig utifrån 
vad andra tycker. Kärlek och 
vänskap är centralt i berättel-
sen, som även tar upp tyngre 
ämnen som bland annat 
rasism. 

I den nyutkomna boken 
”Ursus – dit rättvisan inte 
når” skriver Annika Rosen-
dahl om en extremistgrupp 
som tar lagen i egna händer 
med förödande konsekven-

ser. Huvudpersonen Susanna 
växer upp i Lilla Edet, men 
handlingen utspelar sig 
främst i Göteborgstrakten.

– Det är en spännings-
roman, som precis som den 
första boken handlar mycket 
om kärlek och vänskap, men 
även om skuld, förlåtelse 
och hämnd. Även här tar 
jag upp en del tunga ämnen 
som speglar samhället idag, 
som rasism och rädsla för 
muslimer, men också kvin-
nomisshandel och att kämpa 
mot alkoholism. Mycket av 
det händer just nu och därför 
känns berättelsen viktig 
att förmedla. Även om det 
inte är självupplevt så är det 
frågor som uppenbarligen 
engagerar mig.

Annika menar att hon haft 
fördel av att komma från en 
liten kommun som Ale, som 
samtidigt ligger nära en stor-
stad. 

– Man har haft båda delar 
och det tror jag är en fördel 
när man ska beskriva händel-
ser i olika miljöer.

Nu på söndag kommer 
hon att finnas på plats i Idus 
förlags monter på Bok- och 
biblioteksmässan i Göteborg. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Spänningsromaner. För tre år sedan kom hennes debutroman ”Jenny Jenny”. Nu är Annika 
Rosendahl från Nödinge aktuell med sin andra bok ”Ursus – dit rättvisan inte når”. Nu på 
söndag fi nns hon på plats på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. 

– Författaren Annika Rosendahl
har alltid tid att inspireras

Andra romanen klar

ANNIKA ROSENDAHL

Ålder: 44
Bor: Lantligt i Romelanda
Uppväxt: I Nödinge
Familj: Make, tre barn, en hund 
och tre katter
Aktuell: Med sin andra roman 
”Ursus – dit rättvisan inte når. 
Gästar Bok- och biblioteksmässan i 
Göteborg nu på söndag

          Vad är ekologisk mat? Vad innebär Fairtrade-varor?  
 

Datum:  tisdagarna 15 oktober (eko) &  22 oktober (Fairtrade), 
kl 17.00 - ca 20.00 
Plats: Repslagarmuséet i Älvängen 
Anmälan: www.coopmedlemvast.se , klicka på utbildningar.  
Eller ring 031 - 742 82 80.  Vi bjuder på ekologisk fika! 

ANMÄL DIG SENAST 8 OKTOBER! Vi erbjuder dig kostnadsfri utbildning och 
om du vill,  möjlighet att sprida kunskap vidare till andra.

 

                                                                              BLI AMBASSADÖR!
       FÖR EKO & FAIRTRADE
                                 

F

Snart 
öppnar 

Coop Extra

 Älvängen!
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GÅ, LUNKA, ELLER SPRING! på elljusspåret, Dammekärr Nödinge

Priser!
Medalj erhålls av de tre främsta 
baserat på de tre bästa tiderna.
I Lunken och Motionsklasserna 
lottar vi ut priser.

Priser lottas ut bland alla 
deltagare på varje deltävling 
och sammanlagt bland alla som 
deltagit minst tre gånger.

Vinsterna är skänkta av 
ICA Kvantum Ale Torg.

Öppet alla andra dagar 7-23 • ICA Kvantum, Ale Torg 
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. Tel 0303-975 00

VÄLKOMNA ÖNSKAR 

ICA KVANTUM
& OK ALEHOF

Äntligen dags igen!

Ruset! 
Pojkar  -7 år  f. 06 och senare 1,5 km
Pojkar  8-9 år  f. 04-05  1,5 km
Flickor  -7 år  f. 06 och senare  1,5 km
Flickor  8-9 år  f. 04-05  1,5 km

Tidtagning. Start kl 18:45

Varvet! 
Män  16 år:  f. 97 & tidigare  10,2 km (3x3,4 km)
Pojkar  14-15 år:  f. 98-99  6,8 km (2x3,4 km)
Flickor  14-15 år:  f. 98-99  3,4 km
Motion  Alla åldrar:  Män & kvinnor  3,4 km
Motion  Alla åldrar:  Män & kvinnor  6,8 km (2x3,4 km)

Tidtagning. Start kl 19:05

Kvarten!
Kvinnor 16 år-  f. 97 och tidigare  5,0 km (2x2,5km)
Flickor 10-11 år  f. 02-03  2,5 km
Flickor 12-13 år  f. 00-01  2,5 km
Pojkar 10-11 år  f. 02-03  2,5 km
Pojkar 12-13 år  f. 00-01  5,0 km (2x2,5km)

Tidtagning. Start kl 18:50

Avgift föranmälan tom 31/9 via bg.
Vuxna (f. 97 och tidigare) .................. 150:-/6 ggr
Ungdomar (f. 98 och senare) .......... 80:-/6 ggr
Lunken ........................................................ 150:-/6 ggr

Avgift på plats
Vuxna (f. 97 och tidigare) .................. 200:-/6 ggr alt. 50:-/gång
Ungdomar (f. 98 och senare) .......... 100:-/6 ggr alt. 30:-/gång
Lunken ........................................................ 200:-/6 ggr alt. 50:-/gång

Övrigt
Upplysningar: OK Alehof tel 0303-22 99 90
e-post: kansliet@alehof.se 
hemsida: www.kvantumserien.se

Vägbeskrivning: Dammekärr 5 km öster om 
Ale Torg, Nödinge. Skyltat från vägen mot Ryd. 
Avgiftsfri omklädning med dusch & bastu. 
Servering fi nns.

Läs mer på 
   www.kvantumserien.se
             Vi ses i spåret!

Lunken! 
3,4 km GÅ eller LUNKA. Män och kvinnor i alla 
åldrar, utan tidtagning. Ta gärna med gångstavar. 
Hundar ej tillåtna. Start kl 18.15.

Vi bjuder på kaffe i vårt mysiga café efter lunkandet!

Spring 900 meter 
med start 18.30
PaprICAloppet....40 kr/6ggr.
Ej tidtagning.

Alla får presentkort som kan bytas mot 
paprICAsaker på ICA Kvantum Ale Torg.

PaprICAloppet för 
alla barn 3-12 år.

Nytt för i år!

Få 1 kg bananer!
Vid målgång får du en 

värdecheck som byts 

mot 1 kg bananer 

hos ICA Kvantum 

Ale Torg!

Tisdagarna: 1 oktober • 8 oktober • 15 oktober • 22 oktober •  29 oktober •  5 november
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Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01 
Öppet Mån-fred 10-18, Lörd 11-15
www.karebybil.se

Mitsubishi köper man hos

Bränsleförbrukning blandad körning  3,9 – 5,3 l/100 km. CO
2
-utsläpp blandad körning 102  – 121 g/km. *Volkswagen Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. (effektiv ränta 4,59%). **Förmånsvärde netto per 

månad vid  50 % marginalskatt. Miljöklass EU5. Bilen på bilden är extrautrustad.

Pris från 

 VW/MÅN
 Fr 1 410  kr*

 
Fr 1 363  kr**

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

ALE. Det blir nya bo-
nuspengar från AFA-
försäkringen 2014-
2015.

Socialdemokraterna 
vill att samtliga 16,6 
miljoner kronor avsätts 
till en nollvision för 
ungdomsarbetslöshe-
ten.

– Ingen ung människa 
ska behöva gå syss-
lolös eller arbetslös i 
Ale, använder vi dessa 
pengar klokt kan vi 
klara det målet, säger 
oppositionsråd Paula 
Örn (S).

I Ale kommun togs ett 
gemensamt politiskt beslut 
att avsätta tidigare års åter-

betalningar från AFA-försäk-
ringar i en så kallad Utveck-
lingsfond. En förutsättning 
för fonden var att insatserna 
som genomförs 2013-2015 
inte får vara ramhöjande. För 
2013 beslutade fullmäktige att 
Utvecklingsfondens pengar 
skulle användas till att stärka 
Ales varumärke, införandet 
av LEAN som arbetssätt, 
miljöprogram, klimatinves-
teringar, näringslivsarbete, 
nytt räddningstjänstförbund, 
entreprenörsutbildningen 
YEE och särskilda drogföre-
byggande insatser.

– Vi socialdemokrater var 
inte helt nöjda med de förslag 
som lades fram förra året. Vi 
ville redan då ha ett större 
fokus på ungdomsarbetslös-

heten. Nu föreslår vi att hela 
summan för 2014 (8,0 Mkr) 
och 2015 (8,6 Mkr) används 
för att om möjligt garantera 
att ingen ung människa i Ale 
ska gå sysslolös och i arbets-
löshet, säger Paula Örn.

Lägre i Kungälv
Ungdomsarbets lösheten 
efter augusti 2013 är 16,7%. 
Jämförbar siffra för Kungälvs 
kommun är 9,2%.

– Sedan i februari har anta-
let Aleungdomar som står 
helt utan åtgärd från Arbets-
förmedlingens sida ökat med 
cirka 40 personer. För oss 
socialdemokrater är detta 
helt ohållbart och vi ser det 
som nödvändigt att för 2014 
koncentrera all kraft på arbe-

tet att ingen ung i Ale står 
utan sysselsättning, säger Eva 
Eriksson, ordförande för 
Socialdemokraterna i Ale.

Partiet menar att det finns 
två huvudorsaker till att unga 
generellt har svårt att komma 
in på arbetsmarknaden.

– Arbetsgivarna har otill-
räckliga kunskaper om vilka 
stöd samhället kan erbjuda 
och ibland har de fått dåliga 
erfarenheter med prakti-
kanter och då inte heller fått 
det stöd som är nödvändigt. 
Ungdomarna har å sin sida 
ofta otillräcklig utbildning, 
dålig kunskap om hur arbets-
sökandet går till och otillräck-
lig erfarenhet för att komma 
i fråga för ett arbete. Många 
har dessutom ett bristande 

kontaktnät och känner en stor 
osäkerhet kring vad man vill 
arbeta med, förklarar Paula 
Örn.

Förslag på åtgärder
Förslag på åtgärder som 
Socialdemokraterna i Ale vill 
genomföra under 2014-2015 
för att minska ungdomsar-
betslösheten är att använda 
regeringens program för 
Yrkesintroduktion, ökade 
insatser på Komvux, nya ung-
domshandläggare till kom-
munens arbetsmarknadsen-
het, ny resurs i form av social-
psykolog som ska coacha och 
överbrygga problematiken 
med psykisk ohälsa hos unga 
arbetssökande och samarbete 
med Folkhögskolor i närom-

rådet.
– Vi vill dessutom för-

bättra stödet från kommunen 
till de företag som är villiga 
att ta ansvar för praktik eller 
anställning i till exempel 
yrkesintroduktionsmodellen, 
säger Paula Örn som också 
tycker att Ale bör snegla på 
grannkommunen på andra 
sidan älven:

– Kungälv har betydligt 
bättre siffror än oss och då 
är frågan hur deras fram-
gångsrecept ser ut. Det finns 
kanske något bra där som vi 
kan använda. Vi måste inte 
alltid uppfinna hjulet själva…

ALVHEM. Reine Pari-
don trodde knappt sina 
ögon när han vaknade.

Under natten hade en 
fl ock vildsvin plöjt hela 
trädgården.

– Jag måste ha sovit 
stenhårt, det är ju rena 
massakern och jag för-
står om golfklubben är 
orolig, säger Reine som 
bor granne med Kungs-
gården.
Vildsvinen har ökat i antal 
under många år. Särskilt 
stora bekymmer har det 
varit i Livered (Hålanda) 
och i trakter kring Kilanda. 
I veckan som gick fick Reine 
Paridon, boende en knapp 
kilometer från golfbanan i 

Alvhem, en påhälsning under 
natten mörka timmar. Hela 
gräsmattan plöjdes, vilket 
inte tillhör det mest ovanliga.

– Nej, det kan se förfärligt 
ut och får de jobba ostört blir 
det stora konsekvenser. Det 
finns inte så mycket annat 
att göra än att kontakta när-
maste jaktlag om problemen 
kvarstår. Vissa sätter upp 
elstängsel, men det är svårt 
om trädgården är stor. Det 
finns de som lägger ut gamla 
kläder för att sprida doft av 
människa. Vildsvin är ytterst 
skygga, säger Ales kommu-
nekolog, Göran Fransson 
och fortsätter:

– Eftersom de är nattak-
tiva är det särskilt svårt att 

komma åt dem och i naturen 
har de heller inga fiender. 
De rör sig också över stora 
områden, på gott och ont. 
Det innebär att när jaktlaget 
kommer till Kungsgården är 
de kanske redan långt däri-
från.

På Ale golfklubb har man 
redan vidtagit åtgärder och 
kontaktat närmsta jaktlag.

– Vi menar att det är 
dags för en avskjutning och 
det fick vi medhåll om. De 
kommer att försöka locka 
fram dem och sitta på pass 
i tidig gryningstimme. Vi 
har sett spår av dem och vi 
bävar för det värsta. Skulle 
de attackera våra greener kan 
det få förödande ekonomiska 
konsekvenser. Nu bökar de 

i regel efter mat och det lär 
vildsvinen knappast hitta där. 
Att hägna in våra arealer är 
omöjligt, då vi har så stora 
marker. Det har man däre-
mot gjort i Borås, Bollebygd 
och även delar av Koberg. 
Vildsvin är ett allt större pro-
blem för landets golfklubbar, 
säger Thomas Lundström 
på Ale GK.

Ökningstakten beror 
bland annat på att vildsvi-
nen kan få två kullar per år. I 
jakten på mat – rötter, mask, 
och småkryp – plöjer eller 
bökar de upp gräsmattor, 
vilket många har fått erfara i 
norra Ale.

S vill nolla ungdomsarbetslösheten

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Skrämmande nära Ale GK

Vildsvin 
härjar i Ale

Ovälkomna gäster gick inte obemärkt förbi hemma hos Reine Paridon, en knapp kilometer från golfbanan i Alvhem plöjdes en 
hel trädgård upp. Ale GK vidtar nu åtgärder och hoppas på hjälp från jaktlaget.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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ALE. Det blir nya bo-
nuspengar från AFA-
försäkringen 2014-
2015.

Socialdemokraterna 
vill att samtliga 16,6 
miljoner kronor avsätts 
till en nollvision för 
ungdomsarbetslöshe-
ten.

– Ingen ung människa 
ska behöva gå syss-
lolös eller arbetslös i 
Ale, använder vi dessa 
pengar klokt kan vi 
klara det målet, säger 
oppositionsråd Paula 
Örn (S).

I Ale kommun togs ett 
gemensamt politiskt beslut 
att avsätta tidigare års åter-

betalningar från AFA-försäk-
ringar i en så kallad Utveck-
lingsfond. En förutsättning 
för fonden var att insatserna 
som genomförs 2013-2015 
inte får vara ramhöjande. För 
2013 beslutade fullmäktige att 
Utvecklingsfondens pengar 
skulle användas till att stärka 
Ales varumärke, införandet 
av LEAN som arbetssätt, 
miljöprogram, klimatinves-
teringar, näringslivsarbete, 
nytt räddningstjänstförbund, 
entreprenörsutbildningen 
YEE och särskilda drogföre-
byggande insatser.

– Vi socialdemokrater var 
inte helt nöjda med de förslag 
som lades fram förra året. Vi 
ville redan då ha ett större 
fokus på ungdomsarbetslös-

heten. Nu föreslår vi att hela 
summan för 2014 (8,0 Mkr) 
och 2015 (8,6 Mkr) används 
för att om möjligt garantera 
att ingen ung människa i Ale 
ska gå sysslolös och i arbets-
löshet, säger Paula Örn.

Lägre i Kungälv
Ungdomsarbets lösheten 
efter augusti 2013 är 16,7%. 
Jämförbar siffra för Kungälvs 
kommun är 9,2%.

– Sedan i februari har anta-
let Aleungdomar som står 
helt utan åtgärd från Arbets-
förmedlingens sida ökat med 
cirka 40 personer. För oss 
socialdemokrater är detta 
helt ohållbart och vi ser det 
som nödvändigt att för 2014 
koncentrera all kraft på arbe-

tet att ingen ung i Ale står 
utan sysselsättning, säger Eva 
Eriksson, ordförande för 
Socialdemokraterna i Ale.

Partiet menar att det finns 
två huvudorsaker till att unga 
generellt har svårt att komma 
in på arbetsmarknaden.

– Arbetsgivarna har otill-
räckliga kunskaper om vilka 
stöd samhället kan erbjuda 
och ibland har de fått dåliga 
erfarenheter med prakti-
kanter och då inte heller fått 
det stöd som är nödvändigt. 
Ungdomarna har å sin sida 
ofta otillräcklig utbildning, 
dålig kunskap om hur arbets-
sökandet går till och otillräck-
lig erfarenhet för att komma 
i fråga för ett arbete. Många 
har dessutom ett bristande 

kontaktnät och känner en stor 
osäkerhet kring vad man vill 
arbeta med, förklarar Paula 
Örn.

Förslag på åtgärder
Förslag på åtgärder som 
Socialdemokraterna i Ale vill 
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het, ny resurs i form av social-
psykolog som ska coacha och 
överbrygga problematiken 
med psykisk ohälsa hos unga 
arbetssökande och samarbete 
med Folkhögskolor i närom-

rådet.
– Vi vill dessutom för-

bättra stödet från kommunen 
till de företag som är villiga 
att ta ansvar för praktik eller 
anställning i till exempel 
yrkesintroduktionsmodellen, 
säger Paula Örn som också 
tycker att Ale bör snegla på 
grannkommunen på andra 
sidan älven:

– Kungälv har betydligt 
bättre siffror än oss och då 
är frågan hur deras fram-
gångsrecept ser ut. Det finns 
kanske något bra där som vi 
kan använda. Vi måste inte 
alltid uppfinna hjulet själva…

ALVHEM. Reine Pari-
don trodde knappt sina 
ögon när han vaknade.

Under natten hade en 
fl ock vildsvin plöjt hela 
trädgården.

– Jag måste ha sovit 
stenhårt, det är ju rena 
massakern och jag för-
står om golfklubben är 
orolig, säger Reine som 
bor granne med Kungs-
gården.
Vildsvinen har ökat i antal 
under många år. Särskilt 
stora bekymmer har det 
varit i Livered (Hålanda) 
och i trakter kring Kilanda. 
I veckan som gick fick Reine 
Paridon, boende en knapp 
kilometer från golfbanan i 

Alvhem, en påhälsning under 
natten mörka timmar. Hela 
gräsmattan plöjdes, vilket 
inte tillhör det mest ovanliga.

– Nej, det kan se förfärligt 
ut och får de jobba ostört blir 
det stora konsekvenser. Det 
finns inte så mycket annat 
att göra än att kontakta när-
maste jaktlag om problemen 
kvarstår. Vissa sätter upp 
elstängsel, men det är svårt 
om trädgården är stor. Det 
finns de som lägger ut gamla 
kläder för att sprida doft av 
människa. Vildsvin är ytterst 
skygga, säger Ales kommu-
nekolog, Göran Fransson 
och fortsätter:

– Eftersom de är nattak-
tiva är det särskilt svårt att 

komma åt dem och i naturen 
har de heller inga fiender. 
De rör sig också över stora 
områden, på gott och ont. 
Det innebär att när jaktlaget 
kommer till Kungsgården är 
de kanske redan långt däri-
från.

På Ale golfklubb har man 
redan vidtagit åtgärder och 
kontaktat närmsta jaktlag.

– Vi menar att det är 
dags för en avskjutning och 
det fick vi medhåll om. De 
kommer att försöka locka 
fram dem och sitta på pass 
i tidig gryningstimme. Vi 
har sett spår av dem och vi 
bävar för det värsta. Skulle 
de attackera våra greener kan 
det få förödande ekonomiska 
konsekvenser. Nu bökar de 

i regel efter mat och det lär 
vildsvinen knappast hitta där. 
Att hägna in våra arealer är 
omöjligt, då vi har så stora 
marker. Det har man däre-
mot gjort i Borås, Bollebygd 
och även delar av Koberg. 
Vildsvin är ett allt större pro-
blem för landets golfklubbar, 
säger Thomas Lundström 
på Ale GK.

Ökningstakten beror 
bland annat på att vildsvi-
nen kan få två kullar per år. I 
jakten på mat – rötter, mask, 
och småkryp – plöjer eller 
bökar de upp gräsmattor, 
vilket många har fått erfara i 
norra Ale.

S vill nolla ungdomsarbetslösheten

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Skrämmande nära Ale GK

Vildsvin 
härjar i Ale

Ovälkomna gäster gick inte obemärkt förbi hemma hos Reine Paridon, en knapp kilometer från golfbanan i Alvhem plöjdes en 
hel trädgård upp. Ale GK vidtar nu åtgärder och hoppas på hjälp från jaktlaget.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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håll utkik efter vår fredagsannons i KP

för mer info!

City Gross special!
från säkra bestånd.

Veckans

Salmo salar
Odlad i Norge
Gäller vid köp av hel sida

89:-/Kg

199:-
färsk ursprung sverige, av nöt

hel eller halv
MAX 2 kg/HUSHÅLL

/KG

5 FÖR

49:-
coca-cola, fanta, sprite

1,5 lit
max 1 köp/hushåll

+PANT

SPARA
25,75
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Handla andra varor för 
150:- så får du köpa...5 FÖR
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tvättmedel, sköljmedel
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jfr. pris 0,32-0,89/tvätt

Max 1 köp/hushåll

SPARA
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smörgåspålägg
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JFR. pris 89,29–104,17/kg
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Missa inte våra familjedagar 
på City Gross Special!
Fredag-Söndag 27-29 september
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Alltid nybakat från vårt eget 

butiksbageri!

City Gross Café
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smörgåsgurka

Mor Annas 590 g

Max 2 köp/förmånskund

spara 4,95/köp                 
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NÖDINGE. I lördags hölls 
en rallylydnadstävling på 
Ale Brukshundklubb med 
50 deltagare. Nu på söndag, 
den 29 september, anord-
nar klubben en loppis i 
sin klubbstuga i Lindåsen, 
Nödinge. Alla bjuds in att 
komma och fynda, inte bara 
hundfolk, och det kommer 
att finnas allt möjligt till 
försäljning: kläder, böcker, 
skivor, husgeråd och prylar 
av alla de slag. Förstås blir 
det en hel del hundrelate-
rade saker också. Klubben 
kommer att ha ett eget 
bord där medlemmarna kan 

ALE. Nu får unga 
entreprenörer i Ale 
en möjlighet att få 
in erfarenhet i sitt 
företagande tidigt. I 
en ny satsning letar 
statliga Almi efter 
entreprenörer under 
30 år i Ale som vill ta 
kliv framåt tillsam-
mans med en mentor.

– Många unga 
entreprenörer är 
hungriga och beredda 
att växa, säger Sara 
Wallin, vd på Almi 
Väst.
Satsningen i Ale är en del 
av en nationell satsning 
som vänder sig till lan-
dets unga entreprenörer. 
Totalt kommer 120 unga 
entreprenörer över hela 
landet att erbjudas att delta 
i det särskilda programmet 
Mentor Unga Entrepre-
nörer.

– Det handlar om en 
erfaren mentor, ett utveck-
lingsstipendium och ett 
nätverk med likasinnade, 
säger Sara Wallin.

Den egna insatsen är 1 
000 kronor medan värdet 
för varje deltagare upp-
skattas till 60 000 kronor. I 
programmet ingår tillgång 
till en erfaren mentor, 
ett utbildningsstipen-
dium motsvarande 10 000 
kronor och en inbjudan till 
regionala och nationella 
nätverksträffar.

– Det är de unga entre-
prenörerna som blir mor-
gondagens tillväxtmotor i 
Ale och vi måste satsa på 
dem redan nu så att de kan 
gripa alla möjligheter att 
expandera. Alla som upp-
fyller kriterierna är väl-
komna med en intressean-
mälan oavsett bolagsform, 
avslutar Sara Wallin.

❐❐❐

Det blev fullsatt på Älv-
ängens bibliotek när Len-
nart Thorstensson kom på 
besök. Lennart är framför 
allt känd som mångårig all-
sångsledare på Sång o Sånt i 
Kungälv och som underhål-
lare med sång och dragspel 
i många sammanhang. Inte 
lika känt är kanske att han 
är född och uppvuxen mitt i 
samhället, mitt i Älvängen. 
Där började Lennart, vars 
pappa hade Thorstenssons 
Charkuteri, som liten knatte 
sparka boll med betydligt 
äldre killar och slutade inte 
med fotbollen förrän en svår 
skada satte stopp i början av 
70-talet. Under ÄIK:s stor-
hetstid på 60-talet var han 
med sitt spelsinne, teknik 

och styrka en mycket fram-
trädande mittfältsmotor, fast 
det kallades högerhalv på 
den tiden.

I veckan hade föreningen 
Bibliotekets Vänner bjudit 
in Lennart för att berätta 
om hur det var att vara 
ung i Älvängen på 50- och 
60-talet. Många skratt, 
instämmande kommentarer 
och egna historier blev det 
från åhörarna, där många 
hade gemensamma minnen. 
Många historier blev det om 
barnens tillvaro, där många 
vuxna brydde sig: föräldrar, 
grannar, ledare i IOGT, 
i ÄIK, i Missionskyrkan, 
lärare. Snart 90-åriga läraren 
Irene Jansson bidrog med 
att berätta händelser där 

information

Höstpriser på
GRÄSKLIPPARE

Gäller ej 
beställningsvara

Barbro Larsson, Bohus, är aktiv i Ale BK och är den 
som tagit initiativet till loppisen. Här med sin 
Australian Shepheard Focuz.
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Lennart Thorstensson gästade 
Älvängens bibliotek i onsdags.

Nostalgikväll på Älvängens bibliotek

Satsning
på unga
entreprenörer

Lennart med flera varit med.
När kvällen avslutades 

för att larmet skulle gå på 
tyckte publiken att ”du får 
komma tillbaka igen så vi får 
prata vidare”. Och så blir det 
för Bibliotekets Vänner har 
gjort upp med Lennart om 
återbesök någon gång nästa 
termin.

Axel Sager

lämna in till försäljning och 
där intäkten går till den egna 
verksamheten.

Det finns ett stort behov 
av pengar för en uppsamlare 
till gräsklipparen, och på det 
här sättet hoppas man att 
finansieringen ska lösas. Den 
är nödvändig för att kunna 
hålla gräsplanerna i fint 
skick, utan dem går det inte 
att bedriva någon bra verk-

samhet på klubben, då de 
flesta aktiviteterna hålls där 
i form av tävlingar, kurser 
och träningar. På längre 
sikt behövs även pengar för 
att dränera om tränings-
planerna, och för att utöka 
parkeringen.

Ett lotteri kommer att 
anordnas med fina priser 
av de mer praktiska slaget, 
bland annat presentkort till 

Husdjurshälsan på höftleds-
röntgen eller vaccination 
för hund och presentkort 
till Zoonet, och den lyckliga 
vinnaren av ett presentkort 
från NCC får ett lass grus 
eller jord. Om det blir ett 
lyckat arrangemang så 
hoppas och tror klubben att 
det ska bli en årligen åter-
kommande tradition. 

❐❐❐

Vigerne Invest

Kontakta Mäklare: Camilla Christander Tel 0725 - 60 11 33 www.ccfast.se

Visning
söndag 29 sept

Kl 15-16
i Backa Säteri
Säterivägen 2

Nödinge

Brf Säteriet 2 vid Backa Säteri Golf

Vindslägenhet 

Pris kr 

med balkong i  
västerläge   

Pris kr 

FÖRSÄLJNING 

PÅGÅR

Extern kompetens i 
ditt företag – hur då?
Kunskapskväll för företagare i Ale den 3 oktober kl 17.30-19.30 i 
Nols Företagscenter, Industrivägen 1.
Kvällen är kostnadsfri men vi vill gärna att du anmäler dig till 
jannike.ahlgren@ale.se så att vi har rätt mängd fika!

ALMI
Mentor – utveckla företag – låt ditt företag växa med en mentor 
Mentor – utveckla företag passar dig som har ett etablerat företag som du vill 
utveckla med hjälp av en mentor. Alla våra mentorer, som ställer upp ideellt, har 
lång erfarenhet av företagande och av att göra affärer.
Mentor – utveckla företag riktar sig till dig som kommit förbi uppstartsfasen i 
ditt företagande och är redo att låta företaget växa och utvecklas. Erbjudandet 
riktar sig också till dig som vill växa genom export.
Genom diskussioner och möten med din mentor, som har ett coachande 
förhållningssätt, kommer du själv fram till hur just ditt företag ska utvecklas.
Intressant att kunna erbjuda våra mentorföretag en erfaren person som gjort 
en snarlik resa. Mentorn bidrar till att företaget utvecklas och därmed kan nå en 
högre tillväxt.

STYRELSEINSTITUTET
Aktivt styrelsearbete – grunden för en stabil utveckling och tillväxt.
Claes Rydholm och Bo Stenberg från Styrelseinstitutet berättar om vad ett 
aktivt styrelsearbete ger små och medelstora företag som vill utvecklas 
och växa. Förutom en generell diskussion om styrelsens roll i företaget 
presenteras konceptet Nätverksstyrelser som är ett sätt att starta ett aktivt 
styrelsearbete med hjälp av andra entreprenörer under ledning av en erfaren 
styrelseordförande.
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entreprenörer i Ale 
en möjlighet att få 
in erfarenhet i sitt 
företagande tidigt. I 
en ny satsning letar 
statliga Almi efter 
entreprenörer under 
30 år i Ale som vill ta 
kliv framåt tillsam-
mans med en mentor.

– Många unga 
entreprenörer är 
hungriga och beredda 
att växa, säger Sara 
Wallin, vd på Almi 
Väst.
Satsningen i Ale är en del 
av en nationell satsning 
som vänder sig till lan-
dets unga entreprenörer. 
Totalt kommer 120 unga 
entreprenörer över hela 
landet att erbjudas att delta 
i det särskilda programmet 
Mentor Unga Entrepre-
nörer.

– Det handlar om en 
erfaren mentor, ett utveck-
lingsstipendium och ett 
nätverk med likasinnade, 
säger Sara Wallin.

Den egna insatsen är 1 
000 kronor medan värdet 
för varje deltagare upp-
skattas till 60 000 kronor. I 
programmet ingår tillgång 
till en erfaren mentor, 
ett utbildningsstipen-
dium motsvarande 10 000 
kronor och en inbjudan till 
regionala och nationella 
nätverksträffar.

– Det är de unga entre-
prenörerna som blir mor-
gondagens tillväxtmotor i 
Ale och vi måste satsa på 
dem redan nu så att de kan 
gripa alla möjligheter att 
expandera. Alla som upp-
fyller kriterierna är väl-
komna med en intressean-
mälan oavsett bolagsform, 
avslutar Sara Wallin.

❐❐❐

Det blev fullsatt på Älv-
ängens bibliotek när Len-
nart Thorstensson kom på 
besök. Lennart är framför 
allt känd som mångårig all-
sångsledare på Sång o Sånt i 
Kungälv och som underhål-
lare med sång och dragspel 
i många sammanhang. Inte 
lika känt är kanske att han 
är född och uppvuxen mitt i 
samhället, mitt i Älvängen. 
Där började Lennart, vars 
pappa hade Thorstenssons 
Charkuteri, som liten knatte 
sparka boll med betydligt 
äldre killar och slutade inte 
med fotbollen förrän en svår 
skada satte stopp i början av 
70-talet. Under ÄIK:s stor-
hetstid på 60-talet var han 
med sitt spelsinne, teknik 

och styrka en mycket fram-
trädande mittfältsmotor, fast 
det kallades högerhalv på 
den tiden.

I veckan hade föreningen 
Bibliotekets Vänner bjudit 
in Lennart för att berätta 
om hur det var att vara 
ung i Älvängen på 50- och 
60-talet. Många skratt, 
instämmande kommentarer 
och egna historier blev det 
från åhörarna, där många 
hade gemensamma minnen. 
Många historier blev det om 
barnens tillvaro, där många 
vuxna brydde sig: föräldrar, 
grannar, ledare i IOGT, 
i ÄIK, i Missionskyrkan, 
lärare. Snart 90-åriga läraren 
Irene Jansson bidrog med 
att berätta händelser där 

information

Höstpriser på
GRÄSKLIPPARE

Gäller ej 
beställningsvara

Barbro Larsson, Bohus, är aktiv i Ale BK och är den 
som tagit initiativet till loppisen. Här med sin 
Australian Shepheard Focuz.
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Lennart Thorstensson gästade 
Älvängens bibliotek i onsdags.

Nostalgikväll på Älvängens bibliotek

Satsning
på unga
entreprenörer

Lennart med flera varit med.
När kvällen avslutades 

för att larmet skulle gå på 
tyckte publiken att ”du får 
komma tillbaka igen så vi får 
prata vidare”. Och så blir det 
för Bibliotekets Vänner har 
gjort upp med Lennart om 
återbesök någon gång nästa 
termin.

Axel Sager

lämna in till försäljning och 
där intäkten går till den egna 
verksamheten.

Det finns ett stort behov 
av pengar för en uppsamlare 
till gräsklipparen, och på det 
här sättet hoppas man att 
finansieringen ska lösas. Den 
är nödvändig för att kunna 
hålla gräsplanerna i fint 
skick, utan dem går det inte 
att bedriva någon bra verk-

samhet på klubben, då de 
flesta aktiviteterna hålls där 
i form av tävlingar, kurser 
och träningar. På längre 
sikt behövs även pengar för 
att dränera om tränings-
planerna, och för att utöka 
parkeringen.

Ett lotteri kommer att 
anordnas med fina priser 
av de mer praktiska slaget, 
bland annat presentkort till 

Husdjurshälsan på höftleds-
röntgen eller vaccination 
för hund och presentkort 
till Zoonet, och den lyckliga 
vinnaren av ett presentkort 
från NCC får ett lass grus 
eller jord. Om det blir ett 
lyckat arrangemang så 
hoppas och tror klubben att 
det ska bli en årligen åter-
kommande tradition. 

❐❐❐

Vigerne Invest

Kontakta Mäklare: Camilla Christander Tel 0725 - 60 11 33 www.ccfast.se

Visning
söndag 29 sept

Kl 15-16
i Backa Säteri
Säterivägen 2

Nödinge

Brf Säteriet 2 vid Backa Säteri Golf

Vindslägenhet 

Pris kr 

med balkong i  
västerläge   

Pris kr 

FÖRSÄLJNING 

PÅGÅR

Extern kompetens i 
ditt företag – hur då?
Kunskapskväll för företagare i Ale den 3 oktober kl 17.30-19.30 i 
Nols Företagscenter, Industrivägen 1.
Kvällen är kostnadsfri men vi vill gärna att du anmäler dig till 
jannike.ahlgren@ale.se så att vi har rätt mängd fika!

ALMI
Mentor – utveckla företag – låt ditt företag växa med en mentor 
Mentor – utveckla företag passar dig som har ett etablerat företag som du vill 
utveckla med hjälp av en mentor. Alla våra mentorer, som ställer upp ideellt, har 
lång erfarenhet av företagande och av att göra affärer.
Mentor – utveckla företag riktar sig till dig som kommit förbi uppstartsfasen i 
ditt företagande och är redo att låta företaget växa och utvecklas. Erbjudandet 
riktar sig också till dig som vill växa genom export.
Genom diskussioner och möten med din mentor, som har ett coachande 
förhållningssätt, kommer du själv fram till hur just ditt företag ska utvecklas.
Intressant att kunna erbjuda våra mentorföretag en erfaren person som gjort 
en snarlik resa. Mentorn bidrar till att företaget utvecklas och därmed kan nå en 
högre tillväxt.

STYRELSEINSTITUTET
Aktivt styrelsearbete – grunden för en stabil utveckling och tillväxt.
Claes Rydholm och Bo Stenberg från Styrelseinstitutet berättar om vad ett 
aktivt styrelsearbete ger små och medelstora företag som vill utvecklas 
och växa. Förutom en generell diskussion om styrelsens roll i företaget 
presenteras konceptet Nätverksstyrelser som är ett sätt att starta ett aktivt 
styrelsearbete med hjälp av andra entreprenörer under ledning av en erfaren 
styrelseordförande.
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KUNGÄLV. Bohus Rädd-
ningstjänstförbund 
har fyllt luckan efter 
Joakim Balke.

I förra veckan till-
trädde Daniel Gillesén 
rollen som chef för 
räddningsavdelningen.

– Roligt att bli en 
del i den positiva resa 
som det nya förbundet 
upplever, säger Daniel 
som rekryterats från 
räddningstjänsten i 
Storgöteborg.

Det var ingalunda självklart 
att det skulle bli arbete inom 
räddningstjänsten för Daniel 
Gillesén, även om intresset 
för säkerhetsfrågor har fun-
nits där väldigt länge. Efter 
avslutad gymnasieutbildning 
hemma i Stenungsund stu-
derade Daniel kemiteknik 
på Chalmers Tekniska Hög-
skola i Göteborg innan mili-
tärtjänstgöringen kallade. 

1999 utbildade han sig till 
brandingenjör, lade på ett 
extra år, tog dubbel examen 
och kunde även titulera sig 
civilingenjör inom riskhan-
tering.

– Jag började arbeta som 
konsult inom det privata 
näringslivet, berättar Daniel 

vars yrkesval förde honom 
till Malmö.

– Efter en tid längtade 
både jag och min fru hem till 
västkusten. 2006 uppenba-
rade sig en möjlighet då jag 
blev erbjuden en tjänst inom 
räddningstjänsten i Storgö-
teborg.

Vad var det som lockade 
hos räddningstjänsten?

– Det var naturligtvis en 
annorlunda värld jämfört 
med tidigare då jag hade 
ägnat mig åt kund och leve-
rantörsförhållande. Inom 
den offentliga verksamheten 
är du till för medborgarna. 
Det var något som tillta-
lade mig. Bredden i arbetet 
är också något jag vill lyfta 
fram, något som märks i 
alla kontakter som  är med 
samverkande myndigheter, 
verksamheter vars säkerhets-
arbete och planläggning för 
nödlägen man får inblick i 
och det stora antalet kontak-
ter med råd och stöd till all-
mänheten.

– Den kollegiala stäm-
ningen är också speciell och 
tillför arbetet en hel del.

Vad fick dig till Bohus 
Räddningstjänstförbund?

– Det var en möjlighet till 
utveckling i min egen yrkes-

utövning. I Storgöteborg 
hade jag jobbat i en projekt- 
och processledarroll. Det 
här lät som en spännande 
tjänst. Det faktum att jag 
bor i Kungälv spelade också 
in. Det ska bli intressant att 
jobba i den kommunen som 
man bor i. Jag får lär känna 
Kungälv och även Ale på ett 
helt annat sätt. Bohus Rädd-
ningstjänstförbund är dess-

utom en betydligt mindre 
organisation än räddnings-
tjänsten i Storgöteborg. Här 
kan du vara med och påverka 
på ett helt annat sätt, det är 
snabbare väg till besluten.

Kan du beskriva dig själv 
som ledare?

– Det finns några nyck-
elord. Jag lyssnar på mina 
medarbetare, tar mig tid till 
samtalet. Jag förespråkar del-

aktighet och rättvisa.
Hur mycket kommer vi 

att få se av dig i Ale?
– En hel del även om jag 

har mitt kontor här i Kung-
älv. Jag kommer regelbundet 
att besöka stationerna i Surte 
och Nol, bland annat i sam-
band styrkeledarträffar och 
kvällsövningar. Jag kommer 
nog också att synas en del 
i kommunhuset, avslutar 

Daniel Gillesén.

FOTNOT. Bohus Räddningstjänst-
förbund (BORF) styrs av en poli-
tiskt vald direktion med politiker 
från de båda kommunerna, Ale 
och Kungälv. Högsta tjänsteman är 
Håkan Lundgren.

Daniel Gillesén är ny chef för räddningsavdelningen på Bohus räddningstjänstförbund där Kungälvs och Ale kommuner ingår.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Daniel Gillesén ny chef 
för räddningsavdelningen

Nu blir det jobb på hemmaplan

DANIEL GILLESÉN
Ålder: 37.
Bor: Kungälv.
Familj: Hustrun Cecilia, barnen 
Elvin 3,5 år och Milo 6 månader.
Intressen: Segling.
Favoritmusik: Blandat, oftast rock 
och hårdrock.

Bränsleförbr. Lancer Sportback 1,6 ClearTec Edition One 5,7l/100km, CO2 133g/km. Bilen på bilden är extrautrustad.

149.900



Saknar du en 

Ring oss och boka tid

0303-127 80

Tandvårdsgruppen Kungälv, Uddevallvägen 1 44230 Kungälv

Gillar du att ta bilder i naturen? 
Då är det här kameran för dig!

Pentax K50

5 790:-

Jämför gärna våra 

priser med de 

stora aktörerna.

Den ultimata utomhuskameran!
- Väderskyddad
- Enastående bild och videokvalite
- Snabb & exakt
- Enkel att använda

Gå in på vår hemsida och prenumerera på vårt nyhetsbrev 

Nytorget 1 Kungälv | Mån-fre 10-18 lör 10-14 | www.bomansfoto.se

KLIPP UT ANNONSEN 
50 KR RABATT 

PÅ BOWLING
t.o.m. 30/9

Nya ägare, samma härliga stämning, 
samma bowlinghall

NORDMANNA BOWLING

VI VISAR ALLA TOPPMATCHER 
från elitserien, premier league 
och champions league.

HA DIN GRABB/TJEJKVÄLL HOS OSS 
med förmånliga priser 
på bowling & mat.

Nordmannatorget Kungälv 0303-163 45
Öppettider och priser: nordmannabowling.se

HÖSTNYHETERNA  ÄR HÄR !
MOLLY-JO, OUI, SKOVHUUS, 
LÄTTA DUNJACKOR,ELTON, DAHLIN, 
OSCAR OF SWEDEN, MEYER, 
PIERRE CARDIN, ROBBIE MOOR

Västra Gatan 69, Kungälv 
Mån-fre: 10-18, 

Lör 10-15 
Tel: 0303-924 15 F.d. Boutique Nilla & Herrcity

Västra  gatan 71 kungälv
0303-166 75 

vardagar 10-18 • lördag 10-15

Ord.  pris 225:-

Skynda att fynda!

Gäller så långt lagret räcker

Lasse Åberg 
champagneglas - vitvin

Nu 69:-

Erbjudandet gäller tom 6/10-13

Original Silicea MAN

60 kapslar 298:-

Original Silicea

60 kapslar 269:-

Original Silicea  och Original Silicea MAN 
innehåller noga utvalda näringsämnen för att ditt 
hår, din hud och dina naglar ska må bra. En hög 
halt av mineraliskt kisel, biotin, zink, selen och 
mangan gör formulan unik.

Original Silicea MAN är speciellt framtagen för 
män och innehåller en högre halt av 
zink och biotin samt är kompletterad 
med koppar.

     K
VÄLLSÖPPET MED GULDKANT I KUNGÄLVS CENTRUM!

Kungälvs centrumbutiker håller extra öppet för Dig! 

Torsdag 3 oktober Kl.18 -20

 kr
Måndag-fredag

Kungälvs Centrum
Varmt välkomna till mysiga Kungälvs Centrum!

Öppettider: Mån-fre 10-18, Lör 10-15

Gymnasiegatan 8, tel: 0303-150 00 www.maxikungalv.se 

Reservation för slutförsäljning och eventuella tryckfel. Priserna gäller 25/9–29/9 2013.

BLÖJOR 28-88-PACK
Libero. *Handla andra varor (Gäller ej spel, 
tobak, lotter och receptfria varor) för minst 
200:– så får du 50:– rabatt vid köp av två 
paket blöjor från Libero. Max 1 köp/hushåll. 

rabbatt

/st

TANDKRÄM/-BORSTE
Colgate. 125 ml. Flera olika sorter. 
Jfr pris 80:–/liter. Max 2 köp/hushåll. 
Gäller ej Max WhiteOne/komplett tand-
borste. 

BLANDFÄRS
Styckmästarn. Ursprung Sverige. 
1800 g. Jfr pris 39:95/kg.
Max 2 köp/hushåll.

/kgFLÄSKYTTERFILÉ
Nybergs Deli. Ursprung Danmark.

Ca 1100 g. Mittdelskött av gris, i bit. 
Max 2 köp/hushåll. 

/kg

Handla andra varor* för 

minst 200:– så får du köpa...

*Gäller ej spel, tobak, lotter och receptfria varor.

Kungälv

Maria Montazami 
kommer till butiken 
den 26/9 kl 13–14

och signerar sin nya bok!

TACO
Santa Maria. 25–800 g/25 ml. 
Flera olika sorter. 
Du får den billigaste på köpet.

Ta 3
betala för 2!

PIZZA KIT
Delizie. 520–600 g. Flera olika sorter. 

Jfr pris 25:00–28:85/kg. Max 2 köp/hushåll.

Köp 2 paket blöjor 

och få 50 kr rabatt*
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NOL. I onsdags av-
verkades det första av 
totalt fyra delmoment i 
Nolklassikern.

En dryg mils vandring 
tillryggalades av elev-
erna i årskurs 4-5.

Resterande tre grenar 
kommer att genomför-
as under vårterminen.

Klockan halv tio på onsdags-
morgonen gick startskot-
tet för Nolklassikern 2013. 
Oskar Karlsson, Oskar 
Börjesson och Sebastian 

Alemyr stod beredda på 
skolgården.

– Detta blir vår första klas-
siker eftersom vi går i fyran. 
Det ska bli roligt! Själv ser 
jag fram emot cyklingen till 
våren, förklarade Oskar Bör-
jesson.

I väskan fanns matsäck 
som skolans bambapersonal 
ordnat med. Samtliga elever 
var utrustade med bra pro-
menadskor. Vandringen gick 
från Nolskolan via Brand-
sbobergen till Vimmersjön 
och tillbaka igen.

– Det här är Ragne 

Bengtssons skötebarn som 
nu lever vidare trots att han 
har gått i pension. Vi är några 
andra lärare som har fått ta 
över ansvaret, säger Martin 
Johansson.

I början av nästa termin 
åker Nolskolans elever till 
Boråsbadet för att simma, 
i maj står cykling på pro-
grammet och i början av 
juni avverkas Nolvarvet som 
utgör det sista delmomentet 
i klassikern.

SURTE. Nedräkningen 
har börjat.

Repetitionerna pågår 
för fullt.

Tisdagen den 8 ok-
tober exploderar det i 
gymnasiet när skolung-
domar från Ale strålar 
samman med afrikans-
ka kamrater i Star for 
lifes konsert – Touch of 
Africa.

Modellen Star for live enga-
gerar inte bara Ale kommuns 
skolungdomar utan även det 
privata näringslivet. I fredags 
fanns två företag represente-
rade på Bohusskolan, Akzo 
Nobel och Bildovision från 
Älvängen.

– Det är ett väldigt bra 
initiativ som har tagits och 
att det blir en fortsättning 
känns väldigt spännande. 
Kopplingen skola-näringsliv 
är jätteviktig! Detta är vår 
rekryteringsbas, säger Marii 

Engberg, platschef på Akzo 
Nobel i Bohus.

Annika Häger på Bil-
dovision är inne på samma 
linje. Älvängenföretaget har 
köpt 30 biljetter till föreställ-
ningen.

– Barn och ungdomar 
är det viktigaste vi har. En 
sådan här modell kan hjälpa 
ungdomarna att finna glädje, 
sätta upp framtidsmål och 
fokusera på vägen dit. Alla 
som bor och verkar i kom-
munen har ett socialt ansvar 
att ta, säger Annika Häger.

Någonstans mellan 150 
och 200 skolelever kommer 
att stå på scenen i Ale gym-
nasiums idrottshall. Just 
nu håller ungdomarna på 
att repetera de låtar som 
kommer att finnas med på 
konserten.

– Det handlar om 13 låtar, 
mestadels refränger för att 
öka trycket i låtarna, säger 
Mia Odlöw coach i arbetet 

med Star for life.
Fyra afrikanska ungdomar 

i Star Choir South Africa 
ska tillsammans med Than-
diwe Mazibuko och Triple 
& Touch bjuda på en konsert 
som Alepubliken aldrig tidi-
gare har skådat.

– Det kommer att bli en 
riktig häftig kväll, en upp-
levelse utöver det vanliga. 
De afrikanska gästerna har 
en energi som smittar, säger 
Mia Odlöw.

– En väldigt positiv del i 
detta arbete är att Aleelever 
i olika åldrar och från olika 
skolor blir som en smältdeg. 
Den finns en bredd och ett 
engagemang som gör model-
len unik, avslutar Mia Odlöw.

Biljetter till konserten med 
Star for life finns att köpa på 
biblioteket i Nödinge och på 
Bohusskolan. Nolklassikern har gått igång

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Oskar Karlsson, Oskar Börjesson och Sebastian Alemyr i årskurs 4 på Nolskolan redo att ge 
sig ut på vandring.

Nolklassikern genomförs för sjunde året. Det första av fyra delmoment avverkades i ons-
dags.

Skolungdomar, lärare och representanter från det lokala näringslivet. Alla sluter de upp 
bakom Star for life. Tisdagen den 8 oktober bjuds det på konsert i Ale gymnasium. 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Star for life engagerar en hel kommun
Skola och näringsliv sida vid sida

Butiken håller stängt söndag–torsdag 29/9–3/10
Nyinvigning fredag 4/10 kl 10.

Se nästa veckas annons! 

Nu är det dags att byta  
kostym på Ljuva Hem!

Vackert belägen avstyckad lantgård Ale Kilanda
Gård med vackra omgivningar med sjörikt kulturlandskap. 
Byggår 1950 i 1½-plan, 5 rum och kök, hel källare.
Fastigheten omdränerad 2013.
Ladugård, välbyggt garage, hönshus m.m.
Areal cirka 6 ha bördig åkermark.

Budstart: 1 295 000:–.

Fastigheten visas söndag 6 oktober 2013 kl 14.00–15.00. 
Vi skyltar strax efter Kilanda kyrka. 

Välkomna!

Gårdar – vår specialitet

www.bogarden.se Tel 031-795 35 69  0702- 89 79 00
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NOL. I onsdags av-
verkades det första av 
totalt fyra delmoment i 
Nolklassikern.

En dryg mils vandring 
tillryggalades av elev-
erna i årskurs 4-5.

Resterande tre grenar 
kommer att genomför-
as under vårterminen.

Klockan halv tio på onsdags-
morgonen gick startskot-
tet för Nolklassikern 2013. 
Oskar Karlsson, Oskar 
Börjesson och Sebastian 

Alemyr stod beredda på 
skolgården.

– Detta blir vår första klas-
siker eftersom vi går i fyran. 
Det ska bli roligt! Själv ser 
jag fram emot cyklingen till 
våren, förklarade Oskar Bör-
jesson.

I väskan fanns matsäck 
som skolans bambapersonal 
ordnat med. Samtliga elever 
var utrustade med bra pro-
menadskor. Vandringen gick 
från Nolskolan via Brand-
sbobergen till Vimmersjön 
och tillbaka igen.

– Det här är Ragne 

Bengtssons skötebarn som 
nu lever vidare trots att han 
har gått i pension. Vi är några 
andra lärare som har fått ta 
över ansvaret, säger Martin 
Johansson.

I början av nästa termin 
åker Nolskolans elever till 
Boråsbadet för att simma, 
i maj står cykling på pro-
grammet och i början av 
juni avverkas Nolvarvet som 
utgör det sista delmomentet 
i klassikern.

SURTE. Nedräkningen 
har börjat.

Repetitionerna pågår 
för fullt.

Tisdagen den 8 ok-
tober exploderar det i 
gymnasiet när skolung-
domar från Ale strålar 
samman med afrikans-
ka kamrater i Star for 
lifes konsert – Touch of 
Africa.

Modellen Star for live enga-
gerar inte bara Ale kommuns 
skolungdomar utan även det 
privata näringslivet. I fredags 
fanns två företag represente-
rade på Bohusskolan, Akzo 
Nobel och Bildovision från 
Älvängen.

– Det är ett väldigt bra 
initiativ som har tagits och 
att det blir en fortsättning 
känns väldigt spännande. 
Kopplingen skola-näringsliv 
är jätteviktig! Detta är vår 
rekryteringsbas, säger Marii 

Engberg, platschef på Akzo 
Nobel i Bohus.

Annika Häger på Bil-
dovision är inne på samma 
linje. Älvängenföretaget har 
köpt 30 biljetter till föreställ-
ningen.

– Barn och ungdomar 
är det viktigaste vi har. En 
sådan här modell kan hjälpa 
ungdomarna att finna glädje, 
sätta upp framtidsmål och 
fokusera på vägen dit. Alla 
som bor och verkar i kom-
munen har ett socialt ansvar 
att ta, säger Annika Häger.

Någonstans mellan 150 
och 200 skolelever kommer 
att stå på scenen i Ale gym-
nasiums idrottshall. Just 
nu håller ungdomarna på 
att repetera de låtar som 
kommer att finnas med på 
konserten.

– Det handlar om 13 låtar, 
mestadels refränger för att 
öka trycket i låtarna, säger 
Mia Odlöw coach i arbetet 

med Star for life.
Fyra afrikanska ungdomar 

i Star Choir South Africa 
ska tillsammans med Than-
diwe Mazibuko och Triple 
& Touch bjuda på en konsert 
som Alepubliken aldrig tidi-
gare har skådat.

– Det kommer att bli en 
riktig häftig kväll, en upp-
levelse utöver det vanliga. 
De afrikanska gästerna har 
en energi som smittar, säger 
Mia Odlöw.

– En väldigt positiv del i 
detta arbete är att Aleelever 
i olika åldrar och från olika 
skolor blir som en smältdeg. 
Den finns en bredd och ett 
engagemang som gör model-
len unik, avslutar Mia Odlöw.

Biljetter till konserten med 
Star for life finns att köpa på 
biblioteket i Nödinge och på 
Bohusskolan. Nolklassikern har gått igång
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Oskar Karlsson, Oskar Börjesson och Sebastian Alemyr i årskurs 4 på Nolskolan redo att ge 
sig ut på vandring.

Nolklassikern genomförs för sjunde året. Det första av fyra delmoment avverkades i ons-
dags.

Skolungdomar, lärare och representanter från det lokala näringslivet. Alla sluter de upp 
bakom Star for life. Tisdagen den 8 oktober bjuds det på konsert i Ale gymnasium. 
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– Star for life engagerar en hel kommun
Skola och näringsliv sida vid sida

Butiken håller stängt söndag–torsdag 29/9–3/10
Nyinvigning fredag 4/10 kl 10.
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Nu är det dags att byta  
kostym på Ljuva Hem!

Vackert belägen avstyckad lantgård Ale Kilanda
Gård med vackra omgivningar med sjörikt kulturlandskap. 
Byggår 1950 i 1½-plan, 5 rum och kök, hel källare.
Fastigheten omdränerad 2013.
Ladugård, välbyggt garage, hönshus m.m.
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SANNUM/RYD. Häst-
ägare och andra boende 
området kring Sannum, 
Ryd och Uspastorp har 
fått nog av vårdslösa 
bilister. 

Det man allra helst 
önskar är fl er skyd-
dade ridleder, något 
som i framtiden kan bli 
verklighet.

– Det är väldigt 
mycket på gång, säger 
Peter Tifeldt, ordföran-
de för Säkra Ridvägar 
i Ale.

Asfaltsvägen som leder från 
Alingsåsvägen upp mot bland 
annat Sannum och Ryd är 
smal. Den är dessutom sling-
rig och på sina ställen har 
vägkanten gett vika. 

Trots att maxhastigheten 
är begränsad till 70 km/h 
finns det förare som håller 
betydligt högre hastighet 
och dessutom skär kurvorna 
skarpt. 

Det menar ett 20-tal när-
boende som förra tisdagen 
hade samlats för att disku-
tera något som oroar dem 
mycket, nämligen säkerhe-
ten för ryttare och hästar. 

Många upplever att bilis-
terna struntar i att sakta 
ner då de passerar ett häst-
ekipage och saknar förståelse 
för konsekvenserna.

– Folk vet inte hur de ska 
förhålla sig till hästen. Ofta 
är det inte bilen i sig som 
hästen blir rädd för utan 
något som rör sig i dikeskan-
ten. Kommer det då samti-
digt en bil farande i hög has-
tighet är risken stor att det 
händer en olycka. Något som 
många kanske inte tänker på 
är att det oftast är bilisten 
som får stå för kostnaderna 
vid en olycka med en häst, 

säger Birgit Belaj, boende i 
Sannum.

Ovana hästar
Hon menar att den tunga 
trafiken på vägen har ökat, 
som timmerbilar och last-
bilar, vilket inte direkt gör 
saken bättre.

Helena Olesen, boende 
i Ulvstorp, började upp-
märksamma den vårdslösa 
trafiken ännu mer sedan hon 
skaffade en unghäst.

– Det många inte tänker på 
är att alla hästar inte är vana 
vid trafik och någonstans 
måste man ju börja om de 
ska bli trafiksäkra. Även om 
det finns skyddade slingor att 
rida på så måste man ändå ut 
på vägen för att komma ut i 
skog och mark. 

Rebecca Torstensson 
upplever att vägen blir allt 
mer riskabel att rida på.

– Jag red mycket här när 
jag var liten, men nu är man 
rädd för att ge sig ut eftersom 
många kör som dårar. Jag 
tycker att man borde få lära 
sig mer om hästar i trafiken 
på körkortsutbildningen. 

Ridvägar planeras
En önskan från hästägare och 
andra närboende i Sannum, 
Ryd och Uspastorp är fler 
skyddade ridleder. 

Projektet Säkra Ridvägar, 
som drivs av en ideell fören-
ing med finansiellt stöd från 
bland annat Leader Göta 
Älv, har nyligen färdigställt 
ytterligare etapper på rid-
leden från Bohus i söder 
till Alvhem i norr. Utan att 
avslöja för mycket berättar 
ordförande Peter Tifelt att 
det är mycket på gång. 

– Nu är planen att koppla 
på ännu fler slingor till leden 
och vi har som målsätt-

ning att i framtiden ansluta 
Uspastorp, Ulvstorp och 
Sannum. Förhoppningen är 
att det ska ske inom en snar 
framtid, men innan vi kan 
prata mer om det måste vi 
ha markägarna med oss. Det 
måste gå i rätt ordning med 
intresserade, ideellt arbe-
tande människor i området 
samt att både Länsstyrelsen 
och Jordbruksverket ska säga 
sitt. Jag uppmanar boende i 
området att ringa till någon 
i styrelsen och framföra möj-
liga lösningar så att vi får en 
dialog. 

BOHUS. Boxning ska 
vara för alla. 

Det är ett motto i 
Ale boxningsklubb, 
som i vintras startade 
en grupp för barn och 
ungdomar med olika 
intelligenta funktions-
nedsättningar. 

– Boxningen har gett 
mig bättre självför-
troende, säger Johan 
Turunen 23 från Surte.

Det är tisdag kväll på Ale 
boxningsklubb i Bohus. Det 
smattrar i golvet när Johan 
Turunen hoppar rep. Det tog 
tid att hitta den rätta rytmen, 
men nu har han fått in tek-
niken. 

Innan han fick upp 
ögonen för sporten satt han 
mest hemma.

– Förut var jag mycket 
ensam och spelade data. Här 

träffar jag folk och jag tycker 
att boxning är roligt. 

Han har blivit starkare 
både fysiskt och psykiskt och 
självförtroendet har fått sig 
en skjuts. 

– Man får någon slags 
självkontroll. Jag tycker om 
känslan när man tröttar ut 
sig, men samtidigt får energi 
tillbaka. I boxning tävlar man 
mot sitt eget resultat, för att 
hela tiden bli bättre.

Kräver resurser
Klubbens ordförande Jean 
Altun, som sedan ett år till-
baka även innehar ordfö-
randeposten i Västsvenska 
boxningsförbundet, anser att 
det finns för lite möjligheter 
för barn och unga med olika 
intelligenta svårigheter att 
hitta en vettig fritidssyssel-
sättning. 

– De här barnens och ung-
domarnas behov tillgodoses 

sällan eftersom det krävs 
både extra resurser och kom-
petens. Därför hamnar man 
i ett läge där unga kommer i 
kläm. För att undvika ohälsa, 
både psykisk och fysisk, är 
det viktigt att man fångar 
upp dessa personer. Man 
pratar ofta om att idrott är 
till för alla, men då gäller det 
också att uppmärksamma alla 
behov.

Under året har man på 
Ale boxningsklubb startat 
en gruppträning anpassad 
för barn och unga med intel-
ligenta funktionsnedsätt-
ningar, där ökade resurser 
gör det möjligt för deltagarna 
att bemötas och utvecklas 
efter sin egen förmåga. Sam-
tidigt tränar de tillsammans 
med övriga grupper för att 
motverka känslan av särbe-
handling. Idag består grup-
pen av åtta deltagare.

– Det passar långt ifrån alla 

att träna i en grupp på 20-30 
deltagare med en eller två 
ledare. Har man någon form 
av intelligenta svårigheter 
behövs istället anpassad trä-
ning med kanske endast tre 
deltagare per ledare. 

VAKNA-stöd
För att gruppen skulle bli 
möjlig att starta har klubben 
fått ekonomiskt stöd från 
VAKNA-fonden, pengar 
som bland annat använts för 
att öka kunskapen. 

– Jag hoppas att vi kan 
passa bollen vidare och inspi-
rera andra klubbar att också 
försöka anpassa träningen, 
säger Jean Altun. 

Johan Turunen fastnade 
för boxning eftersom det är 
en tuff sport som man utövar 
individuellt. Han har utveck-
lats mycket på bara några 
månader och nu tar han sig 
an nya utmaningar.

– Det svåraste är att kom-
binera fotsteg tillsammans 
med slag, men det är bara att 
öva, säger han.

”Bilister, sänk farten”
– Hästägare oroas av höga hastigheter

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Oroliga för vårdslösa bilister. Ett 20-tal hästägare och andra boende i området kring San-
num, Ryd och Uspastorp uppmanar bilister att sänka farten och visa respekt för ryttare – 
innan det händer en olycka. 

– På Ale boxningsklubb är sporten till för alla
Johan hittade hem i boxningsringen

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Fighter. Johan Turunen satt ofta hemma och spelade data 
innan han fi ck upp ögonen för boxning. Idag tränar han unge-
fär tre gånger i veckan på Ale boxningsklubb i Bohus.

Nytt och begagnat! Kanonpriser!
Kungälv, Kareby. Tel. 0303-22 20 01
Öppet Mån-fred 10-18, Lördag 11-15

www.karebybil.se

Köp din bil i Kareby
Audi A6 1,8T Avant -00  12.900 kr 
Audi RS4 Avant -07  269.900 kr 
BMW 520 I 170hk -01  32.900 kr 
BMW 525 IA Automat -06  72.900 kr 
Citroën C1 1,0 SX Komfort 5dörr -07  44.900 kr 
Citroën C3 Pluriel Cab  -05  44.900 kr 
Fiat Bravo 1,9 ITD 120hk 5D -07  54.900 kr
Ford Focus 1,8 Flexifuel C-Max -06  42.900 kr 
Honda Civic 1,4 90hk  -01  22.500 kr  
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW Komfort -13  174.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW Komfort -10  119.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW Komfort -13  169.000 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW Komfort -09  83.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW Komfort -13  169.000 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW Komfort -12  134.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW Komfort -13  164.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW Komfort -13  164.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 CRDI SW Komfort -10  114.900 kr 
Kia Cee´d 1,6 EX SW Automat -08  83.900 kr  
Kia Opirus 3,5 V6 Automat -05  39.900 kr
Kia Picanto 1,0 Eco EX 5D -13  89.900 kr 
Kia Picanto 1,0 EX Eco 5-dörr -12  79.900 kr 
Kia Picanto 1,1 Eco EX -10  64.900 kr 
Kia Picanto 1,2 Eco EX -12  94.900 kr 
Kia Picanto 1,2 Eco Sport -12  89.900 kr 
Kia Picanto 5-D Editon Kampanj -13  99.500 kr 
Kia Sorento 3,5 V6 Automat 4X4 -06  77.900 kr 

Kia Venga 1,4 CRDI EX Eco 5-Dörr -11  108.500 kr   
Mitsubishi ASX 1.8D Business NAV 4WD -13  282.900 kr
Mitsubishi Outlander 2,4 160hk 4X4 -06  74.900 kr 
Nissan Juke 1,5 DCI Pure Drive -11  129.900 kr  
Peugeot Boxer 2,2 HDI Skåp -07  77.900 kr 
Renault Clio III Sport Tourer -08  62.500 kr 
Renault Megane Touring 1,6 -06  29.900 kr 
Renault Trafic 1,9 DCI Skåp -02  39.900 kr 
Saab 9-5 2,0T BiopowerR SC Business -05  34.900 kr 
Saab 9-5 SE 2,0T 190hk -99  14.900 kr 
Seat Altea XL 2,0 TSI Freetrack 4X4 -08  109.900 kr 
Subaru Legacy 3,0R Automat 245hk -07  124.900 kr 
Suzuki Grand Vitara 2,0 TD Aut -00  39.900 kr 
Toyota Avensis 1,8 Kombi -00  17.900 kr 
Toyota Aygo 1,0 5dörr -08  44.900 kr 
Toyota Verso-S 1,3 Automat Plus paket -11  134.900 kr 
Volkswagen Passat 1,9 TDI Variant -98  18.900 kr 
Volkswagen Tiguan TSI 150 4-motion -09  169.900 kr 
Volkswagen Transporter Pick Up 2,5 TDI -07  114.900 kr
Volvo S60 2,4 170hk Business -05  79.900 kr 
Volvo S80 2,4 drag -05  58.500 kr 
Volvo V40 2,0T Greyline Automat -02  34.500 kr 
Volvo V50 2,4 140hk Business -04  69.900 kr 
Volvo V70 2,4 170hk Business -01  19.900 kr 
Volvo V70 2,4T 200hk Business Aut -02  34.900 kr 
Volvo V70 2,5 drag -98  14.900 kr 
Volvo XC70 2,5T 4WD Aut -03  44.900 kr 

Skatteverkets 
informationer
Välkommen till Skatteverkets kostnadsfria 
informationer. Under hösten 2013 har vi bland 
annat följande informationer:

Nyföretagarinformation för 
enskild näringsverksamhet och 
aktiebolag
2 oktober kl 18-21 Nols Företagscentrum

Moms - Hur fungerar den?
30 oktober kl 18–21 Nols Företagscentrum

Hitta mer information och anmäl dig på
www.skatteverket.se/infotraffar (välj Västra regionen)
eller ring 010- 576 48 50
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Hundens dag!
Den 27 september firar 
vi hundens dag 
tillsammans med 
Royal Canin!

Ryggsäck på köpet!
KR

Vinn presentkort värde

125kr rabatt och en 
ryggsäck på köpet vid köp 
av 3-15 kg hundfoder

NÖDINGE. Han blev en 
fi rad fotbollsstjärna, 
men hade helst blivit 
rockartist.

Tobias Hysén avslöja-
de mycket vi inte visste 
i Thomas Hermanssons 
talkshow.

Det bjöds på en la-
gom dos av allvar och 
humor denna mysiga 
septemberkväll i Ale 
gymnasium.

Ale Fritids Thomas Her-
mansson hade i fredags pre-
miär för sin första talkshow 
”Thomas träffar”. Någon 
spikad gästlista finns inte 
än, utan träffen med Tobias 
Hysén var att beteckna som 
ett test – ett lyckat sådant! 
Publiken stortrivdes i den 
softa atmosfären som skapats 
där Hermansson och Hysén 
avslappnat samspråkade från 
en myshörna på scen. Först 
fick vi ta del av den vånda 
som kvällens programledare 
plågats av inför premiären. 
Tobbes lagkompis Hannes 
Stiller hade ställt upp som 
bollplank, vilket visades på 
storbild. Hannes tyckte att 
Hermansson kunde vara 
lugn, det enda som eventu-
ellt kan hända om fel frågor 
ställs, är att Tobbe reser sig 
upp och går hem.

– Han blir aldrig aggressiv 
eller arg på det sättet, utan 
han går bara…

Knappast vad en nervös 
programledare vill höra 
några dagar innan. Nu var 
det självklart ett skämt och 
just den humorn präglade 

hela showen. En av landets 
mest hyllade anfallsspelare 
har inga problem att både 
ironisera och driva med sig 
själv.

Mognar ni fotbollsspe-
lare senare än normala 
människor? Jag menar ni 
skriker ju ofta könsord och 
sånt när ni missar bollen. 
Det gör ju inte vi andra 
eller vad beror det på?

– Nja, jag förstår vad du 

menar och visst – vi pratar 
inte samma språk hemma 
som i omklädningsrummet 
eller ute på plan. Jag skulle 
nog kunna bli åtalad för vad 
man säger ibland. Det är en 
viss jargong, så är det bara, 
erkände Tobias Hysén på 
den raka frågan.

Samtalet inleddes med lite 
landslagssnack och Tobbe 
gjorde ingen hemlighet av 
att han inte tillhör Zlatans 
vänner.

– Det finns alltid de som 

du trivs bättre ihop med än 
andra. Jag och Zlatan sitter 
aldrig och pratar privat. Jag 
har till exempel inte hans 
mobilnummer, men själv-
klart kan jag få tag på det om 
jag måste nå honom. Fast 
det känns inte som att det är 
aktuellt…

Vem bor du ihop med 
under landslagslägrena?

– Ingen! Vi bor i enkel-
rum. Det är bara Kim Käll-
ström och Andreas Isaksson 
som bor ihop. De tillhör den 
generation som är kvar från 
den tiden, då alla delade rum 
med någon. De trivs ihop 
och har inte behövt separera, 
svarade Tobbe och log.

Att landslagsspelarna är 
bortskämda och får allt ser-
verat var han också noga att 
understryka.

– Men jag tycker inte det 
är fel. Landslaget är det bästa 
du kan uppnå. Det är dit du 
vill, tro sjutton att det ska 
vara bra då. Problemet är när 
man kommer hem och allt 
inte längre serveras…

I IFK Göteborg leker fot-
bollslivet just nu. Laget är 

med i den allsvenska guld-
striden och Tobbe ser fram 
mot den rafflande avslut-
ningen.

– Det är dessa matcher 
som gör att man håller på. 

Frågeställare
Det var inte bara Thomas 
Hermansson som hade fått 
chansen att ställa frågor till 
Hysén. På storbild visa-
des inspelade frågeställare. 
Vaknas Thomas Berggren 
undrade hur det kändes att 
pappa Glenn avslutade sin 
karriär i Gais och Patrik 
Sjöberg (!) frågade varför 
han inte har spelat i ÖIS än.

– Ja, vad svarar man på 
det? Jag har ju i alla fall inte 
fått några men av farsans tid 
i Gais och än är det inte för 
sent att spela i den rödblå 
tröjan. Jag måste ju varva ner 
någonstans, sa Hysén.

Det blev både en och 
flera pikar till pappa Glenn, 
så länge Tobbe inte visste 
att han satt i publiken. När 
Thomas Hermansson för-
klarade att det skulle bli 
dags för kvällens FIFA-spel-

utmaning presenterades 
expertkommentatorn Glenn 
Hysén.

– Nä, men va fan gör han 
här, sa en förvånad Tobbe.

Matchen mot Oscar 
Larsson i publiken slutade 
oavgjort och var också ett 
möte mellan Liverpool vs 
Manchester United. Glenn 
och Thomas skötte snacket, 
frågan är vilka som hade 
roligast? Hur som helst triv-
des publiken med under-
hållningen och till finalen 
sparades det bästa. Kväl-
lens gäster fick se en sida av 
Tobias Hysén ingen annan 
tidigare fått göra. Dröm-
men om att en gång få stå 
på scen gick plötsligt i upp-
fyllelse. Thomas Hermans-
son tog gitarren och Tobbe 
sjöng Born to run med Bruce 
Springsteen. 

Hur det lät? VM-klass så 
klart!

Nu är frågan; vem träffar 
Thomas nästa gång?

Thomas träffar. En ny talkshow hade premiär i Ale gymnasium. Thomas Hermanssons första gäst, för det blir väl fl er(?), var fotbollsspelaren Tobias Hysén.

Tobbes hemliga dröm var att bli rockstjärna. I fredags fi ck 
han äntligen stå på scen som Bruce Springsteen.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Träffsäker träff med Hysén

TOBIAS HYSÉN
Ålder: 31
Bor: Lägenhet i Göteborg
Familj: Gifter sig nästa år med 
Maria i Landvetter kyrka. Barnen 
Lucas 6 och Lion 2 år.
Klubbar: BK Häcken, Djurgårdens 
IF, Sunderland och IFK Göteborg 
sedan 2007.
Idol: Stefan Edberg
Om han inte blivit fotbolls-
spelare: ”Då hade jag nog blivit 
idrottslärare, men jag drömde om 
att bli rockstjärna”.
Lagar helst: ”En köttbit”.
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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. 

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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KAKEL, KLINKER, BADRUMSINREDNING

Få saker säger så mycket 
om en människa som 
ett vindsförråd eller ett 

källarutrymme. 
Där staplas fotoalbum och 

resväskor – minnen och dröm-
mar. 

Skidorna du bröt benet på, 
badmadrassen du guppade 
runt i Medelhavet på, löpban-
det du aldrig använde och tid-
ningsmagasinen du bläddrade 
sönder. 

Mellan dåtidens och framti-
dens hörn trängs sedan allt du 
inte behöver. 

Alla onödiga prylar, allt som 
är för fult för att stå framme, 
möbler som känns för dyra att 
slänga, men som blir för billiga 
på Blocket, värdelösa presenter 
du inte har hjärta att kasta och 
framför allt: Alla prylar du 
sparat utifall att du kan komma 
att behöva dem någon gång. 
Att du inte behövt dem hittills 
säger ingenting om hur framti-
den kan te sig. 

Som att man bunkrar upp 
inför vintern eller förbereder 
sig på en katastrof. Lika bra att 
spara för man vet aldrig. 

Den som har flest prylar 
när man dör vinner, brukar 
det heta. Efter att nyligen ha 
flyttat till en ny lägenhet står 
det klart att jag kandiderar till 
tävlingen. 

Det är nämligen först när 
man måste flytta på alla sina 
ägodelar som man upptäcker 
hur många de är. 

Jag var så där lagom kaxig när 

jag tog med två flyttkartonger 
upp på vinden för att hämta 
ner ”det sista”. Inte nog med 
att jag fick springa fem tusen 
gånger från fjärde våningen så 
fick jag på köpet en resa i det 
förflutna. 

Vad säger då mitt vindsför-
råd om mig?

Jag är en person som tältat 
land och rike runt, vilket en 
hopknölad tältduk med texten 
”Alepack” skrivet med rosa 
sprayfärg vittnar om. 

Den sitter inne på för 
många minnen för att slängas. 

Jag är en person som lagt 
många timmar – om inte 
veckor och månader – på att 
skriva, varpå bläckfyllda kol-
legeblock har en förmåga att 
förfölja mig. 

Jag är en person som rest 
långt, samlat på bokmärken 
och penntroll med färgglatt 
hår, gått i mönstrade cowboy-
bots, lyssnat på Tina Turner på 
kassett, tittat på VHS-filmer 
med Ronny och Ragge, spelat 
badminton, älskat hästar och 
lirat gitarr.

Mitt förråd vittnar också 
om att jag inte är särskilt ord-
ningsam, men desto mer rädd 
om allt som har minsta tendens 
till affektionsvärde. Tydligt är 
också att jag inte är typen som 
köper smarta förvaringssystem 
på IKEA.

Medan jag med svetten lack-
ande i pannan packar ihop 
mitt liv i kartonger sneglar jag 
genom hönsnätet på vindsför-

rådet intill. 
Vita stolar och bord i någon 

slags gustaviansk stil med ljus-
rosa silkesklädsel, batiktavlor, 
tunga ekmöbler och papplådor 
från golv till tak. 

Jag listar snabbt ut att 
sakerna måste tillhöra den 
gamla damen på första 
våningen och kan inte låta bli 
att fundera över hennes långa 
liv. Vilka har suttit och ätit 
kring det vita köksbordet och 
var har hennes resväska varit? 

Någonstans ligger där 
kanske någons första skor och 
någons sista. 

Ett vindsförråd är som en 
dagbok som vittnar om det vi 
varit med om, åstadkommit, 
drömt om, funnit och lämnat. 

Men mest är det bara onö-
diga prylar som vi köpt i någon 
slags misslyckad lyckojakt och 
sparat i tron på att de en dag 
ska komma till användning. 

För varje sak jag numera tar 
in i mitt hem blir jag smärt-
samt medveten om att den 
bidrar till det prylberg jag blir 
tvungen att ta itu med nästa 
gång jag flyttar. 

Insikten lämnar mig med 
tre alternativ: Inte köpa en 
sak till, aldrig mer flytta eller 
helt enkelt ta 
konsekvenserna 
av mitt giriga 
handlande.

Krönika

Den som har fl est prylar…

JOHANNA
ROOS

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



alekuriren  |   nummer 34  |   vecka 39  |   201330

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 

 

KAKEL & KLINKER 
FRÅN HELA VÄRLDEN PÅ ETT STÄLLE

MÖLNDAL – EKLANDA  

Jolengatan 21B, 431 49 Mölndal

TEL 031-86 89 60

WWW.KONRADSSONS.COM/GBG

ÖPPETTIDER:

Måndag - fredag kl 10.00-18.00 

Lördag kl 10.00-15.00 

RABATT VE
CK

O
R

N
A 

39
-4

0

KAKEL, KLINKER, BADRUMSINREDNING

Få saker säger så mycket 
om en människa som 
ett vindsförråd eller ett 

källarutrymme. 
Där staplas fotoalbum och 

resväskor – minnen och dröm-
mar. 
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runt i Medelhavet på, löpban-
det du aldrig använde och tid-
ningsmagasinen du bläddrade 
sönder. 

Mellan dåtidens och framti-
dens hörn trängs sedan allt du 
inte behöver. 

Alla onödiga prylar, allt som 
är för fult för att stå framme, 
möbler som känns för dyra att 
slänga, men som blir för billiga 
på Blocket, värdelösa presenter 
du inte har hjärta att kasta och 
framför allt: Alla prylar du 
sparat utifall att du kan komma 
att behöva dem någon gång. 
Att du inte behövt dem hittills 
säger ingenting om hur framti-
den kan te sig. 

Som att man bunkrar upp 
inför vintern eller förbereder 
sig på en katastrof. Lika bra att 
spara för man vet aldrig. 

Den som har flest prylar 
när man dör vinner, brukar 
det heta. Efter att nyligen ha 
flyttat till en ny lägenhet står 
det klart att jag kandiderar till 
tävlingen. 

Det är nämligen först när 
man måste flytta på alla sina 
ägodelar som man upptäcker 
hur många de är. 

Jag var så där lagom kaxig när 

jag tog med två flyttkartonger 
upp på vinden för att hämta 
ner ”det sista”. Inte nog med 
att jag fick springa fem tusen 
gånger från fjärde våningen så 
fick jag på köpet en resa i det 
förflutna. 

Vad säger då mitt vindsför-
råd om mig?

Jag är en person som tältat 
land och rike runt, vilket en 
hopknölad tältduk med texten 
”Alepack” skrivet med rosa 
sprayfärg vittnar om. 

Den sitter inne på för 
många minnen för att slängas. 

Jag är en person som lagt 
många timmar – om inte 
veckor och månader – på att 
skriva, varpå bläckfyllda kol-
legeblock har en förmåga att 
förfölja mig. 

Jag är en person som rest 
långt, samlat på bokmärken 
och penntroll med färgglatt 
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om att jag inte är särskilt ord-
ningsam, men desto mer rädd 
om allt som har minsta tendens 
till affektionsvärde. Tydligt är 
också att jag inte är typen som 
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Medan jag med svetten lack-
ande i pannan packar ihop 
mitt liv i kartonger sneglar jag 
genom hönsnätet på vindsför-
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sakerna måste tillhöra den 
gamla damen på första 
våningen och kan inte låta bli 
att fundera över hennes långa 
liv. Vilka har suttit och ätit 
kring det vita köksbordet och 
var har hennes resväska varit? 

Någonstans ligger där 
kanske någons första skor och 
någons sista. 

Ett vindsförråd är som en 
dagbok som vittnar om det vi 
varit med om, åstadkommit, 
drömt om, funnit och lämnat. 

Men mest är det bara onö-
diga prylar som vi köpt i någon 
slags misslyckad lyckojakt och 
sparat i tron på att de en dag 
ska komma till användning. 

För varje sak jag numera tar 
in i mitt hem blir jag smärt-
samt medveten om att den 
bidrar till det prylberg jag blir 
tvungen att ta itu med nästa 
gång jag flyttar. 

Insikten lämnar mig med 
tre alternativ: Inte köpa en 
sak till, aldrig mer flytta eller 
helt enkelt ta 
konsekvenserna 
av mitt giriga 
handlande.
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LILLA EDET. Det blir yt-
terligare 19 nya hyres-
lägenheter i centrum.

Ombyggnadsarbetet 
av det före detta kom-
munhuset drog igång i 
början av september.

– Vi siktar på infl ytt-
ning innan maj månads 
utgång 2014, säger 
Lars Ivarsbo (C), vice 
ordförande i Leifab.

Det är Leifab som är bygg-
herre och NCC som har 
totalentreprenaden för Torg-
backen 19, som är den rätta 
fastighetsbeteckningen. I 
samma huskropp som Fol-
kets Hus iordningställs nu 
19 lägenheter fördelat på tre 
våningsplan.

– I bottenplan blir det tre 
lägenheter som vetter in mot 
gården. Därutöver blir det 

lokaler för handelsändamål 
eller liknande ut mot Göte-
borgsvägen, avslöjar Lars 
Ivarsbo.

Det blir en- och tvårums-
lägenheter som kommer att 
erbjudas på Torgbacken 19. 
Eftersom byggnadsföretaget 
får ta hänsyn till befintlig 

konstruktion går det inte att 
dra alltför stora paralleller 
med lägenheterna i Centra-
len 3.
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LILLA EDET. Hur kan 
företagsklimatet i Lilla 
Edet förbättras?

Det var kärnfrågan 
på det frukostmöte 
som Svenskt Närings-
liv bjöd in till i förra 
veckan.

I fokus för diskus-
sionen stod de båda 
kommunalråden Inge-
mar Ottosson (S) och 
Peder Engdahl (M).

Varje år mäter Svenskt 
Näringsliv företagsklimatet 
i Sveriges kommuner. Mät-
ningen grundar sig på ett 
antal parametrar som sorte-
rar in kommunerna i en ran-
kinglista. Lilla Edet har åkt 
lite upp och ner de senaste 
åren. I fjol var placeringen 
216, i år inte bättre än 230.

– I snart femton år har 
vi hållit på med den här 
attitydundersökningen. 
Vi frågar 200 företagare i 
kommunen hur de upple-
ver företagsklimatet. Det 
är således ingen vetenskap-
lig undersökning utan det 
är företagarnas upplevelser 
som vi frågar efter. Syftet 
med undersökningen är att 
skapa en bra dialog mellan 
företagare, kommunala 
tjänstemän och politiker i 
respektive kommun, för-
klarade Christina Riksén, 
projektledare på Svenskt 
Näringsliv, när hon hälsade 
välkommen till Folkets Hus.

Kenneth Kastman 
Krantz, regionchef på 
Svenskt Näringsliv i Västra 
Sverige, blev den som styrde 
frågeställningarna till kom-
munalråden Ingemar Ottos-
son och Peder Engdahl.

– Vi tar del av alla de 
rankingar som görs avse-

ende lokalt företagsklimat 
och ser vad vi behöver för-
bättra. Svenskt Näringslivs 
ranking är en av dem. Vi är 
inte nöjda, men det känns 
som om att vi jobbar oss 
uppåt. Vi måste också se 
till vår historia. Från att ha 
varit en äldre bruksort, så är 
det småföretagen som växer 
i vår kommun. Det är en 
omställning som vi befinner 
oss i, förklarade Ingemar 
Ottosson.

Diverse parametrar pre-
senterades och kommun-
ledningen gavs möjligheten 
att kommentera näringsid-
karnas sammanfattande 
omdöme om företagsklima-
tet i kommunen, som ligger 
något under godkänd nivå. 
Ingemar Ottosson igen:

– Vi arbetar intensivt 
med företagsbesök. Vår 
näringslivsutvecklare Kajsa 
Jernqvist har sjösatt ett 
antal olika projekt i syfte att 
förbättra klimatet. Förenkla 
helt enkelt och En väg in 
är exempel på det. Att för-

bättra ingången i kommu-
nen och på så sätt förbättra 
servicen är ett prioriterat 
område. Vi gör mycket som 
inte syns i resultatet.

Peder Engdahl reagerade 
att en tredjedel av de tillfrå-
gade företagarna upplever 
en konkurrens från kommu-
nens verksamheter.

– Det är inte alls roligt att 
se. En annan brist som jag 
ser är IT-infrastrukturen. 
Det blir svårt för oss att 
konkurrera med de större 
städerna om vi inte har den 
biten på plats. Det är något 
som vi måste jobba med.

Den eftergymnasiala 
utbildningen i Lilla Edets 
kommun är blott 13,5% 
att jämföra med genom-
snittssiffran för landet på 
24,4%. Utbildningsfrågan 
står högst på dagordningen 
när det gäller framtida 
utmaningar enligt Ingemar 
Ottosson.

– Här finns det en poli-
tisk enighet, betonade 
Ottosson.

– Tillgången till arbets-
kraft är den absolut vikti-
gaste frågan, annars är det 
meningslöst för företagen 
att etablera i vår kommun, 
inflikade Peder Engdahl.

Samtliga i lokalen var 
rörande överens om att den 
förbättrade infrastrukturen 
och närheten till flera stora 
arbetsområden ökar Lilla 
Edets attraktionskraft på 
sikt.

– Fast det är upp till före-
tagen själva att ha en bra 
affärsidé och fylla order-
böckerna, det är inte kom-
munen som ska göra det. 
Däremot ska vi hjälpa till att 
skapa goda förutsättningar 
för näringslivet, avslutade 
Peder Engdahl.

JONAS ANDERSSON

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Torgbacken 19 byggs om

Nya hyresrätter 
i centrum

Så här ska Torgbacken 19 se ut i framtiden. Infl yttning är beräknad att ske innan maj må-
nads utgång nästa år.

Lars Ivarsbo, vice ordfö-
rande i Leifab.

Kommunalråden Peder Engdahl (M) och Ingemar Ottosson 
(S) fi ck ge sin syn på hur det lokala företagsklimatet ska 
förbättras.

– Dialog i positiv anda

Frukostmöte med fokus på näringslivet

– Det är en spännande 
ombyggnad på många sätt, 
mysiga lägenheter som växer 
fram. Min bedömning är att 
efterfrågan kommer att bli 
stor. Dispositionen av ettor 
och tvåor tilltalar dels en 
yngre målgrupp, dels äldre 
ensamma personer som inte 
är i behov av serviceboende, 
säger Lars Ivarsbo och till-
lägger:

– Med ombyggnationen 
av Torgbacken 19 stärker 
vi också helhetsbilden för 
centrum.

Leifab kommer att ha 
representanter på Lilla Edet-
mässan för att informera om 

projektet och svara på frågor.
– Då går det också bra att 

fylla i en intresseanmälan och 
lämna till oss, säger Ivarsbo.

Finns det fortfarande 
lediga lägenheter i Centra-
len 3?

– Nej, det är fullt uthyrt. 
Detsamma gäller Hjärtums-
skolan som nyligen blev 
ombyggd till sex lägenhe-
ter. Situationen är likadan 
i Lyckhem, Lödöse, där vi 
just nu har kö, avslutar Lars 
Ivarsbo.

Kenneth Kastman Krantz, 
regionchef på Svenskt Nä-
ringsliv i Västra Sverige.

Svårt att hänga med
i radiosporten?
Det är ännu svårare om man hör 
dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund
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LILLA EDET. Utveck-
lingen i Lilla Edets 
grundskolor går stadigt 
framåt och resultaten 
på nationella prov ökar.

I en sammanfattning 
från förra läsåret kon-
stateras att eleverna 
är mer nöjda med sin 
skola.

Trivseln och trygg-
heten har ökat och 
skolmiljön upplevs allt 
positivare.

– Det finns nu en stabilitet 

och kontinuitet i skolan tack 
vare det målmedvetna arbete 
som bildningschef Maria 
Andersson och hennes 
medarbetare lagt ner. I mitt 
möte med skolornas rektorer 
ser jag nu en stolthet över 
sitt yrke och sina skolor här 
i kommunen som jag inte såg 
när jag började mitt uppdrag 
som utbildningsnämndens 
ordförande. Nu kan vi foku-
sera på utvecklingsarbete, 
säger Leif Håkansson (S).

Under två års tid ska 
kommunens 90 grund-
skollärare delta i en kom-
munövergripande satsning 
kring bedömning. Målet 
är att alla elever ska få en 
förståelse för vad som ska 
läras, där läraren genom sin 
bedömning anpassar under-
visningen så att den bättre 
möter elevernas omedel-
bara inlärningsbehov. Från 
höstterminens start finns nu 
också två metodutvecklare på 
plats i grundskolorna, som 
ska arbeta tillsammans med 
lärarna för att alla elever ska 

nå så långt som möjligt.
– Vi introducerar nu ett 

gemensamt arbete där kon-
tinuerlig bedömning ska 
ske för att utveckla elevens 
lärande. Bedömning ska 
vara enkelt och ska ske i det 
dagliga mötet mellan lärare 
och elev. En elev ska vara 
väl medveten om vad som 
krävs för att nå bättre resul-
tat och få tydlig feedback 
av lärare för att finna vägen 
dit, säger Maria Andersson, 
bildningschef i Lilla Edets 
kommun.

– Kunskapsmålen inom 
varje ämne ska vara väl kända 
för eleverna för att de ska 
veta vad de behöver arbeta 
med för att nå längre. Det 
handlar om att bedömningen 
blir en del av undervisningen. 
Man pratar med eleverna om 
hur de ska göra bättre för att 
nå en högre kunskapsnivå 
och höja sitt betyg, avslutar 
Maria Andersson.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. I slutet av 
januari togs det första 
spadtaget.

I förra veckan var det 
klart för infl yttning på 
Ängshöken.

– Jättefi nt, konstate-
rar Peter Larsson från 
Nygård, en av totalt 
sex hyresgäster i det 
nya LSS-boendet.

Kommunalrådet Ingemar 
Ottsson (S) höll ett kort tal 
innan han förklarade Ängs-
höken för invigt.

– Vi valde den här cen-
tralt belägna platsen för att 
det ska finnas en närhet till 
den service och det utbud 
som tillhandahålls i Lilla 
Edet. Ängshöken är en del 
av utvecklingen i Lilla Edet. 
Vi vill att det dagliga livet ska 
fungera så bra som möjligt 
för våra funktionsnedsatta 
medborgare, sade Ottosson.

Lägenheterna är indivi-
duellt anpassade efter hyres-
gästernas önskemål. Gemen-
samhetsutrymmet, sam-
lingslokalen med tillhörande 
köksdel, är väl tilltagen.

– Jag är väldigt nöjd med 
att vi fick till två separata 
ingångar, så att inte besö-
karna behöver passera genom 

gemensamhetsutrymmet. 
Jag är också väldigt glad och 
nöjd över att man har tänkt 
till runt varje individs behov, 
säger verksamhetschef Iréne 
Blomqvist.

Ängshöken kommer att 
vara bemannat dygnet runt, 
vaken nattpersonal som kan 
bistå hyrestagarna vid behov.

– Vi ska förvalta det här 
huset väl, poängterar Iréne 
Blomqvist.

Peter Larsson är mycket 

tillfreds med sitt nya boende. 
Lägenheten, som är på 48 
kvadratmeter, inrymmer ett 
modernt kök och därtill en 
trivsam uteplats.

– En egen uteplats är inte 
dumt, säger Peter och skiner 
ikapp med höstsolen.

Det är Leifab som varit 
byggherre och som nu hyr 
ut huset till Lilla Edets 
kommun.

– Vi hoppas i alla fall det och 
att våra invånare ska gå man 
ur huse och besöka Ströms-
hallen till helgen. Vår ambi-
tion är att detta ska bli den 
bästa mässan någonsin. Det 
är ju trots allt 10-årsjubi-
leum.

Är alla pusselbitar på 
plats?

– Det återstår en del detal-
jer, annars är det mesta under 
kontroll. Det är en fantastisk 
arbetsgrupp som jobbar med 
mässan, representanter från 
våra sponsorer och Folkets 
Hus.

Vad är nyckeln till en 
lyckad mässa?

– Att man har något som 
tilltalar alla målgrupper; 
kvinnor, män och barn. Det 
är mycket kul som kommer 
att hända, dels i montrar-
na, dels från scenen. Jag är 
väldigt glad för att vi lyck-
ades få till en modevisning, 
som Linda Käll från Inspo 
kommer att ansvara för till-
sammans med Hårstunden.

Hur många utställa-
re kommer att finnas på 
plats?

– Ett drygt 30-tal. Det blir 

alltifrån mat till försäkring-
ar. Vi har företag som gör sin 
tionde mässa, men det finns 
också dem som är med för 
allra första gången.

Mässfest på fredag?
– Ja, precis som traditio-

nen säger. Det finns några 
enstaka platser kvar. Är det 
någon företagare som ännu 
inte har anmält sig, så bör 
man höra av sig till mig med 
det snaraste.

…Kajsa Jernqvist, näringslivsutvecklare 
i Lilla Edets kommun, som är med och 
arrangerar Edetmässan 28-29 september.

Råder det mässfeber?

Hallå där...

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Maria Andersson, bildnings-
chef i Lilla Edets kommun.

– Trivseln och tryggheten har ökat

Skolmiljön upplevs positivare

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Iréne Blomqvist, verksamhetschef på Ängshöken som nu tagits i bruk.

Peter Larsson från Nygård, en av totalt sex hyresgäster på 
Ängshöken i Lilla Edet.

– Hyresgästerna har fl yttat in på Ängshöken

Individanpassat 
centrumnära boende
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jer, annars är det mesta under 
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är mycket kul som kommer 
att hända, dels i montrar-
na, dels från scenen. Jag är 
väldigt glad för att vi lyck-
ades få till en modevisning, 
som Linda Käll från Inspo 
kommer att ansvara för till-
sammans med Hårstunden.

Hur många utställa-
re kommer att finnas på 
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– Ett drygt 30-tal. Det blir 
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tionde mässa, men det finns 
också dem som är med för 
allra första gången.

Mässfest på fredag?
– Ja, precis som traditio-

nen säger. Det finns några 
enstaka platser kvar. Är det 
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man höra av sig till mig med 
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Månadens energitips
Har du mekanisk ventilation i ditt hem?

Tänk på att göra rent kanaler, fi lter-
aggregat och ventiler ofta. 

Byt fi lter regelbundet. Luften blir renare 
och det går åt mindre energi!

Evenemang och aktiviteter i kommunen.Evenemang och aktiviteter i kommunen.Evenemang och aktiviteter i kommunen.Evenemang och aktiviteter i kommunen.

Evenemang och aktiviteter i kommunen

MÄSSINGSKLANGER MED MARTINSSONS 
BRASSENSEMBLE 

Torsdag 3 oktober, kl. 19.00.
Lilla Edet Bibliotek. Gratis entré.

TOMTVISNING (TOMTSYN) 
Söndag 13 oktober, kl. 11.00-14.00.
Lilla Edets kommun har byggklara tomter för småhus 
i Lödöse, Göta och på Ström. Upplev Lilla Edets 
kommun på plats, naturen och de prisvärda tomterna.

VÄLKOMMEN TILL EN STUNDS GEMENSKAP! 
Café Pilen
Underhållning varann fredag jämn vecka kl. 14.30.
Café Solängen
Underhållning varann onsdag ojämn vecka kl. 14.30.
 

Biblioteket jubilerar
– 20 år på Göteborgsvägen
I år är det 20 år sedan Lilla Edets bibliotek 

fl yttade till sina nuvarande lokaler. Det fi rar vi 

med buller och bång lördagen den 5 oktober. 

Biblioteket har öppet extra länge och bjuder 

alla besökare på fi ka. 

11.00-13.00   Musikföreningen spelar. 

13.30             Sångstund – musik och rörelse med 

     Ann-Catrine Persson.  

     För barn upp till sex år.

11.00-15.00   EdetGruppen visar bilder och fi lm 

                   från förr.

Gissa grejen – tävla med Hembygdsföreningen.

Pyssel – pynta ljuslyktor och vik pappersdrakar.

Tipspromenad för barn och vuxna. Fina bokpriser.

Utställning: Biblioteket 20 år. 

Det är mycket som händer i Lilla Edets kommun. Utvecklingen och framåtandan är stor. För att du på ett enkelt sätt ska få 
information om vad som är på gång bjuder vi in till ortsutvecklingsmöten.

Lilla Edetmässan 2013
28-29 september

Näringslivet i Lilla Edet ställer ut och berättar om 

sina verksamheter. Kommunen fi nns också på plats. 

Lyssna till Magnus Rosén och Divina Sarkany. 

Provkör elbil, se modevisning, delta i godisregn och 

gör ansiktsmålning. 

Läs mer på lillaedet.se/evenemang. Välkomna! 

VAD ÄR ETT ORTSUTVECKLINGSMÖTE?

Ortsutvecklingsmötet är en form av dialog – en möjlig-

het för dig som bor och verkar i kommunen att ställa 

frågor till politiker och tjänstemän. På ortsutveck-

lingsmötet berättar vi vad som händer på din ort 

och i kommunen i stort.

SKICKA IN DIN FRÅGA

Om du har en fråga som du vill ska behandlas 

på ortsutvecklingsmötena skicka den till 

kommunen@lillaedet.se alternativt via formulär på 

lillaedet.se under Kommun & politik. Din fråga ska 

vara kommunen tillhanda en vecka innan mötet.

ORTSUTVECKLINGSMÖTEN HÖSTEN 2013

STRÖM 10 OKTOBER
Strömskolan kl. 19.00.

VÄSTERLANDA 17 OKTOBER
Västerlanda bygdegård kl. 19.00.

LILLA EDET 24 OKTOBER
Fuxernaskolan kl. 19.00.

LÖDÖSE 7 NOVEMBER
Tingbergsskolan kl. 19.00.

Ortsutvecklingsmöten

2
01

3

INFORMATION FRÅN LILLA EDETS KOMMUN  SEPTEMBER – OKTOBER 2013

0520-65 95 00

Fler nyheter och 

information hittar 

du på lillaedet.se

Tipsa oss om evenemang 

på lillaedet.se/evenemang

Farligt avfall-bilen
15 och 17 oktober kommer Farligt avfall-bilen 

att köra runt i kommunen. Ta chansen och

lämna allt slags farligt avfall som är stort som 

en mikrovågsugn eller mindre. Det kan till 

exempel vara färgburkar, batterier och andra 

el- och elektronikprodukter som datorer, bröd-

rostar, rakapparater och hårfönar. Det kostar 

inget att lämna materialet. Turschema hittar 

du på lillaedet.se/evenemang under oktober

månad.

Underlätta sophanteringen
För att underlätta hämtningen av dina hushålls-

sopor ska kärlet placeras i anslutningen till den 

plats där hämtningsfordonet stannar. Kärlet ska 

ställas upp så att draghandtaget är lättillgäng-

ligt från dragvägen och får inte vara vänt mot 

vägg eller buskage. Klockan 06.00 på tömnings-

dagen ska kärlet vara på platsen.

Projekt Återbruk
Möbler och saker som lämnas in till återvinnings-

centralen i Göta i hyfsat skick får nytt liv. 

Genom samarbete med Verdandi 

och kommunen tas 

ytterligare ett steg för 

att minska mängden 

avfall och värna vår miljö. 

Vi hjälper dig att sortera 

ut återanvändbara saker 

och fraktar det till Verdandi 

vid torget i Lilla Edet.

Vill du förbättra relationen till ditt barn?

Vill du få stöd i din föräldraroll och minska konfl ik-

terna hemma? Då är höstens föräldrautbildning Komet 

något för dig! Komet fi nns för dig med barn 3-11 år 

(Föräldrakomet) eller barn/ungdom 12-18 år (Ungdoms-

komet). Utbildningen riktar sig till dig som bor i Lilla 

Edets kommun och deltagandet är kostnadsfritt.

Kontakta Annika Ericson, 0520-65 96 50 (Föräldra-

komet), Bertil Nylén, 0520-65 97 92 (Ungdomskomet).

Har alkohol eller droger blivit ett bekymmer?
Känner du att alkohol eller droger har blivit ett bekymmer 

för dig eller någon anhörig? Ta kontakt med kommunens 

Alkohol- och drogmottagning. Stödet är frivilligt och är 

kostnadsfritt. Våra telefontider är måndagar kl. 15-17, 

på telefon 0520-65 96 01 – övrig tid kan du lämna med-

delande och vi ringer upp.
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Wäxthuset i Lilla Edet AB
Göteborgsvägen 119
463 33 Lilla Edet
Tel: 0520-44 10 29

Öppet:
Vard: 09.00–18.00
Lörd: 10.00–15.00
Sönd: 10.00–15.00

50%
PÅ UTEKRUKOR

50 –
70%

PÅ MASSOR AV VÄXTER 
(BUSKAR, TRÄD, PERENNER, 

ROSOR ETC.)

STÖRSTAREANNÅGONSIN

Nu tömmer vi trädgården   för vintern!

LILLA EDET. Ny klubb i 
gamla anrika lokaler.

Edet Taekwon-Do 
Klubb har fl yttat in i 
Fuxernaskolans käl-
larplan, granne med 
bowlinglokalen.

– Här har bedrivits 
Taekwon-Do i olika 
omgångar tidigare, be-
rättar initiativtagaren 
och tillika instruktören 
Mikhail Wijesinghe.

Mikhail Wijesinghe har själv 
utövat Taekwon-Do i Fuxer-
naskolans lokaler på 90-talet 
under Ulf Gentofts ledning. 

– Lilla Edet Taekwon-
Do Klubb återuppstod då 
efter att ha legat nere under 
några år. Föreningen bilda-
des redan 1977 och bedrev 
verksamhet fram till mitten 
av 80-talet, berättar Mikhail 
Wijesinghe.

Nu görs alltså ett nytt 
försök att fånga upp intres-
set för Taekwon-Do. För-
eningen startades upp i 
februari, men det var först i 
augusti som man flyttade in i 
Fuxernaskolan.

– Det väcker minnen till 
liv att komma in i denna trä-

ningslokal. Jag var själv med 
och lade golv här, förklarar 
Mikhail Wijesinghe.

Idag är det ett tiotal aktiva, 
ungdomar och dess föräld-
rar, som tränar regelbundet 
under Mikhail Wijesinghes 
ledning.

– Vi kommer att ha nybör-
jarträning på tisdagar, en 
grupp mellan 6-11 år, och en 
grupp 12 år och uppåt. Killar 
och tjejer tränar tillsammans.

Vad är det bästa med 
Taekwon-Do?

– Det är allsidigheten i trä-
ningen. Självförsvarsbiten är 
en del, motionen en annan. 

Det finns också utövare som 
brinner för själva tävlandet.

Edet Taekwon-Do Klubb 
har en förhoppning om att 
bli en bestående del i kom-
munens föreningsliv. Syftet 
är att fånga upp ungdomar 
som inte har hittat någon 
vettig fritidssysselsättning.

– Istället för att gå runt i 
samhället är det bättre att de 
kommer hit. Taekwon-Do 
är hälsosamt på många sätt. 
Man tar bort mycket stress 
och får utlopp för sin energi i 
träningslokalen.

– Målsättningen är att vi 
ska växa, få fler med tiden. 

Det är inte omöjligt och tro 
att personer som tidigare 
tränat Taekwon-Do vill åter-
vända.

Till våren finns planer på 
att arrangera en tävling på 
hemmaplan – Edet Cup.

– Vi har också fina möj-
ligheter till att anordna 
träningsläger. Framtidsvi-
sionerna är många och med 
gemensamma krafter kan 
detta bli riktigt bra, avslutar 
Mikhail Wijesinghe.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Mikhail Wijesinghe är utbildad instruktör och leder träningen i Edet Taekwon-Do Klubb.

Mikhail Wijesinghe, grundare av Edet Taekwon-Do Klubb.

– Mikhail
Wijesinghe
leder träningen

Taekwon-Do tillbaka i Lilla Edet
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Wäxthuset i Lilla Edet AB
Göteborgsvägen 119
463 33 Lilla Edet
Tel: 0520-44 10 29

Öppet:
Vard: 09.00–18.00
Lörd: 10.00–15.00
Sönd: 10.00–15.00

50%
PÅ UTEKRUKOR

50 –
70%

PÅ MASSOR AV VÄXTER 
(BUSKAR, TRÄD, PERENNER, 

ROSOR ETC.)

STÖRSTAREANNÅGONSIN

Nu tömmer vi trädgården   för vintern!

LILLA EDET. Ny klubb i 
gamla anrika lokaler.

Edet Taekwon-Do 
Klubb har fl yttat in i 
Fuxernaskolans käl-
larplan, granne med 
bowlinglokalen.

– Här har bedrivits 
Taekwon-Do i olika 
omgångar tidigare, be-
rättar initiativtagaren 
och tillika instruktören 
Mikhail Wijesinghe.

Mikhail Wijesinghe har själv 
utövat Taekwon-Do i Fuxer-
naskolans lokaler på 90-talet 
under Ulf Gentofts ledning. 

– Lilla Edet Taekwon-
Do Klubb återuppstod då 
efter att ha legat nere under 
några år. Föreningen bilda-
des redan 1977 och bedrev 
verksamhet fram till mitten 
av 80-talet, berättar Mikhail 
Wijesinghe.

Nu görs alltså ett nytt 
försök att fånga upp intres-
set för Taekwon-Do. För-
eningen startades upp i 
februari, men det var först i 
augusti som man flyttade in i 
Fuxernaskolan.

– Det väcker minnen till 
liv att komma in i denna trä-

ningslokal. Jag var själv med 
och lade golv här, förklarar 
Mikhail Wijesinghe.

Idag är det ett tiotal aktiva, 
ungdomar och dess föräld-
rar, som tränar regelbundet 
under Mikhail Wijesinghes 
ledning.

– Vi kommer att ha nybör-
jarträning på tisdagar, en 
grupp mellan 6-11 år, och en 
grupp 12 år och uppåt. Killar 
och tjejer tränar tillsammans.

Vad är det bästa med 
Taekwon-Do?

– Det är allsidigheten i trä-
ningen. Självförsvarsbiten är 
en del, motionen en annan. 

Det finns också utövare som 
brinner för själva tävlandet.

Edet Taekwon-Do Klubb 
har en förhoppning om att 
bli en bestående del i kom-
munens föreningsliv. Syftet 
är att fånga upp ungdomar 
som inte har hittat någon 
vettig fritidssysselsättning.

– Istället för att gå runt i 
samhället är det bättre att de 
kommer hit. Taekwon-Do 
är hälsosamt på många sätt. 
Man tar bort mycket stress 
och får utlopp för sin energi i 
träningslokalen.

– Målsättningen är att vi 
ska växa, få fler med tiden. 

Det är inte omöjligt och tro 
att personer som tidigare 
tränat Taekwon-Do vill åter-
vända.

Till våren finns planer på 
att arrangera en tävling på 
hemmaplan – Edet Cup.

– Vi har också fina möj-
ligheter till att anordna 
träningsläger. Framtidsvi-
sionerna är många och med 
gemensamma krafter kan 
detta bli riktigt bra, avslutar 
Mikhail Wijesinghe.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Mikhail Wijesinghe är utbildad instruktör och leder träningen i Edet Taekwon-Do Klubb.

Mikhail Wijesinghe, grundare av Edet Taekwon-Do Klubb.

– Mikhail
Wijesinghe
leder träningen

Taekwon-Do tillbaka i Lilla Edet
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BLOMSTER

onsdag–fredag 10–18

MARKNAD
utanför butiken

Din ICA handlare i Lilla Edet…

 /kg 

 Från grillen! 
 Grillade kamben 
     Butiksgrillade.   

 /kg 

 Superklipp! 
 Smörgåsmargarin 
 Lätta.   600 g.     

 Jfr pris 16:67/kg.      

 Max 2 erbj/kund.  

Patrik

 /st 

 /kg 
 Lövbiff 
 ICA.   Ca 1,2 kg.   

Storpack. I bit av nöt.   

 /st 

 Godis 
 Gottmix.     Lösvikt.   

 Falukorv 
 Bohus.   600 g.     

 Jfr pris 49:83/kg.       /st 

 Kaffe 
 Gevalia.   500 g.     

     Gäller ej ekologiskt/rättvisemärkt.  

 Max 2 erbj/kund.  

 /st 

5 för

 Besök vår monter på mässan 
 lördag 10–17  •  söndag 10–16

Calluna Ljung
Garden Girls.

  

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

IC
A

 Butiksreklam

Priserna gäller t o m söndag 29/9 -13. Reserv för slutförs och ev tryckfel.

Besök oss på Edetmässan!
Ett litet urval av vad vi visar

Industrigatan 2 Lilla Edet, 0520-65 00 10

Prova
strykstation  

med automatisk  
värmereglering

Luftvärmepumpar 
och 

KCC avfuktare

Vi bjuder på 
kaffe, cappuchino, latte eller espresso gjort 

i helautomatiska kaffemaskin

Kanonfina mässerbjudande!

Produkter till  
köket från

och 

Snöredskap m.m. 
bl.a elektrisk 

snöskyffel

På länsväg 167 i Lilla Edet kör en motorcykel av okänd anledning av vägen. Singelolyckan in-
träffar strax efter klockan halv elva på torsdagsförmiddagen. Ambulans och räddningstjänst 
samt polis rycker ut. Föraren tas om hand av räddningspersonalen.

Text: Jonas Andersson   

Motorcykel körde av vägen
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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
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Fre 27 sept kl 19.30
Sjövallen

Ahlafors dam – Virgo

Lör 28 sept kl 13.00
Surte IP

Surte – Hälsö

Lör 28 sept kl 15.00
Nolängen

Nol – Hyppeln

Sön 29 sept kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – Äspered

Sön 29 sept kl 17.00
Vimmervi

Nödinge – Hålta

FOTBOLL I ALE

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 8 par. Medel var 84 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson         109
2. Rune Jansson/Ole J Jensen       97
3. Torsten Johansson/Ronny Andersson 93
4. Elsa Persson/Rikard Johansson 87

ALAFORS. Med kniven 
mot strupen gjorde 
Ahlafors IF en av årets 
bästa matcher.

Serietrean Stångenäs 
var chanslöst.

– Så här bra är vi 
egentligen, sa AIF-
tränaren Lars-Gunnar 
Hermansson med ett 
brett leende.

Han var mer lättad än glad 
efter lördagens triumf på 
Svenska Stenhus Arena. 
Lars-Gunnar Hermansson 
har meddelat att den tredje 
säsongen hos Ahlafors IF 
också blir den sista. Att då 
riskera ett sportsligt fiasko 
hade varit en närmast brutal 
upplevelse.

– Jag har haft tre fantas-
tiska år i klubben. Organi-
sationen och människorna 
runt laget, självklart även 
spelarna, har varit bland det 
bästa jag har upplevt. Det 
var ett svårt beslut att fatta 
och ännu värre att meddela. 
Därför känns det nu väldigt 
bra att vi ser ut att ha grejat 
kontraktet. Det återstår 
två matcher, men vi har sex 
poäng och 13 
mål att gå på. 
Det är nog 
bara i teorin 
som vi kan 
riskera att få 
kvala, säger 
Lars-Gunnar Hermansson.

Efter fyra raka förlus-
ter var Ahlafors IF plötsligt 
hotat av kvalplatsen. Ett tufft 
återstående spelprogram 
med endast topplagen kvar 
att möta gav olyckskorparna 
näring. Det gav också AIF 
energi. 

– Vi bestämde oss för att 
avgöra det här innan spän-
ningen blev för stor. Match-
planen var defensiv disciplin 
och framåt skulle vi konse-
kvent mata bollar bakom 
deras backlinje. Det gav 
utdelning och killarna vek 

inte undan. De visade lagom 
mycket respekt för mot-
ståndet och faktum är att de 
aldrig är riktigt nära att oroa 
oss, säger Hermansson.

Det kunde ursäkre mål-
vakten Andreas Skånberg 
intyga.

– Jag tror jag boxade bort 
bollen vid 
två tillfällen, 
annars rörde 
jag den knappt 
förutom vid 
insparkar. En 
av säsongens 

lugnaste matcher.
Stångenäs som tampas 

med Stenungsund om sil-
verplatsen tappade viktiga 
poäng.

– Att möta lag som krigar 
för sin existens är ofta förö-
dande. Vi försökte, men 
klarade inte mobilisera 
den energi som krävs för 
att vinna, säger Stångenäs 
Andreas Clarholm.

Årets starkaste anfallsduo 
Jihad Nashabat och Moha 
Abdulrazek levererade 
direkt. Efter en knapp kvart 
fick hemmapubliken, blyg-

samma 85 personer, jubla när 
Jihad satte ettan. Ytterligare 
en kvart senare var det dags 
igen. Jihad väggspelade med 
Ali El-Refaei och 2-0 var ett 
skolexempel. På mittfältet 
hade gästerna inget att sätta 
emot när Johan Elving och 
Edwin Pearson vaknat på 
bästa humör. 

– Jag hoppas killarna får 
vara skadefria så får vi se hur 
bra den här elvan kan mäta 
sig med Grebbestad och Ste-
nungsund. Nu var försvars-
linjen återigen stabil, menar 
Lars-Gunnar Hermansson.

Den felfria backlinjen 
bestod av Sebastian Häll-
bäck, Jonathan Henriks-
son, Henrik Andersson 
och Anders Andersson. 
Stångenäs skyttekung Daniel 
Vilhelmsson tvingades gå 
av planen mållös i lördags. 
Raderar AIF ut även ex-all-
svenske Jonas Henriksson 
(19 mål hittills) när Greb-
bestad står för motståndet på 
lördag?

Som bäst när det behövdes
– Disciplinerat 
AIF nollade 
serietrean

Glädje och lätt-
nad i Ahlafors IF. 
Jihad Nashabat 
gjorde båda 
målen när serie-
trean Stångenäs 
raderades ut to-
talt på Svenska 
Stenhus Arena. 
Ahlafors IF är nu 
i praktiken klart 
för spel i division 
tre även nästa 
år.

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Stångenäs 2-0 (2-0)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Unge Edwin Pearson ägde mittfältet och var på nytt 
Ahlafors nyttigaste spelare när det som bäst behövdes.

Nathalie drottning 
i Jönköping
JÖNKÖPING. På Tabergsbanan i 
Jönköping arrangeras årligen 
Folkracetävlingen Kardankungen. 
Älvbygdens MK hade förutom 
Nathalie Wilhelmsson begränasat 
med framgångar. Nathalie däremot 
kröntes till drottning efter att ha 
slutat etta, etta, tvåa och etta i de 
fyra heat som kördes i damklassen. 
Inte illa! Tävlingen avgjordes förra 
helgen och är en fristående tävling, 
enbart för bilar med kardandrift.

Ale Trial trea i SM
Lag-SM i trial avgjordes i helgen i Stockholm. Ale Tri-
alklubb lyckades försvara sitt brons från i fjol. Partille 
knep guldet före Kinna. I laget ingick stående från vän-
ster: David Lundin, Anton Lorentsson Daniel Andreas-
son. Sitter gör Martin Alfredsson Oscar Alfredsson.



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.
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www.miascatering.se

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29
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Servicebil
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www.hjsmedfot.com

TS Mureri AB
• Murning Skorstenar, Kakelugnar
• Öppna spisar
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Tobias Sigestrand 
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• installationsgolv

• reparation, service
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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
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Nolängen
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Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 8 par. Medel var 84 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson         109
2. Rune Jansson/Ole J Jensen       97
3. Torsten Johansson/Ronny Andersson 93
4. Elsa Persson/Rikard Johansson 87

ALAFORS. Med kniven 
mot strupen gjorde 
Ahlafors IF en av årets 
bästa matcher.

Serietrean Stångenäs 
var chanslöst.

– Så här bra är vi 
egentligen, sa AIF-
tränaren Lars-Gunnar 
Hermansson med ett 
brett leende.

Han var mer lättad än glad 
efter lördagens triumf på 
Svenska Stenhus Arena. 
Lars-Gunnar Hermansson 
har meddelat att den tredje 
säsongen hos Ahlafors IF 
också blir den sista. Att då 
riskera ett sportsligt fiasko 
hade varit en närmast brutal 
upplevelse.

– Jag har haft tre fantas-
tiska år i klubben. Organi-
sationen och människorna 
runt laget, självklart även 
spelarna, har varit bland det 
bästa jag har upplevt. Det 
var ett svårt beslut att fatta 
och ännu värre att meddela. 
Därför känns det nu väldigt 
bra att vi ser ut att ha grejat 
kontraktet. Det återstår 
två matcher, men vi har sex 
poäng och 13 
mål att gå på. 
Det är nog 
bara i teorin 
som vi kan 
riskera att få 
kvala, säger 
Lars-Gunnar Hermansson.

Efter fyra raka förlus-
ter var Ahlafors IF plötsligt 
hotat av kvalplatsen. Ett tufft 
återstående spelprogram 
med endast topplagen kvar 
att möta gav olyckskorparna 
näring. Det gav också AIF 
energi. 

– Vi bestämde oss för att 
avgöra det här innan spän-
ningen blev för stor. Match-
planen var defensiv disciplin 
och framåt skulle vi konse-
kvent mata bollar bakom 
deras backlinje. Det gav 
utdelning och killarna vek 

inte undan. De visade lagom 
mycket respekt för mot-
ståndet och faktum är att de 
aldrig är riktigt nära att oroa 
oss, säger Hermansson.

Det kunde ursäkre mål-
vakten Andreas Skånberg 
intyga.

– Jag tror jag boxade bort 
bollen vid 
två tillfällen, 
annars rörde 
jag den knappt 
förutom vid 
insparkar. En 
av säsongens 

lugnaste matcher.
Stångenäs som tampas 

med Stenungsund om sil-
verplatsen tappade viktiga 
poäng.

– Att möta lag som krigar 
för sin existens är ofta förö-
dande. Vi försökte, men 
klarade inte mobilisera 
den energi som krävs för 
att vinna, säger Stångenäs 
Andreas Clarholm.

Årets starkaste anfallsduo 
Jihad Nashabat och Moha 
Abdulrazek levererade 
direkt. Efter en knapp kvart 
fick hemmapubliken, blyg-

samma 85 personer, jubla när 
Jihad satte ettan. Ytterligare 
en kvart senare var det dags 
igen. Jihad väggspelade med 
Ali El-Refaei och 2-0 var ett 
skolexempel. På mittfältet 
hade gästerna inget att sätta 
emot när Johan Elving och 
Edwin Pearson vaknat på 
bästa humör. 

– Jag hoppas killarna får 
vara skadefria så får vi se hur 
bra den här elvan kan mäta 
sig med Grebbestad och Ste-
nungsund. Nu var försvars-
linjen återigen stabil, menar 
Lars-Gunnar Hermansson.

Den felfria backlinjen 
bestod av Sebastian Häll-
bäck, Jonathan Henriks-
son, Henrik Andersson 
och Anders Andersson. 
Stångenäs skyttekung Daniel 
Vilhelmsson tvingades gå 
av planen mållös i lördags. 
Raderar AIF ut även ex-all-
svenske Jonas Henriksson 
(19 mål hittills) när Greb-
bestad står för motståndet på 
lördag?

Som bäst när det behövdes
– Disciplinerat 
AIF nollade 
serietrean

Glädje och lätt-
nad i Ahlafors IF. 
Jihad Nashabat 
gjorde båda 
målen när serie-
trean Stångenäs 
raderades ut to-
talt på Svenska 
Stenhus Arena. 
Ahlafors IF är nu 
i praktiken klart 
för spel i division 
tre även nästa 
år.

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Stångenäs 2-0 (2-0)

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Unge Edwin Pearson ägde mittfältet och var på nytt 
Ahlafors nyttigaste spelare när det som bäst behövdes.

Nathalie drottning 
i Jönköping
JÖNKÖPING. På Tabergsbanan i 
Jönköping arrangeras årligen 
Folkracetävlingen Kardankungen. 
Älvbygdens MK hade förutom 
Nathalie Wilhelmsson begränasat 
med framgångar. Nathalie däremot 
kröntes till drottning efter att ha 
slutat etta, etta, tvåa och etta i de 
fyra heat som kördes i damklassen. 
Inte illa! Tävlingen avgjordes förra 
helgen och är en fristående tävling, 
enbart för bilar med kardandrift.

Ale Trial trea i SM
Lag-SM i trial avgjordes i helgen i Stockholm. Ale Tri-
alklubb lyckades försvara sitt brons från i fjol. Partille 
knep guldet före Kinna. I laget ingick stående från vän-
ster: David Lundin, Anton Lorentsson Daniel Andreas-
son. Sitter gör Martin Alfredsson Oscar Alfredsson.
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Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Stångenäs 2-0 (2-0)
Mål AIF: Jihad Nashabat 2. Matchens 
kurrar AIF: Edwin Pearson 3, Jihad 
Nashabat 2, Johan Elving 1.

Edet FK – Stenungsund 0-4 (0-2)

Grebbestad 20 30 43
Stenungsund 20 19 41
Skoftebyns IF 20 21 36
Stångenäs AIS 20 29 35
Vänersborgs IF 20 -3 31
Kärra/KIF 20 -10 28
Ahlafors IF 20 3 27
Gunnilse IS 20 -8 27
Västra Frölunda 20 2 26
Älvsborgs FF 20 -10 21
Edet FK 20 -34 12
Melleruds IF 20 -39 10

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Hedared 0-1 (0-1)
Matchens kurrar: Niklas Antons-
son 3, Patric Skånberg 2, Markus 
Samuelsson 1.

Säven/Hol – Göta 1-1 (0-1)
Mål GBK: Joacim Lengrot.

Division 6 Trollhättan
Alvhem – Wargön 2-5 (2-1)
Mål AIK: Björn Gidlund, Christian 
Hansson.

Lödöse/Nygård – Trollhättans 
BoIS 0-10 (0-1)

Västerlanda – Trollhättan Syr. 
2-5 (2-1)
Mål VGoIF: Tito Matonbila, Markus 
Pekki.

Trollhättans FF – Hjärtum 2-2 (2-1)
Mål HIS: Marcus Algevi, Constantin 
Rosu.

Division 6D Göteborg
Hyppelns IK – Nödinge SK 2-1 (2-1)
Mål NSK: Hanef Ahmed. Matchens 
kurrar NSK: Marcus Larsson 3, Hanef 
Ahmed 2, Harris Avdic 1.

Älvängen – Zenith 2-0 (0-0)
Mål ÄIK: Simon Liljeblad, Rasmus 
Eriksson. Matchens kurrar: Markus 
Hedberg 3, Albin Leyonlund 2, 
Samuel Ingvarsson 1.

Hälsö BK – Nol IK 5-1 (2-0)
Mål NSK: Boban Ilic. Matchens kurrar 
NIK: Michael Hintze 3, Boban Ilic 2, 
Niklas Axelsson 1.

Division 2 Västergötland S
Holmalund – Skepplanda 6-1 (2-1)
Mål SBTK: Mikaela Ögren.
Matchens kurrar: Maria Eloranta 3, 
Mikaela Ögren 2, Matilda Errind 1.
 
Lödöse/Nygård – Borås GIF 0-3

Division 2 västra damer
Nödinge SK – Östra Göteborg 
23-18 (10-8)
Mål NSK: Jessica Petersson 8, Sara 
Andréasson 4, Jessica Edler 4, 
Johanna Bengtsson 2, Malin Karls-
son 2, Michaela Sjöstrand 2, Linnéa 
Tydén Busck 1. Matchens kurrar: Ida 
Hessfeldt 2, Jessica Petersson 1.

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Rya HF 27-19 (12-8)
Mål Ale: Joakim Samuelsson 6, Jo-
han Lövgren 6, Niklas Bernhardtz 4, 
Mikael Forsberg 4, Anton Thunberg 
3, Fredrik Johansson 2, Marcus Hy-
lander och Martin Olsson 1 vardera. 
Matchens kurrar: Torbjörn Mattsson 
2, Niklas Bernhardtz 1.

ALINGSÅS. Skepplanda 
BTK:s damer hade 
inget att hämta mot re-
dan klara seriesegrarna 
Holmalund.

Gästerna hängde med 
bra fram till pausvilan.

– Seriens överlägset 
bästa lag, säger SBTK-
tränaren Stig Persson.

Siffrorna talar sitt tydliga 

språk. Holmalund var klas-
sen bättre än SBTK, som 
ändå stred tappert så länge 
man orkade.

– Vi ska-
pade fler mål-
chanser den 
här gången än 
vad som var 
fallet i våras. Vi hade behövt 
sätta dit någon mer boll i 
första halvlek, förklarar Stig 

Persson.
När hemmalagets Elin 

Johansson satte 3-1 tre 
minuter in 
på den andra 
akten var det 
ridå ner för 
SBTK. Ytter-
ligare tre HIF-

mål gjorde att slutresultatet 
skrevs till hela 6-1.

– Nu återstår en match 

innan säsongen är över. 
Tjejerna har gjort det jätte-
bra och ska förhoppningsvis 
kunna sätta punkt med en 
seger hemma mot Äspered 
på söndag, avslutar Stig Pers-
son.

NÖDINGE. Nödinge SK:s 
handbollsdamer har 
fått sänka sin målsätt-
ning.

Med två nyckelspela-
re knäskadade handlar 
det nu om att rädda 
kontraktet.

I premiären visade 
NSK ändå en segervilja 
som kan överraska fl er 
än Östra Göteborg 415.

Tony Lind-
skog och 
Jimmy Smed-
berg var med 
och förde upp 
Nödinges handbollsdamer 
till division ett i slutet på 
90-talet. Nu är radarparet 
tillbaka igen, men förutsätt-
ningarna ser denna gång 
annorlunda ut. Materialet är 
tunt – tunnare än förväntat.

– Vi hade väl inte räknat 
med att tappa två målvak-
ter och få två nyckelspelare 
långtidsskadade. Nu handlar 
det om att överleva den här 
säsongen, säger Tony Lind-
skog.

Nyckelspelarna är Elina 
Mathiasson och Catrine 
Aronsson som båda har 
drabbats av allvarliga knä-
skador. 

– Det är korsbanden, men 
båda är vid gott mod och 
rehabtränar tillsammans 
med oss. Catrine ska opere-
ras och får ställa in siktet på 
nästa säsong. Det är natur-
ligtvis jättetråkigt, men nu 
får andra kliva fram, menar 

Tony Lindskog.
Den effekten fick hem-

mapubliken uppleva i pre-
miären i söndags. Nödinges 
damer släppte aldrig kom-
mandot och anförda av Jes-
sica Petersson som i brist 
på niometare har fått lämna 
sin kantposition lyckades de 
blå eleganterna kontrollera 
matchbilden.

– Vårt försvarsspel är sta-
bilt matchen igenom och Ida 
Hessfeldt gör sin bästa insats 
hittills mellan stolparna. De 
försökte överraska oss med 
ett offensivt försvarsspel, 
men det var ingen nyhet. Vi 
var förberedda på det och 
lyckades hantera det ganska 

bra, säger Jimmy Smedberg.
Nödinge ledde med två 

bollar i halvlek och stärkta 
av insatsen svarade de för 
en ännu bättre andra del av 
matchen.

– Tjejerna visade en hetare 
vilja och det är som bekant 
viktigt i handboll. Även om 
vi vann så vet vi att det finns 
ytterligare en växel att lägga 
i. Alla är inte fulltränade än 
och det finns mer att begära 
både offensivt och defensivt 
– fast idag var segern vikti-
gast, anser Jimmy Smedberg.

Lagledningen presente-
rade en joker, då målvakten 
Amanda Lindskog byttes in 
vid tre straffkast. Hon räd-
dade samtliga.

HÄLSÖ. Nol hade 
chansen att hänga på 
den absoluta toppen i 
division 6 D Göteborg.

Den tog laget inte 
vara på.

Hälsö vann med klara 
siffror.

Efter förra veckans der-
byseger över Nödinge var 
förväntningarna stora inför 
bortamötet med Hälsö. Om 
Nols insats 
senast var 
100%-ig var 
lördagens raka 
m o t s a t s e n . 
Ingen gick att 
känna igen och Hälsö utklas-
sade gästerna i 90 minuter. 
Hemmalaget fick ett tidigt 
ledningsmål efter sex minu-
ter och det var bara början.

– Vi är aldrig nära att 
komma in i matchen. Inställ-
ningen var som bortblåst 
och vi gör en jättedålig 
insats. Det är tråkigt att vi 
inte lyckas prestera bättre, 
att göra en bra match mot 
Nödinge betyder ingenting 
om vi inte kan hålla uppe 

skärpan. Varför det blir så 
här har jag inte en aning om, 
suckade en mycket besviken 
noltränare, Peter Karlsson.

Det närmaste en för-
klaring han kommer är att 
matchen blev en reaktion 
efter urladdningen mot 
Nödinge.

– Det är det enda som 
känns logiskt, men ska vi 
någonsin vara med i toppen 
på en serie måste vi lära oss 

att urladda 
match efter 
match.

På lördag 
kommer Hyp-
pelns IK till 

Nolängen. Det mötet blir en 
viktig poängmatch i kampen 
om placeringarna i serien.

– Kan vi vinna den så är det 
inte omöjligt att vi slutar trea 
och skulle vi rent av vinna 
resten är allt fortfarande 
möjligt i den här serien. Hur 
som helst så gör vi en bättre 
säsong i år än i fjol och det 
var målet, sa Peter Karlsson 
på söndagskvällen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

HYPPELN. Det är ingen 
hejd på eländet för 
Nödinges fotbollsherrar 
just nu.

Först storförlust i 
derbyt mot Nol och sen 
ett uddamålsdebackel 
mot Hyppeln.

– Sjukdomar, kvälls-
jobb och avstängningar. 
Det var precis att vi 
fi ck ihop ett lag, för-
klarar numera spelande 
tränaren Magnus Olofs-
son.

Nödinge SK såg länge ut att 
vara på väg upp i femman. 
Efter tre raka matcher 
utan seger ser verkligheten 
annorlunda ut. Laget är nu 
fyra och fem poäng efter 
den hägrande 
kva lp la t sen . 
Hyppeln var 
skoningslöst 
på hemmaplan 
och tog vara på 
de chanser som gavs.

– Båda målen hade vi 
kunnat undvika om vi bara 
visat lite bättre offervilja. Vi 
får inte undan bollen och till 
sist fick de trycka dit den, 
suckar Magnus Olofsson.

Nödinge forcerade och 
förutom Hanef Ahmeds 
reduceringsmål i 44:e minu-

ten träffades också ribban. 
Det var nära kvittering, men 
ändå inte.

– Det sliter att spela med 
så få spelare. Vi lyckades till 
sist anmäla 13 tappra krigare, 
men alla är inte tränade för 
seniorfotboll. Det blev tungt 
på slutet, säger Olofsson och 
ger en förklaring till vad som 
skiljer mot den framgångs-
rika vårsäsongen.

– Då hade vi fler lirare att 
tillgå. En del har fått ändrade 
arbetsvillkor och kommer 
inte loss på kvällarna, andra 
har börjat studera och några 
har lagt av. Vi har använt 25 
spelare under säsongen, det 
säger lite…

Mot Hyppeln saknade 
Nödinge nyckelspelarna 

Kalle Ham-
feldt (hals-
ont) och 
Rahel Faraj 
( a v s t ä n g d ) . 
Helt kört är 

det självklart inte för NSK. 
Det återstår tolv poäng att 
spela om. Närmast står Hålta 
på tur hemma.

– Som det känns just nu är 
det nog klokt att spela kvar i 
division sex, avslutar Magnus 
Olofsson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Mikaela Ögren gjorde 
SBTK:s enda mål i förlust-
matchen mot Holmalund. 

Holmalund för bra för SBTK
FOTBOLL
Division 2 Västergötland S
Holmalunds IF – Skepplanda BTK 6-1 (2-1)

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Hälsö BK – Nol IK 5-1 (2-0)

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Hyppelns IK – Nödinge SK 2-1 (2-1)

HANDBOLL
Division 2 västra damer
Nödinge SK – Östra Göteborg 23-18 (10-8)
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TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nol tog inte chansen

Ännu en tung förlust för NSK

Nödinges damer segrade

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Jessica Petersson tog stort ansvar när nya unga Nödinge premiärspelade.

Rutinerad ledarduo tillbaka i NSK. Tony Lindskog assisteras 
av Jimmy Smedberg.

HANDBOLL

FOTBOLL
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Division 3 nordvästra Götaland
Ahlafors IF – Stångenäs 2-0 (2-0)
Mål AIF: Jihad Nashabat 2. Matchens 
kurrar AIF: Edwin Pearson 3, Jihad 
Nashabat 2, Johan Elving 1.

Edet FK – Stenungsund 0-4 (0-2)

Grebbestad 20 30 43
Stenungsund 20 19 41
Skoftebyns IF 20 21 36
Stångenäs AIS 20 29 35
Vänersborgs IF 20 -3 31
Kärra/KIF 20 -10 28
Ahlafors IF 20 3 27
Gunnilse IS 20 -8 27
Västra Frölunda 20 2 26
Älvsborgs FF 20 -10 21
Edet FK 20 -34 12
Melleruds IF 20 -39 10

Division 5 Västergötland V
Skepplanda – Hedared 0-1 (0-1)
Matchens kurrar: Niklas Antons-
son 3, Patric Skånberg 2, Markus 
Samuelsson 1.

Säven/Hol – Göta 1-1 (0-1)
Mål GBK: Joacim Lengrot.

Division 6 Trollhättan
Alvhem – Wargön 2-5 (2-1)
Mål AIK: Björn Gidlund, Christian 
Hansson.

Lödöse/Nygård – Trollhättans 
BoIS 0-10 (0-1)

Västerlanda – Trollhättan Syr. 
2-5 (2-1)
Mål VGoIF: Tito Matonbila, Markus 
Pekki.

Trollhättans FF – Hjärtum 2-2 (2-1)
Mål HIS: Marcus Algevi, Constantin 
Rosu.

Division 6D Göteborg
Hyppelns IK – Nödinge SK 2-1 (2-1)
Mål NSK: Hanef Ahmed. Matchens 
kurrar NSK: Marcus Larsson 3, Hanef 
Ahmed 2, Harris Avdic 1.

Älvängen – Zenith 2-0 (0-0)
Mål ÄIK: Simon Liljeblad, Rasmus 
Eriksson. Matchens kurrar: Markus 
Hedberg 3, Albin Leyonlund 2, 
Samuel Ingvarsson 1.

Hälsö BK – Nol IK 5-1 (2-0)
Mål NSK: Boban Ilic. Matchens kurrar 
NIK: Michael Hintze 3, Boban Ilic 2, 
Niklas Axelsson 1.

Division 2 Västergötland S
Holmalund – Skepplanda 6-1 (2-1)
Mål SBTK: Mikaela Ögren.
Matchens kurrar: Maria Eloranta 3, 
Mikaela Ögren 2, Matilda Errind 1.
 
Lödöse/Nygård – Borås GIF 0-3

Division 2 västra damer
Nödinge SK – Östra Göteborg 
23-18 (10-8)
Mål NSK: Jessica Petersson 8, Sara 
Andréasson 4, Jessica Edler 4, 
Johanna Bengtsson 2, Malin Karls-
son 2, Michaela Sjöstrand 2, Linnéa 
Tydén Busck 1. Matchens kurrar: Ida 
Hessfeldt 2, Jessica Petersson 1.

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Rya HF 27-19 (12-8)
Mål Ale: Joakim Samuelsson 6, Jo-
han Lövgren 6, Niklas Bernhardtz 4, 
Mikael Forsberg 4, Anton Thunberg 
3, Fredrik Johansson 2, Marcus Hy-
lander och Martin Olsson 1 vardera. 
Matchens kurrar: Torbjörn Mattsson 
2, Niklas Bernhardtz 1.

ALINGSÅS. Skepplanda 
BTK:s damer hade 
inget att hämta mot re-
dan klara seriesegrarna 
Holmalund.

Gästerna hängde med 
bra fram till pausvilan.

– Seriens överlägset 
bästa lag, säger SBTK-
tränaren Stig Persson.

Siffrorna talar sitt tydliga 

språk. Holmalund var klas-
sen bättre än SBTK, som 
ändå stred tappert så länge 
man orkade.

– Vi ska-
pade fler mål-
chanser den 
här gången än 
vad som var 
fallet i våras. Vi hade behövt 
sätta dit någon mer boll i 
första halvlek, förklarar Stig 

Persson.
När hemmalagets Elin 

Johansson satte 3-1 tre 
minuter in 
på den andra 
akten var det 
ridå ner för 
SBTK. Ytter-
ligare tre HIF-

mål gjorde att slutresultatet 
skrevs till hela 6-1.

– Nu återstår en match 

innan säsongen är över. 
Tjejerna har gjort det jätte-
bra och ska förhoppningsvis 
kunna sätta punkt med en 
seger hemma mot Äspered 
på söndag, avslutar Stig Pers-
son.

NÖDINGE. Nödinge SK:s 
handbollsdamer har 
fått sänka sin målsätt-
ning.

Med två nyckelspela-
re knäskadade handlar 
det nu om att rädda 
kontraktet.

I premiären visade 
NSK ändå en segervilja 
som kan överraska fl er 
än Östra Göteborg 415.

Tony Lind-
skog och 
Jimmy Smed-
berg var med 
och förde upp 
Nödinges handbollsdamer 
till division ett i slutet på 
90-talet. Nu är radarparet 
tillbaka igen, men förutsätt-
ningarna ser denna gång 
annorlunda ut. Materialet är 
tunt – tunnare än förväntat.

– Vi hade väl inte räknat 
med att tappa två målvak-
ter och få två nyckelspelare 
långtidsskadade. Nu handlar 
det om att överleva den här 
säsongen, säger Tony Lind-
skog.

Nyckelspelarna är Elina 
Mathiasson och Catrine 
Aronsson som båda har 
drabbats av allvarliga knä-
skador. 

– Det är korsbanden, men 
båda är vid gott mod och 
rehabtränar tillsammans 
med oss. Catrine ska opere-
ras och får ställa in siktet på 
nästa säsong. Det är natur-
ligtvis jättetråkigt, men nu 
får andra kliva fram, menar 

Tony Lindskog.
Den effekten fick hem-

mapubliken uppleva i pre-
miären i söndags. Nödinges 
damer släppte aldrig kom-
mandot och anförda av Jes-
sica Petersson som i brist 
på niometare har fått lämna 
sin kantposition lyckades de 
blå eleganterna kontrollera 
matchbilden.

– Vårt försvarsspel är sta-
bilt matchen igenom och Ida 
Hessfeldt gör sin bästa insats 
hittills mellan stolparna. De 
försökte överraska oss med 
ett offensivt försvarsspel, 
men det var ingen nyhet. Vi 
var förberedda på det och 
lyckades hantera det ganska 

bra, säger Jimmy Smedberg.
Nödinge ledde med två 

bollar i halvlek och stärkta 
av insatsen svarade de för 
en ännu bättre andra del av 
matchen.

– Tjejerna visade en hetare 
vilja och det är som bekant 
viktigt i handboll. Även om 
vi vann så vet vi att det finns 
ytterligare en växel att lägga 
i. Alla är inte fulltränade än 
och det finns mer att begära 
både offensivt och defensivt 
– fast idag var segern vikti-
gast, anser Jimmy Smedberg.

Lagledningen presente-
rade en joker, då målvakten 
Amanda Lindskog byttes in 
vid tre straffkast. Hon räd-
dade samtliga.

HÄLSÖ. Nol hade 
chansen att hänga på 
den absoluta toppen i 
division 6 D Göteborg.

Den tog laget inte 
vara på.

Hälsö vann med klara 
siffror.

Efter förra veckans der-
byseger över Nödinge var 
förväntningarna stora inför 
bortamötet med Hälsö. Om 
Nols insats 
senast var 
100%-ig var 
lördagens raka 
m o t s a t s e n . 
Ingen gick att 
känna igen och Hälsö utklas-
sade gästerna i 90 minuter. 
Hemmalaget fick ett tidigt 
ledningsmål efter sex minu-
ter och det var bara början.

– Vi är aldrig nära att 
komma in i matchen. Inställ-
ningen var som bortblåst 
och vi gör en jättedålig 
insats. Det är tråkigt att vi 
inte lyckas prestera bättre, 
att göra en bra match mot 
Nödinge betyder ingenting 
om vi inte kan hålla uppe 

skärpan. Varför det blir så 
här har jag inte en aning om, 
suckade en mycket besviken 
noltränare, Peter Karlsson.

Det närmaste en för-
klaring han kommer är att 
matchen blev en reaktion 
efter urladdningen mot 
Nödinge.

– Det är det enda som 
känns logiskt, men ska vi 
någonsin vara med i toppen 
på en serie måste vi lära oss 

att urladda 
match efter 
match.

På lördag 
kommer Hyp-
pelns IK till 

Nolängen. Det mötet blir en 
viktig poängmatch i kampen 
om placeringarna i serien.

– Kan vi vinna den så är det 
inte omöjligt att vi slutar trea 
och skulle vi rent av vinna 
resten är allt fortfarande 
möjligt i den här serien. Hur 
som helst så gör vi en bättre 
säsong i år än i fjol och det 
var målet, sa Peter Karlsson 
på söndagskvällen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

HYPPELN. Det är ingen 
hejd på eländet för 
Nödinges fotbollsherrar 
just nu.

Först storförlust i 
derbyt mot Nol och sen 
ett uddamålsdebackel 
mot Hyppeln.

– Sjukdomar, kvälls-
jobb och avstängningar. 
Det var precis att vi 
fi ck ihop ett lag, för-
klarar numera spelande 
tränaren Magnus Olofs-
son.

Nödinge SK såg länge ut att 
vara på väg upp i femman. 
Efter tre raka matcher 
utan seger ser verkligheten 
annorlunda ut. Laget är nu 
fyra och fem poäng efter 
den hägrande 
kva lp la t sen . 
Hyppeln var 
skoningslöst 
på hemmaplan 
och tog vara på 
de chanser som gavs.

– Båda målen hade vi 
kunnat undvika om vi bara 
visat lite bättre offervilja. Vi 
får inte undan bollen och till 
sist fick de trycka dit den, 
suckar Magnus Olofsson.

Nödinge forcerade och 
förutom Hanef Ahmeds 
reduceringsmål i 44:e minu-

ten träffades också ribban. 
Det var nära kvittering, men 
ändå inte.

– Det sliter att spela med 
så få spelare. Vi lyckades till 
sist anmäla 13 tappra krigare, 
men alla är inte tränade för 
seniorfotboll. Det blev tungt 
på slutet, säger Olofsson och 
ger en förklaring till vad som 
skiljer mot den framgångs-
rika vårsäsongen.

– Då hade vi fler lirare att 
tillgå. En del har fått ändrade 
arbetsvillkor och kommer 
inte loss på kvällarna, andra 
har börjat studera och några 
har lagt av. Vi har använt 25 
spelare under säsongen, det 
säger lite…

Mot Hyppeln saknade 
Nödinge nyckelspelarna 

Kalle Ham-
feldt (hals-
ont) och 
Rahel Faraj 
( a v s t ä n g d ) . 
Helt kört är 

det självklart inte för NSK. 
Det återstår tolv poäng att 
spela om. Närmast står Hålta 
på tur hemma.

– Som det känns just nu är 
det nog klokt att spela kvar i 
division sex, avslutar Magnus 
Olofsson.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Mikaela Ögren gjorde 
SBTK:s enda mål i förlust-
matchen mot Holmalund. 

Holmalund för bra för SBTK
FOTBOLL
Division 2 Västergötland S
Holmalunds IF – Skepplanda BTK 6-1 (2-1)

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Hälsö BK – Nol IK 5-1 (2-0)

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Hyppelns IK – Nödinge SK 2-1 (2-1)

HANDBOLL
Division 2 västra damer
Nödinge SK – Östra Göteborg 23-18 (10-8)
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TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nol tog inte chansen

Ännu en tung förlust för NSK

Nödinges damer segrade

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Jessica Petersson tog stort ansvar när nya unga Nödinge premiärspelade.

Rutinerad ledarduo tillbaka i NSK. Tony Lindskog assisteras 
av Jimmy Smedberg.

HANDBOLL

FOTBOLL
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Matchsponsor www.laget.se/nodingesk

F99
NÖDINGE SK vs HALMSTAD
14:00 Nödinge Sporthall

DAM DIV 2
NÖDINGE SK vs VARBERG
19.20 Ale gymnasium

Söndag 22/9

Onsdag 2/10

KOMMANDE
MATCHER 

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

Jodå ni läste rätt. Det är en 
Lövgren som leder Ale HF:s 
herrar i år. Janne är storebror 
till forne handbollshjälten 
Stefan Lövgren. Nu är det 
andra generationen Lövgren 
som spelar. Johan, son till 
Janne, slussades in i Ale redan 
under fjolåret och lär av pre-
miären att döma bli ett av 
årets tyngsta vapen.

– Vi har ingen storskytt i 
laget, utan spelet bygger på att 
fler ska vara med och avsluta. 
Det tycker jag vi såg idag. 
Grunden är som vanligt att 
bygga upp ett stabilt försvars-

spel och försöka dra nytta av 
våra snabba kontringsspelare, 
säger Janne Lövgren.

Med hänsyn till det följde 
hemmalaget mallen exakt. De 
sex första målen för Ale gjor-
des av sex olika spelare. 

– Jaså, var det så? Det hade 
jag faktiskt ingen koll på, men 
det låter bra. Vi behöver som 
sagt ha en bredd på målskyt-
tet.

Gästande Rya var aldrig 
nära att hota hemmalaget i 
Ale gymnasium. Ledningen 
växte undan för undan, men 
när orken tröt i andra halv-

lek minskade avståndet till 
tre mål. Närmare än så kom 
inte göteborgarna. Ale kunde 
genom finurlige Niklas 
Bernhardtz växla tempo 
och plötsligt var det åter sex 
måls marginal. Det som var 
genomgående bäst hos hem-
malaget var försvarsspelet 
och Torbjörn Mattsson 
storspelade i målet.

– Det börjar stämma allt 
bättre. Vi har en delvis ny 

försvarsuppställning, men vi 
börjar hitta rätt nu, sa för-
svarsresen och lagkaptenen, 
Anton Thunberg, efter 
matchen.

Ale HF har i år tre seni-
orlag i spel. A-laget i trean, 
B-laget i division fyra och ett 
C-lag i femman. Något juni-
orlag fanns det inte underlag 
för, utan dessa har fått ta plats 
i seniortruppen.

– Därför blir det många 

nya unga spelare som 
kommer att få chansen. Jag 
hoppas vi ska lyckas skapa en 
harmonisk grupp som har kul 
ihop. Vi har varit många på 
träningarna och det är ett gott 
tecken. Någon direkt målsätt-
ning har vi inte satt, men det 
är ju roligare att titta uppåt i 
tabellen och det hoppas jag vi 
ska kunna göra i år.

För Ales del väntar ett 

intensivt matchande den 
närmsta tiden. På fredag är 
det bortamöte med Halmstad 
och tre dagar senare (måndag 
30/9) gästar Hök Ale gym-
nasium. Seriefavoriter i årets 
division tre västsvenska västra 
är Stenungsund.

SKEPPLANDA. Det kän-
des så onödigt.

Fredagskvällens 
förlust mot Hedared 
innebär att Skepplanda 
BTK alltjämt är indrag-
na i bottenstriden.

– Som man bäddar får 
man ligga, konstatera-
de en mycket besviken 
hemmatränare i Robert 
Bävermalm.

SBTK-tränaren hade svårt 
att hålla tillbaka sina känslor 
efter uddamålsförlusten mot 
Hedared, som inför matchen 
på Forsvallens konstgräs låg 
på kvalplats sex poäng efter 
Alelaget. Robert Bävermalm 
var inte alls nöjd med inställ-
ningen hos sina mannar.

– Nu är vi tillbaka där igen. 
Vi spelar hyfsat en stund i 
varje halvlek, men det räcker 
inte. Då blir det så här, suck-
ade Bävermalm när han med 
raska steg gick mot klubbhu-
set.

Det mål som visade sig bli 

matchavgörande föll efter 
knappt 20 minuters spel av 
den första halvleken. SBTK 
hade ett par halvchanser till 
kvittering, bland annat hade 
Linus Carlsson ett skott som 
smet tätt över ribban.

Efter pausvilan gjorde 
hemmalaget ett tappert 
försök att få till 
stånd en kvit-
tering, men 
allt som oftast 
kunde gäster-
nas försvarslinje 
avstyra attackerna väldigt 
enkelt. Det saknades fart och 
spets i SBTK:s offensiv.

En utvisning på Alexander 
Andersson med kvarten kvar 
att spela fungerade som en 
adrenalinkick för de gulsvarta 
spelarna. En trippelhörna 
vaskades fram och sedan hade 
inhopparen Viktor Harman 
ett fräsande distansskott som 
Hedaredsmålvakten lyckades 
parera på ett skickligt sätt. 
Å andra sidan hade gästerna 
också ett par tillbud som 

kunde genererat ett 0-2-mål.
Två omgångar återstår och 

för SBTK väntar nu en svår 
bortamatch mot Östadkulle 
SK.

JONAS ANDERSSON

LILLA EDET. Loppet är 
kört!

Trots att det återstår 
två omgångar är hop-
pet ute.

Det blir division 
4-spel för Edet FK 
nästa säsong.

Hösten har varit en enda lång 
uppförsbacke för Edet FK. 
Förlusterna har avlöst var-
andra och cementerat laget i 
botten. I och med lördagens 
hemmaförlust mot Stenung-
sund släcktes det sista hoppet 
om ett förnyat kontrakt.    

Tabelltvåan var numret 
större än hemmalaget, som 
inte räckte till. 0-1 kom efter 
en kvart och innan halvleken 
var över visade anslagstavlan 
0-2. Gästernas målskörd för-
dubblades i den andra halvle-
ken. Edet FK var alldeles för 
naiva i sitt försvarsspel och 
släppte till onödigt enkla mål.

Edet FK möter Gunnilse 
IS och jumbon Melleruds IF 
i de två avslutande omgång-
arna av division 3 Nordvästra 
Götaland. 

Samtidigt som det står 
klart att Edet FK trillar ur 
serien och spelar i division 4 
nästa år har Torben Chris-
tiansen låtit meddela att han 
slutar som tränare.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Älvängens 
IK har svarat för en 
stark höstsäsong.

En enda förlust på 
sex matcher är facit så 
här långt.

Mot serieledande 
Zenith var det snudd på 
utklassning.

Topplaget Zenith hade inget 
att hämta på Älvevi i lördags. 
Hemmalaget var 
klassen bättre än 
sina motståndare 
och vann fullt 
rättvist.

– Vi gör två 
bra halvlekar, konstaterar trä-
naren Peter ”Erra” Eriksson 
belåtet.

Det var mållöst i paus, 
men den andra halvleken var 
bara tio minuter gammal när 

Simon Liljeblad fixade 1-0. 
Fem minuter senare spädde 
Rasmus Eriksson på till 2-0 
och Zenith var därmed ett 
slaget lag.

– Det var bud på fler mål, 
förklarar Peter Eriksson.

ÄIK har chansen att avan-
cera några pinnhål i tabellen 
om poängen fortsätter att trilla 
in. Redan nu på onsdag väntar 
jumbon Backatorp på borta-
plan. Därefter väntar i tur och 

ordning Säve, 
Nödinge och 
slutligen Nol.

– En tufft 
men samtidigt 

roligt program. Vi hoppas 
kunna avsluta höstsäsongen 
på ett värdigt sätt och fortsätta 
plocka poäng av topplagen, 
säger Peter Eriksson.

JONAS ANDERSSON

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Niklas Bernhardtz var tillsammans med målvakten Torbjörn 
Mattsson Ales främsta spelare i premiären.

Janne "Lövet" Lövgren leder Ale HF:s herrar i år.

- 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

– Slog Rya HF i premiären

Flygande start för Ale HF

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – Rya HF 27-19 (12-8)

NÖDINGE. I år inleds en större generationsväxling, 
men ”nya” unga Ale HF vann redan i premiären.

Med ett solit försvar och ett målvaktsspel av 
högsta klass var segern aldrig hotad.

– Skönt att få inleda med en vinst och många 
positiva besked, säger årsfärske tränaren Janne 
Lövgren.

Hoppet ute 
för Edet FK

Torben Christiansen slutar 
som tränare för Edet FK.

FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Edet FK – Stenungsunds IF 0-4 (0-2)

Tvärstopp! Det ville sig inte 
för Alexander Andersson 
och hans Skepplanda BTK i 
fredagens hemmamöte med 
Hedared. Inte nog med att 
det blev förlust för SBTK, 
”Alex” drog dessutom på sig 
en utvisning och är därmed 
avstängd i nästa match mot 
Östadkulle.

– Hedared gjorde matchens mål

SBTK nollade på hemmaplan ÄIK slog serieledarna

FOTBOLL
Division 6D Göteborg
Älvängens IK – IK Zenith 2-0 (0-0)
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FOTBOLL
Division 5 Västergötland V
Skepplanda BTK – Hedareds BK 0-1 (0-1)
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KULTUR-CAFÉ 
 
 
 

 
Ett samarbete mellan: 

 
 
 
 

Fredagen den 27/9 kl. 19.00   
har vi trubadurkväll med  

Robin Bodefjord 
på Café Molin i Skepplanda 

 
Det kommer att serveras  

Tapasbuffé  för 119:-/person 
 

OBS! begränsat antal platser. 
Boka Din plats på Café Molin; 

kom in eller ring:  
0303-338040 
Åldersgräns 18 år 

25/10 
Blir det skräcktema! 

*Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.
**Underhållning är på Stena Danica avgång 09.15 och hemresa 14.00.

MYCKET
NÖJE
OMBORD!

Tis 1/10  Bingo med vår gästvärd.

Ons 2/10 Danstur med härliga Janne Stefans. 

Tors 3/10 Underhållning med Riggos musik-
 kryss. 

Fre 4/10 Bandet Hypergiant bjuder på 
 rockiga låtar.

Lör 5/10 Barnsligt kul med Nicke Nyfi ken.
 Trubadur Björn Nilsson.

Sön 6/10 Barnsligt kul med Nicke Nyfi ken.
 Trubadur Henrik Nagy. 

Se hela höstens underhållningsprogram på stenaline.se

Göteborg�–�Fredrikshamn 
Dagstur alla dagar fr 99:-/person
Läs mer och boka på stenaline.se eller 0770-57 57 00*

VECKANS PROGRAM PÅ 
STENA DANICAS DAGSTURER 

AVGÅNG 09.15
HEM 14.00 ELLER 20.00**

RISVEDEN/SKOGSTORP. 
Alla noggranna förbe-
redelser lönade sig när 
helgens långdistans-SM 
i orientering gick av 
stapeln i Risveden. 

– Genom en oerhört 
bra bana av Klas Dal-
berg korades de rätta 
vinnarna, säger Greger 
Olofsson, tävlingsle-
dare.

I helgen avgjordes ett histo-
riskt SM. För första gången 
på 30 år gick orienterings-
SM i Risvedenskogen i 
Skogstorp i Ale kommun. 
Bakom arrangemanget stod 
OK Alehof och Göteborg-
Majorna OK.

Vädret var det enda man 
inte hade med sig, menar 
Lars-Erik Gadde, pressan-
svarig.

– Damernas A-final bjöd 
på mycket dramatik när 
favorittippade Tove Alex-
andersson från Stora Tuna 
OK började riktigt dåligt, 
men lyckades komma igen 
och tog hem segern med en 
halv minut efter Lena Elias-
son från Domnarvets GOIF.  
Vädret var uselt under sönda-
gens finaler och inget vidare 
under kvalet i lördags heller, 
men trots det blev arrang-
emanget väldigt lyckat. 

Filip Dahlgren från IFK 

Lidingö SOK tog hem vin-
sten för herrarna framför 
tvåan Gustav Bergman från 
OK Ravinen. 

Sammanlagt 600 deltagare 
startade i SM-tävlingen och 
lika många i publiktävlingen 
Aleträffen. 

Alelöpare i SM
OK Alehofs Tilda Karlsson 
som startade i klassen D18 
lyckades ta sig hela vägen 
till A-final, men där gick det 
tyvärr inte vägen. 

– Jag gjorde ett stort miss-
tag i finalen och jag blev 
jättebesviken, säger hon till 
Alekuriren.

Nu till helgen får hon 

dock chans till revansch när 
hon deltar i medel-SM som 
går i Kungsbacka. 

För alelöparen Karl 
Modig slutade tävlingen 
med en niondeplats i B-fina-
len i klassen H18. 

Att tävlingen gick i en 
sällsamt vacker terräng 
med mycket utslagsgivande 
banor är många överens om 
och banläggaren Klas Dal-
berg hyllades för ett gediget 
arbete. 

– Vi är väldigt nöjda och 
glada, det kunde inte ha blivit 
bättre, säger Greger Olofs-
son.

GRÅBO. Helgen 14-15 sep-
tember avgjordes Distrikts-
mästerskapet i orientering 
nära Gråbo. Tävlingsarenan 
låg vackert beläget intill sjön 
Mjörn. 

På lördagens individu-
ella långdistans deltog OK 
Alehof med 24 tävlande 
varav 11 ungdomar och 
juniorer. Bästa placering 
stod Tilda Karlsson för i 
yngsta juniorklassen. Hon 
slutade trea, fyra minuter 
efter segraren. Därmed upp-
repade hon klubbkompisen 
Sofia Johanssons placering 
på medeldistansen i samma 
klass som avgjordes en vecka 
tidigare i Rävlanda.

På söndagens stafett 
gladde OK Alehofs yngsta 
flickor klubben med en 
seger. Tre jämna lopp av de 
blott 9-åriga Elina Rein-
holdsson, Julia Wallberg 
och Ida Bengtsson bäd-
dade för segern i allt igenom 
spännande stafett. Redan 
på första sträckan tog Elina 
laget upp i en knapp ledning, 

som sedan Julia drygade ut 
något på andra sträckan. På 
sista sträckan jagades Ida 
bland annat av segraren från 
lördagens tävling, men med 
ett stabilt lopp kunde Ida 
ta laget i mål som segrare 
med en marginal på en dryg 
minut. De överlyckliga lag-
kamraterna följde Ida över 
mållinjen.  

I stafetten ställde OK 
Alehof även upp med lag i 
pojkar 12, pojkar 16, herr-
seniorer och yngsta old-
girlsklassen – damer 35. Här 
lyckades damerna bäst med 

en andraplats. Även Filip 
Klingberg var nöjd efter att 
kommit in som tvåa på första 
sträckan i pojkar 12, bara 
fyra sekunder efter ledaren. 
Till slut blev laget femma 
där också Erik Johans-
son, Alfred Johansson och 
Linus Boström sprang.

Fredrik Sturesson
OK Alehof

ÄLVÄNGEN. På lördag 
vet vi svaret.

Frågan är om hemma-
förarna Philip Stenborg 
och Christian Nilsson 
ska lyckas snuva Hen-
rik Söderqvist/Tobias 
Sylwan på guldet.

Räkna med en riktig 
folkfest på Paradisba-
nan när SM i sidvagns-
cross avgörs.

Det är dukat för en festlig 
motorlördag på Paradisba-
nan i Älvängen. ÄMK står 
som värd för den avslutande 

SM-deltävlingen i sidvagns-
cross. Hoppet står till Philip 
Stenborg/Christian Nilsson, 
som just nu är tvåa i samman-
draget efter den rutinerade 
duon Henrik Söderqvist/
Tobias Sylwan från Hus-
qvarna. ÄMK-förarna har 
dock chansen och med hjälp 
av hemmapublikens stöd ska 
det kanske kunna gå vägen?

Ytterligare ÄMK-ekipage 

som kommer till start är de 
nyblivna danska mästarna 
Robert Almtén/Arne Tilly 
samt Jonas Nilsson/Rikard 
Söderberg och Niklas/
Markus Jonasson.

Förutom den avslutande 
SM-deltävlingen i sidvagn 
avgörs också SM-Quad (fyr-
hjuling) och veteransidvagn.

JONAS ANDERSSON

EKSJÖ. Mathias Söder 
(P14) från Alafors brilje-
rade på Götalandsmäs-
terskapen i friidrott Eksjö 
14-15 september. 

Guld på 800 meter, 
silver på 2000 meter och 
brons på 1500 meter 
hinder var ingen dålig 
prestation. 

Han tränar för Fredrik 
Haraldsson i Kongahälla 
AIK.   ❐❐❐

Mathias Söder tog hem 
hela tre medaljer på Göta-
landsmästerskapen.

Guld, silver 
och brons

Blött men lyckat
– Långdistans-SM i orientering avgjordes i Ale

En av favoriterna Peter Ö berg, OK Hä llen, slutligen å tta for-
sar fram i den tuffa Risvedenterrä ngen.    Foto: Pelle Dalberg

Olofs
TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Stenborg/
Nilsson kör 
om guldet

Christian Nilsson och Philip Stenborg har guldvittring i SM i 
sidvagnscross. Den avslutande deltävlingen körs på Paradis-
banan i Älvängen nu på lördag.

Stafettguld till OK Alehof

Ida Bengtsson, Elina Reinholdsson, Julia Wallberg fi xade 
stafettguld till OK Alehof när Distriktsmästerskapet i 
orientering avgjordes vid sjön Mjörn i närheten av Gråbo.
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KULTUR-CAFÉ 
 
 
 

 
Ett samarbete mellan: 

 
 
 
 

Fredagen den 27/9 kl. 19.00   
har vi trubadurkväll med  

Robin Bodefjord 
på Café Molin i Skepplanda 

 
Det kommer att serveras  

Tapasbuffé  för 119:-/person 
 

OBS! begränsat antal platser. 
Boka Din plats på Café Molin; 

kom in eller ring:  
0303-338040 
Åldersgräns 18 år 

25/10 
Blir det skräcktema! 

*Bokningsavgift tillkommer vid personlig service.
**Underhållning är på Stena Danica avgång 09.15 och hemresa 14.00.

MYCKET
NÖJE
OMBORD!

Tis 1/10  Bingo med vår gästvärd.

Ons 2/10 Danstur med härliga Janne Stefans. 
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 kryss. 
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 rockiga låtar.
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Läs mer och boka på stenaline.se eller 0770-57 57 00*

VECKANS PROGRAM PÅ 
STENA DANICAS DAGSTURER 

AVGÅNG 09.15
HEM 14.00 ELLER 20.00**

RISVEDEN/SKOGSTORP. 
Alla noggranna förbe-
redelser lönade sig när 
helgens långdistans-SM 
i orientering gick av 
stapeln i Risveden. 

– Genom en oerhört 
bra bana av Klas Dal-
berg korades de rätta 
vinnarna, säger Greger 
Olofsson, tävlingsle-
dare.

I helgen avgjordes ett histo-
riskt SM. För första gången 
på 30 år gick orienterings-
SM i Risvedenskogen i 
Skogstorp i Ale kommun. 
Bakom arrangemanget stod 
OK Alehof och Göteborg-
Majorna OK.

Vädret var det enda man 
inte hade med sig, menar 
Lars-Erik Gadde, pressan-
svarig.

– Damernas A-final bjöd 
på mycket dramatik när 
favorittippade Tove Alex-
andersson från Stora Tuna 
OK började riktigt dåligt, 
men lyckades komma igen 
och tog hem segern med en 
halv minut efter Lena Elias-
son från Domnarvets GOIF.  
Vädret var uselt under sönda-
gens finaler och inget vidare 
under kvalet i lördags heller, 
men trots det blev arrang-
emanget väldigt lyckat. 

Filip Dahlgren från IFK 

Lidingö SOK tog hem vin-
sten för herrarna framför 
tvåan Gustav Bergman från 
OK Ravinen. 

Sammanlagt 600 deltagare 
startade i SM-tävlingen och 
lika många i publiktävlingen 
Aleträffen. 

Alelöpare i SM
OK Alehofs Tilda Karlsson 
som startade i klassen D18 
lyckades ta sig hela vägen 
till A-final, men där gick det 
tyvärr inte vägen. 

– Jag gjorde ett stort miss-
tag i finalen och jag blev 
jättebesviken, säger hon till 
Alekuriren.

Nu till helgen får hon 

dock chans till revansch när 
hon deltar i medel-SM som 
går i Kungsbacka. 

För alelöparen Karl 
Modig slutade tävlingen 
med en niondeplats i B-fina-
len i klassen H18. 

Att tävlingen gick i en 
sällsamt vacker terräng 
med mycket utslagsgivande 
banor är många överens om 
och banläggaren Klas Dal-
berg hyllades för ett gediget 
arbete. 

– Vi är väldigt nöjda och 
glada, det kunde inte ha blivit 
bättre, säger Greger Olofs-
son.

GRÅBO. Helgen 14-15 sep-
tember avgjordes Distrikts-
mästerskapet i orientering 
nära Gråbo. Tävlingsarenan 
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Mjörn. 

På lördagens individu-
ella långdistans deltog OK 
Alehof med 24 tävlande 
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stod Tilda Karlsson för i 
yngsta juniorklassen. Hon 
slutade trea, fyra minuter 
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repade hon klubbkompisen 
Sofia Johanssons placering 
på medeldistansen i samma 
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tidigare i Rävlanda.
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holdsson, Julia Wallberg 
och Ida Bengtsson bäd-
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på första sträckan tog Elina 
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något på andra sträckan. På 
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minut. De överlyckliga lag-
kamraterna följde Ida över 
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Fredrik Sturesson
OK Alehof
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Frågan är om hemma-
förarna Philip Stenborg 
och Christian Nilsson 
ska lyckas snuva Hen-
rik Söderqvist/Tobias 
Sylwan på guldet.
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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

GRYMT GALET SSSSSSSKKKKKKKAAAAAAANNNNNNNDDDDDDDIIIIIIIAAAAAAATTTTTTTEEEEEEEAAAAAAATTTTTTTEEEEEEERRRRRRRNNNNNNN

TEATERN, ALE GYMNASIUM
MÅN 7 OKT KL 19

Carina Perenkranz & Inger Nilsson

VUXEN 200 KR
SCENPASSRABATT 50 KR
UNGDOM 100 KR
FÖRKÖP ALE BIBLIOTEK,
NÖDINGE 0303-33 02 16

Kontakta:

LaSSe Brukarstödcenter™
Vestagatan 2, 416 64 Göteborg

Tfn 031-84 18 50
www.lassekoop.se

Här fi nns kunskap och erfarenhet för 
dig med funktionsnedsättning

Vi hjälper dig med:

• Rättigheter • Överklaganden 
• Ansökningar • Stödsamtal

Gratis om du bor i Västra Götaland

ÄLVÄNGEN. Föreningen Lapphex-
orna från Göteborg visar konstnär-
ligt utformade lapptäcken, bruks-
föremål och gosedjur av återvunnet 
material. Vernissage sker nu på 
söndag. Samtidigt bjuds det lopp-
marknad på Repslagarmuseet. 

”Rester och spill – återbruk på 
Lapphexors vis” är namnet på den 
utställning som invigs på Repslagar-
museet nu på söndag. 

Lapphexornas vilja är att inspirera 
oss och väcka vårt intresse för att 
själva börja komponera något unik, 
personligt och lustfyllt i lappteknik. 
Lapphexorna har med framgång 
återupptagit ett gammalt hantverk 
och tänkande som idag på nytt har 
blivit aktuellt och inne, att sy och 
kvilta lapptäcken och återvinna tyg-
rester. Återvinning som förr var en 
ekonomisk nödvändighet är idag ett 
innovativt alternativ mot överkon-
sumtionen i samhället.

Föreningen utvecklar hela tiden 
lapptäckstekniken vidare mot nya 
mönster och form- och färgkom-

binationer, ett lustfyllt projekt som 
skänker stor skaparglädje. Materialet 
är inte bara nyköpta tyger och rester 
utan kan hittas på olika ställen, som 
till exempel ärvda textilier, lopp-
marknadsfynd och gåvor från folk 
som känner till verksamheten.

Föreningen har skänkt ett mycket 
vackert lapptäcke till Repslagmuse-
ets konstlotteri, ett gemensamt kom-
ponerat arbete med 25 rutor.

För de inspirerade finns det 
möjlighet att besöka Lapphexornas 
workshop söndagen den 20 oktober. 
Mer information om workshopen 
kommer snart. 

Samma dag som vernissagen av 
Rester och Spill äger rum arrangeras 
det också loppmarknad på museet. 
Ett 30-tal bord med allt mellan 
himmel och jord! Det går att fynda 
material till ett lapptäcke eller 
kanske ett färdigt lapptäcke. För den 
fikasugna är kaféet öppet.

Det är fri entré till båda dessa 
evenemang.

❐❐❐

Utställning och loppmarknad 
på Repslagarmuseet

På söndag ordnas vernissage för ”Rester och spill – återbruk på Lapphexors 
vis”. Samma dag arrangeras loppmarknad på Repslagarmuseet.

Onsdag 25 september kl 19

Söndag 29 september kl 15

Söndag 29 september kl 18
Onsdag 2 oktober kl 19

Entré 80 kr

Lördag 12 oktober kl 18

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!
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Cat Club:  

Global Veejays

Gamla Torget 2, 442 31 Kungälv   
0303-109 70, www.farshatt.se

Fredagen den 27 september 
Mat, dryck, musik och hög stämning

I Schlagerbaren: Tompa
Förköp med buffé kr. 275:-
Efterinsläpp kr. 150:-

Åldersgräns: 20 år

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

Förra lördagen hade Rep-
slagarmuseet en grupp från 
Cadillac Automobile Club 
på besök. Gruppen på drygt 
40 personer kom ståndsmäs-
sigt åkande i fantaskiska 
Cadillacs av olika modeller 
och från olika tidsepoker. 
Gruppen möttes av ett 
Älvängen i härligt sensom-
marväder.

Föreningens president 
Tage Jingnert berättade 
att klubben startade 1972 av 

ett antal Cadillacentusiaster 
från Sverige, Norge och 
Danmark. Förutom att vara 
ett forum för information 
och kontakter för reserv-
delar samt ge ut en tidning, 
så har klubben ett späckat 
program. Tidigare i år har 
man bland annat besökt 
Svinesund och Halden, 
Tjolöholm, Nossebro, 
Ronneby samt haft höst-
träff i Göteborg. Att man 
valt Repslagarmuseet som 

besöksmål, berodde på att 
man hört mycket positivt om 
verksamheten. 

Efter en fika och filmföre-
visning så guidades gruppen 
och fick se repslagning med 
tekniken från stenåldern till 
1900-talet.

Efter en trevlig visit på 
museet, blev det proces-
sionskörning av cirka 20 
Cadillac mot Göteborg.

❐❐❐

ALAFORS. Drygt 70 
personer kom till den 
irländska pubaftonen i 
Medborgarhuset.
Ingen gick hem besvi-
ken.

Dun Aengus svarade 
för suverän underhåll-
ning.

Det var högt i tak och många 
skratt när Folkets Hus-för-
eningen för första gången 
ordnade irländsk pubafton i 
Medborgarhuset.

– Vad trivsamt! Sådana 
här arrangemang vill vi ha 
mer av, sade Lars-Gunnar 
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på att hylla musikerna.
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ningar är att vänta i framti-
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JONAS ANDERSSON 

Cadillac Automobile Club besöker Repslagarmuseet

– Irländsk folkmusik i Medborgarhuset

Gemytlig stämning
på pubafton i Alafors

Barhäng! Gästerna till den irländska pubafto-
nen njöt av god mat och dryck.

Dun Aengus spelade irländsk folkmusik.

Skål! Stämningen var på topp i Medborgarhuset denna fredagskväll.
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VUXEN 200 KR
SCENPASSRABATT 50 KR
UNGDOM 100 KR
FÖRKÖP ALE BIBLIOTEK,
NÖDINGE 0303-33 02 16

TEATERN, ALE GYMNASIUM
SÖN 20 OKT KL 19
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NOL. Ytterligare en 
mötesplats för äldre är 
född.

I Nol den här gången.
Ett femtontal perso-

ner kom till invignings-
fi randet i Folkets Hus.

Det är Ale kommun i sam-
arbete med Röda Korset 
som står bakom satsningen 
på Mötesplats Nol. I andra 
våningen på Folkets Hus 
inbjuds äldre till social sam-
varo varannan måndag, 
jämna veckor.

– Sedan tidigare finns 
det mötesplatser för äldre i 
Bohus, Nödinge, Alafors och 
Älvängen. Detta blir femte 
orten i ordningen, förklarar 
äldrepedagog Carina Wall-
ström.

Fokus ligger på gemen-
skap och trevlig samvaro 
runt kaffebordet. En och 
annan aktivitet utlovas också.

– Aktiviteterna styrs av 
deltagarnas önskemål, säger 
Carina Wallström.

På invigningsdagen 

underhöll PRO-pojkarna & 
Anita. De lär med all san-
nolikhet återkomma senare 
i höst.

– Musiken var ett uppskat-
tat inslag. Vi är väldigt nöjda 
med responsen från delta-
garna och förhoppningsvis 
blir vi ännu fler i framtiden, 

säger Inger 

Öhrn som representerar 
Röda Korset.

Nästa gång som Mötes-
plats Nol håller öppet är nu 
på måndag den 30 septem-
ber.

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Vi är på väg 
Temagudstjänst 

med stora och små 
Nols kyrka 29/9 kl.17.00.

Barnkören gNola.
Kyrkkaffe

Förmiddagscafé
Torsdag 26/9 

10.00-12.00 
Starrkärrs församlingshem

10.00 1 00 00
Starrkärrs församlingshemStStata em

Höstglöd
Vi får följa naturfotografen 

Ingemar Skogar 
på en resa när Sverige är 
som färgrikast.

Filmeftermiddag

Gudar och Människor
Söndag 29/9 kl. 16.00

Starrkärrs församlingshem

Resan till Rit & Måle-
rigården och Carlsbergs 
bryggeri startade i moll 
och genomfördes i dur – 
underbara studiebesök med 
guidning av två fantastiska 
halländskor.

För min fru och mig 
började resan från Nols 
station. Där möttes vi upp 
av en buss från Stigenbuss 
som redan hade hämtat upp 
PRO-are från norra Ale. 
Regnet hängde i luften och 
när vi väl kommit på bussen 
så kom de första dropparna. 
Ingen rolig start på resan, 
men det visade sig att ju 
längre söderut vi kom desto 

klarare blev himlen.
Väl nere vid Rit & Måle-

rigården utanför Tvååker 
kändes allt väldigt positivt 
och ännu bättre blev det 
med det fina vädret och 
att vi fick fika direkt. Efter 
fikat fick vi en redogörelse 
för vad Lena Petersson, 
som tagit över släktgården 
och byggt om till konst-
ateljé och utställningshall, 
arbetar med. Lena ses som 
en nutida Jenny Nyström 
med sina tomtemotiv. 
Hon är en fantastiskt aktiv 
person med massor av järn 
i elden. Förutom konstnär-
skapet med akvarellmål-

ning med tomtar, katter 
och småkryp uppträder 
hon som sångerska i bland 
annat Falkenbergsrevyn.

Idéer saknar hon abso-
lut inte och hennes alster 
börjar spridas över hela 
världen i form av tryck på 
servetter, brickor, vykort, 
tabletter, grafiska blad med 
mera. Vi fick också höra 
en rolig imitation av en 
raspig och repad vinylskiva 
med Lill-Babs succé ”Itsy 
bitsy”. 

Resan fortsatte till Fal-
kenberg och Carlsbergs 
bryggeri. Där fick vi en 
god lunch och fick till den 
prova olika alkoholfria öl. 
Därpå följde en guidad vis-
ning i bryggeriet med vår 
fenomenala guide. Inför 
bryggerivisningen fick vi ta 
på oss ”maskeradkläder”, 
åtminstone uppfattades 
skyddskläderna på det viset 
av många deltagare. Efter 
mycket informativ visning 
tack vare guiden Karin 
var det dags för en liten 
ölprovning. Vi fick testa 
några olika sorters öl och 
fick information om hur 
man skall hitta rätt sorts 
mat till respektive ölsort.

Efter denna provning 
och eventuella toalettbesök 
var det dags för hemresan. 
Ett stort tack till resear-
rangörerna Eva och Anna-
Greta för en mycket trevlig 
resa.

PRO Ale Norra
Jouko Kangasoja

SPF Göta Älvdalsbygden 
gjorde den 18 september en 
resa till Limmared. Närmare 
50 intresserade deltog. 

Första stoppet gjordes vid 
Limmareds Säteri. Säteriet 
har anor från 1300-talet och 
drivs sedan 1978 av paret 
Margit Bylin och Yngve 
Larsson. Efter kaffet gjor-
des ett besök i gårdsbutiken. 
Där saluförs produkter från 
gården, men också kläder, 
prydnadssaker med mera. 
Margit visade och berättade 
sedan om säteriets historia. 
Boningshuset utgörs av en 
av de ursprungliga flyglarna, 
som varsamt moderniserats.

Färden gick sedan vidare 
till det lilla samhället Lim-
mared och Glasets Hus, som 
är ett levande industrihisto-
risk museum. Glasbruket i 
Limmared är Sveriges äldsta 
i drift varande glasbruk, 
grundat 1740 av Gustaf 
Ruthensparre, som även 

ägde säteriet. Numera ägs 
glasbruket av Ardagh Glass, 
ett irländskt företag. Lim-
mareds glasbruk är det enda 
svenska glasbruk som tillver-
kar förpackningsglas. Den 
mest kända produkten är 
flaskan till Absolut Vodka.

Guiden Gun Ohlsson, 
iklädd 1700-tals mamsell-
dräkt, berättade med stor 
inlevelse och kunskap om 
brukets historia och olika 
produkter genom seklen. 
Några ungdomar demon-

strerade glasblåsningens 
svåra konst.

En välbehövlig och fan-
tastisk lunch åt på Limma-
reds Värdshus innan färden 
gick vidare till trakterna runt 
Yttre Åsunden och Säm-
sjön, som Birgit Th Sparre 
beskrivit i romansviten 
”Gårdarna runt sjön”. 

Turen avslutades med 
kaffe i det gröna innan 
färden ställdes mot 
hemorterna.

❐❐❐

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Onsdagsträff 2 oktober
Kl 13.00 Nödinge församlingshem. Fika och gemenskap

SPF-resa till 
Limmared

Limmared Säteri med anor från 1300-talet.

– Äldre välkomnas till Folkets Hus

En ny mötesplats är född

Mötesplats för äldre har startats upp i Folkets Hus i Nol. 
Förra måndagen fi rades premiären.  

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

S:t Peders kyrka Lödöse

Gudstjänst 
söndag 29 september kl 17

Avskedspredikan 
- Magnus Skredsvik

Kyrkkaffe i  församlingshemmet.

Välkomna!
Välkommen till vår

Vuxen/barn för daglediga 
med barn 0-5 år

Lödöse församlingshem 
varje tisdag kl 09-11

Vi leker, sjunger och 
fikar tillsammans.
Ingen anmälan.

Har du frågor, ring 
Linde Lundqvist 
0303-44 25 13

Välkomna!

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Lena Petersson hälsade välkommen till Rit & Målerigården 
utanför Tvååker.

PRO Ale Norras på besök i Halland
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Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 7

DYGNET RUNT

TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Stöd Barncancerfonden  

PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090

TRE AV FYRA BARN  
ÖVERLEVER CANCER

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

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

Har din man slutat
lyssna på dig?

Det kan bero på att han börjar höra 
dåligt. Ring Hörsellinjen 
0771-888000. www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund

Predikoturer
Fuxerna-Åsbräcka för-
samling
Sönd kl 10, Högmässa, 
Nordblom. Kl 14, Suomen-
kielinen, Olenius. Tisd kl 
09, Mässa i församlingshem-
met, Isacson. Onsd kl 18.30, 
Mässa, Nordblom.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 25/9 Älvängens kyr-
ka kl 19, Taizémässa, Nord-
blom. Torsd 26/9 Starr-
kärrs församlingshem kl 10, 
Förmiddagscafé, se annons. 
Sönd 29/9 Starrkärrs för-
samlingshem kl 16, Filmef-
termiddag, se annons. Nols 
kyrka kl 17, Temagudstjänst, 
Nordblom, se annons.

Guntorps missionskyrka
Onsd 25/9 kl 18.30, Ton-
år & ÄventyrarScout. Sönd 
29/9 kl 11, EKUMENISK 
GUDSTJÄNST i SKEPP-
LANDA KYRKA. AnneMa-
rie Svenninghed talar och 
Ichtys medverkar med Lov-
sångsdans. Onsd 2/10 kl 
18.30, SpårarScout & Upp-
täckarScout.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 29/9 kl 
11, Ekumenisk gudstjänst 
A-M Sveninghed, kyrkkaffe. 
Onsd 2/10 kl 18.30, Vecko-
mässa. Hålanda sönd 29/9, 
se övriga. Onsd 2/10 kl 10, 
Gemenskapsträff. S.t Pe-
der sönd 29/9 kl 17, Guds-
tjänst. Avtackning av Mag-
nus Skredsvik. Kyrkkaffe. 
Ale-Skövde sönd 29/9, se 
övriga. Tunge sönd 29/9, se 
övriga.

Surte missionsförsamling
Onsd 25/9 kl 18:30, Ton-
år; Spelkväll. Onsd 25/9 kl 

19, Ekumenisk bön i Sur-
te missionskyrka. Onsd 25/9 
kl 21, Innebandy i Surte-
skolan. Välkommen! Sönd 
29/9 kl 11, Gudstjänst. Rag-
ne Fransson. Leif Andre-
sen. Enkelt fi ka. Månd 30/9 
kl 19, Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band, 
övar. Tisd 1/10 kl 18:30, 
Samtalskväll - Bibelsamtal. 
Onsd 2/10 kl 15, Onsdags-
träff: Ragne Fransson; Vem 
var mormor på Hellestad? 
Onsd 2/10 kl 18:30, Ton-
år; Pizzabak. Onsd 2/10 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Välkommen! Det kan bli 
ändringar i detta program, 
men www.surtemissionskyr-
ka.se har alltid ett aktuellt 
program.

Smyrnaförsamlingen i 
Älvängen
Tisd 24/9 kl 8-9, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen. 
Onsd 25/9 kl 18-19, Bön. 
Kl 19, Smågruppsledarträff. 
Torsd 26/9 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Fred 27/9 
kl 19.30, Greenhouse (åk 7 
och uppåt). Lörd 28/9 kl 10-
13, Second Hand & Café. 
Kl 12-14, Projektkören. 
Sönd 29/9 kl 11, Ekume-
nisk gudstjänst i Skepplanda 
kyrka, predikan AnneMarie 
Svennunghed. Månd 30/9 
kl 10, Stavgång med RPG. 
Tisd 1/10 kl 8-9, Bön.

Fiadelfi aförsamlingen, Bo-
hus pingstkyrka
Onsd 25/9 kl 19, Sång bi-
belläsning och bön. Sönd 
29/9 kl 11, Gudstjänst Leif 
Karlsson och nattvard. Onsd 
2/10 kl 19, Sång bibelläs-
ning och bön.

Nödinge församling
Sönd 29/9 kl 11, Gudstjänst 
för "Stora och små" Nö-
dinge kyrka. Kl 15, Mäss-
sa Bohus Servicehus. Kl 17, 
Mässa Surte Kyrka.

Älvängens missionskyrka
Torsd 26/9 kl 19, Försam-
lingsforum. Sönd 29/9 kl 
11, Ekumenisk gudstjänst i 
Skepplanda Kyrka  Ann-Ma-
rie Svenninghed m fl . Kl 14, 
Ledardag i Gunntorp. Kl 
18.30, Tonår. Månd 30/9 kl 
18.15, Scouterna. Tisd 1/10 
kl 10, Bön. Kl 10-13, Stick-
café , kl 11 Fika för alla.

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

0771-888 000.
www.horsellinjen.se

Tycker du 
att din chef
är otydlig?

Hörselskadades Riksförbund

Torbjörn Sjöberg, Älv-
ängen har avlidit 10 septem-
ber 2013. Född 1969 och 
efterlämnar makan Karin 
Sjöberg samt barnen Daniel 
och Cecilia som närmast 
sörjande.

Lars-Erik Thorsson, Nol 
har avlidit. Född 1924 och 
efterlämnar sönerna Jan 
och Kjell med familj som 
närmast sörjande.

Thomas Jacobsen, Nö-
dinge har avlidit. Född 1950 
och efterlämnar sambon 
Marita, Elsie med familj, 
mamma och syster som 
närmast sörjande.

Ella Weirell, Älvängen har 
avlidit. Född 1922 och ef-
terlämnar släkt, vänner och 
Älvängens Missionsförsam-
ling som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Mait Thorén. I Starrkärrs 
kyrka hölls torsdagen 19 
september begravnings-
gudstjänst för Mait Thorén, 
Älvängen. Offi ciant var 
komminister Mikael Nord-
blom.

Annika Andersson. I 
Skepplanda kyrka hölls 
torsdagen 19 september 
begravningsgudstjänst för 
Annika Andersson, Skepp-
landa. Offi ciant var Lars 
Ingvarsson.

Margareta Andersson. I 
Starrkärrs kyrka hölls freda-
gen 20 september begrav-
ningsgudstjänst för Marga-
reta Andersson, Älvängen. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Björn Nilsson.

Reijo Päkkilä. I Nödinge 
församlingshem hölls 
fredagen 20 september 
begravningsakt för Reijo 
Päkkilä, Nödinge. Offi ciant 
var Stina-Kajsa Melin.

Döda Tack
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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

Resepresentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor. Även kort datum av 

intresse. Ring
tel. 0735-01 45 63

SÄLJES

Volvo C30 1,8 Flexifuel, Kenetic 
2009. Ca 6000 mil. Färg blåmetallic. 
Klimat ECC, läderklädsel svart, läder 
växelspak. 1 ägare, mycket fin bil!
4 cylindrar, 125hk. Pris 105 000:- 
tel. 0709-39 51 89

Nols billigaste etta. Hyra 1634 / 
mån. Ledig 1/11. Pris 370 00 kr.
tel. 0763-15 99 90

Bitillbehör. 1 st overall st 52. 1 st 
overall st 56. Rökpuff, bifor 15 kg.
tel. 0303-33 61 71

Ljusbeige hörnsoffa i skinn. Välvår-
dad. Pris 5000:-
tel. 0707-16 23 53

Moped. Kinroad xt50 gt-2.

Har gått 290 mil. 2700:-
tel. 0709-96 62 50

Ved säljes. Björk och blandved.
Event. transport kan ordnas.
tel. 0706-61 05 49

UTHYRES

Små hus på landet uthyres
Två rum och kök om ca 52 m2 boyta. 
Bi utrymme om ca 15 m2 plus garage 
som kan värmas upp ingår.
tel. 0733-33 09 06

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!

Bytesdagar för barnartiklar! 
Lör. 5/10 kl 10-15. Sön. 6/10 kl 10-13. 
Ale gymnasiums bamba, Ale Torg, 
Nödinge. Försäljning av beg. kläder, 
leksaker, vinersport, böcker mm. 
Välkomna att fynda!

Agda och Amalia söker nytt hem. 
Två värphöns bortskänkes pga flytt. 
3 år gamla.
tel. 0738-11 70 69

LOPPIS på Ale Brukshundklubb!
Söndag 29 sept kl 11-15. Inte bara 
hundrelaterade grejer, utan allt möj-
ligt, en vanlig loppis! Fikaförsäljning 
och lotteri. Hundar är välkomna men 
ska hållas kopplade. Plats: Lindåsen 
(4,5 km från Nödinge efter Gamla 
Kilandavägen). www.alebk.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

Pink Lily nails & beauty i 
Kungälv öppnar Nagelskola! 
Drömmer du om att bli 
nagelterapeut? Utbilda dig 
redan i höst! För mer info gå in 
på www.pinklily.se eller
tel. 0762-18 64 58

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.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrrtttjäntjänjjjjtttt äääääääännnnnnnnnnnäääääät äääätjänn

Grattis
Dahlia

på 1 års dagen önskar 
Mormor och Morfar Björn

Grattis världens bästa
Emilia

på 6-årsdagen den 30/9
önskar

Mamma & Pappa
Alexandra & Alicia
Mormor & Morfar
Farmor & Farfar

Grattis på Födelsedagen 
Johanna 

 24 år den 23 september

Grattis till värdens bästa
Elli

som fyller 6 år
den 27 september.

Från Mormor och Focuz

Grattis
Karin och Gustav

på 12-årsdagen
den 28 september

önskar Mamma och Pappa

Grattis
Linn

på 7-årsdagen 28 september
önskar Mamma, Pappa,

Tim, Denice

Grattis till
mitt älskade barnbarn

Ebbe
på 1-årsdagen 21/9 -13

Kramar från Farmor

Grattis
Hugo

på 10-årsdagen 28/9
önskar Mormor & Morfar, 

Mamma, Moster & Morbror 
& Kusinerna

Elli
6 år 27/9

Grattis och många kramar
från Farmor & Farfar

Veckans ros 
Dagens största bukett med rosor till grabbarna på Coop 
bygget i Älvängen som den 5/9-13 hjälpte mig i min förtviv-
lan då jag hittade en katt som satt fast mellan 2 rör och var 
illa ute. Tusen tack för all hjälp att rädda hennes liv, så att 
hon fick komma hem till sin familj igen som saknat henne. 
Stort Tack oxå till "Missans" familj som överaskade oss med 
två stora goda morotskakor. Tusen Tack, kram

 Carina, Anna & Elisabeth Dagverksamheten / Älvängen

Ett stort fång rosor till vår chaufför Anders på Ale Matser-
vice, som alltid fixar allt så bra för oss. Massor av kramar från

Dina flickor på Ale Matservice

Veckans ros till Föreningen 
Säkra Ridvägar i Ale som 
iordningställde vägen från 
Kungsgården till mig så 
snyggt. Tack för ett bra sam-
arbete.                    Reine

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Kjell Andersson, Kyrkängen
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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

Resepresentkort köpes
Ving, Ticket, Solresor, Apollo, Resia, 
Fritidsresor. Även kort datum av 

intresse. Ring
tel. 0735-01 45 63

SÄLJES

Volvo C30 1,8 Flexifuel, Kenetic 
2009. Ca 6000 mil. Färg blåmetallic. 
Klimat ECC, läderklädsel svart, läder 
växelspak. 1 ägare, mycket fin bil!
4 cylindrar, 125hk. Pris 105 000:- 
tel. 0709-39 51 89

Nols billigaste etta. Hyra 1634 / 
mån. Ledig 1/11. Pris 370 00 kr.
tel. 0763-15 99 90

Bitillbehör. 1 st overall st 52. 1 st 
overall st 56. Rökpuff, bifor 15 kg.
tel. 0303-33 61 71

Ljusbeige hörnsoffa i skinn. Välvår-
dad. Pris 5000:-
tel. 0707-16 23 53

Moped. Kinroad xt50 gt-2.

Har gått 290 mil. 2700:-
tel. 0709-96 62 50

Ved säljes. Björk och blandved.
Event. transport kan ordnas.
tel. 0706-61 05 49

UTHYRES

Små hus på landet uthyres
Två rum och kök om ca 52 m2 boyta. 
Bi utrymme om ca 15 m2 plus garage 
som kan värmas upp ingår.
tel. 0733-33 09 06

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!

Bytesdagar för barnartiklar! 
Lör. 5/10 kl 10-15. Sön. 6/10 kl 10-13. 
Ale gymnasiums bamba, Ale Torg, 
Nödinge. Försäljning av beg. kläder, 
leksaker, vinersport, böcker mm. 
Välkomna att fynda!

Agda och Amalia söker nytt hem. 
Två värphöns bortskänkes pga flytt. 
3 år gamla.
tel. 0738-11 70 69

LOPPIS på Ale Brukshundklubb!
Söndag 29 sept kl 11-15. Inte bara 
hundrelaterade grejer, utan allt möj-
ligt, en vanlig loppis! Fikaförsäljning 
och lotteri. Hundar är välkomna men 
ska hållas kopplade. Plats: Lindåsen 
(4,5 km från Nödinge efter Gamla 
Kilandavägen). www.alebk.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

Pink Lily nails & beauty i 
Kungälv öppnar Nagelskola! 
Drömmer du om att bli 
nagelterapeut? Utbilda dig 
redan i höst! För mer info gå in 
på www.pinklily.se eller
tel. 0762-18 64 58

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.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrrtttjäntjänjjjjtttt äääääääännnnnnnnnnnäääääät äääätjänn

Grattis
Dahlia

på 1 års dagen önskar 
Mormor och Morfar Björn

Grattis världens bästa
Emilia

på 6-årsdagen den 30/9
önskar

Mamma & Pappa
Alexandra & Alicia
Mormor & Morfar
Farmor & Farfar

Grattis på Födelsedagen 
Johanna 

 24 år den 23 september

Grattis till värdens bästa
Elli

som fyller 6 år
den 27 september.

Från Mormor och Focuz

Grattis
Karin och Gustav

på 12-årsdagen
den 28 september

önskar Mamma och Pappa

Grattis
Linn

på 7-årsdagen 28 september
önskar Mamma, Pappa,

Tim, Denice

Grattis till
mitt älskade barnbarn

Ebbe
på 1-årsdagen 21/9 -13

Kramar från Farmor

Grattis
Hugo

på 10-årsdagen 28/9
önskar Mormor & Morfar, 

Mamma, Moster & Morbror 
& Kusinerna

Elli
6 år 27/9

Grattis och många kramar
från Farmor & Farfar

Veckans ros 
Dagens största bukett med rosor till grabbarna på Coop 
bygget i Älvängen som den 5/9-13 hjälpte mig i min förtviv-
lan då jag hittade en katt som satt fast mellan 2 rör och var 
illa ute. Tusen tack för all hjälp att rädda hennes liv, så att 
hon fick komma hem till sin familj igen som saknat henne. 
Stort Tack oxå till "Missans" familj som överaskade oss med 
två stora goda morotskakor. Tusen Tack, kram

 Carina, Anna & Elisabeth Dagverksamheten / Älvängen

Ett stort fång rosor till vår chaufför Anders på Ale Matser-
vice, som alltid fixar allt så bra för oss. Massor av kramar från

Dina flickor på Ale Matservice

Veckans ros till Föreningen 
Säkra Ridvägar i Ale som 
iordningställde vägen från 
Kungsgården till mig så 
snyggt. Tack för ett bra sam-
arbete.                    Reine

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

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

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

PENGARNA TILLBAKA
Formgjutna sulor fr 599:-
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Välkommen 
på kundkväll!
Onsdagen den 2 oktober kl 18.00 – 20.00

Vi bjuder på kaffe och fralla och berättar om det senaste från 
elmarknaden, om driften av vårt elnät samt om faktorer som 
påverkar elpriset

Anmäl dig senast den 1 oktober till info@aleel.se eller ring 0303-33 24 00

PS. Missa inte att ansöka om sponsring senast den
30 september, läs mer på www.aleel.se/sponsring DS.

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

Gilla oss på  
Facebook

www.aleel.se


