
Nytt kommunhus i Älvängen?

Många åsikter 
om kommunhus
ÄLVÄNGEN. Aledemo-
kraterna presenterade 
en idéskiss om ett nytt 
kommunhus i Älvängen – 
det fi ck reaktioner.
– Jodå, det är en del som har hört 
av sig, både positiva och mer 
fundersamma. Det är bra att diskus-
sionen kommer igång. Ale behöver 
samloklaisera sin administration för 
att bli en attraktiv arbetsgivare och 
ett nytt kommunhus måste ligga 
nära pendeln, handel och service. 
Därför förelslår vi Älvängen, säger 
Jan A Pressfeldt (AD).

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Det blev en riktig publikfest när den sista deltävlingen i årets Sidvagns-SM avgjordes i lördags. 450 personer hade tagit sig 
till Paradisbanan i Älvängen. På bilden ses slutsegrarna, Henrik Söderqvist/Tobias Sylvan från Husqvarna, i kamp med brons-
medaljörerna Arne Tilly/Robert Almthén från ÄMK. Silvret gick också till ÄMK och duon Philip Stenborg/Christian Nilsson. 
Christian tvingades dock lämna återbud till lördagens tävling och ersattes av Tim Gustavsson.                                 Läs sid  17

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

Ale Torg 7, NÖDINGE • www.ica.se/ale

Öppet alla 
dagar 7-23

Ale Torg

fredag 4 oktober
Kanelbullens dag

KANELBULLE
Bonjour 90g

Ord.pris 9,95/st

4 för

För varje såld 
kanelbulle går 50 öre 

till Cancerfondens 
Rosa Bandet-kampanj.

Gäller 1 okt–6 okt v. 40

  

Lödöse 0520-66 00 10 Gäller 1 köp/hushåll, mot kupong, 
t o m 6/10-2013

/st
99999999990000000000Grillad 

kyckling

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

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

För kontakt och offert 0709-50 94 88KSB STÄD

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

 Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

www.axums.seFörvaringsbox i textil, 4 storlekar
   Ord. pris 49-99:-

Nu 20:-/st

Läs sid 3



Fullmäktiges ledamöter 
utbildades i måndags 
i hanteringen av alla 

digitala handlingar. Ett gott 
initiativ som för tankarna 
tillbaka till den tiden då vi 
trodde på det ”papperslösa 
samhället”. Vad hände med 
den visionen? Helt klart är i 
alla fall att det förvandlades 
till en utopi. Det används 
mer papper än någonsin, 
trycks fl er tidningar än 
tidigare – men ingen förstår 
egentligen varför. Inte jag 
heller, fast för mitt eget 
vidkommande har jag en del 
svar. Viktiga mejl skriver jag 
alltid ut och sätter i pärm, ti-
digare var de redan utskrivna 
när de kom… Avtal ska sig-
neras och måste därför också 
skrivas ut om de nu mejlas. 
E-fakturor i all ära, men nå-
got papper besparar de mig 
inte. Jag måste skriva ut även 
dem för att få ett underlag 
till vad jag har betalat. Så när 
allt kommer omkring har jag 
fortfarande lika mycket pap-
per på skrivbordet, möjligen 
är det antalet kuvert som har 
minskat. Fullmäktiges hand-
lingar däremot är ett bra 
exempel på material som kan 
hanteras digitalt. De behövs 
inte fysiskt och det går till 
och med snabbare att bläddra 
på surfplattan samt att hitta 
ärendet man söker. Dessut-
om är det underbart att alltid 
ha tillgång till arkivet med 
tidigare handlingar. Borta är 
tiden då någon kunde påstå 
något, allt kan idag kontrol-

leras tämligen fort – så även 
i pratglada sammanhang som 
fullmäktige.

Så var frågan om ett nytt 
kommunhus återigen på 
tapeten. Socialdemokra-
terna drev frågan i förra 
valrörelsen och Alliansen sa 
tvärtemot, vädjade istället 
om att satsa på skolan och 
näringslivet. Nu är Alliansens 
närmast allierade, Aledemo-
kraterna, ute och presenterar 
skissförslag på ett tänkt kom-
munhus centralt i Älvängen. 
Var Alliansen står i frågan 
är ännu inte känt, men det 
blir nog dags att snart enas i 
frågan. Aledemokraterna och 
Socialdemokraterna är inte 
överens om mycket, men i 
sak att kommunen skulle må 
bra av en samlad administra-
tion är de eniga. Pluseffek-
terna är självklart många när 
all ledningspersonal samlas 
i ett hus. Mycket kan lösas 
över en kaffekopp och de 
planerade mötena kommer 
bli färre, likaså försvinner 
den restid som tjänstemän 
idag måste åtnjuta för att ta 
sig till och från sammanträ-
den i Nödinge, Alafors och 
Älvängen. Argumenten för 
en samlad kommunadmi-
nistration är många. Strids-
frågan kommer att bli var 
detta kommunhus lämpligast 
placeras, i Nödinge eller Älv-
ängen. Någon har viskat att 
Bohus egentligen 
skulle vara den 
ultimata platsen. 

Om ett av argumenten är att 
bli en attraktivare arbetsplats 
dit det är lätt att ta sig så är 
Bohus definitivt nummer ett. 
Det är framtidens knutpunkt. 
Du kan rekrytera från Kung-
älvssidan, Göteborg och 
Trollhättan. Alla tåg stan-
nar i Bohus, alla vägar går 
faktiskt till bandyorten och 
är det något samhälle som 
skulle må bra av en ny stor 
arbetsgivare så är det Bohus. 
Det skulle ge en utbyggd 
centrumanläggning nytt 
liv och skapa underlag för 
handel och service. Desutom 
skulle det ge fastighetsägaren 
Alebyggen nödvändig råg i 
ryggen. Idag lär bokslutet 
för Bohus centrum snarare 
oroa än roa. Problemet är 
att i visionen står det att Ale 
kommun ska satsa på två 
centralorter, Nödinge och 
Älvängen. Tänkte inte på 
det… Eller är det feltänkt 
från början?

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Nytt kommunhus, men var?

alekuriren  |   nummer 35  |   vecka 40  |   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. 

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

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

Vi vann biljetter till
Star for lifes

konsert i Ale gymnasium, 
tisdagen den 8 oktober:

Ulla Henricson, Nödinge
Bodil Eklund, Nödinge
Gunnel Pettersson, Skepplanda
Birgitta Jönsson, Surte
Ing-Marie Månsson, Nödinge
Manila Forsberg, Nol
Lena Lomfors, Nödinge
Inga-Maj Blomqvist, Lödöse
Margareta Persson, Nol
Nancy Johansson, Nol

Grattis!
Biljetterna kommer med posten.

Vi har vind i seglen och söker fler aktiva! 
 

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

till valet 2014? 
 

Vi utbildar dig! 

www.sverigedemokraterna.se 

Gilla oss på 
Facebook! 
SDjatack ale@sverigedemokraterna.se 

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

POTATIS – SYLT –SOLROSFRÖ
King Edward, Asterix, Snöboll, Folva, Inova, Gul Mandel. 

5 och 20 kg förp. Sv äpplen, morötter, fodermorötter, 
solrosfrö. Hjortron- lingon- blåbärs- hallon- drottning- 

salmbärs- och tranbärssylt (60% bärhalt). 
Säljes från lastbil.   LÖRDAG 5/10: 

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 
13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort. Ingen förbeställning.
0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

SKEPPLANDA



Fullmäktiges ledamöter 
utbildades i måndags 
i hanteringen av alla 

digitala handlingar. Ett gott 
initiativ som för tankarna 
tillbaka till den tiden då vi 
trodde på det ”papperslösa 
samhället”. Vad hände med 
den visionen? Helt klart är i 
alla fall att det förvandlades 
till en utopi. Det används 
mer papper än någonsin, 
trycks fl er tidningar än 
tidigare – men ingen förstår 
egentligen varför. Inte jag 
heller, fast för mitt eget 
vidkommande har jag en del 
svar. Viktiga mejl skriver jag 
alltid ut och sätter i pärm, ti-
digare var de redan utskrivna 
när de kom… Avtal ska sig-
neras och måste därför också 
skrivas ut om de nu mejlas. 
E-fakturor i all ära, men nå-
got papper besparar de mig 
inte. Jag måste skriva ut även 
dem för att få ett underlag 
till vad jag har betalat. Så när 
allt kommer omkring har jag 
fortfarande lika mycket pap-
per på skrivbordet, möjligen 
är det antalet kuvert som har 
minskat. Fullmäktiges hand-
lingar däremot är ett bra 
exempel på material som kan 
hanteras digitalt. De behövs 
inte fysiskt och det går till 
och med snabbare att bläddra 
på surfplattan samt att hitta 
ärendet man söker. Dessut-
om är det underbart att alltid 
ha tillgång till arkivet med 
tidigare handlingar. Borta är 
tiden då någon kunde påstå 
något, allt kan idag kontrol-

leras tämligen fort – så även 
i pratglada sammanhang som 
fullmäktige.

Så var frågan om ett nytt 
kommunhus återigen på 
tapeten. Socialdemokra-
terna drev frågan i förra 
valrörelsen och Alliansen sa 
tvärtemot, vädjade istället 
om att satsa på skolan och 
näringslivet. Nu är Alliansens 
närmast allierade, Aledemo-
kraterna, ute och presenterar 
skissförslag på ett tänkt kom-
munhus centralt i Älvängen. 
Var Alliansen står i frågan 
är ännu inte känt, men det 
blir nog dags att snart enas i 
frågan. Aledemokraterna och 
Socialdemokraterna är inte 
överens om mycket, men i 
sak att kommunen skulle må 
bra av en samlad administra-
tion är de eniga. Pluseffek-
terna är självklart många när 
all ledningspersonal samlas 
i ett hus. Mycket kan lösas 
över en kaffekopp och de 
planerade mötena kommer 
bli färre, likaså försvinner 
den restid som tjänstemän 
idag måste åtnjuta för att ta 
sig till och från sammanträ-
den i Nödinge, Alafors och 
Älvängen. Argumenten för 
en samlad kommunadmi-
nistration är många. Strids-
frågan kommer att bli var 
detta kommunhus lämpligast 
placeras, i Nödinge eller Älv-
ängen. Någon har viskat att 
Bohus egentligen 
skulle vara den 
ultimata platsen. 

Om ett av argumenten är att 
bli en attraktivare arbetsplats 
dit det är lätt att ta sig så är 
Bohus definitivt nummer ett. 
Det är framtidens knutpunkt. 
Du kan rekrytera från Kung-
älvssidan, Göteborg och 
Trollhättan. Alla tåg stan-
nar i Bohus, alla vägar går 
faktiskt till bandyorten och 
är det något samhälle som 
skulle må bra av en ny stor 
arbetsgivare så är det Bohus. 
Det skulle ge en utbyggd 
centrumanläggning nytt 
liv och skapa underlag för 
handel och service. Desutom 
skulle det ge fastighetsägaren 
Alebyggen nödvändig råg i 
ryggen. Idag lär bokslutet 
för Bohus centrum snarare 
oroa än roa. Problemet är 
att i visionen står det att Ale 
kommun ska satsa på två 
centralorter, Nödinge och 
Älvängen. Tänkte inte på 
det… Eller är det feltänkt 
från början?

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Nytt kommunhus, men var?

alekuriren  |   nummer 35  |   vecka 40  |   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. 

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

Inne & utebelysning
Ale Lampan

KEMTVÄTT
Lämna in dina kläder & 
mattor till Alelampan 

i Älvängen

Göteborgsvägen 94
0303-74 88 54

Vi vann biljetter till
Star for lifes

konsert i Ale gymnasium, 
tisdagen den 8 oktober:

Ulla Henricson, Nödinge
Bodil Eklund, Nödinge
Gunnel Pettersson, Skepplanda
Birgitta Jönsson, Surte
Ing-Marie Månsson, Nödinge
Manila Forsberg, Nol
Lena Lomfors, Nödinge
Inga-Maj Blomqvist, Lödöse
Margareta Persson, Nol
Nancy Johansson, Nol

Grattis!
Biljetterna kommer med posten.

Vi har vind i seglen och söker fler aktiva! 
 

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

till valet 2014? 
 

Vi utbildar dig! 

www.sverigedemokraterna.se 

Gilla oss på 
Facebook! 
SDjatack ale@sverigedemokraterna.se 

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
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King Edward, Asterix, Snöboll, Folva, Inova, Gul Mandel. 

5 och 20 kg förp. Sv äpplen, morötter, fodermorötter, 
solrosfrö. Hjortron- lingon- blåbärs- hallon- drottning- 
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13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Elkedjan 15. Ej kort. Ingen förbeställning.
0767-97 05 56, 070-298 39 40  www.potatisbilarna.se Öppet: Måndag-Fredag 7-17 (lunch 13-14) • Tel 0303-33 60 87
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600g. Jfr. pris 16:67/kg 

/st
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Tores lantbruk. Fast potatis Sverige.

Jfr. pris 1:50/kg
 Max 2 per kund
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Tican. Ca vikt 540g. Danmark 
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/st
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ÄLVÄNGEN. I förra veckan offentlig-
gjorde Aledemokraterna sin idé om 
ett nytt kommunhus i Älvängen.

Gruppledaren, Jan A Pressfeldt, 
menar att det är nödvändigt för att 
Ale kommun ska kunna rekrytera 
kompetent personal i framtiden.

– En attraktiv arbetsplats ligger 
nära pendeltrafi k, handel och ser-
vice, säger han.

På initiativ av den tidigare rödgröna majori-
teten genomfördes en förstudie av att samla 
kommunadministrationen till ett ställe. 
Utredningen presenterades i november 
2009. Studien visade att det är möjligt att 
minska den totala lokalytan väsentligt genom 
en samlokalisering, dessutom är utsikterna 
goda för att effektiviseringar och samord-
ningsvinster när det gäller konferens- och 
personalutrymme, fastighetsservice, bilpool 
och kontorsservice. När Alliansen vann valet 
och bildade majoritet med Aledemokraterna 
stoppades planerna undan. Idag är adminis-
trationen fortfarande splittrad mellan Ledet, 
Nödinge och Älvängen, men nye kommun-
chefen Björn Järbur har lyckats samla kom-
munledningen under ett tak på Ale Torg.

– På sikt duger inte det och lokalerna på 
torget håller låg standard. Dagsljuset är 
begränsat och ventilationen bedrövlig. Det 
bästa hade dessutom varit att ha all adminis-
tration samlad i ett hus, även samhällsbygg-
nad och utbildningsförvaltningen. Vi presen-
terar dock två förslag, där omsorg och skola 
blir kvar i Nödinge och övrig förvaltningsled-
ning flyttas till Älvängen, säger Jan A Press-
feldt som har fler motiv än att effektivisera 
kommunens administration.

– Liksom övriga kommuner har Ale ett 
stort framtida rekryteringsbehov och då 
måste vi bli attraktivare. Att ta tåget till Nol 
och tvingas gå eller vänta på bussen till kom-
munhuset i Alafors känns inte bra. Ur det 
perspektivet ligger Älvängen bäst geografiskt. 
Från Trollhättan tar det 16 minuter och från 
Göteborg med snabbtåget cirka 18 minuter. 
På så vis kan vi locka sökande från fler håll. I 
Älvängen finns också ett bra utbud av handel 
och service som också är viktigt för den som 
söker nytt jobb.

Ett nytt kommunhus med en samlad kom-
munadministration skulle enligt senaste för-
slaget kosta en dryg miljon mer än dagens 
lokalkostnader.

– Då har vi inte tagit hänsyn till att man 
faktiskt skulle kunna göra något av kommun-
huset i Alafors som på sikt kan bli en inkomst, 
förslagsvis lägenheter, säger Jan A Pressfeldt.

Skissen på ett nytt kommunhus centralt i 

Älvängen väckte många känslor, inte minst 
fick Pressfeldt själv ta emot ett antal reaktio-
ner.

– De flesta var positiva, men självklart finns 
det alltid de som är rädda för förändring. Nu 
är det bara ett skissförslag som vi har tagit 
fram, mest för att få igång debatten. Det är 
viktigt att vi på allvar börjar tala om saken. 
Det är angeläget för Ales framtid.

Oppositionsråd Paula Örn (S) tyckte det 
var kul att även Aledemokraterna vaknat och 
upptäckt en fråga som Socialdemokraterna 
har varit drivande i länge.

– Vi har påpekat behovet av en samlad 
kommunadministration under lång tid, men 
på grund av Alliansen har vi tappat all fart. 
Dessutom får de läsa på lite bättre. För att 
få alla pluseffekter med en samlad förvalt-
ning krävs ett kommunhus, inte att splittra 
den på två orter. När det gäller placeringen, 
tycker jag det är olyckligt att redan peka ut 
en plats. Vi är överens om att satsa på två 
centralorter och i Älvängen har vi fått igång 
samhällsutvecklingen genom att kommunen 
har genomfört ett antal strategiska markköp 
som gör att vi nu bättre kan styra vad som ska 
ske. I Nödinge behöver kommunen själv vara 
motorn för att elda på utvecklingen så därför 
tycker nog jag personligen att ett nytt kom-
munhus är bättre lämpat där, kommenterar 
Paula Örn.

– Älvängen är bäst ur rekryteringsperspektiv

Aledemokraterna
föreslår nytt kommunhus

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Jan A Pressfeldt (AD), gruppledare för Aledemokraterna och Samhällsbyggnadsnämndens 
ordförande, har presenterat ett skissförslag på ett tänkt kommunhus i centrala Älvängen.



Den nya cykelkartan finns 
att hämta på Ales bibliotek, 
apotek, vårdcentraler, kom-
munkontoret i Nödinge och 
andra offentliga mötesplat-
ser.

– Det som skiljer den här 
kartan mot en traditionell 
besökskarta är att lederna för 
gång- och cykelvägar samt 
leder för så kallad blandtrafik 
är utmärkt på ett mer detal-
jerat sätt. Vi vill visa hur man 
tar sig fram på cykelsadeln på 
ett schysst sätt, säger Annika 
Friberg på Ale kommun.

– I kartan informerar vi 
också om de cykeltrafikreg-
ler som man ska förhålla sig 
till, puffar för sevärda upple-
velser i Ale och redogör för 

populära fiskevatten. Dess-
utom finns en avståndstabell 
mellan kommunens tätorter 
med ungefärliga cykeltider, 
säger Annika Friberg.

Om fler väljer att cykla 
ökar hälsan samtidigt som 
miljöbelastning och träng-
sel på våra vägar minskar. 
Det gynnar också samhälls-
ekonomin genom minskade 

kostnader för hälso- och 
sjukvården.

– Det är en frihet att cykla. 
Ale är dessutom en alldeles 
suverän kommun att ta sig 
fram genom. Själv cyklade 
jag från Lunden till Nödinge 
för inte så längesedan, det 
var inte en backe någon-
stans och jag behövde aldrig 
kliva av cykeln, säger Birgitta 
Fredén.

Fler gång- och cykelvägar 
är dessutom på gång. Jonat-
han Dahl, projektanställd 
inom sektor Samhällsbygg-
nad, berättar:

– Den gamla banval-
len mellan Älvängen och 
Alvhem är ett exempel på 
det. Dessutom håller vi på 
att binda ihop Enekullevä-
gen-Rödjans väg mellan Nol 
och Nödinge. Ale kommun 
kommer successivt att inves-
tera i gc-nätet.
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#gymdag2013

Kom till Gymnasiedagarna och träffa gymnasieskolor, oberoende studie- 
och yrkesvägledare, gymnasieantagningen och representanter från 
arbetslivet.

Biljetter kan bokas av skolor eller köpas i Svenska Mässans entré för 30 kr. 
Varje biljett gäller under alla tre dagarna och för hela familjen. 

Hela familjen är varmt välkommen att ta del av utbudet.

Står ni inför gymnasievalet?

www.gymnasiedagarna.se

Näst intill oräkneliga 
är de anmälningar 
som har gjorts, mot 

mig som anläggningsansvarig 
på Skepplanda BTK:s hela 
område. Det började med 
bygget av gångbron över ån, 
detta för barnens säkerhet. 
Slutet har vi troligen inte sett 
ännu. Jag skall inte gå in på 
detaljer utan tar det överskåd-
ligt. Ett så stort arbete, som 
detta med konstgräset har 
varit, för en liten förening, 
men mycket roligt, att vi 
rott det i land. Vi har letat 

hjälp och material så gott 
vi kunnat, vi har mot slutet 
fått överblivet material från 
vägbygget genom PEAB. 
Dessa massor från upprivna 
gamla och tillfälliga vägbitar 
som byggts, provtagna och 
godkända miljömässigt. Detta 
skulle göra underlag för väg 
och parkering gränsande mot 
Wetterströms Hage. I decem-
ber fi ck vi lägga en del på den 
med lera uppfyllda rinken, 
en tillfällig lagringsplats tills 
tjälen gått ur så de kunde be-
arbetas. Detta är nu gjort, alla 

tillfälliga massor bortforslade 
till den tänkta parkeringen. 
Rinken är nu fylld med rent 
bergkross lagd som bäryta på 
leran. Allt gjort enligt den 
geotekniska undersökningen 
och dess utlåtande. Återstår 
fi njustering av kanter, pålägg-
ning av grusskiktet, när allt 
får satt sig. Så får boule-
gänget sin plan, festplatsen 
kommer, grusplanen som har 
många användningsområden, 
är då också klar. Nu kommer 
en dåres undran. Hur kan en 
infödd gammal skepplandabo 

hålla på med dessa olika 
beskyllningar och osanningar, 
mot en klubb som hela släk-
ten varit och är involverade 
i. Det senaste som har hänt 
är att det har spritts ett rykte 
att boulegänget inte skulle 
vara välkomna till planen. 
Helt felaktigt. De har till och 
med erbjudit sig att hjälpa 
till med vissa arbeten. Är det 
avundsjuka eller något annat 
som ligger bakom? 

Sven Rydén
 Anläggningsansvarig

och Styrelseledamot SBTK.

En dåres undran

– Nu har Ale en egen cykelkarta

Vill få fl er att trampa

Jonathan Dahl och Annika Friberg på Ale kommun vill få fl er 
invånare att välja cykeln framför bilen. En särskild cykel-
karta har nu tagits fram där kommunens alla gång- och 
cykelvägar är tydligt utmärkta.

TIS 15 OKT KL 18 - 20
TEATERN, ALE GYMNASIUM

Tag chansen att 
som förälder lära 
dig mer om knark

i samarbete med Bohusskolans skolråd

ÖPPET MÖTE MED
ALE DEMENSFÖRENING

Tisdag 8 oktober kl.18.00 
Aktivitetshuset i Älvängen, Carlmarks väg 4 

Ann-Sofie Borg, 
verksamhetschef Äldreomsorg. 

”Demensomsorgen i Ale”
Välkomna

ALE. En särskild cykelkarta för Ale kommun är nu 
framtagen.

Syftet är att få fl er att sitta upp i sadeln – få 
gratis motion och 
samtidigt upptäcka det 
vackra landskapet.

– Att cykla är en bra 
investering för hälsan 
och för miljön, säger 
folkhälsoplanerare Bir-
gitta Fredén.

Rekommenderade annonsstorlekar

1/8-sida (80x124 mm)

2.900:-
1/4-sida (124x172 mm)

4.750:-
1/2-sida (252x172 mm)

7.750:-

Duka upp ditt erbjudande i lokaltidningen

Dags att boka
    julbord!

Kontakta Kent: 0704-38 52 58

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se



Den nya cykelkartan finns 
att hämta på Ales bibliotek, 
apotek, vårdcentraler, kom-
munkontoret i Nödinge och 
andra offentliga mötesplat-
ser.

– Det som skiljer den här 
kartan mot en traditionell 
besökskarta är att lederna för 
gång- och cykelvägar samt 
leder för så kallad blandtrafik 
är utmärkt på ett mer detal-
jerat sätt. Vi vill visa hur man 
tar sig fram på cykelsadeln på 
ett schysst sätt, säger Annika 
Friberg på Ale kommun.

– I kartan informerar vi 
också om de cykeltrafikreg-
ler som man ska förhålla sig 
till, puffar för sevärda upple-
velser i Ale och redogör för 

populära fiskevatten. Dess-
utom finns en avståndstabell 
mellan kommunens tätorter 
med ungefärliga cykeltider, 
säger Annika Friberg.

Om fler väljer att cykla 
ökar hälsan samtidigt som 
miljöbelastning och träng-
sel på våra vägar minskar. 
Det gynnar också samhälls-
ekonomin genom minskade 

kostnader för hälso- och 
sjukvården.

– Det är en frihet att cykla. 
Ale är dessutom en alldeles 
suverän kommun att ta sig 
fram genom. Själv cyklade 
jag från Lunden till Nödinge 
för inte så längesedan, det 
var inte en backe någon-
stans och jag behövde aldrig 
kliva av cykeln, säger Birgitta 
Fredén.

Fler gång- och cykelvägar 
är dessutom på gång. Jonat-
han Dahl, projektanställd 
inom sektor Samhällsbygg-
nad, berättar:

– Den gamla banval-
len mellan Älvängen och 
Alvhem är ett exempel på 
det. Dessutom håller vi på 
att binda ihop Enekullevä-
gen-Rödjans väg mellan Nol 
och Nödinge. Ale kommun 
kommer successivt att inves-
tera i gc-nätet.

alekuriren  |   nummer 35  |   vecka 40  |   2013INSÄNT4

tis 8 oktober:
08.30-20.00

8-10 oktober 2013 
Svenska Mässan i Göteborg - Entré 2

Vi finns
även på:

ons 9 oktober:
08.30-20.00

tors 10 oktober:
08.30-18.00

Öppettider:

#gymdag2013

Kom till Gymnasiedagarna och träffa gymnasieskolor, oberoende studie- 
och yrkesvägledare, gymnasieantagningen och representanter från 
arbetslivet.

Biljetter kan bokas av skolor eller köpas i Svenska Mässans entré för 30 kr. 
Varje biljett gäller under alla tre dagarna och för hela familjen. 

Hela familjen är varmt välkommen att ta del av utbudet.

Står ni inför gymnasievalet?

www.gymnasiedagarna.se

Näst intill oräkneliga 
är de anmälningar 
som har gjorts, mot 

mig som anläggningsansvarig 
på Skepplanda BTK:s hela 
område. Det började med 
bygget av gångbron över ån, 
detta för barnens säkerhet. 
Slutet har vi troligen inte sett 
ännu. Jag skall inte gå in på 
detaljer utan tar det överskåd-
ligt. Ett så stort arbete, som 
detta med konstgräset har 
varit, för en liten förening, 
men mycket roligt, att vi 
rott det i land. Vi har letat 

hjälp och material så gott 
vi kunnat, vi har mot slutet 
fått överblivet material från 
vägbygget genom PEAB. 
Dessa massor från upprivna 
gamla och tillfälliga vägbitar 
som byggts, provtagna och 
godkända miljömässigt. Detta 
skulle göra underlag för väg 
och parkering gränsande mot 
Wetterströms Hage. I decem-
ber fi ck vi lägga en del på den 
med lera uppfyllda rinken, 
en tillfällig lagringsplats tills 
tjälen gått ur så de kunde be-
arbetas. Detta är nu gjort, alla 

tillfälliga massor bortforslade 
till den tänkta parkeringen. 
Rinken är nu fylld med rent 
bergkross lagd som bäryta på 
leran. Allt gjort enligt den 
geotekniska undersökningen 
och dess utlåtande. Återstår 
fi njustering av kanter, pålägg-
ning av grusskiktet, när allt 
får satt sig. Så får boule-
gänget sin plan, festplatsen 
kommer, grusplanen som har 
många användningsområden, 
är då också klar. Nu kommer 
en dåres undran. Hur kan en 
infödd gammal skepplandabo 

hålla på med dessa olika 
beskyllningar och osanningar, 
mot en klubb som hela släk-
ten varit och är involverade 
i. Det senaste som har hänt 
är att det har spritts ett rykte 
att boulegänget inte skulle 
vara välkomna till planen. 
Helt felaktigt. De har till och 
med erbjudit sig att hjälpa 
till med vissa arbeten. Är det 
avundsjuka eller något annat 
som ligger bakom? 

Sven Rydén
 Anläggningsansvarig

och Styrelseledamot SBTK.

En dåres undran

– Nu har Ale en egen cykelkarta

Vill få fl er att trampa

Jonathan Dahl och Annika Friberg på Ale kommun vill få fl er 
invånare att välja cykeln framför bilen. En särskild cykel-
karta har nu tagits fram där kommunens alla gång- och 
cykelvägar är tydligt utmärkta.

TIS 15 OKT KL 18 - 20
TEATERN, ALE GYMNASIUM

Tag chansen att 
som förälder lära 
dig mer om knark

i samarbete med Bohusskolans skolråd

ÖPPET MÖTE MED
ALE DEMENSFÖRENING

Tisdag 8 oktober kl.18.00 
Aktivitetshuset i Älvängen, Carlmarks väg 4 

Ann-Sofie Borg, 
verksamhetschef Äldreomsorg. 

”Demensomsorgen i Ale”
Välkomna

ALE. En särskild cykelkarta för Ale kommun är nu 
framtagen.

Syftet är att få fl er att sitta upp i sadeln – få 
gratis motion och 
samtidigt upptäcka det 
vackra landskapet.

– Att cykla är en bra 
investering för hälsan 
och för miljön, säger 
folkhälsoplanerare Bir-
gitta Fredén.

Rekommenderade annonsstorlekar

1/8-sida (80x124 mm)

2.900:-
1/4-sida (124x172 mm)

4.750:-
1/2-sida (252x172 mm)

7.750:-

Duka upp ditt erbjudande i lokaltidningen

Dags att boka
    julbord!

Kontakta Kent: 0704-38 52 58

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

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

Oktober

Alafors  Tisdag 8 oktober kl 19.00 medborgarhuset i Alafors

Teman för kvällens möte:

•    Tema skola – Elena Fridfelt, ordförande för utbildningsnämnden berättar om arbetet med 
att förbättra skolresultaten i Ales skolor.

•  Barn och fritid – Vad kan barn och ungdomar göra på fritiden i Alafors?  Vad kan du göra för 
barnen? Thomas Hermansson berättar om fritidsverksamheten  i Ale och Charlotte “Lotti” 
Klug berättar om hur Alafors kan bli ännu tryggare.

•  SSPF - Anni Niklasson informerar om hur socialtjänst, skola, polis och fritid (SSPF) arbetar 
tillsammans för att bland annat förebygga skolk,  vandalisering och ungdomskriminalitet

Om ni har ni har några frågor mejla till kommunstyrelsen@ale.se.
 
Vi bjuder på fika!
Välkomna hälsar
Erik Karlsson, Thor Eliasson, Åke Niklasson

Bohus  Torsdag 10 oktober kl 19.00 Bohus Servicehus

Teman för kvällens möte:

•  Miljösanering inom Akzo Nobels industriområde Bohus- Eva-Lotta Stolt och Lennart 
Gustafsson

• Vad händer med Bohus Centrum - Lars-Ove Hellman Alebyggen

Om ni har ni har några frågor mejla till kommunstyrelsen@ale.se.
 
Välkomna hälsar
Lennart Dahl, Inga-Lill Andersson och Daniel Mörner

Hålanda  Onsdag 9 oktober kl 19.00 Hålanda bygdegård

Teman för kvällens möte:

•  Rose-Marie Fihn, ordförande i Rådet för funktionshinderfrågor, informerar om Ale kommuns 
funktionshinderpolitiska program.

•  Pernilla Rokosa, infrastrukturchef, informerar om aktuella planer när det gäller infrastruktur 
och kommunens ställningstaganden. Det gäller i första hand vägar och cykelvägar

Fika serveras under kvällen.
Möjlighet att ta upp nya frågor och diskutera svaren på frågor från tidigare möten.

Om ni har ni har några frågor mejla till kommunstyrelsen@ale.se. 

Välkomna hälsar
Boel Holgersson, Kerstin Grund och Wimar Sundéen

Välkommen på 
ortsutvecklingsmöte

KULTURSTIPENDIUM 2013
Ale kommuns kulturstipendium delas ut för insatser inom kulturområdet såsom litteratur, 
musik, konst, teater, film, dans, foto, museum, utställning, konsthantverk, kulturarv, 
bildningsverksamhet eller annan jämförbar verksamhet. Stipendiet delas ut till person 
eller organisation som är bosatt i, eller har sin kulturella verksamhet knuten till Ale.

Kulturstipendiet om 30.000 kr är uppdelat i arbetsstipendium och belöningsstipendium. 
Stipendierna kan komma att delas av flera stipendiater. Ansökningsblankett finns på 
www.ale.se/uppleva-och-gora/kultur/kulturstipendium samt på Kulturverket i Ale 
gymnasium, Nödinge. Blanketten kan också beställas på telefon 0303-330 590.  
Ansökan om stipendium eller förslag på stipendiat skall vara kommunen tillhanda senast 
15 oktober 2013. För ytterligare information kontakta enhetschef Ragnhild Kappelmark 
0303-330 939.

Onsdagen den 9 oktober kl 17.30-19.30 är det återigen dags för

starta eget-introduktion  
i Nols företagscenter, Industrivägen 1!
 
Du som funderar på att starta, eller just har startat är hjärtligt välkommen dit.
På plats finns Swedbank, NyföretagarCentrum och kommunen för att berätta om viktiga saker 
att tänka på inför företagsstarten.

Passa på att gnugga dina idéer och funderingar med oss och andra som går i samma tankar!

Anmälan till jannike.ahlgren@ale.se eller 0303-33 06 57

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. 

Författarfika  med Bodil Jönsson
>> Lördag 19 okt kl. 13.00 , Ale bibliotek, Nödinge
 
Fysikprofessorn och författaren Bodil Jönsson 
succébok Tio tankar om tid fick plötsligt alla att 
tala om begreppet ställtid, om behovet av att 
identifiera tidstjuvar och få en bättre rytm i livet. 
Boken såldes i över 650 000 exemplar. 2009 kom 
Bodil Jönssons uppföljare Tio år senare – tio tankar 
om tid, en bok som handlar om vad som hänt under 
det här decenniet med vår inställning till tiden och 
till stressen, i en alltmer teknikfylld värld. Sedan 
dess har hon också släppt böckerna När horisonten 
flyttar sig – att bli gammal i en ny tid samt Tid för det 
meningsfulla. 

Läsesalen, Ale bibliotek, Nödinge. 
Entré inkl. fika 80 kr. Förköp Ale bibliotek, Nödinge. 
Samarr: Studieförbundet Vuxenskolan.

PÅ GÅNG I ALE
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Kontakta Mäklare: Camilla Christander Tel 0725 - 60 11 33 www.ccfast.se

Visning
söndag 6 okt

Kl 11-12
i Backa Säteri
Säterivägen 2

Nödinge

Brf Säteriet 2 vid Backa Säteri Golf

Vindslägenhet 

Pris kr 

med balkong i  
västerläge   

Pris kr 

FÖRSÄLJNING 

PÅGÅR

NÖDINGE. En oerhörd 
positiv stämma som 
andades optimism.

Ale och Lilla Edets 
ombud var överens.

– Vi har landat i ett 
bra program med krea-
tiva förslag, säger Ele-
na Fridfelt som besökte 
Centerpartiets parti-
kongress tillsammans 
med Carina Andersson 
och Julia Färjhage.

Elena Fridfelt var Ales ordi-
narie ombud på Centerstäm-
man, som hölls i Karlstad 
19-22 september. Lilla Edet 
representerades av Carina 
Andersson (ordinarie) och 
Julia Färjhage (ersättare).

– Jag har nog varit på 
femton stämmor genom åren 
och detta var en av de absolut 
bästa, säger Carina.

– Vi hade en extrastämma 
i mars där idéprogrammet 
lades fram. Det var stora 
ideologiska och viktiga 
frågor som diskuterades vid 
det tillfället. Den gången 
var det hög debattlust. Nu 
har vi landat i ett idépro-
gram och det bidrog till den 
positiva stämning som vi alla 
upplevde på stämman, säger 
Elena Fridfelt.

Samtliga kommuner fanns 
representerade på parti-
kongressen. Julia Färjhage 
menar att nätverkandet cen-

terpartister emellan berikar.
– Kongressen innebär 

erfarenhetsutbyte med kol-
legor runtom i landet som 
antingen sitter i majoritet 
eller i opposition. Man får 
många bra idéer om hur 
partikamrater belyser olika 
frågor.

Centerpartiet har anta-
git särskilda program kring 
jobb, miljö, utbildning och 
välfärd.

– Prioriterade områden 
är jobb och miljö, men även 
utbildning kommer att få 
större fokus tack vare det 
utbildningspolitiska pro-
gram vi antagit, säger Carina 
Andersson.

När lokaltidningen ber 
Ale och Lilla Edets ombud 
att lyfta fram några hjärtefrå-
gor landar svaret i följande 
programpunkter:
• Digitala lärarlyftet
•  Minska det administrativa 

arbetet för lärarna
•  Utöka samarbetet biblio-

tek-skola
•  Utöka antalet idrottstim-

mar i skolan
• Införandet av jobbpeng
•  Slopa den andra sjuklöne-

veckan
– För att förtydliga de två 

sistnämnda punkterna, så 
handlar det om att konkur-
rensutsätta Arbetsförmed-
lingen. Den arbetssökande 
ska kunna välja antingen en 
privat arbetsförmedlare eller 

Arbetsförmedlingen. Vi vill 
slopa den andra sjuklöne-
veckan. Vi tror nämligen att 
det är i de små- och medel-
stora företagen som jobben 
skapas, säger Julia Färjhage.

Vad säger ni till de 
olyckskorpar som befarar 
att Centerpartiet åker ur 
riksdagen efter nästa års 
val?

– Vi känner ingen som 
helst oro eller nervositet 
för det. Tvärtom! Vi har 
en partiledare som är fan-
tastisk duktig och alla är på 
samma tåg. Centerpartiet är 
dessutom världsbäst när det 
gäller valspurter, säger Elena 
Fridfelt.

När drar valrörelsen 
igång?

– Den startade i söndags 
när vi åkte hem. Vi känner 
oss väldigt taggade, poängte-
rar Carina Andersson.

Vilken blir den lokalt 
viktigaste valfrågan i res-
pektive kommun?

– Skolan, säger Julia Färj-
hage.

– Skolan. Sedan tror jag 
även att jobben kommer 
att debatteras på lokal nivå, 
avslutar Elena Fridfelt.

– Ale och Lilla Edets ombud är taggade
Centerstämma som andades optimism

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Julia Färjhage, Elena Fridfelt och Carina Andersson representerade Lilla Edet och Ale på 
Centerpartiets stämma i Karlstad förra helgen.

– det nya namnet på den offentliga primärvården

Att bli gravid är både lycka och förvirring på samma gång. Då är det  
bra att ha någon i närheten som vet allt om hur det är att vänta barn.  
Vi finns på hundratals platser runt om i Västra Götaland och du hittar  
din mottagning på narhalsan.se

25%
RABATT
PÅ VALFRI TAPET*

Lär dig om trender av 
 vår inredningsrådgivare 

Designa din egen unika 
 fototapet 

Få inspirationsmagasinet 
 Mitt Hem (värde 49 kr)

TAPETVECKOR – just nu i våra butiker!

www.colorama.se

* Erbjudandet gäller Boråstapeter, Caselio, Casadeco, Casamance, Camengo, Duro, Eco Wallpaper, InTrade, Midbec 
och Mr Perswall mellan 2/10-12/10 och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Lokala avvikelser kan förekomma. 

(Gäller ej kollektionerna Borosan och Decorama)

ÄLVÄNGEN 
GÖTEBORGSV 88
Tel 0303-74 60 85

 Mån-fre 07–18
Lör 10–14
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SURTE. Ale kommun 
och fl era andra kom-
muner samarbetar med 
Västra Götalandsre-
gionen för att minska 
infektionssjukdomarna 
i förskolan under rubri-
ken Hygien i förskolan 
(HYFS).

Surte förskola var 
en av de enheter som 
deltog i Hygienveckan 
2013, som genomfördes 
under vecka 38.

– Det handlar om att 
skapa rutiner, säger 
förskollärare Elisabeth 
Ekblad på avdelning 
Lönneberga.

Sjukdomar är en viktig sti-
mulans för barnets immun-
försvar, men förskolebarn 
är oftare sjuka än barn som 
vistas hemma.

– God handhygien gör att 
sjukdagarna kan minska med 
24-28 procent, förklarar Eli-
sabeth Ekblad.

Syftet med HYFS är att 
förbättra hygienrutinerna 
på förskolorna, alltifrån hur 
man byter blöjor och städar 
skötbord till att lära barnen 
att tvätta händerna och nysa 
i armvecket.

– Inte minst behöver vi få 
föräldrarna förstå att barnen 
ska vara hemma tills de är 
helt friska så att smittan 
inte går runt, säger Diane 
Rosenlöw, förskolechef för 
Båtsmans och Björklövens 
förskolor. 

Under hygienveckan 
fokuserade förskolorna bland 
annat på handtvätt. På Surte 
förskola och Nordgärdets 
förskola har HYFS-sköter-
skan haft en utbildningskväll 
för personalen där man bland 
annat använde en uv-lampa 
för att se hur väl man lyckats 
tvätta händerna.

– Maskinen har gått runt 

på de olika avdelningarna så 
att även barnen har kunnat få 
se om man haft smuts kvar på 
händerna, berättar Elisabeth 
Ekblad.

– Nu har vi en sång som 
barnen sjunger när de tvättar 
sig. Vi har också fått material 
till en saga om en prinsessa 
som inte ville tvätta hän-
derna. Den har vi spelat upp 
och sedan har barnen gestal-
tat den själva.

Ale kommun har varit 
med i HYFS sedan 2010. 
Förhoppningen från Västra 
Götalandsregionen är att 
hygienveckan ska fungera 
som en väckarklocka  för alla 
som i det dagliga livet inte 
alltid reflekterar över hygie-
nens betydelse för den egna 
hälsan.

HYFS-sköterskan från 
Västra Götalandsregionen 
har inte bara besökt förskolor 
utan även deltagit på föräld-
ramöten för att ge föräldrar 
ökad kunskap om hygienru-
tiner och hur förskolan och 
hemmet kan samarbeta för 
att barnen ska vara så friska 
som möjligt.

– Syftet är att förbättra rutinerna

Hygienvecka
på Ales förskolor

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Gunnel, på Surte förskola avdelning Lönneberga, kollar om 
händerna blivit riktigt rena.

HYFS-veckan har bland an-
nat satt fokus på handhygie-
nen. Här är det Meja som ser 
till att tvätta händerna.

ÄLVÄNGEN. Mycket folk 
kom till årets Ballonglördag i 
Älvängens centrum. Kunder 
som handlade för minst 50 
kronor i någon av företa-
garföreningens butiker fick 
smälla en ballong innehål-
lande en rabattkupong.

En nyhet var barnens scen 
vid Manufakturen där det 
bland annat bjöds på dans-
uppvisning och gympa med 
självaste Mr Smurf.

Coop Extra, som öppnar 
på Handelsplats Älvängen 
inom kort, fanns på plats och 
bjöd alla besökare på korv 
med bröd, kaffe, bulle och 
dricka.

– Vilket tryck! Tur med 

vädret och verkligen roligt 
med denna fantasiska 
respons, konstaterade butiks-
chefen Tobias Håkansson 

som grillade korvar för glatta 
livet.

JONAS ANDERSSON

Ballonglördagen – en riktig folkfest!

Gympa under ledning av Mr Smurf.

Tobias Håkansson, butiks-
chef Coop Extra, agerade 
grillmästare under Bal-
longlördagen i Älvängen.

USPASTORP. 28 trak-
torer drabbar samman 
i årets Stubbrace med 
veterantraktorer i Us-
pastorp.

Förra årets arrang-
emang bevittnades av 1 
500 personer.

I årets tävling gör 
Ales kommunalråd 
Mikael Berglund (M) 
och Paula Örn (S) upp 
om vem som är bäst 
på att köra traktor i en 
slalombana.

Det blir sjunde gången i 
ordningen som det bjuds 
rallykörning med veteran-
traktorer. Tävlingen arrang-
eras av ett 20-tal traktoren-
tusiaster från Alaforstrak-
ten. Tävlingen går ut att på 
att så snabbt som möjligt 
köra parallellslalom mellan 
tunnor.  I tävlingen ingår 
även ett backningsmoment.

Kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) premiärkörde 
i fjol, blev så biten att han 
införskaffat och totalrenove-

rat en Ferguson TED 20 från 
1953.

– Jag har tagit upp ett 
intresse från barndomen. 
Jag ser verkligen fram emot 
lördagens arrangemang i 
Uspastorp. Det är en under-
bar folkfest, säger Berglund. 

Paula Örn, som aldrig kört 
traktor tidigare, kommer att 
få låna en röd Volvo BM 320.

Till årets tävling är 28 eki-
page anmälda. 24 startande i 
den öppna klassen och fyra 
i damklassen. Antalet häst-
krafter varierar från 23 i 
en originaltraktor till 200 i 
en Ferguson ”Grålle” med 
V8-motor.

– För deltagande krävs 
att traktorn är minst 30 år 
gammal, försedd med stört-
båge och är trafikförsäk-
rad, säger Erik Karlsson i 
arrangörskommittén.

Speaker är i vanlig ordning 
Hasse Andersson, känd 
från P4 Göteborg. I pauserna 
körs en uppvisningstävling 
med några av Sveriges bästa 
förare i sidvagnscross. Göta 
Älvdalens Motorhistoriska 

förening förevisar tändkule-
motor ur sin samling.

– Evenemanget beräk-
nas ta cirka fyra timmar att 

genomföra och vi drar igång 
klockan elva, avslutar Erik 
Karlsson.

JONAS ANDERSSON

På lördag blir det Stubbrace i Uspastorp med Hasse Anders-
son (t v) som speaker. Kommunalrådet Mikael Berglund, som 
premiärkörde i fjol, duellerar i år mot oppositionsrådet Paula 
Örn.               Arkivbild: Allan Karlsson

– Stubbrace i Uspastorp på lördag

Kommunalråden duellerar

Göteborgsvägen 58, Älvängen 0303-74 68 73 
Öppet: mån - fre 9.30-18.00 lör, 9.30-14.00

ÄLVÄNGENS CYKEL  

PERSONAL 
SÖKES!

www.alvangenscykel.se

Vi utökar våran personalstyrka 
och söker en 

cykelreparatör 
och säljare 
på heltid.

Erfarenhet som cykelreparatör 
och att du cyklar själv är ett stort plus. 

Välkommen med din ansökan till: 
anders.cykel@telia.com

Dumpersgatan 2. Kungälv

RISVEDEN
TOKATORP 1:30

Skogsfastighet om ca 22,5 ha utan byggnader, 
fördelat på 2 st. skiften. Produktiv skog ca 20,0 ha, 
mossimp ca 2,2 ha, bergimp ca 0,3 ha. Uppskattat 
virkesinnehav ca 3 160 m3sk, varav ca 2 100 m3sk 
S1-2, ca 1050 m3sk G1-2, ca 10 m3sk R1. Jakten 

fri tillträdesdagen. Älgjakten samregistrerad i 
Risvedens älgskötselområde, småviltsjakten fri.

Pris 1 400 000 kr eller högstbjudande.

För vidare information ring
 0303-23 08 04 eller 0705-29 34 81

Till salu
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ÄLVÄNGEN. Lördagen 
den 21 september gick 
brandlarmet på repsla-
garmuseet. 

Någon hade tänt eld 
på en skorsten.

Samma vecka uppger 
entreprenören Bengt 
Bengtsson att han 
nästan varje kväll hade 
inbrott i ett stort för-
råd på området.

Förfallna nedklottrade bygg-
nader i ett alltmer nedgånget 
industriområde bäddar för 
stök.

Inbrott och skadegörelse 
är vardag på Carlmarks tidi-
gare industriområde, som 
blivit ett farligt tillhåll för 
ungdomar. 

I samma område finns 
även ett av kommunens mest 
värdefulla kulturminnen 
och turistattraktion, nämli-
gen repslagarbanan med sitt 
museum. 

Eva Carlbrand på rep-
slagarmuseet är glad varje 
morgon hennes arbetsplats 
står kvar.

– Förra lördagen hade 
någon tänt eld på en skorsten 
och även saboterat dörrar 

som vi nu måste laga. Hela 
området måste städas upp 
om det ska bli någon föränd-
ring, det hjälper inte att bara 
stängsla in.

Inbrotten fortsätter
Det är inte bara museet 
som fått ovälkommet besök. 
Entreprenören Bengt 
Bengtsson, som bland annat 
står bakom Handelsplats 
Älvängen, hade samma vecka 
upprepade påhälsningar av 
tjuvar som tagit sig in i ett 
förråd på området.

– Det måste ha varit 
inbrott nästan varje natt 
under förförra veckan. Det 
handlar om stora utrym-
men, 3600 kvadratmeter, där 
vi förvarat allt material som 
togs till vara när husen revs 
där den nya handelsplatsen 
nu byggs. Man har stulit i 

princip allt av värde, metall- 
och kopparrör och annat 
användbart. Det är väldigt 
tråkigt.

Carlmarks tidigare indu-
striområde, som kommit att 
beskrivas som en kåkstad, ska 
städas upp. Frågan är bara 
när, eftersom den rättsliga 
tvisten med fastighetsägarna 
fortfarande pågår. 

– De har överklagat beslu-
tet igen, men vi har inte haft 
några ytterligare kontakter. 
Vi har försökt att stängsla 
in området, det är svårt att 
veta vad mer man kan göra. 
Vi har inte så många fler kort 
att spela ut från kommunens 
sida, säger Carita Sandros, 
sektorschef för samhälls-
byggnad.

– Kommunen 
maktlös när 
industriområdet 
förfaller

Skadegörelsen och inbrotten fortsätter

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Faksimil Alekuriren v 25 2013.

Carlmarks tidigare industriområde i Älvängen liknar idag mer en spökstad som lockar till 
kriminalitet.

Trädgårdsgatan 24
442 30 Kungälv
Tel: 0303-174 00

(mittemot Hälsö Fisk) KUNGÄLV

Kom in och se
höstens nyheter!

Välkommen in och provkör 
nya Golf Sportscombi.

Pris från 184 500 kr.
 VW/MÅN

 Fr 1 410  kr*

**

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62010 
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ÄLVÄNGEN. En otrevlig 
syn mötte morgon-
pendlarna vid Älväng-
ens station måndagen 
den 23 september.

Ett av trapphusen 
hade vanprytts med 
klotter och det är inte 
första gången.

Enligt Anders Dahl-
qvist, förvaltare på 
Västtrafi k, är ett tätt 
samarbete med poli-
sen den effektivaste 
lösningen. 

Ända sedan Alependeln togs 
i bruk i december förra året 
har man fått tampas med 
både skadegörelse och klot-
ter på såväl stationer som 
tåg. 

Senast förra måndagen 
hade någon klottrat i ett av 
trapphusen vid Älvängens 
station. På Västtrafik var 
man dock snabb med att 
anlita städare som tog bort 
det. 

Betongvallen vid pen-
delstationen i Bohus är ett 
annat ställe som numer 
vanpryds av stora sprayade 
bokstäver, så kallade ”tags”. 

Strävan efter att synas 
genom att sätta sin tag – sitt 
signum – på olika ställen är 
vad som gör problemet med 
klotter komplext. 

Anders Dahlqvist på 
Västtrafik, som förvaltar 
pendelstationerna i Ale, 

menar att media har ett 
ansvar att inte uppmuntra 
till att sprida budskapet.

– När man publicerar 
bilder på klottret blir det 
bara värre. Dessa personer 
strävar efter att synas och 
därför uppmuntrar det sna-
rare än avskräcker. 

Tätare polissamverkan
Hur ska man då komma till 
rätta med problemet?

– Det som ger bäst effekt 
är när polisen börjar plocka 
in klottrarna så att man visar 
att det faktiskt blir påföljder. 
Får de tag i någon så börjar 
kanske andra också tänka 
efter. Vi polisanmäler allt. 
Ju fler anmälningar, desto 
mer polisnärvaro och vi har 
nu ett ännu tätare samar-
bete när det gäller pendel-
stationerna i Ale.

Den stora vandalise-
ringen på stationer och tåg 

har minskat sedan pendeln 
sattes i bruk, men klottret 
däremot är ungefär samma. 

Alla stationer är numera 
utrustade med övervak-
ningskameror. Dessutom 
ronderar Securitas-vakter 
4-5 gånger per station och 
dygn och kommunala trygg-
hetsvärdar har anställts för 
att hålla ordning. Ändå är 
klottrarna framme.

– Detta är kostnader som 
det egentligen inte finns 
några medel för. Konse-
kvensen blir därför att ju 
mer pengar vi måste lägga 
på att återställa, desto 
mindre kan vi göra för de 
som sköter sig. Vi har även 
haft problem med att his-
sarna förstörs och det är 
den som måste åka hiss som 
blir drabbad, säger Anders 
Dahlqvist.

JOHANNA ROOS

– Samarbete med polisen effektivaste lösningen
Pendelstation utsatt för klotter

Klottrare framme i Älvängen. ”När man publicerar bilder 
på klottret blir det bara värre”, menar Anders Dahlqvist, 
förvaltare på Västtrafi k.
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ÄLVÄNGEN. Lördagen 
den 21 september gick 
brandlarmet på repsla-
garmuseet. 

Någon hade tänt eld 
på en skorsten.

Samma vecka uppger 
entreprenören Bengt 
Bengtsson att han 
nästan varje kväll hade 
inbrott i ett stort för-
råd på området.

Förfallna nedklottrade bygg-
nader i ett alltmer nedgånget 
industriområde bäddar för 
stök.

Inbrott och skadegörelse 
är vardag på Carlmarks tidi-
gare industriområde, som 
blivit ett farligt tillhåll för 
ungdomar. 

I samma område finns 
även ett av kommunens mest 
värdefulla kulturminnen 
och turistattraktion, nämli-
gen repslagarbanan med sitt 
museum. 

Eva Carlbrand på rep-
slagarmuseet är glad varje 
morgon hennes arbetsplats 
står kvar.

– Förra lördagen hade 
någon tänt eld på en skorsten 
och även saboterat dörrar 

som vi nu måste laga. Hela 
området måste städas upp 
om det ska bli någon föränd-
ring, det hjälper inte att bara 
stängsla in.

Inbrotten fortsätter
Det är inte bara museet 
som fått ovälkommet besök. 
Entreprenören Bengt 
Bengtsson, som bland annat 
står bakom Handelsplats 
Älvängen, hade samma vecka 
upprepade påhälsningar av 
tjuvar som tagit sig in i ett 
förråd på området.

– Det måste ha varit 
inbrott nästan varje natt 
under förförra veckan. Det 
handlar om stora utrym-
men, 3600 kvadratmeter, där 
vi förvarat allt material som 
togs till vara när husen revs 
där den nya handelsplatsen 
nu byggs. Man har stulit i 

princip allt av värde, metall- 
och kopparrör och annat 
användbart. Det är väldigt 
tråkigt.

Carlmarks tidigare indu-
striområde, som kommit att 
beskrivas som en kåkstad, ska 
städas upp. Frågan är bara 
när, eftersom den rättsliga 
tvisten med fastighetsägarna 
fortfarande pågår. 

– De har överklagat beslu-
tet igen, men vi har inte haft 
några ytterligare kontakter. 
Vi har försökt att stängsla 
in området, det är svårt att 
veta vad mer man kan göra. 
Vi har inte så många fler kort 
att spela ut från kommunens 
sida, säger Carita Sandros, 
sektorschef för samhälls-
byggnad.

– Kommunen 
maktlös när 
industriområdet 
förfaller

Skadegörelsen och inbrotten fortsätter

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Faksimil Alekuriren v 25 2013.

Carlmarks tidigare industriområde i Älvängen liknar idag mer en spökstad som lockar till 
kriminalitet.
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ter på såväl stationer som 
tåg. 

Senast förra måndagen 
hade någon klottrat i ett av 
trapphusen vid Älvängens 
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Får de tag i någon så börjar 
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Den stora vandalise-
ringen på stationer och tåg 

har minskat sedan pendeln 
sattes i bruk, men klottret 
däremot är ungefär samma. 

Alla stationer är numera 
utrustade med övervak-
ningskameror. Dessutom 
ronderar Securitas-vakter 
4-5 gånger per station och 
dygn och kommunala trygg-
hetsvärdar har anställts för 
att hålla ordning. Ändå är 
klottrarna framme.

– Detta är kostnader som 
det egentligen inte finns 
några medel för. Konse-
kvensen blir därför att ju 
mer pengar vi måste lägga 
på att återställa, desto 
mindre kan vi göra för de 
som sköter sig. Vi har även 
haft problem med att his-
sarna förstörs och det är 
den som måste åka hiss som 
blir drabbad, säger Anders 
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JOHANNA ROOS

– Samarbete med polisen effektivaste lösningen
Pendelstation utsatt för klotter

Klottrare framme i Älvängen. ”När man publicerar bilder 
på klottret blir det bara värre”, menar Anders Dahlqvist, 
förvaltare på Västtrafi k.
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GÖTEBORG. Medieelever 
från Ale gymnasium 
fi ck pröva sina vingar 
på Bok- och biblioteks-
mässan förra veckan.

Intervjuer med förfat-
tare och mässbesökare 
fi nns nu på klassens 
nyhetssajt Mediafl ash.
se.
I myllret av besökare på Bok- 
och biblioteksmässan i Göte-
borg fanns i förra veckan ett 
gäng unga reportrar från Ale 
gymnasiums samhällsveten-
skapliga program med med-
ieinriktning.

Intervjuer med såväl för-
fattare och andra kändisar 
som mässbesökare och mon-
terarpersonal har resulterat i 
artiklar, bilder samt film- och 

ljudklipp på elevernas egen 
nyhetssajt Mediaflash.se. 

– Tanken är att vi ska 
rikta oss till ungdomar, säger 
Nathalie Wessling.

Att få jobba i ”skarpt läge” 
tycker de är lärorikt.

– Förra året var vi mest 
här och kollade runt, men i 
år jobbar vi mer på riktigt. 
Uppgiften är att alla ska 
skriva en artikel och spela in 
en film och ett ljudklipp från 
mässan, berättar Lana Kal-
kali. 

Kändisintervjuer
Aleeleverna lyckades bland 
annat få en intervju med 
rapparen Petter, som nyli-
gen debuterade med boken 
”16 rader”, samt trollkarlen 

Carl-Einar Häckner, som 
svarade på frågan om vad 
han skulle kunna tänka sig att 
jobba med. 

– Vi ska försöka få till en 
intervju med Maria Monta-
zami, men det är inte säkert 
att det går, säger Frida Mell-
qvist. 

Självförtroendet ökar för 
varje genomförd intervju, 
men något manus brukar de 
inte ha.

– Några inledande frågor 
kan vara bra att skriva upp 
i förväg, men annars blir 
det mer avslappnat om man 
improviserar, säger Linn 
Falk Friberg.

På fältet. Frida Andersson, Linn Falk Friberg, Frida Mellqvist, Nathalie Wessling och Lana 
Kalkali går alla på samhällsvetenskapliga programmet med medieinriktning på Ale gymnasium. 
Förra veckan rapporterade de från Bok- och biblioteksmässan på Svenska mässan i Göteborg. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Medieelever rapporterade från bokmässan

På fält t F id A d Li F lk F ib F id M ll i t N th li W li h L

Skarpt läge

Beijer i Älvängen 
Tel: 075-241 7050 
www.beijerbygg.se

Passa på att 
göra höstens 
fönsterklipp!

Vi bjuder på grillkorv! 
Och ni kan titta på hela  
SP Fönsters sortiment i  
deras turnébuss under  
hela dagen.

Öppettider
Mån-Fre 6.30–18.00 

Lör 9.00–14.00 

Kom och besök oss 
måndag 7 oktober kl 09-15  

SP Fönster är här med deras 

ROADSHOW
Få unika kampanj- 

erbjudanden på plats!
Deras experter är på plats så passa på  
att ta med dig dina frågor om fönster.

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

NOLS MEKANISKA 
VERKSTAD FLYTTAR
Jag tackar grannar för att ni stått ut med mig 
och min verksamhet i Lilla Viken, Bohus. 
Byggnaden, del utav maskinpark, 
vertyg och material erbjudes till 
försäljning. Mer info för er som är 
intresserade på:  
tomas@nolsmek.se

Tomas W Gullbrand.
NOLS MEKANISKA

VERKSTAD AB
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ALE. Fallande stenar 
från ett borrningsar-
bete i Bohus föll ner på 
Kristina Sjöbergs bil 
och orsakade bucklor i 
motorhuven. 

Skadan är anmäld 
till Trafi kverket, men 
någon ersättning får 
hon inte.

– Man undrar hur 
många fl er som drab-
bats på samma sätt, 
säger hon.

Det var den 2 juli som Kris-
tina Sjöberg från Grunne 
kom körande söderut på E45. 
I höjd med Bohus strax innan 
motet small det plötsligt till i 
motorhuven. 

– Jag såg något komma 
farande uppifrån berget på 
vänster sida, men jag kunde 
inte göra något. 

Stenarna landade på 
motorhuven och orsakade 
bucklor och kraftiga repor i 
lacken.

Hon anmälde händelsen 
till Trafikverket, med hopp 
om att kunna få ersättning för 
skadan. 

Dessvärre gjorde de en 
annan bedömning. I sitt utlå-
tande bekräftar man att det 
pågick arbeten med borrning 

inför sprängning på berget 
vid det aktuella tillfället, men 
menar samtidigt att det inte 
går att bevisa att Trafikverket 
eller entreprenören Svevia 
har orsakat skadan genom ett 
vårdslöst agerande. 

Samma besked fick hon på 
sin omprövning.

”Osannolikt”
– Jag uppfattar det som att 
man måste kunna visa på 
vårdslöshet för att få chans 
till ersättning, det räcker inte 
med att jag kan visa på de 
skador som uppstått på min 
bil, där man tydligt ser att 
föremålen kommit uppifrån. 

Enligt Trafikverkets 

bedömning är det osanno-
likt att sten sprätter iväg vid 
den typen av borrning, då 
det endast är borrkalk som 
kommer upp. Trafikverket 
menar också att entreprenö-
ren inte noterat den aktuella 
incidenten, något som får 
Kristina Sjöberg att gå i taket.

– Står man och borrar uppe 
på ett berg med hörselskydd 
går det väl inte att ha full koll 
på exakt vad som sker runt 
omkring. Jag tycker inte att 
det är försvarbart och man 
undrar hur många fler som 
drabbats på samma sätt och 
inte heller beviljats ersätt-
ning, säger Kristina Sjöberg.

JOHANNA ROOS

ÄLVÄNGEN. Lätta på 
gasen och ha ett brett 
seende när du kör.

Den uppmaningen 
kommer från Ale Jakt-
vårdskrets.

– Nyligen hade vi fem 
älgolyckor inom loppet 
av en vecka. Samtliga 
inträffade mellan Han-
delsplats Älvängen och 
Ljungbergs Såg, säger 
Janne Johansson.

Janne Johansson är samord-
nare i Ale Jaktvårdkrets och 
Åke Niklasson ordförande i 
densamma. De sitter inne med 
aktuell statistik över antalet 
viltolyckor i kommunen. Det 
är vid den här tiden på året 
som de allra flesta incidenter 
sker.

– Älgarna stöter bort sina 
fjolårsungar och det innebär 
att det rör sig mycket vilt, för-
klarar Åke Niklasson.

Viltstängsel finns längs med 

E45 genom hela kommunen, 
men det är vid trafikplatserna 
som djuren letar sig in på väg-
banan.

– Det finns inget stäng-
sel vid trafikplatserna. När 
djuren väl tagit sig in i området 
kommer de inte ut igen, för-
klarar Janne Johansson.

Kända älgstråk
Provisoriska älgvarningsskyl-
tar har nu satts upp i norr- och 
södergående färdriktning i 
Älvängen. Förhoppningsvis 
ska detta få bilförarna att rea-
gera. 

– Vi har flera kända älgstråk 
i vår kommun. Tyvärr har vi 
bara en viltbro i Ale och varför 
det är så kan man sätta ett 
stort frågetecken för. Vår enda 
viltbro finns i Äskekärr, säger 
Janne Johansson.

I Ale kommun rapportera-
des 90 viltolyckor under 2012, 
från Surte i söder till Alvhem i 
norr. Janne Johansson tror att 
siffran blir ungefär densamma 

även i år.
– Nu gäller det att vara 

extremt vaksam, framförallt i 
gryningen och i skymningen. 
De olyckor som har skett i 
Älvängen på senare tid har alla 
inträffat på förnatten.

Skulle olyckan vara framme 
är föraren skyldig att anmäla 
händelsen till polisen.

– Det är ett lagkrav på det, 
oavsett om djuret blivit skadat 
eller inte. Vid fysisk kontakt 
med vilt ska polisen underrät-
tas. Det krävs också en anmä-
lan för att man ska få ut något 
på sin försäkring, i annat fall 
betraktas det som smitning, 
säger Åke Niklasson.

– Olyckor som ska rap-
porteras omfattar allt hjortvilt 
samt vildsvin. Man ringer 112, 
så tar polisen alla uppgifter. 
Du får också i uppdrag att 
märka ut olycksplatsen. Det 
finns särskilda remsor som 
Bilprovningen tillhandahåller. 
Remsorna syns bra i mörkret 
och underlättar arbetet för 
de jägare som ska påbörja ett 
eftersök.

Jaktvårdskretsen har stän-
dig jour, beredd att rycka ut 
om polisen ringer.

– Polisen är vår arbetsgivare 
i samband med eftersök. Då 
finns inga markgränser utan 
vi söker till dess att vi hittar 
djuret, säger Janne Johansson.

Uppklarandefrekvensen är 
så hög som 85 procent. Ett 
skadat djur brukar inte för-
svinna särskilt långt innan det 
lägger sig.

– Våra jägare är alltid utrus-
tade med orange väst och går 
med hund som har lång lina. I 
likhet där det pågår vägarbeten 
bör man som trafikant iaktta 
försiktighet och dämpa farten, 
avslutar Janne Johansson.

JONAS ANDERSSON

Investeringssparkonto
- ett långsiktigt sparande.
Ny sparform som gör det enklare för dig att 
skattefritt* köpa och sälja aktier, fonder och 
andra värdepapper. 
 
Ring 0303-33 16 32, eller kom in till mig på
kontoret i Ale, så berättar jag mer.

Cathrin Söderström, Privatrådgivare Bank 
lansforsakringar.se/alvsborg

*Sparformen har en årlig avkastningsskatt. 

ar.se/alvsborg

årlig avkastningsskatt.

Vid halv åtta-tiden på onsdagskvällen blev en man påkörd 
av ett tåg vid Nols station. Mannen, som fi ck benet avka-
pat i samband med olyckan, ringde själv till SOS Alarm. 
Den skadade mannen avfördes till Sahlgrenska sjukhuset 
i Göteborg. Lokföraren chockades.

Text: Jonas Andersson   Foto: Christer Grändevik

– Fick benet avkapat

Man påkörd av tåget i Nol

Åke Niklasson och Janne Johansson i Ale Jaktvårdskrets vid den plats i Älvängen där fl era 
älgolyckor rapporterats den senaste tiden. Provisoriska älgvarningsskyltar har nu satts upp 
på E45 mellan Handelsplats Älvängen och Ljungbergs Såg.

Viltvarning utfärdad
Upprörd. Kristina Sjöbergs bil träffades av fallande sten från 
ett bergsarbete i Bohus. Händelsen är anmäld till Trafi kver-
ket, men någon ersättning för skadan får hon inte. 

– Kristina
Sjöberg nekas 
ersättning från 
Trafi kverket

Bilen träffades av fallande sten

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

Välj den mäklare 
som har köparna!

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

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

www.svenskfast.se
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vid det aktuella tillfället, men 
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man måste kunna visa på 
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till ersättning, det räcker inte 
med att jag kan visa på de 
skador som uppstått på min 
bil, där man tydligt ser att 
föremålen kommit uppifrån. 
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likt att sten sprätter iväg vid 
den typen av borrning, då 
det endast är borrkalk som 
kommer upp. Trafikverket 
menar också att entreprenö-
ren inte noterat den aktuella 
incidenten, något som får 
Kristina Sjöberg att gå i taket.

– Står man och borrar uppe 
på ett berg med hörselskydd 
går det väl inte att ha full koll 
på exakt vad som sker runt 
omkring. Jag tycker inte att 
det är försvarbart och man 
undrar hur många fler som 
drabbats på samma sätt och 
inte heller beviljats ersätt-
ning, säger Kristina Sjöberg.

JOHANNA ROOS

ÄLVÄNGEN. Lätta på 
gasen och ha ett brett 
seende när du kör.

Den uppmaningen 
kommer från Ale Jakt-
vårdskrets.

– Nyligen hade vi fem 
älgolyckor inom loppet 
av en vecka. Samtliga 
inträffade mellan Han-
delsplats Älvängen och 
Ljungbergs Såg, säger 
Janne Johansson.

Janne Johansson är samord-
nare i Ale Jaktvårdkrets och 
Åke Niklasson ordförande i 
densamma. De sitter inne med 
aktuell statistik över antalet 
viltolyckor i kommunen. Det 
är vid den här tiden på året 
som de allra flesta incidenter 
sker.

– Älgarna stöter bort sina 
fjolårsungar och det innebär 
att det rör sig mycket vilt, för-
klarar Åke Niklasson.

Viltstängsel finns längs med 

E45 genom hela kommunen, 
men det är vid trafikplatserna 
som djuren letar sig in på väg-
banan.

– Det finns inget stäng-
sel vid trafikplatserna. När 
djuren väl tagit sig in i området 
kommer de inte ut igen, för-
klarar Janne Johansson.

Kända älgstråk
Provisoriska älgvarningsskyl-
tar har nu satts upp i norr- och 
södergående färdriktning i 
Älvängen. Förhoppningsvis 
ska detta få bilförarna att rea-
gera. 

– Vi har flera kända älgstråk 
i vår kommun. Tyvärr har vi 
bara en viltbro i Ale och varför 
det är så kan man sätta ett 
stort frågetecken för. Vår enda 
viltbro finns i Äskekärr, säger 
Janne Johansson.

I Ale kommun rapportera-
des 90 viltolyckor under 2012, 
från Surte i söder till Alvhem i 
norr. Janne Johansson tror att 
siffran blir ungefär densamma 

även i år.
– Nu gäller det att vara 

extremt vaksam, framförallt i 
gryningen och i skymningen. 
De olyckor som har skett i 
Älvängen på senare tid har alla 
inträffat på förnatten.

Skulle olyckan vara framme 
är föraren skyldig att anmäla 
händelsen till polisen.

– Det är ett lagkrav på det, 
oavsett om djuret blivit skadat 
eller inte. Vid fysisk kontakt 
med vilt ska polisen underrät-
tas. Det krävs också en anmä-
lan för att man ska få ut något 
på sin försäkring, i annat fall 
betraktas det som smitning, 
säger Åke Niklasson.

– Olyckor som ska rap-
porteras omfattar allt hjortvilt 
samt vildsvin. Man ringer 112, 
så tar polisen alla uppgifter. 
Du får också i uppdrag att 
märka ut olycksplatsen. Det 
finns särskilda remsor som 
Bilprovningen tillhandahåller. 
Remsorna syns bra i mörkret 
och underlättar arbetet för 
de jägare som ska påbörja ett 
eftersök.

Jaktvårdskretsen har stän-
dig jour, beredd att rycka ut 
om polisen ringer.

– Polisen är vår arbetsgivare 
i samband med eftersök. Då 
finns inga markgränser utan 
vi söker till dess att vi hittar 
djuret, säger Janne Johansson.

Uppklarandefrekvensen är 
så hög som 85 procent. Ett 
skadat djur brukar inte för-
svinna särskilt långt innan det 
lägger sig.

– Våra jägare är alltid utrus-
tade med orange väst och går 
med hund som har lång lina. I 
likhet där det pågår vägarbeten 
bör man som trafikant iaktta 
försiktighet och dämpa farten, 
avslutar Janne Johansson.

JONAS ANDERSSON

Investeringssparkonto
- ett långsiktigt sparande.
Ny sparform som gör det enklare för dig att 
skattefritt* köpa och sälja aktier, fonder och 
andra värdepapper. 
 
Ring 0303-33 16 32, eller kom in till mig på
kontoret i Ale, så berättar jag mer.

Cathrin Söderström, Privatrådgivare Bank 
lansforsakringar.se/alvsborg

*Sparformen har en årlig avkastningsskatt. 

ar.se/alvsborg

årlig avkastningsskatt.

Vid halv åtta-tiden på onsdagskvällen blev en man påkörd 
av ett tåg vid Nols station. Mannen, som fi ck benet avka-
pat i samband med olyckan, ringde själv till SOS Alarm. 
Den skadade mannen avfördes till Sahlgrenska sjukhuset 
i Göteborg. Lokföraren chockades.

Text: Jonas Andersson   Foto: Christer Grändevik

– Fick benet avkapat

Man påkörd av tåget i Nol

Åke Niklasson och Janne Johansson i Ale Jaktvårdskrets vid den plats i Älvängen där fl era 
älgolyckor rapporterats den senaste tiden. Provisoriska älgvarningsskyltar har nu satts upp 
på E45 mellan Handelsplats Älvängen och Ljungbergs Såg.

Viltvarning utfärdad
Upprörd. Kristina Sjöbergs bil träffades av fallande sten från 
ett bergsarbete i Bohus. Händelsen är anmäld till Trafi kver-
ket, men någon ersättning för skadan får hon inte. 

– Kristina
Sjöberg nekas 
ersättning från 
Trafi kverket

Bilen träffades av fallande sten

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

Välj den mäklare 
som har köparna!

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

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

www.svenskfast.se
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Tisdag 24 september

Skadegörelse
Skadegörelse rapporteras 
från resecentrum i Älvängen. 
Gärningsmännen använder sig 
av sprayfärg, bläck och blyerts. 
De ristar även i glaset med ett 
vasst föremål.

Torsdag 26 september

Slangning
Stöld av bensin på Göteborgs-
vägen i Surte. En lägenhetsin-
nehavare vaknar av väsen 
utanför och upptäcker att en 
person håller på att slanga 
bensin.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

ÄLVÄNGEN. Henrik 
Kjellberg har arbetat 
tio år som mäklare på 
olika orter.

Sedan den 1 septem-
ber driver han Axels-
sons Fastighetsbyrå i 
Älvängen.

– Jag ser en jättepo-
tential i Ale, säger Hen-
rik till lokaltidningen.

Henrik Kjellberg har varit 
verksam som mäklare i tio 
år varav två år som delägare 
på ett kontor i Karstad inom 
Fastighetsbyrån.

– Varför vi flyttade från 
Värmland beror på att min 
fru blev erbjuden ett arbete 
i Göteborg. Flyttlasset gick 
till Nödinge 2011, ett beslut 
vi inte har behövt ångra. 
Vi trivs fantastiskt bra, det 
fungerar utmärkt med skola 
och dagis för våra barn och vi 

njuter av närheten till Göte-
borg och till havet, berättar 
Henrik.

– Ale är verkligen en 
kommun som har framti-
den för sig. Pendeln innebär 
många möjligheter för invå-
narna.

Efter drygt två år hos 
Axelssons Fastighetsbyrå 
påbörjades en diskussion 
mellan Henrik Kjellberg och 
de båda ägarna, Jan Erik 
Axelsson och Claes Tevell, 
om framtiden för Älvängen-
kontoret. Det landade i ett 
övertagande av verksamhe-
ten i Ale och Lilla Edet.

– I det här fallet pratar vi 
om franchising under Axels-
sons flagg. Axelssons Fastig-
hetsbyrå är marknadsledande 
i Kungälv och jag ser en stor 
potential även här. Vi är tre 
personer som bemannar 
kontoret i Älvängen, men ska 

– Nu ansvarar Henrik Kjellberg för Ale och Lilla Edet

Franchising under 
Axelssons fl agg

ÄLVÄNGEN. Hela 113 
kunder visade intresse 
för de 30 BoKlok-
lägenheterna i Krono-
gården som i lördags 
bjöds ut till försäljning 
på IKEA-varuhuset i 
Bäckebol. 

Det stora intresset 
gjorde att en turord-
ningslista upprät-
tades, genom vilken 
kunderna får välja sin 
bostad med hjälp av 
lottdragning.

Så var det dags för de första 
lägenheterna i det nya 
bostadsområdet Kronogår-
den på Älvängens höjd att 
bjudas ut till försäljning. 
Evenemanget, som hölls i 
lördags på IKEA-varuhuset 
i Bäckebol, lockade många 
intresserade som under 
två timmar hade chans att 
lämna en ”bokningsanmä-
lan”. Sammanlagt fick man 
hela 113 spekulanter till 
de 30 lägenheterna, som 
väntas stå inflyttningsklara 
innan sommaren nästa år. 

För att ge alla samma 
chans har man tagit hjälp av 

lotten för att fördela bostä-
derna. En turordningslista 
över vilka kunder som får 
välja först upprättades och 
alla med könummer 1-60 
bjuds in till ett informa-
tionsmöte. 

– Övervägande var det 
personer som redan bor i 
Ale som var intresserade, 
främst från Älvängen och 
Nödinge. Det var många 
yngre och många äldre. 
Det pratades en hel del 
kring pendeln, som gjort 
Ale mycket attraktivt, säger 
Carina Berntsson, kund-
ansvarig säljare på BoKlok. 

Det aktuella området 
som fått namnet Skogsrået 
innefattar såväl tvårums-
lägenheter som treor och 
fyror, alla bostadsrätter 
med en yta på 53, 69 res-
pektive 81 kvadratmeter.

BoKlok-konceptet, som 
funnits i närmare 20 år, 
har utvecklats av Skanska i 
samarbete med IKEA och 
grundidén är att skapa ett 
kvalitetsboende med god 
design till en lägre kostnad.

JOHANNA ROOS

Framtidsbild. Så här kan det se ut i området Skogsrået i 
Kronogården på Älvängens höjd framåt sommaren nästa år.

– Kunderna övervägande alebor
Stort intresse för Kronogården

även tillsätta en administrativ 
tjänst i höst, förklarar Henrik 
Kjellberg.

På vilket sätt sticker 
Axelssons Fastighetsbyrå 
ut?

– Vi tillhandahåller många 
tjänster under ett och samma 
tak, även om huvudfokus 
ligger på mäkleri. Vi är en 
fristående byrå som kan gå 
utanför ramarna. Vi följer 
kunden under hela proces-
sen. Har vi en köpare som 
behöver sälja en lägenhet 
på Hisingen så hjälper vi till 
med det också.

Hur ser det ut på 
bostadsmarknaden i Ale 
just nu?

– Generellt sett så har 
den tagit ett jättekliv både 
intresse- och prismässigt. 
I första hand är det göte-
borgare som söker sig hit. 
Det är villor i bra skick som 
efterfrågas; tak, fönster och 
uppvärmningssystem ska 
vara fixat. Spekulanterna ser 
gärna en närhet till någon av 
pendelstationerna.

– Det faktum att Göte-
borg ligger inom ett nära 
pendlingsavstånd gör Ale 
attraktivt. Det är det som 

Ale kommun ska fortsätta att 
marknadsföra.

Hur ser det ut i Lilla 
Edets kommun, som ert 
kontor också ansvarar för?

– Vi ser ett ökat intresse 

för framförallt Lödöse med 
dess närhet till pendelstatio-
nen. Vi har också en mäklare 
som enbart jobbar i Lilla 
Edets kommun, avslutar 
Henrik Kjellberg.

Henrik Kjellberg har tagit över ansvaret för Axelssons Fastighetsbyrås kontor i Älvängen. 
Här ses han tillsammans med kollegorna Ann-Sofi e Johansson och Maria Karlsson.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Öppettider
Månd-torsd kl 09-19

Fred kl 09 – After Work
Lörd-sönd kl 10-16

Vardagar kl  11-15

OKTOBERFEST MED VÅR 

SUCCÈTRUBADUR

LEE  THOMAS

Restaurang & Catering 

Backa Säteri
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Ella Persson heter 
jag och den här 
veckan har jag varit 

praktikant på Alekuriren. 
Jag ville väldigt gärna praoa 
på en tidning för att jag i 
framtiden vill bli journalist. 
Jag ringde och frågade alla 
tidningar jag kunde komma 
på om de tog emot prak-
tikelever, men alla sa nej. 

Men som tur var så sa min 
mammas jobbarkompis att 
det fanns en tidning till jag 
kunde söka till och det var 
Alekuriren. Och nu sitter 
jag här.

Jag lever och bor på 
Hönö. Jag är uppvuxen 
med bad varje dag på som-
maren, hönökaka som 
bakas varje år i källarens 

vedugn, släktingars fiske-
historier och långt avstånd 
mellan busstiderna. Jag 
älskar att bo på en ö, men 
ibland när jag träffar folk 
från till exempel  Göteborg 
så tänker de på saltkråkan. 
Jag kan rapportera att 
utvecklingen gått framåt 
även här trots att vi är
 en färjeresa bort. 

Om livet 
som öbo

Nu är ju Hönö ett väldigt 
lugnt ställe, men under 
delar av 1900-talet så var det 
definitivt inte det mest frid-
fulla stället i Sverige. Ernst 
Hörnberg, 84, är en man 
som bott på Hönö i hela sitt 
liv och han var med om den 
hektiska perioden. 

Jag frågar Ernst om hur 
mycket han tycker Hönö 
har förändrats och han säger 
mycket och pekar på en tavla 
av Hönö Klåva. 

– Mycket har rivits 
och byggts nytt. De flesta 
grusvägarna är borta. Jag 
kommer ihåg en stig täckt 
av musselskal som fanns. Vi 
brukade springa barfota över 
den.

Ernst växte som många 
andra upp under andra 
världskriget.

– Jag gick i skolan i sex år 
och 1943, när jag var 14 år, 
så blev jag fiskare. Innan så 
hade jag varit springpojke.

Att det var den hårda 
skolan är något Ernst pratar 
mycket om.

– Militären gick runt på 
öarna och de behövde ju 
någonstans att sova så de tog 
rummen. Hamningången 
var också bevakad och 
avspärrad med en lång kät-
ting. Man var tvungen att ha 
en passersedel för att komma 
ut. Ibland så rodde vi ut till 
Vinga och där kunde man 
plocka måsägg. Mamma 
brukade göra sockerkaka av 
dem. De blev så röda och 
granna. 

Under andra världskriget 
så lades mycket minor ut 
utanför öarnas hamnar. Det 

var ett stort problem för 
fiskarna.

– Många båtar sprängdes. 
Jag vet bara en som överlevt 
en sådan explosion och det 
var en pojk som stod längst 
ut i fören. Vi kunde ta reda 
på var minorna låg för att de 
ibland fastnade i vår utrust-
ning. När den tunga minan 
fastande i näten så gick de 
svaga vajrarna av. En gång 
när det hade stormat och 
minorna hade flutit upp så 
var vi ute med båten. Jag 
kunde räkna till 17 minor 
som vi passerade.

Tyskarna trodde att fis-
karna rapporterade till eng-
elsmännen om var minorna 
låg och de började skjuta på 
dem.

– De flög över oss och 
började skjuta. Kulorna 
gick inte genom däcket så vi 
sprang under däck och vän-
tade tills det var över. Min 
far och bror blev kidnappade 
när de var ute och tagna till 
Kiel men de kom tillbaka 
oskadda ett par månader 
senare. Det var många som 
slutade vara fiskare under 
krigsåren för att de inte kla-
rade av det längre.

Hönö förr

Ernst Hörnberg berättar 
om öarna förr.

Hönö Röds feskeboar.

Klipporna i Ersdalen.

ÖMÅL
På öarna fi nns något som kallas 
ömål. Det är en dialekt med 
speciella ord som pratas av 
öborna. Den var vanligare förr, 
men nu pratas den mest av de 
vuxna och äldre och några få 
ungdomar. 

Exempel på ord på ömål:
Tjotte: någon som inte är från 
öarna
Van: vatten
Båd: båt
Gale: fi skmås
Töga: dimma 

GÖTEBORGS 
SKÄRGÅRD
Utanför Torslanda och efter en 
färd på väg 155 så är man framme 
vid Lilla Varholmen. Där går 
färjorna till Hönö och Björkö, två 
av de tio öarna i Öckerö kommun. 
Från dem går det broar och färjor 
till de övriga öarna. På sommaren 
är bilköerna långa för att alla vill 
komma ut till vackra Göteborgs 
skärgård. Det fi nns mycket natur 
att se, men det fi nns också shop-
ping bland annat i Hönö Klåva. 

I Öckerö kommun är sportin-
tresset stort, speciellt innebandy, 
fotboll och ishockey.Det tränas 
fl itigt och det märks på de fi na 
resultat som många lag uppnår. 
Hönö-Björkö F-99 i fotboll ligger 
till exempel etta i sin serie. 

Under Ersdalens lövverk.
Utsikt från Öckeröleden.

TEXT & BILD

ELLA PERSSON
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NOL. Hudterapeuten 
Sara Enelund från Nol 
förverkligade en gam-
mal dröm och öpp-
nade salongen Endless 
Beauty – i mammas 
källare.

Hennes långsik-
tiga mål är att med sin 
specialkunskap kunna 
hjälpa ungdomar med 
hudproblem.

Salong Endless Beauty är 
inte den lättaste att hitta, 
trots sitt centrala läge allde-
les i närheten av pendelsta-
tionen i Nol. 

– Det är lite det som är 
meningen. Här ska man 
känna att man kan komma 
och gå som man är och inte 
behöva sminka sig direkt 
efter en behandling, menar 
Sara Enelund, hudterapeut.

Inbäddat i grönska ligger 
det blåmålade trähuset all-
deles vid Folkets Husvägens 
början. Lantlig idyll präglar 
den lilla inredda källaren där 
hon tar emot sina kunder. 

Inne i behandlingsrum-
met har företagsrådgivaren 
Lena Wingbro tagit plats på 
den mjuka bädden i väntan 
på att ansiktsbehandlingen 
ska börja. 

– Det är till och med 
värme i madrassen, hur lyxigt 
som helst, säger hon.

Endless Beauty öppnade 
för bara en månad sedan, 
men ryktet om den nya skön-
hetssalongen i Nol har redan 
börjat sprida sig. 

Innan Sara utbildade sig 
till hudterapeut för två år 
sedan jobbade hon på lager, 
men hon har alltid velat 
arbeta med människor. 

Vill föreläsa
Hudvård och ansiktsbehand-
lingar förknippas ofta med 
skönhet, men Sara har även 
ett annat syfte med sin verk-
samhet. 

– Jag vill hjälpa ungdomar 
med problemhud. Det kan 
ofta påverka hela livet och 

mycket går att behandla bara 
man vet hur. En dröm vore 
att någon gång få föreläsa för 
ungdomar om hur man bäst 
tar hand om sin hy.

Eftersom vem som helst 
i dagens läge kan kalla sig 
hudterapeut vill Sara Ene-
lund framhålla hennes med-
lemskap i SHR – Svenska 
Hudterapeuters Riksorgani-
sation. 

Efter såväl rengörning 
som peeling börjar Lena 
Wingbro känna sig ordent-
ligt rengjord i ansiktet.

– Jag har aldrig brytt mig 
särskilt mycket om min hud 
så här finns absolut saker att 
lära, säger hon under den 
varma handduken.

JOHANNA ROOS

Nu bygger vi klart Green Village vid Keillers 
damm.  För dig som är snabb att teckna 
avtal finns det pengar att spara. Ni som 
tecknar er för en 2:a, 3:a eller 4:a innan 15:e 
okt 2013, bor 12 månader kostnadsfritt  
utan Brf. avgift. (begränsat antal)

Vi har öppen visning söndagar kl. 13-15. 

Kontakta M2, 031-10 58 80  
för personlig visning.

12 MÅNADER 
KOSTNADSFRI BRF. AVGIFT

Sara Enelund, hudterapeut har nyss startat salongen End-
less Beauty i Nol, där hon utför såväl ansiktsbehandlingar 
som vaxning av ben, färgning av fransar och bryn och enk-
lare massage. Här får Lena Wingbro en ansiktsbehandling.

– Lantlig lyx
på Salong 
Endless Beauty

Strålande hud i Nol

Dörrarna slås upp 
fredag 4 oktober klockan 10. 
Kom in och ta del av höstens 

nyheter i Ale Torgs livsstilsbutik.
Jag bjuder på kaffe hela helgen!

Var med och fi ra 

invigningen av

Hjärtligt 
välkommen!
Pernilla Fagerholm
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har förändrats och han säger 
mycket och pekar på en tavla 
av Hönö Klåva. 

– Mycket har rivits 
och byggts nytt. De flesta 
grusvägarna är borta. Jag 
kommer ihåg en stig täckt 
av musselskal som fanns. Vi 
brukade springa barfota över 
den.

Ernst växte som många 
andra upp under andra 
världskriget.

– Jag gick i skolan i sex år 
och 1943, när jag var 14 år, 
så blev jag fiskare. Innan så 
hade jag varit springpojke.

Att det var den hårda 
skolan är något Ernst pratar 
mycket om.

– Militären gick runt på 
öarna och de behövde ju 
någonstans att sova så de tog 
rummen. Hamningången 
var också bevakad och 
avspärrad med en lång kät-
ting. Man var tvungen att ha 
en passersedel för att komma 
ut. Ibland så rodde vi ut till 
Vinga och där kunde man 
plocka måsägg. Mamma 
brukade göra sockerkaka av 
dem. De blev så röda och 
granna. 

Under andra världskriget 
så lades mycket minor ut 
utanför öarnas hamnar. Det 

var ett stort problem för 
fiskarna.

– Många båtar sprängdes. 
Jag vet bara en som överlevt 
en sådan explosion och det 
var en pojk som stod längst 
ut i fören. Vi kunde ta reda 
på var minorna låg för att de 
ibland fastnade i vår utrust-
ning. När den tunga minan 
fastande i näten så gick de 
svaga vajrarna av. En gång 
när det hade stormat och 
minorna hade flutit upp så 
var vi ute med båten. Jag 
kunde räkna till 17 minor 
som vi passerade.

Tyskarna trodde att fis-
karna rapporterade till eng-
elsmännen om var minorna 
låg och de började skjuta på 
dem.

– De flög över oss och 
började skjuta. Kulorna 
gick inte genom däcket så vi 
sprang under däck och vän-
tade tills det var över. Min 
far och bror blev kidnappade 
när de var ute och tagna till 
Kiel men de kom tillbaka 
oskadda ett par månader 
senare. Det var många som 
slutade vara fiskare under 
krigsåren för att de inte kla-
rade av det längre.

Hönö förr

Ernst Hörnberg berättar 
om öarna förr.

Hönö Röds feskeboar.

Klipporna i Ersdalen.

ÖMÅL
På öarna fi nns något som kallas 
ömål. Det är en dialekt med 
speciella ord som pratas av 
öborna. Den var vanligare förr, 
men nu pratas den mest av de 
vuxna och äldre och några få 
ungdomar. 

Exempel på ord på ömål:
Tjotte: någon som inte är från 
öarna
Van: vatten
Båd: båt
Gale: fi skmås
Töga: dimma 

GÖTEBORGS 
SKÄRGÅRD
Utanför Torslanda och efter en 
färd på väg 155 så är man framme 
vid Lilla Varholmen. Där går 
färjorna till Hönö och Björkö, två 
av de tio öarna i Öckerö kommun. 
Från dem går det broar och färjor 
till de övriga öarna. På sommaren 
är bilköerna långa för att alla vill 
komma ut till vackra Göteborgs 
skärgård. Det fi nns mycket natur 
att se, men det fi nns också shop-
ping bland annat i Hönö Klåva. 

I Öckerö kommun är sportin-
tresset stort, speciellt innebandy, 
fotboll och ishockey.Det tränas 
fl itigt och det märks på de fi na 
resultat som många lag uppnår. 
Hönö-Björkö F-99 i fotboll ligger 
till exempel etta i sin serie. 

Under Ersdalens lövverk.
Utsikt från Öckeröleden.

TEXT & BILD

ELLA PERSSON
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NOL. Hudterapeuten 
Sara Enelund från Nol 
förverkligade en gam-
mal dröm och öpp-
nade salongen Endless 
Beauty – i mammas 
källare.

Hennes långsik-
tiga mål är att med sin 
specialkunskap kunna 
hjälpa ungdomar med 
hudproblem.

Salong Endless Beauty är 
inte den lättaste att hitta, 
trots sitt centrala läge allde-
les i närheten av pendelsta-
tionen i Nol. 

– Det är lite det som är 
meningen. Här ska man 
känna att man kan komma 
och gå som man är och inte 
behöva sminka sig direkt 
efter en behandling, menar 
Sara Enelund, hudterapeut.

Inbäddat i grönska ligger 
det blåmålade trähuset all-
deles vid Folkets Husvägens 
början. Lantlig idyll präglar 
den lilla inredda källaren där 
hon tar emot sina kunder. 

Inne i behandlingsrum-
met har företagsrådgivaren 
Lena Wingbro tagit plats på 
den mjuka bädden i väntan 
på att ansiktsbehandlingen 
ska börja. 

– Det är till och med 
värme i madrassen, hur lyxigt 
som helst, säger hon.

Endless Beauty öppnade 
för bara en månad sedan, 
men ryktet om den nya skön-
hetssalongen i Nol har redan 
börjat sprida sig. 

Innan Sara utbildade sig 
till hudterapeut för två år 
sedan jobbade hon på lager, 
men hon har alltid velat 
arbeta med människor. 

Vill föreläsa
Hudvård och ansiktsbehand-
lingar förknippas ofta med 
skönhet, men Sara har även 
ett annat syfte med sin verk-
samhet. 

– Jag vill hjälpa ungdomar 
med problemhud. Det kan 
ofta påverka hela livet och 

mycket går att behandla bara 
man vet hur. En dröm vore 
att någon gång få föreläsa för 
ungdomar om hur man bäst 
tar hand om sin hy.

Eftersom vem som helst 
i dagens läge kan kalla sig 
hudterapeut vill Sara Ene-
lund framhålla hennes med-
lemskap i SHR – Svenska 
Hudterapeuters Riksorgani-
sation. 

Efter såväl rengörning 
som peeling börjar Lena 
Wingbro känna sig ordent-
ligt rengjord i ansiktet.

– Jag har aldrig brytt mig 
särskilt mycket om min hud 
så här finns absolut saker att 
lära, säger hon under den 
varma handduken.

JOHANNA ROOS

Nu bygger vi klart Green Village vid Keillers 
damm.  För dig som är snabb att teckna 
avtal finns det pengar att spara. Ni som 
tecknar er för en 2:a, 3:a eller 4:a innan 15:e 
okt 2013, bor 12 månader kostnadsfritt  
utan Brf. avgift. (begränsat antal)

Vi har öppen visning söndagar kl. 13-15. 

Kontakta M2, 031-10 58 80  
för personlig visning.

12 MÅNADER 
KOSTNADSFRI BRF. AVGIFT

Sara Enelund, hudterapeut har nyss startat salongen End-
less Beauty i Nol, där hon utför såväl ansiktsbehandlingar 
som vaxning av ben, färgning av fransar och bryn och enk-
lare massage. Här får Lena Wingbro en ansiktsbehandling.

– Lantlig lyx
på Salong 
Endless Beauty

Strålande hud i Nol

Dörrarna slås upp 
fredag 4 oktober klockan 10. 
Kom in och ta del av höstens 

nyheter i Ale Torgs livsstilsbutik.
Jag bjuder på kaffe hela helgen!

Var med och fi ra 

invigningen av

Hjärtligt 
välkommen!
Pernilla Fagerholm
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Mångsidig som konsten
Hon har inte så djupa rötter, men däremot spridda 

– liksom hennes erfarenheter.
För ett år sedan tog Graziella Belloni över som museichef på Lödöse Museum. 

Att hoppa på nya projekt är en av drivkrafterna i hennes arbete. 

Hade du någon koppling 
till Lödöse eller Ale innan 
du började jobba här?

– Nej, inte mer än till själva 
museet som jag samarbetat 
med genom Västarvet då jag 
tidigare jobbade på Länsmu-
seet i Skara. 

Vad har du mer gjort 
innan?
– Oj, ja det är ganska 
mycket. Innan jag kom till 
Sverige 1978 hade jag läst 
på konsthögskola och stu-
derat kultur i Uruguay, som 
är mitt hemland. Precis 
när jag kom hit gick jag 
tillbaka på gymnasienivå 
och läste en fyraårig tek-
nisk linje till byggingenjör. 
Sedan läste jag samhällsve-
tarlinjen, kultur och geo-
grafi, på universitetet. Jag 
har lång utbildning som inte 
är så fördjupad, men däre-
mot väldigt bred. Jag har 
aldrig varit rädd för att flytta 
för jobbet och har därför 

bott på många olika stäl-
len, som längst i Stockholm 
och Eskilstuna, där jag bland 
annat var chef för stadsmu-
seet. Jag var även med och 
byggde upp ett medborgar-
kontor i Haninge kommun 
och vetenskapscentret 
Technichus i Härnösand. 

Är det nyfikenhet som 
driver dig i ditt arbete?
– Jag vill gärna jobba med 
att sätta igång saker och 
ting. Ska jag bara förvalta 
måste jag samtidigt känna 
att det är utvecklande för att 
inte tröttna. Jag vill alltid 
skapa mig nya perspektiv på 
det jag redan kan.

Vad tycker du är mest 
fascinerande med Lödöse 
Museum?
– Det är en internationellt 
känd plats och en av landets 
största medeltidsstäder. Hit 
kommer forskare från hela 
världen. Det nära samar-

betet med kommunen med 
olika aktiviteter och att kul-
turen i hela Götaälvdalen 
samverkar är väldigt positivt. 

Vad är på gång på museet 
här näst?
– Just nu jobbar jag med att 
bygga upp den nya utställ-
ningen som har premiär den 
15 december, ”Den vand-
rande staden”.

Vad gör du på fritiden?
– Eftersom jag flyttat runt 
en del har jag mycket vänner 
utspridda över hela Sverige 
som jag hälsar på. Jag har 
inte så djupa rötter men jag 
ser till att sprida dem dit jag 
kommer och skapa nätverk. 
Sedan har jag 15 barnbarn 
och dessutom ett hus i Uru-
guay och en syster som bor i 
Barcelona. Det är fullt upp, 
men annars tycker jag om 
att läsa och gå på museum 
såklart.

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Graziella Belloni 
Ålder: 60
Bor: Gamlestaden, Göteborg
Gör: Museichef på Lödöse Mu-
seum
Familj: Tre döttrar, tre bonus-
barn och 15 barnbarn
Intressen: Läsa, gå på museum, 
trädgård och havet
Lyssnar på: Brasiliansk musik, 
italiensk opera och tango
Äter helst: Italienskt
Drömresa: Florens
Favoritmuseum: I Sverige, 
Världskulturmuseet i Göteborg. 
Utomlands, Deutsches Museum 
i München

Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi som 
är Axelssons!

Första eller sista huset?

Välkommen till detta perfekt planerade 
parhus i populära Älvängen. Här får du 
ett mycket lättskött och bekvämt boende 
med allt samlat på ett plan. Huset är 
genomgående i gott skick med ljusa 

cykelavstånd till dagis, skola och pendel. 
Ett perfekt hus för både gammal och ung. 
Välkommen! 92 kvm. 

Pris 1.925.000:- som utgångspris.
Visas 3/10. 
Adress Hövägen 68.
Henrik Kjellberg 0727-316 360 
henrik@axelssonsfast.se

Renoverat på första 
våningen!

Välkommen till populära Brf Solbacken och 
en bra planerad trea på första våningen 

skick med bla nyare kök och badrum. En 
välskött förening och ett populärt område 
för både ung som gammal. Närhet till 
Bohus centrum och pendeln som tar dig på 

Pris 750.000:- som utgångspris.
Visas 8/10. 
Adress Alkalievägen 5A.
Henrik Kjellberg  0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Renoveringschans på 
gaveln!

Här erbjuds detta välplanerade 
gavelradhus på en av ”grändgatorna” i 
Bohus! Huset har genomgående behov av 
uppfräschning och renovering då mycket 
är från byggnadsåret. Här har du chansen 
att sätta din egen prägel på ditt boende. 

Pris 995.000:- som utgångspris.
Visas 8/10. 
Adress Hagtornsgränd 18.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Prissänkt 
renoveringschans!

Välkommen till denna välplanerade 
villa i populära Älvängen. Huset har 
genomgående äldre standard och 
passar utmärkt för dig som vill sätta 
din egen prägel på boendet. Hel källare 

Pris 1.995.000:- som utgångspris.
Visas 27/8 & 29/8. 
Adress Olof Persvägen 6.
Henrik Kjellberg 0727-316 360
henrik@axelssonsfast.se

Älvä
ngen

Bohus
Bohus

Älvä
ngen

DIN BÄSTA MATBUTIK I ÄLVÄNGEN!

STOR DELIKATESSAVDELNING

MED PERSONLIG SERVICE

VI SKA VARA BÄST PÅ

FRUKT & GRÖNSAKER!

NYGRÄDDAT BRÖD
FRÅN EGET BAGERI

 STOR FISKAVDELNING MED
EN MASSA LÄCKERHETER

Snart är väntan slut

Onsdag 23/10

är det dags...
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STRÖM. Inget besöksre-
kord, men otvivelaktigt 
ett väldigt lyckat ar-
rangemang.

Stämningen var på 
topp i Strömshallen 
under hela helgen där 
Lilla Edetmässan ägde 
rum för tionde gången.

– Det har blivit kvali-
tetstid med dem som 
besökt vår monter, 
förklarade kommuni-
kationsstrateg Ellinor 
Östlund som beman-
nade kommunens 
monter tillsammans 
med bildningschef Maria 
Andersson. 

Lilla Edetmässan öppnade 
dörrarna på lördagsmorgo-
nen och sedan var det full 
fart fram till söndag efter-
middag. Förutom att mingla 
runt bland de dryga 30-talet 
montrarna, kunde besökarna 
också ta del av den under-

hållning som serverades från 
scen. Konferencier Divina 
Sarkany, Magnus Rosén 
och Jens Ericson stod för 
den musikaliska underhåll-
ningen. Vid upprepade tillfäl-
len under helgen bjöds också 
modevisning med Inspo och 
Hårstunden. Godisregn och 
ansiktsmålning var populära 
aktiviteter hos den yngre 
besöksskaran.

– Vi har ingen anledning 
att klaga. För oss kom mässan 
helt rätt i tiden med anled-
ning av vårt nya projekt Torg-
backen 19. Vi har fått in flera 
intresseanmälningar, förkla-
rade Lars Ivarsbo som fanns 
på plats i Leifabs monter.

Utvärderingen får ge 
svaret på om det blir någon 
elfte mässa och när på året 
den i så fall ska arrangeras.

Benjamin tog tillfället i akt att få armen målad.

Ica Boström demonstrerade den perfekta fruktskalaren. 

Mässräv. Håkan Jonsson på Elkedjan har 
varit med på Lilla Edetmässan fl era gånger 
tidigare. I år bjöd han besökarna på kaffe.

Maria Andersson och Ellinor Östlund hälsade 
välkommen till kommunens monter.

Lilla Edetmässan jubilerade i Strömshallen

Vill du gå 
ner i vikt?
Vill du gå 
ner i vikt?Jessica

gick ner

1,3 kg
/veckan

Xtravaganza har utvecklat ett smart, 
viktminsknings-program som är enkelt att följa. 
Vi har 30 platser i oktober!

Kungälv Rollsbo  14 oktober, kl 17.30
Nol  16 oktober, kl 17.30

Kursstart v. 42

Kungälv Solbräcke 0303-44 59 00 
kungalv@xtravaganza.se Solbräckegatan 3, 

För mer information och anmälan kontakta din klubb:
Kungälv Rollsbo 0303-938 21 info.kungalv@sportlife.se Rollsbovägen 25
Ale Nol 0303-74 16 50 info.nol@sportlife.se Folketshusvägen 1

BOHUS. Återvinningens 
Dag lockade många be-
sökare till Sörmossens 
återvinningscentral i 
lördags. 

Återvinning av små 
elprylar i hemmet stod 
i fokus och renhåll-
ningschefen Lars-Olof 
Segerdahl svarade på 
frågor. 

Vet du var du ska göra av din 
trasiga hårtork eller mobilte-
lefon?

Trots att svenskarna är 
världsledande på att återvinna 
elektronik ligger cirka 15 mil-
joner mobiler och skräpar i 
byrålådorna. 

Enligt bolaget ElKretsen 
köper svenskarna 60 miljo-
ner små elprylar varje år, men 
bara 26 miljoner lämnas till 
återvinning.

På Återvinningens Dag, 
som i lördags hölls i åtta kom-
muner i Västra Götalands 13 
kommuner, var därför små 
elprylar årets tema.

Dagen arrangeras av ren-
hållningsbolaget Renova i 
samarbete med ElKretsen. 

I Ale bjöds det på korv med 
bröd och fika på Sörmossens 
återvinningscentral i Bohus 
och på plats för att svara på 
besökarnas frågor fanns ren-
hållningschefen Lars-Olof 
Segerdahl, som även delade 
ut informationsbroschyrer 
och ”farligt-avfall-påsar”. 

– Många hade frågor om 
hur och var man återvinner 
sina elprylar. I kommunen 
håller vi just nu på att utveckla 
en ”farligt-avfall-bil” som ska 
underlätta inlämnandet.

Uppskattningsvis kom 
mellan 250 och 300 besökare 
och som en bonus fick man 
denna dag slänga skräp kost-
nadsfritt. 

JOHANNA ROOS

Lördag 5/10 kl 12.15
Ale gymnasium

Div 2 herrar

Ale IBF – Frölunda IBK

Börja spela 

innebandy!

www.aleibf.se

– Små elprylar fokus på Återvinningens Dag
Gammal mobil i byrålådan?

Välbesökt. Många kom till Sörmossens återvinningscentral i 
Bohus när Återvinningens Dag gick av stapeln i lördags.
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hållning som serverades från 
scen. Konferencier Divina 
Sarkany, Magnus Rosén 
och Jens Ericson stod för 
den musikaliska underhåll-
ningen. Vid upprepade tillfäl-
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Surte BK | www.surtebandy.se

3 DAGARS BANDYSKOLA
PÅ HÖSTLOVET I ALE ARENA

Vill du vara med?
Surte Bandyklubb kommer under höstlovet V.44 att arrangera en 

tredagars bandy skola för dig som är född 00-06. 
Är du tjej eller kille som har fått styrfart på skridskorna och är nyfi ken 

på att hantera klubba och boll då kan detta vara något för dig.

SKRIDSKO/
BANDYSKOLAN

Söndagar kl 09.30 till 11.00 
i  Ale Arena med start vecka 43

Välkomna till oss och 
prova på bandy!

Vi söker ungdomar i alla åldrar till våra lag 

För info kontakta:  mikael.bjorkestam@surtebandy.se

www.surtebandy.se
E-post: bandyskolan@surtebandy.se

•  Målgrupp: Barn födda 00-06 (medlemar i Surte Bk och boende i Ale Kommun har förtur).

•  Förkunskaper: man bör ha åkt lite skridskor.

•  När: 28-30 oktober 2013.

•  Tid: 08.00-16.00.

•  Mål antal barn: Max 60st .

•  Vad ingår : 
Träning på is
Teori 
Aktiviteter på barmark
Lunch  och mellan mål
Diplom

•  Kostnad: 495 kr

•   Anmälan: ska vara till Mikael.Bjorkestam@Surtebandy.se
Senast den 15 oktober.  

•  Betalning: sker till postgiro 1550521-7  tillhanda senast 15 Oktober 2013. 

•  Info maila till Mikael.Bjorkestam@Surtebandy.se

ÄLVÄNGEN. Det blev 
inget guldfi rande för 
Älvbygdens MK i lör-
dags.

Visserligen vann 
Philip Stenborg/Tim 
Gustavsson en av de 
två deltävlingarna, men 
i SM-tabellen fi ck man 
se sig besegrade av 
Husqvarnas Henrik Sö-
derqvist/Tobias Sylvan.

– Självklart körde vi 
för guld, men vi är ändå 
jättenöjda med vår 
prestation, säger Philip 
Stenborg till lokaltid-
ningen.

Förutsättningarna inför 
den avslutande omgången i 
Sidvagns-SM var glasklara. 
Totalledarna Henrik Söder-
qvist/Tobias Sylvan skulle 
behöva bryta något av de två 
heaten samtidigt som Philip 

Stenborg, vars ordinarie 
parhäst Christian Nilsson 
var skadad och ersatt av Tim 
Gustavsson, behövde segra i 
båda racen för att smita förbi 
och vinna sammandraget. Så 
blev det inte!

Henrik Söderqvist/Tobias 
Sylvan visade inga som helst 
nerver utan säkrade guldet 
redan i det första heatet, som 
man vann före Philip Sten-
borg/Tim Gustavsson. I det 
andra heatet var det omvänd 
ordning. Dock ska tilläg-
gas att den redan klara vin-
narduon lämnade försprång 
åt sina konkurrenter, för att 
sedan köra ikapp så gott som 
hela fältet och bli tvåa bakom 
Stenborg/Gustavsson.

– Även om vi inte vann 
sammandraget så tog vi 
åtminstone hem totalsegern 
i lördagens tävling. Det var 
riktigt kul att köra och bra 

med folk runt banan, säger 
Philip Stenborg.

Ett annat ÄMK-eki-
page, Arne Tilly/Robert 
Almthén, var trea i båda 
heaten och slutade också trea 
totalt i SM.

Den 12-13 oktober avgörs 
Lag-EM i Italien. Två 
ÄMK-are i Philip Stenborg 
och Arne Tilly kommer att 

vara på plats för att göra upp 
om medaljerna.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Folkfest men ingen guldfest för ÄMK

Trångt på pallen. Husqvarnas Henrik Söderqvist/Tobias 
Sylvan fi rar SM-guldet med silver- och bronsmedaljörerna på 
var sin sida, båda ekipagen från Älvbygdens MK. Philip Sten-
borg/Christian Nilsson slutade tvåa och Arne Tilly/Robert 
Almthén trea. Tim Gustavsson fi rade både guld och silver då 
han under säsongen ryckt in i båda lägren. 

Tim Gustavsson, som ersatte skadade hemmaföraren 
Christian Nilsson, i par med Philip Stenborg. En första- 
och en andraplats blev facit i lördags vilket resulterade i 
ett silver i den slutliga SM-tabellen.

BOHUS. Surte Ban-
dyklubbs nye tränare 
Johan Ekängen har 
sagt upp sig innan sä-
songen ens har börjat.

– Min fru har fått 
jobb i Karlstad och 
det fi nns ingen annan 
lösning för familjen 
än att jag fl yttar med, 
suckar han.

Samtidigt tillkän-
nager klubben att 
liberon Nils Sigurd be-
stämt sig för att köra 
vidare ett år till.

Johan Ekängens sejour i 
Surte BK blir rekordkort. 
I december går flyttlasset 
från Göteborg till Karlstad. 
Hans fru har fått ett jobb 
hon omöjligt kunde tacka 
nej till och med en liten son 
i familjen behöver Johan 
finnas nära.

– Det är dubbla käns-
lor, bandymässigt är det 
inte kul alls. Jag har haft 
ett bra snack med spelarna 
och styrelsen. Alla har varit 
förstående, vilket känns 
bra. Ante Grip kommer 
att ta över och vi har exakt 
samma syn på hur bandy 
ska spelas. Sedan kommer 
jag att finnas med i kulis-
serna och hjälpa till med 
det jag kan, säger Ekängen.

Surte BK träningsspelar 
som bäst just nu. I lördags 
blev det förlust mot norska 

Ready (6-8). Daniel Rydén 
åkte på en otäck smäll med 
hjärnskakning som följd 
och blir borta ett tag. Till 
helgen väntar Kosa Cup 
i Ale Arena, en turnering 
där IFK Kungälv, Frillesås, 
Gripen, Blåsut och Surte 
BK gör upp.

– Riktigt bra motstånd 
för vår del. Gripen ser heta 
ut, har bland annat slagit 
Kungälv med imponerande 
7-1. Jag hoppas vi kan få 
spelet att stämma lite bättre 
nu. Det har varit mycket 
nytt för killarna, men 
stundtals har det sett bra 
ut. Nu får vi tillbaka Nils 
Sigurd och han kommer 
att vara tillgänglig för spel 
i cupen, hans erfarenhet 
och lugn kommer betyda 
mycket, berättar Ekängen.

Surte BK har seriepre-
miär hemma mot Åtvida-
berg lördag 2 november.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Johan Ekängen lämnar 
Surte BK som A-lagsträ-
nare i december.

Sigurd kommer – Ekängen går
Surtenytt:



Fackguiden publiceras en gång i månaden. 

Klipp gärna ut och spar den – så har du 

numret när fönstret måste bytas eller när 

strömmen plötsligt har försvunnit...FackGuiden

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

Ring! Jourtelefon 0303-74 67 00

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

Öppet mån-fre 08.00-17.30 Lör 10.00-13.00

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

Din lokala PC-handlare!

Vi finns nära Dig!

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

Försäljning & service
Nyckeltillverkning

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

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

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

Titta gärna in i vår välsorterade VVS-butik

Vi utför de flesta 
förekommande rörinstallationer

SKYLTAR & DEKALER
Stora som små upplagor 

för alla ändamål

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

NIKLAS ZETTERLUND
0708-35 87 86

HUSBYGGNATION ALTANER GARAGE
TILLBYGGNADER BADRUM KÖKSRENOVERING

WWW.ZATABYGG.SE

Snabba leverans
er

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

Bilverkstad

SKEPPLANDA

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

Bilreparationer på 
alla bilmodeller!

www.mecaalvangen.se

Göteborgsv 56, Älvängen
www.hardesjobil.se

Serviceverkstad & Bilskadeservice
0303-74 66 57

Nicklas

Biluthyrning
0303-74 66 57
Marja

Efterkontroll 
bilprovning 2:or

5598/01
ISO/IEC 17020 (B)

VOLVO NÄRSERVICE ALE

ALL SLAGS TEJP
Packtejp eller avspärrnings-

band med Er logotyp

www.rörmärkning.se  0303-74 99 50

Snabba leverans
er

Vi har

Fullt utrustad servicebil  
för entreprenad och lantbruksmaskiner

Specialitet: växellådor för personbil och lätt lastbil

Reservdelar i samarbete med AD-bildelar

Bilverkstad med service och reparationer på alla modeller

Kvällsöppet tis & tor till 21.00
www.xtremt.se

Bildelar och 
biltillbehör!

B I L D E L A R

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

www.mecaalvangen.se

JC Golv
Slipning • Matt- & 
parkettläggning

Ring 0706-66 12 99
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ALAFORS. Ahlafors 
lyckades inte behålla 
samma fi na skärpa som 
i förra veckans seger-
match mot Stångenäs.

Serieledande Greb-
bestad var numret för 
stora.

– De var väldigt 
hungriga och fi ck de 
psykologiska målen, 
konstaterar avgående 
AIF-tränaren Lars-Gun-
nar Hermansson.

Förväntningarna var stora 
inför årets gulsvarta säsong. 
Ahlafors IF förstärkte trup-
pen med flera namnkunniga 
nyförvärv. Efter tre omgångar 
var AIF en klubb i chock. 
Noll poäng och en tung jum-
boplats. Vändningen kom 

hemma mot Vänersborgs IF 
(2-1) och borta mot Kärra 
(0-2) i den femte omgången 
höll äntligen AIF nollan. Res-
terande delen av vårsäsongen 
innehöll både 
toppar och 
dalar. Riktigt 
stabilt blev 
det först efter 
sommaren, då 
tre raka vinster gav laget en 
skjuts uppåt i tabellen. Där 
tog det dock stopp och efter 
fyra tunga förluster, två med 
uddamålet, hotade plötsligt 
en kvalplats. Med kniven 
mot strupen vässade Ahlafors 
klorna när topplaget Stånge-
näs gästade Svenska Stenhus 
Arena. Hemmalaget tog en 
övertygande seger med 2-0 
och förhoppningen fanns att 

även serieledande Grebbe-
stad skulle få sig en match.

– Men där räckte vi inte 
till. Det var spel mot ett mål 
i andra halvlek. Vi åkte på 2-0 

i den första 
halvlekens sista 
sekunder. Det 
var tungt och 
när vi äntligen 
hade ett bra 

läge i början av andra halvlek 
tappade vi bollen. Istället för 
en välbehövlig reducering 
pangade de in 3-0. Att det 
inte blev mer får vi tacka vår 
målvakt, Andreas Skånberg, 
för, summerar Hermansson.

Med en match kvar att 
spela, hemma mot Ste-
nungsund, står det klart att 
100-årsjubilarens säsong inte 
går till historien som en av 

de bättre. Laget kommer inte 
ens upp i samma poängskörd 
som förra året, då 31 pinnar 
samlades in.

Hur ser du på säsongen 
som helhet?

– Vi hade förväntat oss 
mer, men som allt utveck-
lade sig är jag tacksam för att 
Ahlafors IF kommer att spela 
i division tre även nästa år. 
När säsongen inleddes lovade 
vi varandra att samma trupp 
som startade också skulle 
avsluta, men så blev det inte. 
Flera spelare har slutat och 
konkurrensen minskade kraf-
tigt.

Blev den ökade konkur-
rensen inför året en till-
gång eller ett besvär?

– Jag hävdar bestämt att 
konkurrens är utvecklande, 

men det gäller att alla inser 
det. Hade vi vunnit de första 
matcherna hade det säker-
ligen blivit annorlunda. Nu 
förlorade vi tre raka och alla 
som var vid sidan av laget 
ansåg att de borde få spela. I 
vissa fall förstår jag det, men 
konkurrens innebär att alla 
får vänta på sin chans. En del 
spelare saknade tålamodet 
och då fungerar inte konkur-
rensen, svarar Lars-Gunnar 
Hermansson.

På lördag gör han sin sista 
match som A-lagstränare för 
Ahlafors IF. Stenungsund, 
serietvåan, står då för mot-
ståndet och målet är givet.

– Det vore fantastiskt att 
få avsluta dessa tre år med en 
seger på hemmaplan.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

ÖSTADKULLE. Skepp-
landa BTK lyckades 
inte rå på tabellfyran.

Gästerna svarade för 
en slätstruken insats.

Glädjande var ändå 
att övriga resultat gick 
SBTK:s väg och därmed 
är kontraktet i hamn 
med en omgång kvar 
att spela.

Att åka till Lenavallen och 
hämta poäng görs sannerli-
gen inte på beställning. Det 
fick SBTK erfara i lördags.

– Vi gör ingen bra insats, 
slarvar en hel del, säger 
SBTK:s lagkapten Oscar 
Frii som var tillbaka efter en 
tids skadefrånvaro.

ÖSK hade ledningen 
med 2-0 i paus och ökade på 
till 3-0 tjugo minuter in på 
den andra halvleken. Linus 
Carlsson tröstmålade för 

SBTK och fastställde slut-
resultatet till 3-1 i den 78:e 
minuten.

– Vi var uddlösa framåt 
samtidigt som Öst-
adkulle tog vara på 
sina chanser, säger 
Oscar Frii.

I slutomgången 
på söndag möter 
Skepplanda nästjumbon Bol-
lebygds IF.
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FOTBOLL
Division 3 Nv Götaland
Grebbestad – Ahlafors IF 3-0 (2-0)
Matchens kurrar AIF: Andreas 
Skånberg 3, Sebastian Hällbäck 2, 
Peter Antonsson 1.
Gunnilse IS – Edet FK 8-0 (3-0)

Grebbestad 21 33 46
Stenungsund 21 20 44
Skoftebyns IF 21 23 39
Stångenäs AIS 21 27 35
Vänersborgs IF 21 -5 31
Kärra/KIF 21 -8 31
Gunnilse 21 0 30
Västra Frölunda 21 9 29
Ahlafors IF 21 0 27
Älvsborgs FF 21 -11 21
Edet FK 21 -42 12
Melleruds IF 21 -46 10

Division 6 D Göteborg
Backatorp – Älvängen 1-3 (0-2)
Mål ÄIK: Jonathan Malm 2, Johan 
Parinder.
Matchens kurrar: Samuel Ingvarsson 
3, Jonathan Malm 2, Mattias Ögren 1.
Nol IK – Hyppeln 5-2 (2-2)
Mål NIK: Jesper Pedersen 2, Bojan 
Ilic, Jesper Garvetti, Michael Hintze.
Matchens kurrar: Bojan Ilic 3, Jesper 
Pedersen 2, Jesper Garvetti 1.
Nödinge SK – Hålta IK 7-0 (4-0)
Mål NSK: Rahel Faraj 2, Kajin Talat 2, 
Kalle Hamfeldt, Hanef Ahmed, Erdin 
Sivac. Matchens kurrar: Kalle Ham-
feldt 3, Kajin Talat 2, Rahel Faraj 1.

IK Zenith 19 36 39
Säve SK 19 21 38
Nödinge SK 19 33 34
Hyppelns IK 19 2 33
Nol IK 18 8 32
Bosna IF 19 22 31
Hälsö BK 19 7 30
Älvängens IK 19 14 29
Lundby 06 18 -25 16
Hålta IK 19 -30 15
Surte IS FK 19 -40 12
Backatorps IF 19 -48 9

Division 5 Västergötland V
Östadkulle – Skepplanda 3-1 (2-0)
Mål SBTK: Linus Carlsson. 
Matchens kurrar: Patric Skånberg 
3, Linus Carlsson 2, Jonathan 
Westlund 1.

Division 6 Trollhättan
Lödöse/Nygård – Sjuntorps IF 
3-2 (2-1)
Mål LNIK: Felix Johansson 2, Allar 
Piirsoo.
Trollhättan Syr – Alvhem 6-2 
(3-0)
Mål AIK: Christian Hansson, Christo-
fer Karlsson.

Division 2 Västergötland S, dam
Skepplanda – Äspered 8-4 (4-1)
Mål SBTK: Amanda Errind 4, Andrea 
Lindgren 2, Emelie Johansson, 
Mikaela Ögren. Matchens kurrar: 
Amanda Errind 3, Sandra Alvenby 2, 
Andrea Lindgren 1.
Edet FK – Lödöse/Nygård 0-3 (0-1)
Mål LNIK: Rebecca Heinerås, Evelina 
Löfström, Tilda Magnusson Tell.

Division 3B Göteborg
Ahlafors – Virgo 2-1 (1-1)
Mål AIF: Ann-Sofi e Johannesson 2 
(straffar).

Division 2 västsvenska västra dam
Aranäs HK – Nödinge SK 35-17 
(18-5)
Mål NSK: Jessica Edler 6, Jenny 
Jensdottir 3, Jessica Petersson 3, 
Johanna Bengtsson, Linnéa Tydén 
Busck, Malin Andersson och Micha-
ela Sjöstrand 1 vardera. Matchens 
kurrar: Amanda Lindskog 2, Jessica 
Petersson 1. 

NOL. Precis före paus 
fi ck mittfältaren Jes-
per Pedersen dra på sig 
målvaktströjan.

45 minuter senare 
var han tvåmålsskytt 
och matchhjälte.

Nol spelade ut serie-
trean Hyppeln med en 
man mindre.

Nu är det återigen bevisat. 
Nol spelar som bäst i nume-
rärt underläge. Med tre 
minuter kvar att spela fick 
de blå se domaren visa upp 
det röda kortet för hemma-
målvakten Niklas Koppel. 
Frilägesutvisningen var odis-
kutabel och Jesper Pedersen 

fick ta över handskarna. Den 
efterföljande straffen betydde 
2-2 och Nol som kört över 
gästande Hyppeln under 
större delen av första halvlek 
var plötsligt i brygga.

– Det kändes väldigt 
onödigt. Vi borde ha dödat 
matchen helt 
efter 25 minu-
ter. De hade 
ingenting och 
vi skapade så 
mycket att det 
skulle ha varit över i halvlek. 
Nu fick vi ta tag i det på nytt 
och efter en utskällning i paus 
visade killarna en fantastisk 
inställning. Andra halvlek är 
hur stabil som helst, säger 

Noltränaren Peter Karls-
son.

För Jesper Pedersen blev 
det en speciell match. Plöts-
ligt var mittfältaren målvakt 
och han skulle visa sig vara en 
målfarlig sådan. Nol fick två 
straffar i andra halvlek, båda 

säkert inprick-
ade av nämnde 
P e d e r s e n . 
N o t o r i s k e 
m å l s k y t -
ten Michael 

Hintze prickade in 5-2 med 
knappt tio minuter kvar att 
spela.

–Det blev en speciell 
match med fyra straffsparkar, 
två var. Vi satte våra och alla 

jobbade hårt i andra halvlek. 
Segern var odiskutabel, säger 
Peter Karlsson.

Nu är Nol fyra i tabellen 
med en match mindre spelad. 
Det är ännu oklart när den 
uppskjutna bortamatchen 
mot Lundby 06 ska spelas. 
Klart är däremot att form-
svaga Hålta IK väntar för Nol 
borta på lördag. Om kvickfor-
tade Bojan Ilic kan behålla 
formen behöver ingen oroa 
sig, han var magnifik mot 
Hyppeln och NIK har fortfa-
rande kvalplatsen inom räck-
håll.

– Vi tar en match i taget 
och gläds åt att vi nu definitivt 
har gjort en bättre säsong än 

förra året. Det var vår huvud-
sakliga målsättning, avslutar 
Peter Karlsson.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Lör 5 okt kl 13.00 
Surte IP

Surte – Zenith

Lör 5 okt kl 15.00
Älvevi

Älvängen – Säve

Sön 6 okt kl 13.00 
Gläntevi

Alvhem – Hjärtum

Sön 6 okt kl 14.00
Sjövallen

Ahlafors – 
Stenungsund

Sön 6 okt kl 15.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Bollebygd 

FOTBOLL I ALE

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 9 par. Medel var 72 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Conny Törnberg/Åke Wänström 90
2. Marcus Sandberg/Eiron Andersson  89
3. Elsa Persson/Rikard Johansson 88
4. Lilly Karlbom/Curt Nilsson         85
5. Torsten Johansson/Ronny Andersson  82

- Älska handboll

För mer info:
www.laget.se/alehf

Flickor och Pojkar
4-6 år  09.00-10.30
2-4 år  10.30-12.00

i Skepplanda Hallen

Lördag 5 oktober 
startar vi upp igen!

Boll-lekis

Uddlöst SBTK föll borta mot Östadkulle

Lagkapte-
nen Oscar 
Frii var 
tillbaka 
i Skepp-
landas 
backlinje 
efter ska-
deuppehåll. 
Det hjälpte 
inte, ty 
SBTK föll 
med 3-1.

FOTBOLL
Division 5 Västergötland västra
Östadkulle – Skepplanda 3-1 (2-0)

FOTBOLL
Division 3 nordvästra Götaland
Grebbestad – Ahlafors IF 3-0 (2-0)

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

AIF torskade mot seriesuveränerna

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nol IK – Hyppelns IK 5-2 (2-2) Jesper Pedersen fi ck dra på 

sig målvaktströjan när Nik-
las Koppel frilägesutvisades. 
45 minuter senare var han 
tvåmålsskytt…

Nol som bäst med en man mindre – körde över Hyppeln

HANDBOLL



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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

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

Telefontid veterinär vardag 8.30-9.00

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

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

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

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com

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

STURES 
SPISAR AB

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

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

 Eva
Medicinsk fotterapeut
www.wallsfotvard.se

Bohus/Kode
Tel: 0707-144 577

WallsFOTVÅRD
Älvvägen 8 • 446 37 Älvängen

Tel. 0303-74 61 60, fax 74 82 18

Vi hälsar alla kunder 
välkomna till specialföretaget för...

• innertak
• armaturer
• installationsgolv

• reparation, service
• industriakustik
• väggar

Vi arbetar med alla typer av material

Vi stöder 
det lokala 

föreningslivet!

www.ale.nu 

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

info & reseprogram 

www.lillaedetsbuss.se

GVK-auktoriserade
golv- & våtrumsinstallationer

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

Lilla Edets Buss
NÖDINGE 

GOLV &
PLATT

0707-98 91 01
www.golvoplatt.se

Vi säljer
Hund- och kattfoder

Friskvård, Fotvård, 
Hudvård & Nagelvård

i Bohus Centrum

Allt inom golv
0760-97 02 39

SalesOnNet
“Din lokala IT-partner”

Besök vår Butik och Verkstad i BOHUS

WWW.

.com

Nyhet!
Nu reparerar 

vi även 
mobiltelefoner

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

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

Vill du 
 

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

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

Tider och kontaktpersoner hittar du på våra lags hemsidor 

NÖDINGE– SÅ KLART 
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NÖDINGE– SÅ KLART 
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www.laget.se/nodingesk

Ale Torg

VECKANS
MATCHER 
Onsdag 19:20

HK VARBERG

NÖDINGE SK

VS

Damer Div 2

Söndag 16:10

JÄRNVÄGENS FF

NÖDINGE SK
Damer Div 5

Söndag 15:10

KUNGÄLV

NÖDINGE SK
Flickor 99

Söndag 14:20

SÄVEHOF 

NÖDINGE SK
Pojkar 01

Söndag 13:30

KUNGÄLV

NÖDINGE SK
Flickor 01

SAMTLIGA MATCHER I ALE GYMNASIUM

VS VS

VS VS

Division 3 NV Götaland

vs
STENUNGSUNDS IF
Söndag 6 okt kl 14.00

SJÖVALLEN
SVENSKA STENHUS ARENA

www.ahlaforsif.se

AHLAFORS IF

Matchvärdar

Matchvärdarna 

bjuder alla 

alebor på

fri entré!

KUNGSBACKA. Nöding-
es handbollsdamer åkte 
stärkta av premiärse-
gern till Kungsbacka.

Hemresan blev dock 
tyngre.

Aranäs tjejer var 
snabbare i både fötter 
och tanke.

Det blev en rejäl torsk för 
Nödinge i årets andra serie-
match. Aranäs vann med 
klara siffror och assisterande 
tränaren, Jimmy Smedberg, 

var inte nådig efteråt.
– Visst är Aranäs ett bra 

lag, men vi gör dem till 
världsmästare 
i första halv-
lek och det 
känns väldigt 
onödigt. Vi 
är lama, tama 
och oengagerade. Så ska vi 
inte uppträda oavsett vilket 
lag vi möter!

Första halvlek vill 
Nödinge nog helst glömma. 
Endast fem mål framåt och 
hela 18 i baken.

– Vi får ta med oss att vi 
rycker upp oss och avslutar 
matchen betydligt bättre. På 

onsdag hoppas 
jag att vi har 
lärt läxan och 
ger Varberg 
en rejäl match 
i Ale gymna-

sium, marknadsför Jimmy 
Smedberg veckans begiven-
het.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

NÖDINGE. Nödinge tog 
ett kliv uppåt i tabellen 
efter ett nytt målkalas.

Kvalplatsen hägrar 
fortfarande.

– Tre matcher åter-
står och inget är omöj-
ligt, säger NSK-träna-
ren Magnus Olofsson.

Hålta IK har bara vunnit tre 
matcher i årets division 6 D 
Göteborg och på Vimmervi 
kammade laget återigen noll 
i dubbel bemärkelse. Inga 
mål och inga poäng. Hem-
malaget var helt överlägset. 
Nödinge hade 4-0 redan i 

halvlek.
– Vi kunde äntligen ställa 

upp med ett nästan helt ordi-
narie lag, bara Haris Avdic 
saknades, och då är vi abso-
lut ett av seriens bästa lag. 
Det var kul 
att vi lyckades 
hålla nollan 
igen, säger en 
nöjd Magnus 
Olofsson.

Kajin Talat och Rahel 
Faraj gjorde två mål vardera 
och var tillsammans med 
spelfördelaren Kalle Ham-
feldt minst sagt delaktiga i 
storsegern. Nödinge är som 

serietrea fyra poäng bakom 
Säve SK som möter Älv-
ängen på lördag.

– Ja, förhoppningsvis kan 
vi få lite hjälp av ÄIK, men vi 
måste först och främst göra 

vårt. Bosna 
borta på fredag 
känns inte 
omöjligt. Så 
länge det finns 
en chans ska 

vi försöka ta den. Det vore 
himla kul att få spela ett kval, 
menar Magnus Olofsson.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Vinnare i 
AleTrampet 2013

Vinnarna erhåller blomstercheckar från 
Blomsterriket, Nödinge.

Priserna hämtas ut i receptionen
hos Kommunhuset i Nödinge

från och med onsdag den 2 oktober.
Vinnarna kommer att kontaktas via telefon.

Morgan Wester

Roland Andreasson

Rolf Lerjestad & 
Inge Nilsson

AleTrampet arrangeras av Ale 90 IK samt OK Alehof

– NSK:s Jimmy Smedberg besviken efter förlust
”Vi gör dem till världsmästare!”

Nödinge bjöd på nytt målkalas

HANDBOLL
Division 2 västra damer
Aranäs HK – Nödinge SK 35-17 (18-5)

GÖTEBORG. Älvängens 
IK trummar på.

Borta mot Backatorp 
blev det en program-
enlig seger.

– Nu siktar vi på 
att bli bästa Alelag i 
serien, säger tränaren 
Peter ”Erra” Eriksson.

ÄIK:s fotbollsherrar nådde 
inte upp i samma nivå som 
i toppmötet med Zenith, 
ändå fanns det ingen anled-
ning att klaga. Segern på 
Backavallens konstgräs var 
kassaskåpssäker.

– Vi fortsätter att vara 

stabila bakåt och nu gör vi 
dessutom en del mål framåt, 
säger ”Erra”.

– Det var 
ingen lätt 
uppgift. Back-
atorp strider 
för sin exis-
tens och käm-
pade tappert.

Backatorp reducerade 
gästernas 2-0-ledning från 
den första halvleken när 
matchuret visade 78 minu-
ter. Någon nerv blev det 
emellertid inte. Jonathan 
Malm replikerade omgå-
ende genom att göra sitt 

andra mål för kvällen och 
fastställa slutresultatet till 
1-3.

– Fortsät-
ter vi på den 
här inslagna 
vägen kan vi 
plocka några 
placeringar. 
N ä r m a s t 

väntar tabelltvåan Säve på 
hemmaplan och därefter 
derbyn mot Nödinge och 
Nol, avslutar Peter Eriks-
son.

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. SBTK:s damer 
avslutade säsongen med ett riktigt 
målfyrverkeri.

Amanda Errind var planens 
drottning med fyra mål och tre 
assist.

SBTK blev därmed bästa laget 
i Göta älvdalen med en slutlig 
fjärdeplats.
Matchen saknade nerv och faktum 
är att det kändes ganska avslaget på 
Forsvallen när Skepplanda körde över 
Äspered utan större problem.

– Roligt att vinna, samtidigt som 
det kändes lite vemodigt att säsongen 
är över. Det har varit en riktigt rolig 
höst för vår del, säger Stig Pers-
son i tränarteamet.

4-1 i halvlek blev till slut 8-4. Gäs-
terna var ingalunda ofarliga utan hade 
faktiskt bud på ytterligare fullträffar.

Trots att seriespelet är avslutat 
fortsätter Skepplanda BTK att träna. 
Tre pass i veckan (måndag, onsdag 
och lördag) är beordrat av tränare 
Persson.

– Förhoppningsvis kan vi knyta 
till oss ett par spelare inför nästa år. 
Vi önskar en större bredd i truppen. 
Finns det tjejer som är beredda att 
satsa på fotbollen är de hjärtligt 
välkomna att provträna med oss nu 
under hösten/vintern, avslutar Stig 
Persson.

JONAS ANDERSSON

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Backatorp – Älvängen 1-3 (0-2)

FOTBOLL
Division 6 D Göteborg
Nödinge SK – Hålta IK 7-0 (4-0)

Älvängen vill bli bästa Alelag i sexan

SBTK-dam avslutade 
med seger

Pålitlig. Joakim "Gynta" Samuelsson är redan i gott slag. 
Åtta mål i snitt på de två senaste matcherna, dessvärre har 
det inte lett till några poäng för Ale HF.
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HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Halmstad – Ale HF 26-22 (14-11)
Ale HF – HK Hök 27-30 (12-15)

NÖDINGE. Premiärse-
gern gav inte tillräck-
ligt med råg i ryggen.

Ale HF:s herrar åkte 
istället på två raka 
snytingar.
I fredags reste Ale HF till 
Halmstad. Strax före avresa 
tvingades målvakten Tobias 
Mattsson som var strålande 
i premiären kasta in handdu-
ken på grund av feber, även 
Niklas Bernhartz fick för-
hinder.

– Två tunga avbräck som 
vi inte riktigt var förberedda 

på, men så är det. Dessutom 
blev vi försenade på grund 
av en svår trafikolycka på 
E6. Uppladdningen var inte 
optimal, säger Aletränaren 
Janne Lövgren.

Hemmalaget tog kom-
mandot från början och gäs-
terna var aldrig i ledningen. 
Redan i måndags var det 
chans till snabb revansch, då 
obesegrade Hök gästade Ale 
gymnasium. Trots underläge 
med fem mål kämpade sig 
Ale HF tillbaka och med åtta 
minuter kvar skiljde bara ett 
mål. Hök var dock det bättre 

laget och hemmalagets fel-
procent var för hög. I första 
halvlek brände Ale fem frilä-
gen, då blir man poänglös.

Mål Ale vs Halmstad: Joakim 
Samuelsson 8, Johan Lövgren 7, 
Anton Thunberg 5, Marcus Hylander 2. 
Matchens kurrar: Joakim Samuelsson 
2, Johan Lövgren 1.
Mål Ale vs Hök: Joakim Samuelsson 
8, Niklas Bernhartz 5, Mathias Johans-
son 5, Marcus Hylander 3, Martin 
Olsson 3, Mikael Forsberg 2, Andreas 
Bengtsson 1. Matchens kurrar: Joakim 
Samuelsson 2, Marcus Hylander 1. 

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Två raka nederlag för Ale HF
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NÖDINGE. Det är hög 
tid att skicka in ansö-
kan för årets kultur-
stipendium.

Senast den 15 
oktober ska hand-
lingen vara kommunen 
tillhanda.

– Om du är profes-
sionell eller amatör 
spelar ingen roll, säger 
enhetschef Ragnhild 
Kappelmark.
Ale kommuns kulturstipen-
dium delas ut för insatser 
inom kulturområdet. Sti-
pendiet på 30 000 kronor är 

uppdelat i arbetsstipendium 
och belöningsstipendium.

– Det går att söka som 
enskild individ, grupp eller 
förening, förklarar Ragn-
hild Kappelmark.

Fjolårets belöningssti-
pendium tilldelades skåde-
spelaren Adam Lundgren 
medan arbetsstipendiet 
delades mellan Trio Acan-
tus, Charlotta Folkelind 
och Jonas Sanderman.

Stipendieutdelningen 
äger traditionsenligt rum 
i samband med Konsert i 
juletid i Ale gymnasium.

JONAS ANDERSSON

Vilka blir årets kulturstipendiater?

NÖDINGE. Förstklassig 
teaterunderhållning är 
att utlova i Ale gymna-
sium nu på måndag.

Skandiateatern är ute 
på turné med ”Grymt 
Galet”.

Föreställningen är 
en farsartad komedi av 
Willy Russell.

Grymt Galet hade premiär 
på Skandiateatern i Norrkö-
ping 2012. Turnépremiären 
ägde rum i Nybro den 11 
september i år och efter att 
ha besökt bland annat Udde-
valla, Kalmar och Falken-
berg är det Nödinge som står 
på tur.

Flera färgstarka skådespe-
lare återfinns i ensemblen, 
bland dem Inger ”Pippi” 
Nilsson och Carina Peren-
kranz, för de flesta känd 
som Judit i reklamen för 
Comhem. I Grymt Galet 
spelar Carina en rollkaraktär 
vid namn Pia, som vill klättra 
uppåt i karriärstegen.

– Det finns inte många 
likheter mellan Judit och Pia. 
Judit är en superhjälte som 
klarar allt, riktigt så är det 
inte med Pia. Hon vill göra 
karriär, men är inte riktigt 
van vid att slänga sig med fint 
vokabulär, förklarar Carina 
Perenkranz.

Pia är gift med Gunnar, 
som precis har fyllt 45. De 
bor i ett radhusområde där 
alla bostäder ser likadana ut. 
Gunnar är trött och vill för-
ändra sitt liv.

– Pia trivs däremot jätte-
bra, säger Carina.

Pias syster Anna spelas 
av Inger Nilsson. Anna och 
hennes man har bott i rad-
husområdet betydligt längre.

– Det blir många skratt, 
men det finns en undertext 
med ett budskap som är 
ganska klart. Gör något av 
ditt liv! Du måste våga!

Biljetter till Grymt Galet 
finns att köpa på biblioteket 
i Nödinge.

JONAS 
ANDERSSON

Stockholms skärgård
3 dagars weekend

Skepparholmen ★★★★ 
Hotellet är fullt med rekreation, konst och miljö, 
ligger på en halvö i skärgården med havsutsikt 
och nära till naturen. Besök Stockholm!

Ankomst: Fredagar t.o.m. 13/12 2013 samt 10/1-6/6 2014. 

Pris per person i dubbelrum

1.449:-
Pris utan reskod 1.599:-

 

 
endast 499:- 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

Skidsemester i Österrike
8 dagar i Fusch am Grossglockner

★★★

Hotellet ligger mitt i alpidyllen Fusch 
nedanför Österrikes högsta bergs-
topp Grossglockner och här finns 
massor av aktiviteter och afterski. 

Pris per person i dubbelrum

från3.499:-

Swarowski Kristallwelten
 
Ankomst: Lördagar i perioden 
4/1-22/3 2014.  
OBS: Kuravgift 1 EUR per person/dygn. 

2 barn
4-12 år 

½ priset 

Familienhotel 

Kühlungsborn
4 dagar i Nordtyskland
Hotel Polar-Stern ★★★  
Besök den gamla badorten 
Kühlungsborn vid Mecklenburg-
Vorpommerns östersjökust med 
den klassiska badbryggan som 
är öppen året runt. Hotellet är 
byggt i jugendstil vid stadens 
storhetstid runt år 1900 då ett 
flertal sommarpalats uppfördes. 
Hotellet ligger med utsikt över 
havet och endast 50 meter från 
strandpromenaden. Er värd har 
specialiserat sig på skotsk kul-
tur och historia och har hela 50 
märken skotsk whisky i hotellets 
bar. Besök historiska Wismar 
eller Schwerin med sitt törnro-
saslott vid sjön.

Pris per person i dubbelrum 

1.549:-
Pris utan reskod 1.699:- 

Ankomst: Valfri i perioden 
3/10-17/12 2013 samt 2/1, 
24/1-28/4 2014. 

Julmarknad 

Rostock: 28/11-22/12 2013 

Wismar: 25/11-22/12 2013

             Hotel Polar-Ster
n

OBS: Kuravgift på 1 EUR per vuxen/dygn.

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

Grymt galen komedi i Nödinge

Carina Perenkranz och Inger Nilsson är två av skådespelar-
na i föreställningen Grymt Galet som visas i Ale gymnasium 
nu på måndag.

Söndag 6 oktober kl 18
Onsdag 9 oktober kl 19

Onsdag 2 oktober kl 19
Entré 80 kr

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Välkomna!

HÅLANDA. Det blev inget VM 
(IWAP) i Stadskanaal för Gu-
nilla Wallengren.

En axelskada satte stopp 
för det.

– Nu blickar jag framåt 
och nästa stora mål är EM i 
Swansea som avgörs i augusti 
nästa år, säger Gunilla till 
Alekuriren.

Det blev i alla fall ett VM för Gunilla 
Wallengren det här året. I slutet av 
juli var Hålandas stolthet i Lyon där 
världsmästerskapet för alla skade-
grupper avgjordes.

– Ett VM att betrakta som ett 
Paralympics i miniformat, förklarar 
Gunilla som ställde upp på distan-
serna 5 000, 1 500 och 800 meter.

– Uppladdningen inför VM var 
inte den allra bästa. Jag blev förkyld 
några veckor innan avfärden till 
Frankrike och fick hoppa över SM-
tävlingarna i Söderhamn.

Gunilla Wallengren valde att bryta 
det inledande 5 000-metersloppet, 
men fick sin revansch på 800 meter.

– Jag lyckades vinna en klungspurt 
och bli femma. Jag är jättenöjd med 
den prestationen.

På 1 500 missade Gunilla dess-
värre finalen med en halv sekund, 
men besvikelsen över det försvann 
snabbt.

– Jag känner mig oerhört inspi-
rerad att jobba vidare mot nya mål. 
Motivationen är på topp. Eftersom 
säsongen blev avbruten lite grann i 
förtid har jag fått chansen att testa 
nya saker. Bland annat har jag gått 

upp en halv tum i drivringarna. Det 
har inneburit att jag gjort tider på trä-
ning som är snabbare än de resultat 
jag presterade på VM.

Vad har du för målbild framför 
dig?

– Det är naturligtvis Paralympics 
i Rio 2016 som är det stora målet. 
Innan dess är det EM 2014 och VM 
2015 som gäller.

– Självklart vill jag avsluta min kar-
riär med en VM- och OS-medalj och 
ett guld är det som står överst på öns-
kelistan. Får jag vara skadefri och allt 
stämmer i träningsupplägget inför 
de stora mästerskapen så ska det inte 
vara en omöjlighet.

Tisdagen den 8 oktober gästar 
Gunilla Wallengren SPF Alebyg-
dens träff i Medborgarhuset, Alafors. 
Gunilla kommer att berätta om sin 
idrottsresa, som fört henne världen 
runt. Nödinge kontaktkommitté 
svarar för värdskapet.

JONAS ANDERSSON

– Men närmast väntar 
föreläsning i Alafors

Gunilla har tagit 
sikte på Rio

Gunilla Wallengren har motivatio-
nen på topp och ser fram emot EM 
i Swansea nästa år. Det stora målet 
är trots allt Paralympics i Brasilien 
2016.
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NÖDINGE. Ale kommun får 
sin egen Bok- och fi lm-
vecka.

Shakespeare in Love 
är den första fi lmen som 
visas.

Lördagens invigningsfi -
rande bjuder också på fi lm-
musikquiz och tillhörande 
mingel i Ale gymnasium.

Det är Kulturverket och Ale bib-
liotek i samverkan som arrang-
erar Bok- och filmveckan, 5-12 
oktober.

– Vi kommer att visa olika 
filmer utifrån olika genrer där 
målgruppen varierar. Det blir en 
blandning av aktion, kärlek och 
drama. Varje film inleds med en 

kort presentation, förklarar kul-
tursamordnare Sofie Pheiffer 
Rittfeldt.

– Filmerna som visas är base-
rade på en litterär förlaga. Dessa 
har biblioteket i Nödinge dukat 
upp med. Personalen är särskilt 
förberedd inför denna temavecka 
och bistår som alltid med bra läs-
tips, säger Sofie.

Ett filmpass kostar 100 kronor 
och gäller under hela festivalen. 
Filmpass säljs på Ale bibliotek.

– Vi kommer att visa totalt sju 
filmer. Vi hoppas verkligen att 
Aleborna ska ta chansen att njuta 
av sevärda filmer och fördjupa 
sig i läsvärda böcker, säger Sofie 
Pheiffer Rittfeldt.

Tre professionella musiker 
förgyller lördagens premiär. 

Filmmusikquizet föregås av ett 
kort invigningstal av Kultur- och 
fritidsnämndens ordförande, 
Isabell Korn (M).

– Som sig bör på en invigning 
bjuds det snittar och bubbel, 
avslutar Sofie Pheiffer Rittfeldt.

JONAS ANDERSSON

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

Teaterrutan
Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors

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

www.alefolketshus.se

Biljetter säljes på följande platser: Nödinge 
bibliotek, Ale Tips & Tobak, Allans bokhandel, 

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

Medborgarhusets kassa 1 tim innan.

Tages 60 tal live
med Ole Moe samt Dan Nerenius

Lördag 12 oktober kl 18
Medborgarhuset, Alafors. 100 kr

Förboka gärna räksmörgås till pausen.

Phantom of the Opera
Repris av 25-årsjubileumet

Fredag 8 november kl 19
Medborgarhuset, Alafors. 150 kr

Förboka gärna något att äta.

Tages 60-tal I sitt nya program möter 
den erfarne musikern Ole Moe den 
gamle statsministern Tage Erlander, 
gestaltad av Dan Nerenius. Via Tage 

Danielssons folkkära texter i kombina-
tion med välkända 60-talsmusik, bjuder 

Dan och Ole på en föreställning med 
mycket humor och värme.

Jämför bilderna ovan och hitta de sex fel 
som finns i den nedersta bilden. Ringa in 
felen tydligt, klipp ut bilderna och sänd 
till: Alekuriren, Göteborgsv. 94, 446 33 
Älvängen. 
Märk ”TAGES 60 TAL”, ange namn och 
adress. Skicka in senast tisdag 8/10

TÄVLING FINN 6 FEL
De 10 första rätta svaren

vinner en biljett till
”Tages 60 tal live”

STARRKÄRR. Allt från 
gamla böcker till helt nya 
kaffemaskiner.

Spännvidden var total 
på den loppmarknad med 
tillhörande auktion som 
arrangerades i Starrkärrs 
bygdegård.

Ett lördagsnöje som 
lockade många besökare.

Loppis är sannerligen något som 
attraherar folk. Det gav lörda-
gens tillställning ett tydligt bevis 
på.

– Det visade sig vara ett lyckat 
drag att flytta arrangemanget 
från Uspastorp till Starrkärr. Här 
får vi allt samlat under ett och 

samma tak. Samtidigt 
är det lätt att bli av med 
bilen, säger Kurt Jan-
nesson.

Det sammanlagda 
överskottet från lopp-
marknaden och auktio-
nen landade på 30 000 
kronor. Lägg därtill 
lika mycket pengar som 
kommit föreningen, 
Uspastorps Indien-

Hjälp, till del i form av donatio-
ner.

– Vi vill tacka alla bidragsgi-
vare och köpare, men även de 
som skänkt prylar till oss, säger 
Kurt Jannesson.

Auktionen var en nyhet som 
gjorde succé. Arne Törngren 
agerade auktionsförrättare med 
den äran.

– En rolig kuriosa var Erik 
Karlsson som ropade in ett nytt 
golfset för 100 kronor. Senare 
lade han ut det på Blocket och 
fick 1100 kronor för klubborna 
varpå han kom och lämnade en 
tusenlapp till oss. Snyggt gjort!

JONAS ANDERSSON

SKEPPLANDA. – Tack så 
mycket för att ni kom till 
Skepplanda!

Kent Carlsson talade inte 
bara för bygdegårdsfören-
ingens räkning utan agerade 
språkrör för alla som fanns i 
publiken.

Öbarna bjöd på en mycket 
uppskattad spelning i lördags 
kväll.

126 personer hade tagit plats i 
Skepplanda bygdegård för att lyssna 
på Eva Jarnedal och Janne Mag-
narsson, som tillsammans bildar 
Öbarna. Duon från Grundsund 
levererade finstämda visor under 
närmare två timmar, inkluderat en 
kaffepaus.

Under den första timmen var 

det Janne Magnarssons låtmaterial 
som åhörarna fick njuta av. I andra 
halvlek låg tyngdpunkten på Evert 
Taube, som Eva har en alldeles spe-
ciell koppling till.

– Han bodde hemma hos min 
mormor och morfar på Ängö på 
40-talet. Evert kom dit ut för att ta 
igen sig, varva ner helt enkelt. Han 
var mycket förtjust i Ängö, berät-
tade Eva Jarnedal.

Som avslutning framfördes 
”Inbjudan till Bohuslän”, som är 
Öbarnas mest önskade låt. Publiken 
nynnade med i dragspelssolot och 
plötsligt kändes sommaren väldigt 
närvarande i lokalen. Det serverades 
också två extranummer innan Eva 
och Janne lämnade scenen till takt-
fasta applåder.

JONAS ANDERSSON

Eva Jarnedal och 
Janne Magnarsson, 
som tillsammans 
bildar Öbarna, 
gästade Skepplanda 
bygdegård i lördags.

Finstämda visor med Öbarna

Kultursamordnare Sofi e Pheiffer Rittfeldt och bibliotekarie Soli Ro-
sendahl hälsar välkommen till Bok- och fi lmveckan i Ale gymnasium.

– Invigning sker på lördag
Bok- och fi lmvecka i Ale

Välbesökt loppmarknad i Starrkärr

Kommersen startade redan utanför bygdegårdens entré.

Arne Törngren agerade auktions-
förrättare med assistans av Kurt 
Jannesson.
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NÖDINGE. Till helgen är 
det 10-årsjubileum för 
bytesmarknaden för 
barnartiklar i Ale.

Även i år hålls lop-
pisen i Ale gymnasiums 
matsal och arrangören 
Hanna Settergren tror 
på lika många besökare 
som vanligt.

Den växande trenden att 
handla begagnat märks av 
på den årliga bytesdagen för 
barnartiklar i Ale. 

Evenemanget, som bör-
jade i Surte IP:s lilla lokal, 
har blivit allt större för varje 
år och växte ur flera lokaler 
innan man 2007 flyttade till 
matsalen på Ale gymnasium. 

– Det är inte lika märk-
värdigt att handla på loppis 
som det kanske var för 10 
år sedan. Många föräldrar 
vill köpa barnkläder där gif-
terna hunnit tvättats ur, säger 
arrangören Hanna Setter-
gren som tillsammans med 
Jessica Forsell hållit i trå-

darna sedan starten.
På fredag kommer alla 

sakerna in och då har de fullt 
upp med att bygga upp den 
provisoriska butiken som slår 
upp portarna på lördag för-
middag. Förutom barnkläder 
kommer det även att finnas 
allt från barnvagnar, mam-
makläder och små möbler till 

leksaker och småprylar. 
– Kön brukar ringla sig 

lång redan innan öppning 
och likaså blir det förhopp-
ningsvis även i år, säger 
Hanna.

Skepplanda Hålanda SPF:s 
årligen återkommande och 
mycket populära sillsexa 
firades i kväll i Bygdegår-
den. 130 gäster njöt av god 
sill med tillbehör och god 
underhållning av trubaduren 
GÅKE.

Stämningen var god och 
den duktiga “kökspersona-
len” ledd av värdinnorna 
Sonia och Gerd hade som 
vanligt åstadkommit väl-
dukade bord och trevlig 

servering.
Sammankallande till de 

olika aktiviteterna informe-
rade om kommande träffar 
och två nya cirklar – vin-
provning samt styling. Som 
vanligt vid våra månadsträf-
far avslutades kvällen med 
lottdragning och ett antal 
lottköpare var extra nöjda då 
de gick hem.

Vi ses igen nästa månads-
träff som är den 31 oktober.

❐❐❐

Helgen 20-22 september 
hade Surte missionsförsam-
ling sitt Tillsammansläger på 
Karlsrogården i Vänersborgs-
trakten.

Herren gav oss en strålande 
sol som flödade över stora och 
små under lördagens tipspro-
menad i Guds vackra natur. Vi 
hade även intressanta samtal, 
där vi diskuterade ämnena 
”Vår omsorg om Guds ska-
pelse” och ”Mitt personliga 
andaktsliv”.

God mat lagades av mat-
lagningsgrupper som fått sig 

tilldelat olika måltidstillfällen. 
En grupp gjorde i ordning 
frukost, en annan grupp 
lagade lunch och så vidare 
vilket gav oss ännu en möjlig-
het att lära känna varandra.

På lördagskvällen delade vi 
ut olika Miljö- och Fairtrade-
märkta priser till tipsprome-
nadens många vinnare. Sedan 
bjöds vi på sketcher, en hel 
del hjärngympa och kunskap 
om vad ”sjukdomsdiagnosen” 
ÅNK är. Mycket roligt. Vill 
du veta vad ÅNK är, kom och 
besök oss i Surte missions-

kyrka, så berättar vi!
Helgen avslutades med en 

verkstadsgudstjänst, där alla 
fick delta med olika delar; 
Förbön, sång, vittnesbörd, 
betraktelse, nattvard och 
annat.

På söndagseftermiddagen 
rullade vi hemåt, fyllda av 
viktiga tankar om intressanta 
ämnen, som till exempel hur 
vi kan ta nya kliv mot att bli en 
ekologiskt hållbar församling. 
Nästa år blir det ett nytt läger. 
Kom med oss då!

Michael Olausson

Sånggruppen Ackord från 
Lidköping med ett 25-tal 
sångare o musiker gästade 
Alebygdens RPG-förening vid 
en välbesökt träff i Älvängens 
Missionskyrka den 19 septem-
ber. Gruppen presenterades 
av Missionskyrkans nye pastor 
Leif Jöngren, som tidigare varit 
verksam i den församling som 
merparten av sångarna repre-
senterar.

Ett blandat program följde 

med sånger av bland annat 
Lasse Berghagen, traditionella 
läsarsånger, diktläsning med 
mera. Information gavs om ett 
vänprojekt i Lettland som Sten-
hammarskyrkan i Lidköping 
är engagerade i och en spontan 
kollekt för detta ändamål 
inbringade drygt 3 000 kronor.

Närmast ser föreningen 
fram mot ett intressant besök i 
Smyrnakyrkan torsdagen den 
10 oktober, då vi lyssnar till 

läraren Johannes Marainen, 
som berättar om ”Att leva i 
två kulturer – min samiska 
uppväxt”. Den 17 oktober gör 
vi ett studiebesök i Göteborgs 
synagoga.

Vid mötet meddelades, som 
en glad nyhet att Ica Supermar-
ket i Älvängen från och med 
vecka 40 erbjuder pensionärer 
med Ica-kort 5 % generell 
rabatt.

 Daniel Höglund

Mats Sandberg
031-355 40 18

www.gillisedman.se

Vår roll är att med erfarenhet och
lyhördhet ge råd och inspiration för
att göra varje begravningshögtid till  
en personlig och minnesrik ceremoni.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé 
för kvinnor

Skepplanda församlingshem 
lördag 5 oktober kl 9-11

Välkommen att äta frukost och 
lyssna till Lotta Backman, konstnär 

och författare från Borås
”Min ena mamma hette Rut”

Kostnad 40 kr/person. Ingen anmälan

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Välkommen på gudstjänst Söndag 6 oktober
Surte kyrka Gudstjänst för Stora och Små kl. 11.oo
Sång av Peacedrums och Paradisets barn. Präst: H Hultén
Kyrkkaffe, Dopängel utdelning.
 
Nödinge kyrka Mässa kl.17.oo Präst: Reine Bäck
 
Onsdagsträff 9 oktober
14.00 Surte församlingshem
Visor i Folkton med Ing-Marie Romell & Ann-Catrin Persson
Fika och gemenskap, alla välkomna!
   
Välkommen till Tacksägelsedagen söndag 13 oktober
Nödinge Kyrka  11.00 Gudstjänst

Tag med en frukt eller grönsak och gå med i processionen.
 
Surte kyrka  11.oo Mässa  H Hultén
Surte kyrka 13.00 Finsk gudstjänst S Rekola
 

2013. Det går bra att anmäla sig till väntelista för eventuella avhopp samt till 
vårterminen 2014.

Sillsexa i bygdegården

Uppskattat sångarbesök hos Alebygdens RPG

SKEPPLANDA. Lotta Backman, konstnär 
och författare från Borås, talar under rub-
riken

”Min ena mamma hette Ruth”, som också 
är titeln på hennes självbiografiska roman, i 
Skepplanda församlingshem nu på lördag.

Under samlingen får vi lyssna till berät-
telsen om hur Lotta som 18-åring av en 
händelse fick veta att de föräldrar hon vuxit 
upp hos inte var hennes biologiska, hur det 
känns att i vuxen ålder möta och lära känna 
sin ”andra mamma” och vad som kan driva 
en välbeställd kvinna att lämna bort sitt enda 
barn. Det är också berättelsen om barndo-
mens fromma frikyrkomiljö, dess välvilja, 
särart och utanförskap.

Lotta Backman kommer också att visa en 
del av sina bilder under samlingen samt sig-
nera och sälja sin bok.  ❐❐❐

Frukostcafé i Skepplanda Surte missionsförsamling på läger

Bytesdag 10-årsjubilerar
– Loppis för barnartiklar populärare än någonsin

Loppis. På lördag och söndag har det återigen blivit dags för 
bytesmarknad för barnartiklar i Ale gymnasiums matsal. 
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För ett par veckor sedan 
ställde vi frågan om inte 
Ales längsta solros fanns 
på Björkvägen i Alafors. 
Lilly Johannesson, som bor 
i området, förklarade att 
solrosen mätte 3,44 meter. 
I Uspastorp är man dock 
strået vassare. Den här sol-
rosen, som Susanne Nilsson 
har skickat in, mäter hela 
3,60 meter.  
Text: Jonas Andersson

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Längsta sol-
rosen fi nns i 
Uspastorp?

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

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

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

Predikoturer
Älvängens missionskyrka
Onsd 2/10 kl 19, Bibelsam-
tal. Sönd 6/10 kl 18. Café-
gudstjänst - vi sjunger nya 
psalmer och gamla sång-
er,  dricker kaffe och delar 
en tanke om tro och liv.  L 
Jöngren m fl . Månd 7/10 kl 
18.15, Upptäckarna. Tisd 
8/10 kl 10, Bön och samtal. 
Torsd 10/10, Församlings-
möte.

Elimförsamlingen Alafors
Sönd 6/10 kl 15, försam-
lingsmöte Lövåsvägen 6, 
Alafors.

Nödinge församling
6/10 18 ef Trefaldighet lö 
17. Nödinge kyrka Mäss-
sa R Bäck. Kl 11, Surte kyr-
ka Gudstjänst för Stora och 
Små R Bäck. Tisd 8/10 kl 
14, Nödinge servicehus 
Gudstjänst R Bäck. Onsd 
9/10 kl 11, Fridhem Guds-
tjänst H Hultén.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Torsd 3/10 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa Nord-
blom. Sönd 6/10 Starr-
kärrs kyrka kl 11, Mäss-
sa Nordblom. Nols kyrka 
kl 11, Mässa I Carlsson, 
Nilsson. Älvängens kyr-
ka kl 18, Mässa Nordblom. 
Onsd 9/10 Älvängens kyr-
ka kl 19, Taizémässa Nord-
blom. Starrkärrs kyrka kl 19, 
Bön för församlingen. Väl-
kommen till en stunds still-
het och bön.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Tisd kl 09, Mässa 
i församlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Nordblom.

Åsbräcka kyrka
Sönd kl 18, Mässa, Wester-
gaard.

Surte missionsförsamling
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. 
Lörd 5/10 kl 19, Konsert 
i Kungälvs missionskyrka. 
Sönd 6/10 kl 11, Gudstjänst. 
Per Kjellberg. Nattvard. 
Enkelt fi ka. Månd 7/10 kl 
19, Musikkåren, Lerum Sur-
te Symphonic Band, övar. 

Onsd 9/10 kl 18:30, Ton-
år; En fruktad afton. Onsd 
9/10 19, Ekumenisk bön i 
Surte kyrka. Onsd 9/10 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Det kan bli ändringar i det-
ta program. www.surtemis-
sionskyrka.se har alltid ett 
aktuellt program.

Smyrnaförsamlingen Älv-
ängen
Tisd 1/10 kl 8-9, Bön. Onsd 
2/10 kl 18-19, Bön. Kl 
19.30, Smyrnakören övar. 
Torsd 3/10 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Fred 4/10 
kl 19.30, Ungdomscafé (åk 
7 och uppåt). Lörd 5/10 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Kl 12-14, Projektkö-
ren övar. Lörd-Sönd Hob-
byläger i kyrkan. Sönd 6/10 
kl 11, Gudstjänst för små 
och stora. Kyrkkaffe. Månd 
7/10 kl 10, Stavgång med 
RPG. Tisd 8/10 kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgruppen. 
Tisd – Onsd kl 19, Höst-
kvällar inför Ordet i Gun-
torps Missionskyrka

Guntorps missionskyrka
Onsd 2/10 kl 18.30, Spå-
rarScout & UpptäckarScout. 
Lörd 5/10 Kämpalek För 
scouter i alla åldrar. Plats 
Främmestad. Tisd-Onsd 
8-9/10 kl 19, Höstkväl-
lar inför Ordet.Gäst båda 
kvällarna är Pär Alfredsson 
från Hönö.Riksevangelist i 
Equmeniakyrkan Välkom-
men att ta del av lovsång, 
bön och undervisning. Ton-
år tar hand om Fikat.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 6/10 kl 10, 
Gudstjänst L Ingvarsson, 
kyrkkaffe. Onsd 9/10 kl 10, 
Storcafé. Hålanda församl-
hem sönd 6/10 kl 12, Mäss-
sa L Ingvarsson. S.t Peder 
sönd 6/10 kl 10, Mäss-
sa Wetterling. Tisd 8/10 kl 
18, Mässa med Inspirations-
kväll. Ale-Skövde sönd 6/10, 
se övriga. Tunge sönd 6/10 
kl 17, Psalmsångskväll Wet-
terling.

Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 2/10 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 6/10 
kl 11, Gudstjänst Leif Karls-
son och sång. Onsd 9/10 kl 
19, Sång bibelläsning och 
bön.

Barbro Ahlbom, Alvhem 
har avlidit. Född 1945 och 
efterlämnar maken Terje, 
barn med familjer samt bro-
der med familj som närmast 
sörjande.

Anna-Lisa Svensson, Älv-
ängen har avlidit. Född 1922 
och efterlämnar döttrarna 
Kerstin och Karin med fa-
miljer som närmast sörjande.

Lille-Mor Pettersson, 
Nödinge har avlidit. Född 
1937 och efterlämnar maken 
Sven, barn med familjer 
samt syskon med familjer 
som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Vesa Brander. I Smyrna-
kyrkan, Älvängen hölls 
måndagen 23 september 
begravningsakt för Vesa 
Brander, Alvhem. Offi ciant 
var Inga-Lill Andersson.

Robert Carlsson. I 
Smyrnakyrkan, Älvängen 
hölls onsdagen 25 september 
begravningsakt för Robert 
Carlsson, Surte. Offi ciant 
var Inga-Lill Andersson.

Sigrid Svenningsson. 
I Starrkärrs kyrka hölls 
onsdagen 25 september 
begravningsgudstjänst för 
Sigrid Svenningsson, Nol. 
Offi ciant var komminister 
Mikael Nordblom.

Gerd Wester. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 27 
september begravnings-
gudstjänst för Gerd Wester, 
Älvängen. Offi ciant var 
kyrkoherde Björn Nilsson.

Rune Söderlund. I Surte 
kyrka hölls fredagen 27 
september begravningsguds-
tjänst för Rune Söderlund, 
Bohus. Offi ciant var kom-
minister Reine Bäck.

Döda

Vår älskade

Anna-Lena
Helgesson

* 29/4 1947

har efter en lång tids 
sjukdom lämnat oss i
stor sorg och saknad,

men för alltid i
vårt minne bevarad.

Göteborg
den 20 september 2013

MAKEN PER
BARNEN ARNE,

THERESA och 
ANDERS

Barnbarnen Sebastian, 
Oliver, Edward, Ludwig 

och Wiktor.
Övrig släkt och
många vänner

Vi viskar ömt de orden
de vackraste vi vet,

Du var vårt allt på jorden
och i all evighet.

Älskad - Saknad

Begravningsgudstjänst 
kommer att äga rum den 
16 oktober klockan 13.30 

i Starrkärrs kyrka.
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NÖDINGE. Till helgen är 
det 10-årsjubileum för 
bytesmarknaden för 
barnartiklar i Ale.

Även i år hålls lop-
pisen i Ale gymnasiums 
matsal och arrangören 
Hanna Settergren tror 
på lika många besökare 
som vanligt.

Den växande trenden att 
handla begagnat märks av 
på den årliga bytesdagen för 
barnartiklar i Ale. 

Evenemanget, som bör-
jade i Surte IP:s lilla lokal, 
har blivit allt större för varje 
år och växte ur flera lokaler 
innan man 2007 flyttade till 
matsalen på Ale gymnasium. 

– Det är inte lika märk-
värdigt att handla på loppis 
som det kanske var för 10 
år sedan. Många föräldrar 
vill köpa barnkläder där gif-
terna hunnit tvättats ur, säger 
arrangören Hanna Setter-
gren som tillsammans med 
Jessica Forsell hållit i trå-

darna sedan starten.
På fredag kommer alla 

sakerna in och då har de fullt 
upp med att bygga upp den 
provisoriska butiken som slår 
upp portarna på lördag för-
middag. Förutom barnkläder 
kommer det även att finnas 
allt från barnvagnar, mam-
makläder och små möbler till 

leksaker och småprylar. 
– Kön brukar ringla sig 

lång redan innan öppning 
och likaså blir det förhopp-
ningsvis även i år, säger 
Hanna.

Skepplanda Hålanda SPF:s 
årligen återkommande och 
mycket populära sillsexa 
firades i kväll i Bygdegår-
den. 130 gäster njöt av god 
sill med tillbehör och god 
underhållning av trubaduren 
GÅKE.

Stämningen var god och 
den duktiga “kökspersona-
len” ledd av värdinnorna 
Sonia och Gerd hade som 
vanligt åstadkommit väl-
dukade bord och trevlig 

servering.
Sammankallande till de 

olika aktiviteterna informe-
rade om kommande träffar 
och två nya cirklar – vin-
provning samt styling. Som 
vanligt vid våra månadsträf-
far avslutades kvällen med 
lottdragning och ett antal 
lottköpare var extra nöjda då 
de gick hem.

Vi ses igen nästa månads-
träff som är den 31 oktober.

❐❐❐

Helgen 20-22 september 
hade Surte missionsförsam-
ling sitt Tillsammansläger på 
Karlsrogården i Vänersborgs-
trakten.

Herren gav oss en strålande 
sol som flödade över stora och 
små under lördagens tipspro-
menad i Guds vackra natur. Vi 
hade även intressanta samtal, 
där vi diskuterade ämnena 
”Vår omsorg om Guds ska-
pelse” och ”Mitt personliga 
andaktsliv”.

God mat lagades av mat-
lagningsgrupper som fått sig 

tilldelat olika måltidstillfällen. 
En grupp gjorde i ordning 
frukost, en annan grupp 
lagade lunch och så vidare 
vilket gav oss ännu en möjlig-
het att lära känna varandra.

På lördagskvällen delade vi 
ut olika Miljö- och Fairtrade-
märkta priser till tipsprome-
nadens många vinnare. Sedan 
bjöds vi på sketcher, en hel 
del hjärngympa och kunskap 
om vad ”sjukdomsdiagnosen” 
ÅNK är. Mycket roligt. Vill 
du veta vad ÅNK är, kom och 
besök oss i Surte missions-

kyrka, så berättar vi!
Helgen avslutades med en 

verkstadsgudstjänst, där alla 
fick delta med olika delar; 
Förbön, sång, vittnesbörd, 
betraktelse, nattvard och 
annat.

På söndagseftermiddagen 
rullade vi hemåt, fyllda av 
viktiga tankar om intressanta 
ämnen, som till exempel hur 
vi kan ta nya kliv mot att bli en 
ekologiskt hållbar församling. 
Nästa år blir det ett nytt läger. 
Kom med oss då!

Michael Olausson

Sånggruppen Ackord från 
Lidköping med ett 25-tal 
sångare o musiker gästade 
Alebygdens RPG-förening vid 
en välbesökt träff i Älvängens 
Missionskyrka den 19 septem-
ber. Gruppen presenterades 
av Missionskyrkans nye pastor 
Leif Jöngren, som tidigare varit 
verksam i den församling som 
merparten av sångarna repre-
senterar.

Ett blandat program följde 

med sånger av bland annat 
Lasse Berghagen, traditionella 
läsarsånger, diktläsning med 
mera. Information gavs om ett 
vänprojekt i Lettland som Sten-
hammarskyrkan i Lidköping 
är engagerade i och en spontan 
kollekt för detta ändamål 
inbringade drygt 3 000 kronor.

Närmast ser föreningen 
fram mot ett intressant besök i 
Smyrnakyrkan torsdagen den 
10 oktober, då vi lyssnar till 

läraren Johannes Marainen, 
som berättar om ”Att leva i 
två kulturer – min samiska 
uppväxt”. Den 17 oktober gör 
vi ett studiebesök i Göteborgs 
synagoga.

Vid mötet meddelades, som 
en glad nyhet att Ica Supermar-
ket i Älvängen från och med 
vecka 40 erbjuder pensionärer 
med Ica-kort 5 % generell 
rabatt.

 Daniel Höglund

Mats Sandberg
031-355 40 18

www.gillisedman.se

Vår roll är att med erfarenhet och
lyhördhet ge råd och inspiration för
att göra varje begravningshögtid till  
en personlig och minnesrik ceremoni.

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

Frukostcafé 
för kvinnor

Skepplanda församlingshem 
lördag 5 oktober kl 9-11

Välkommen att äta frukost och 
lyssna till Lotta Backman, konstnär 

och författare från Borås
”Min ena mamma hette Rut”

Kostnad 40 kr/person. Ingen anmälan

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Välkommen på gudstjänst Söndag 6 oktober
Surte kyrka Gudstjänst för Stora och Små kl. 11.oo
Sång av Peacedrums och Paradisets barn. Präst: H Hultén
Kyrkkaffe, Dopängel utdelning.
 
Nödinge kyrka Mässa kl.17.oo Präst: Reine Bäck
 
Onsdagsträff 9 oktober
14.00 Surte församlingshem
Visor i Folkton med Ing-Marie Romell & Ann-Catrin Persson
Fika och gemenskap, alla välkomna!
   
Välkommen till Tacksägelsedagen söndag 13 oktober
Nödinge Kyrka  11.00 Gudstjänst

Tag med en frukt eller grönsak och gå med i processionen.
 
Surte kyrka  11.oo Mässa  H Hultén
Surte kyrka 13.00 Finsk gudstjänst S Rekola
 

2013. Det går bra att anmäla sig till väntelista för eventuella avhopp samt till 
vårterminen 2014.

Sillsexa i bygdegården

Uppskattat sångarbesök hos Alebygdens RPG

SKEPPLANDA. Lotta Backman, konstnär 
och författare från Borås, talar under rub-
riken

”Min ena mamma hette Ruth”, som också 
är titeln på hennes självbiografiska roman, i 
Skepplanda församlingshem nu på lördag.

Under samlingen får vi lyssna till berät-
telsen om hur Lotta som 18-åring av en 
händelse fick veta att de föräldrar hon vuxit 
upp hos inte var hennes biologiska, hur det 
känns att i vuxen ålder möta och lära känna 
sin ”andra mamma” och vad som kan driva 
en välbeställd kvinna att lämna bort sitt enda 
barn. Det är också berättelsen om barndo-
mens fromma frikyrkomiljö, dess välvilja, 
särart och utanförskap.

Lotta Backman kommer också att visa en 
del av sina bilder under samlingen samt sig-
nera och sälja sin bok.  ❐❐❐

Frukostcafé i Skepplanda Surte missionsförsamling på läger

Bytesdag 10-årsjubilerar
– Loppis för barnartiklar populärare än någonsin

Loppis. På lördag och söndag har det återigen blivit dags för 
bytesmarknad för barnartiklar i Ale gymnasiums matsal. 
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För ett par veckor sedan 
ställde vi frågan om inte 
Ales längsta solros fanns 
på Björkvägen i Alafors. 
Lilly Johannesson, som bor 
i området, förklarade att 
solrosen mätte 3,44 meter. 
I Uspastorp är man dock 
strået vassare. Den här sol-
rosen, som Susanne Nilsson 
har skickat in, mäter hela 
3,60 meter.  
Text: Jonas Andersson

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Längsta sol-
rosen fi nns i 
Uspastorp?

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

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

BJUD NÅGON  
DU INTE KÄNNER 

PÅ LUNCH!

Predikoturer
Älvängens missionskyrka
Onsd 2/10 kl 19, Bibelsam-
tal. Sönd 6/10 kl 18. Café-
gudstjänst - vi sjunger nya 
psalmer och gamla sång-
er,  dricker kaffe och delar 
en tanke om tro och liv.  L 
Jöngren m fl . Månd 7/10 kl 
18.15, Upptäckarna. Tisd 
8/10 kl 10, Bön och samtal. 
Torsd 10/10, Församlings-
möte.

Elimförsamlingen Alafors
Sönd 6/10 kl 15, försam-
lingsmöte Lövåsvägen 6, 
Alafors.

Nödinge församling
6/10 18 ef Trefaldighet lö 
17. Nödinge kyrka Mäss-
sa R Bäck. Kl 11, Surte kyr-
ka Gudstjänst för Stora och 
Små R Bäck. Tisd 8/10 kl 
14, Nödinge servicehus 
Gudstjänst R Bäck. Onsd 
9/10 kl 11, Fridhem Guds-
tjänst H Hultén.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Torsd 3/10 Nols kyrka kl 
18.30, Veckomässa Nord-
blom. Sönd 6/10 Starr-
kärrs kyrka kl 11, Mäss-
sa Nordblom. Nols kyrka 
kl 11, Mässa I Carlsson, 
Nilsson. Älvängens kyr-
ka kl 18, Mässa Nordblom. 
Onsd 9/10 Älvängens kyr-
ka kl 19, Taizémässa Nord-
blom. Starrkärrs kyrka kl 19, 
Bön för församlingen. Väl-
kommen till en stunds still-
het och bön.

Fuxerna-Åsbräcka försam-
ling
Sönd kl 10, Högmässa, Wes-
tergaard. Tisd kl 09, Mässa 
i församlingshemmet, Isac-
son. Onsd kl 18.30, Mässa, 
Nordblom.

Åsbräcka kyrka
Sönd kl 18, Mässa, Wester-
gaard.

Surte missionsförsamling
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. 
Lörd 5/10 kl 19, Konsert 
i Kungälvs missionskyrka. 
Sönd 6/10 kl 11, Gudstjänst. 
Per Kjellberg. Nattvard. 
Enkelt fi ka. Månd 7/10 kl 
19, Musikkåren, Lerum Sur-
te Symphonic Band, övar. 

Onsd 9/10 kl 18:30, Ton-
år; En fruktad afton. Onsd 
9/10 19, Ekumenisk bön i 
Surte kyrka. Onsd 9/10 kl 
21, Innebandy i Surteskolan. 
Det kan bli ändringar i det-
ta program. www.surtemis-
sionskyrka.se har alltid ett 
aktuellt program.

Smyrnaförsamlingen Älv-
ängen
Tisd 1/10 kl 8-9, Bön. Onsd 
2/10 kl 18-19, Bön. Kl 
19.30, Smyrnakören övar. 
Torsd 3/10 kl 10-12.30, 
SmyrnaCaféet. Kl 18.15, 
Hobby (7-12 år). Fred 4/10 
kl 19.30, Ungdomscafé (åk 
7 och uppåt). Lörd 5/10 
kl 10-13, Second Hand & 
Café. Kl 12-14, Projektkö-
ren övar. Lörd-Sönd Hob-
byläger i kyrkan. Sönd 6/10 
kl 11, Gudstjänst för små 
och stora. Kyrkkaffe. Månd 
7/10 kl 10, Stavgång med 
RPG. Tisd 8/10 kl 8-9, Bön. 
Kl 14, Bibelsamtalsgruppen. 
Tisd – Onsd kl 19, Höst-
kvällar inför Ordet i Gun-
torps Missionskyrka

Guntorps missionskyrka
Onsd 2/10 kl 18.30, Spå-
rarScout & UpptäckarScout. 
Lörd 5/10 Kämpalek För 
scouter i alla åldrar. Plats 
Främmestad. Tisd-Onsd 
8-9/10 kl 19, Höstkväl-
lar inför Ordet.Gäst båda 
kvällarna är Pär Alfredsson 
från Hönö.Riksevangelist i 
Equmeniakyrkan Välkom-
men att ta del av lovsång, 
bön och undervisning. Ton-
år tar hand om Fikat.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 6/10 kl 10, 
Gudstjänst L Ingvarsson, 
kyrkkaffe. Onsd 9/10 kl 10, 
Storcafé. Hålanda församl-
hem sönd 6/10 kl 12, Mäss-
sa L Ingvarsson. S.t Peder 
sönd 6/10 kl 10, Mäss-
sa Wetterling. Tisd 8/10 kl 
18, Mässa med Inspirations-
kväll. Ale-Skövde sönd 6/10, 
se övriga. Tunge sönd 6/10 
kl 17, Psalmsångskväll Wet-
terling.

Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus pingstkyrka
Onsd 2/10 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 6/10 
kl 11, Gudstjänst Leif Karls-
son och sång. Onsd 9/10 kl 
19, Sång bibelläsning och 
bön.

Barbro Ahlbom, Alvhem 
har avlidit. Född 1945 och 
efterlämnar maken Terje, 
barn med familjer samt bro-
der med familj som närmast 
sörjande.

Anna-Lisa Svensson, Älv-
ängen har avlidit. Född 1922 
och efterlämnar döttrarna 
Kerstin och Karin med fa-
miljer som närmast sörjande.

Lille-Mor Pettersson, 
Nödinge har avlidit. Född 
1937 och efterlämnar maken 
Sven, barn med familjer 
samt syskon med familjer 
som närmast sörjande.

Dödsfall

Jordfästningar
Vesa Brander. I Smyrna-
kyrkan, Älvängen hölls 
måndagen 23 september 
begravningsakt för Vesa 
Brander, Alvhem. Offi ciant 
var Inga-Lill Andersson.

Robert Carlsson. I 
Smyrnakyrkan, Älvängen 
hölls onsdagen 25 september 
begravningsakt för Robert 
Carlsson, Surte. Offi ciant 
var Inga-Lill Andersson.

Sigrid Svenningsson. 
I Starrkärrs kyrka hölls 
onsdagen 25 september 
begravningsgudstjänst för 
Sigrid Svenningsson, Nol. 
Offi ciant var komminister 
Mikael Nordblom.

Gerd Wester. I Starrkärrs 
kyrka hölls fredagen 27 
september begravnings-
gudstjänst för Gerd Wester, 
Älvängen. Offi ciant var 
kyrkoherde Björn Nilsson.

Rune Söderlund. I Surte 
kyrka hölls fredagen 27 
september begravningsguds-
tjänst för Rune Söderlund, 
Bohus. Offi ciant var kom-
minister Reine Bäck.

Döda

Vår älskade

Anna-Lena
Helgesson

* 29/4 1947

har efter en lång tids 
sjukdom lämnat oss i
stor sorg och saknad,

men för alltid i
vårt minne bevarad.

Göteborg
den 20 september 2013

MAKEN PER
BARNEN ARNE,

THERESA och 
ANDERS

Barnbarnen Sebastian, 
Oliver, Edward, Ludwig 

och Wiktor.
Övrig släkt och
många vänner

Vi viskar ömt de orden
de vackraste vi vet,

Du var vårt allt på jorden
och i all evighet.

Älskad - Saknad

Begravningsgudstjänst 
kommer att äga rum den 
16 oktober klockan 13.30 

i Starrkärrs kyrka.
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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

Betesputs, harv och 2-skärig plog 
köpes till Buster 320. Ring Arne
tel. 0706-30 34 60

SÄLJES

Nols billigaste etta. Hyra 1634 / 
mån. Ledig 1/11. Pris 370 00 kr.
tel. 0763-15 99 90

Ved säljes. Björk och blandved.

Event. transport kan ordnas.
tel. 0706-61 05 49

Bostadsrättslägenhet i Bohus. 
Välplanerad vån 1/3, 56m2. Nyre-
nov allrum, hall, badrum, fibernät. 
Dubbla förråd, stora gemensamna 
ytor. Bastu och relax. Ekonomisk 
och stabil förening. FInns även på 
Hemnet.se.
tel. 0736-22 76 78

Välvårdad dubbelsäng (160) med 
sängram, gavel och två sängbord i 
körsbärsträ. Bör hämtas med släp 
eller lastbil. Pris 500:-.
tel. 0708-33 63 04

Soffgrupp i skinn. Soffa + 2 fåtöl-
jer 1500:-. Pelarbord + 2 petit point-
stolar, 500:-
tel. 0733-32 87 79

Hörnsoffa, lite vinklad, 4 sitsig, 
beige plysch. Pris 900:- el bud.
tel. 0702-52 71 12

Britax Bilbarnstol 0-25kg, 375:-.
tel. 0709-39 69 46

Bikupor med tillbehör. 

tel. 0739-62 88 10

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

SÖKES

Positiv yngre tjej el. kille för 
extrajobb på gård i Älvängen. Gärna 
med körkort, bil finnes. Lite träd-
gårdsarbete och övrigt. Kvällar och 
helger.
tel. 0737-58 90 39
el. 0303-74 62 70

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!

Oktoberutställning. Utställning Pil-
flätning Charles Granström. Ale Slöj-
dares föreningslokal Trastv. 1 Nol. 
Öppet alla lördagar 11-14.
Välkomna!

Borttappad svart plånbok utanför 
Netto i Älvängen. Ring
tel. 0704-64 68 84

FÖRELÄSNING OM HÄSTTAND-
VÅRD!
Vet. Istvan Gere kommer till oss på 
Östergårds Ridlubb sönd.13/10, kl. 
12-14.  Är du intr. att komma? Anm. 
till: info@ostergardsridklubb.se. 
Pris: 150;- medl. 100:- junior. Icke 
medl: 200:-.
Mer info om bet. mm finns på vår 
hemsida: www.ostergarsridklubb.
se eller Facebook! VÄLKOMNA!

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!

KÖKÖPEPESS
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Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och dörrbyten 
mm. Gå in på vår hemsida för 
att läsa en del av vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt 
sedel och försäkringar finns.

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

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande 
puts. Använd RUT-avdraget, 
50% på priset. Innehar F-skatt.
Unos Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

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

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

Service el hushållsmaskiner, 
spis, alla fabrikat. Jour, 
lång vana, lågpris, fri resa, 
reservdelar. Spara annonsen. 
Ring för råd eller rep. 
tel. 070-658 20 29

Hovslagare finns ledig
för nya uppdrag
Utbildad vid Biologiska 
Högskolan Skara.
Innehar F-skattsedel.
Carolines Hovslageri
tel. 0703-300 300
www.carolineshovslageri.se
www.facebook.com/
carolineshovslageri

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.
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Flickorna på Humlegången 
i Nödinge fyller år

Jennie 5/10
Marie 8/10

Grattiskramar från
Farmor Louise

Ellen 1 år
Gratis våran lilla prinsessa

kramar från
Farmor & Farfar

Ett jätte grattis
till vårt "goa" barnbarn

Elliot
som fyller 8 år
den 3/10 -13

Krammar i massor från
Famor & Farfar

Övrigt
Bortsprungen! Har någon 
sett vår lilla perserkatt som 
försvann den 27 Juli. Han 
är grå-vit, silvershaded och 
försvann i området Djupe-
vik-Mollsjön. Har ni sett 
eller hört något som stäm-
mer in på denna beskriv-
ning. Ring Barbro

0706-98 15 15

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Eskil Carlsson, Gullsäter

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen men bestämt.

Bengt Bengtsson

Veckans ros 
En stor bukett rosor till 
våra snälla grannar Göran 
och Eva Lundkvist som i ett 
halvår hjälpt oss med rull-
stolen så att jag har kunnat 
komma ut.

Ulla & Klas

Jag vill speciellt tacka Rolf 
och Eila Linné för deras 
vänskap som har hållit i ur 
och skur. Dom har visat vad 
äkta vänskap är, och stöt-
tat mig när jag har haft det 
jobbigt under lång tid. Så 
vill jag också tacka alla mina 
goda vänner på Stick Cafe 
89:ans Shop, ni är under-
bara!

Lenita Kangasmetsä

Grattis
Saga

på 7-årsdagen 2 oktober
från Famor och Farfar

Nyförlovade!
Älvängen 20130928

Grattis Hanna
och Sebastian!

Ni är som gjorda för varan-
dra, glada och goa!

Lycka till! Från oss alla på 
redaktionen

Jocke
från Tokatorp 40 år!

Bättre än hela SSU.
Bättre än John Travolta.

Bättre än Waldegård.
Bättre än Stig H.

Bättre än Hans Holmér.
Bättre än Mölndals Energi.
Bättre än Svenska Kraftnät.

Bättre än Ericsson.
Lite bättre, lite roligare, hur 

svårt kan det va?
Vässa formen, lördag 12:e, 
smäller det i huvudstaden!

alekuriren  |   nummer 35  |   vecka 40  |   2013GRATTIS26

Vinnare
Lottvinnare på loppmarknaden i Starrkärrs bygdegård, 
lördag 28 september. Blåvit lott: 1:a pris nr 91, 2:a pris nr 49, 
3:e pris nr 84.Vinster som ej avhämtats före 1 november till-
faller föreningen. Ring 0708-745125 före avhämtningen.



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

Betesputs, harv och 2-skärig plog 
köpes till Buster 320. Ring Arne
tel. 0706-30 34 60

SÄLJES

Nols billigaste etta. Hyra 1634 / 
mån. Ledig 1/11. Pris 370 00 kr.
tel. 0763-15 99 90

Ved säljes. Björk och blandved.

Event. transport kan ordnas.
tel. 0706-61 05 49

Bostadsrättslägenhet i Bohus. 
Välplanerad vån 1/3, 56m2. Nyre-
nov allrum, hall, badrum, fibernät. 
Dubbla förråd, stora gemensamna 
ytor. Bastu och relax. Ekonomisk 
och stabil förening. FInns även på 
Hemnet.se.
tel. 0736-22 76 78

Välvårdad dubbelsäng (160) med 
sängram, gavel och två sängbord i 
körsbärsträ. Bör hämtas med släp 
eller lastbil. Pris 500:-.
tel. 0708-33 63 04

Soffgrupp i skinn. Soffa + 2 fåtöl-
jer 1500:-. Pelarbord + 2 petit point-
stolar, 500:-
tel. 0733-32 87 79

Hörnsoffa, lite vinklad, 4 sitsig, 
beige plysch. Pris 900:- el bud.
tel. 0702-52 71 12

Britax Bilbarnstol 0-25kg, 375:-.
tel. 0709-39 69 46

Bikupor med tillbehör. 

tel. 0739-62 88 10

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

SÖKES

Positiv yngre tjej el. kille för 
extrajobb på gård i Älvängen. Gärna 
med körkort, bil finnes. Lite träd-
gårdsarbete och övrigt. Kvällar och 
helger.
tel. 0737-58 90 39
el. 0303-74 62 70

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!

Oktoberutställning. Utställning Pil-
flätning Charles Granström. Ale Slöj-
dares föreningslokal Trastv. 1 Nol. 
Öppet alla lördagar 11-14.
Välkomna!

Borttappad svart plånbok utanför 
Netto i Älvängen. Ring
tel. 0704-64 68 84

FÖRELÄSNING OM HÄSTTAND-
VÅRD!
Vet. Istvan Gere kommer till oss på 
Östergårds Ridlubb sönd.13/10, kl. 
12-14.  Är du intr. att komma? Anm. 
till: info@ostergardsridklubb.se. 
Pris: 150;- medl. 100:- junior. Icke 
medl: 200:-.
Mer info om bet. mm finns på vår 
hemsida: www.ostergarsridklubb.
se eller Facebook! VÄLKOMNA!

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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Hus- och lägenhets-
renoveringar. Använd 
rotavdraget, 50% på 
arbetskostnaden. Vi utför bla. 
golvbyten, ombyggnationer 
inomhus, fönster och dörrbyten 
mm. Gå in på vår hemsida för 
att läsa en del av vad vi utför.
www.alebois.se
Ale Bygg- och IndustriService
tel: 0703-73 69 44
Momsregistrerad, F-skatt 
sedel och försäkringar finns.

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

Fönsterputs!
Tillfällig eller återkommande 
puts. Använd RUT-avdraget, 
50% på priset. Innehar F-skatt.
Unos Fastighetsservice
tel. 0735-83 09 53

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

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

Service el hushållsmaskiner, 
spis, alla fabrikat. Jour, 
lång vana, lågpris, fri resa, 
reservdelar. Spara annonsen. 
Ring för råd eller rep. 
tel. 070-658 20 29

Hovslagare finns ledig
för nya uppdrag
Utbildad vid Biologiska 
Högskolan Skara.
Innehar F-skattsedel.
Carolines Hovslageri
tel. 0703-300 300
www.carolineshovslageri.se
www.facebook.com/
carolineshovslageri

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

Flickorna på Humlegången 
i Nödinge fyller år

Jennie 5/10
Marie 8/10

Grattiskramar från
Farmor Louise

Ellen 1 år
Gratis våran lilla prinsessa

kramar från
Farmor & Farfar

Ett jätte grattis
till vårt "goa" barnbarn

Elliot
som fyller 8 år
den 3/10 -13

Krammar i massor från
Famor & Farfar

Övrigt
Bortsprungen! Har någon 
sett vår lilla perserkatt som 
försvann den 27 Juli. Han 
är grå-vit, silvershaded och 
försvann i området Djupe-
vik-Mollsjön. Har ni sett 
eller hört något som stäm-
mer in på denna beskriv-
ning. Ring Barbro

0706-98 15 15

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Eskil Carlsson, Gullsäter

All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes vän-
ligen men bestämt.

Bengt Bengtsson

Veckans ros 
En stor bukett rosor till 
våra snälla grannar Göran 
och Eva Lundkvist som i ett 
halvår hjälpt oss med rull-
stolen så att jag har kunnat 
komma ut.

Ulla & Klas

Jag vill speciellt tacka Rolf 
och Eila Linné för deras 
vänskap som har hållit i ur 
och skur. Dom har visat vad 
äkta vänskap är, och stöt-
tat mig när jag har haft det 
jobbigt under lång tid. Så 
vill jag också tacka alla mina 
goda vänner på Stick Cafe 
89:ans Shop, ni är under-
bara!

Lenita Kangasmetsä

Grattis
Saga

på 7-årsdagen 2 oktober
från Famor och Farfar

Nyförlovade!
Älvängen 20130928

Grattis Hanna
och Sebastian!

Ni är som gjorda för varan-
dra, glada och goa!

Lycka till! Från oss alla på 
redaktionen

Jocke
från Tokatorp 40 år!

Bättre än hela SSU.
Bättre än John Travolta.

Bättre än Waldegård.
Bättre än Stig H.

Bättre än Hans Holmér.
Bättre än Mölndals Energi.
Bättre än Svenska Kraftnät.

Bättre än Ericsson.
Lite bättre, lite roligare, hur 

svårt kan det va?
Vässa formen, lördag 12:e, 
smäller det i huvudstaden!

alekuriren  |   nummer 35  |   vecka 40  |   2013GRATTIS26

Vinnare
Lottvinnare på loppmarknaden i Starrkärrs bygdegård, 
lördag 28 september. Blåvit lott: 1:a pris nr 91, 2:a pris nr 49, 
3:e pris nr 84.Vinster som ej avhämtats före 1 november till-
faller föreningen. Ring 0708-745125 före avhämtningen.
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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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GYM & FRIA VIKTER

GRUPPTRÄNING & CYKEL

PERSONLIG TRÄNING

FUNKTIONELL TRÄNING

SENIORKLUBB

SOL & RELAX

FÖRETAGSFRISKVÅRD

SJUKGYMNASTIK

BARNPASSNING

COFFEE LOUNGE

VIKTCENTER

TRÄNING
FÖR ALLA! Lo
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299
ALLA AKTIVITETER

KR/MÅN
12 MÅN AG

TRÄNA PÅ TRE KLUBBAR I ALE

ALLT INGÅR!

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

. .

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.

TR
ÄNA PÅ 140 KLUBBAR I SVERIGE! ALLA MÄNNISKOR
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RESPASSINGÅR!

Utokade oppett ider 

i Alvangen! 
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