
Frejdig shopping.

Lönsamt kund-
vagnsrace
NÖDINGE. Thomas Ja-
cobssons snabbshop-
ping var lönsam – sex 
matkassar på tre mi-
nuter, värde 4021 kr.
Det blev nödingebon Thomas 
Jacobsson som blev den lyckliga 
vinnaren i Ale Torgs söndagslotteri. 
Dagarna före jul fi ck han sitt pris att 
fylla en kundvagn med så mycket 
han kunde på tre minuter.

Läs sid 12

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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Älvängen

Nr 1  |   vecka 2  |  2013  |  År 18  |  100% täckning  |

Startar Torsdag
17 januari
2-4 år kl 17.00
Upp till 7 år kl 17.35

Ring Margareta 0702-341352
eller Annika tel 0303-24 99 99

Även rolig bugg
och gilledans!

Gå in på korkskruven.com för att se tider och priser

SHOWIG BARNDANS!
Medborgarhuset

PASSA PÅ!

BUGGA I ALAFORS
    Medborgarhuset

Startar Torsdag 
17 januari

Nybörjare 18.30-19.45

 Fortsättn. 19.30-21.00

Torsdagar, 10 ggr - 50:-/kväll. Alternativt 400:-/termin              

SE ÄVEN ANNONS INNE I TIDNINGEN!

NU HAR VI NYA, 
ÄNNU GENERÖSARE 

ÖPPETTIDER!

ALLA DAGAR

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

www.ica.se/ale

Öppet alla dagar 7-23

Målrekord!

20-3. Surte BK tog en historisk seger när Skövde Bandy minst sagt 
pulvriserades med utklassningssiffor. Sju glada målskyttar delade på 
fyrverkeriet. Från vänster: Jonas Eriksson, Henrik Jönsson, Martin 
Adolfsson, Tommy Jönsson, Aldin Cirkic, Adam Rohr och i fronten ses 
sjumålsskytten Christoffer Ohlsson.        Läs sid 19

– Efter 20-3 har Surte BK nu 11 raka
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Vardag 10-19 | Lördag 10-15 | Söndag 11-15 
ICA Kvantum 7-23 alla dagar | www.aletorg.se

HANDLA TULLFRITT 
PÅ HEMMAPLAN

och fynda i butikerna

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

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14

119:-199:-

www.axums.se

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

Thermomugg Finns i rött och limeThermos 
Ord pris 299:-

  

Lödöse 0520-66 00 10
Grädde
Arla 5 dl

T o m 13/1-13

2 för



Ett nytt år med nya 
förväntningar är här. 
Vad ska vi då hoppas 

på under 2013? Jag tror vi 
ska vara ödmjuka och inse 
att motorväg och pendeltåg 
till trots så lär det ta ett tag 
innan kommunen står i full 
blom. Det har helt klart 
väckts ett stort intresse kring 
hela Göta älvdalen i sam-
band med invigningen av ny 
väg och järnväg mellan Gö-
teborg och Trollhättan, men 
effekterna lär dröja ytterli-
gare ett tag. Det fi nns dock 
en del intressanta milstolpar 
som ska passeras och noteras 
under 2013. De största hän-
delserna sker inom handeln. 
27 februari slår Klädkällaren 
upp sina portar till ett helt 
nytt varuhus i Stora Viken. 
Det är en viktig etablering 
som har dragningskraft. 
Kunder som aldrig tidigare 
har handlat i Ale kommer 
nu att göra det och även 
om Klädkällaren utgör en 
konkurrent för vissa befi nt-
liga handlare så tror jag att 
devisen om att handel föder 
handel kommer medföra att 
fl er än Klädkällaren kommer 
att tjäna på etableringen. 
Bara ett stenkast från Stora 
Viken ligger Ale Torg. Var-
för skulle inte Klädkällarens 
kunder kunna åka vidare 
någon kilometer för att där 
fortsätta handla?

I oktober öppnar Han-
delsplats Älvängen. I kva-
dratmeter räknat är det en 

etablering i samma storlek 
som Klädkällaren i Stora 
Viken. Än så länge vet vi 
väldigt lite om vilka buti-
ker som ska fylla lokalerna 
och därmed är det svårt att 
diskutera eventuella kon-
sekvenser för det befintliga 
köpcentrumet. Däremot 
vet vi att fastighetsägarens 
ambition är att undvika kon-
kurrens och istället försöka 
hitta ett kompletterande 
utbud. Huruvida detta lyckas 
återstår att se? Helt klart 
får en Coop Extra butik en 
påverkan på detaljhandeln, 
särskilt när det blir den 
största livsmedelsbutiken i 
Göta älvdalen.

Till sommaren är det 
också klart med att Ales kol-
lektivtrafik berikas med en 
elbuss som kommer att gå en 
given slinga i Älvängen, 
från Madenområdet, 
och ner till resecen-
trum. Det blir ett nytt 
inslag och ett viktigt 
steg i att försöka skapa 
en attraktivare och 
grönare kollektivtrafik. 
För boende i södra Älv-
ängen har övergången 
från buss till tåg inte 
varit helt smärtfri. 
Problemet har handlat 
om de begränsade möj-
ligheterna att ta sig till 
resecentrum med buss. 
Bilen har plötsligt blivit 
ett onödigt 
ont även för 
den mest 

lojala kollektivtrafikanten. 
Elbussen ska råda bot på 
detta. Initiativet kommer 
också att sätta Ale på kartan 
i ett nytt positivt samman-
hang.

Vi konstaterar också 
att 2013 är året då en av 
våra stolta idrottsföreningar 
firar 100 år. Ahlafors IF har 
förberett sig noga och det 
blir inte bara runt vackra 
Sjövallen som firandet 
kommer att äga rum. Med 
hjälp av kulturföreningen 
Teatervinden kommer Furu-
lundsparken att stå värd för 
en ny teaterföreställning 
om dansparkens historia. 
Ett annorlunda ämne på en 
given spelplats.
Med andra ord har vi 
mycket att se fram emot!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Varmt välkommen 2013

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

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

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

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

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

POTATIS – ÄPPLEN - SYLT 
King Edward, Snöboll, Asterix, Inova, Folva, Gul 

mandel, Amandine. 5 och 20 kg förp. KRAV-odlad 
Puritan.Sv äpplen. Morötter, lök. Solrosfrö 20 kg 240:-.  

Fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- blåbärs- 
hallon- drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt). 

Säljes från lastbil LÖRDAG 12/1  
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. Ej kort. Nästa tur 9/2.

0767-97 05 56 • www.potatisbilarna.se

ALE SCHACKKLUBB
NU STARTAR VI UPP VÅRSÄSONGEN!

Onsdag 16/1 kl 18.30
Älvängens Folkets Hus

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

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.
ale_schack@excite.com

Pähr Klöversjö tel 0705-787 115

Varmt välkomna!

JUST NU!

Adina Hälsan vårdcentral 
och BVC i Nol 
Tel: 031-383 04 20 

www.adinahalsan.se
Öppet vardagar 8-17

Drop in mottagning hela dagen 
mellan kl 8.00-16.00 
Telefonrådgivning
vi svarar alltid direkt

Tidsbokning via webb

Planerar du att resa 
utomlands? –Vi hjälper 

Dig med resevaccin

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

Handarbetscafé
på Glasbruksmuseet

Startar igen

Torsdag 17/1 
kl 10.00 - 12.00

Kostnadsfritt
Fika finns att köpa.

Kvarnvägen 6 i Surte

BUGG
Barn & ungdomar

Alla kan!

Kursstart Torsdag 24/1
Nybörjare barn (8-12 år) 17.30-18.30
Nybörjare ungdom (13- ca 20 år) 18.00-19.00
Fortsättning 2 ungdom 19.00-20.00

Start Söndag 27/1
Fridans alla medlemmar 18.30-19.50

Kursavgift barn & ungdomar: 150:-

GÅNGAVSTÅND FRÅN ALEPENDELNS 
HÅLLPLATS I GAMLESTADEN

Tel för anmälan och information: 0727-16 63 08 
vi svarar kl 18-21.
Självklart har vi även kurser för vuxna!
Medlemsavgift tillkommer med 100:-/år
Gamlestadens medborgarhus, Brahegatan 11
Läs mer på www.dfe.se
Över 1200 medlemmar
Medlem i Svenska Danssportförbundet

Våra öppettider mån-tis: endast tidsbokning 
onsd-lör: 10.00-20.00

Vi fi nns i Älvängen Centrum 
på Göteborgsvägen 86, tel: 0766-28 64 25 

www.phuket-orchidthaimassage.se

PHUKET ORCHID THAIMASSAGE

Vi tar emot:

Allt för häst, ryttare, hund och katt



Ett nytt år med nya 
förväntningar är här. 
Vad ska vi då hoppas 

på under 2013? Jag tror vi 
ska vara ödmjuka och inse 
att motorväg och pendeltåg 
till trots så lär det ta ett tag 
innan kommunen står i full 
blom. Det har helt klart 
väckts ett stort intresse kring 
hela Göta älvdalen i sam-
band med invigningen av ny 
väg och järnväg mellan Gö-
teborg och Trollhättan, men 
effekterna lär dröja ytterli-
gare ett tag. Det fi nns dock 
en del intressanta milstolpar 
som ska passeras och noteras 
under 2013. De största hän-
delserna sker inom handeln. 
27 februari slår Klädkällaren 
upp sina portar till ett helt 
nytt varuhus i Stora Viken. 
Det är en viktig etablering 
som har dragningskraft. 
Kunder som aldrig tidigare 
har handlat i Ale kommer 
nu att göra det och även 
om Klädkällaren utgör en 
konkurrent för vissa befi nt-
liga handlare så tror jag att 
devisen om att handel föder 
handel kommer medföra att 
fl er än Klädkällaren kommer 
att tjäna på etableringen. 
Bara ett stenkast från Stora 
Viken ligger Ale Torg. Var-
för skulle inte Klädkällarens 
kunder kunna åka vidare 
någon kilometer för att där 
fortsätta handla?

I oktober öppnar Han-
delsplats Älvängen. I kva-
dratmeter räknat är det en 

etablering i samma storlek 
som Klädkällaren i Stora 
Viken. Än så länge vet vi 
väldigt lite om vilka buti-
ker som ska fylla lokalerna 
och därmed är det svårt att 
diskutera eventuella kon-
sekvenser för det befintliga 
köpcentrumet. Däremot 
vet vi att fastighetsägarens 
ambition är att undvika kon-
kurrens och istället försöka 
hitta ett kompletterande 
utbud. Huruvida detta lyckas 
återstår att se? Helt klart 
får en Coop Extra butik en 
påverkan på detaljhandeln, 
särskilt när det blir den 
största livsmedelsbutiken i 
Göta älvdalen.

Till sommaren är det 
också klart med att Ales kol-
lektivtrafik berikas med en 
elbuss som kommer att gå en 
given slinga i Älvängen, 
från Madenområdet, 
och ner till resecen-
trum. Det blir ett nytt 
inslag och ett viktigt 
steg i att försöka skapa 
en attraktivare och 
grönare kollektivtrafik. 
För boende i södra Älv-
ängen har övergången 
från buss till tåg inte 
varit helt smärtfri. 
Problemet har handlat 
om de begränsade möj-
ligheterna att ta sig till 
resecentrum med buss. 
Bilen har plötsligt blivit 
ett onödigt 
ont även för 
den mest 

lojala kollektivtrafikanten. 
Elbussen ska råda bot på 
detta. Initiativet kommer 
också att sätta Ale på kartan 
i ett nytt positivt samman-
hang.

Vi konstaterar också 
att 2013 är året då en av 
våra stolta idrottsföreningar 
firar 100 år. Ahlafors IF har 
förberett sig noga och det 
blir inte bara runt vackra 
Sjövallen som firandet 
kommer att äga rum. Med 
hjälp av kulturföreningen 
Teatervinden kommer Furu-
lundsparken att stå värd för 
en ny teaterföreställning 
om dansparkens historia. 
Ett annorlunda ämne på en 
given spelplats.
Med andra ord har vi 
mycket att se fram emot!

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Varmt välkommen 2013

Verksamheten 
är miljödiplomerad

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Annonsmottagning 
Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

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

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

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

Tryck 
Bold Printing Borås 2009.
Ett miljöcertifierat tryckeri.

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

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

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

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se

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

POTATIS – ÄPPLEN - SYLT 
King Edward, Snöboll, Asterix, Inova, Folva, Gul 

mandel, Amandine. 5 och 20 kg förp. KRAV-odlad 
Puritan.Sv äpplen. Morötter, lök. Solrosfrö 20 kg 240:-.  

Fodermorötter. Enbärsdricka. Hjortron- lingon- blåbärs- 
hallon- drottning- och tranbärssylt (60% bärhalt). 

Säljes från lastbil LÖRDAG 12/1  
Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 

13.30, Älvängen Älvans gatukök 14, Lödöse P museet 14.30, 
Lilla Edet Järn & Trä 15. Ej kort. Nästa tur 9/2.

0767-97 05 56 • www.potatisbilarna.se

ALE SCHACKKLUBB
NU STARTAR VI UPP VÅRSÄSONGEN!

Onsdag 16/1 kl 18.30
Älvängens Folkets Hus

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

Bo Hegg tel 0303-74 86 43.
ale_schack@excite.com

Pähr Klöversjö tel 0705-787 115

Varmt välkomna!

JUST NU!

Adina Hälsan vårdcentral 
och BVC i Nol 
Tel: 031-383 04 20 

www.adinahalsan.se
Öppet vardagar 8-17

Drop in mottagning hela dagen 
mellan kl 8.00-16.00 
Telefonrådgivning
vi svarar alltid direkt

Tidsbokning via webb

Planerar du att resa 
utomlands? –Vi hjälper 

Dig med resevaccin

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

Handarbetscafé
på Glasbruksmuseet

Startar igen

Torsdag 17/1 
kl 10.00 - 12.00

Kostnadsfritt
Fika finns att köpa.

Kvarnvägen 6 i Surte

BUGG
Barn & ungdomar

Alla kan!

Kursstart Torsdag 24/1
Nybörjare barn (8-12 år) 17.30-18.30
Nybörjare ungdom (13- ca 20 år) 18.00-19.00
Fortsättning 2 ungdom 19.00-20.00

Start Söndag 27/1
Fridans alla medlemmar 18.30-19.50

Kursavgift barn & ungdomar: 150:-

GÅNGAVSTÅND FRÅN ALEPENDELNS 
HÅLLPLATS I GAMLESTADEN

Tel för anmälan och information: 0727-16 63 08 
vi svarar kl 18-21.
Självklart har vi även kurser för vuxna!
Medlemsavgift tillkommer med 100:-/år
Gamlestadens medborgarhus, Brahegatan 11
Läs mer på www.dfe.se
Över 1200 medlemmar
Medlem i Svenska Danssportförbundet

Våra öppettider mån-tis: endast tidsbokning 
onsd-lör: 10.00-20.00

Vi fi nns i Älvängen Centrum 
på Göteborgsvägen 86, tel: 0766-28 64 25 

www.phuket-orchidthaimassage.se

PHUKET ORCHID THAIMASSAGE

Vi tar emot:

Allt för häst, ryttare, hund och katt
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ALINGSÅS. 31-åringen 
från Älvängen döms 
för våldtäkt och sexu-
ellt övergrepp mot en 
minderårig fl icka.

Tingsrättens dom 
blev fängelse i två och 
ett halvt år samt 75 
000 kronor i skade-
stånd till fl ickan.

Utredningen om det 
misstänkta barnpor-
nografi brottet fort-
sätter.

En 31-årig gymnasielärare 
boende i Älvängen häktades 
i oktober på sannolika skäl 
misstänkt för barnpornogra-
fibrott. I samband med detta 
beslagtogs mannens dator. 
Denna visade sig innehålla 
drygt 800 000 barnporno-
grafiska bilder och det var 
när tysk polis spanade på 
forum som rörde barnpor-
nografi på internet som 
man via ip-adresser kunde 
identifiera 31-åringen. Hans 
mejl- och sms-trafik har 
enligt åklagaren visat att han 

har stort intresse för mycket 
unga flickor. Han har inte 
använt sig av kontakterna för 
att framställa barnpornogra-
fiskt material, men det visade 
sig däremot att han utnyttjat 
en minderårig flicka sexuellt 
vid ett antal tillfällen. Vid ett 
tillfälle hade de även samlag. 
Av utredningen framgår att 
det har funnits ett ömsesi-
digt intresse och attraktion. 
Något våld har inte före-
kommit, men tingsrätten 
anser inte att frivilligheten 
kan befria 31-åringen från 
ansvar. Tingsrätten anser 
tvärtom att mannen omöj-
ligt kan ha varit obekant 
med flickans ålder som vid 
första tillfället endast var 13 
år. De träffades genom att 
31-åringen var en engage-
rad ungdomsledare i samma 
förening som flickan var 
aktiv i, däremot var han 
aldrig ledare för henne och 
han menar också att han i 
början inte var medveten 
om flickans ålder. Tingsrät-
ten hävdar dock bestämt i 
domen att mannen som i 

egenskap av både lärare och 
ungdomsledare borde vara 
van att bedöma ungdomars 
ålder. Enligt flickans vittnes-
mål har hennes ålder aldrig 
varit okänd. De ska också ha 
talat mycket om just ålders-
skillnaden. Det är därmed 
utrett att 31-åringen vid 
samtliga gärningar under 
åren 2010-2011 med säker-
het har känt till hennes ålder. 
Samtycke friar inte från 
ansvar slår domen fast.

Alingsås tingsrätt dömde 
därför mannen till två och 
ett halvt års fängelse samt att 
utbetala ett skadestånd till 
flickan om 75 000 kronor.

Barnpornografibrottet 
utreds i ett separat mål och 
kommer upp till behandling 
senare.

31-åringen har suttit 
häktad sedan den 3 oktober 
med starka restriktioner, 
men dessa har nu upphört.

Mannen har sagt upp sig 
från sin lärartjänst som inte 
var i Ale kommun.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Julgrans
plundring

Söndagen den 13 januari 2013, kl 15-17
Folkets Hus, Nol

Tiden går fort och direkt efter helgerna är det dags för vår 
traditionella Julgransplundring. Det brukar vara en uppskattad 

tillställning. Ta med barn och barnbarn.

Musik och dans kring granen!

Servering, lotterier.

Godispåsar till alla barn, det kostar inget!

Anmälan till expeditionen: tel 0303-74 21 13 

eller e-post: sap.ale@telia.com

Musik: Vincent och Carina

– Dömd för våldtäkt och sexuellt övergrepp

Fängelsestraff
för 31-åringen

REA PÅGÅR!
UPP TILL 70%PÅ UTVALDA

VAROR

Ale Torg

PASSA PÅ ATT FYNDA!

Begränsat antal av 

vissa varor!
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LEDIGA TJÄNSTER

Som skattebetalare boende i den 
av byråkraterna i Ale kommun 
bortglömda delen Surte har jag 

ett förslag: fl ytta kommungränsen till 
norr om jordfallsbron. Surte och Bohus 
kommer då att tillhöra Göteborgs kom-
mun och detta kan omöjligt bli sämre! 
Byråkraterna i Ale (Älvängens) kommun 
kan då fortsätta som vanligt att engagera 
sig i Älvängen och Nödinge. Det senaste 
exemplet på den ojämna fördelningen av 
insatser i kommundelarna är fördelning-
en av 4 miljoner kronor till idrottsfören-
ingar där en förening belägen i Älvängen 
fi ck 1,5 miljoner medan den förening 
som fi ck näst mest fi ck 250 000kr. 

Känns inte engagemanget i kommu-
nens södra delar torftigt?

Claes Hagman

Innan jul presenterades ett 
nytt politiskt samarbete 
i Ale kommun. Socialde-

mokraterna och Aledemo-
kraterna har gjort upp om 
den framtida byggnationen 
på landsbygden med syfte 
att bygga fl er hus, långt från 
de nya pendelstationerna. 
Först och främst, bra att vi 
kan börja hitta blocköversti-

gande samarbeten där vi kan 
hitta gemensamma nämnare 
mellan partier över block-
gränserna. Det är bra för det 
politiska klimatet och för 
medborgarna. Vi i Miljöpar-
tiet och Vänsterpartiet tror 
att det fi nns goda möjligheter 
till fl er samarbeten inom 
viktiga området. Dock, det är 
högst beklagligt och förvå-

nande att Socialdemokratin 
väljer att samarbeta med 
Aledemokraterna i just den 
här frågan.   

Det är genom Över-
siktsplanen och ”Planen för 
byggnation på landsbygden” 
vi politiker kan skapa förut-
sättningar för en framtida 
bra klimatpolitik. Det är 
här vi kan skapa ett hållbart 
samhälle med få transporter 
och låga klimatutsläpp. Mil-
jöpartiet och Vänsterpartiet 
inser förstås att det finns ett 
stort intresse att bygga hus 
på vår fina landsbygd och att 
det kan kännas provocerande 
för många att politiker ska 
bestämma var folk ska få 
bygga hus. För oss är Klimat-
frågan dock så viktig att vi är 
beredda att stå upp för sådana 
beslut. Det borde den vara för 
Socialdemokraterna också. 

Miljöpartiet och Vänster-
partiet kommer naturligtvis 
inte att stödja den här upp-
görelsen. Vi kommer att 
presentera ett eget förslag till 
riktlinjer för landsbygdsbygg-
nation till nästa samhälls-
byggnadsnämnd med syfte 
att följa lagen om att inte 
bebygga jordbruksmark samt 
att minska kommunens kli-
matpåverkan. Om Socialde-
mokratin fortfarande tillhör 
den stora majoritet som tror 
på klimatkrisen får ni gärna 
rösta på vårt förslag istället.

Peter Rosengren (MP)
Minna Jernström (MP)

Carlos Trischler (MP)
Ing Marie Torstensson (V)

Sven Engdahl (V)

År trött på att få betala 
extra taxa för att åka 
inom min egen 

kommun, jämfört med de 
allra fl esta andra i Västra 
Götaland som har en och 
samma taxa hela kommu-
nen. Förvisso är vi ett kul-
turhistoriskt betydelsefullt 
område, men inte särskilt 
stort jämfört med Göteborg 
eller många andra kom-
muner och zoner. Inte ens 
är vår zons namn angivet på 
zonkartorna! 

Under medeltiden kall-

lades vårt område för Skår-
dals skate och tillhörde den 
dansk-norska kronan för 
att de skulle kunna beskatta 
dem som for igenom älven 
eller på landsvägen från 
svenska Nödinge eller ännu 
längre norrut, till Älvsborg 
och västerhavet. 

Men sedan år 1658 har 
Viken slutat att vara stats-
gräns. Ingen behöver betala 
idag för att passera Viken på 
vattnet, men tar man pen-
deltåget så måste man fort-
farande betala för att ta sig 

från Surte till både den egna 
församlingens 1700-tals-
kyrka och gymnasium. 

Antingen får börja skriva 
ut att området heter Skårdal 
skate eller så skulle helst 
önskas att Skårdal skate får 
till fullo införlivas i Ale kom-
muns taxeringskartor, såsom 
gällde 1308 och vi andligt 
gjorde även under de 200 
åren under dansk taxering. 
Modernisera zonkartan!

Nicklas Sundberg

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

S-GRUPPMÖTE
Måndag 14 januari kl 18.30
Hälsas alla medlemmar välkomna 

till möte på Folkets hus i Nol.

Välkomna!

Modernisera zonkartan!

Surte fi nns

Socialdemokrater! 

Samarbeta för klimatet, inte mot!Nordisk Rörmärkning startade 1984 och är i grunden ett familjeföretag. Verksamheten utgår från Älväng-
en och består främst av rörmärkning till industri och VVS-grossister. Gravering av skyltar och ventilbrickor 
i laminerad plast, aluminium, mässing och rostfritt har också blivit en stor gren. Företaget erbjuder också 
tryckning av packtejp och avspärringsband med egen logotype. Vår senaste investering i två moderna UV-
printers, som ytterligare breddar våra möjligheter att tillverka skyltar i många olika material, har slagit väl 
ut. Verksamheten utvecklas ständigt och därför söker....

SKYLT- OCH DEKALTILLVERKARE
100%

I våra nya UV-printers erbjuder vi marknaden en flexibel och mångsidig skylt- 
och dekaltillverkning. Vi söker en ansvarsfull person som får i uppdrag att sköta 
allt från original till produktion. Vår skylttillverkning sker främst i plast, alumi-
nium och rostfritt.

Vi tror att du har goda datakunskaper främst i program som Illustrator och 
Photoshop, är händig, självgående och servicemedveten. Eftersom tjänsten rör 
modern produktionsteknik tror vi att sökande kan vara från 20 år.

Ansökan till tjänsten ska vara oss tillhanda senast 
25 januari 2013. Mejla till christian.k@nordisk-rormarkning.se

www.rormarkning.se

Se vår introduktionsfilm på www.rormarkning.se

Nya Moderaterna driver sedan valet 2010 Ale kommun  
tillsammans med Allianspartierna och Aledemokraterna. Vi tror 
på ständig förnyelse, förändring och förbättring av de offentliga 

verksamheterna. Den positiva utvecklingen fortsätter 
och därför söker vi fler: 

KREATIVA OCH 
ENGAGERADE ALEBOR
Till förtroendeuppdrag som fritidspolitiker 
med syfte att utveckla Ale kommun till en 

bättre plats att bo, verka och leva i.
 

Vi söker dig som är engagerad, 
omtänksam och positiv.

Du bemöter andra med respekt, tillit 
och öppenhet.

 
För mer information om politiken

och vårt politiska uppdrag kontakta
Fredrik Johansson 0739-688 342

fredrik@ale.nu

www.ale.nu

I skollagen står det att vi 
har en avgiftsfri skola. Jag 
vill att vi följer skollagen 

och ser till att det fi nns regler 
och riktlinjer för våra skolor 
om det behövs.

Beslutet som S, V och MP 
med stöd av FP har tagit inne-
bär stora risker för missupp-
fattningar och onödiga kon-
flikter. Får skolan be barnen 
ta med sin cykel hemifrån när 
det är cykeldag? Ska skolan stå 
för gymnastikkläder?

Det var ett dumt och för-
hastat beslut. S, V och MP 

föreslog dessutom att man 
skulle ta 1 miljon kronor från 
budgeten för att finansiera 
detta beslut. Skolan har aldrig 
bett om 1 miljon kronor för 
detta. Ingen vet varifrån det 
här beloppet kom. Det jag 
vet är att det motsvarar två 
lärartjänster. Vi sliter hårt 
för att lyfta resultaten i Ales 
skolor, att öka lärartätheten. 
Då kommer S, V och MP med 
grundlösa beräkningar på att 
vårdnadsbidrag och att lägga 
ut delar av Ale matservice på 
entreprenad skulle spara 1 

miljon kronor. Det finns inga 
beräkningar på detta.  Att sen 
försöka få det till att jag skulle 
vilja höja skatten är huvudlöst 
och fånigt!

Ska debatten föras på en 
grundlös nivå som ni nu gör 
håller jag med om att det är 
färdigtjatat! Men räkna med 
att missnöjda och frågande 
föräldrar kommer att vända 
sig till er och kräva riktiga 
svar.

Elena Fridfelt (C)
Ordförande Utbildningsnämnden

Elena Fridfelt (C) svarar oppositionen:

”Det enda ni har skapat är 
missuppfattningar och onödiga konfl ikter”

Ad, M, KD, C, undrar 
vilka två lärare som 
ska tas bort för att 

kunna fi nansiera en miljon 
till den avgiftsfria skolan. 
Vårt svar är självklart att 
man absolut inte ska ta bort 
lärare ur en av Sveriges 
lärarfattigaste kommuner, vi 
ligger i dag på plats 284 av 
289 i lärartäthet. 
Elena Fridfelt (C) vet 
redan att vi inte förslår ned-
dragningar på antal lärare, 

hon vet att vi inte prioriterar 
vårdnadsbidraget och att 
lägga ut Alematservice verk-
samhet på entreprenad. 
Dessa två omprioriteringar 
kommer att spara Ale kom-
mun ca 1 miljon kronor. 
Genom detta kan vi garan-
tera att Ale följer skollagen, 
och även kan göra de roliga 
sakerna i skolan.

Frågan som borde ställas 
kanske är: Vill Elena Fridfelt 
Centerpartiet tillsammans 

med ledamöterna i Alede-
mokraterna, Moderaterna 
och Kristdemokraterna 
återinföra skolavgifter 
på en miljon kronor. Det 
motsvarar mer än 10 öre 
i skattehöjning för många 
barnfamiljer!
Vi är glada att vi tagit bort 
denna avgift.

Nog tjatat om detta!

Johnny Sundling (V)
Marcus Larsson (MP)
Dennis Ljunggren (S)

Angående Elena Fridfelts insändare vecka 51

Skolavgifter på en miljon
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LEDIGA TJÄNSTER

Som skattebetalare boende i den 
av byråkraterna i Ale kommun 
bortglömda delen Surte har jag 

ett förslag: fl ytta kommungränsen till 
norr om jordfallsbron. Surte och Bohus 
kommer då att tillhöra Göteborgs kom-
mun och detta kan omöjligt bli sämre! 
Byråkraterna i Ale (Älvängens) kommun 
kan då fortsätta som vanligt att engagera 
sig i Älvängen och Nödinge. Det senaste 
exemplet på den ojämna fördelningen av 
insatser i kommundelarna är fördelning-
en av 4 miljoner kronor till idrottsfören-
ingar där en förening belägen i Älvängen 
fi ck 1,5 miljoner medan den förening 
som fi ck näst mest fi ck 250 000kr. 

Känns inte engagemanget i kommu-
nens södra delar torftigt?

Claes Hagman

Innan jul presenterades ett 
nytt politiskt samarbete 
i Ale kommun. Socialde-

mokraterna och Aledemo-
kraterna har gjort upp om 
den framtida byggnationen 
på landsbygden med syfte 
att bygga fl er hus, långt från 
de nya pendelstationerna. 
Först och främst, bra att vi 
kan börja hitta blocköversti-

gande samarbeten där vi kan 
hitta gemensamma nämnare 
mellan partier över block-
gränserna. Det är bra för det 
politiska klimatet och för 
medborgarna. Vi i Miljöpar-
tiet och Vänsterpartiet tror 
att det fi nns goda möjligheter 
till fl er samarbeten inom 
viktiga området. Dock, det är 
högst beklagligt och förvå-

nande att Socialdemokratin 
väljer att samarbeta med 
Aledemokraterna i just den 
här frågan.   

Det är genom Över-
siktsplanen och ”Planen för 
byggnation på landsbygden” 
vi politiker kan skapa förut-
sättningar för en framtida 
bra klimatpolitik. Det är 
här vi kan skapa ett hållbart 
samhälle med få transporter 
och låga klimatutsläpp. Mil-
jöpartiet och Vänsterpartiet 
inser förstås att det finns ett 
stort intresse att bygga hus 
på vår fina landsbygd och att 
det kan kännas provocerande 
för många att politiker ska 
bestämma var folk ska få 
bygga hus. För oss är Klimat-
frågan dock så viktig att vi är 
beredda att stå upp för sådana 
beslut. Det borde den vara för 
Socialdemokraterna också. 

Miljöpartiet och Vänster-
partiet kommer naturligtvis 
inte att stödja den här upp-
görelsen. Vi kommer att 
presentera ett eget förslag till 
riktlinjer för landsbygdsbygg-
nation till nästa samhälls-
byggnadsnämnd med syfte 
att följa lagen om att inte 
bebygga jordbruksmark samt 
att minska kommunens kli-
matpåverkan. Om Socialde-
mokratin fortfarande tillhör 
den stora majoritet som tror 
på klimatkrisen får ni gärna 
rösta på vårt förslag istället.

Peter Rosengren (MP)
Minna Jernström (MP)

Carlos Trischler (MP)
Ing Marie Torstensson (V)

Sven Engdahl (V)

År trött på att få betala 
extra taxa för att åka 
inom min egen 

kommun, jämfört med de 
allra fl esta andra i Västra 
Götaland som har en och 
samma taxa hela kommu-
nen. Förvisso är vi ett kul-
turhistoriskt betydelsefullt 
område, men inte särskilt 
stort jämfört med Göteborg 
eller många andra kom-
muner och zoner. Inte ens 
är vår zons namn angivet på 
zonkartorna! 

Under medeltiden kall-

lades vårt område för Skår-
dals skate och tillhörde den 
dansk-norska kronan för 
att de skulle kunna beskatta 
dem som for igenom älven 
eller på landsvägen från 
svenska Nödinge eller ännu 
längre norrut, till Älvsborg 
och västerhavet. 

Men sedan år 1658 har 
Viken slutat att vara stats-
gräns. Ingen behöver betala 
idag för att passera Viken på 
vattnet, men tar man pen-
deltåget så måste man fort-
farande betala för att ta sig 

från Surte till både den egna 
församlingens 1700-tals-
kyrka och gymnasium. 

Antingen får börja skriva 
ut att området heter Skårdal 
skate eller så skulle helst 
önskas att Skårdal skate får 
till fullo införlivas i Ale kom-
muns taxeringskartor, såsom 
gällde 1308 och vi andligt 
gjorde även under de 200 
åren under dansk taxering. 
Modernisera zonkartan!

Nicklas Sundberg

SO
CI

AL

DEMOKRATERNA I A
LE

S-GRUPPMÖTE
Måndag 14 januari kl 18.30
Hälsas alla medlemmar välkomna 

till möte på Folkets hus i Nol.

Välkomna!

Modernisera zonkartan!

Surte fi nns

Socialdemokrater! 

Samarbeta för klimatet, inte mot!Nordisk Rörmärkning startade 1984 och är i grunden ett familjeföretag. Verksamheten utgår från Älväng-
en och består främst av rörmärkning till industri och VVS-grossister. Gravering av skyltar och ventilbrickor 
i laminerad plast, aluminium, mässing och rostfritt har också blivit en stor gren. Företaget erbjuder också 
tryckning av packtejp och avspärringsband med egen logotype. Vår senaste investering i två moderna UV-
printers, som ytterligare breddar våra möjligheter att tillverka skyltar i många olika material, har slagit väl 
ut. Verksamheten utvecklas ständigt och därför söker....

SKYLT- OCH DEKALTILLVERKARE
100%

I våra nya UV-printers erbjuder vi marknaden en flexibel och mångsidig skylt- 
och dekaltillverkning. Vi söker en ansvarsfull person som får i uppdrag att sköta 
allt från original till produktion. Vår skylttillverkning sker främst i plast, alumi-
nium och rostfritt.

Vi tror att du har goda datakunskaper främst i program som Illustrator och 
Photoshop, är händig, självgående och servicemedveten. Eftersom tjänsten rör 
modern produktionsteknik tror vi att sökande kan vara från 20 år.

Ansökan till tjänsten ska vara oss tillhanda senast 
25 januari 2013. Mejla till christian.k@nordisk-rormarkning.se

www.rormarkning.se

Se vår introduktionsfilm på www.rormarkning.se

Nya Moderaterna driver sedan valet 2010 Ale kommun  
tillsammans med Allianspartierna och Aledemokraterna. Vi tror 
på ständig förnyelse, förändring och förbättring av de offentliga 

verksamheterna. Den positiva utvecklingen fortsätter 
och därför söker vi fler: 

KREATIVA OCH 
ENGAGERADE ALEBOR
Till förtroendeuppdrag som fritidspolitiker 
med syfte att utveckla Ale kommun till en 

bättre plats att bo, verka och leva i.
 

Vi söker dig som är engagerad, 
omtänksam och positiv.

Du bemöter andra med respekt, tillit 
och öppenhet.

 
För mer information om politiken

och vårt politiska uppdrag kontakta
Fredrik Johansson 0739-688 342

fredrik@ale.nu

www.ale.nu

I skollagen står det att vi 
har en avgiftsfri skola. Jag 
vill att vi följer skollagen 

och ser till att det fi nns regler 
och riktlinjer för våra skolor 
om det behövs.

Beslutet som S, V och MP 
med stöd av FP har tagit inne-
bär stora risker för missupp-
fattningar och onödiga kon-
flikter. Får skolan be barnen 
ta med sin cykel hemifrån när 
det är cykeldag? Ska skolan stå 
för gymnastikkläder?

Det var ett dumt och för-
hastat beslut. S, V och MP 

föreslog dessutom att man 
skulle ta 1 miljon kronor från 
budgeten för att finansiera 
detta beslut. Skolan har aldrig 
bett om 1 miljon kronor för 
detta. Ingen vet varifrån det 
här beloppet kom. Det jag 
vet är att det motsvarar två 
lärartjänster. Vi sliter hårt 
för att lyfta resultaten i Ales 
skolor, att öka lärartätheten. 
Då kommer S, V och MP med 
grundlösa beräkningar på att 
vårdnadsbidrag och att lägga 
ut delar av Ale matservice på 
entreprenad skulle spara 1 

miljon kronor. Det finns inga 
beräkningar på detta.  Att sen 
försöka få det till att jag skulle 
vilja höja skatten är huvudlöst 
och fånigt!

Ska debatten föras på en 
grundlös nivå som ni nu gör 
håller jag med om att det är 
färdigtjatat! Men räkna med 
att missnöjda och frågande 
föräldrar kommer att vända 
sig till er och kräva riktiga 
svar.

Elena Fridfelt (C)
Ordförande Utbildningsnämnden

Elena Fridfelt (C) svarar oppositionen:

”Det enda ni har skapat är 
missuppfattningar och onödiga konfl ikter”

Ad, M, KD, C, undrar 
vilka två lärare som 
ska tas bort för att 

kunna fi nansiera en miljon 
till den avgiftsfria skolan. 
Vårt svar är självklart att 
man absolut inte ska ta bort 
lärare ur en av Sveriges 
lärarfattigaste kommuner, vi 
ligger i dag på plats 284 av 
289 i lärartäthet. 
Elena Fridfelt (C) vet 
redan att vi inte förslår ned-
dragningar på antal lärare, 

hon vet att vi inte prioriterar 
vårdnadsbidraget och att 
lägga ut Alematservice verk-
samhet på entreprenad. 
Dessa två omprioriteringar 
kommer att spara Ale kom-
mun ca 1 miljon kronor. 
Genom detta kan vi garan-
tera att Ale följer skollagen, 
och även kan göra de roliga 
sakerna i skolan.

Frågan som borde ställas 
kanske är: Vill Elena Fridfelt 
Centerpartiet tillsammans 

med ledamöterna i Alede-
mokraterna, Moderaterna 
och Kristdemokraterna 
återinföra skolavgifter 
på en miljon kronor. Det 
motsvarar mer än 10 öre 
i skattehöjning för många 
barnfamiljer!
Vi är glada att vi tagit bort 
denna avgift.

Nog tjatat om detta!

Johnny Sundling (V)
Marcus Larsson (MP)
Dennis Ljunggren (S)

Angående Elena Fridfelts insändare vecka 51

Skolavgifter på en miljon
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Januari

Utställning av detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl, 
Ale kommun, Västra Götalands län

Förslag till detaljplan över rubricerat område har utarbetats och finns utställt för granskning från och 
med den 9 januari till och med den 5 februari 2013. Detaljplanen har tidigare varit föremål för samråd.

Planområdet är ca 4,7 ha stort och ligger i den norra delen av Nol, inom Nols industriområde. 
Området är tidigare detaljplanelagt. Planområdet är i Ale ÖP07 del av område där nyetablering av 
småindustri, kontor och handel bör prioriteras. Kommunen och länsstyrelsen bedömer att planen 
inte medför betydande miljöpåverkan. Detaljplanens syfte är att befintliga bostadshus fastställs 
för bostadsändamål med möjlighet till utökad byggrätt samt att en skyddszon säkerställs mellan 
verksamhetsområdet och bostadsbebyggelsen. Samtidigt ska verksamhetsområdet regleras, så att 
det inte tillåts verksamhet som är störande för omgivningen samt att även kontor tillåts. Detaljplanen 
ska även säkerställa infart till bostäderna. Delar av fastigheterna Nol 3:30, 3:25, 30:1, s:10 och s:353 tas 
i anspråk som allmän plats. Detta innebär att kommunen har rätt och på begäran skyldighet att lösa in 
marken. 

Detaljplanen finns utställd för granskning mellan 2013-01-09 och 2013-02-05 på:
Kommunhuset, Sektor Samhällsbyggnad, Alafors
(expeditionstider mån-tor kl 08.00-16.00, fre kl 08.00-15.30)

Eventuella synpunkter framförs skriftligt till Samhällsbyggnadsnämnden, Ale kommun, 449 80 Alafors, 
senast den 5 februari 2013. Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under 
utställningstiden kan förlora rätten att senare överklaga ett eventuellt beslut att anta detaljplanen.

Vill du ha ytterligare information eller har frågor, är du välkommen att kontakta Charlotte Lundberg 
på tel: 0303-37 13 05 eller via e-post: charlotte.lundberg@ale.se.
Planhandlingarna finns även tillgängliga på kommunens hemsida: www.ale.se> bygga, bo och miljö > 
planer och byggprojekt > pågående planer.

Detaljplan för Bostäder inom fastighet Skårdal 1:70, Bohus
Miljö- och byggnämnden har den 15 december 2010 antagit detaljplanen.
Beslutet vann laga kraft den 13 januari 2011.

Detaljplan för Bostäder på Utby 1:108
Miljö- och byggnämnden har den 15 december 2010 antagit detaljplanen.
Beslutet vann laga kraft den 13 januari 2011.

Detaljplan för Industriverksamhet inom Nol 18:73
Kommunfullmäktige har den 31 januari 2011 antagit detaljplanen
Beslutet vann laga kraft den 3 mars 2011.

Detaljplan för Handel och verksamheter i Svenstorp, Svenstorp 1:3, 1:5, 1:15,  1:16, 1:30 m.fl. 
Älvängen
Kommunfullmäktige har den 30 maj 2011 antagit detaljplanen.
Beslutet vann laga kraft den 5 juli 2011.

Ändring av detaljplan för bostäder inom Skårdal 7:99
Samhällsbyggnadsnämnden har den 22 juni 2011 antagit detaljplanen.
Beslutet vann laga kraft den 21 juli 2011.

Detaljplan för 2b med ändring av Dpl 1 Nödinge, detaljplan för Börjessons Mekaniska AB, dpl 2 
Nol Syd, dpl 3 Nol-Alafors och detaljplan för Nol.
Miljö- och byggnämnden har den 22 juni 2011 antagit detaljplanen.
Beslutet vann laga kraft den 27 juli 2011.

Detaljplan för bostäder, del av Nödinge-Stommen 1:261, vid Backa Säteri i Nödinge
Kommunfullmäktige har den 30 november 2009 antagit detaljplanen.
Beslutet vann laga kraft den 15 december 2011.

Den som vill ha ersättning för skador p g a detaljplanen måste väcka talan om det vid 
fastighetsdomstolen inom två år enligt 15:e kapitlet plan- och bygglagen. Tiden räknas från det 
datum planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom den tiden får talan 
väckas senare.

KUNGÖRELSER Öppet Hus
Ale gymnasium

>> Lördag 12 januari kl 10-14

Simhallens ordinarie öppetider 
för allmänheten
Onsdag kl 17.00-20.00 
Torsdag kl 17.00-21.00 (20.00-
21.00 endast för 16 år och äldre)
Fredag kl 17.30-21.00 (20.00-
21.00 endast för 16 år och äldre)
Lördag kl 11.00-15.00

Priser
Barn 15 kr (10-kort 120 kr) 
Vuxna 40 kr (10-kort 320 kr)

Observera att simhallen har 
extraöppet under skollov.
Telefon till simhallen  
0303-33 05 09.

Simskola för nybörjare:
15 gånger/kurs, 30 min/tillfälle. 
Pris 450:- 15ggr.
Måndagar och fredagar  
kl 15.30-17.30
Anmälan kan göras från det år 
barnet fyller 6 år.
Kötiden för 6 åringar är på  
c:a 1-1,5 år.
Äldre barn har alltid förtur 
därmed kortare kötid.
Köanmälan på tfn 0303-33 05 09

Märkestagning:
Pris 350 kr.
Köanmälan på tel 0303-33 05 09

Morgonbad
Onsdagar kl 07.00-09.00

Vattengympa
(ingen föranmälan):
Onsdagar kl 20.00-21.00
Torsdagar kl 16.00-17.00
Pris badavgift + 20 kr
Normal vattentemperatur 26-
27ºC
Torsdagar varmbad 33-34ºC

Massage
Massör Jessica Torin, Bokning på 
0303-330-509
Massör Arto Lassuri, Bohus 
Massagekonsult
Torsdagar (andra dagar/tider enl 
överenskommelse)
Bokning tfn 031-98 11 99

Solariet öppet
Måndag-fredag kl 09.00-20.30
Lördag kl 10.00-14.00

Vuxensimskolan
Pris 500 kr för 10 ggr. Kontakta 
simhallen på 0303-330 509

Skepplanda simhall
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Det råder lågkonjunktur i 
landet och arbetsmarkna-
den ter sig oviss för många. 
De tuffa tiderna till trots 
är framtidstron stark bland 
Komvux elever som genom-
går utbildning för att bli full-
fjädrade anläggningsarbetare 
och maskinförare.

– Det räcker att säga Väst-
svenska paketet, så förstår 
nog alla att utsikterna att få 
jobb är väldigt goda. Det har 
hänt att företag har ringt hit 
till skolan och frågat: Har 
du några elever som vi kan 
få? Det är ett gott betyg för 
verksamheten och de elever 
som går här, säger Mikael 
Ekström, maskininstruktör.

Anläggningsutbildningen 
skiljer sig aningen åt i för-
hållande till maskinförarut-
bildningen. Efter en veckas 
introduktion gäller ett 
schema med en dag teori och 
fyra dagars praktik.

– Eleverna ordnar sina 
egna praktikplatser. Det 
brukar inte vara några pro-
blem. Skulle någon miss-
lyckas hjälper vi naturligtvis 
till, säger Henrik Hulth.

Angelina Hökklo har ett 
förflutet inom olika bran-
scher, bland annat har hon 
jobbat för olika snabbmats-
kedjor, suttit på kontor och 
tjänstgjort som undersköter-
ska. Nu är det anläggningsar-
bete som gäller.

– Jag har verkligen hittat 
rätt och bytt högklackat 

ALE. Antalet arbetslösa 
i Ale kommun har hållit 
sig stabilt de senaste 
månaderna, men i 
januari spås en upp-
gång – delvis till följd 
av lågkonjunkturen, 
men statistiken är inte 
ovanlig för tidpunkten 
på året.

– Tack vare en bred arbets-
marknad i Göteborgsregio-
nen är vi väl skyddade i Ale 
och lågkonjunkturen har inte 
drabbat oss rakt av. Dock 
tror jag inte att arbetslöshe-
ten kommer att sjunka lika 
mycket under våren som 
den gjorde förra året, säger 
Andreas Witt, verksamhets-
chef för AME – Arbetsmark-
nadsenheten.

I november månad upp-
gick arbetslösheten i Ale till 
5,9 procent, vilket innebar 
en ytterst blygsam minskning 

jämfört med oktober. Lilla 
Edet ligger kvar på 8 procent, 
vilket kan jämföras med riks-
genomsnittet på 8,7 procent. 

Ungdomsarbetslösheten i 
Ale minskade däremot med 
nästan en hel procentenhet, 
medan man i Lilla Edet upp-
levde en marginell uppgång. 
Generellt i regionen syns inte 
heller där någon stor föränd-
ring.

På AME i Nödinge står 
man inför flera förändringar 
under det kommande året. 
Bland annat kommer man att 
samla sektorn under samma 
tak, något som ska underlätta 
för både organisationen och 
för medborgarna.

– Vi kommer också att 
lägga fokus på hur vi gemen-
samt på ett effektivare sätt 
ska kunna hjälpa människor 
att komma vidare i sitt jobb-
sökande. Jag återkommer 
med mer information om det 

längre fram, säger Andreas 
Witt.

JOHANNA ROOS

Arbetslösheten oförändrad
– Uppgång väntas i januari

ARBETSLÖSHET
Arbetslösa ungdomar (18-24 år) 
i november 2012 i % (oktober 
månad inom parantes)
Kungälv: 9,7 (9,5) 
Lerum: 10,8 (11,3)
Ale: 15,8 (16,7)
Lilla Edet: 17,5 (17,2)
Alingsås: 17,4 (18,1)
Göteborg: 16,3 (16,6)
Hela riket: 18,5 (18,6)

Alla arbetslösa (16-64 år) i novem-
ber 2012 i % (oktober månad inom 
parantes)
Kungälv: 4,0 (3,9) 
Lerum: 3, 6 (3,6)
Ale: 5,9 (6,0)
Lilla Edet: 8,0 (8,0)
Alingsås: 7,6 (7,4)
Göteborg: 9,5 (9,5)
Hela riket: 8,7 (8,5)

Vägen till ett nytt arbete
– Populära utbildningar på Komvux Ale

Ale gymnasium
Öppet Hus

Alla våra cirklar och kulturarrangemang hittar du på vår hemsida.  
Vill du få programmet hemskickat? Ring oss gärna!

Tel 0303 - 161 55   www.svg.abf.se
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mot kängor. Jag kan defini-
tivt rekommendera den här 
utbildningen för andra som 
vill pröva något nytt. Jag trivs 
jättebra och det finns hur 
mycket som helst att göra 
ute på arbetsplatserna, säger 
Angelina.

Hur är det att vara 
kvinna i en mansdomine-
rad värld?

– Det fungerar utmärkt! 
Att ha lite skinn på näsan 
underlättar naturligtvis. Det 
blir fler och fler kvinnor i den 
här branschen och på NCC, 
där jag genomför min prak-
tik, finns det både kvinnliga 
arbetsledare och utsättare.

40 veckors praktik ingår 
i utbildningen. Eleverna får 
göra allt som handledaren 
anser vara lämpligt.

– Praktiken är väldigt 
varierande. Vi får göra allt 
som har med mark och 
anläggning att göra, allti-
från att schakta och lägga 
ledning till att sätta brunn 
och justera asfalt, förklarar 
Peter Andreasson, som är 
stationerad på Snabbschakt 
i Sisjön.

Efter tolv år på Inlands 
kartongbruk blev Jonas 
Jonsson utan arbete då verk-
samheten lades ner i fjol. Ett 
hårt slag, men Jonas valde att 
se möjligheterna.

– Jag är 53 år och har 
ännu några år kvar att ge på 
arbetsmarknaden. Det blev 
till att omskola sig och hitta 
på något annat. Det gäller att 
driva på sig själv, erbjudan-
dena trillar liksom inte in i 

brevlådan per automatik.
Nu håller Jonas Jonsson 

på att utbilda sig till grävma-
skinist efter att ha anmält sitt 
intresse på Komvux hemsida. 
Efter tio veckors teori väntar 
tio veckors praktik.

– Fördelen med att gå den 
här utbildningen är att vi får 
papper på vad vi kan. Ett 
yrkesbevis ger i många fall 
förtur till arbeten. Det blir 
allt vanligare att arbetsgiva-
ren kräver det.

– I denna bransch är 
risken för arbetsplatsolyckor 
relativt stor. Av den anled-
ningen poängterar vi vikten 
av arbetsmiljösäkerhet i den 
teoretiska utbildningen, 
säger Henrik Hulth.

Monika Nilsson, rektor 
på Komvux Ale, understryker 
vikten av att kunna erbjuda 
attraktiva utbildningar som 
leder till jobb.

– Arbetsmarknaden är 
annorlunda mot förr. Då var 
det inte ovanligt att man som 
anställd var kvar på en och 
samma arbetsplats under 
hela sitt yrkesverksamma liv. 
Nu lever vi en föränderlig tid 
där behoven varierar och en 
ny typ av arbeten dyker upp. 
Det livslånga lärandet utifrån 
sin egen kompetens är därför 
väldigt värdefullt.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Vägen till ett nytt arbete går för många 
via Komvux.

Anläggnings- respektive maskinförarutbildning-
en har blivit väldigt populära.

– Det är utbildningar som leder till arbete i de 
allra fl esta fall, säger Henrik Hulth, lärare på 
anläggning.

Mikael Andersson, Angelina Hökklo, Peter Andreasson och Jonas Jonsson är nöjda med de 
utbildningar som Komvux Ale kan erbjuda för anläggningsarbetare och maskinförare. På 
bilden ses också Mikael Ekström, maskininstruktör, och Monika Nilsson, rektor. Nya utbild-
ningsgrupper kommer att startas upp i vår.

Henrik Hulth, lärare på Komvux Ales anläggningsutbildning.
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mot kängor. Jag kan defini-
tivt rekommendera den här 
utbildningen för andra som 
vill pröva något nytt. Jag trivs 
jättebra och det finns hur 
mycket som helst att göra 
ute på arbetsplatserna, säger 
Angelina.

Hur är det att vara 
kvinna i en mansdomine-
rad värld?

– Det fungerar utmärkt! 
Att ha lite skinn på näsan 
underlättar naturligtvis. Det 
blir fler och fler kvinnor i den 
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där jag genomför min prak-
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arbetsledare och utsättare.
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Jonsson utan arbete då verk-
samheten lades ner i fjol. Ett 
hårt slag, men Jonas valde att 
se möjligheterna.

– Jag är 53 år och har 
ännu några år kvar att ge på 
arbetsmarknaden. Det blev 
till att omskola sig och hitta 
på något annat. Det gäller att 
driva på sig själv, erbjudan-
dena trillar liksom inte in i 

brevlådan per automatik.
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på att utbilda sig till grävma-
skinist efter att ha anmält sitt 
intresse på Komvux hemsida. 
Efter tio veckors teori väntar 
tio veckors praktik.

– Fördelen med att gå den 
här utbildningen är att vi får 
papper på vad vi kan. Ett 
yrkesbevis ger i många fall 
förtur till arbeten. Det blir 
allt vanligare att arbetsgiva-
ren kräver det.

– I denna bransch är 
risken för arbetsplatsolyckor 
relativt stor. Av den anled-
ningen poängterar vi vikten 
av arbetsmiljösäkerhet i den 
teoretiska utbildningen, 
säger Henrik Hulth.

Monika Nilsson, rektor 
på Komvux Ale, understryker 
vikten av att kunna erbjuda 
attraktiva utbildningar som 
leder till jobb.

– Arbetsmarknaden är 
annorlunda mot förr. Då var 
det inte ovanligt att man som 
anställd var kvar på en och 
samma arbetsplats under 
hela sitt yrkesverksamma liv. 
Nu lever vi en föränderlig tid 
där behoven varierar och en 
ny typ av arbeten dyker upp. 
Det livslånga lärandet utifrån 
sin egen kompetens är därför 
väldigt värdefullt.

JONAS ANDERSSON

NÖDINGE. Vägen till ett nytt arbete går för många 
via Komvux.

Anläggnings- respektive maskinförarutbildning-
en har blivit väldigt populära.

– Det är utbildningar som leder till arbete i de 
allra fl esta fall, säger Henrik Hulth, lärare på 
anläggning.

Mikael Andersson, Angelina Hökklo, Peter Andreasson och Jonas Jonsson är nöjda med de 
utbildningar som Komvux Ale kan erbjuda för anläggningsarbetare och maskinförare. På 
bilden ses också Mikael Ekström, maskininstruktör, och Monika Nilsson, rektor. Nya utbild-
ningsgrupper kommer att startas upp i vår.

Henrik Hulth, lärare på Komvux Ales anläggningsutbildning.
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– det självklara valet!
Bygg- och anläggningsprogrammet

Vi finns på Lindholmen, endast 8 minuter från centralen med direktbuss.

Att Monika Nilsson en dag 
skulle bli rektor var ingen 
överraskning. Utan överdrift 
skulle man kunna påstå att 
det ligger i blodet.

– Både min far och min 
farfar arbetade som rektor 
på den tiden det begav sig. 
Att få bli rektor har för mig 
alltid varit en dröm, berättar 
Monika.

Monika Nilsson har ett 
förflutet som lärare i mate-
matik och fysik. Monika 
jobbade tio år som uppdrags-
ledare och utbildningschef 
på Lernia Utbildning innan 
hon antog utmaningen på 
Komvux Ale.

– Det var en medarbetare 
på Lernia, en tidigare Kom-
vuxanställd, som tipsade mig 
om den här tjänsten.

Vad är det roligaste med 
att vara rektor?

– Det är att jag får vara 
med och påverka den peda-
gogiska utvecklingen för 
vuxna människor. Det finns 
alltid en andra, tredje eller 
fjärde chans för den som vill. 
Det är aldrig kört!

Ditt intryck av Komvux 
Ale?

– Det är en väl fungerande 
verksamhet, det anser både 
våra elever och Skolinspek-
tionen. Självklart måste vi 
också utvecklas då vi har en 
ny skollag och en ny läroplan 
att förhålla oss till. Vi måste 
hänga med i utvecklingen 

och kunna erbjuda utbild-
ning mer kontinuerligt, 
inte ha stängt två månader 
under sommaren utan vara 
mer flexibla. Vi måste även 
erbjuda attraktiva utbild-
ningar som leder till jobb. 
En satsning som vi gör nu är 
vård- och omsorgsutbildning 
samt SFI-undervisning på 
kvällstid.

Vad är din viktigaste roll 
som rektor?

– Det är många olika pus-
selbitar, dels vad det gäller 
den pedagogiska ledningen, 
dels den ekonomiska biten. 

Oavsett vad det gäller så har 
jag alltid eleven i fokus.

Beskriv dig själv som 
ledare?

– Jag låter personalen vara 
med och utveckla verksam-
heten, de har många goda 
idéer som jag vill ta tillvara 
på. Min uppgift är att kon-
trollera så att allt fungerar, 
att vi följer lagar och regler 
samt uppfyller de krav som 
finns på oss. Jag försöker 
vara synlig i verksamheten 
så mycket det bara går och är 
mån om att alltid ha dörren 
öppen, både för personal och 

för elever.
Hur ser du på Komvux 

roll i samhället?
– Komvux fyller en mycket 

viktig funktion. Komvux 
ger möjlighet till fortbild-
ning och ombildning. Vi 
har yrkesutbildningar som 
leder till arbeten. För många 
människor är Komvux ett 
viktigt delmål i strävan 
efter vidare utbildning eller 
arbete.

Rektor som blivit varm i kläderna

Monika Nilsson, rektor på Komvux Ale.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

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

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

lansforsakringar.se/alvsborg

NÖDINGE. Efter en termin som rektor på Komvux 
Ale börjar Monika Nilsson bli varm i kläderna.

Det var i höstas som hon efterträdde Inga-Lena 
Lindenau, som innehaft tjänsten under en lång 
följd av år.

– Jag trivs jättebra och personalen är oerhört 
engagerad och ambitiös, säger Monika till lokaltid-
ningen.
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ALE. Alependelns första 
tid i rullning blev inte 
helt smärtfri. 

Förseningar och 
inställda tåg upprörde 
resenärerna.

Nu ska problemen 
vara åtgärdade och 
enligt Västtrafi k var 
punktligheten under 
förra veckan nästan 
100 procent.

Invigningen av Alependeln 
var storslagen och förvänt-
ningarna på den nya kollek-
tivtrafiken höga. Den ome-
delbara succén uteblev dock 
då förseningar och inställda 
avgångar blev ett vanligt 
inslag under inkörningsti-
den. 

– Problemen som varade 
en och en halv vecka efter 
invigningen berodde på pro-
blem i banan vid Gamlesta-
den som orsakade tvärstopp. 
Det berodde på att så kall-
lade baliser, som ger infor-
mation till tåget som rullar, 
inte fungerade som de skulle. 
Tågen var känsliga för detta 
och vissa blev helt utslagna. 
Då blev man tvungen att 
nollställa igen och tappade 
tid, vilket gjord att logistik-
kedjan rubbades, säger Jarl 

Samuelsson, spårtrafikchef 
på Västtrafik.

Att temperaturen sjönk 
långt under minusstrecket 
och att snön föll över Göta-
älvdalen utgjorde inte ulti-
mata förutsättningar för Ale-
pendelns inkörningstid, men 
var inte den huvudsakliga 
orsaken till problemen.

Någon direkt skadegö-
relse har tågen inte utsatts 
för, men klottrare har varit 
framme under hela perioden, 
mestadels innan tågen togs i 
bruk. 

– Jag finner inga ord för 
hur onödigt det är, menar 
Samuelsson.

Kvartstrafiken igång
En månad efter invigningen 
den 9 december håller nu 
tågen avgångstiderna och 
Jarl Samuelsson ser fram 
emot att se effekterna av 
kvartstrafiken som rullade 
igång i måndags. 

– Tittar man på statistiken 
från förra veckan har punkt-
ligheten på sträckan Göte-
borg–Älvängen varit mellan 
97 och 98 procent. Då räknar 
man med plus minus tre 
minuter. Inför kvartstrafi-
ken har vi på Västtrafik haft 
nära kontakt med både ope-

ratören SJ och Trafikverket 
och allt ser bra ut. Det blir 
jobbigare att planera, men 
ur resenärsvinkel blir det en 
stor fördel när tågen börjar 
gå med högre frekvens. 

I måndags gjordes även 
förändringar i tidtabellen 
för buss 421 som går från 
Trollhättan till Älvängen 
via Lilla Edet och Lödöse. 
Anledningen är att det visat 
sig vara svårt att hålla tiderna 
och passa till tågtrafiken. 

Hissar ur funktion
Att hissarna i Ales nybyggda 
tågstationer fungerar som 
de ska är helt avgörande för 

att rullstolsbundna, perso-
ner med barnvagn eller som 
har svårt att gå i trappor ska 
kunna ta sig över motorvägen 
och ner till tågperrongen. 

I både Nödinge och Älv-
ängen har dessa hissar vid 
olika tillfällen varit ur funk-
tion. Nödingebon Johanna 
Pollnow blev upprörd när 
hon i dagarna innan jul skulle 
ta tåget in till Göteborg. 

– Där stod jag på stationen 
med tvååriga dottern i barn-

vagn och dessutom är jag 
höggravid så jag får inte bära 
något. Eftersom hissen inte 
fungerade blev jag tvungen 
att gå hem igen och ta bilen 
till stan. Samma sak var det 
när jag skulle åka tåget igen 
den 28 december. Det kan ju 
inte vara meningen att man 
ska förlita sig på att andra vill 
bära min vagn i trapporna.

Det är Västtrafik som 
ansvarar för att hissarna 
repareras och enligt kommu-

nikationschefen Lena Jovén 
ska felet vara åtgärdat inom 
24 timmar från det att felan-
mälan gjorts.

– Nu ska hissarna i 
Nödinge och Älvängen 
fungera igen. Vi uppdaterar 
så fort som möjligt på hem-
sidan om de skulle vara ur 
funktion.

Nu håller Alependeln tiden
– Västtrafi k: Nu ska alla problem vara lösta

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Inkörningstiden för Alependeln präglades av en del förseningar och inställda avgångar, men 
nu menar Västtrafi k att problemen ska vara lösta. Förra veckans statistik visar på en punkt-
lighet på närmare 100 procent. 

Jarl Samuelsson, spårtrafi k-
chef på Västtrafi k. 

Foto: Press
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Det är vi som 
är Axelssons!

Välskött 
på grädd-
hyllan!

Välkommen till 
denna otroligt 
väldisponerade villa 
på Älvängens
gräddhylla! Perfekt 
planlösning med plats 
för hela familjens 
behov. Fint och 

rymligt kök. Två helkaklade badrum. Bergvärme ger bekväm drift till låg 
kostnad. Garage och stenlagd uppfart med plats för två bilar. Perfekt 
för barnfamiljen. Välkommen på visning! 149 kvm. 

Pris 2.850.000:- som utgångspris. Visas 13/1 & 15/1. 
Adress Länsmansvägen 32. Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Älvängen

Snygg 2:a 
med låg 
avgift!

Ljus, fräsch och 
välplanerad 2:a i 
mycket bra läge i 
vackra Norra Surte.
Endast 15 min till 
Göteborg med bil 
eller nya pendeltåget. 
Fiberkabel. Liten 

förening med mycket gemenskap. Nära naturen, fotbollsplan, förskola 
och skola. Välkommen på visning! Vån. 1/3. 52 kvm. Avg. 2.621:- 

Pris 625.000:- som utgångspris. Visas 13/1 & 16/1.

Surte

Välplanerad 
familjevilla!

Välkommen till denna 
välplanerade villa 
med bra läge i Göta. 
Prisvärt boende med 
plats för hela familjen. 
Låga driftskostnader 
genom vedkamin
och luftvärmepump. 
Promenadavstånd till 
bad i Ryrsjön. Skola/

dagis i området. En riktig familjevilla i barnvänligt område som ska ses 
på plats. Välkommen på visning! 143 kvm. 

Adress Aspekullavägen 6. Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Göta

Välplanerad 
familjevilla!

I bra läge kan vi 
nu erbjuda denna 
1,5-plans villa i 
centrala Skepplanda. 
Ett bra val för 
barnfamiljen med 
gångavstånd till 
skolor och lekplatser. 
Fyra sovrum och 

stora ytor. Tak mellan huset och garaget/förrådet ger många fördelar. 
Uteplats i söder. Nya E45 och pendeln ger en restid på ca 25 min till 
Göteborg. Välkommen hit! 135 kvm.

Skepplan
da

Nybyggt och 
välplanerat!

Välkommen till denna 
ytterst välplanerade 
villa med utmärkt 
lantligt läge strax 
utanför Nygård. 
Villan färdigställdes 
2011 och är givetvis i 
nyskick och innehåller 
allt en modern familj 
behöver. Lyxigt 

badrum och kök. Kamin för värme och trivsel. Nära till ny motorväg 
mot Gbg. Ska ses och upplevas. 148 kvm. 

Pris 2.250.000:- som utgångspris. Visas 13/1.
Adress Gård 134. Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Nygår
d

Nära nya 
pendel-
stationen!

Här erbjuds denna 
mycket välplanerade 
villa med centralt och 
bra läge i Lödöse. 
Kort cykeltur till nya 
pendelstationen mot 
Gbg/Trollhättan.
Villan är i gott skick 

men erbjuder ändå stora möjligheter till egen prägel. Fyra st sovrum 
och två fräscha badrum. Välkommen på visning! 137 kvm. 

Adress Tingbergsvägen 3. Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Lödöse



alekuriren  |   nummer 1  |   vecka 2  |   20138

ALE. Alependelns första 
tid i rullning blev inte 
helt smärtfri. 

Förseningar och 
inställda tåg upprörde 
resenärerna.

Nu ska problemen 
vara åtgärdade och 
enligt Västtrafi k var 
punktligheten under 
förra veckan nästan 
100 procent.

Invigningen av Alependeln 
var storslagen och förvänt-
ningarna på den nya kollek-
tivtrafiken höga. Den ome-
delbara succén uteblev dock 
då förseningar och inställda 
avgångar blev ett vanligt 
inslag under inkörningsti-
den. 

– Problemen som varade 
en och en halv vecka efter 
invigningen berodde på pro-
blem i banan vid Gamlesta-
den som orsakade tvärstopp. 
Det berodde på att så kall-
lade baliser, som ger infor-
mation till tåget som rullar, 
inte fungerade som de skulle. 
Tågen var känsliga för detta 
och vissa blev helt utslagna. 
Då blev man tvungen att 
nollställa igen och tappade 
tid, vilket gjord att logistik-
kedjan rubbades, säger Jarl 

Samuelsson, spårtrafikchef 
på Västtrafik.

Att temperaturen sjönk 
långt under minusstrecket 
och att snön föll över Göta-
älvdalen utgjorde inte ulti-
mata förutsättningar för Ale-
pendelns inkörningstid, men 
var inte den huvudsakliga 
orsaken till problemen.

Någon direkt skadegö-
relse har tågen inte utsatts 
för, men klottrare har varit 
framme under hela perioden, 
mestadels innan tågen togs i 
bruk. 

– Jag finner inga ord för 
hur onödigt det är, menar 
Samuelsson.

Kvartstrafiken igång
En månad efter invigningen 
den 9 december håller nu 
tågen avgångstiderna och 
Jarl Samuelsson ser fram 
emot att se effekterna av 
kvartstrafiken som rullade 
igång i måndags. 

– Tittar man på statistiken 
från förra veckan har punkt-
ligheten på sträckan Göte-
borg–Älvängen varit mellan 
97 och 98 procent. Då räknar 
man med plus minus tre 
minuter. Inför kvartstrafi-
ken har vi på Västtrafik haft 
nära kontakt med både ope-

ratören SJ och Trafikverket 
och allt ser bra ut. Det blir 
jobbigare att planera, men 
ur resenärsvinkel blir det en 
stor fördel när tågen börjar 
gå med högre frekvens. 

I måndags gjordes även 
förändringar i tidtabellen 
för buss 421 som går från 
Trollhättan till Älvängen 
via Lilla Edet och Lödöse. 
Anledningen är att det visat 
sig vara svårt att hålla tiderna 
och passa till tågtrafiken. 

Hissar ur funktion
Att hissarna i Ales nybyggda 
tågstationer fungerar som 
de ska är helt avgörande för 

att rullstolsbundna, perso-
ner med barnvagn eller som 
har svårt att gå i trappor ska 
kunna ta sig över motorvägen 
och ner till tågperrongen. 

I både Nödinge och Älv-
ängen har dessa hissar vid 
olika tillfällen varit ur funk-
tion. Nödingebon Johanna 
Pollnow blev upprörd när 
hon i dagarna innan jul skulle 
ta tåget in till Göteborg. 

– Där stod jag på stationen 
med tvååriga dottern i barn-

vagn och dessutom är jag 
höggravid så jag får inte bära 
något. Eftersom hissen inte 
fungerade blev jag tvungen 
att gå hem igen och ta bilen 
till stan. Samma sak var det 
när jag skulle åka tåget igen 
den 28 december. Det kan ju 
inte vara meningen att man 
ska förlita sig på att andra vill 
bära min vagn i trapporna.

Det är Västtrafik som 
ansvarar för att hissarna 
repareras och enligt kommu-

nikationschefen Lena Jovén 
ska felet vara åtgärdat inom 
24 timmar från det att felan-
mälan gjorts.

– Nu ska hissarna i 
Nödinge och Älvängen 
fungera igen. Vi uppdaterar 
så fort som möjligt på hem-
sidan om de skulle vara ur 
funktion.

Nu håller Alependeln tiden
– Västtrafi k: Nu ska alla problem vara lösta
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Inkörningstiden för Alependeln präglades av en del förseningar och inställda avgångar, men 
nu menar Västtrafi k att problemen ska vara lösta. Förra veckans statistik visar på en punkt-
lighet på närmare 100 procent. 

Jarl Samuelsson, spårtrafi k-
chef på Västtrafi k. 

Foto: Press
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Det är vi som 
är Axelssons!

Välskött 
på grädd-
hyllan!

Välkommen till 
denna otroligt 
väldisponerade villa 
på Älvängens
gräddhylla! Perfekt 
planlösning med plats 
för hela familjens 
behov. Fint och 

rymligt kök. Två helkaklade badrum. Bergvärme ger bekväm drift till låg 
kostnad. Garage och stenlagd uppfart med plats för två bilar. Perfekt 
för barnfamiljen. Välkommen på visning! 149 kvm. 

Pris 2.850.000:- som utgångspris. Visas 13/1 & 15/1. 
Adress Länsmansvägen 32. Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Älvängen

Snygg 2:a 
med låg 
avgift!

Ljus, fräsch och 
välplanerad 2:a i 
mycket bra läge i 
vackra Norra Surte.
Endast 15 min till 
Göteborg med bil 
eller nya pendeltåget. 
Fiberkabel. Liten 

förening med mycket gemenskap. Nära naturen, fotbollsplan, förskola 
och skola. Välkommen på visning! Vån. 1/3. 52 kvm. Avg. 2.621:- 

Pris 625.000:- som utgångspris. Visas 13/1 & 16/1.

Surte

Välplanerad 
familjevilla!

Välkommen till denna 
välplanerade villa 
med bra läge i Göta. 
Prisvärt boende med 
plats för hela familjen. 
Låga driftskostnader 
genom vedkamin
och luftvärmepump. 
Promenadavstånd till 
bad i Ryrsjön. Skola/

dagis i området. En riktig familjevilla i barnvänligt område som ska ses 
på plats. Välkommen på visning! 143 kvm. 

Adress Aspekullavägen 6. Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Göta

Välplanerad 
familjevilla!

I bra läge kan vi 
nu erbjuda denna 
1,5-plans villa i 
centrala Skepplanda. 
Ett bra val för 
barnfamiljen med 
gångavstånd till 
skolor och lekplatser. 
Fyra sovrum och 

stora ytor. Tak mellan huset och garaget/förrådet ger många fördelar. 
Uteplats i söder. Nya E45 och pendeln ger en restid på ca 25 min till 
Göteborg. Välkommen hit! 135 kvm.

Skepplan
da

Nybyggt och 
välplanerat!

Välkommen till denna 
ytterst välplanerade 
villa med utmärkt 
lantligt läge strax 
utanför Nygård. 
Villan färdigställdes 
2011 och är givetvis i 
nyskick och innehåller 
allt en modern familj 
behöver. Lyxigt 

badrum och kök. Kamin för värme och trivsel. Nära till ny motorväg 
mot Gbg. Ska ses och upplevas. 148 kvm. 

Pris 2.250.000:- som utgångspris. Visas 13/1.
Adress Gård 134. Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Nygår
d

Nära nya 
pendel-
stationen!

Här erbjuds denna 
mycket välplanerade 
villa med centralt och 
bra läge i Lödöse. 
Kort cykeltur till nya 
pendelstationen mot 
Gbg/Trollhättan.
Villan är i gott skick 

men erbjuder ändå stora möjligheter till egen prägel. Fyra st sovrum 
och två fräscha badrum. Välkommen på visning! 137 kvm. 

Adress Tingbergsvägen 3. Henrik Kjellberg 0727-316 360.

Lödöse
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NÖDINGE. Det behövs 
fl er gode män.

I Ale kommun är det 
cirka 280 personer 
som är behov av den 
hjälpen.

– Vi lever i ett kom-
plicerat samhälle som 
ofta är ovänligt  för de 
med särskilda behov 
och ärenden ökar, säger 
Eva Schiller, överför-
myndarhandläggare.

I Ale kommun finns en Över-
förmyndarnämnd som är 
direkt underställd kommun-
fullmäktige. I nämnden sitter 
förtroendevalda politiker där 
Tony Karlsson (KD) bär 
ordförandeskapet.

– Vi är en förvaltnings-
myndighet. Nämndens upp-
gift är att ha tillsyn över gode 
män, förvaltare och förmyn-
dare, berättar Tony.

I kommunen arbetar också 
två handläggare i Eva Schil-
ler och Annika Bengtsson. 
De arbetar bland annat med 
att tillsätta gode män och 
förvaltare samt att de också 
har tillsyn över dem.

– Överförmyndarnämn-
den spelar en viktig roll i en 
kommun. Den skyddar de 
allra svagaste i samhället, de 
människor som inte klarar 
sig själva personligt och eko-
nomiskt, säger Eva Schiller.

En god man är en rätt-
rådig, erfaren och i övrigt 
lämplig person som vill göra 
en god gärning för en med-
människa.

Hur ser en typisk god 
man ut?

– Det är män och kvinnor i 
alla åldrar, personer som kan 
avsätta lite av sin tid för att 
hjälpa andra, säger Eva.

Hur blir man god man i 
Ale kommun?

– Genom att kontakta oss. 
Vi bokar då ett möte för att 
berätta hur vi jobbar och 
personen ifråga får möjlig-
het att presentera sig och 
sedan ordnar vi något som 
vi kallar för en matchnings-
träff. Accepterar man villko-
ren som god man och även 
huvudmannen tycker det 
känns bra så går vi vidare. 
Det är Alingsås Tingsrätt 
som anordnar god man och 
förordnandet börjar så fort 
beslut har tagits.

Vad är den viktigaste 
egenskapen hos en god 
man?

– Engagemang!
Vad gör en god man?
– Uppdraget kan variera i 

omfattning beroende på vilka 
behov av hjälp huvudmannen 
har och hur omfattande dessa 
behov är. Huvudmannen kan 
till exempel ha behov av hjälp 
med ansökningar till myn-
digheter, hjälp med att betala 
räkningar och så vidare. 

En anledning till varför 
det behövs fler gode män i 
Ale är att antalet ensamkom-
mande barn ökar.

– Vi har 48 timmar på oss 
att ordna en god man efter 
att vi fått beskedet att barnet 
placerats i Ale. En annan 
kategori där behovet av gode 
män ökar är hos unga vuxna 
med ADHD och liknande 
diagnoser. Många behöver 
hjälp med skuldsanering då 
de inte klarar av att hantera 
pengar på egen hand, avslu-
tar Eva Schiller. 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tony Karlsson, ordförande i Överförmyndarnämnden, tillsammans med Eva Schiller, överför-
myndarhandläggare, och Annika Bengtsson, handläggare.

Fler gode män behövs i Ale

Flytta med Länsförsäkringar

www.lansfast.se 

Nu erbjuder vi detta bostadsrättsparhus om hela 118 
kvm i två plan. Trevligt område med närhet till golfbana. 
Eget garage, trädgård och två uteplatser. Måste ses!

ADRESS SKJUTSVÄGEN 19  BOYTA 118,7 KVM / 4 ROK   
AVGIFT 5 886 KR/MÅN INK. KABEL-TV, SOPHÄMTNING  
PRIS 1 395 000/BUD  
VISAS SÖ 13/1 12:00-13:00 RING OCH BOKA 
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG  TELEFON 0303-33 16 40

NÖDINGE - 4 ROK

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Sveriges bästa

KUND

SERV
ICE

enligt SKI dec 2012
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BOBUTIKEN ALE TORG, 12, NÖDINGE . TEL 0303-74 90 00 WWW.SVENSKFAST.SE/ALE
*VARUDEKLARERAT ÄR EN FÖRSÄKRING MED BESIKTNING

VILLOR ALE

TOMT 700-1000 kvm (friköpt). VISAS Lö 12/1
13.00-15.00. Svenstorps Trädgårdar. ALE Monica Carlsson
0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 2-6 rok, 73-128 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 800 000 kr. TOMT 2 237 kvm .
VISAS Sö 13/1 15.00-15.30. Holmevattnet Brinken 470.
ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE HÅLANDA 4 rok, 136 + 50 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 kr. TOMT 679 kvm.
EP 160 kWh/m²/år. VISAS Sö 13/1 12.30-13.15.
Skjutbanevägen 6. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE ÄLVÄNGEN 6 rok, 102 + 10 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 750 000 kr. TOMT 4 183 kvm.
VISAS Lö 12/1 11.00-11.30. Västergård 115. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ALVHEM 5 rok, 134 + 30 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 510 000 kr. AVGIFT 3 330 kr/
månad. VISAS Sö 13/1 11.45-12.30. Alkalievägen 3b. ALE
Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 59,5 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 095 000 kr. TOMT 458 kvm.
EP 106 kWh/m²/år. VISAS Sö 13/1 14.00-14.45.
Kaprifolgången 13. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE NÖDINGE 7 rok, 156 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 kr. TOMT 1 491 kvm.
VISAS Lö 12/1 12.00-12.30. Ramstorp 380. ALE
Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALVHEM 6 rok, 139 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 550 000 kr. AVGIFT 3 330 kr/
månad. VISAS Sö 13/1 10.30-11.15. Klorvägen 6b. ALE
Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE BOHUS 2 rok, 59,5 kvm
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ACCEPTERAT PRIS 2 635 000 kr. TOMT 2 463 kvm.
EP 89 kWh/m²/år. VISAS Sö 13/1 11.00-11.45. Båstorp
183. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE ALVHEM 7 rok, 172 + 20 kvm
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VARUDEKLARERAT*

ACCEPTERAT PRIS 1 695 000 kr. TOMT 244 kvm.
EP B. VISAS Sö 13/1 13.00-13.30. Gustav Larssons Väg
11. ALE Monica Carlsson 0303-74 90 03.

ALE ÄLVÄNGEN 4 rok, 113 + 8 kvm

S
M
S
:A

1
0
2
4
9

T
IL
L
7
1
1
2
2

ACCEPTERAT PRIS 675 000 kr. AVGIFT 2 918 kr/
månad.. VISAS Sö 13/1 13.00-14.00. Grangärdesvägen
17b. ALE Marie Engström 0303 -74 90 04.

ALE SURTE 2 rok, 62,5 kvm

S
M
S
:A

9
9
9
9
6

T
IL
L
7
1
1
2
2

ACCEPTERAT PRIS 2 195 000 kr. TOMT 1 474 kvm.
EP 117 kWh/m²/år. VISAS Sö 13/1 10.30-11.15.
Fridhemsvägen 1. ALE Daniel Eriksson 0303-74 90 06.

ALE SURTE 10 rok, 132 + 25 kvm
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VARUDEKLARERAT*

BOSTADSRÄTTER ALE

Sveriges största visningshelg 12-13 januari!

VILLOR ALE

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 31 december

Bilbrand
En skadegörelse genom bil-
brand inträffar i Dammekärr, 
Nödinge.

En relationsbetingad miss-
handel i Nödinge anmäls till 
polisen.

Tisdag 1 januari

Containerbrand
Räddningstjänsten får larm om 
en containerbrand i Surte.

Onsdag 2 januari

Personrån
En man i 35-årsåldern blir 
knivskuren, hotad med pistol 
och rånad på kontanter av två 
okända gärningsmän i Bohus.

Inbrott i OK Alehofs förråd 
i Dammekärr. Brytskador upp-
täcks på dörr och dörrkarmen. 
Det är oklart om något har 
tillgripits.

Containerbrand på Albotor-
get i Skepplanda. Räddnings-
tjänsten rycker ut.

Torsdag 3 januari

Inbrott
Inbrott i ett kontor på Sörmos-
sens återvinningscentral i 
Bohus.

Fredag 4 januari

Bensinstöld
Tjuvtankning rapporteras från 
Shell i Nol. Spaningstips finns 
i ärendet.

Lördag 5 januari

Grov misshandel
En 21-årig man utsätts för grov 
misshandel i Hålanda. Mannen 
förs till Kungsälvs sjukhus.

En person grips i Nödinge 
misstänkt för narkotikabrott, 
eget bruk.

Söndag 6 januari

Villainbrott
Villainbrott i Bohus. Diverse 
gods tillgrips.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook
facebook.com/alekuriren
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BOSTADSRÄTTER ALE

Sveriges största visningshelg 12-13 januari!

VILLOR ALE

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Måndag 31 december

Bilbrand
En skadegörelse genom bil-
brand inträffar i Dammekärr, 
Nödinge.

En relationsbetingad miss-
handel i Nödinge anmäls till 
polisen.

Tisdag 1 januari

Containerbrand
Räddningstjänsten får larm om 
en containerbrand i Surte.

Onsdag 2 januari

Personrån
En man i 35-årsåldern blir 
knivskuren, hotad med pistol 
och rånad på kontanter av två 
okända gärningsmän i Bohus.

Inbrott i OK Alehofs förråd 
i Dammekärr. Brytskador upp-
täcks på dörr och dörrkarmen. 
Det är oklart om något har 
tillgripits.

Containerbrand på Albotor-
get i Skepplanda. Räddnings-
tjänsten rycker ut.

Torsdag 3 januari

Inbrott
Inbrott i ett kontor på Sörmos-
sens återvinningscentral i 
Bohus.

Fredag 4 januari

Bensinstöld
Tjuvtankning rapporteras från 
Shell i Nol. Spaningstips finns 
i ärendet.

Lördag 5 januari

Grov misshandel
En 21-årig man utsätts för grov 
misshandel i Hålanda. Mannen 
förs till Kungsälvs sjukhus.

En person grips i Nödinge 
misstänkt för narkotikabrott, 
eget bruk.

Söndag 6 januari

Villainbrott
Villainbrott i Bohus. Diverse 
gods tillgrips.

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

Få de senaste 
nyheterna direkt 

på Facebook
facebook.com/alekuriren

Utgångspris: 1 650 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 114 kvm, biarea: 49 kvm
Tomt: 1 094 kvm Plan trädgårdstomt
Energiprestanda: 118 kWh/kvm år

Byggt: 1970
Adress: Kungsvägen 18
Visas sön 13/1 13.00-13.30
Sms:a: FB 5410-3643 till 72456 för beskrivning

En välplanerad enplansvilla med många möjligheter och tillgång till garage och förråd. Flera utgångar till
trädgården skapar tillgänglighet. Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-3643.

ALVHEM

Utgångspris: 1 575 000:-
4 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 81 kvm, biarea: 22 kvm
Tomt: 329 kvm Plan trädgårdstomt
Byggt: 1974
Adress: Blåsippsvägen 51
Visas sön 13/1 14.30-15.00
Sms:a: FB 5410-3623 till 72456 för
beskrivning

Parhus med större uterum och
som har flera sovrum och ett
renoverat badrum. Alla fönster är
nya och monterades 2011.
Barnvänligt med gångavstånd till
skola, förskola och
kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3623.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 975 000:-
3 rok, varav 1 sovrum
Boarea: 60 kvm
Tomt: 1 559 kvm Sluttning
Byggt: 1952, ombyggt 1974
Adress: Sandåker 230
Visas sön 13/1 11.30-12.00
Sms:a: FB 5410-3600 till 72456 för
beskrivning

Charmig villa med tre rum och kök
om 60 kvm med utsikt över
vackra Hålsjön. Lämpligt för såväl
fritids- som åretruntboende.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3600.

HÅLANDA

Utgångspris: 750 000:-
Boarea: 65 kvm
Avgift: 3.163:-/mån inkl värme, VA
Hiss: Nej.
Adress: Granhäcksvägen 1 C, vån
3 av 3
Visas sön 13/1 16.00-16.30
Sms:a: FB 5410-0209 till 72456 för
beskrivning

Ljus och trevlig lägenhet med bra
läge och vacker utsikt i omtyckta
Surte. Lägenheten har nyligen
genomgått renovering på flera
ställen som nya golv och ytskikt.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-0209.

3:A SURTE

Utgångspris: 2 950 000:-
3 rok, varav 2 sovrum
Boarea: 101,5 kvm, biarea: 53 kvm
Tomt: 865 kvm Plan trädgårdstomt
Energiprestanda: 89 kWh/kvm år
Byggt: 2012
Adress: Hövägen 62 B
Visas sön 13/1 11.30-12.30

Nu kan vi erbjuda en nybyggd och
miljövänlig 1½-plans villa med
inredningsbar övervåning,
eftertraktat och barnvänligt
område centralt beläget nära
skola och förskola. Låg
driftkostnad.Dessutom omfattas
huset av tioårig byggfelförsäkring.
Vilken känsla att flytta in i nytt hus!
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3528.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 2 395 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boarea: 138 kvm, biarea: 41 kvm
Tomt: 929 kvm
Energiprestanda: 80 kWh/kvm år

Byggt: 1986
Adress: Helgesvägen 4
Visas sön 13/1 13.00-14.00
Sms:a: FB 5410-3559 till 72456 för beskrivning

Mycket fin välplanerad enplansvilla med garage och ett centralt bra läge i småstadsidyllen Älvängen. Flera
sovrum, rymligt vardagsrum och ett härligt uterum. Gångavstånd till förskola, skolor, kommunikationer
och service. Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-3559.

ÄLVÄNGEN

Utgångspris: 1 150 000:-
Boarea: 88,6 kvm
Avgift: 4.810:-/mån
Hiss: Ja.

Energiprestanda: 125 kWh/kvm år
Adress: Bruksvägen 3 A, vån 2
Visas sön 13/1 15.00-16.00
Sms:a: FB 5410-3655 till 72456 för beskrivning

Fräsch och mycket fin trerums lägenhet med balkong i centrala Surte. Ljust inrett och med öppen
planlösning mellan kök och vardagsrum. Trevlig balkong. Bra område med närhet till service och
kommunikationer. Endast ca.10 minuter till Göteborg. Tel: 0303-74 62 50.
Snabbsök via webbnr: 5410-3655.

3:A SURTE

Utgångspris: 2 095 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 115 kvm, biarea: 125 kvm
Tomt: 2 341 kvm
Energiprestanda: 97 kWh/kvm år

Byggt: 1969, ombyggt 1992
Adress: Hästhagen 365
Visas lör 12/1 14.00-15.00
Sms:a: FB 5410-3563 till 72456 för beskrivning

Mycket trevlig och fin enplansvilla med källare och garage. Fritt lugnt lantligt läge med utsikt över åker och
äng. Ljust och fräscht, trivsamt allrum med murad öppen spis med insats. Härlig stor altan och carport.
Tel: 0303-74 62 50. Snabbsök via webbnr: 5410-3563.

NOL

Älvängen 0303-74 62 50 • www.fastighetsbyran.se
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NÖDINGE. En brand ut-
bröt på socialkontoret 
på torsdagsnatten.

Larmet kom till SOS 
strax före klockan två.

Brandmän från sta-
tionen i Nol var snabbt 
på plats och lyckades 
släcka elden.

Det var tredje natten i rad 
som räddningstjänstens per-
sonal fick rycka ut på larm i 
Ale. Brandmännen från Nol 
var först på plats och strax 
därefter kom även en styrka 
från Surte.

– Vi fick larm om brand 
i byggnad. Det visade sig 
inte vara så illa som vi först 
befarade. Det brann i fasa-
den, men ganska snart var 

läget under kontroll, förkla-
rar räddningsledare Joakim 
Balke.

Vad som orsakade tors-
dagsnattens brand är oklart. 
Lyckligtvis kunde räddnings-
tjänsten larmas i ett tidigt 
läge av ett vittne som befann 
sig i området.

– Vi kunde inte finna 
någon naturlig brandorsak. 
Det blir upp till polisen att 
utreda ärendet, säger Joakim 
Balke.

Tredje utryckningen 
på lika många nätter, vad 
säger du om det?

– Ingen bra tendens. Vi 
önskar en lugnare fortsätt-
ning på året, avslutar Joakim 
Balke.

JONAS ANDERSSON

BOHUS. Årets julfest i Bohus 
servicehus ägde rum den 19 
december. Arrangörer var 
Bohus hemtjänstpersonal 
och inbjudna var samtliga 
omsorgstagare i Bohus, både 
i servicehuset och boende 
runt omkring. Det kom 
drygt 50 pensionärer, några 
hade med sig sina anhöriga.

För en kostnad av 25 
kronor bjöds det på perso-
nalens hembakade tunnbröd 
med julpålägg, kaffe, lus-
sekatter och hembakt pep-
parkaka. Dessutom fick alla 
trevlig underhållning och 
en lott med hembakat som 
vinst.

Underhållningen bestod 
av luciatåg från en av Bohus-
skolans förskoleklasser, 

hemtjänstpersonalens och 
två omsorgstagares sång och 
vackert pianospel signerad 
en sjuksköterska i Bohus. 
Festen avslutades med lined-
anceuppvisning av repre-
sentanter från Saabs gam-
maldansförening i samarbete 
med Folkuniversitetet.

Som enhetschef är det en 
stor stolthet att förestå en 
personalgrupp med så stort 
engagemang för våra äldre 
och en stor glädje att få när-
vara bland alla glada pensio-
närer. Nu var det andra året 
vi arrangerade denna fest 
och därför anser vi det vara 
en tradition.

Lisbeth Olsson,
Enhetschef Hemtjänst Bohus

NÖDINGE. Thomas 
Jacobsson vann Ale 
Torgs lotteri ”Söndags-
lotten”.

Priset att fylla en 
kundvagn på ICA Kvan-
tum på tre minuter 
klarade han galant.

Sex matkassar till ett 
värde om 4 021 kronor 
kom julen väl till pass.

Av Ale Torgs 229 Sön-
dagslotter var det Thomas 
Jacobsson från Nödinge som 
blev den lycklige vinnaren. 
Några dagar före jul fick han 
uppdraget att sätta värde på 
sitt pris. Tre minuter med 
kundvagn på ICA Kvantum 
ivrigt påhejad av såväl ICA-
personal som företagarför-
eningens representanter. 
Thomas hade snitslat en 
bana i huvudet och strategin 
var tydlig.

– Kött, ost, kaffe, fisk och 
choklad. Det gick undan, 

men jag tycker nog att jag 
hann med det jag hade tänkt, 
sa en nöjd vinnare efter racet.

Kvittot bekräftade käns-
lan. De sex kassarna var värda 
4 021 kronor, något lägre än 

fjolårets 5 498 kr.
– Jag tycker nog ändå att 

Thomas race var ett av de 
bästa, inte i kronor räknat, 
men i kvalitet. Han valde bra 
och nyttig mat som också är 

det som kostar. Bra jobbat, 
berömde ICA-handlare 
Marianne Sjöö.
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Kampanjpaket 
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Ingeborgsgatan 6. Göteborg. 031-21 40 40
Öppet alla dagar 7-21

Kungälv | Utmarksvägen 20 | 0303- 184 00
Öppet mån 7 – 20, tis – fre 7-18

I paketet ingår:
Kastration 
Vaccination 
Chipmärkning  
6 kg kattsand 
Foderprov och foderrabatt 

Honkatt 1290:- 
Ord. pris 1890:- 

Hankatt 630:- 
Ord. pris 1230:-

Bilbrand i Nödinge

En bilbrand inträffade på Vitklövergatan i Nödinge strax 
efter klockan två på onsdagsnatten. Lågorna syntes lång-
väga ifrån och elden spred sig till ytterligare en bil som 
stod parkerad på området. Räddningstjänstens personal 
från Nol ryckte ut till brandplatsen. Båda de eldhärjade 
bilarna totalförstördes.                    Text: Jonas Andersson

Brand på socialkontoret

En brand utbröt på socialkontoret i Nödinge på torsdagsnatten.
Foto: Christer Grändevik

Branden lyckades begränsas till fasaden. Däremot drog det 
in en hel del rök i byggnaden.            Foto: Christer Grändevik

Julfesten i Bohus servicehus bjöd bland annat på persona-
lens hembakade tunnbröd med pålägg.

Thomas Jacobsson vann det åtråvärda priset att på tre minuter fylla en kundvagn på ICA 
Kvantum Ale Torg.

Julfest i Bohus servicehus

4 021 kronor på tre minuter
– Thomas Jacobsson vann kundvagnsracet
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ALE. Meröppna biblio-
tek är en satsning som 
träder i kraft i vår.

Enheterna i Skepp-
landa och Surte blir 
först ut.

– Det är ett sätt att 
öka servicen för våra 
kommuninvånare, säger 
Kultur- och fritids-
nämndens ordförande 
Isabell Korn (M).

Veberöd var först ut i landet 
och därefter har två Mer-
öppna bibliotek tillkommit i 
Kävlinge kommun. Ale blir 
däremot först i Västsverige 
med fenomenet Meröppna 
bibliotek, som innebär att 
man med hjälp av sitt låne-
kort kan använda biblioteken 
även på andra tider än då 
personal finns på plats.

– Detta är ett sätt att för-
bättra tillgängligheten för 
våra låntagare. Vi gör det inte 
av besparingsskäl om någon 
skulle tro det, förklarar bib-
liotekschef Eva Bünger.

Att satsningen sker i Surte 

och Skepplanda har sina skäl. 
Isabell Korn berättar:

– Vi vill få hela kom-
munen att leva. Surte och 
Skepplanda har dessutom en 
väldigt stark bibliotekskultur 
kopplad till sina respektive 
biblioteksföreningar, säger 
Isabell Korn.

– I satsningen ligger också 
att vi ska fräscha upp bib-
lioteken med lite nya möbler 
och datorer. Trevliga mötes-
platser ska bli ännu mer väl-
komnande.

Tanken om Meröppna 
bibliotek är sprungen ur den 
grundliga översyn som gjor-
des av kommunens biblio-
teksverksamhet förra året.

– Vi räknar med att 
komma igång i april. Mer-
öppna bibliotek är ett teknik-
paket kopplat till bibliotekets 
datasystem som loggar in 
och ut människor i lokalerna, 
systemet öppnar och stänger, 
tänder och släcker belys-
ning och datorer, talar om 
när lokalen ska gå i lås och så 
vidare, berättar Eva Bünger 

och tillägger:
– Den självbetjäning som 

infördes på våra bibliotek för 
ett år sedan gör det enkelt att 
låna och lämna tillbaka själv.

Kommer alla med låne-
kort ges tillträde till de 
Meröppna biblioteken?

– Man måste ha fyllt 18 
år, i annat fall sker tillträde 
i målsmans sällskap. Det 
kommer att krävas en sär-
skild pinkod för att komma 
in. De som är intresserade 
får träffa någon ur vår perso-
nalgrupp som beskriver hur 
systemet fungerar.

Är det inte en uppenbar 
risk att antalet stölder och 
skadegörelser skjuter i 
höjden?

– Erfarenheterna som 
man har från Veberöd och 
Kävlinge vittnar inte om det. 
Inloggningen innebär en viss 
form av övervakning. Jag tror 
snarare att låntagarna gläds 
över den här satsningen och 
är beredda att ta det ansvar 
som krävs.

Dygnet runt-öppet är 
emellertid inte att vänta?

– Nej, vi planerar att 
ha biblioteken tillgängliga 

samma tider som angräns-
ande affärer eftersom det då 
rör sig människor i närheten. 
I Surte kommer vi troligtvis 
att öppna tidigare, så att mor-
gonpendlarna kan komma in. 
Så snart vi fattat beslut åter-
kommer vi med exakta tider. 
Det vi kan säga är att öppet-

tiderna blir betydligt generö-
sare än vad man är van vid i 
Surte och Skepplanda, avslu-
tar Isabell Korn.

Meröppna 
bibliotek i Ale
– Ökad tillgänglighet i 
Surte och Skepplanda

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bibliotekschef Eva Bünger och Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande, Isabell Korn, är stolta över att kunna presentera 
satsningen Meröppna bibliotek.

Surte bibliotek (bilden) och Skepplanda bibliotek får ökad 
tillgänglighet i och med kommunens nya satsning.
Arkivbild: Jonas Andersson

Vard 10-19, lörd 10-15, sönd 11-15 • Ale Torg 0303-22 93 17 
www.klippstudion.se
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NÖDINGE. En brand ut-
bröt på socialkontoret 
på torsdagsnatten.

Larmet kom till SOS 
strax före klockan två.

Brandmän från sta-
tionen i Nol var snabbt 
på plats och lyckades 
släcka elden.

Det var tredje natten i rad 
som räddningstjänstens per-
sonal fick rycka ut på larm i 
Ale. Brandmännen från Nol 
var först på plats och strax 
därefter kom även en styrka 
från Surte.

– Vi fick larm om brand 
i byggnad. Det visade sig 
inte vara så illa som vi först 
befarade. Det brann i fasa-
den, men ganska snart var 

läget under kontroll, förkla-
rar räddningsledare Joakim 
Balke.

Vad som orsakade tors-
dagsnattens brand är oklart. 
Lyckligtvis kunde räddnings-
tjänsten larmas i ett tidigt 
läge av ett vittne som befann 
sig i området.

– Vi kunde inte finna 
någon naturlig brandorsak. 
Det blir upp till polisen att 
utreda ärendet, säger Joakim 
Balke.

Tredje utryckningen 
på lika många nätter, vad 
säger du om det?

– Ingen bra tendens. Vi 
önskar en lugnare fortsätt-
ning på året, avslutar Joakim 
Balke.

JONAS ANDERSSON

BOHUS. Årets julfest i Bohus 
servicehus ägde rum den 19 
december. Arrangörer var 
Bohus hemtjänstpersonal 
och inbjudna var samtliga 
omsorgstagare i Bohus, både 
i servicehuset och boende 
runt omkring. Det kom 
drygt 50 pensionärer, några 
hade med sig sina anhöriga.

För en kostnad av 25 
kronor bjöds det på perso-
nalens hembakade tunnbröd 
med julpålägg, kaffe, lus-
sekatter och hembakt pep-
parkaka. Dessutom fick alla 
trevlig underhållning och 
en lott med hembakat som 
vinst.

Underhållningen bestod 
av luciatåg från en av Bohus-
skolans förskoleklasser, 

hemtjänstpersonalens och 
två omsorgstagares sång och 
vackert pianospel signerad 
en sjuksköterska i Bohus. 
Festen avslutades med lined-
anceuppvisning av repre-
sentanter från Saabs gam-
maldansförening i samarbete 
med Folkuniversitetet.

Som enhetschef är det en 
stor stolthet att förestå en 
personalgrupp med så stort 
engagemang för våra äldre 
och en stor glädje att få när-
vara bland alla glada pensio-
närer. Nu var det andra året 
vi arrangerade denna fest 
och därför anser vi det vara 
en tradition.

Lisbeth Olsson,
Enhetschef Hemtjänst Bohus

NÖDINGE. Thomas 
Jacobsson vann Ale 
Torgs lotteri ”Söndags-
lotten”.

Priset att fylla en 
kundvagn på ICA Kvan-
tum på tre minuter 
klarade han galant.

Sex matkassar till ett 
värde om 4 021 kronor 
kom julen väl till pass.

Av Ale Torgs 229 Sön-
dagslotter var det Thomas 
Jacobsson från Nödinge som 
blev den lycklige vinnaren. 
Några dagar före jul fick han 
uppdraget att sätta värde på 
sitt pris. Tre minuter med 
kundvagn på ICA Kvantum 
ivrigt påhejad av såväl ICA-
personal som företagarför-
eningens representanter. 
Thomas hade snitslat en 
bana i huvudet och strategin 
var tydlig.

– Kött, ost, kaffe, fisk och 
choklad. Det gick undan, 

men jag tycker nog att jag 
hann med det jag hade tänkt, 
sa en nöjd vinnare efter racet.

Kvittot bekräftade käns-
lan. De sex kassarna var värda 
4 021 kronor, något lägre än 

fjolårets 5 498 kr.
– Jag tycker nog ändå att 

Thomas race var ett av de 
bästa, inte i kronor räknat, 
men i kvalitet. Han valde bra 
och nyttig mat som också är 

det som kostar. Bra jobbat, 
berömde ICA-handlare 
Marianne Sjöö.
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Honkatt 1290:- 
Ord. pris 1890:- 
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Bilbrand i Nödinge

En bilbrand inträffade på Vitklövergatan i Nödinge strax 
efter klockan två på onsdagsnatten. Lågorna syntes lång-
väga ifrån och elden spred sig till ytterligare en bil som 
stod parkerad på området. Räddningstjänstens personal 
från Nol ryckte ut till brandplatsen. Båda de eldhärjade 
bilarna totalförstördes.                    Text: Jonas Andersson

Brand på socialkontoret

En brand utbröt på socialkontoret i Nödinge på torsdagsnatten.
Foto: Christer Grändevik

Branden lyckades begränsas till fasaden. Däremot drog det 
in en hel del rök i byggnaden.            Foto: Christer Grändevik

Julfesten i Bohus servicehus bjöd bland annat på persona-
lens hembakade tunnbröd med pålägg.

Thomas Jacobsson vann det åtråvärda priset att på tre minuter fylla en kundvagn på ICA 
Kvantum Ale Torg.

Julfest i Bohus servicehus

4 021 kronor på tre minuter
– Thomas Jacobsson vann kundvagnsracet
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ALE. Meröppna biblio-
tek är en satsning som 
träder i kraft i vår.

Enheterna i Skepp-
landa och Surte blir 
först ut.

– Det är ett sätt att 
öka servicen för våra 
kommuninvånare, säger 
Kultur- och fritids-
nämndens ordförande 
Isabell Korn (M).

Veberöd var först ut i landet 
och därefter har två Mer-
öppna bibliotek tillkommit i 
Kävlinge kommun. Ale blir 
däremot först i Västsverige 
med fenomenet Meröppna 
bibliotek, som innebär att 
man med hjälp av sitt låne-
kort kan använda biblioteken 
även på andra tider än då 
personal finns på plats.

– Detta är ett sätt att för-
bättra tillgängligheten för 
våra låntagare. Vi gör det inte 
av besparingsskäl om någon 
skulle tro det, förklarar bib-
liotekschef Eva Bünger.

Att satsningen sker i Surte 

och Skepplanda har sina skäl. 
Isabell Korn berättar:

– Vi vill få hela kom-
munen att leva. Surte och 
Skepplanda har dessutom en 
väldigt stark bibliotekskultur 
kopplad till sina respektive 
biblioteksföreningar, säger 
Isabell Korn.

– I satsningen ligger också 
att vi ska fräscha upp bib-
lioteken med lite nya möbler 
och datorer. Trevliga mötes-
platser ska bli ännu mer väl-
komnande.

Tanken om Meröppna 
bibliotek är sprungen ur den 
grundliga översyn som gjor-
des av kommunens biblio-
teksverksamhet förra året.

– Vi räknar med att 
komma igång i april. Mer-
öppna bibliotek är ett teknik-
paket kopplat till bibliotekets 
datasystem som loggar in 
och ut människor i lokalerna, 
systemet öppnar och stänger, 
tänder och släcker belys-
ning och datorer, talar om 
när lokalen ska gå i lås och så 
vidare, berättar Eva Bünger 

och tillägger:
– Den självbetjäning som 

infördes på våra bibliotek för 
ett år sedan gör det enkelt att 
låna och lämna tillbaka själv.

Kommer alla med låne-
kort ges tillträde till de 
Meröppna biblioteken?

– Man måste ha fyllt 18 
år, i annat fall sker tillträde 
i målsmans sällskap. Det 
kommer att krävas en sär-
skild pinkod för att komma 
in. De som är intresserade 
får träffa någon ur vår perso-
nalgrupp som beskriver hur 
systemet fungerar.

Är det inte en uppenbar 
risk att antalet stölder och 
skadegörelser skjuter i 
höjden?

– Erfarenheterna som 
man har från Veberöd och 
Kävlinge vittnar inte om det. 
Inloggningen innebär en viss 
form av övervakning. Jag tror 
snarare att låntagarna gläds 
över den här satsningen och 
är beredda att ta det ansvar 
som krävs.

Dygnet runt-öppet är 
emellertid inte att vänta?

– Nej, vi planerar att 
ha biblioteken tillgängliga 

samma tider som angräns-
ande affärer eftersom det då 
rör sig människor i närheten. 
I Surte kommer vi troligtvis 
att öppna tidigare, så att mor-
gonpendlarna kan komma in. 
Så snart vi fattat beslut åter-
kommer vi med exakta tider. 
Det vi kan säga är att öppet-

tiderna blir betydligt generö-
sare än vad man är van vid i 
Surte och Skepplanda, avslu-
tar Isabell Korn.

Meröppna 
bibliotek i Ale
– Ökad tillgänglighet i 
Surte och Skepplanda

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bibliotekschef Eva Bünger och Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande, Isabell Korn, är stolta över att kunna presentera 
satsningen Meröppna bibliotek.

Surte bibliotek (bilden) och Skepplanda bibliotek får ökad 
tillgänglighet i och med kommunens nya satsning.
Arkivbild: Jonas Andersson

Vard 10-19, lörd 10-15, sönd 11-15 • Ale Torg 0303-22 93 17 
www.klippstudion.se
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BOHUS. Temperatu-
ren steg ordentligt i 
Bohus centrum när 
Let’s Dance-vinnarna 
Anton Hysén och Sigrid 
Bernson dansade loss i 
söndags eftermiddag.

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

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

Publiken stod redo med 
mobilkameror och auto-
grafblock när fotbollsstjär-
nan från Utsiktens BK intog 
scenen med sin danspartner 
Sigrid Bernson. Tillsam-
mans tog de hem segern i 
TV4:s Let’s Dance i slutet 

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

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

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

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Hysén-febern!
– En söndag Bohus sent glömmer

Svettigt värre. Partystämningen var på topp i Bohus centrum när Let's Dance-stjärnorna 
Anton Hysén och Sigrid Bernson bjöd på en oförglömlig show.
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ÄLVÄNGEN. Alla siffror 
pekar åt rätt håll för 
Aroseniusskolan.

Meritpoängen är 
bättre, likaså närvaron 
och behörigheten till 
gymnasiet.

– Men framför allt så 
har vi lugna, mätta och 
glada elever, det är det 
viktigaste, säger rektor 
Carina Olsson.

Mätta? Ja, en av hemligheter-
na bakom det förbättrade stu-
dieresultaten i Aroseniussko-
lan har faktiskt med skolma-
ten att göra.

– En av våra första åtgär-
der var att ändra lunchsche-
mat så att rutinerna skulle 
bli tydligare, att eleverna är 
på samma tid varje dag. Fler 
hittar nu med automatik till 
matsalen och mätta barn trivs 
bättre på lektionerna, säger 
Carina Olsson som också 
hyllar 123-modellen som har 
använts för att motverka skol-
ket.

Inga håltimmar
– Återigen handlar det om 

att vara tydlig. Numera är vi 
också helt fokuserad att und-
vika håltimmar när vi lägger 
schemat. Det har medfört 

att vi sällan har några elever i 
korridorerna under lektions-
tid.

Sedan Skolinspektionens 
rapport slog ner på skolan 
hösten 2008 har det hänt 
mycket. En ny skolledning 
har arbetat målmedvetet med 
kvalitet, rutiner, bedömning 
och inte minst ledarskapet. 
Nästa del handlar om vad 
som händer i klassrummet. 
Relationerna mellan perso-
nal och elever ska förbättras.

Enkla metoder
– Vi vill utveckla undervis-
ningen och även här finns det 
enkla metoder som måste bli 
vardagsrutiner. Det handlar 
om att alla elever får en tydlig 
agenda för vad som ska hända 
och bara så simpelt som att 
de får ögonkontakt när de 
kommer in i klassrummet, 
säger Carina Olsson.

Håkan Kollberg-Win-
snes är utvecklingsledare i 
Aroseniusskolan. Han påta-
lar vikten av att erbjuda elever 
som behöver stöd efter skol-
tid.

– Idag har vi lovskolor och 
extra studiestöd med läxläs-
ning. Alla har inte föräldrar 
som kan stötta hemma.

Just specialpedagogiken 

och sättet att hjälpa elever 
i behov av särskilt stöd står 
också under utveckling.

– De som behöver särskilt 
stöd ska inte behöva lämna 
klassrummet. Resurserna ska 
komma till dem. Det tjänar 
hela klassen på och dessut-
om mår de svagare elever-
na bättre av att få vara kvar i 
sitt rätta sammanhang, bland 
kompisarna i klassrummet, 

menar Håkan Kollberg-
Winsnes.

Att inkludera eleverna och 
inte exkludera och utestänga  
dem var en av punkterna 
som Skolinspektionen hade 
synpunkter på i sin kritik för 
snart fyra år sedan.

– Det är en helt annan 
stämning här nu. Idag läng-
tar vi efter att få besök. Vi är 
stolta över både verksamhe-

ten och eleverna, avslutar en 
stolt rektor, Carina Olsson.

Aroseniusskolans merit-
värde var i den senaste mät-
ningen 202, snittet i Ale var 
200 och i riket 210. På skolan 
går idag 350 elever. 

Nu pekar alla siffror åt rätt håll

Nöjd skolledning. Aroseniusskolans rektor, Carina Olsson, och utvecklingsledare Håkan Kollberg-Winsnes, har all anledning 
att le. Resultaten pekar äntligen i rätt riktning.

GAMMAL ELEV

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Aroseniusskolans åtgärder 
har fått resultat

MORS DAG 
ÖPPET 10.00-17.00

Hibiskus på stam299:
Vi har blommor, gåvor och choklad!

MERITVÄRDE

Det genomsnittliga meritvär-
det beräknas som summan av 
betygsvärdena för de 16 bästa 
betygen i elevens slutbetyg (G 
räknas som 10 poäng, VG som 15 
poäng och MVG som 20 poäng). 
Det högsta möjliga meritvärdet 
är 320 poäng.

SURTE. Nu vet barnen 
på Nordgärdets för-
skola vad kostcirkeln är 
för något.

De känner till inne-
hållet i cirkelns sju 
olika fält.

Besöket av kommunens 
dietist, Jenny Sallander, 
var mycket uppskattat. 

Förskolebarn lär sig kostcirkeln

SURTE. Green Village 
förverkligar sina planer 
på ett nytt bostadsom-
råde vid Keillers damm.

Första spadtaget 
togs i tisdags.

– Helt rätt för oss 
i Ale. Bostäderna 
kommer att ha en 
tydlig miljöprägel och 
det stämmer väl över-
ens med vår ambition 
om att uppfattas som 
en grön och modern 
kommun, förklarade 
kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) när han 
greppade spaden till-
sammans med repre-
sentanter från Green 
Village och byggföreta-
get FO Petersson.

Totalt handlar det om 86 
lägenheter, 21 radhus och 
9 villor som ska placeras i 
naturskön omgivning med 
skog och vattendrag som när-
maste granne.

– Det är ett fantastiskt 
område som jag blev oer-
hört förtjust i första gången 
jag var här. När vi sedan fick 
veta att det skulle byggas en 
motorväg och att Surte skulle 
förses med en pendeltågssta-
tion fanns det inget att tveka 
på, förklarar Hans Wiliö, 
marknadsansvarig på Green 
Village.

– Redan från den första 
kontakten har vi upplevt ett 
väldigt positivt samarbete 
med Ale kommun. Det fung-
erar bra på alla nivåer och till-
sammans ska vi kunna locka 
nya invånare till Surte, säger 
Wiliö.

I höstas genomfördes en 
marknadsföringskampanj 
under två veckors tid i Nord-
stan. 280 intresseanmälningar 

kom in och ett första infor-
mationsmöte hölls på Scandic 
Europa i förra veckan.

– Målgruppen är barn-
familjer och naturälskande 
människor från Storgöte-
borg, men även från Surte, 
säger Wiliö.

I första skedet sker bygg-
nation av radhus och villor. 
Inflyttning är planerad att äga 
rum successivt runt årsskiftet. 
Nästa vår är tanken att arbe-
tet med lägenheterna ska ta 
sin början.

– Nu har vi tagit det första 
spadtaget, nästa steg är att 
avverka valda delar av skogen, 
påbörja sprängningsarbe-
ten, flytta jordmassor och så 
vidare. Vi kommer att sätta 
ner husen som gäster i natu-
ren. Vi vet att detta är en 

populär plats för rekreation 
och byggnationen innebär 
att området blir ännu mer 
tillgängligt. Kommunen har 
lovat oss att vara behjälpliga i 
det avseendet.

Mitt i naturen
Green Village kommer att 
ha energi, arkitektur/design 
och kommunikation som 
sina främsta försäljningsargu-
ment.

– Att kunna bo mitt i natu-
ren och sedan nå stadskärnan 
inne i Göteborg på knappa 
kvarten, oavsett om du väljer 
att ta bilen eller pendeltåget, 
är ett argument som väger 
väldigt tungt, säger Hans 
Wiliö.

Det ekologiska tänket är 
också påtagligt. Green Vil-

lage eftersträvar nivån guld 
enligt klassningen Miljö-
byggnad.

– Klimatsmarta lösningar 
eftersträvas för att få ner 
boendekostnaden. Vi blir det 
första området som kommer 
att nyttja tre olika energikäl-
lor, nämligen vindkraft, sol-
energi och bergvärme, avslö-
jar Hans Wiliö.

– Vi kommer att tillämpa 
bostadsrätt och äganderätt. 
Som prisexempel kan nämnas 
en trerumslägenhet på 88 
kvadrat där månadskostna-
den blir 6 350 kronor med en 
kontantinsats på 15 %.

I förra veckan togs det första spadtaget för det nya bostads-
området vid Keillers damm i Surte. Erik Lidberg, kommun-
chef, Mikael Berglund, kommunalråd, Hans Wiliö, marknads-
ansvarig Green Villige, Jonas Steen, vd FO Peterson, Sven 
Steen, styrelseordförande FO Peterson och Niclas Wiliö, 
Green Village, hjälptes åt med grävandet.

En vy över hur det är tänkt att se ut vid Keillers damm i Surte. Green Village planerar att uppföra 86 lägenheter, 21  radhus och 9 villor i området.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Första spadtaget vid Keillers damm
– Nytt bostadsområde i naturskön miljö
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Äntligen invigning
– alla var där!

Celebra gäster Kommunalråd Mikael Berglund (M) regionstyrelsens ordförande

Folkfest. Den offi ciella invigningen av BanaVäg i Väst i Ale var förlagd till resecentrum i Älvängen. 
Lasse Kronér, Jessica Andersson och delar av Partypatrullen underhöll. Publiken hängde med i 

å å

NÖDINGE. Den 15:e 
upplagan av Ale IBF:s 
skolcup i innebandy är 
över.

103 matcher spelades 
och flera av finalerna 
fick en rafflande avslut-
ning.

– Det bestående 
minnet från i år blir den 
fantastiska innebandyn 

i fi k j t i

– Vilken utveckling vi har 
haft. I början var det vi i sty-
relsen som skötte allt från att 
döma matcherna till att admi-
nistrera arrangemanget. Nu är 
det nästan som ett självspelande 
piano. Vi är över tjugo personer 
som är engagerade och sen har vi 
alla ungdomslag som hjälper till 
med cafeterian. Självklart tar det 
mycket kraft, men det är enbart 
positivt säger Westerlind

av det här, menar Westerlind.
Det var mer än fullsatt när 

finalpasset drog igång. Den of-
ficiella publiksiffran noterades 
till 630 och under hela helgen 
har över 2000 besökare passe-
rat dörrarna i Ale gymnasium.

– Visst är det flera föräldrar 
som har varit här hela helgen, 
men det är ändå fantastiskt vilket 
intresse den här skolcupen har 
medfört

skolans klass 5A och 5B. Efter 
att 5A kvitterat till 1-1 med bara 
20 sekunder kvar att spela fick 
finalen avgöras med straffslag 
och klass 5B kunde efter kväl-
lens mest välregisserade drama 
jubla högst. Spännande var det 
också i årskurs 7. Bohusskolan 
besegrade Ahlafors Fria skola 
efter straffavgörande.

Finalerna dömdes av för-
bundsdomare Magnus Pers

En älskad 15-åring
– Ale IBF:s skolcup uppskattad av alla

i klass 1C från samma skola med 1 0.

Älvängenderby. Madenskolan klass 4A slog skolkamraterna i 
klass 4C med för årskursen talande nog 4-0.

Dramats segrare! Skolcupens mest spännande final gick i 
årskurs fem där Madenskolans klass 5B vann över kamra-
terna i klass 5A med minsta möjliga marginal. Matchen fick 
avgöras på straffar, där båda lagen hade chansen att vinna 
flera gånger. Lagens sjunde straff avgjorde till klass 5B:s 
stora glädje.

Ahlafors Fria skola vann finalen i årskurs sex med klara 4-0. 
Segern innebar en prischeck om 1500 kronor.

Bohusskolan 7B vann finalpassets andra straffavgörande 
genom att besegra Ahlafors Fria skola. 

Bohusskolan 8C fick även jubla i finalen för årskurs åtta, där 
återigen Ahlafors Fria skola fick ge sig med 1-2. Segern i de 
äldre klasserna var värd 2000 kronor.

Prestigekampen i den äldsta klassen vanns av Bohusskolan. 
I årskurs nio bjöds det på riktigt bra innebandy och flera fina 
soloprestationer. Bohusskolan vann med 2-1 efter en spän-
nande drabbning med Aroseniusskolan klass 9A.

Vecka 50. BanaVäg i Väst invigdes med artister som Jessica Andersson, Lasse Kronér, Partypatrullen, No Tjafs och Lets Dance-stjärnan Anton Hysén i 
frontlinjen. Det blev en total succé och en folkfest av bästa märke i Bohus, Ale Torg, Älvängen och Tingberg i Lödöse.

Vecka 3. Ett efterlängtat 
första spadtag togs vid 
Keillers damm i Surte. Nu 
byggs de första radhusen 
och villorna.
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Sommartider på K-B RÖR

Butiken är öppen 
Sommar-
erbjudande 
från Toyota Kungälv!

ALAFORS. Goda föredö-
men uppmärksamma-
des i Ale kommunfull-
mäktige.

Guntorps SMU Scou-
ter och eldsjälen Felicia 
Eidenby aktiv i ung-
domsföreningen Löftet 
belönades för föredöm-
liga insatser.

– Hedrande och 
välbehövligt, säger 
scoutledaren Staffan 
Andersson.

För Ale kommuns räkning 
fick Ica-handlare Marianne 
Sjöö presentera årets stipen-
diater på måndagens kom-
munfullmäktigesammanträ-
de.

– En stor ära att få bli till-
frågad om det här uppdra-
get. Även om ni kanske inte är 

överens om alla frågor i den 
här församlingen så tror jag 
nog att ni håller med om att 
investera i ungdomar alltid är 
rätt, sa Marianne innan cere-
monin.

Guntorps SMU Scou-
ter erhöll ett stipendie om 
10 000 kronor med motive-
ringen att; Guntorps SMU- 
scouter skapar en inkluderan-
de miljö för alla, man arbetar 
för att träna barn och ungdo-
mar i samarbete och har ett stort 
engagemang för att skapa för-
ståelse bland dem för natur och 
vildmarksliv. Guntorps SMU- 
scouter är därmed ett gott före-
döme för ungdomar och tilldelas 
därför 10 000 kr.

Scoutverksamheten som 
Guntorps missionsförsam-
ling driver startade hösten 
1996 och har idag 75 medlem-

mar. Dessa är sju år och äldre. 
Grundtanken med verksam-
heten är att göra unga män-
niskor redo för livet, främja 
samverkan och lära genom 
praktiska övningar.

– Hos oss finns det ingen 
avbytarbänk utan alla ingår i 
laget. Varje människa är unik 
och det är just olikheter-
na som förenar oss. Vi kom-
pletterar varandra, berättar 
scoutledare Peter Karlbom.

Just i skrivande stund 
pågår ett större scoutläger i 
Uddevalla.

– Lägerverksamheten är 
kärnan och sker i både liten 
som stor skala. Förra året 
stod Sverige som värd för ett 
världsscoutläger med över 
40 000 deltagare från 149 
länder. Där fanns självklart 
även Guntorps SMU scou-
ter med, berättar Staffan An-
dersson.

Hur ska ni använda sti-
pendiet?

– På ett eller flera sätt ska 
pengarna gå till ledarutbild-
ning. Vår verksamhet bygger 
på att äldre deltagare leder de 
yngre. Så våra äldre tonåring-
ar är väldigt viktiga. Dessa 
måste vi uppmuntra och ut-
veckla, säger Peter Karlbom.

Felicia Eidenby, 19, har 
varit en stor eldsjäl i ung-
domsföreningen Löftet, 
unga arrangörer. Juryns mo-

tivering löd; Felicia Eidenby 
gör en anmärkningsvärd insats 
för föreningen Löftet, hon har 
ett betydande intresse för ung-
domssituationen i Ale kommun 
och har gjort ett gediget arbete 
med integrerandet av funk-
tionshindrade ungdomar. Feli-
cia Eidenby är ett gott föredöme 
för andra ungdomar och tillde-
las därför 5 000 kr.

– Jag blev både chockad 
och väldigt glad. Sven Niel-
sen på Ale Fritid ringde och 
berättade det, det var en fan-
tastiskt rolig överraskning. 
Det kändes väldigt hedrande 
att få bli uppmärksammad på 
ett så positivt sätt, säger ung-
domsstipendiaten som verk-
ligen gör skäl för berömmet.

Vid sidan av studierna på 
Barn- och fritidsprogrammet 
i Mimers Hus är hon enga-
gerad i ungdomsförening-
en Löftet, där hon är ord-
förande. Föreningen fyller 
en viktig roll för ungdoms-
inflytandet i Ale kommun. 
Som om inte detta vore nog 
är Felicia Eidenby också en-
gagerad i situationen för psy-
kiskt funktionshindrade ung-
domar.

– Det var mina fritidsleda-
re i Bohus, Mats Berggren 
och Andreas Holmgren, 
som fick med mig på ett läger 
för psykiskt funktionshin-
drade. Syftet är att integrera 

dem med ”vanliga” ungdo-
mar. Verksamheten omfattar 
både helgläger och sommar-
läger på Krokholmen. Det 
är otroligt givande och ut-
vecklande. Dessa ungdomar 
ger så mycket energi och ser 
livet ur ett betydligt enklare 
perspektiv än vad vi gör. För-
hoppningsvis bidrar vi också 
med något, men deltagar-
na ger minst lika mycket till-
baka, menar Felicia som ser 

fram mot sommarens läger.
Hur tänker du använda 

stipendiet?
– Åh, det blir en liten tatu-

ering, min första. Resten ska 
jag försöka spara, fast jag har 
precis tagit körkort så en del 
går väl åt till bensin!

Goda föredömen i Ale belönades
– SMU scouter och Felicia Eidenby stipendiater 2012

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Marianne Sjöö, Ica Kvantum Ale Torg, hade äran att för Ale 
kommuns räkning presentera årets ungdomsstipendiater och 
goda föredömen. Staffan Andersson, Siri Hansson och Peter 
Karlbom från Guntorps SMU scouter mottog 10 000 kronor 
och Felicia Eidenby (främst i bild) fick 5000 kronor.FAKTA

Ungdomsstipendiet ”Ett gott före-
döme” instiftades 2002 för att upp-
märksamma ideella föreningar och 
individer för osjälviska och föredöm-
liga insatser till gagn för medmän-
niskor. 2009 var det för få ansök-
ningar, istället dubblades stipen-
diet 2010.
Tidigare stipendiater:
2012: Felicia Eidenby. Guntorps SMU 
Scouter.
2011: Löftet, unga arrangörer
2010: Batoul Raad. Emelie Bergstrand, 

Heavenhack
2009: -
2008: Jennifer Jääskelärinen, Jonny 
Saariranta, Charlie Kagethe
2007: Nathalie Johansson.
2006: Per Rehnlund (SBTK), Jonas 
Eriksson (Ale IBF) och Caroline Nord-
lund.
2005: Golaleh Farhan Azad, Carl Tuv-
skog (Ale Schacklubb).
2004: Jessica Koskinen, Johanna 
Kettunen och Nol-Alafors kulturför-
ening.
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Affärsinnehavarna i 
Älvängen är luttrade vid det 
här laget. Färdigställandet av 

den miljöprioriterade gatan 
med sänkt hastighet genom 
centrum har inte gått obe-
märkt förbi. Gator grävdes 
upp, fylldes igen för att sedan 
grävas upp på nytt.

– Jag kan inte påstå att 
slutresultatet blev speciellt 
bra. Trafiksituationen i cen-
trum är allt annat än till-
fredsställande. Inte nog med 
att vi blev av med ett antal 
parkeringar, de som finns 
längs med Göteborgsvägen 
är på tok för smala och det 
är inte frågan om utan när en 
allvarlig olycka inträffar. Det 
har redan skett några inci-
denter utanför oss, men bara med plåtskador som följd, 

Luttrade handlare i Älvängen
– Gångstråket grävdes 
upp på nytt

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I förra veckan grävdes gångstråket utmed Göteborgsvägen i Älvängen upp igen till handlarnas stora frustration.

Gunnar Larson på Allans.

ÄLVÄNGEN. I förra veckan var det dags igen.
Gångstråket på Göteborgsvägen genom Älväng-

ens centrum grävdes upp – igen!
– Vi handlare har inte blivit informerade, suckar 

Gunnar Larson på Allans.

säger Gunnar Larson.
I förra veckan grävdes 

stenplattorna på gångstråket 
upp igen. Spruckna stenar 
fick läggas om och återigen 
försämrades tillgängligheten 
till butikerna.

– Det är så dåligt skött från 
första början. Chansen att vi 
handlare skulle få ut någon 
ersättning för uteblivna 

intäkter under projektets 
gång bedömer jag som mini-
mal, säger Gunnar.

– En annan sak som gör 
mig uppriktigt orolig är de 
skakningar som sker i huset 
så fort bussar och lastbilar kör 
förbi utanför. Jag har aldrig 
upplevt skakningarna så tyd-
liga som nu. Det har kommit 
efter ombyggnationen. Nu 

går det inte ens att öppna 
fönstren på andra våningen. 
Jag kommer att driva ärendet 
så långt det bara går, avslutar 
Gunnar Larson.
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ALE. Det blir ingen 
politisk strid om hur de 
återbetalda Alfamiljo-
nerna ska användas.

Majoriteten och op-
positionen har redan 
kommit överens.

Föreningslivet i Ale 
blev den stora vinnaren.

Ale kommun får i år tillbaka 
23,9 miljoner kronor från 
avtalsförsäkringen (Alfa). 
Avgifterna har helt enkelt inte 
stått i relation till kostnaden. 
Hur dessa Alfamiljoner skulle 
hanteras fanns det olika åsik-
ter om. Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet ville förutom 
att stärka det egna kapitalet 
också öka investeringsbidra-
get till föreningslivet, ge per-
sonalen en bonus samt avsätta 
medel till klimatinvesteringar 
i vissa kommunala verksam-
heter.

Majoriteten, Allianspar-
tierna och Aledemokraterna, 
ville å sin sida fondera peng-
arna i en utvecklingsfond för 
smarta investeringar, som ska 
ge återbetalning på lång sikt 
genom lägre driftskostna-
der. Vilka dessa investeringar 
skulle kunna vara ville Allian-
sen ha tid på sig för att finna.

Att fondera pengar i årsre-
dovisningen har blivit ett allt 
vanligare sätt för landets kom-
muner, något som opposi-
tionsråd Paula Örn (S), varit 
kritisk mot. Efter samtal med 
majoriteten har oppositions-
partierna tänkt om.

– Vi har valt att acceptera 
tillvägagångssättet, dels för 
att det nu framgår tydligt att 
pengarna avses användas för 
tillväxt- och klimatsmarta 
investeringar, dels att majo-
riteten gick med på att öka 
investeringsbidraget till för-
eningslivet med fyra miljoner 
kronor. Det känns väldigt bra 
att vi får igenom detta trots att 
vi inte sitter i majoritet. Att vi 
inte får gehör för allt får man 
leva med i opposition, säger 
en mycket nöjd Paula Örn.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), är även han tillfreds med 
uppgörelsen.

– Föreningslivet är ett 
prioriterat område och var 
inget förslag som vi hade svårt 
för att bejaka, men pengarna 
ska räcka till mycket. Vi vill 
hitta en långsiktighet och 
inte stressa fram några beslut. 
Engångsbelopp som Alfamil-
jonerna ska användas smart så 

vi får glädje av dem i många år 
framöver. Det känns bra att vi 
nu är överens om att inte göra 
något förhastat, utan att för-
söka finna investeringar som 
både är klimatsmarta och ger 
tillväxt framåt, säger han.

De fyra extramiljonerna 
till föreningslivet tas på årets 
resultat som enligt senaste 
prognosen landar runt 28 
miljoner kronor. Kultur- och 
fritidsnämnden, som han-
terar investeringsbidragen, 
kommer att ta beslut i frågan 
om vilka föreningar som ska 
beviljas stöd på sitt samman-
träde den 17 december.

– Det är kort om tid, men 
det tror vi att föreningslivet 
har överseende med i det här 
läget. Ansökningstiden går ut 
den 23 november. Rutinen för 
ansökan är samma som tidi-
gare och blanketten finns att 
skriva ut från Ale kommuns 
hemsida. Våra tjänstemän 
kommer sedan att hantera 
ansökningarna, de vet vilka 
behov som är mest akuta. 
Beslutet om hur pengarna ska 
fördelas fattas emellertid av 
Kultur- och fritidsnämnden, 
säger Isabell Korn (M) ord-
förande i densamma.

Hur stort har investe-

ringsbidraget varit tidigare 
år?

– Under de senaste åren 
har ramen legat på 50 000 
kronor, så det är en väsentlig 
skillnad. Det totala beloppet 
för ansökningar brukar uppgå 
till cirka 1,5 miljoner kronor. 
Vi vet också med oss att vissa 
föreningar inte ens bryr sig 
om att söka, då de inte tror sig 
ha en chans att få gehör för sitt 
ärende, säger Isabell Korn.

Fyra extramiljoner 
till föreningslivet
– Majoriteten och oppositionen överens om Alfapengarna

Majoriteten och oppositionen är överens om inriktningen för hur de återbetalda Alfamil-
jonerna ska fördelas. Föreningslivet är den stora vinnaren. Fyra miljoner hamnar i potten 
för investeringsbidrag. Glädjande tycker de båda kommunalråden Paula Örn (S) och Mikael 
Berglund (M).

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Fo
to

: 
A

ll
a
n

 K
a
rl

ss
o
n

Till vad kan föreningarna 
söka investeringsbidrag?

– Det finns en etablerad och 
befintlig struktur som vi arbe-
tar efter. Föreningarna vet 
vad som gäller, de känner till 
kriterierna. Det handlar om 
investeringar som har långsik-
tig effekt. Som exempel kan 

nämnas Ale Basket som behö-
ver en ny matchklocka eller 
hembygdsföreningen som är i 
behov av att måla om sina hus, 
säger Isabell Korn.

Samtliga partier i kom-
munfullmäktige stod bakom 
beslutet om Alfamiljonernas 
användande.

Hemsida 
snabbt, enkelt, prisvärt!

Att skaffa hemsida idag behöver varken

Sveriges bäste drogförebyggare
NORRKÖPING. Thomas 
Berggren arbetar som 
drogförebyggare i Ale 
kommun. 

I förra veckan vann 
han CAN:s pris som 
Sveriges bästa förebyg-
gare och Ale kommun 
utnämndes till tvåa i 
tävlingen om landets 
främsta förebyggande 
kommun.

– Det är väldigt 
glädjande att Thomas 
långa och ihärdiga 
arbete uppmärksam-
mas på det här sättet, 
säger Boel Holgersson 
(C), ordförande i rådet 
för hälsa och trygghet. 
Vi är väldigt stolta och 
glada.

Thomas själv är på semes-
ter och kunde inte vara med 
i Norrköping och ta emot 
sitt pris. Hans chef Andre-
as Witt, verksamhetschef 
arbetsmarknad och dagligt 
arbete, fick stå inför 1 000 
personer och representera 
Thomas: 

– Helt fantastiskt! Jag sa att 
nu får jag känna in ordentligt 
hur det känns så jag kan tala 
om det för Thomas sedan.

Andreas tycker att det är 
fantastiskt roligt att Thomas 
valts ut till bästa förebyggare. 

– Det ligger mycket arbete 
bakom. Thomas represente-

rar hela Ale kommuns sam-
verkan och engagemang i 
frågan, där både förtroende-
valda, tjänstemän och när-
samhället tänker och arbetar 
tillsammans för att minska 
droganvändningen. Vi har 
ett välfungerande arbetssätt 
där vi kan jobba förebyggan-
de och inte bara måste släcka 
bränder.

Lokaltidningen lyckas via 
ett mejl få kontakt med hu-
vudpersonen som för tillfäl-
let är i fjärran land.

TB mejlar
– För det första blev jag väl-
digt glad och rörd, för det 
andra så vill jag understryka 
att priset tillägnas alla som 
jobbar med barn och unga på 
ett eller annat sätt i Ale. Till-
sammans visar vi att vi bryr 
oss och i möten med andra 
kommuner upptäcker jag ofta 
att vi faktiskt är lite unika. Vi 
jobbar brett och alla är med 
på tåget, allt från ICA-hand-
laren till politiker och eldsjä-
lar i föreningslivet, skriver 
Thomas Berggren till re-
daktionen.

Mikael Berglund (M), 
kommunstyrelsens ordföran-
de, är också stolt.

– Thomas har varit villig 
att ta risker för att nå mål. Det 
ligger i linje med vår vision 
där vi skriver att med mod, 
samarbete och energi skapar 
vi en levande kommun för 

både invånare och företagare.
Det är CAN, Central-

förbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning, som 
delar ut priserna. Priset för 
bästa förebyggare tilldelas 
en person som tagit initia-
tiv till, inspirerat, implemen-
terat eller förvaltat ett drog-
förebyggande arbete lokalt, 
regionalt, nationellt eller in-
ternationellt. Thomas var en 
av fyra kandidater till priset 
årets förebyggare och valdes 
till vinnare genom SMS-röst-
ning.

Motiveringen
Motiveringen av Thomas 
som bästa förebyggare lyder:

"Thomas Berggren har 
jobbat som drogförebyggare i 
Ale kommun sedan 2003, då 
han på grund av sin varma, 
öppna och drivande personlig-
het handplockades för att driva 
och genomföra en kampanj mot 
droger: VAKNA! Droger dödar! 
Idag går arbetet under namnet 
VAKNA! Tillsammans mot 
droger. Genom sitt entusias-
merande sätt har Thomas fått 
med sig kommunanställda, fö-
retag och frivilligorganisatio-
ner i kampen mot droger. Hans 
idoga, inspirerande och mång-
åriga kamp för det han brin-
ner för och tror på, förtjänar 
att uppmärksammas i vidare 
kretsar".

Örebro vann priset som 
årets förebyggande kommun. 

Ale kommun fick diplom som 
en kommun som har skapat 
förutsättningar för långsik-
tigt arbete samt utvärderar 
sina aktiviteter. Bland annat 
handlar det om Festivalborg 
– en drogfri konsert på val-
borgsmässoafton som senast 
lockade 1 000 ungdomar. 
Konserten föregås av ett halv-
års planering där det är ung-
domarna som bestämmer om 
artister, program och mark-

nadsföring. Ungefär 200 per-
soner, varav 100 ungdomar, 
brukar delta i planeringen 
och/eller genomförandet av 
konserten. Syftet är att stävja 
tidigare problem med alko-
hol och droger i samband 
med Valborgshelgen. Många 
unga väljer tack vare Festiv-
alborg att stanna i Ale i stäl-
let för att åka till närliggande 
Göteborg. Effekterna märks 
tydligt för socialtjänsten, 

skolan och polisen.
Andra viktiga insatser är 

samarbetet inom SSPF, där 
skola, socialtjänst, polis och 
fritid tillsammans fokuserar 
på att hitta unga med pro-
blem så tidigt som möjligt 
och sätta in insatser.

Thomas Berggren, Vakna-
projektet personifi erad, 
utnämndes i förra veckan 
till Sveriges bästa drogfö-
rebyggare.
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Kollektivtrafi k, bostäder och 
handelsplats på ortsmötet

ÄLVÄNGEN. Framti-
dens kollektivtrafi k 
fi ck stort utrymme på 
Älvängens ortsmöte.

SEFA Byggnads AB 
gav också en bild av 
den nya handelsplat-

ä f

men det finns också möjlig-
het att hoppa på regiontåget 
från Vänersborg. Detta tåg 
tar bara 20 minuter från 
Älvängen.

– Ni är lyckligt lottade 
och får väldigt många alter-
nati

– Intresset är stort och 
vi slutförandlar nu med ett 
antal tunga intressenter. 
Det handlar inte bara om 
handel, utan också om ser-
vice. Vi vill inte bli ett tra-
ditionellt köpcentrum, utan 
en handelsplats som är en

– 90 älvängenbor på plats

100-200:- RABATT
PÅ ALLA JACKOR

Vecka 26. Goda föredömen 
belönades av Ale kommun. 
Felicia Eidenby, Siri Hans-
son, Staffan Andersson och 
Peter Karlbom.

Vecka 23. Handlarna i 
Älvängen tröttnade på att 
vägarna grävdes upp gång 
på gång. Dessutom anses p-
platserna vara för smala.

Vecka 45. Socialdemokra-
terna fi ck med sig Alliansen 
på ett särskilt investerings-
stöd till föreningslivet om 4 
miljoner kronor.

Vecka 44. Thomas Berggren 
utsågs till Årets drogföre-
byggare i Sverige till följd av 
Vaknas framgångar.

Vecka 21. Under året kom 
fl era rapporter om att tren-
den för Ales skolor har vänt. 
Fler söker nu också till Ale 
gymnasium.

Vecka 8. Ale IBF arrangera-
de Skolcupen i innebandy för 
15:e året i följd. 2013 fyller 
föreningen 25 år.

Året som gick!
ALE/LILLA EDET. Det 
blev ett händelserikt 
2012 som kulminerade 
med en lika storslagen 
som svårslagen invig-
ning av Bana Väg i 
Väst.

Slutspurten för 
motorvägs- och järn-
vägsutbyggnaden stod 
i centrum under nästan 
hela året.

Ale kommun tog 
också strid för att 
undvika ett träplank 
förbi Alvhem och delar 
av sträckan kommer nu 
att förses med glas.

Vad minns du själv bäst från 
året som gick? Frågan är 
värd en stunds fundering för 
det är lätt att glömma. Att 
bläddra igenom alla årets 
Alekuriren är ett bra sätt att 
friska upp minnet på. 2012 
började i moll med en kraftig 
skadegörelse mot de glasade 
bullerskydden längs E45 
mellan Nol och Nödinge. 
Kostnaden för sabotaget i 
Nol uppgick till drygt 300 
000 kronor. På minussidan 
fanns under våren också 
beskedet om den definitiva 
nedläggningen av Inlands 
kartongfabrik. 85 personer 
förlorade jobbet.

Som tur är finns det mer 
ros än ris från året. Festival-
borg, av och för ungdomar, 
lockade 993 fans till Ale 
gymnasium. Kapten Röd var 
årets stora dragplåster. En 
stark eldsjäl bakom arrang-
emanget är Vaknas Thomas 
Berggren som senare under 
2013 utsågs till Sveriges bästa 
drogförebyggare. Vakna å sin 
sida belönade Per Carlsson 
i Bohus IF:s friidrottssektion 
till årets ungdomsledare.

Annars är det väl mest väg-
arbetena som aleborna tar 
med sig från tiden som flytt. 
Det gör också handlarna i 
framför allt Surte, Bohus och 
Älvängen som under lång 
avskärmades från det nor-
mala kundflödet. Byggnatio-
nen av trafikplatsen på Jord-
fallsbron medförde att Bohus 
centrum mer eller mindre 
stängdes av från trafik. Köp-
männen krävde reklam och 
marknadsföring i kompen-
sation, vilket Trafikverket 
bistod med inför invigningen 
i december. I Älvängen var 
handlarna med all rätt lutt-
rade på slutet. Vägar gräv-
des upp gång efter gång, då 
ledningar sprang läck och 
misstag begicks. Dessutom 
växte kritiken mot de enligt 
handlarna alltför smala par-
keringsplatserna.

Ale gymnasium ser ljuset 
i tunneln och fick för första 
gången på länge ett högre 
antal sökande till skolan. Jan 
Ragnarsson utsågs till Sveri-
ges bästa UF-lärare och UF-
företaget Reseslumraren fick 
resa till Stockholm och tävla 
med de allra främsta.

Den 9 december gick Ale-
pendeln för första gången 
och resten är historia...

KILANDA. Sanna 
Johansson vill göra 
skillnad och drömmer

– Jag är både överraskad 
och överväldigad, säger hon 
ill Al k i

Vård- och omsorgsprogram-
met på Ale gymnasium och 
h f ll d å äl l

när hon väl skickade ansökan 
fick hon en glad överrask-

i

Lucia med stort hjärta
SANNA JOHANSSON

Ålder: 17
Bor: Kilanda
Gör: Läser andra året på Vård- 
och omsorgsprogrammet på Ale 
gymnasium
Familj: Mamma Annica pappa

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

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

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

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

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

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

– 2013 fyller Ahlafors IF 

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

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

Det blev på alla sätt ett 

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

Furulundsparken i vacker vinterskrud
– Och Sanna Johansson kröntes till Ale Lucia
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Lucian och hennes tärnor bjöd på vacker sång i Furulundsparken.

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

Vecka 50. Ahlafors IF utsåg 
Ale Lucia nummer 60. 
Sanna Johansson, 17 år från 
Kilanda, fi ck den historiska 
kronan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vilken åldersgrupp 
tränar du?

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

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

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

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

– Det betyder otroligt 

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

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

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

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

är annars att vi tappar med
lemmar som är 14 år oc
uppåt till andra klubba
Nummer ett just nu är att f
veta vad det skulle kosta at
bygga en arena. 

Flytta med Länsförsäkringar
SÅLD INNAN

VISNING
SÅLD INNAN

VVISNING

Gläds med ungdomarna
– Per Carlsson blev årets Vaken Ledare

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

Prisad eldsjäl. Per Carlsson, friidrottstränare och initiativtagare till Bohus IF:s friidrottssek
tion fi ck utmärkelsen årets Vaken Ledare.
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”Med ett enastående engagemang 
har Per Carlsson satt friidrott på 
Ales föreningskarta. Bohus IF:s

friidrottssektion sysselsätter idag 
125 ungdomar varav 71 % är flickor. 

Per Carlsson är initiativtagare, 
eldsjäl och en av ledarna bakom 

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

föredöme och en vaken ledare.”

R

R

Vecka 49. Per Carlsson, 
Bohus IF friidrott, utsågs till 
Vaken Ledare 2012 på jul-
konserten i Ale gymnasium.
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1. Konstgräsplan
2. Till naturläktare
3. Gräsplan
4. Skatepark

5.  Sjumannaplan, konstgräs 
och trästaket

6. Allaktivitetsplats
7. Lekpark

8. Promenad/joggingbana
9. Älvängens kulturhus
10. Madenskolan

Som ortens största förening 
vill vi ta ett större ansvar och 
när vi ser ungdomar sittandes 
runt Netto i Älvängen under 
kvällstid, då har vi inte lyck-
ats. Det är bättre om vi kan få 
upp dem hit och gillar de inte 
att sparka boll får vi försöka 
erbjuda något annat, säger 
ÄIK:s visionär Roger Hen-
ik

att med full kraft verka för en 
konstgräsplan.

– Det har varit en lång och 
lärorik resa. Finansieringen 
var som väntat den stora stö-
testenen. Inledningsvis visste 
vi inte i vilken utsträckning 
som Ale kommun tänkte 
bidra, varför vi har sökt 
bidrag från i princip alla möj-
li håll D tt till

samband med att arbetet tog 
fart med konstgräset vidga-
des vyn över området kring 
Älvevi. Här finns plats för 
mer.

Kommunalt stöd behövs
– Tillsammans med en arki-
tekt har vi tittat på möjlig-
heterna att tillföra ytterliga-

kti it t E 7

vad man väljer att göra. Ska-
teparken är exkluderad och 
drivs som ett separat ärende, 
berättar Magnus Pettersson.

När konstgräset invigs 
den 6:e juni kommer löpar-
banor runt arenan vara klara, 
liksom längdhoppsgrop, boll-
förråd och läktare. Boulepla-
ner och maskinförråd dröjer 
tt li tid Äl ä

ÄIK vill bygga mer än konstgräs
– Hoppas kommunen tar chansen
ÄLVÄNGEN. På nationaldagen inviger Älvängens 
IK sin nya konstgräsplan.

Fyra års arbete är till ända, men klubben vill 
mer.

– Det är ett gyllene tillfälle som aldrig kommer 
att komma tillbaka. Nu finns engagemanget i 
klubben, stödet hos sponsorer och partners. Får 
vi med oss kommunen också blir utväxlingen 
enorm, ÄIK:s säger Roger Henriksson och Magnus 
Pettersson.

ALE. Aleläraren Jan 
Ragnarsson utsågs 
förra tisdagen till Sve-
riges bästa UF-lärare.

För Reseslumraren 
och DiaDigital blev det 
ingen vinst, men elev-
erna lämnade Stock-
holm många visitkort 
och erfarenheter rikare.

Att det var en magisk 
upplevelse är alla över-
rens om. 

Det var en rörd men till 
synes mycket självsäker UF-

lärare som äntrade scenen 
efter att Anna Ekström, 
generaldirektör på Skolver-
ket, hade offentliggjort vin-
naren av kategorin ”bästa 
UF-lärare”. Prisutdelare 
var även Magnus Nilsson 
Engelbäck, VD för UF.

I motiveringen nämn-
des bland annat att han som 
handledare ställer upp för 
sina elever i vått och torrt, 
hans förmåga att förankra 
UF-konceptet i arbetslaget 
och att eleverna ges möjlig-
het att skapa nätverk med det 
lokala näringslivet. 

– Det är en jättefin utmär-
kelse och jag är otroligt 
tacksam över att hela åtta av 
mina kollegor finns på plats i 
Stockholm, det är många för 
att vara en skola med endast 
500 elever. Allt bygger på det 
lagarbete som vi byggt upp 
och är så stolta över på Ale 
gymnasium, sa Jan Ragnars-
son, som även hade en fråga 
till konferencieren Peter 
Settman:

– Var har du gjort av ”forr-
den”, Ronny?

Aleläraren avslöjade sedan 
att hans smeknamn i unga 
år var ”Ragge” och att han 
gärna hade axlat rollen som 
Settmans jeansklädda vapen-

dragare. 
Efter framgångarna på 

UF-mässan i Göteborg var 
det ett taggat gäng elever och 
lärare från Ale gymnasium 
som i söndags styrde kosan 
mot huvudstaden. 

Reseslumraren UF var 
nominerade till både ”bästa 

UF-företag” och ”bästa 
monter” och DiaDigital UF 
tävlade i kategorin ”bästa 
tjänst”. Även om det inte 
blev någon vinst för aleele-
verna är de mycket nöjda 
över sina insatser. 

Många nya kontakter
– De som gick vidare 

till finalen var grymt duk-
tiga och vi känner oss inte 
alls besvikna. Med tanke på 
att det från början var över 
6000 UF-företag som deltog 
i kampen så är vi otroligt 
nöjda över att ha tagit oss 
så här långt, säger Josefin 
Axberg, ekonomiansvarig 
för Reseslumraren UF.

Upplägget var detsamma 
som i Göteborg, då jury-
medlemmarna besökte före-
tagens montrar som vilken 
mässbesökare som helst, 
men på SM i Stockholm var 
de inte lika diskreta

kollegor fick mycket respons 
på sina egendesignade res-
kuddar och deras idé om att 
upplåta baksidan av kudden 
till reklamplats för företag 
mottogs med stort intresse. 
Med sig från mässan i Stock-
holm har tjejerna ett 20-tal 
visitkort.

– Det är svårt att beskriva, 
men det har varit helt 
magiskt. Galamiddagen med 
musikframträdanden kändes 
verkligen storslagen. Vi har 
träffat jättemycket folk som 
alla är otroligt drivna. Det är 
ledsamt att hela UF är över 
så det är med mycket blan-
dade känslor vi åker hem.

Även DiaDigitals vd 
Karolina Järvholm kan 
med glädje se tillbaka på två 
intensiva dagar på SM.

– Det har varit jättekul 
och många som besökte vår 
monter tyckte att vi hade 
en bra idé. Vi lyckades även 
hitta ett bra och säkert sätt

skymtade en del kända ansik-
ten och några av de 220 UF-
företagen fick chansen att 
visa upp sina idéer för bland 
andra partiledarna Stefan 
Löfven och Annie Lööf. 

Entreprenörskap viktigt
Ale gymnasium har genom 
åren nått stora framgångar 
inom ung företagsamhet och 
man arbetar ständigt för att 
utvecklas. 

Jan Ragnarsson har varit 
med från starten med UF för 
15 år sedan och att han nu 
utsågs till Sveriges bästa UF-
lärare är ett bevis på hans 
stora engagemang.

– Jag och skolans rektor 
Hans Enckell har börjat 
spåna på hur vi kan bli ännu 
bättre på att möta Skolver-
kets krav på att alla program 
ska genomsyras av entre-
prenörskap. Vi har jobbat 
mycket med det innan och 
det finns en vilja från led-

– Magisk stämning på SM 
i ungt företagande

ÅRETS LÄRARE
Motivering:  
”Årets UF-lärare lyckas med det 
som kan synas omöjligt; nämligen 
att finnas där som handledare i 
vått och torrt för sina elever och 
samtidigt arbeta med skolutveck-
ling och förankring av UF-kon-
ceptet i hela arbetslaget.  Dess-
utom har läraren lyckats inte-
grera ämnen och anpassa under-
visningen till programmen elev-
erna går på. Eleverna får även 
möjlighet att skapa nätverk med 
det regionala näringslivet. Det är 
detta som gör Jan Ragnarson till 
årets UF-lärare.”
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Jan är Sveriges bästa UF-lärare

Aleläraren Jan Ragnarsson mottog förra tisdagen priset för "bästa lärare" på SM i ungt företagande i Stockholm. 
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Älvängen

Ulf Winberg, skomakare 
från Eslöv.

Vikingar har 
blivit poppis
HÄLJERED. Helgens 
vikingamarknad innebar 
återigen en publikinva-
sion. 800 personer gäs-
tade vikingagården under 
dagarna två.

Underhållning, aktiviteter, utställare, 
annorlunda smakprov och en alldeles 
speciell stämning väntade som van-
ligt numera när årets vikingamark-
nad arrangerades. Vikingar är poppis!

Läs sid 11

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

Nr 18  |  vecka 19  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

Kapten
Röd

993 personer gästade Festivalborg i Ale 
gymnasium. Nytt rekord.        Läs sid 14

Kapten
Röd – Slog nytt 

rekord på 
Festivalborg
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Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

699:-1995:-

Kärcher högtryckstvätt
           Inklusive terasstvätt 
           och rörrensslang

Kärcher fönstertvätt 
WV50 plus.

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14
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www.mecaalvangen.se

Luktar AC:n illa eller 
har dålig effekt? 
Dags för en genomgång nu när 

sommaren och värmen är på gång... 
Vi gör AC-service på alla modeller!

Vecka 21. Jan Ragnarsson 
fi ck ta emot utmärkelsen 
som Sveriges bästa UF-
lärare. En fjäder i hatten för 
honom och Ale gymnasium.

Vecka 20. ÄIK invigde sin 
konstgräsplan under hösten 
och fi ck senare också 1,5 
Mkr i bidrag för att färdig-
ställa hela området.

Vecka 19. Festivalborg lock-
ade 993 ungdomar till Ale 
gymnasium under Valborgs-
mässoafton. Kapten Röd var 
populärt dragplåster.
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ALAFORS. Ahlafors IF 
fi rar 100 år 2013.

I onsdags skrev för-
sta jubileumspresenten 

sitta på bänken i ÖIS har inte 
varit så kul och gynnar inte 
min personliga utveckling, 
menar Jonatan Lindström 

pusselbit i vårt lagbygge inför 
2013, säger AIF:s Michael 
Lundgren och påpekar att 
det också förs samtal med en 

ÖIS som en början blir det 
självklart intressant att följa 
vad som kommer härnäst.

PER-ANDERS
Ö Ö

– ”Jonte” Lindström en drömvärvning

Från ÖIS till AIF

Nöjd trio. Emris Olsson och Michael Lundgren, fotbollsutskottet i AIF, skakar äntligen hand med Jonatan Lindström som 
återvänder för ÖIS inför Ahlafors IF:s 100-årsjubileum.
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ÄLVÄNGEN. Ett mer el-
ler mindre kaos!

Så skulle man kunna 
beskriva torsdagsmor-
gonens invigningsfi ran-
de av Netto i Älvängen.

Långt före utsatt tid 
ringlade sig kön lång 
och parkeringsplatser-
na räckte inte till.

Det råder ingen som helst 
tvekan om att kunderna 
har saknat sin Netto-butik 
i Älvängen under det halvår 
som affären varit stängd. I 
torsdags var väntan över och 
precis klockan nio klippte 
butikschefen, Linda Wall-
gren, det blågula bandet och 
välkomnade de första besö-
karna.

Dagen till ära fanns den 
danska företagsledningen 
på plats med vd Carsten 
Hansen i spetsen.

– Vi är mycket stolta över 
vår nya butik och hoppas att 
kunderna ska gilla den, för-
klarade Carsten som hade all 
anledning att se belåten ut.

Kunderna fick slussas 
in i omgångar och under 
tiden som de väntade på att 
få komma in fick de avnjuta 
kaffe och kanelbulle.

– Skönt att Netto har 
öppnat igen, man har saknat 
butiken, konstaterade Len-
nart Blomster som inte ville 
missa invigningsfirandet och 

de många storslagna öpp-
ningserbjudandena.

För att förhindra allt-
för långa köer i kassan hade 
Netto fördubblat sin per-
sonalstyrka, som såg till att 
packa ned kundernas inhand-
lade varor i påsar.

– Vi trodde nog att det 
skulle komma en hel del folk, 
men att det skulle bli den 
här anstormningen hade vi 
inte vågat drömma om. Det 
känns fantastiskt kul att få 
möta kunderna igen. Den 
här dagen har vi längtat efter, 
sade Linda Wallgren.

100 meters kö till nya Netto
– Invigningen skapade kaos i Älvängen

NETTO

•  Netto planerar att öppna 15-
20 butiker i Sverige per år.

•  Netto har 151 butiker i Sverige 
samt fl er än 1 100 butiker i 
Europa.

•  Den första svenska butiken 
öppnades i Trelleborg 2002.

•  Netto fi nns i Danmark, Sve-
rige, Tyskland och Polen.

•  Netto i Sverige ägs av Dansk 
Supermarked A/S

•  Huvudkontor, supportcenter 
och centrallager i Falkenberg, 
samt centrallager I Linkö-
ping.

•  Netto Älvängen tog över Kon-
sums tidigare lokaler 2004.

Butikschefen Linda Wallgren klippte det blågula bandet och 
förklarade Nettos nya butik i Älvängen invigd.

Kön ringlade sig lång av nyfi kna och förväntansfulla kunder.

Hassan Ketabati var en av 
de första kunderna som pas-
serade entrén till den nya 
Netto-butiken i Älvängen. 
Hassan bjöds på godis av 
Scottie.

I väntan på att få komma in i den nya butiken fi ck kunderna 
värma sig med en kopp kaffe.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Trygghet med anslutet inbrotts- & 
brandlarm från 219 kronor/månad. 
Som kund hos oss äger du ditt larmpaket 
direkt, fri support, materialgaranti och två 
fria utryckningar. Blir du dessutom Guldkund 
får du 1 500 kronor rabatt på startavgiften 
(ord.pris 1 995 kr).  
Har du vår boendeförsäkring samt tecknar

 Varmt välkommen in och kika!
JULBELYSNING I BUTIKEN

Nyhet!

1390 kr
Star Trading

Nu i butiken!

Stjärna på fot från 99:-

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

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

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

Misstanken gäller 
grovt barnpornografi -
brott och våldtäkt mot 
barn.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Straffet för barnpor-

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

Välkommen till
Handelsbanken i Älvängen

Handelsbanken erbjuder både privatpersoner och företag ett 
komplett utbud av banktjänster. Att ge snabba besked och 
erbjuda en hög och jämn service är ledstjärnor i vårt arbete.

ALE. Nu stryks snart 
tre av de fyra utpekade 
områdena för vindkrafts-
utbyggnad i Ale.

Kvar återstår ett litet 
område i norr.

Vindbruksplanen är där-
med ett minne blott.

Styrgruppen för översiktsplane-
ringen i Ale diskuterade i veckan 
att föreslå kommunfullmäktige 
att stryka områdena C, D och E 
ur vindbruksplanen som senare 
ska ingå i den nya översiktspla-

nen. Alliansens företrädare anser 
att så bör göras.

– Vi har lyssnat på de massiva 
protesterna och det är väljarnas 
åsikter som ska styra oss. Att lägga 
en död hand över en hel lands-
ända av vår kommun, som har 
alla förutsättningar att erbjuda ett 
rikt och harmoniskt boende, har 
med stor tydlighet visat sig vara 
ett misstag. Det är ett konstate-
rat faktum att bara vetskapen om 
att det kan komma att etableras 
vindkraftverk inom synhåll gör 
att fastigheterna faller i värde och 

blir hopplöst svåra att sälja, säger 
styrgruppens sammankallande, 
Jan A Pressfeldt (AD),

Socialdemokraternas repre-
sentanter, Paula Örn och 
Tyrone Hansson, är mer åter-
hållsamma i kommentarerna.

– För det första så är denna 
styrgrupp bara en arbetsgrupp, 
alltså inget beslutande forum, 
för det andra så är detta en fråga 
som vi måste förankra i partiet 
och noga överväga. Vi anser att 
denna styrgrupp är ett forum för 
diskussion och att besluten sedan 

tas i kommunfullmäktige, när så 
sker ska vi vara väl förberedda och 
klara över vad vi tycker, säger de 
båda till lokaltidningen.

Enligt Jan A Pressfeldt är i alla 
fall den borgerliga majoriteten 
helt överens om vad man vill. 
Etableringsintressenternas allt 
mer svala inställning till Alefjäll 
har också spelat in i ställningsta-
gandet.

– Det förstärker intrycket att 
områdena inte behövs, avslutar 
Jan A Pressfeldt.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Vindbruksplanen snart ett minne blott

Höstmöte Centerpartiet Ale
Måndag 19 november kl 19.00, 
Ale gymnasium, Komvuxlokalen

Medverkan av riksdagsledamoten 
Rickard Nordin, Göteborg

I f ti k litik

Vecka 48. Ahlafors IF stor-
satsar inför 100-årsjubileet 
2013. Ett första tungt nyför-
värv presenterades i hemvän-
daren Jonatan Lindström.

Vecka 47. Netto i Älvängen 
rev och byggde nytt under 
2012. Invigningen i novem-
ber skapade trafi kkaos och 
över 100 meters kö.

Vecka 46. En 31-årig älv-
ängenbo dömdes i december 
för våldtäkt och är också 
misstänkt för barnpornogra-
fi brott. 

ALAFORS. Birgit och 
Bengt Johansson mer 
kända som företagarna 
bakom Bengts Husvag-
nar i Alvhem mottog i 
onsdagskväll Företa-
garnas prestigefulla 
utmärkelse Årets före-
tagare 2012.

Ale kommun premie-
rade i samma stund 
Jennifer Aldermo Fors-
berg som årets nyfö-
retagare och familjen 
Dahlbäck utsågs till 
årets entreprenör.

Det blev en festlig företagar-
kväll i Alafors medborgarhus. 
Familjen Johan och Katarina 
Dahlbäck som under ett antal 
år satt Mauritzberg i Hålanda 
på kartan som ett mecka för 
professionella kulturarrang-
emang bjöd på musikunder-
hållning i absolut världsklass. 
Johan på tvärflöjt, dottern 
Marika på cello och Katari-
na på elpiano är en gränslös 
trio. Senare erhöll de också 
pris som årets entreprenörer 
i Ale kommun 2011. 

Jennifer Aldermo Fors-
berg fick kommunens andra 
utmärkelse, årets nyföreta-

gare. Blott 21 år gammal har 
hon redan rönt stora fram-
gångar med sitt smyckesfö-
retag JFR Smycken AB.

Årets stora pris, Företa-
garnas utnämning av Årets 
företagare, gick till en betyd-
ligt mer erfaren entreprenör. 
Bengts Husvagnar har 32 år 
bakom sig i Alvhem och är 
idag inte bara ett etablerat 
Aleföretag, utan en bekant 
husvagnssäljare i Sverige (läs 
artikel nedan).

Förtagarkvällen innehöll 
också mycket annat. Kom-
munchef Erik Lidberg kom-
menterade och engagera-
de företagarna i den senaste 
rapporten från Svenskt Nä-
ringsliv om näringslivskli-
matet i Ale kommun. Raset 
har fortsatt och placeringen 
241 av landets 290 kommu-
ner imponerar inte.

– Det är underkänt! Nu 
måste vi vända den här skutan 
och till det behöver vi er hjälp. 
Vad är det som inte fungerar, 
vad kan vi göra annorlunda 
och framför allt bättre, frå-
gade Lidberg.

Per Lindholm från Tra-
fikverket redogjorde för det 
Västsvenska infrastruktur-

paketet som bland annat 
kommer att medföra träng-

selskatt från 2013.

Företagarkväll med prisceremoni

ALVHEM. Sedan 1980 
har Birgit och Bengt 
Johansson sålt hus-
vagnar i Alvhem.

I förra veckan 
utnämndes de till 
”Årets företagare” i 
Ale kommun.

– Självklart känner 
man sig stolt och 
hedrad, säger Bengt till 
lokaltidningen

vagnar berodde på att vi själva 
hade, och fortfarande har, ett 
stort intresse för camping. 
2003 introducerade vi hus-
bilar i vårt utbud, ett område 
som successivt har växt, för-
klarar Bengt Johansson.

Under åren har Birgit och 
Bengt fått uppleva en enorm 
utveckling inom husvagnsin-
dustrin. Det är stor skillnad 
på de vagnar som såldes på

campinglivet är inte så spar-
tanskt som det var förr, säger 
Bengt.

Birgit och Bengt har 
aldrig haft någon tanke på att 
överge Alvhem för att istället 
söka sig närmare storstaden.

Alvhem på kartan
– När vi skrev kontrakt med 
Cabby tyckte de att vi skulle 
finnas vid Bäckebol, men det

hela landet, till och med så 
långt norrut som Kiruna. I 
veckan beställdes en husvagn 
från en kund på Öland och 
nyligen hörde en köpare från 
Borlänge av sig.

– Vårt försäljningsområde 
är väldigt sort, men det är 
klart att många hör hemma 
i Göteborgsområdet, Ste-
nungsund, Trollhättan och 
Dalsland.

Sedan har vi två söner, 
Thomas och Patrik, som är 
involverade i firman. Tanken 
är att de ska ta över rörelsen 
på sikt, förklarar Bengt.

Var tror du om årets 
säsong?

– Det har varit lite lug-
nare än förra året, men det 
kommer säkert igång. Vi ser 
ljust på framtiden.

Hur upplever du livet

om- och tillbyggnader har 
enbart varit positiv, avslutar 
Bengt Johansson.

Trotjänare i Alvhem blev Årets företagare
– Bengt och Birgit har inga tankar på pensionering

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

BENGTS HUSVAGNAR

Birgit och Bengt Johansson mer kända som företagarna bakom Bengts Husvagnar i 
Alvhem mottog i onsdagskväll Företagarnas prestigefulla utmärkelse Årets företaga-
re 2012. Ale kommun premierade i samma stund Jennifer Aldermo Forsberg som årets 
nyföretagare och familjen Dahlbäck utsågs till årets entreprenör.

– Årets företagare, nyföretagare och entreprenörer utsedda

Juryns motivering – Årets företagare 2012Företaget har varit verksamt sedan 1972. Det är ett företag som till stora delar arbetar lite i ”skymundan”, en bit utanför kommunens centrala delar, men är ett gott exempel på idogt, träget arbete i vardagen.
Verksamheten har pågått genom hög- som lågkonjunktur och omfattar idag en återförsäl-jarstatus för välkända varumärken som Cabby, Hobby samt Eura. 

Ett företag som åtnjuter ett gott rykte samt en kundkrets som vida överskrider Ale kommuns gränser.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 001995:-
Nu är grillsäsongen igång!
Klotgrill 57 cm inkl lockhhållare

Nu är det definitivt slut för Inlands kartongbruk. I onsdags stannade maskinerna för gott. Tagna arbetare konstaterade att epoken är öv
fen, Lars Alsterhäll, är den enda som har ett uppdrag kvar – att försöka sälja maskinerna och återställa fabriksområdet.    

Nu släcks ljuset i fabriken
– Och Inlands maskiner har redan tystnat

Vecka 18. Bengts Husvagnar 
utsågs till Årets Företagare 
2012. Familjen Dahlbäck i 
Mauritzberg och Jennifer Al-
dermo Forsberg premierades.

Vecka 17. Inlans kartongfa-
brik släcktes ned för gott. 
Efter 116 års erfarenhet blev 
det ett känslosamt farväl för 
många.

ALVHEM. Trafi kverket 
ville bygga bullerskydd 
av trä, Ale kommun 
krävde glas.

Ärendet hamnade hos 
Länsstyrelsen som gick

till Mark- och miljödomsto-
len, men då var risken 
uppenbar att det kunde bli en 
segdragen historia. Vi valde 
därför att fortsätta diskus-
i d T fik k t

helt i glas är nöjda med upp-
görelsen.

– Båda parter har tagit ett 
steg i rätt riktning och jag 
tycker vi har hittat en bra lös-

i D t bli d i

Både glas och träplank i Alvhem
– Bullerskyddsfrågan är löst

Ale kommun och Trafi kverket har nu enats om att bullerskydden i Alvhem ska bli av både trä 
och glas.

Vecka 41. Våldsam debatt 
om glas- eller träplank i 
Alvhem. Till sist enades 
kommunen och Trafi kverket 
om att använda både och.
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NOL. Natten till lördag 
saboterades på nytt ett 
stort antal glasade buller-
skydd.

Totalt har den menings-
lösa skadegörelsen kostat 
närmare 700 000 kronor 
under ett år.

Anonyma tips gör att 
Ale kommun och Trafikver-
ket hoppas att polisen kan 
gripa de skyldiga.

Reaktionerna var många och starka 
den gångna helgen. För ett år sedan 
krossades 16 glasade bullerskydd 
och en busskur. I lördags morse 
slogs nio rutor sönder samt två bus-
skurer i södra Nol. Tidigare i vinter 
har ytterligare fyra rutor längs E45 
krossats. Totalt 29 bullerskydd á 20 
000 kronor styck. Det fick Samhälls-
byggnadsnämndens ordförande Jan 
A Pressfeldt (AD) och vice ordfö-
rande Tyrone Hansson (S) att kalla 
till presskonferens.

– Det är tyvärr inte så mycket vi 
som kommun kan göra, men vi vill 
visa er och alla andra att vi både rea-
gerar och agerar på det sätt vi kan. 
Kommunens brottsförebyggare är 
kontaktad, liksom Socialtjänsten 
och självklart polisen. Vi ser mycket 
allvarligt på det som har hänt, menar 
Pressfeldt och fortsätter:

– BanaVäg i Väst-projektet går 
hand i hand med Ale kommuns 
ambition att snygga upp det offent-
liga rummet. Bilden av Ale ska vara 

en vårdad, ren och fin kommun. Vi 
ålägger alla fastighetsägare viten om 
de inte städar upp och våra kom-
munala fastighetsskötare jobbar 
hårt med utomhusmiljön, då blir 
incidenter som detta en skymf mot 
alla dessa insatser. Man känner sig 
förnedrad.

Det var en märkbart irriterad 
Pressfeldt som fick brett stöd av Bo 
Björklund, övergripande projektle-
dare för BanaVäg.

– Det här är en mycket grov 
skadegörelse även sett med Tra-
fikverkets ögon. Vi måste nu på nytt 
utreda om vi har valt rätt material. 
Vi får kanske hitta en annan lös-

ning men ska den vara

Nu får det vara nog!
– Krossat glas för närmare 700 000 kronor

Nio förstörda bullerskydd och två totalkrossade busskurer vid Gallåsvägen i Nol. Totalt har 29 glasade 
bullerskydd förstörts under ett knappt år. Notan ligger på över 700 000 kronor.

Nödhammaren missbrukas. Med stor sannolikhet är det nödhamma-
f å b ä d ä å äl b k d t l d
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Vecka 9. Ett omfattande 
sabotage ägde rum i Nol. 
Glasat bullerskydd och bus-
skurer för 300 000 kr slogs 
sönder.
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Bremen oktoberfest
Sista chansen - boka nu! Begr. antal platser. 

Halvp. 26/10-28/10 2.895:-

Burg 
Begr. antal platser. 14-15/11 Onsdagsdans med orkester.

Halvp. Handla inför julen 1.395:-/pp 
i dubbelrum

Schwerin julmarknad 

7-9/12 2.450:-

ALE. Protesterna mot 
vindkraft i Alefjäll har 
varit omfattande.

Nu meddelar Allians-
partierna att de skär-
per kraven för byggna-
tion av vindkraftverk.

– Vi är beredda att 
använda vårt veto, 
hälsar Kommunstyrel-
sens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Planerna på att bygga vind-
kraftverk i Alefjäll ser ut att 
förbli en vision. Aletrion 
Vind AB som bildades av 
markägare i området och 
företaget Triventus, har nu 
beslutat att bromsa projektet. 
Främsta skälet anses rådande 
elpriser och konjunktur vara.

– Efterfrågan på vind-
kraftverk samt marginalerna 
i projektrealisering har mins-
kat. Utifrån dagens mark-
nadsläge har Triventus valt 
att bromsa på takten eller 
pausa projekt för att allokera 
resurser till de projekt som vi 
bedömer har kommit längst 
och/eller är möjliga att rea-
lisera i närtid. Då Triventus 

är största ägare i Triventus 
Aletrion Vind AB drab-
bas även Aletrionprojektet 
av inbromsningen, skriver 
projektutvecklare Johanna 
Ottosson i ett mejl men 
säger samtidigt att projektet 
fortfarande är intressant och 
kan tas upp i framtiden.

Skulle det i framtiden 
komma en ansökan om vind-
kraftsetablering i Alefjäll får 
företaget räkna med skärpta 
krav. Alliansen har lyssnat 

och förtydligat sitt ställ-
ningstagande.

– Vi informerar nu att det 
är 35 db som gäller för ljud-
nivån och inga verk får vara 
över 150 meter, säger Mikael 
Berglund som är beredd att 
gå ännu längre.

– Vi är fem partier i Alli-
ansen och detta är vi överens 
om idag, men för Modera-
ternas räkning kan jag säga 
att vi är beredda att riva upp 
hela vindbruksplanen om så 

krävs.
Beskeden ska enligt 

Mikael Berglund definitivt 
ses som en följd av det arbete 
som Alefjälls naturskydds-
förening har lagt ner. Inför 
fullmäktigesammanträdet i 
augusti lämnades 683 namn-
underskrifter in. Ordfö-
rande Bruno Nordenborg 
var både glad och lättad av 
beskeden i förra veckan.

– Det är som ljuv musik i 
våra öron. Vi har förstått att 

Tvärnit för vindkraft i Ale
– Kommunen skärper tonen och planerna i Alefjäll skjuts upp
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STARRKÄRR. Det är en 
bygd delad i två läger – 
för eller mot vindkraft.

Ortsutvecklingsmö-
tet i Starrkärr blev 
precis så laddat som 
förväntat.

Ärendet bör fortsätt-
ningsvis få ett eget 
demokratiskt forum där 
frågan kan debatteras 
fritt.

Planerna på vindkraftsut-
byggnad i Ale kommun är

vision. Ganska snart härsk-
nade Jan Skog (M), andre 
vice ordförande i presidiet, 
till och menade att anföran-
det inte överensstämde med 
hur anförandet var tänkt att 
ske. Nu fick ändå Norden-
borg fortsätta att berätta om 
ANF:s tankar och verksam-
hetsinriktning.

Väcker känslor
Att frågan om vindkraft väcker 
känslor på landsbygden råder 
det inga som helst tvivel om

räckligt informativa i frågor 
rörande vindbruksplanen.

– Är det något som vi är 
bra på så är det dialogen med 
er alebor. Vi ligger faktiskt i 
framkant av landets kommu-
ner när det gäller just den 
biten. Vi har ortsutvecklings-
mötena som ett sätt att kom-
municera, medborgarpane-
len, vår hemsida där invånar-
na kan lämna medborgarför-
slag, förklarade Berglund.

– Senare i processen kan 
det emellertid finnas skäl till

– Laddat möte i Starrkärrs bygdegård

Vindkraftsfrågan debatterades livligt på ortsutvecklingsmötet i Starrkärr och i fokus stod 
bland andra Bruno Nordenborg som gjorde en presentation av visionen för Alefjälls Natur-
skyddsförening.

Vindkraften överskuggade allt annat Inbjudan till 

ÖPPET MÖTE
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden inbjuder till öppet möte med 
information och ordinarie nämndsammanträde torsdagen den 19 april 
kl. 17:00 – 20:00 i TV-studion, Ale gymnasium i Nödinge.

Öppnande av sammanträde
• Presentation av förtroendevalda och medverkande tjänstemän

Informationsärenden
• Budget 2013 – diskussion 

Beslutsärenden

ALAFORS. Protesterna 
mot en eventuell vind-
kraftsutbyggnad i Ale-
fjäll fortsatte i veckan.

Kommunfullmäktiges 
presidie och Ales båda 
kommunalråd mötte 
delar av motståndsrö-
relsen innan månda-
gens sammanträde.

Alefjälls Natur-
skyddsförening över-
lämnade då 683 namn-
underskrifter som mot-
sätter sig idéerna.

Målsättningen från Alefjälls 
Naturskyddsförening var att 
få en kortare skrivelse upp-
läst för fullmäktiges ledamö-
ter innan måndagens sam-
manträde.

– Det tillåter tyvärr inte re-
gelverket, men vi noterar det 
som ett medborgarförslag och 
era papper kommer att bifo-
gas handlingarna i ärendet om 
vindkraft i Alefjäll, sa ordfö-
rande Klas Nordh (FP).

Det var ett väntat besked 
och inga sura miner från för-
eningen, tvärtom.

– Vi har en bra dialog med 
Ale kommuns politiker, den 
är snudd på lättsam, berätta-
de föreningens ordförande, 
Bruno Nordenborg och till-
lade:

– Jag upplever att båda sidor 
lyssnar på oss. De har respekt 
för vår kunskap och vet att vi 
inte bara svamlar. Vi har fog 
för det vi säger.

Alefjälls Naturskyddsför-
ening bildades i februari i år 
och i april började medlem-
marna att samla in namnun-
derskrifter i området. I mån-
dags lämnades 683 enskilda 
namn in, 86% av dem boende 
i Ale och de allra flesta i det 
som kallas Alefjäll.

– Vi vill också göra politi-
kerna uppmärksamma på att 
det i princip när som helst 
kan komma en ansökan om 
vindkraftsbyggnation. Frågan 
ställs till Länsstyrelsen som 
sedan ger kommunen tre till 
fyra veckor på sig att kommen-
tera ärendet. Något bygglov 
krävs inte om vindkraftverket 
är högre än 150 meter. Det är 
absurt. Vi vill att Ale kommun 
utnyttjar sitt veto och om inte 
tar bort hela vindbruksplanen 
åtminstone slår fast att vind-
kraftverk högre än 150 meter 
samt med en ljudnivå högre än 
35 db inte är tillåtet, förtydli-
gade Bruno Nordenborg.

En tuffare kravspecifika-
tion för de som vill satsa på 
vindkraftverk är enligt fören-
ingen ett lättare sätt att kunna 
gå vidare.

– Med lägre vindkraftverk 
blir det långt ifrån lika kom-
mersiellt gångbart. Att bygga 
längs E6 och påstå att dessa 
inte stör bebyggelsen är en 
annan sak. Där dämpas allt av 
ljudnivån från trafiken, i en 
skog som för övrigt är tämli-
gen tyst blir vindkraftverkens 
etablering förödande, avsluta-

de Roy Jansson, kassör i Ale-
fjälls Naturskyddsförening.

I samband med överläm-
nandet av namnlistorna fram-
förde föreningen två krav:
• Att Ale Kommun använder 
sin vetorätt och stoppar Ale-
trion Vinds planerade vind-

kraftsetablering på Alefjäll.
• Att Ale Kommun stryker 
område C, D och E i vind-
bruksplanen.

Fortsatta protester mot vindkraft i Ale

ALEFJÄLLS NATURSKYDDSFÖRENING
Bildad: 1 februari 2012
Antal medlemmar: 509 medlemmar
Ordförande: Bruno Nordenborg
Målsättning: ”Alefjälls Naturskydds-
förening skall verka för att ta till-
vara natur- och livsmiljöintressen 
av skilda slag på Alefjäll. Föreningen 
skall aktivt arbeta för att förhindra 
etableringar som negativt påverkar 

livsmiljöer för människor och djur 
samt landskapets särart och vårt 
svenska kulturarv. Föreningen skall 
sträva efter att genom en bred för-
ankring bland medlemmarna vara en 
trovärdig remissinstans för myndig-
heter i aktuella frågor som rör Ale-
fjälls natur och livsmiljö.”TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Alefjälls Naturskyddsförenings ordförande Bruno Norden-
borg överlämnade 683 namnunderskrifter till Ales politiska 
ledning, här representerad av Klas Nordh (FP), Mikael Berg-
lund (M), Paula Örn (S) och Inga-Lill Andersson (S).

Faksimil Alekuriren vecka 15, 2012.
DETTA HAR HÄNT

Ale kommunfullmäktige antog 
en vindbruksplan 31 januari 2011. 
Här anges tre områden, Björbäck, 
Storekärr och Sannum som 
lämpliga för vindkraftsutbyggnad. 
Markägare och vindkraftsex-
ploatören Triventus AB bildade 
ett gemensamt bolag Triventus 
Aletrion Vind AB i oktober 2011. 
1 februari 2012 bildar boende i 
området Alefjälls naturskyddsför-
ening med syfte att aktivt arbeta 
för att förhindra etableringar som 
negativt påverkar livsmiljöer för 
djur och människor. Parterna möts 
på dialogmöten, ortsutvecklings-
möten och informationsmöten. 
Triventus presenterar förslag 
om att bygga tio vindkraftverk i 
Alefjäll. Naturskyddsföreningen 
lämnar in 683 namnunderskrifter 
som bevis på motståndet.

USPASTORP. Den 1 februari bildades 
Alefjälls Naturskyddsförening.

På ett organiserat sätt hoppas 
man nu kunna rädda Alefjäll undan 
vindkraftsetablering.

– För varje dag som går så märker 
vi att motståndet blir större och 
större. Det ger oss i styrelsen och 
alla aktiva medlemmar energi och 
styrka att fortsätta vår kamp för ett 
tyst och fridfullt Alefjäll, säger ord-
föranden Bruno Nordenborg.

Sprungna ur olika intresseorganisationer har 
motståndare till vindkraftsetablering på Ale-
fjäll organiserat sig och bildat en gemensam

Enad motståndsrörelse 
mot vindkraft på Alefjäll
– Nybildad förening tar upp kampen

Kampen fortsätter för att rädda Alefjäll undan vindkraftsetablering. Bruno Nordenborg är ord-
förande och Roy Jansson kassör i den nybildade föreningen Alefjälls Naturskyddsförening.

Faksimil Alekuriren vecka 9, 
2012.

det har lutat åt det här hållet 
och kan bara vara glada åt 
att det nu ser ut som att Tri-
ventus packar ihop. Vi vann 
kampen om livsmiljön för 
människor och djur i Alefjäll!

Socialdemokraterna för-
vånas något över Alliansens 
utspel.

– Så vitt vi vet finns det 
inget direkt ärende att ta 
ställning till i vindkraftsfrå-
gan. Vi har en vindbruks-
plan som till exempel redan 
säger att verken inte får vara 
högre än 150 meter. När det 
gäller ljudnivån tycker även 
vi att bullerfrågan känns svår. 
Kritiken från Alefjälls natur-
skyddsförening har självfallet 
även vi tagit på stort allvar, 
säger oppositionsråd Paula 
Örn.

PER-ANDERS 
KLÖVERSÖ

NÖDINGE. Utbildnings-
nämnden har bestämt 
sig.

Den nya skolan vid 
Norra Kilandavägen i 
Nödinge blir för F-3.

– Vi är helt eniga och 
har verkligen vägt för- 
och nackdelar, säger 
Elena Fridfeldt (C), 
nämndens ordförande.

Det var tänkt som en ny F-5-
skola, men blir nu istället en 
enhet för de yngsta skolbar-
nen. Elever från förskole-
klass till och med skolår tre 
kommer att få gå i den nya

samma åldersgrupp. Nu får 
alla barn gå i den nya skolan 
och flyttas sedan över till 
Nödinge- och Kyrkbyskolan 
när de börjar årskurs sex, för-
klarar Elena Fridfeldt.

Det som nu återstår att 
lösa är en säker trafiklösning 
för att garantera alla barn en 
trygg skolväg.

– Det blir varken en 
gångtunnel eller övergång, 
men vi diskuterar mängder 

av andra alternativ. Det är 
sektor Samhällsbyggnad som 
äger frågan och jag är över-
tygad om att vi hittar en bra 
lösning. Samtidigt är det ett 
mindre kaos vid Nöding-
eskolan idag när alla för-
äldrar som kör sina barn till 
skolan möts, det kan vi före-
bygga vid den nya skolan och 
skapa bättre förutsättningar 
för. Vid Nödingeskolan blir 
det mindre trafik när vår 

nya skola står klar så det är 
många pluseffekter med den 
här satsningen, menar Elena 
Fridfeldt.

Utbildningsnämnden var 
helt enig när beslutet om 
att anpassa den nya skolan 
för F-3 togs. I direktivet står 
också att byggnaden ska vara 
flexibel så att det även finns 
möjlighet i framtiden att ge 
plats åt förskola/dagis.

PER-ANDERS KLÖVERSÖ

Nödinges nya skola blir för de yngsta

Investeringssparkonto

BUTUCENI. Tolv gånger 
i Sverige och nu två 
gånger i Moldavien.

Ale kommuns utbild-
ning i entreprenöriellt 
tänkande tar position.

– Vi måste våga 
utbilda våra ungdomar 
i kreativitet, att lära 
dem fi nna nya lösningar 
på framtidens problem, 
säger professor Roger 
Mumby-Croft som har 
utvecklat utbildnings-
modellen YEE.

Efter en veckas utbildning i 
den lilla fattiga byn Butuceni, 
en timmes bussfärd från 
Moldaviens huvudstad Chi-
sinau, var det dags för de 20 

Årets deltagare var i åldern 
18-23 år och kom från Molda-
vien, Rumänien, Ukraina, 
Turkiet och Sverige. I inter-
nationellt mixade grupper 
har de under en knapp vecka 
utbildats i teamwork, kreativt 
tänkande, marknadsföring 
och affärsplanering. Uppgif-
ten har varit att utforma en 
realistisk affärsidé.

Magiskt och lärorikt
– Det har varit en magisk och 
mycket lärorik vecka som 
innehöll många olika utma-
ningar. Att komma överens 
var inte alltid så lätt efter-
som vi har väldigt olika bak-
grund och är uppväxta under 
helt skilda förhållanden, 

jande och ser inte ut att lida. 
I Butuceni bor det 150 invå-
nare, men det finns 200 hus. 
Ett antal är med andra ord 
övergivna, ofta till förmån för 
ett liv i huvudstaden.

– Att genomföra utbild-
ningen i Butuceni ger ett 
unikt mervärde. Allt blir för-
ankrat i en verklighet som är 
minst sagt allvarlig och det 
bidrar säkert till att eleverna 
blir extra fokuserade, säger 
Roger Mumby-Croft som 
bland annat tjänstgör vid 
Warwick University.
Utbildningsdagarna lättas 
upp med gruppaktiviteter och 
dessa regisserades av Mats 
Berggren, fritidsledare från 
Ale. Han blev omåttligt popu-

hade noterat Moldaviens 
brist på återvinningsstationer 
för plast. Gruppen Eco-line 
beskrev i sin affärsidé att före-
taget skulle köpa plastsopor 
av invånarna. Plasten skulle 
sedan smältas ner och säljas 
tillbaka till industrin. Eco 
Event var en verksamhetsidé 
som erbjöd allt från bröllop 
till företagsevent med en helt 
grön och miljövänlig inrikt-
ning.

En strålande idé
– En strålande idé. Idag för-
söker många större företag 
profilera sig som miljöcerti-
fierade och kan de då välja en 
leverantör som är ekoinrik-
tad kommer de att prioritera 

affärsidéerna är riktigt gång-
bara. Imponerande!

En av de svenska delta-
garna från Ale gymnasium var 
Fatima Rekic.

– Två värdefulla lärdomar 
har varit att mina engelska har 
förbättrats och att rädslan att 
tala inför en grupp har för-
svunnit.

Utbildningen i Moldavien 
har finansierats genom Sida 
och underavdelningen ICLD, 
internationellt centrum för 
lokal demokrati.
Fotnot: YEE står för Unga entreprenö-
rer i nya Europa.
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NÖDINGE. Är ditt barn 
överviktigt?

Är det svårt att veta

stadie, så att de själva kan 
hjälpa sina barn på rätt sätt. 
Ambitionen är att minska 

Seminarium om 
barn och övervikt

Föreläsning. Professor Roger Mumby-Croft kan trollbinda en församling åhörare. Att utbilda ungdomar i kreativt tänkande brinner han för. "Framtidens bekymmer är enorma och därför 
måste vi våga utbilda våra ungdomar på nya sätt – de måste kunna tänka kreativt – det är de och inte vi som ska fi nna lösningarna på morgondagens problem".

I BUTUCENI

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

"Framtiden måste vara kreativ"
Professor Roger Mumby-Croft om att lösa morgondagens problem:

Ion Ghimp från Moldavien och Irina Gal-
chenko från Ukraina hyllade båda utbild-
ningen.

Fatima Rekic´ håller tungan rätt i mun. Att 
bygga högsta papperstornet kräver mycket 
tanke.

Dennis Larsen från Ale, student 
första gången YEE genomför-
des, nu en mästare och lärare i 
entreprenöriellt tänkande.

Mats Berggren, fritidsledare från Ale, hade 
uppdraget att ge deltagarna ny energi. De 
lyckades han bra med!

Vecka 40. Den planerade 
vindkraftsutbyggnaden i 
Alefjäll stötte på patrull. Nu 
är planerna nedgrävda. 683 
namnunderskrifter satte stopp.

Vecka 39. YEE, Ales entre-
prenörsutbildning arrang-
erades för andra gången i 
Moldavien. Nu diskuteras om 
Botswana blir nästa anhalt...

ÄLVÄNGEN. 13 år, fem 
månader och en dag.

I måndags sålde 
entreprenören Bengt 
Bengtsson sitt bygg-
klara projekt Handels-
plats Älvängen efter år 
av stridigheter.

SEFA Byggnads AB 
ska nu förverkliga köp-
centrumet där Coop blir 
det stora ankaret.

Trots alla motgångar med att 
få förverkliga sin idé om Han-
delsplats Älvängen där nuva-
rande Willys ligger har Bengt 
Bengtsson, 73, inte givit upp. 
Striderna med Vägverket, Ale 
kommun och andra myndig-
heter har kantat Bengtssons 
idé under många år. När han 
nu äntligen fått alla pusselbi-
tar på plats väljer han att över-
låta förverkligandet till andra 
krafter och i samma stund 
tackar han alla inblandade.

– Jag måste göra det en 
dag som denna. I slutet har 
kommunledningen med 
Mikael Berglund (M) och 
Jan A Pressfeldt (AD) i 
spetsen varit en tillgång. På 
samhällsbyggnadskontoret 
finns också ett antal skickliga 
tjänstemän som har bidragit 
till att vi nu kan sätta spaden 
i jorden, säger Bengt Bengts-
son och verkar lite tagen av 
stundens allvar.

Vid sin sida har han bland 
annat haft affärsutveckla-
re Vidar Rasmusson som 
hjälpt till med att forma Han-
delsplats Älvängen.

Kämpig resa
– Det har varit en kämpig 
resa men på senare tid väl

tisk exploatör som nu tänker 
satsa närmare 100 miljoner 
kronor för att bygga Han-
delsplats Älvängen.

– Här finns möjligheterna 
och det har jag hävdat länge. 
Vi har letat projekt i mellan 
Göteborg och Trollhättan, då 
vi ser en stor potential med 
anledning av den gigantiska 
utbyggnad av både motorväg 
och järnväg som staten nu ge-
nomför. Älvängen står också 
inför en stor expansion med 
nya bostäder. Underlaget 
kommer att växa lokalt, men 
läget vid E45 gör också att 
vi kommer att locka många 
kunder från vägen, säger Ola 
Serneke och tydliggör sedan

är undertecknade. I princip är 
vi klara. Det återstår några 
frågetecken, men intressen-
terna är seriösa så det finns 
inget som hindrar oss från att

Äntligen klart. 13 år, fem månader och en dag tog det för entreprenören Bengt Bengtsson att få alla bitar på plats gällande Handelsplats Älvängen. God hjälp 
de senaste åren har han haft av affärsutvecklare Vidar Rasmusson. I måndags presenterades upplägget och konceptet – om ett drygt år är det premiär för 
8400 kvm handel och kontor.

Klart för Handelsplats Älvängen
– Coop blir 
det tunga 
ankaret

HANDELSPLATSEN

Centrumbyggnad: 8 400 kvm, 
varav 6500 i markplan.
Byggstart: juni 2012
Premiär: juni 2013
Största hyresgäst: Coop, 3200 kvm
Antal parkeringsplatser: 400
Övriga hyresgäster: Apotek, bank, 
blommor, färg, spel, café, sport, 
elektronik, hälsa. Allt enligt dis-
positionsplanen av Handelsplats 
Älvängen.

Vecka 12. SEFA AB presen-
terade sina planer på en ny 
handelsplats i Älvängen. 
Bygget påbörjades senare 
och ska stå klar oktober -13.

Köp andelar i

ALE. Alependelns 
kvartstrafik är i hamn, 
men en nöt återstår.

Matartrafiken till 
pendelstationerna.

Beskeden från Väst-
trafik oroar kommun-
ledningen.

Knappt har röken lagt sig 
från striden om Alependelns 
kvartstrafik innan nästa kon-
flikt uppdagas. Västtrafik som 
på vårens ortsutvecklingsmö-
ten informerade om matar-
bussar till de fem pendelsta-
tionerna i Ale verkar nu ha 
glömt bort det.

– Matningen är a och o, 
men i det förslag som Väst-
trafik presenterade den 28 
juni omnämns inte de nya 

slingorna. Tanken var att det 
skulle gå en buss till varje tå-
gavgång, hur de tänker nu vet 
vi inte. Vi hoppas få till ett 
möte inom kort, säger Kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M) som 
har fullt stöd av oppositions-
rådet Paula Örn (S).

– Det är ju rimligt att vi gör 
det så lätt som möjligt för ale-
borna att nå tåget. Ska vi få ut 
max av denna jätteinvestering 
får vi inte missa den sista pus-
selbiten, menar hon.

Från 1 januari 2012 ägs 
inte längre Västtrafik av 
kommunerna, utan har bara 
Västra Götalandsregionen 
som ägare. Det har fått kon-
sekvenser enligt Paula Örn.

– Dialogen med kommu-

nerna är katastrofal och det 
är det inte bara vi som tycker. 
Här finns det mycket att för-
bättra. Att våra matarbussar 
plötsligt har försvunnit är 
kanske ett bevis på det.

Mikael Berglund medger 
att han känt till problemet 
med matarbussarna en tid, 
men att kvartstrafiken fick 
prioriteras.

– I arbetet med att överty-

ga Trafikverket hade vi stor 
nytta av Västtrafik. Nu får vi 
lyfta nästa fråga och försöka 
få Västtrafik att inse vikten 
av helheten. Utan matarbus-
sar har vi ingen glädje av att 
vi vann kampen om kvarts-
trafiken.

Västtrafik har inte gått att 
nå under måndagen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

ALE. Det blir kvartstra-
fik för Alependeln.

Trafikverket lämnade 
lugnande besked till 
kommunledningen igår.

– Oerhört skönt och 
en stor lättnad, säger 
Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael 
Berglund (M).

Åskan har dånat i Ale kommun 
sedan Trafikverket i början av 
augusti offentliggjorde att 
en överbelastad Göteborgs 
central inte kan ta emot fler 
tåg. Det innebar i sin tur att 
kvartstrafik med Alependeln 
inte längre var möjlig. Reak-

tionerna på beskedet blev 
häftiga från såväl lokalt som 
regionalt håll. Kristmötena 
avlöste varandra och förra 
veckan kom en helomvänd-
ning. Trafikverkets region-
chef, Håkan Wennerström, 
meddelade då att samtalen 
med tågoperatörerna lyckats 
lösa problemen och skapat 
utrymme för Alependelns 
kvartstrafik under rusnings-
timmarna.

– Alla inblandade har 
varit konstruktiva och tagit 
kritiken på allvar. Kreativa 
hjärnor har löst situationen 
och nu kan vi återigen blicka 
framåt. Utsikterna för att älv-

dalen blir en tillväxtregion 
har nu säkerställts, kommen-
terade en nöjd Mikael Berg-
lund i radio, tv och tidningar.

Han har haft god hjälp 
även av oppositionen i Ale. 
Det har lobbats på brett håll 
för att skapa tryck på Tra-
fikverket.

– Jag tror vårt gemen-
samma arbete, vår starka reak-
tion från Göteborgsregionen, 
staden Göteborg, Ale, Lilla 
Edet och Västtrafik tillsam-
mans bidragit till en helhet 
som påverkat i rätt riktning. 
Beskedet idag var det enda 
rimliga. Projektet har varit 
en långsiktig satsning för att 
skapa tillväxt och utveckling, 
att plötsligt lägga krokben 
för den planen kändes inte 
genomtänkt, säger Paula 
Örn (S), oppositionsråd i Ale.

Alependelns kvartstra-
fik dröjer till 7 januari, men 
redan 9 december går det 
första pendeltåget fast då med 

avgångar varje halvtimme. 
Alependeln ska först trimmas 
in och personal ska lära sig 

rutiner. Kvartstrafik kommer 
att gälla under rusningstim-
marna på morgon och efter-

middag.

Nöjda kommunalråd i Ale. Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M) gladdes i förra veckan åt 
Trafikverkets besked om att det blir kvartstrafik för Alependeln.

...men matarbussarna oroar
– Oklara besked från Västtrafik

Oklara besked om 
matarbussar till pen-
deltåget.

www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
sammanträder
Tisdagen den 18 september sammanträder region-
fullmäktige i Vänersborg. Under dagen hålls ett 
klimatseminarium och Västra Götalandsregionens 
kulturpris delas ut. 

Tid:  Tisdagen den 18 september kl. 10.00.  
Utdelning av Västra Götalandsregionens  
kulturpris kl. 13.00.  
Klimatseminarium kl 13.15. 

Plats: Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg. 

Den kompletta ärendelistan kan läsas på  
www.vgregion.se/rf eller beställas hos regionkansliet på 
Residenset i Vänersborg på telefon 010-44 101 42. 

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och 
du är mycket välkommen som åhörare. 

Närradion, sänder över Västsverige. För mer information 
www.vgn.nu. Det går också att se och höra sammanträ-
det via www.vgregion.se/webb-tv.

Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjukvårdens 
inriktning, kulturlivets utveckling, kommunikationer, vägar, 
transporter och andra frågor kring tillväxt och utveckling i 
Västra Götaland.

Klart för kvartstrafik för Alependeln

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

NÖDINGE. Klar sedan 
länge, men nu också 
formellt invigd.

Bättre Bils Gör-Det-
Själv-Tvätt fick också 
mycket beröm av själv-
aste Bosse Bildoktorn.

– Vilken modern 
anläggning och dess-
utom väldigt snygg!

Söndagens invigningscere-
moni inleddes med några 
varma ord från Samhälls-
byggnadsnämndens ord-
förande Jan A Pressfeldt 
(AD).

– Med vår omedelbara 
närhet till Göta älv är den 
här typen av anläggning-
ar ett måste. Vi får inte låta 
gifter och föroreningar spolas 
ner i dagvattensystemet. Våra 
miljöinspektörer har godkänt 
den här tvättanläggningen 
och det är ett högt betyg åt 
Dominik och hans företag, sa 
Pressfeldt.

Dagens huvudattraktion 
var annars Bosse Anders-
son, mer känd som Bildok-
torn, som talade om bilar i 
allmänhet och bilvård i syn-
nerhet.

– Det är på avsedda tvätt-
platser som denna vi ska 

tvätta våra bilar, inte på ga-
rageuppfarten. Det är stygga 
gifter som riskerar att rinna 
ner i brunnarna och till sist 
hamna i våra vattendrag, 
menade Bosse.

Kåserade
Han kåserade i vanlig ord-
ning kring allt som hör bilen 
till och gav många kloka råd.

– Vintern närmar sig snart 
och då är låsspray en viktig 
tillgång. Se till att använda 

den innan kylan slår till så 
spar ni mycket bekymmer.

Intresset för Bildoktorns 
besök var som vanligt stort. 
150 personer räknades in 
under dagen och huvudper-
sonen var nöjd efteråt.

– Ett väldigt trevligt ar-
rangemang med många in-
tressanta frågor. Jag fick med 
mig en bild på en teknisk ap-
parat som ingen vet vad den 
ska användas till. Den frågan 
tänker jag gå till botten med, 
avslöjade Bosse Bildoktorn.

Hur ofta bör vi tvätta 

bilen?
– Det är en filosofisk fråga. 

Ur miljösynpunkt är svaret 
aldrig, men till slut är ju bilen 
så smutsig att vi måste. Vi 
kommer inte ifrån det, men 
det är väderlek och det sunda 
förnuftet som får avgöra. Det 
finns inget rakt svar på den 
frågan, svarade Bildoktorn.

Mannen bakom tvättsta-
tionen, Dominik Szacinski, 
var också nöjd efter dagen.

– Man kan alltid önska sig 
mer, men vi hade tur med 
vädret och de som var här 

fick nog en trevlig upplevelse. 
Bosse är både kunnig och väl-
digt rolig att lyssna på, kon-
staterade Dominik som själv-
klart passade på att demon-
strera den miljövänliga tvät-
ten för så många som möjligt.

Bildoktorn klippte bandet

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Bandklippning. Bosse Bildoktorn, Dominik Szancinski och Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD) 
hjälptes åt med att klippa det blågula bandet.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

– Bättre Bils Gör-Det-Själv-Tvätt invigd
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Älvängen

YEE - uppskattad utbildning.

Hyllad upplaga 
av YEE
KROKHOLMEN. I förra 
veckan arrangerades 
YEE för tolfte gången.

YEE - unga entreprenörer i nya 
Europa, är ett utbildningskoncept 
som Ale kommun utvecklat under tolv 
år. I år deltog 22 ungdomar från sex 
länder. Under en vecka utbildas de i 
kreativt tänkande med fokus på entre-
prenörskap.

Läs sid 10-11

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

Nr 28  |  vecka 33  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

KORG TILL FÖRETAGET!
För att beställa ring: 
0303-975 07 eller prata 
med oss i butiken

Hemstädning
   ger dig tid över!
Kontakta oss så lämnar vi ett prisförslag

PAKETPRIS
NORTH BEND STORMRIDER OVERALL 

www.axums.se

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

Kombitång
TengTools (ord. pris 253 kr)

149:-
Brytbladskniv

20:-

Konstgräset invigt i Alafors

Invigningsceremoni på Sjövallen. Ahlafors IF:s ordförande 
Claes Berglund (mitten) klippte bandet tillsammans med 
Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M), och 
klubbens projektledare Nils-Åke Johansson.      Läs sid 14
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Vecka 36. Det rådde stor 
oro och oklarhet kring den 
utlovade kvartstrafi ken. Ett 
enat Ale fi ck höja rösten och 
fi ck till sist gehör.

Vecka 34. Profi len Bosse 
Bildoktorn invigde Bättre 
Bils "Gör-Det-Själv-Tvätt" i 
augusti.

Vecka 33. Ahlafors IF blev 
först ut med att formellt 
inviga sitt konstgräs, sedan 
följde Älvängen och Skepp-
landa.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal. Bränsleförbrukning blandad körning 4,3–7,4 l/100km. CO2 utsläpp blandad körning 114–174 g/km. Miljöklass Euro 5. *Provkör valfri Opel och fråga din Opel-säljare om en tävlingskod och skriv in den på tavlamedopel.se, 
tillsammans med din motivering. Lycka till!. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 10 000 mil på fem år. 

Filaregatan 7, Kungälv, Månd–Fred 9–18, 
0303-20 86 00.  www.kongahallabil.se

Erbjudandena gäller t o m 13/1 2013
PREMIÄRÖPPET Lördag 11–15, Söndag 11–15

års
nybils-
garanti

INTE EN I MÄNGDEN

OPEL MOKKA PREMIÄR!  från 179 900 kr

Finansieringsränta

3,95%
Vinterhjul på köpet!

Värde 9 900 kr.

Introduktionserbjudande:

Komfortpaket 1 900 kr
Ord pris 9 900 kr

Astra 1.6 Enjoy 115 hk med bl a:
 Förarpaket

Finansieringsränta

3,95%Vinterhjul på köpet!

Värde 9 900 kr.

 från 

159 900 kr
Opel Astra toppar redan DEKRA:s kvalitetsrapport över 
begagnade bilar, en rapport baserad på över 15 miljoner
inspektioner av mer än 230 olika bilmodeller. Nu vrider vi 
upp nivån ytterligare med vår nya Astra. 

NYA OPEL ASTRA

7 ST BEG OPEL ASTRA KOMBI, 149 900 kr
1,4 Turbo Sport, Årsmodell 2011. Vinterhjul på köpet!

Stillsamt pensionärsliv för sheriffen
Ansvarig utgivare för Ale Tidning och tillika sheriff i Västenklubben.

Under två decennier var ”Ingo” lokaltidningens ansikte i Ale kommun.
Numera lever han ett stillsamt pensionärsliv i Alingsås där de regelbundna 

besöken till High Chaparral fortfarande sätter guldkant på tillvaron.

Vad har du gjort sedan Ale 
Tidning lades ner 1997?

– Jag flyttade hem till 
Alingsås, till samma bostads-
område där jag bodde innan 
jag flyttade till Älvängen. 
De första åren efter tidning-
ens nedläggning gjorde jag 
i stort sett ingenting, men 
2000-05 jobbade jag som 
kanslist på Alingsås Sim & 
Liv. Därefter blev jag pensi-
onär på heltid.

Vad har du för relation till 
Ale idag?

– Senast jag besökte Ale var 
i samband med Älvängens 
julmarknad för fem år sedan, 
det var när ”Loket” var där. 
Den som jag har kontakt 
med är Börje Johansson på 
Repslagarmuseet. Vi träffas 
för en nostalgiträff en gång 
om året.

Förr roade du dig för nöjes 
skull, gör du det fortfarande?

– Föreningen ”Vi som roar 
oss för nöjes skull” som jag 
var med och drog igång 
1981 är nedlagd. Det blev 
många trevliga dansresor 
genom åren, bland annat till 
Sandgrund i Karlstad och 
till Malmö. Jag vet att priset 
för bussresa, hotellövernatt-

ning med supé, dans och 
frukost låg på 475 kronor. 
Det var fantastiskt och väl-
digt uppskattat av de som 
åkte med.

Men High Chaparral besöker 
du fortfarande? 

– Ja, dit har jag åkt varje 
år, ibland flera gånger per 
säsong, sedan 1989. Det 
började med att jag köpte 
en bil av ”Big Bengts” son 
Kent Erlandsson. Vi blev 
vänner och på den vägen 
är det. Nästa resa till High 
Chaparral är redan bokad 
och den blir i slutet av juni.

Någon särskild tidningsar-
tikel du minns från din tid i 
Ale?

– Ja, ett reportage som jag 
gjorde i mitten på 80-talet. 
Det var på natten som en 
person ringde och berättade 
att Agas fabrik i Nol stod i 
lågor. Jag åkte till platsen, 
tog en bild och åkte sedan 
för att framkalla densamma. 
Klockan sju på morgonen 
var jag på tryckeriet och 
sade till dem att stoppa pres-
sarna. Ett par timmar senare 
var jag tillbaka på brandplat-
sen och hade med mig Ale 
Allehanda. Den gången var 

vi snabbare än GT och alla 
andra tidningar.

Handen på hjärtat, har du 
alltid varit politiskt neutral?

– Ja, så är det! Det är fak-
tiskt ingen myt utan jag 
hade en keps för varje parti 
i skrivbordslådan. Jag hade 
utsikt över parkeringsplat-
sen och såg vem som var på 
ingång. Det gällde att välja 
rätt keps i valtider… Jag 
minns att det körde ihop sig 
en gång när Bengt Englund 
(C) och Hasse Andersson 
(S) kom in på redaktionen 
samtidigt. Då fick jag sätta 
på mig båda kepsarna.

Ditt intresse för motorsport 

har alltid varit stort, är det 

bestående?

– Nu följer jag motorspor-
ten från tv-soffan, både rally 
och racing. Jag körde själv 
rally (C-förarklassen), men 
också bilorientering. Nu kör 
jag inte bil överhuvudtaget.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Ingemar Johansson.
Smeknamn: Ingo.
Ålder: 68.
Stjärntecken: Fisk
Roligaste bil du ägt: En Cheva 
van som jag köpte 1989. Den 
fi ck hela Ale Tidnings personal-
styrka plats i.
Nyårslöfte: Jag ska inte börja 
röka i år heller.
Historik: Grundade Ale Tidning 
1986, som han drev fram till 
1997 då verksamheten lades ner. 
Dessförinnan var han chefre-
daktör på Ale Allehanda, 1975-
85. Innan dess jobbade ”Ingo” 
bland annat på Volvo, Scaniabi-
lar och Lerums Boktryckeri.

FOTO

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

TEXT

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

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

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

Publiken stod redo med 
mobilkameror och auto-
grafblock när fotbollsstjär-
nan från Utsiktens BK intog 
scenen med sin danspartner 
Sigrid Bernson. Tillsam-
mans tog de hem segern i 
TV4:s Let’s Dance i slutet 

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

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

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

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Hysén-febern!
– En söndag Bohus sent glömmer

Svettigt värre. Partystämningen var på topp i Bohus centrum när Let's Dance-stjärnorna 
Anton Hysén och Sigrid Bernson bjöd på en oförglömlig show.
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ÄLVÄNGEN. Alla siffror 
pekar åt rätt håll för 
Aroseniusskolan.

Meritpoängen är 
bättre, likaså närvaron 
och behörigheten till 
gymnasiet.

– Men framför allt så 
har vi lugna, mätta och 
glada elever, det är det 
viktigaste, säger rektor 
Carina Olsson.

Mätta? Ja, en av hemligheter-
na bakom det förbättrade stu-
dieresultaten i Aroseniussko-
lan har faktiskt med skolma-
ten att göra.

– En av våra första åtgär-
der var att ändra lunchsche-
mat så att rutinerna skulle 
bli tydligare, att eleverna är 
på samma tid varje dag. Fler 
hittar nu med automatik till 
matsalen och mätta barn trivs 
bättre på lektionerna, säger 
Carina Olsson som också 
hyllar 123-modellen som har 
använts för att motverka skol-
ket.

Inga håltimmar
– Återigen handlar det om 

att vara tydlig. Numera är vi 
också helt fokuserad att und-
vika håltimmar när vi lägger 
schemat. Det har medfört 

att vi sällan har några elever i 
korridorerna under lektions-
tid.

Sedan Skolinspektionens 
rapport slog ner på skolan 
hösten 2008 har det hänt 
mycket. En ny skolledning 
har arbetat målmedvetet med 
kvalitet, rutiner, bedömning 
och inte minst ledarskapet. 
Nästa del handlar om vad 
som händer i klassrummet. 
Relationerna mellan perso-
nal och elever ska förbättras.

Enkla metoder
– Vi vill utveckla undervis-
ningen och även här finns det 
enkla metoder som måste bli 
vardagsrutiner. Det handlar 
om att alla elever får en tydlig 
agenda för vad som ska hända 
och bara så simpelt som att 
de får ögonkontakt när de 
kommer in i klassrummet, 
säger Carina Olsson.

Håkan Kollberg-Win-
snes är utvecklingsledare i 
Aroseniusskolan. Han påta-
lar vikten av att erbjuda elever 
som behöver stöd efter skol-
tid.

– Idag har vi lovskolor och 
extra studiestöd med läxläs-
ning. Alla har inte föräldrar 
som kan stötta hemma.

Just specialpedagogiken 

och sättet att hjälpa elever 
i behov av särskilt stöd står 
också under utveckling.

– De som behöver särskilt 
stöd ska inte behöva lämna 
klassrummet. Resurserna ska 
komma till dem. Det tjänar 
hela klassen på och dessut-
om mår de svagare elever-
na bättre av att få vara kvar i 
sitt rätta sammanhang, bland 
kompisarna i klassrummet, 

menar Håkan Kollberg-
Winsnes.

Att inkludera eleverna och 
inte exkludera och utestänga  
dem var en av punkterna 
som Skolinspektionen hade 
synpunkter på i sin kritik för 
snart fyra år sedan.

– Det är en helt annan 
stämning här nu. Idag läng-
tar vi efter att få besök. Vi är 
stolta över både verksamhe-

ten och eleverna, avslutar en 
stolt rektor, Carina Olsson.

Aroseniusskolans merit-
värde var i den senaste mät-
ningen 202, snittet i Ale var 
200 och i riket 210. På skolan 
går idag 350 elever. 

Nu pekar alla siffror åt rätt håll

Nöjd skolledning. Aroseniusskolans rektor, Carina Olsson, och utvecklingsledare Håkan Kollberg-Winsnes, har all anledning 
att le. Resultaten pekar äntligen i rätt riktning.

GAMMAL ELEV

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Aroseniusskolans åtgärder 
har fått resultat

MORS DAG 
ÖPPET 10.00-17.00

Hibiskus på stam299:
Vi har blommor, gåvor och choklad!

MERITVÄRDE

Det genomsnittliga meritvär-
det beräknas som summan av 
betygsvärdena för de 16 bästa 
betygen i elevens slutbetyg (G 
räknas som 10 poäng, VG som 15 
poäng och MVG som 20 poäng). 
Det högsta möjliga meritvärdet 
är 320 poäng.

SURTE. Nu vet barnen 
på Nordgärdets för-
skola vad kostcirkeln är 
för något.

De känner till inne-
hållet i cirkelns sju 
olika fält.

Besöket av kommunens 
dietist, Jenny Sallander, 
var mycket uppskattat. 

Förskolebarn lär sig kostcirkeln

SURTE. Green Village 
förverkligar sina planer 
på ett nytt bostadsom-
råde vid Keillers damm.

Första spadtaget 
togs i tisdags.

– Helt rätt för oss 
i Ale. Bostäderna 
kommer att ha en 
tydlig miljöprägel och 
det stämmer väl över-
ens med vår ambition 
om att uppfattas som 
en grön och modern 
kommun, förklarade 
kommunalrådet Mikael 
Berglund (M) när han 
greppade spaden till-
sammans med repre-
sentanter från Green 
Village och byggföreta-
get FO Petersson.

Totalt handlar det om 86 
lägenheter, 21 radhus och 
9 villor som ska placeras i 
naturskön omgivning med 
skog och vattendrag som när-
maste granne.

– Det är ett fantastiskt 
område som jag blev oer-
hört förtjust i första gången 
jag var här. När vi sedan fick 
veta att det skulle byggas en 
motorväg och att Surte skulle 
förses med en pendeltågssta-
tion fanns det inget att tveka 
på, förklarar Hans Wiliö, 
marknadsansvarig på Green 
Village.

– Redan från den första 
kontakten har vi upplevt ett 
väldigt positivt samarbete 
med Ale kommun. Det fung-
erar bra på alla nivåer och till-
sammans ska vi kunna locka 
nya invånare till Surte, säger 
Wiliö.

I höstas genomfördes en 
marknadsföringskampanj 
under två veckors tid i Nord-
stan. 280 intresseanmälningar 

kom in och ett första infor-
mationsmöte hölls på Scandic 
Europa i förra veckan.

– Målgruppen är barn-
familjer och naturälskande 
människor från Storgöte-
borg, men även från Surte, 
säger Wiliö.

I första skedet sker bygg-
nation av radhus och villor. 
Inflyttning är planerad att äga 
rum successivt runt årsskiftet. 
Nästa vår är tanken att arbe-
tet med lägenheterna ska ta 
sin början.

– Nu har vi tagit det första 
spadtaget, nästa steg är att 
avverka valda delar av skogen, 
påbörja sprängningsarbe-
ten, flytta jordmassor och så 
vidare. Vi kommer att sätta 
ner husen som gäster i natu-
ren. Vi vet att detta är en 

populär plats för rekreation 
och byggnationen innebär 
att området blir ännu mer 
tillgängligt. Kommunen har 
lovat oss att vara behjälpliga i 
det avseendet.

Mitt i naturen
Green Village kommer att 
ha energi, arkitektur/design 
och kommunikation som 
sina främsta försäljningsargu-
ment.

– Att kunna bo mitt i natu-
ren och sedan nå stadskärnan 
inne i Göteborg på knappa 
kvarten, oavsett om du väljer 
att ta bilen eller pendeltåget, 
är ett argument som väger 
väldigt tungt, säger Hans 
Wiliö.

Det ekologiska tänket är 
också påtagligt. Green Vil-

lage eftersträvar nivån guld 
enligt klassningen Miljö-
byggnad.

– Klimatsmarta lösningar 
eftersträvas för att få ner 
boendekostnaden. Vi blir det 
första området som kommer 
att nyttja tre olika energikäl-
lor, nämligen vindkraft, sol-
energi och bergvärme, avslö-
jar Hans Wiliö.

– Vi kommer att tillämpa 
bostadsrätt och äganderätt. 
Som prisexempel kan nämnas 
en trerumslägenhet på 88 
kvadrat där månadskostna-
den blir 6 350 kronor med en 
kontantinsats på 15 %.

I förra veckan togs det första spadtaget för det nya bostads-
området vid Keillers damm i Surte. Erik Lidberg, kommun-
chef, Mikael Berglund, kommunalråd, Hans Wiliö, marknads-
ansvarig Green Villige, Jonas Steen, vd FO Peterson, Sven 
Steen, styrelseordförande FO Peterson och Niclas Wiliö, 
Green Village, hjälptes åt med grävandet.

En vy över hur det är tänkt att se ut vid Keillers damm i Surte. Green Village planerar att uppföra 86 lägenheter, 21  radhus och 9 villor i området.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Första spadtaget vid Keillers damm
– Nytt bostadsområde i naturskön miljö
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Äntligen invigning
– alla var där!

Celebra gäster Kommunalråd Mikael Berglund (M) regionstyrelsens ordförande

Folkfest. Den offi ciella invigningen av BanaVäg i Väst i Ale var förlagd till resecentrum i Älvängen. 
Lasse Kronér, Jessica Andersson och delar av Partypatrullen underhöll. Publiken hängde med i 

å å

NÖDINGE. Den 15:e 
upplagan av Ale IBF:s 
skolcup i innebandy är 
över.

103 matcher spelades 
och flera av finalerna 
fick en rafflande avslut-
ning.

– Det bestående 
minnet från i år blir den 
fantastiska innebandyn 

i fi k j t i

– Vilken utveckling vi har 
haft. I början var det vi i sty-
relsen som skötte allt från att 
döma matcherna till att admi-
nistrera arrangemanget. Nu är 
det nästan som ett självspelande 
piano. Vi är över tjugo personer 
som är engagerade och sen har vi 
alla ungdomslag som hjälper till 
med cafeterian. Självklart tar det 
mycket kraft, men det är enbart 
positivt säger Westerlind

av det här, menar Westerlind.
Det var mer än fullsatt när 

finalpasset drog igång. Den of-
ficiella publiksiffran noterades 
till 630 och under hela helgen 
har över 2000 besökare passe-
rat dörrarna i Ale gymnasium.

– Visst är det flera föräldrar 
som har varit här hela helgen, 
men det är ändå fantastiskt vilket 
intresse den här skolcupen har 
medfört

skolans klass 5A och 5B. Efter 
att 5A kvitterat till 1-1 med bara 
20 sekunder kvar att spela fick 
finalen avgöras med straffslag 
och klass 5B kunde efter kväl-
lens mest välregisserade drama 
jubla högst. Spännande var det 
också i årskurs 7. Bohusskolan 
besegrade Ahlafors Fria skola 
efter straffavgörande.

Finalerna dömdes av för-
bundsdomare Magnus Pers

En älskad 15-åring
– Ale IBF:s skolcup uppskattad av alla

i klass 1C från samma skola med 1 0.

Älvängenderby. Madenskolan klass 4A slog skolkamraterna i 
klass 4C med för årskursen talande nog 4-0.

Dramats segrare! Skolcupens mest spännande final gick i 
årskurs fem där Madenskolans klass 5B vann över kamra-
terna i klass 5A med minsta möjliga marginal. Matchen fick 
avgöras på straffar, där båda lagen hade chansen att vinna 
flera gånger. Lagens sjunde straff avgjorde till klass 5B:s 
stora glädje.

Ahlafors Fria skola vann finalen i årskurs sex med klara 4-0. 
Segern innebar en prischeck om 1500 kronor.

Bohusskolan 7B vann finalpassets andra straffavgörande 
genom att besegra Ahlafors Fria skola. 

Bohusskolan 8C fick även jubla i finalen för årskurs åtta, där 
återigen Ahlafors Fria skola fick ge sig med 1-2. Segern i de 
äldre klasserna var värd 2000 kronor.

Prestigekampen i den äldsta klassen vanns av Bohusskolan. 
I årskurs nio bjöds det på riktigt bra innebandy och flera fina 
soloprestationer. Bohusskolan vann med 2-1 efter en spän-
nande drabbning med Aroseniusskolan klass 9A.

Vecka 50. BanaVäg i Väst invigdes med artister som Jessica Andersson, Lasse Kronér, Partypatrullen, No Tjafs och Lets Dance-stjärnan Anton Hysén i 
frontlinjen. Det blev en total succé och en folkfest av bästa märke i Bohus, Ale Torg, Älvängen och Tingberg i Lödöse.

Vecka 3. Ett efterlängtat 
första spadtag togs vid 
Keillers damm i Surte. Nu 
byggs de första radhusen 
och villorna.
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Sommartider på K-B RÖR

Butiken är öppen 
Sommar-
erbjudande 
från Toyota Kungälv!

ALAFORS. Goda föredö-
men uppmärksamma-
des i Ale kommunfull-
mäktige.

Guntorps SMU Scou-
ter och eldsjälen Felicia 
Eidenby aktiv i ung-
domsföreningen Löftet 
belönades för föredöm-
liga insatser.

– Hedrande och 
välbehövligt, säger 
scoutledaren Staffan 
Andersson.

För Ale kommuns räkning 
fick Ica-handlare Marianne 
Sjöö presentera årets stipen-
diater på måndagens kom-
munfullmäktigesammanträ-
de.

– En stor ära att få bli till-
frågad om det här uppdra-
get. Även om ni kanske inte är 

överens om alla frågor i den 
här församlingen så tror jag 
nog att ni håller med om att 
investera i ungdomar alltid är 
rätt, sa Marianne innan cere-
monin.

Guntorps SMU Scou-
ter erhöll ett stipendie om 
10 000 kronor med motive-
ringen att; Guntorps SMU- 
scouter skapar en inkluderan-
de miljö för alla, man arbetar 
för att träna barn och ungdo-
mar i samarbete och har ett stort 
engagemang för att skapa för-
ståelse bland dem för natur och 
vildmarksliv. Guntorps SMU- 
scouter är därmed ett gott före-
döme för ungdomar och tilldelas 
därför 10 000 kr.

Scoutverksamheten som 
Guntorps missionsförsam-
ling driver startade hösten 
1996 och har idag 75 medlem-

mar. Dessa är sju år och äldre. 
Grundtanken med verksam-
heten är att göra unga män-
niskor redo för livet, främja 
samverkan och lära genom 
praktiska övningar.

– Hos oss finns det ingen 
avbytarbänk utan alla ingår i 
laget. Varje människa är unik 
och det är just olikheter-
na som förenar oss. Vi kom-
pletterar varandra, berättar 
scoutledare Peter Karlbom.

Just i skrivande stund 
pågår ett större scoutläger i 
Uddevalla.

– Lägerverksamheten är 
kärnan och sker i både liten 
som stor skala. Förra året 
stod Sverige som värd för ett 
världsscoutläger med över 
40 000 deltagare från 149 
länder. Där fanns självklart 
även Guntorps SMU scou-
ter med, berättar Staffan An-
dersson.

Hur ska ni använda sti-
pendiet?

– På ett eller flera sätt ska 
pengarna gå till ledarutbild-
ning. Vår verksamhet bygger 
på att äldre deltagare leder de 
yngre. Så våra äldre tonåring-
ar är väldigt viktiga. Dessa 
måste vi uppmuntra och ut-
veckla, säger Peter Karlbom.

Felicia Eidenby, 19, har 
varit en stor eldsjäl i ung-
domsföreningen Löftet, 
unga arrangörer. Juryns mo-

tivering löd; Felicia Eidenby 
gör en anmärkningsvärd insats 
för föreningen Löftet, hon har 
ett betydande intresse för ung-
domssituationen i Ale kommun 
och har gjort ett gediget arbete 
med integrerandet av funk-
tionshindrade ungdomar. Feli-
cia Eidenby är ett gott föredöme 
för andra ungdomar och tillde-
las därför 5 000 kr.

– Jag blev både chockad 
och väldigt glad. Sven Niel-
sen på Ale Fritid ringde och 
berättade det, det var en fan-
tastiskt rolig överraskning. 
Det kändes väldigt hedrande 
att få bli uppmärksammad på 
ett så positivt sätt, säger ung-
domsstipendiaten som verk-
ligen gör skäl för berömmet.

Vid sidan av studierna på 
Barn- och fritidsprogrammet 
i Mimers Hus är hon enga-
gerad i ungdomsförening-
en Löftet, där hon är ord-
förande. Föreningen fyller 
en viktig roll för ungdoms-
inflytandet i Ale kommun. 
Som om inte detta vore nog 
är Felicia Eidenby också en-
gagerad i situationen för psy-
kiskt funktionshindrade ung-
domar.

– Det var mina fritidsleda-
re i Bohus, Mats Berggren 
och Andreas Holmgren, 
som fick med mig på ett läger 
för psykiskt funktionshin-
drade. Syftet är att integrera 

dem med ”vanliga” ungdo-
mar. Verksamheten omfattar 
både helgläger och sommar-
läger på Krokholmen. Det 
är otroligt givande och ut-
vecklande. Dessa ungdomar 
ger så mycket energi och ser 
livet ur ett betydligt enklare 
perspektiv än vad vi gör. För-
hoppningsvis bidrar vi också 
med något, men deltagar-
na ger minst lika mycket till-
baka, menar Felicia som ser 

fram mot sommarens läger.
Hur tänker du använda 

stipendiet?
– Åh, det blir en liten tatu-

ering, min första. Resten ska 
jag försöka spara, fast jag har 
precis tagit körkort så en del 
går väl åt till bensin!

Goda föredömen i Ale belönades
– SMU scouter och Felicia Eidenby stipendiater 2012

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Marianne Sjöö, Ica Kvantum Ale Torg, hade äran att för Ale 
kommuns räkning presentera årets ungdomsstipendiater och 
goda föredömen. Staffan Andersson, Siri Hansson och Peter 
Karlbom från Guntorps SMU scouter mottog 10 000 kronor 
och Felicia Eidenby (främst i bild) fick 5000 kronor.FAKTA

Ungdomsstipendiet ”Ett gott före-
döme” instiftades 2002 för att upp-
märksamma ideella föreningar och 
individer för osjälviska och föredöm-
liga insatser till gagn för medmän-
niskor. 2009 var det för få ansök-
ningar, istället dubblades stipen-
diet 2010.
Tidigare stipendiater:
2012: Felicia Eidenby. Guntorps SMU 
Scouter.
2011: Löftet, unga arrangörer
2010: Batoul Raad. Emelie Bergstrand, 

Heavenhack
2009: -
2008: Jennifer Jääskelärinen, Jonny 
Saariranta, Charlie Kagethe
2007: Nathalie Johansson.
2006: Per Rehnlund (SBTK), Jonas 
Eriksson (Ale IBF) och Caroline Nord-
lund.
2005: Golaleh Farhan Azad, Carl Tuv-
skog (Ale Schacklubb).
2004: Jessica Koskinen, Johanna 
Kettunen och Nol-Alafors kulturför-
ening.
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Affärsinnehavarna i 
Älvängen är luttrade vid det 
här laget. Färdigställandet av 

den miljöprioriterade gatan 
med sänkt hastighet genom 
centrum har inte gått obe-
märkt förbi. Gator grävdes 
upp, fylldes igen för att sedan 
grävas upp på nytt.

– Jag kan inte påstå att 
slutresultatet blev speciellt 
bra. Trafiksituationen i cen-
trum är allt annat än till-
fredsställande. Inte nog med 
att vi blev av med ett antal 
parkeringar, de som finns 
längs med Göteborgsvägen 
är på tok för smala och det 
är inte frågan om utan när en 
allvarlig olycka inträffar. Det 
har redan skett några inci-
denter utanför oss, men bara med plåtskador som följd, 

Luttrade handlare i Älvängen
– Gångstråket grävdes 
upp på nytt

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

I förra veckan grävdes gångstråket utmed Göteborgsvägen i Älvängen upp igen till handlarnas stora frustration.

Gunnar Larson på Allans.

ÄLVÄNGEN. I förra veckan var det dags igen.
Gångstråket på Göteborgsvägen genom Älväng-

ens centrum grävdes upp – igen!
– Vi handlare har inte blivit informerade, suckar 

Gunnar Larson på Allans.

säger Gunnar Larson.
I förra veckan grävdes 

stenplattorna på gångstråket 
upp igen. Spruckna stenar 
fick läggas om och återigen 
försämrades tillgängligheten 
till butikerna.

– Det är så dåligt skött från 
första början. Chansen att vi 
handlare skulle få ut någon 
ersättning för uteblivna 

intäkter under projektets 
gång bedömer jag som mini-
mal, säger Gunnar.

– En annan sak som gör 
mig uppriktigt orolig är de 
skakningar som sker i huset 
så fort bussar och lastbilar kör 
förbi utanför. Jag har aldrig 
upplevt skakningarna så tyd-
liga som nu. Det har kommit 
efter ombyggnationen. Nu 

går det inte ens att öppna 
fönstren på andra våningen. 
Jag kommer att driva ärendet 
så långt det bara går, avslutar 
Gunnar Larson.
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ALE. Det blir ingen 
politisk strid om hur de 
återbetalda Alfamiljo-
nerna ska användas.

Majoriteten och op-
positionen har redan 
kommit överens.

Föreningslivet i Ale 
blev den stora vinnaren.

Ale kommun får i år tillbaka 
23,9 miljoner kronor från 
avtalsförsäkringen (Alfa). 
Avgifterna har helt enkelt inte 
stått i relation till kostnaden. 
Hur dessa Alfamiljoner skulle 
hanteras fanns det olika åsik-
ter om. Socialdemokraterna 
och Miljöpartiet ville förutom 
att stärka det egna kapitalet 
också öka investeringsbidra-
get till föreningslivet, ge per-
sonalen en bonus samt avsätta 
medel till klimatinvesteringar 
i vissa kommunala verksam-
heter.

Majoriteten, Allianspar-
tierna och Aledemokraterna, 
ville å sin sida fondera peng-
arna i en utvecklingsfond för 
smarta investeringar, som ska 
ge återbetalning på lång sikt 
genom lägre driftskostna-
der. Vilka dessa investeringar 
skulle kunna vara ville Allian-
sen ha tid på sig för att finna.

Att fondera pengar i årsre-
dovisningen har blivit ett allt 
vanligare sätt för landets kom-
muner, något som opposi-
tionsråd Paula Örn (S), varit 
kritisk mot. Efter samtal med 
majoriteten har oppositions-
partierna tänkt om.

– Vi har valt att acceptera 
tillvägagångssättet, dels för 
att det nu framgår tydligt att 
pengarna avses användas för 
tillväxt- och klimatsmarta 
investeringar, dels att majo-
riteten gick med på att öka 
investeringsbidraget till för-
eningslivet med fyra miljoner 
kronor. Det känns väldigt bra 
att vi får igenom detta trots att 
vi inte sitter i majoritet. Att vi 
inte får gehör för allt får man 
leva med i opposition, säger 
en mycket nöjd Paula Örn.

Kommunstyrelsens ord-
förande, Mikael Berglund 
(M), är även han tillfreds med 
uppgörelsen.

– Föreningslivet är ett 
prioriterat område och var 
inget förslag som vi hade svårt 
för att bejaka, men pengarna 
ska räcka till mycket. Vi vill 
hitta en långsiktighet och 
inte stressa fram några beslut. 
Engångsbelopp som Alfamil-
jonerna ska användas smart så 

vi får glädje av dem i många år 
framöver. Det känns bra att vi 
nu är överens om att inte göra 
något förhastat, utan att för-
söka finna investeringar som 
både är klimatsmarta och ger 
tillväxt framåt, säger han.

De fyra extramiljonerna 
till föreningslivet tas på årets 
resultat som enligt senaste 
prognosen landar runt 28 
miljoner kronor. Kultur- och 
fritidsnämnden, som han-
terar investeringsbidragen, 
kommer att ta beslut i frågan 
om vilka föreningar som ska 
beviljas stöd på sitt samman-
träde den 17 december.

– Det är kort om tid, men 
det tror vi att föreningslivet 
har överseende med i det här 
läget. Ansökningstiden går ut 
den 23 november. Rutinen för 
ansökan är samma som tidi-
gare och blanketten finns att 
skriva ut från Ale kommuns 
hemsida. Våra tjänstemän 
kommer sedan att hantera 
ansökningarna, de vet vilka 
behov som är mest akuta. 
Beslutet om hur pengarna ska 
fördelas fattas emellertid av 
Kultur- och fritidsnämnden, 
säger Isabell Korn (M) ord-
förande i densamma.

Hur stort har investe-

ringsbidraget varit tidigare 
år?

– Under de senaste åren 
har ramen legat på 50 000 
kronor, så det är en väsentlig 
skillnad. Det totala beloppet 
för ansökningar brukar uppgå 
till cirka 1,5 miljoner kronor. 
Vi vet också med oss att vissa 
föreningar inte ens bryr sig 
om att söka, då de inte tror sig 
ha en chans att få gehör för sitt 
ärende, säger Isabell Korn.

Fyra extramiljoner 
till föreningslivet
– Majoriteten och oppositionen överens om Alfapengarna

Majoriteten och oppositionen är överens om inriktningen för hur de återbetalda Alfamil-
jonerna ska fördelas. Föreningslivet är den stora vinnaren. Fyra miljoner hamnar i potten 
för investeringsbidrag. Glädjande tycker de båda kommunalråden Paula Örn (S) och Mikael 
Berglund (M).
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Till vad kan föreningarna 
söka investeringsbidrag?

– Det finns en etablerad och 
befintlig struktur som vi arbe-
tar efter. Föreningarna vet 
vad som gäller, de känner till 
kriterierna. Det handlar om 
investeringar som har långsik-
tig effekt. Som exempel kan 

nämnas Ale Basket som behö-
ver en ny matchklocka eller 
hembygdsföreningen som är i 
behov av att måla om sina hus, 
säger Isabell Korn.

Samtliga partier i kom-
munfullmäktige stod bakom 
beslutet om Alfamiljonernas 
användande.

Hemsida 
snabbt, enkelt, prisvärt!

Att skaffa hemsida idag behöver varken

Sveriges bäste drogförebyggare
NORRKÖPING. Thomas 
Berggren arbetar som 
drogförebyggare i Ale 
kommun. 

I förra veckan vann 
han CAN:s pris som 
Sveriges bästa förebyg-
gare och Ale kommun 
utnämndes till tvåa i 
tävlingen om landets 
främsta förebyggande 
kommun.

– Det är väldigt 
glädjande att Thomas 
långa och ihärdiga 
arbete uppmärksam-
mas på det här sättet, 
säger Boel Holgersson 
(C), ordförande i rådet 
för hälsa och trygghet. 
Vi är väldigt stolta och 
glada.

Thomas själv är på semes-
ter och kunde inte vara med 
i Norrköping och ta emot 
sitt pris. Hans chef Andre-
as Witt, verksamhetschef 
arbetsmarknad och dagligt 
arbete, fick stå inför 1 000 
personer och representera 
Thomas: 

– Helt fantastiskt! Jag sa att 
nu får jag känna in ordentligt 
hur det känns så jag kan tala 
om det för Thomas sedan.

Andreas tycker att det är 
fantastiskt roligt att Thomas 
valts ut till bästa förebyggare. 

– Det ligger mycket arbete 
bakom. Thomas represente-

rar hela Ale kommuns sam-
verkan och engagemang i 
frågan, där både förtroende-
valda, tjänstemän och när-
samhället tänker och arbetar 
tillsammans för att minska 
droganvändningen. Vi har 
ett välfungerande arbetssätt 
där vi kan jobba förebyggan-
de och inte bara måste släcka 
bränder.

Lokaltidningen lyckas via 
ett mejl få kontakt med hu-
vudpersonen som för tillfäl-
let är i fjärran land.

TB mejlar
– För det första blev jag väl-
digt glad och rörd, för det 
andra så vill jag understryka 
att priset tillägnas alla som 
jobbar med barn och unga på 
ett eller annat sätt i Ale. Till-
sammans visar vi att vi bryr 
oss och i möten med andra 
kommuner upptäcker jag ofta 
att vi faktiskt är lite unika. Vi 
jobbar brett och alla är med 
på tåget, allt från ICA-hand-
laren till politiker och eldsjä-
lar i föreningslivet, skriver 
Thomas Berggren till re-
daktionen.

Mikael Berglund (M), 
kommunstyrelsens ordföran-
de, är också stolt.

– Thomas har varit villig 
att ta risker för att nå mål. Det 
ligger i linje med vår vision 
där vi skriver att med mod, 
samarbete och energi skapar 
vi en levande kommun för 

både invånare och företagare.
Det är CAN, Central-

förbundet för alkohol- och 
narkotikaupplysning, som 
delar ut priserna. Priset för 
bästa förebyggare tilldelas 
en person som tagit initia-
tiv till, inspirerat, implemen-
terat eller förvaltat ett drog-
förebyggande arbete lokalt, 
regionalt, nationellt eller in-
ternationellt. Thomas var en 
av fyra kandidater till priset 
årets förebyggare och valdes 
till vinnare genom SMS-röst-
ning.

Motiveringen
Motiveringen av Thomas 
som bästa förebyggare lyder:

"Thomas Berggren har 
jobbat som drogförebyggare i 
Ale kommun sedan 2003, då 
han på grund av sin varma, 
öppna och drivande personlig-
het handplockades för att driva 
och genomföra en kampanj mot 
droger: VAKNA! Droger dödar! 
Idag går arbetet under namnet 
VAKNA! Tillsammans mot 
droger. Genom sitt entusias-
merande sätt har Thomas fått 
med sig kommunanställda, fö-
retag och frivilligorganisatio-
ner i kampen mot droger. Hans 
idoga, inspirerande och mång-
åriga kamp för det han brin-
ner för och tror på, förtjänar 
att uppmärksammas i vidare 
kretsar".

Örebro vann priset som 
årets förebyggande kommun. 

Ale kommun fick diplom som 
en kommun som har skapat 
förutsättningar för långsik-
tigt arbete samt utvärderar 
sina aktiviteter. Bland annat 
handlar det om Festivalborg 
– en drogfri konsert på val-
borgsmässoafton som senast 
lockade 1 000 ungdomar. 
Konserten föregås av ett halv-
års planering där det är ung-
domarna som bestämmer om 
artister, program och mark-

nadsföring. Ungefär 200 per-
soner, varav 100 ungdomar, 
brukar delta i planeringen 
och/eller genomförandet av 
konserten. Syftet är att stävja 
tidigare problem med alko-
hol och droger i samband 
med Valborgshelgen. Många 
unga väljer tack vare Festiv-
alborg att stanna i Ale i stäl-
let för att åka till närliggande 
Göteborg. Effekterna märks 
tydligt för socialtjänsten, 

skolan och polisen.
Andra viktiga insatser är 

samarbetet inom SSPF, där 
skola, socialtjänst, polis och 
fritid tillsammans fokuserar 
på att hitta unga med pro-
blem så tidigt som möjligt 
och sätta in insatser.

Thomas Berggren, Vakna-
projektet personifi erad, 
utnämndes i förra veckan 
till Sveriges bästa drogfö-
rebyggare.
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Kollektivtrafi k, bostäder och 
handelsplats på ortsmötet

ÄLVÄNGEN. Framti-
dens kollektivtrafi k 
fi ck stort utrymme på 
Älvängens ortsmöte.

SEFA Byggnads AB 
gav också en bild av 
den nya handelsplat-

ä f

men det finns också möjlig-
het att hoppa på regiontåget 
från Vänersborg. Detta tåg 
tar bara 20 minuter från 
Älvängen.

– Ni är lyckligt lottade 
och får väldigt många alter-
nati

– Intresset är stort och 
vi slutförandlar nu med ett 
antal tunga intressenter. 
Det handlar inte bara om 
handel, utan också om ser-
vice. Vi vill inte bli ett tra-
ditionellt köpcentrum, utan 
en handelsplats som är en

– 90 älvängenbor på plats

100-200:- RABATT
PÅ ALLA JACKOR

Vecka 26. Goda föredömen 
belönades av Ale kommun. 
Felicia Eidenby, Siri Hans-
son, Staffan Andersson och 
Peter Karlbom.

Vecka 23. Handlarna i 
Älvängen tröttnade på att 
vägarna grävdes upp gång 
på gång. Dessutom anses p-
platserna vara för smala.

Vecka 45. Socialdemokra-
terna fi ck med sig Alliansen 
på ett särskilt investerings-
stöd till föreningslivet om 4 
miljoner kronor.

Vecka 44. Thomas Berggren 
utsågs till Årets drogföre-
byggare i Sverige till följd av 
Vaknas framgångar.

Vecka 21. Under året kom 
fl era rapporter om att tren-
den för Ales skolor har vänt. 
Fler söker nu också till Ale 
gymnasium.

Vecka 8. Ale IBF arrangera-
de Skolcupen i innebandy för 
15:e året i följd. 2013 fyller 
föreningen 25 år.

Året som gick!
ALE/LILLA EDET. Det 
blev ett händelserikt 
2012 som kulminerade 
med en lika storslagen 
som svårslagen invig-
ning av Bana Väg i 
Väst.

Slutspurten för 
motorvägs- och järn-
vägsutbyggnaden stod 
i centrum under nästan 
hela året.

Ale kommun tog 
också strid för att 
undvika ett träplank 
förbi Alvhem och delar 
av sträckan kommer nu 
att förses med glas.

Vad minns du själv bäst från 
året som gick? Frågan är 
värd en stunds fundering för 
det är lätt att glömma. Att 
bläddra igenom alla årets 
Alekuriren är ett bra sätt att 
friska upp minnet på. 2012 
började i moll med en kraftig 
skadegörelse mot de glasade 
bullerskydden längs E45 
mellan Nol och Nödinge. 
Kostnaden för sabotaget i 
Nol uppgick till drygt 300 
000 kronor. På minussidan 
fanns under våren också 
beskedet om den definitiva 
nedläggningen av Inlands 
kartongfabrik. 85 personer 
förlorade jobbet.

Som tur är finns det mer 
ros än ris från året. Festival-
borg, av och för ungdomar, 
lockade 993 fans till Ale 
gymnasium. Kapten Röd var 
årets stora dragplåster. En 
stark eldsjäl bakom arrang-
emanget är Vaknas Thomas 
Berggren som senare under 
2013 utsågs till Sveriges bästa 
drogförebyggare. Vakna å sin 
sida belönade Per Carlsson 
i Bohus IF:s friidrottssektion 
till årets ungdomsledare.

Annars är det väl mest väg-
arbetena som aleborna tar 
med sig från tiden som flytt. 
Det gör också handlarna i 
framför allt Surte, Bohus och 
Älvängen som under lång 
avskärmades från det nor-
mala kundflödet. Byggnatio-
nen av trafikplatsen på Jord-
fallsbron medförde att Bohus 
centrum mer eller mindre 
stängdes av från trafik. Köp-
männen krävde reklam och 
marknadsföring i kompen-
sation, vilket Trafikverket 
bistod med inför invigningen 
i december. I Älvängen var 
handlarna med all rätt lutt-
rade på slutet. Vägar gräv-
des upp gång efter gång, då 
ledningar sprang läck och 
misstag begicks. Dessutom 
växte kritiken mot de enligt 
handlarna alltför smala par-
keringsplatserna.

Ale gymnasium ser ljuset 
i tunneln och fick för första 
gången på länge ett högre 
antal sökande till skolan. Jan 
Ragnarsson utsågs till Sveri-
ges bästa UF-lärare och UF-
företaget Reseslumraren fick 
resa till Stockholm och tävla 
med de allra främsta.

Den 9 december gick Ale-
pendeln för första gången 
och resten är historia...

KILANDA. Sanna 
Johansson vill göra 
skillnad och drömmer

– Jag är både överraskad 
och överväldigad, säger hon 
ill Al k i

Vård- och omsorgsprogram-
met på Ale gymnasium och 
h f ll d å äl l

när hon väl skickade ansökan 
fick hon en glad överrask-

i

Lucia med stort hjärta
SANNA JOHANSSON

Ålder: 17
Bor: Kilanda
Gör: Läser andra året på Vård- 
och omsorgsprogrammet på Ale 
gymnasium
Familj: Mamma Annica pappa

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

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

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

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

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

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

– 2013 fyller Ahlafors IF 

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

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

Det blev på alla sätt ett 

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

Furulundsparken i vacker vinterskrud
– Och Sanna Johansson kröntes till Ale Lucia
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Lucian och hennes tärnor bjöd på vacker sång i Furulundsparken.

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

Vecka 50. Ahlafors IF utsåg 
Ale Lucia nummer 60. 
Sanna Johansson, 17 år från 
Kilanda, fi ck den historiska 
kronan.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vilken åldersgrupp 
tränar du?

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

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

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

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

– Det betyder otroligt 

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

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

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

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

är annars att vi tappar med
lemmar som är 14 år oc
uppåt till andra klubba
Nummer ett just nu är att f
veta vad det skulle kosta at
bygga en arena. 

Flytta med Länsförsäkringar
SÅLD INNAN

VISNING
SÅLD INNAN

VVISNING

Gläds med ungdomarna
– Per Carlsson blev årets Vaken Ledare

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

Prisad eldsjäl. Per Carlsson, friidrottstränare och initiativtagare till Bohus IF:s friidrottssek
tion fi ck utmärkelsen årets Vaken Ledare.
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”Med ett enastående engagemang 
har Per Carlsson satt friidrott på 
Ales föreningskarta. Bohus IF:s

friidrottssektion sysselsätter idag 
125 ungdomar varav 71 % är flickor. 

Per Carlsson är initiativtagare, 
eldsjäl och en av ledarna bakom 

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

föredöme och en vaken ledare.”

R

R

Vecka 49. Per Carlsson, 
Bohus IF friidrott, utsågs till 
Vaken Ledare 2012 på jul-
konserten i Ale gymnasium.
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1. Konstgräsplan
2. Till naturläktare
3. Gräsplan
4. Skatepark

5.  Sjumannaplan, konstgräs 
och trästaket

6. Allaktivitetsplats
7. Lekpark

8. Promenad/joggingbana
9. Älvängens kulturhus
10. Madenskolan

Som ortens största förening 
vill vi ta ett större ansvar och 
när vi ser ungdomar sittandes 
runt Netto i Älvängen under 
kvällstid, då har vi inte lyck-
ats. Det är bättre om vi kan få 
upp dem hit och gillar de inte 
att sparka boll får vi försöka 
erbjuda något annat, säger 
ÄIK:s visionär Roger Hen-
ik

att med full kraft verka för en 
konstgräsplan.

– Det har varit en lång och 
lärorik resa. Finansieringen 
var som väntat den stora stö-
testenen. Inledningsvis visste 
vi inte i vilken utsträckning 
som Ale kommun tänkte 
bidra, varför vi har sökt 
bidrag från i princip alla möj-
li håll D tt till

samband med att arbetet tog 
fart med konstgräset vidga-
des vyn över området kring 
Älvevi. Här finns plats för 
mer.

Kommunalt stöd behövs
– Tillsammans med en arki-
tekt har vi tittat på möjlig-
heterna att tillföra ytterliga-

kti it t E 7

vad man väljer att göra. Ska-
teparken är exkluderad och 
drivs som ett separat ärende, 
berättar Magnus Pettersson.

När konstgräset invigs 
den 6:e juni kommer löpar-
banor runt arenan vara klara, 
liksom längdhoppsgrop, boll-
förråd och läktare. Boulepla-
ner och maskinförråd dröjer 
tt li tid Äl ä

ÄIK vill bygga mer än konstgräs
– Hoppas kommunen tar chansen
ÄLVÄNGEN. På nationaldagen inviger Älvängens 
IK sin nya konstgräsplan.

Fyra års arbete är till ända, men klubben vill 
mer.

– Det är ett gyllene tillfälle som aldrig kommer 
att komma tillbaka. Nu finns engagemanget i 
klubben, stödet hos sponsorer och partners. Får 
vi med oss kommunen också blir utväxlingen 
enorm, ÄIK:s säger Roger Henriksson och Magnus 
Pettersson.

ALE. Aleläraren Jan 
Ragnarsson utsågs 
förra tisdagen till Sve-
riges bästa UF-lärare.

För Reseslumraren 
och DiaDigital blev det 
ingen vinst, men elev-
erna lämnade Stock-
holm många visitkort 
och erfarenheter rikare.

Att det var en magisk 
upplevelse är alla över-
rens om. 

Det var en rörd men till 
synes mycket självsäker UF-

lärare som äntrade scenen 
efter att Anna Ekström, 
generaldirektör på Skolver-
ket, hade offentliggjort vin-
naren av kategorin ”bästa 
UF-lärare”. Prisutdelare 
var även Magnus Nilsson 
Engelbäck, VD för UF.

I motiveringen nämn-
des bland annat att han som 
handledare ställer upp för 
sina elever i vått och torrt, 
hans förmåga att förankra 
UF-konceptet i arbetslaget 
och att eleverna ges möjlig-
het att skapa nätverk med det 
lokala näringslivet. 

– Det är en jättefin utmär-
kelse och jag är otroligt 
tacksam över att hela åtta av 
mina kollegor finns på plats i 
Stockholm, det är många för 
att vara en skola med endast 
500 elever. Allt bygger på det 
lagarbete som vi byggt upp 
och är så stolta över på Ale 
gymnasium, sa Jan Ragnars-
son, som även hade en fråga 
till konferencieren Peter 
Settman:

– Var har du gjort av ”forr-
den”, Ronny?

Aleläraren avslöjade sedan 
att hans smeknamn i unga 
år var ”Ragge” och att han 
gärna hade axlat rollen som 
Settmans jeansklädda vapen-

dragare. 
Efter framgångarna på 

UF-mässan i Göteborg var 
det ett taggat gäng elever och 
lärare från Ale gymnasium 
som i söndags styrde kosan 
mot huvudstaden. 

Reseslumraren UF var 
nominerade till både ”bästa 

UF-företag” och ”bästa 
monter” och DiaDigital UF 
tävlade i kategorin ”bästa 
tjänst”. Även om det inte 
blev någon vinst för aleele-
verna är de mycket nöjda 
över sina insatser. 

Många nya kontakter
– De som gick vidare 

till finalen var grymt duk-
tiga och vi känner oss inte 
alls besvikna. Med tanke på 
att det från början var över 
6000 UF-företag som deltog 
i kampen så är vi otroligt 
nöjda över att ha tagit oss 
så här långt, säger Josefin 
Axberg, ekonomiansvarig 
för Reseslumraren UF.

Upplägget var detsamma 
som i Göteborg, då jury-
medlemmarna besökte före-
tagens montrar som vilken 
mässbesökare som helst, 
men på SM i Stockholm var 
de inte lika diskreta

kollegor fick mycket respons 
på sina egendesignade res-
kuddar och deras idé om att 
upplåta baksidan av kudden 
till reklamplats för företag 
mottogs med stort intresse. 
Med sig från mässan i Stock-
holm har tjejerna ett 20-tal 
visitkort.

– Det är svårt att beskriva, 
men det har varit helt 
magiskt. Galamiddagen med 
musikframträdanden kändes 
verkligen storslagen. Vi har 
träffat jättemycket folk som 
alla är otroligt drivna. Det är 
ledsamt att hela UF är över 
så det är med mycket blan-
dade känslor vi åker hem.

Även DiaDigitals vd 
Karolina Järvholm kan 
med glädje se tillbaka på två 
intensiva dagar på SM.

– Det har varit jättekul 
och många som besökte vår 
monter tyckte att vi hade 
en bra idé. Vi lyckades även 
hitta ett bra och säkert sätt

skymtade en del kända ansik-
ten och några av de 220 UF-
företagen fick chansen att 
visa upp sina idéer för bland 
andra partiledarna Stefan 
Löfven och Annie Lööf. 

Entreprenörskap viktigt
Ale gymnasium har genom 
åren nått stora framgångar 
inom ung företagsamhet och 
man arbetar ständigt för att 
utvecklas. 

Jan Ragnarsson har varit 
med från starten med UF för 
15 år sedan och att han nu 
utsågs till Sveriges bästa UF-
lärare är ett bevis på hans 
stora engagemang.

– Jag och skolans rektor 
Hans Enckell har börjat 
spåna på hur vi kan bli ännu 
bättre på att möta Skolver-
kets krav på att alla program 
ska genomsyras av entre-
prenörskap. Vi har jobbat 
mycket med det innan och 
det finns en vilja från led-

– Magisk stämning på SM 
i ungt företagande

ÅRETS LÄRARE
Motivering:  
”Årets UF-lärare lyckas med det 
som kan synas omöjligt; nämligen 
att finnas där som handledare i 
vått och torrt för sina elever och 
samtidigt arbeta med skolutveck-
ling och förankring av UF-kon-
ceptet i hela arbetslaget.  Dess-
utom har läraren lyckats inte-
grera ämnen och anpassa under-
visningen till programmen elev-
erna går på. Eleverna får även 
möjlighet att skapa nätverk med 
det regionala näringslivet. Det är 
detta som gör Jan Ragnarson till 
årets UF-lärare.”
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Jan är Sveriges bästa UF-lärare

Aleläraren Jan Ragnarsson mottog förra tisdagen priset för "bästa lärare" på SM i ungt företagande i Stockholm. 
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Älvängen

Ulf Winberg, skomakare 
från Eslöv.

Vikingar har 
blivit poppis
HÄLJERED. Helgens 
vikingamarknad innebar 
återigen en publikinva-
sion. 800 personer gäs-
tade vikingagården under 
dagarna två.

Underhållning, aktiviteter, utställare, 
annorlunda smakprov och en alldeles 
speciell stämning väntade som van-
ligt numera när årets vikingamark-
nad arrangerades. Vikingar är poppis!

Läs sid 11

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

Nr 18  |  vecka 19  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

Kapten
Röd

993 personer gästade Festivalborg i Ale 
gymnasium. Nytt rekord.        Läs sid 14

Kapten
Röd – Slog nytt 

rekord på 
Festivalborg
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Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 00

699:-1995:-

Kärcher högtryckstvätt
           Inklusive terasstvätt 
           och rörrensslang

Kärcher fönstertvätt 
WV50 plus.

Lördagsöppet 
varje vecka!
Telefonen är öppen för 

tidsbeställning lördagar kl 9-14
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www.mecaalvangen.se

Luktar AC:n illa eller 
har dålig effekt? 
Dags för en genomgång nu när 

sommaren och värmen är på gång... 
Vi gör AC-service på alla modeller!

Vecka 21. Jan Ragnarsson 
fi ck ta emot utmärkelsen 
som Sveriges bästa UF-
lärare. En fjäder i hatten för 
honom och Ale gymnasium.

Vecka 20. ÄIK invigde sin 
konstgräsplan under hösten 
och fi ck senare också 1,5 
Mkr i bidrag för att färdig-
ställa hela området.

Vecka 19. Festivalborg lock-
ade 993 ungdomar till Ale 
gymnasium under Valborgs-
mässoafton. Kapten Röd var 
populärt dragplåster.
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ALAFORS. Ahlafors IF 
fi rar 100 år 2013.

I onsdags skrev för-
sta jubileumspresenten 

sitta på bänken i ÖIS har inte 
varit så kul och gynnar inte 
min personliga utveckling, 
menar Jonatan Lindström 

pusselbit i vårt lagbygge inför 
2013, säger AIF:s Michael 
Lundgren och påpekar att 
det också förs samtal med en 

ÖIS som en början blir det 
självklart intressant att följa 
vad som kommer härnäst.

PER-ANDERS
Ö Ö

– ”Jonte” Lindström en drömvärvning

Från ÖIS till AIF

Nöjd trio. Emris Olsson och Michael Lundgren, fotbollsutskottet i AIF, skakar äntligen hand med Jonatan Lindström som 
återvänder för ÖIS inför Ahlafors IF:s 100-årsjubileum.
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ÄLVÄNGEN. Ett mer el-
ler mindre kaos!

Så skulle man kunna 
beskriva torsdagsmor-
gonens invigningsfi ran-
de av Netto i Älvängen.

Långt före utsatt tid 
ringlade sig kön lång 
och parkeringsplatser-
na räckte inte till.

Det råder ingen som helst 
tvekan om att kunderna 
har saknat sin Netto-butik 
i Älvängen under det halvår 
som affären varit stängd. I 
torsdags var väntan över och 
precis klockan nio klippte 
butikschefen, Linda Wall-
gren, det blågula bandet och 
välkomnade de första besö-
karna.

Dagen till ära fanns den 
danska företagsledningen 
på plats med vd Carsten 
Hansen i spetsen.

– Vi är mycket stolta över 
vår nya butik och hoppas att 
kunderna ska gilla den, för-
klarade Carsten som hade all 
anledning att se belåten ut.

Kunderna fick slussas 
in i omgångar och under 
tiden som de väntade på att 
få komma in fick de avnjuta 
kaffe och kanelbulle.

– Skönt att Netto har 
öppnat igen, man har saknat 
butiken, konstaterade Len-
nart Blomster som inte ville 
missa invigningsfirandet och 

de många storslagna öpp-
ningserbjudandena.

För att förhindra allt-
för långa köer i kassan hade 
Netto fördubblat sin per-
sonalstyrka, som såg till att 
packa ned kundernas inhand-
lade varor i påsar.

– Vi trodde nog att det 
skulle komma en hel del folk, 
men att det skulle bli den 
här anstormningen hade vi 
inte vågat drömma om. Det 
känns fantastiskt kul att få 
möta kunderna igen. Den 
här dagen har vi längtat efter, 
sade Linda Wallgren.

100 meters kö till nya Netto
– Invigningen skapade kaos i Älvängen

NETTO

•  Netto planerar att öppna 15-
20 butiker i Sverige per år.

•  Netto har 151 butiker i Sverige 
samt fl er än 1 100 butiker i 
Europa.

•  Den första svenska butiken 
öppnades i Trelleborg 2002.

•  Netto fi nns i Danmark, Sve-
rige, Tyskland och Polen.

•  Netto i Sverige ägs av Dansk 
Supermarked A/S

•  Huvudkontor, supportcenter 
och centrallager i Falkenberg, 
samt centrallager I Linkö-
ping.

•  Netto Älvängen tog över Kon-
sums tidigare lokaler 2004.

Butikschefen Linda Wallgren klippte det blågula bandet och 
förklarade Nettos nya butik i Älvängen invigd.

Kön ringlade sig lång av nyfi kna och förväntansfulla kunder.

Hassan Ketabati var en av 
de första kunderna som pas-
serade entrén till den nya 
Netto-butiken i Älvängen. 
Hassan bjöds på godis av 
Scottie.

I väntan på att få komma in i den nya butiken fi ck kunderna 
värma sig med en kopp kaffe.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Trygghet med anslutet inbrotts- & 
brandlarm från 219 kronor/månad. 
Som kund hos oss äger du ditt larmpaket 
direkt, fri support, materialgaranti och två 
fria utryckningar. Blir du dessutom Guldkund 
får du 1 500 kronor rabatt på startavgiften 
(ord.pris 1 995 kr).  
Har du vår boendeförsäkring samt tecknar

 Varmt välkommen in och kika!
JULBELYSNING I BUTIKEN

Nyhet!

1390 kr
Star Trading

Nu i butiken!

Stjärna på fot från 99:-

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

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

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

Misstanken gäller 
grovt barnpornografi -
brott och våldtäkt mot 
barn.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

– Straffet för barnpor-

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

Välkommen till
Handelsbanken i Älvängen

Handelsbanken erbjuder både privatpersoner och företag ett 
komplett utbud av banktjänster. Att ge snabba besked och 
erbjuda en hög och jämn service är ledstjärnor i vårt arbete.

ALE. Nu stryks snart 
tre av de fyra utpekade 
områdena för vindkrafts-
utbyggnad i Ale.

Kvar återstår ett litet 
område i norr.

Vindbruksplanen är där-
med ett minne blott.

Styrgruppen för översiktsplane-
ringen i Ale diskuterade i veckan 
att föreslå kommunfullmäktige 
att stryka områdena C, D och E 
ur vindbruksplanen som senare 
ska ingå i den nya översiktspla-

nen. Alliansens företrädare anser 
att så bör göras.

– Vi har lyssnat på de massiva 
protesterna och det är väljarnas 
åsikter som ska styra oss. Att lägga 
en död hand över en hel lands-
ända av vår kommun, som har 
alla förutsättningar att erbjuda ett 
rikt och harmoniskt boende, har 
med stor tydlighet visat sig vara 
ett misstag. Det är ett konstate-
rat faktum att bara vetskapen om 
att det kan komma att etableras 
vindkraftverk inom synhåll gör 
att fastigheterna faller i värde och 

blir hopplöst svåra att sälja, säger 
styrgruppens sammankallande, 
Jan A Pressfeldt (AD),

Socialdemokraternas repre-
sentanter, Paula Örn och 
Tyrone Hansson, är mer åter-
hållsamma i kommentarerna.

– För det första så är denna 
styrgrupp bara en arbetsgrupp, 
alltså inget beslutande forum, 
för det andra så är detta en fråga 
som vi måste förankra i partiet 
och noga överväga. Vi anser att 
denna styrgrupp är ett forum för 
diskussion och att besluten sedan 

tas i kommunfullmäktige, när så 
sker ska vi vara väl förberedda och 
klara över vad vi tycker, säger de 
båda till lokaltidningen.

Enligt Jan A Pressfeldt är i alla 
fall den borgerliga majoriteten 
helt överens om vad man vill. 
Etableringsintressenternas allt 
mer svala inställning till Alefjäll 
har också spelat in i ställningsta-
gandet.

– Det förstärker intrycket att 
områdena inte behövs, avslutar 
Jan A Pressfeldt.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Vindbruksplanen snart ett minne blott

Höstmöte Centerpartiet Ale
Måndag 19 november kl 19.00, 
Ale gymnasium, Komvuxlokalen

Medverkan av riksdagsledamoten 
Rickard Nordin, Göteborg

I f ti k litik

Vecka 48. Ahlafors IF stor-
satsar inför 100-årsjubileet 
2013. Ett första tungt nyför-
värv presenterades i hemvän-
daren Jonatan Lindström.

Vecka 47. Netto i Älvängen 
rev och byggde nytt under 
2012. Invigningen i novem-
ber skapade trafi kkaos och 
över 100 meters kö.

Vecka 46. En 31-årig älv-
ängenbo dömdes i december 
för våldtäkt och är också 
misstänkt för barnpornogra-
fi brott. 

ALAFORS. Birgit och 
Bengt Johansson mer 
kända som företagarna 
bakom Bengts Husvag-
nar i Alvhem mottog i 
onsdagskväll Företa-
garnas prestigefulla 
utmärkelse Årets före-
tagare 2012.

Ale kommun premie-
rade i samma stund 
Jennifer Aldermo Fors-
berg som årets nyfö-
retagare och familjen 
Dahlbäck utsågs till 
årets entreprenör.

Det blev en festlig företagar-
kväll i Alafors medborgarhus. 
Familjen Johan och Katarina 
Dahlbäck som under ett antal 
år satt Mauritzberg i Hålanda 
på kartan som ett mecka för 
professionella kulturarrang-
emang bjöd på musikunder-
hållning i absolut världsklass. 
Johan på tvärflöjt, dottern 
Marika på cello och Katari-
na på elpiano är en gränslös 
trio. Senare erhöll de också 
pris som årets entreprenörer 
i Ale kommun 2011. 

Jennifer Aldermo Fors-
berg fick kommunens andra 
utmärkelse, årets nyföreta-

gare. Blott 21 år gammal har 
hon redan rönt stora fram-
gångar med sitt smyckesfö-
retag JFR Smycken AB.

Årets stora pris, Företa-
garnas utnämning av Årets 
företagare, gick till en betyd-
ligt mer erfaren entreprenör. 
Bengts Husvagnar har 32 år 
bakom sig i Alvhem och är 
idag inte bara ett etablerat 
Aleföretag, utan en bekant 
husvagnssäljare i Sverige (läs 
artikel nedan).

Förtagarkvällen innehöll 
också mycket annat. Kom-
munchef Erik Lidberg kom-
menterade och engagera-
de företagarna i den senaste 
rapporten från Svenskt Nä-
ringsliv om näringslivskli-
matet i Ale kommun. Raset 
har fortsatt och placeringen 
241 av landets 290 kommu-
ner imponerar inte.

– Det är underkänt! Nu 
måste vi vända den här skutan 
och till det behöver vi er hjälp. 
Vad är det som inte fungerar, 
vad kan vi göra annorlunda 
och framför allt bättre, frå-
gade Lidberg.

Per Lindholm från Tra-
fikverket redogjorde för det 
Västsvenska infrastruktur-

paketet som bland annat 
kommer att medföra träng-

selskatt från 2013.

Företagarkväll med prisceremoni

ALVHEM. Sedan 1980 
har Birgit och Bengt 
Johansson sålt hus-
vagnar i Alvhem.

I förra veckan 
utnämndes de till 
”Årets företagare” i 
Ale kommun.

– Självklart känner 
man sig stolt och 
hedrad, säger Bengt till 
lokaltidningen

vagnar berodde på att vi själva 
hade, och fortfarande har, ett 
stort intresse för camping. 
2003 introducerade vi hus-
bilar i vårt utbud, ett område 
som successivt har växt, för-
klarar Bengt Johansson.

Under åren har Birgit och 
Bengt fått uppleva en enorm 
utveckling inom husvagnsin-
dustrin. Det är stor skillnad 
på de vagnar som såldes på

campinglivet är inte så spar-
tanskt som det var förr, säger 
Bengt.

Birgit och Bengt har 
aldrig haft någon tanke på att 
överge Alvhem för att istället 
söka sig närmare storstaden.

Alvhem på kartan
– När vi skrev kontrakt med 
Cabby tyckte de att vi skulle 
finnas vid Bäckebol, men det

hela landet, till och med så 
långt norrut som Kiruna. I 
veckan beställdes en husvagn 
från en kund på Öland och 
nyligen hörde en köpare från 
Borlänge av sig.

– Vårt försäljningsområde 
är väldigt sort, men det är 
klart att många hör hemma 
i Göteborgsområdet, Ste-
nungsund, Trollhättan och 
Dalsland.

Sedan har vi två söner, 
Thomas och Patrik, som är 
involverade i firman. Tanken 
är att de ska ta över rörelsen 
på sikt, förklarar Bengt.

Var tror du om årets 
säsong?

– Det har varit lite lug-
nare än förra året, men det 
kommer säkert igång. Vi ser 
ljust på framtiden.

Hur upplever du livet

om- och tillbyggnader har 
enbart varit positiv, avslutar 
Bengt Johansson.

Trotjänare i Alvhem blev Årets företagare
– Bengt och Birgit har inga tankar på pensionering

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

BENGTS HUSVAGNAR

Birgit och Bengt Johansson mer kända som företagarna bakom Bengts Husvagnar i 
Alvhem mottog i onsdagskväll Företagarnas prestigefulla utmärkelse Årets företaga-
re 2012. Ale kommun premierade i samma stund Jennifer Aldermo Forsberg som årets 
nyföretagare och familjen Dahlbäck utsågs till årets entreprenör.

– Årets företagare, nyföretagare och entreprenörer utsedda

Juryns motivering – Årets företagare 2012Företaget har varit verksamt sedan 1972. Det är ett företag som till stora delar arbetar lite i ”skymundan”, en bit utanför kommunens centrala delar, men är ett gott exempel på idogt, träget arbete i vardagen.
Verksamheten har pågått genom hög- som lågkonjunktur och omfattar idag en återförsäl-jarstatus för välkända varumärken som Cabby, Hobby samt Eura. 

Ett företag som åtnjuter ett gott rykte samt en kundkrets som vida överskrider Ale kommuns gränser.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Järnia Älvängen, Postvägen 4, Järntorget, 0303-74 92 001995:-
Nu är grillsäsongen igång!
Klotgrill 57 cm inkl lockhhållare

Nu är det definitivt slut för Inlands kartongbruk. I onsdags stannade maskinerna för gott. Tagna arbetare konstaterade att epoken är öv
fen, Lars Alsterhäll, är den enda som har ett uppdrag kvar – att försöka sälja maskinerna och återställa fabriksområdet.    

Nu släcks ljuset i fabriken
– Och Inlands maskiner har redan tystnat

Vecka 18. Bengts Husvagnar 
utsågs till Årets Företagare 
2012. Familjen Dahlbäck i 
Mauritzberg och Jennifer Al-
dermo Forsberg premierades.

Vecka 17. Inlans kartongfa-
brik släcktes ned för gott. 
Efter 116 års erfarenhet blev 
det ett känslosamt farväl för 
många.

ALVHEM. Trafi kverket 
ville bygga bullerskydd 
av trä, Ale kommun 
krävde glas.

Ärendet hamnade hos 
Länsstyrelsen som gick

till Mark- och miljödomsto-
len, men då var risken 
uppenbar att det kunde bli en 
segdragen historia. Vi valde 
därför att fortsätta diskus-
i d T fik k t

helt i glas är nöjda med upp-
görelsen.

– Båda parter har tagit ett 
steg i rätt riktning och jag 
tycker vi har hittat en bra lös-

i D t bli d i

Både glas och träplank i Alvhem
– Bullerskyddsfrågan är löst

Ale kommun och Trafi kverket har nu enats om att bullerskydden i Alvhem ska bli av både trä 
och glas.

Vecka 41. Våldsam debatt 
om glas- eller träplank i 
Alvhem. Till sist enades 
kommunen och Trafi kverket 
om att använda både och.

���
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�

NOL. Natten till lördag 
saboterades på nytt ett 
stort antal glasade buller-
skydd.

Totalt har den menings-
lösa skadegörelsen kostat 
närmare 700 000 kronor 
under ett år.

Anonyma tips gör att 
Ale kommun och Trafikver-
ket hoppas att polisen kan 
gripa de skyldiga.

Reaktionerna var många och starka 
den gångna helgen. För ett år sedan 
krossades 16 glasade bullerskydd 
och en busskur. I lördags morse 
slogs nio rutor sönder samt två bus-
skurer i södra Nol. Tidigare i vinter 
har ytterligare fyra rutor längs E45 
krossats. Totalt 29 bullerskydd á 20 
000 kronor styck. Det fick Samhälls-
byggnadsnämndens ordförande Jan 
A Pressfeldt (AD) och vice ordfö-
rande Tyrone Hansson (S) att kalla 
till presskonferens.

– Det är tyvärr inte så mycket vi 
som kommun kan göra, men vi vill 
visa er och alla andra att vi både rea-
gerar och agerar på det sätt vi kan. 
Kommunens brottsförebyggare är 
kontaktad, liksom Socialtjänsten 
och självklart polisen. Vi ser mycket 
allvarligt på det som har hänt, menar 
Pressfeldt och fortsätter:

– BanaVäg i Väst-projektet går 
hand i hand med Ale kommuns 
ambition att snygga upp det offent-
liga rummet. Bilden av Ale ska vara 

en vårdad, ren och fin kommun. Vi 
ålägger alla fastighetsägare viten om 
de inte städar upp och våra kom-
munala fastighetsskötare jobbar 
hårt med utomhusmiljön, då blir 
incidenter som detta en skymf mot 
alla dessa insatser. Man känner sig 
förnedrad.

Det var en märkbart irriterad 
Pressfeldt som fick brett stöd av Bo 
Björklund, övergripande projektle-
dare för BanaVäg.

– Det här är en mycket grov 
skadegörelse även sett med Tra-
fikverkets ögon. Vi måste nu på nytt 
utreda om vi har valt rätt material. 
Vi får kanske hitta en annan lös-

ning men ska den vara

Nu får det vara nog!
– Krossat glas för närmare 700 000 kronor

Nio förstörda bullerskydd och två totalkrossade busskurer vid Gallåsvägen i Nol. Totalt har 29 glasade 
bullerskydd förstörts under ett knappt år. Notan ligger på över 700 000 kronor.

Nödhammaren missbrukas. Med stor sannolikhet är det nödhamma-
f å b ä d ä å äl b k d t l d
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Vecka 9. Ett omfattande 
sabotage ägde rum i Nol. 
Glasat bullerskydd och bus-
skurer för 300 000 kr slogs 
sönder.
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Bremen oktoberfest
Sista chansen - boka nu! Begr. antal platser. 

Halvp. 26/10-28/10 2.895:-

Burg 
Begr. antal platser. 14-15/11 Onsdagsdans med orkester.

Halvp. Handla inför julen 1.395:-/pp 
i dubbelrum

Schwerin julmarknad 

7-9/12 2.450:-

ALE. Protesterna mot 
vindkraft i Alefjäll har 
varit omfattande.

Nu meddelar Allians-
partierna att de skär-
per kraven för byggna-
tion av vindkraftverk.

– Vi är beredda att 
använda vårt veto, 
hälsar Kommunstyrel-
sens ordförande Mikael 
Berglund (M).

Planerna på att bygga vind-
kraftverk i Alefjäll ser ut att 
förbli en vision. Aletrion 
Vind AB som bildades av 
markägare i området och 
företaget Triventus, har nu 
beslutat att bromsa projektet. 
Främsta skälet anses rådande 
elpriser och konjunktur vara.

– Efterfrågan på vind-
kraftverk samt marginalerna 
i projektrealisering har mins-
kat. Utifrån dagens mark-
nadsläge har Triventus valt 
att bromsa på takten eller 
pausa projekt för att allokera 
resurser till de projekt som vi 
bedömer har kommit längst 
och/eller är möjliga att rea-
lisera i närtid. Då Triventus 

är största ägare i Triventus 
Aletrion Vind AB drab-
bas även Aletrionprojektet 
av inbromsningen, skriver 
projektutvecklare Johanna 
Ottosson i ett mejl men 
säger samtidigt att projektet 
fortfarande är intressant och 
kan tas upp i framtiden.

Skulle det i framtiden 
komma en ansökan om vind-
kraftsetablering i Alefjäll får 
företaget räkna med skärpta 
krav. Alliansen har lyssnat 

och förtydligat sitt ställ-
ningstagande.

– Vi informerar nu att det 
är 35 db som gäller för ljud-
nivån och inga verk får vara 
över 150 meter, säger Mikael 
Berglund som är beredd att 
gå ännu längre.

– Vi är fem partier i Alli-
ansen och detta är vi överens 
om idag, men för Modera-
ternas räkning kan jag säga 
att vi är beredda att riva upp 
hela vindbruksplanen om så 

krävs.
Beskeden ska enligt 

Mikael Berglund definitivt 
ses som en följd av det arbete 
som Alefjälls naturskydds-
förening har lagt ner. Inför 
fullmäktigesammanträdet i 
augusti lämnades 683 namn-
underskrifter in. Ordfö-
rande Bruno Nordenborg 
var både glad och lättad av 
beskeden i förra veckan.

– Det är som ljuv musik i 
våra öron. Vi har förstått att 

Tvärnit för vindkraft i Ale
– Kommunen skärper tonen och planerna i Alefjäll skjuts upp
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STARRKÄRR. Det är en 
bygd delad i två läger – 
för eller mot vindkraft.

Ortsutvecklingsmö-
tet i Starrkärr blev 
precis så laddat som 
förväntat.

Ärendet bör fortsätt-
ningsvis få ett eget 
demokratiskt forum där 
frågan kan debatteras 
fritt.

Planerna på vindkraftsut-
byggnad i Ale kommun är

vision. Ganska snart härsk-
nade Jan Skog (M), andre 
vice ordförande i presidiet, 
till och menade att anföran-
det inte överensstämde med 
hur anförandet var tänkt att 
ske. Nu fick ändå Norden-
borg fortsätta att berätta om 
ANF:s tankar och verksam-
hetsinriktning.

Väcker känslor
Att frågan om vindkraft väcker 
känslor på landsbygden råder 
det inga som helst tvivel om

räckligt informativa i frågor 
rörande vindbruksplanen.

– Är det något som vi är 
bra på så är det dialogen med 
er alebor. Vi ligger faktiskt i 
framkant av landets kommu-
ner när det gäller just den 
biten. Vi har ortsutvecklings-
mötena som ett sätt att kom-
municera, medborgarpane-
len, vår hemsida där invånar-
na kan lämna medborgarför-
slag, förklarade Berglund.

– Senare i processen kan 
det emellertid finnas skäl till

– Laddat möte i Starrkärrs bygdegård

Vindkraftsfrågan debatterades livligt på ortsutvecklingsmötet i Starrkärr och i fokus stod 
bland andra Bruno Nordenborg som gjorde en presentation av visionen för Alefjälls Natur-
skyddsförening.

Vindkraften överskuggade allt annat Inbjudan till 

ÖPPET MÖTE
Omsorgs- och arbetsmarknadsnämnden inbjuder till öppet möte med 
information och ordinarie nämndsammanträde torsdagen den 19 april 
kl. 17:00 – 20:00 i TV-studion, Ale gymnasium i Nödinge.

Öppnande av sammanträde
• Presentation av förtroendevalda och medverkande tjänstemän

Informationsärenden
• Budget 2013 – diskussion 

Beslutsärenden

ALAFORS. Protesterna 
mot en eventuell vind-
kraftsutbyggnad i Ale-
fjäll fortsatte i veckan.

Kommunfullmäktiges 
presidie och Ales båda 
kommunalråd mötte 
delar av motståndsrö-
relsen innan månda-
gens sammanträde.

Alefjälls Natur-
skyddsförening över-
lämnade då 683 namn-
underskrifter som mot-
sätter sig idéerna.

Målsättningen från Alefjälls 
Naturskyddsförening var att 
få en kortare skrivelse upp-
läst för fullmäktiges ledamö-
ter innan måndagens sam-
manträde.

– Det tillåter tyvärr inte re-
gelverket, men vi noterar det 
som ett medborgarförslag och 
era papper kommer att bifo-
gas handlingarna i ärendet om 
vindkraft i Alefjäll, sa ordfö-
rande Klas Nordh (FP).

Det var ett väntat besked 
och inga sura miner från för-
eningen, tvärtom.

– Vi har en bra dialog med 
Ale kommuns politiker, den 
är snudd på lättsam, berätta-
de föreningens ordförande, 
Bruno Nordenborg och till-
lade:

– Jag upplever att båda sidor 
lyssnar på oss. De har respekt 
för vår kunskap och vet att vi 
inte bara svamlar. Vi har fog 
för det vi säger.

Alefjälls Naturskyddsför-
ening bildades i februari i år 
och i april började medlem-
marna att samla in namnun-
derskrifter i området. I mån-
dags lämnades 683 enskilda 
namn in, 86% av dem boende 
i Ale och de allra flesta i det 
som kallas Alefjäll.

– Vi vill också göra politi-
kerna uppmärksamma på att 
det i princip när som helst 
kan komma en ansökan om 
vindkraftsbyggnation. Frågan 
ställs till Länsstyrelsen som 
sedan ger kommunen tre till 
fyra veckor på sig att kommen-
tera ärendet. Något bygglov 
krävs inte om vindkraftverket 
är högre än 150 meter. Det är 
absurt. Vi vill att Ale kommun 
utnyttjar sitt veto och om inte 
tar bort hela vindbruksplanen 
åtminstone slår fast att vind-
kraftverk högre än 150 meter 
samt med en ljudnivå högre än 
35 db inte är tillåtet, förtydli-
gade Bruno Nordenborg.

En tuffare kravspecifika-
tion för de som vill satsa på 
vindkraftverk är enligt fören-
ingen ett lättare sätt att kunna 
gå vidare.

– Med lägre vindkraftverk 
blir det långt ifrån lika kom-
mersiellt gångbart. Att bygga 
längs E6 och påstå att dessa 
inte stör bebyggelsen är en 
annan sak. Där dämpas allt av 
ljudnivån från trafiken, i en 
skog som för övrigt är tämli-
gen tyst blir vindkraftverkens 
etablering förödande, avsluta-

de Roy Jansson, kassör i Ale-
fjälls Naturskyddsförening.

I samband med överläm-
nandet av namnlistorna fram-
förde föreningen två krav:
• Att Ale Kommun använder 
sin vetorätt och stoppar Ale-
trion Vinds planerade vind-

kraftsetablering på Alefjäll.
• Att Ale Kommun stryker 
område C, D och E i vind-
bruksplanen.

Fortsatta protester mot vindkraft i Ale

ALEFJÄLLS NATURSKYDDSFÖRENING
Bildad: 1 februari 2012
Antal medlemmar: 509 medlemmar
Ordförande: Bruno Nordenborg
Målsättning: ”Alefjälls Naturskydds-
förening skall verka för att ta till-
vara natur- och livsmiljöintressen 
av skilda slag på Alefjäll. Föreningen 
skall aktivt arbeta för att förhindra 
etableringar som negativt påverkar 

livsmiljöer för människor och djur 
samt landskapets särart och vårt 
svenska kulturarv. Föreningen skall 
sträva efter att genom en bred för-
ankring bland medlemmarna vara en 
trovärdig remissinstans för myndig-
heter i aktuella frågor som rör Ale-
fjälls natur och livsmiljö.”TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Alefjälls Naturskyddsförenings ordförande Bruno Norden-
borg överlämnade 683 namnunderskrifter till Ales politiska 
ledning, här representerad av Klas Nordh (FP), Mikael Berg-
lund (M), Paula Örn (S) och Inga-Lill Andersson (S).

Faksimil Alekuriren vecka 15, 2012.
DETTA HAR HÄNT

Ale kommunfullmäktige antog 
en vindbruksplan 31 januari 2011. 
Här anges tre områden, Björbäck, 
Storekärr och Sannum som 
lämpliga för vindkraftsutbyggnad. 
Markägare och vindkraftsex-
ploatören Triventus AB bildade 
ett gemensamt bolag Triventus 
Aletrion Vind AB i oktober 2011. 
1 februari 2012 bildar boende i 
området Alefjälls naturskyddsför-
ening med syfte att aktivt arbeta 
för att förhindra etableringar som 
negativt påverkar livsmiljöer för 
djur och människor. Parterna möts 
på dialogmöten, ortsutvecklings-
möten och informationsmöten. 
Triventus presenterar förslag 
om att bygga tio vindkraftverk i 
Alefjäll. Naturskyddsföreningen 
lämnar in 683 namnunderskrifter 
som bevis på motståndet.

USPASTORP. Den 1 februari bildades 
Alefjälls Naturskyddsförening.

På ett organiserat sätt hoppas 
man nu kunna rädda Alefjäll undan 
vindkraftsetablering.

– För varje dag som går så märker 
vi att motståndet blir större och 
större. Det ger oss i styrelsen och 
alla aktiva medlemmar energi och 
styrka att fortsätta vår kamp för ett 
tyst och fridfullt Alefjäll, säger ord-
föranden Bruno Nordenborg.

Sprungna ur olika intresseorganisationer har 
motståndare till vindkraftsetablering på Ale-
fjäll organiserat sig och bildat en gemensam

Enad motståndsrörelse 
mot vindkraft på Alefjäll
– Nybildad förening tar upp kampen

Kampen fortsätter för att rädda Alefjäll undan vindkraftsetablering. Bruno Nordenborg är ord-
förande och Roy Jansson kassör i den nybildade föreningen Alefjälls Naturskyddsförening.

Faksimil Alekuriren vecka 9, 
2012.

det har lutat åt det här hållet 
och kan bara vara glada åt 
att det nu ser ut som att Tri-
ventus packar ihop. Vi vann 
kampen om livsmiljön för 
människor och djur i Alefjäll!

Socialdemokraterna för-
vånas något över Alliansens 
utspel.

– Så vitt vi vet finns det 
inget direkt ärende att ta 
ställning till i vindkraftsfrå-
gan. Vi har en vindbruks-
plan som till exempel redan 
säger att verken inte får vara 
högre än 150 meter. När det 
gäller ljudnivån tycker även 
vi att bullerfrågan känns svår. 
Kritiken från Alefjälls natur-
skyddsförening har självfallet 
även vi tagit på stort allvar, 
säger oppositionsråd Paula 
Örn.

PER-ANDERS 
KLÖVERSÖ

NÖDINGE. Utbildnings-
nämnden har bestämt 
sig.

Den nya skolan vid 
Norra Kilandavägen i 
Nödinge blir för F-3.

– Vi är helt eniga och 
har verkligen vägt för- 
och nackdelar, säger 
Elena Fridfeldt (C), 
nämndens ordförande.

Det var tänkt som en ny F-5-
skola, men blir nu istället en 
enhet för de yngsta skolbar-
nen. Elever från förskole-
klass till och med skolår tre 
kommer att få gå i den nya

samma åldersgrupp. Nu får 
alla barn gå i den nya skolan 
och flyttas sedan över till 
Nödinge- och Kyrkbyskolan 
när de börjar årskurs sex, för-
klarar Elena Fridfeldt.

Det som nu återstår att 
lösa är en säker trafiklösning 
för att garantera alla barn en 
trygg skolväg.

– Det blir varken en 
gångtunnel eller övergång, 
men vi diskuterar mängder 

av andra alternativ. Det är 
sektor Samhällsbyggnad som 
äger frågan och jag är över-
tygad om att vi hittar en bra 
lösning. Samtidigt är det ett 
mindre kaos vid Nöding-
eskolan idag när alla för-
äldrar som kör sina barn till 
skolan möts, det kan vi före-
bygga vid den nya skolan och 
skapa bättre förutsättningar 
för. Vid Nödingeskolan blir 
det mindre trafik när vår 

nya skola står klar så det är 
många pluseffekter med den 
här satsningen, menar Elena 
Fridfeldt.

Utbildningsnämnden var 
helt enig när beslutet om 
att anpassa den nya skolan 
för F-3 togs. I direktivet står 
också att byggnaden ska vara 
flexibel så att det även finns 
möjlighet i framtiden att ge 
plats åt förskola/dagis.

PER-ANDERS KLÖVERSÖ

Nödinges nya skola blir för de yngsta

Investeringssparkonto

BUTUCENI. Tolv gånger 
i Sverige och nu två 
gånger i Moldavien.

Ale kommuns utbild-
ning i entreprenöriellt 
tänkande tar position.

– Vi måste våga 
utbilda våra ungdomar 
i kreativitet, att lära 
dem fi nna nya lösningar 
på framtidens problem, 
säger professor Roger 
Mumby-Croft som har 
utvecklat utbildnings-
modellen YEE.

Efter en veckas utbildning i 
den lilla fattiga byn Butuceni, 
en timmes bussfärd från 
Moldaviens huvudstad Chi-
sinau, var det dags för de 20 

Årets deltagare var i åldern 
18-23 år och kom från Molda-
vien, Rumänien, Ukraina, 
Turkiet och Sverige. I inter-
nationellt mixade grupper 
har de under en knapp vecka 
utbildats i teamwork, kreativt 
tänkande, marknadsföring 
och affärsplanering. Uppgif-
ten har varit att utforma en 
realistisk affärsidé.

Magiskt och lärorikt
– Det har varit en magisk och 
mycket lärorik vecka som 
innehöll många olika utma-
ningar. Att komma överens 
var inte alltid så lätt efter-
som vi har väldigt olika bak-
grund och är uppväxta under 
helt skilda förhållanden, 

jande och ser inte ut att lida. 
I Butuceni bor det 150 invå-
nare, men det finns 200 hus. 
Ett antal är med andra ord 
övergivna, ofta till förmån för 
ett liv i huvudstaden.

– Att genomföra utbild-
ningen i Butuceni ger ett 
unikt mervärde. Allt blir för-
ankrat i en verklighet som är 
minst sagt allvarlig och det 
bidrar säkert till att eleverna 
blir extra fokuserade, säger 
Roger Mumby-Croft som 
bland annat tjänstgör vid 
Warwick University.
Utbildningsdagarna lättas 
upp med gruppaktiviteter och 
dessa regisserades av Mats 
Berggren, fritidsledare från 
Ale. Han blev omåttligt popu-

hade noterat Moldaviens 
brist på återvinningsstationer 
för plast. Gruppen Eco-line 
beskrev i sin affärsidé att före-
taget skulle köpa plastsopor 
av invånarna. Plasten skulle 
sedan smältas ner och säljas 
tillbaka till industrin. Eco 
Event var en verksamhetsidé 
som erbjöd allt från bröllop 
till företagsevent med en helt 
grön och miljövänlig inrikt-
ning.

En strålande idé
– En strålande idé. Idag för-
söker många större företag 
profilera sig som miljöcerti-
fierade och kan de då välja en 
leverantör som är ekoinrik-
tad kommer de att prioritera 

affärsidéerna är riktigt gång-
bara. Imponerande!

En av de svenska delta-
garna från Ale gymnasium var 
Fatima Rekic.

– Två värdefulla lärdomar 
har varit att mina engelska har 
förbättrats och att rädslan att 
tala inför en grupp har för-
svunnit.

Utbildningen i Moldavien 
har finansierats genom Sida 
och underavdelningen ICLD, 
internationellt centrum för 
lokal demokrati.
Fotnot: YEE står för Unga entreprenö-
rer i nya Europa.
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NÖDINGE. Är ditt barn 
överviktigt?

Är det svårt att veta

stadie, så att de själva kan 
hjälpa sina barn på rätt sätt. 
Ambitionen är att minska 

Seminarium om 
barn och övervikt

Föreläsning. Professor Roger Mumby-Croft kan trollbinda en församling åhörare. Att utbilda ungdomar i kreativt tänkande brinner han för. "Framtidens bekymmer är enorma och därför 
måste vi våga utbilda våra ungdomar på nya sätt – de måste kunna tänka kreativt – det är de och inte vi som ska fi nna lösningarna på morgondagens problem".

I BUTUCENI

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

"Framtiden måste vara kreativ"
Professor Roger Mumby-Croft om att lösa morgondagens problem:

Ion Ghimp från Moldavien och Irina Gal-
chenko från Ukraina hyllade båda utbild-
ningen.

Fatima Rekic´ håller tungan rätt i mun. Att 
bygga högsta papperstornet kräver mycket 
tanke.

Dennis Larsen från Ale, student 
första gången YEE genomför-
des, nu en mästare och lärare i 
entreprenöriellt tänkande.

Mats Berggren, fritidsledare från Ale, hade 
uppdraget att ge deltagarna ny energi. De 
lyckades han bra med!

Vecka 40. Den planerade 
vindkraftsutbyggnaden i 
Alefjäll stötte på patrull. Nu 
är planerna nedgrävda. 683 
namnunderskrifter satte stopp.

Vecka 39. YEE, Ales entre-
prenörsutbildning arrang-
erades för andra gången i 
Moldavien. Nu diskuteras om 
Botswana blir nästa anhalt...

ÄLVÄNGEN. 13 år, fem 
månader och en dag.

I måndags sålde 
entreprenören Bengt 
Bengtsson sitt bygg-
klara projekt Handels-
plats Älvängen efter år 
av stridigheter.

SEFA Byggnads AB 
ska nu förverkliga köp-
centrumet där Coop blir 
det stora ankaret.

Trots alla motgångar med att 
få förverkliga sin idé om Han-
delsplats Älvängen där nuva-
rande Willys ligger har Bengt 
Bengtsson, 73, inte givit upp. 
Striderna med Vägverket, Ale 
kommun och andra myndig-
heter har kantat Bengtssons 
idé under många år. När han 
nu äntligen fått alla pusselbi-
tar på plats väljer han att över-
låta förverkligandet till andra 
krafter och i samma stund 
tackar han alla inblandade.

– Jag måste göra det en 
dag som denna. I slutet har 
kommunledningen med 
Mikael Berglund (M) och 
Jan A Pressfeldt (AD) i 
spetsen varit en tillgång. På 
samhällsbyggnadskontoret 
finns också ett antal skickliga 
tjänstemän som har bidragit 
till att vi nu kan sätta spaden 
i jorden, säger Bengt Bengts-
son och verkar lite tagen av 
stundens allvar.

Vid sin sida har han bland 
annat haft affärsutveckla-
re Vidar Rasmusson som 
hjälpt till med att forma Han-
delsplats Älvängen.

Kämpig resa
– Det har varit en kämpig 
resa men på senare tid väl

tisk exploatör som nu tänker 
satsa närmare 100 miljoner 
kronor för att bygga Han-
delsplats Älvängen.

– Här finns möjligheterna 
och det har jag hävdat länge. 
Vi har letat projekt i mellan 
Göteborg och Trollhättan, då 
vi ser en stor potential med 
anledning av den gigantiska 
utbyggnad av både motorväg 
och järnväg som staten nu ge-
nomför. Älvängen står också 
inför en stor expansion med 
nya bostäder. Underlaget 
kommer att växa lokalt, men 
läget vid E45 gör också att 
vi kommer att locka många 
kunder från vägen, säger Ola 
Serneke och tydliggör sedan

är undertecknade. I princip är 
vi klara. Det återstår några 
frågetecken, men intressen-
terna är seriösa så det finns 
inget som hindrar oss från att

Äntligen klart. 13 år, fem månader och en dag tog det för entreprenören Bengt Bengtsson att få alla bitar på plats gällande Handelsplats Älvängen. God hjälp 
de senaste åren har han haft av affärsutvecklare Vidar Rasmusson. I måndags presenterades upplägget och konceptet – om ett drygt år är det premiär för 
8400 kvm handel och kontor.

Klart för Handelsplats Älvängen
– Coop blir 
det tunga 
ankaret

HANDELSPLATSEN

Centrumbyggnad: 8 400 kvm, 
varav 6500 i markplan.
Byggstart: juni 2012
Premiär: juni 2013
Största hyresgäst: Coop, 3200 kvm
Antal parkeringsplatser: 400
Övriga hyresgäster: Apotek, bank, 
blommor, färg, spel, café, sport, 
elektronik, hälsa. Allt enligt dis-
positionsplanen av Handelsplats 
Älvängen.

Vecka 12. SEFA AB presen-
terade sina planer på en ny 
handelsplats i Älvängen. 
Bygget påbörjades senare 
och ska stå klar oktober -13.

Köp andelar i

ALE. Alependelns 
kvartstrafik är i hamn, 
men en nöt återstår.

Matartrafiken till 
pendelstationerna.

Beskeden från Väst-
trafik oroar kommun-
ledningen.

Knappt har röken lagt sig 
från striden om Alependelns 
kvartstrafik innan nästa kon-
flikt uppdagas. Västtrafik som 
på vårens ortsutvecklingsmö-
ten informerade om matar-
bussar till de fem pendelsta-
tionerna i Ale verkar nu ha 
glömt bort det.

– Matningen är a och o, 
men i det förslag som Väst-
trafik presenterade den 28 
juni omnämns inte de nya 

slingorna. Tanken var att det 
skulle gå en buss till varje tå-
gavgång, hur de tänker nu vet 
vi inte. Vi hoppas få till ett 
möte inom kort, säger Kom-
munstyrelsens ordförande 
Mikael Berglund (M) som 
har fullt stöd av oppositions-
rådet Paula Örn (S).

– Det är ju rimligt att vi gör 
det så lätt som möjligt för ale-
borna att nå tåget. Ska vi få ut 
max av denna jätteinvestering 
får vi inte missa den sista pus-
selbiten, menar hon.

Från 1 januari 2012 ägs 
inte längre Västtrafik av 
kommunerna, utan har bara 
Västra Götalandsregionen 
som ägare. Det har fått kon-
sekvenser enligt Paula Örn.

– Dialogen med kommu-

nerna är katastrofal och det 
är det inte bara vi som tycker. 
Här finns det mycket att för-
bättra. Att våra matarbussar 
plötsligt har försvunnit är 
kanske ett bevis på det.

Mikael Berglund medger 
att han känt till problemet 
med matarbussarna en tid, 
men att kvartstrafiken fick 
prioriteras.

– I arbetet med att överty-

ga Trafikverket hade vi stor 
nytta av Västtrafik. Nu får vi 
lyfta nästa fråga och försöka 
få Västtrafik att inse vikten 
av helheten. Utan matarbus-
sar har vi ingen glädje av att 
vi vann kampen om kvarts-
trafiken.

Västtrafik har inte gått att 
nå under måndagen.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

ALE. Det blir kvartstra-
fik för Alependeln.

Trafikverket lämnade 
lugnande besked till 
kommunledningen igår.

– Oerhört skönt och 
en stor lättnad, säger 
Kommunstyrelsens 
ordförande Mikael 
Berglund (M).

Åskan har dånat i Ale kommun 
sedan Trafikverket i början av 
augusti offentliggjorde att 
en överbelastad Göteborgs 
central inte kan ta emot fler 
tåg. Det innebar i sin tur att 
kvartstrafik med Alependeln 
inte längre var möjlig. Reak-

tionerna på beskedet blev 
häftiga från såväl lokalt som 
regionalt håll. Kristmötena 
avlöste varandra och förra 
veckan kom en helomvänd-
ning. Trafikverkets region-
chef, Håkan Wennerström, 
meddelade då att samtalen 
med tågoperatörerna lyckats 
lösa problemen och skapat 
utrymme för Alependelns 
kvartstrafik under rusnings-
timmarna.

– Alla inblandade har 
varit konstruktiva och tagit 
kritiken på allvar. Kreativa 
hjärnor har löst situationen 
och nu kan vi återigen blicka 
framåt. Utsikterna för att älv-

dalen blir en tillväxtregion 
har nu säkerställts, kommen-
terade en nöjd Mikael Berg-
lund i radio, tv och tidningar.

Han har haft god hjälp 
även av oppositionen i Ale. 
Det har lobbats på brett håll 
för att skapa tryck på Tra-
fikverket.

– Jag tror vårt gemen-
samma arbete, vår starka reak-
tion från Göteborgsregionen, 
staden Göteborg, Ale, Lilla 
Edet och Västtrafik tillsam-
mans bidragit till en helhet 
som påverkat i rätt riktning. 
Beskedet idag var det enda 
rimliga. Projektet har varit 
en långsiktig satsning för att 
skapa tillväxt och utveckling, 
att plötsligt lägga krokben 
för den planen kändes inte 
genomtänkt, säger Paula 
Örn (S), oppositionsråd i Ale.

Alependelns kvartstra-
fik dröjer till 7 januari, men 
redan 9 december går det 
första pendeltåget fast då med 

avgångar varje halvtimme. 
Alependeln ska först trimmas 
in och personal ska lära sig 

rutiner. Kvartstrafik kommer 
att gälla under rusningstim-
marna på morgon och efter-

middag.

Nöjda kommunalråd i Ale. Paula Örn (S) och Mikael Berglund (M) gladdes i förra veckan åt 
Trafikverkets besked om att det blir kvartstrafik för Alependeln.

...men matarbussarna oroar
– Oklara besked från Västtrafik

Oklara besked om 
matarbussar till pen-
deltåget.

www.vgregion.se

Regionfullmäktige 
sammanträder
Tisdagen den 18 september sammanträder region-
fullmäktige i Vänersborg. Under dagen hålls ett 
klimatseminarium och Västra Götalandsregionens 
kulturpris delas ut. 

Tid:  Tisdagen den 18 september kl. 10.00.  
Utdelning av Västra Götalandsregionens  
kulturpris kl. 13.00.  
Klimatseminarium kl 13.15. 

Plats: Sessionssalen, kommunhuset i Vänersborg. 

Den kompletta ärendelistan kan läsas på  
www.vgregion.se/rf eller beställas hos regionkansliet på 
Residenset i Vänersborg på telefon 010-44 101 42. 

Regionfullmäktiges möten är öppna för allmänheten och 
du är mycket välkommen som åhörare. 

Närradion, sänder över Västsverige. För mer information 
www.vgn.nu. Det går också att se och höra sammanträ-
det via www.vgregion.se/webb-tv.

Regionfullmäktige fattar beslut om hälso- och sjukvårdens 
inriktning, kulturlivets utveckling, kommunikationer, vägar, 
transporter och andra frågor kring tillväxt och utveckling i 
Västra Götaland.

Klart för kvartstrafik för Alependeln

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

NÖDINGE. Klar sedan 
länge, men nu också 
formellt invigd.

Bättre Bils Gör-Det-
Själv-Tvätt fick också 
mycket beröm av själv-
aste Bosse Bildoktorn.

– Vilken modern 
anläggning och dess-
utom väldigt snygg!

Söndagens invigningscere-
moni inleddes med några 
varma ord från Samhälls-
byggnadsnämndens ord-
förande Jan A Pressfeldt 
(AD).

– Med vår omedelbara 
närhet till Göta älv är den 
här typen av anläggning-
ar ett måste. Vi får inte låta 
gifter och föroreningar spolas 
ner i dagvattensystemet. Våra 
miljöinspektörer har godkänt 
den här tvättanläggningen 
och det är ett högt betyg åt 
Dominik och hans företag, sa 
Pressfeldt.

Dagens huvudattraktion 
var annars Bosse Anders-
son, mer känd som Bildok-
torn, som talade om bilar i 
allmänhet och bilvård i syn-
nerhet.

– Det är på avsedda tvätt-
platser som denna vi ska 

tvätta våra bilar, inte på ga-
rageuppfarten. Det är stygga 
gifter som riskerar att rinna 
ner i brunnarna och till sist 
hamna i våra vattendrag, 
menade Bosse.

Kåserade
Han kåserade i vanlig ord-
ning kring allt som hör bilen 
till och gav många kloka råd.

– Vintern närmar sig snart 
och då är låsspray en viktig 
tillgång. Se till att använda 

den innan kylan slår till så 
spar ni mycket bekymmer.

Intresset för Bildoktorns 
besök var som vanligt stort. 
150 personer räknades in 
under dagen och huvudper-
sonen var nöjd efteråt.

– Ett väldigt trevligt ar-
rangemang med många in-
tressanta frågor. Jag fick med 
mig en bild på en teknisk ap-
parat som ingen vet vad den 
ska användas till. Den frågan 
tänker jag gå till botten med, 
avslöjade Bosse Bildoktorn.

Hur ofta bör vi tvätta 

bilen?
– Det är en filosofisk fråga. 

Ur miljösynpunkt är svaret 
aldrig, men till slut är ju bilen 
så smutsig att vi måste. Vi 
kommer inte ifrån det, men 
det är väderlek och det sunda 
förnuftet som får avgöra. Det 
finns inget rakt svar på den 
frågan, svarade Bildoktorn.

Mannen bakom tvättsta-
tionen, Dominik Szacinski, 
var också nöjd efter dagen.

– Man kan alltid önska sig 
mer, men vi hade tur med 
vädret och de som var här 

fick nog en trevlig upplevelse. 
Bosse är både kunnig och väl-
digt rolig att lyssna på, kon-
staterade Dominik som själv-
klart passade på att demon-
strera den miljövänliga tvät-
ten för så många som möjligt.

Bildoktorn klippte bandet

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Bandklippning. Bosse Bildoktorn, Dominik Szancinski och Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Jan A Pressfeldt (AD) 
hjälptes åt med att klippa det blågula bandet.

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

– Bättre Bils Gör-Det-Själv-Tvätt invigd
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Älvängen

YEE - uppskattad utbildning.

Hyllad upplaga 
av YEE
KROKHOLMEN. I förra 
veckan arrangerades 
YEE för tolfte gången.

YEE - unga entreprenörer i nya 
Europa, är ett utbildningskoncept 
som Ale kommun utvecklat under tolv 
år. I år deltog 22 ungdomar från sex 
länder. Under en vecka utbildas de i 
kreativt tänkande med fokus på entre-
prenörskap.

Läs sid 10-11

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

Säkra siffror  
      till fast pris!

Nr 28  |  vecka 33  |  2012  |  År 17  |  100% täckning  |

KORG TILL FÖRETAGET!
För att beställa ring: 
0303-975 07 eller prata 
med oss i butiken

Hemstädning
   ger dig tid över!
Kontakta oss så lämnar vi ett prisförslag

PAKETPRIS
NORTH BEND STORMRIDER OVERALL 

www.axums.se

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

Kombitång
TengTools (ord. pris 253 kr)

149:-
Brytbladskniv

20:-

Konstgräset invigt i Alafors

Invigningsceremoni på Sjövallen. Ahlafors IF:s ordförande 
Claes Berglund (mitten) klippte bandet tillsammans med 
Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berglund (M), och 
klubbens projektledare Nils-Åke Johansson.      Läs sid 14
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Vecka 36. Det rådde stor 
oro och oklarhet kring den 
utlovade kvartstrafi ken. Ett 
enat Ale fi ck höja rösten och 
fi ck till sist gehör.

Vecka 34. Profi len Bosse 
Bildoktorn invigde Bättre 
Bils "Gör-Det-Själv-Tvätt" i 
augusti.

Vecka 33. Ahlafors IF blev 
först ut med att formellt 
inviga sitt konstgräs, sedan 
följde Älvängen och Skepp-
landa.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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Kan ej kombineras med andra erbjudanden eller avtal. Bränsleförbrukning blandad körning 4,3–7,4 l/100km. CO2 utsläpp blandad körning 114–174 g/km. Miljöklass Euro 5. *Provkör valfri Opel och fråga din Opel-säljare om en tävlingskod och skriv in den på tavlamedopel.se, 
tillsammans med din motivering. Lycka till!. Bilarna på bilderna kan vara extrautrustade. 5 års nybilsgaranti består av 2 års fabriksgaranti + 3 års förlängd garanti. Obegränsad körsträcka gäller de två första åren alternativt 10 000 mil på fem år. 

Filaregatan 7, Kungälv, Månd–Fred 9–18, 
0303-20 86 00.  www.kongahallabil.se

Erbjudandena gäller t o m 13/1 2013
PREMIÄRÖPPET Lördag 11–15, Söndag 11–15

års
nybils-
garanti

INTE EN I MÄNGDEN

OPEL MOKKA PREMIÄR!  från 179 900 kr

Finansieringsränta

3,95%
Vinterhjul på köpet!

Värde 9 900 kr.

Introduktionserbjudande:

Komfortpaket 1 900 kr
Ord pris 9 900 kr

Astra 1.6 Enjoy 115 hk med bl a:
 Förarpaket

Finansieringsränta

3,95%Vinterhjul på köpet!

Värde 9 900 kr.

 från 

159 900 kr
Opel Astra toppar redan DEKRA:s kvalitetsrapport över 
begagnade bilar, en rapport baserad på över 15 miljoner
inspektioner av mer än 230 olika bilmodeller. Nu vrider vi 
upp nivån ytterligare med vår nya Astra. 

NYA OPEL ASTRA

7 ST BEG OPEL ASTRA KOMBI, 149 900 kr
1,4 Turbo Sport, Årsmodell 2011. Vinterhjul på köpet!

Stillsamt pensionärsliv för sheriffen
Ansvarig utgivare för Ale Tidning och tillika sheriff i Västenklubben.

Under två decennier var ”Ingo” lokaltidningens ansikte i Ale kommun.
Numera lever han ett stillsamt pensionärsliv i Alingsås där de regelbundna 

besöken till High Chaparral fortfarande sätter guldkant på tillvaron.

Vad har du gjort sedan Ale 
Tidning lades ner 1997?

– Jag flyttade hem till 
Alingsås, till samma bostads-
område där jag bodde innan 
jag flyttade till Älvängen. 
De första åren efter tidning-
ens nedläggning gjorde jag 
i stort sett ingenting, men 
2000-05 jobbade jag som 
kanslist på Alingsås Sim & 
Liv. Därefter blev jag pensi-
onär på heltid.

Vad har du för relation till 
Ale idag?

– Senast jag besökte Ale var 
i samband med Älvängens 
julmarknad för fem år sedan, 
det var när ”Loket” var där. 
Den som jag har kontakt 
med är Börje Johansson på 
Repslagarmuseet. Vi träffas 
för en nostalgiträff en gång 
om året.

Förr roade du dig för nöjes 
skull, gör du det fortfarande?

– Föreningen ”Vi som roar 
oss för nöjes skull” som jag 
var med och drog igång 
1981 är nedlagd. Det blev 
många trevliga dansresor 
genom åren, bland annat till 
Sandgrund i Karlstad och 
till Malmö. Jag vet att priset 
för bussresa, hotellövernatt-

ning med supé, dans och 
frukost låg på 475 kronor. 
Det var fantastiskt och väl-
digt uppskattat av de som 
åkte med.

Men High Chaparral besöker 
du fortfarande? 

– Ja, dit har jag åkt varje 
år, ibland flera gånger per 
säsong, sedan 1989. Det 
började med att jag köpte 
en bil av ”Big Bengts” son 
Kent Erlandsson. Vi blev 
vänner och på den vägen 
är det. Nästa resa till High 
Chaparral är redan bokad 
och den blir i slutet av juni.

Någon särskild tidningsar-
tikel du minns från din tid i 
Ale?

– Ja, ett reportage som jag 
gjorde i mitten på 80-talet. 
Det var på natten som en 
person ringde och berättade 
att Agas fabrik i Nol stod i 
lågor. Jag åkte till platsen, 
tog en bild och åkte sedan 
för att framkalla densamma. 
Klockan sju på morgonen 
var jag på tryckeriet och 
sade till dem att stoppa pres-
sarna. Ett par timmar senare 
var jag tillbaka på brandplat-
sen och hade med mig Ale 
Allehanda. Den gången var 

vi snabbare än GT och alla 
andra tidningar.

Handen på hjärtat, har du 
alltid varit politiskt neutral?

– Ja, så är det! Det är fak-
tiskt ingen myt utan jag 
hade en keps för varje parti 
i skrivbordslådan. Jag hade 
utsikt över parkeringsplat-
sen och såg vem som var på 
ingång. Det gällde att välja 
rätt keps i valtider… Jag 
minns att det körde ihop sig 
en gång när Bengt Englund 
(C) och Hasse Andersson 
(S) kom in på redaktionen 
samtidigt. Då fick jag sätta 
på mig båda kepsarna.

Ditt intresse för motorsport 

har alltid varit stort, är det 

bestående?

– Nu följer jag motorspor-
ten från tv-soffan, både rally 
och racing. Jag körde själv 
rally (C-förarklassen), men 
också bilorientering. Nu kör 
jag inte bil överhuvudtaget.

VECKANS 

PROFIL

Namn: Ingemar Johansson.
Smeknamn: Ingo.
Ålder: 68.
Stjärntecken: Fisk
Roligaste bil du ägt: En Cheva 
van som jag köpte 1989. Den 
fi ck hela Ale Tidnings personal-
styrka plats i.
Nyårslöfte: Jag ska inte börja 
röka i år heller.
Historik: Grundade Ale Tidning 
1986, som han drev fram till 
1997 då verksamheten lades ner. 
Dessförinnan var han chefre-
daktör på Ale Allehanda, 1975-
85. Innan dess jobbade ”Ingo” 
bland annat på Volvo, Scaniabi-
lar och Lerums Boktryckeri.

FOTO

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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NÖDINGE. Flera dagar i 
veckan packar Susanne 
Bohman bilen full med 
insamlade kläder, leksa-
ker, hygienartiklar och 
ibland även mat, som 
hon delar ut till hem-
lösa och socialt utsatta 
familjer.

Genom Facebook-
gruppen ”Susannes 
änglar” kan alla hjälpa 
till.

På Stadsmissionens akutbo-
ende Gatljuset i Göteborg 
träffade hon för ett tag sedan 
en hemlös man. Han hade 
tidigare jobbat som advokat, 
men på grund av flera olyck-
liga omständigheter tog det 
inte mer än fem månader 
innan han förlorat allt. 

– Det kan gå väldigt fort 
ibland och plötsligt är alla 
skyddsnät borta. Att hjälpa 
andra är något som alltid har 
berört mig, säger Susanne 
Bohman. 

Hon har alltid varit intres-
serad av människor och har 
jobbat både inom vården och 
med barn- och ungdomar. 
Nu arbetar hon som elev-
assistent för funktionshin-
drade. 

Genom en egen insam-
ling av kläder, saker, möbler, 
hygienartiklar med mera 
hjälper hon inte bara hem-
lösa, utan även andra soci-
alt utsatta människor. Bara 
i Ale har hon kontakt med 
tolv familjer som alla lever 
under den sociala normen 
där pengarna i vissa fall bara 
räcker till att betala hyran. 

– När det var som kallast 
i vinter träffade jag en familj 
som bor i Göteborg. Alla tre 
barnen gick i tunna sommar-
skor eftersom föräldrarna 
inte hade råd att köpa nya. 
Familjen försörjer sig på en 
sjukersättning plus barnbi-
drag och får inget ekono-
miskt stöd eftersom de tidi-
gare legat över norm. 

För ungefär tre måna-
der sedan startade Susanne 
Facebook-gruppen ”Susan-
nes änglar”, som i dagsläget 
har över 300 medlemmar. 
Där byggs ett kontaktnät 
som gör det möjligt att till-
sammans hjälpa ännu fler. 
Vill man skänka saker eller 
hjälpa till på annat sätt kon-
taktar man Susanne, som 

även åker ut och hämtar upp 
saker. Genom forumet kan 
även behövande själva kon-
takta henne och därigenom 
få hjälp. 

– Vill man inte att alla 
ska se skickar man ett privat 
meddelande till mig, berättar 
hon. 

På sidan lägger hon ibland 
upp saker som kan bytas 
mot förbrukningsvaror. Det 
kan till exempel vara ett par 
finare skor som ”säljs” för ett 
paket toalettpapper och en 
flaska tvättmedel.

Hon samarbetar även med 
Ulla Jonsson från Lövgär-
det, som har en liknande 
Facebook-grupp som heter 
”Från hand till hand”. 

– Vi har daglig kontakt. 
Om inte jag har det någon 
behöver så kanske hon har 
det, och tvärtom. Ju fler vi är 
desto större chans har vi att 
hjälpa. 

Hygienartiklar viktigt
Med hjälp av väninnan Ca-
milla Johansson packar Su-
sanne ur säckar med insam-
lade saker som ska sorteras 
och staplas i cykelförrådet 
hon fått tillgång till genom 
sin hyresvärd. Flera dagar i 

veckan åker hon med förnö-
denheter till Gatljuset samt 
caféverksamheten Trappan-
ér. Hon besöker även kvin-
nohärbärgena Lisagården 

och Huldas hus. 
– Många hemlösa blir 

överlyckliga av att få en vin-
terjacka eller ett par lång-
kalsonger. Det som behövs 
mest är barnkläder, jackor, 
jeans, kängor, sovsäckar och 
liggunderlag, men också 
hygienartiklar. En tjej åkte 
ner till Ullared och handlade 
tvål, schampo, deodorant, 
tandborstar, tamponger och 
andra hygienartiklar. Hon 
gjorde sedan i ordning små 
necessärer som jag delade ut 
till hemlösa på Gatljuset. 

Genom hjälparbetet träf-
far Susanne nya människor 
hela tiden och får ta del av 
deras häpnadsväckande och 

gripande livshistorier. Tack-
samheten de visar henne är 
vad som får henne att fort-
sätta kampen för samhällets 
mest utsatta – tillsammans 
med sina änglar. 

Ängeln i 
Nödinge
– Susanne Bohman driver 
insamling genom Facebook

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Camilla Johansson från Starrkärr och Susanne Bohman från Nödinge i färd med att sortera insamlade saker, som ska komma 
till nytta för behövande människor. 

Ett cykelförråd används som lager. Innan Gatljuset kom och 
hämtade 79 säckar runt jul var det fullt från golv till tak. 

Leksaker uppskattas extra mycket av barn som kanske an-
nars inte skulle få några. 

Gäller t o m 13 januari 2013, med reservation för slutförsäljning.

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

39kr 

30%
PÅ ALLA VÄXTER 

I VÄXTHUSET
TULPANENS DAG! 15 JANUARI

Tulpaner 
10-pack
Priset gäller endast under denna dag
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Måndag 19.00 Skivstång Nödingeskolan
 20.00 Styrka Bas Nolskolan

Tisdag 17.00 Medel Nolskolan

Onsdag 19.00 Core Nödingeskolan

Tordag 19.00 Skivstång Nödingeskolan
 19.00 Medel Älvängens Kulturhus

Söndag 16.00 Hoppis&Skuttis Sporthallen Nödinge
 19.00 Bas Älvängens Kulturhus

Terminsstart
Måndag 14 januari 2013

GRATIS
prova på hela första veckan

I vår erbjuder vi

Hoppis&Skuttis
För barn 2-6 år i följe med förälder

Core 
Funktionell träning med fokus på 

bålstabilitet

Skivstång
Effektiv och utmannade styrketräning

Bas
Lagom tuff och enkel för att passa de flesta

Medel
Jympa med en del hopp och högre tempo

Bas Styrka
Jympa med mer utrymme för styrketräning

träna med oss

Vi har något för alla!
Ä

Program 14/1 - 28/4

Läs mer om passen och om oss på

www.friskissvettis.se/ale
Telefon: 0702-902 757

PRISER 
Jympa (termin)

Vuxen/ungdom

750 kr/400 kr 

10- klippkort
800 kr

Hoppis&Skuttis
300 kr

(inget medlemskap
för vuxna krävs)

Medlemskap  
Vuxen/Ungdom

100 kr/helår
Barn

50 kr/helår

Motionsdans
Gammal- och Gilledans 

Barndans - Torsdagar
Startar 17 januari 2013 - 10 ggr

2-4 år kl 17-17.30 5-7 år kl 17.30-18.15
Information/anmälan 0303-74 85 87

Motionsdans
Bugga i Alafors

Torsdagar 
Medborgarhuset i Alafors

Startar 17 januari 2013
10 torsdagar 

Bugg för nybörjare
Kl. 18.30 - 19.45

Bugg fortsättning
Kl. 19.30 – 21.00

400:-/10 kvällar eller 50:-/kväll

Anmälan: Margareta 0303-74 85 87
www.dfkorkskruven.com

I samarbete med:

Söndagar kl. 17-20
Bygdegården i Skepplanda

Startar 13 januari 2013
13 söndagar – 50:-/kväll

Måndagar kl 19-22
Folkets hus i Älvängen
Startar 14 januari 2013

50:-/kväll
Grunddanser fr kl 19

Även nybörjare - Anmälan
Mera varianter - Gillesdanser fr kl 20

Information: Margareta  0303-74 85 87
www.dfkorkskruven.com

 I samarbete med:

KUNGÄLV. Ahlafors IF 
svarade för en gedigen 
insats i prestigefyllda 
Ytterby Cup.

Efter stort fi nalraffel 
stod Gunnilse IS som 
segrare.

Lagen möts snart 
igen, men då i årets 
division tre.

Det står redan klart att Ahla-
fors IF kommer att få stöta 
på Gunnilse ett par gånger 
under 2013, men redan i sön-
dags fick de båda mäta kraf-
ter. Fram till finalen var båda 
lagen obesegrade i Ytterby 
Cup – och så var det även efter 
full tid. Peter Antonsson tog 
vara på en hörna när blott sek-
under återstod av matchen. 
2-2 betydde tre minuters 
sudden death med bara två 
spelare plus målvakt i vardera 
lag. En uppställning som såg 
ut att kunna gynna Ahlafors 
IF vars burväktare Andreas 
S k å n b e r g 
ö v e r g l ä n s t e 
alla i turne-
ringen. Nu fick 
AIF dessvärre 
inte börja med 
boll, utan Gunnilse kunde 
etablera ett kompakt tryck 
mot det gulsvarta målet som 
förutom Skånberg försvarades 
av Johan Elving och Henrik 
Andersson. Ahlafors såg ut 
att ha klarat av den första stor-
men och var på väg att anfalla 
när Gunnilse vann en duell på 
mitten. Trots ett uppoffrande 
agerande lyckades inte AIF 
avvärja attacken. Det var trots 
allt en förlust som gick att leva 
med. Gunnilse ställde upp i 
ett Barcelonalikt matchställ 
och bjöd också på såväl snabb 
som teknisk fotboll.

Ahlafors IF å sin sida bjöd 
som vanligt på en giftig och 
dominant inomhusfotboll, 

där målvakten Andreas Skån-
berg är hårt engagerad och 
utgör ett ständigt hot med 
sitt tunga skott. Egentligen 
var det bara Gunnilse som 
lyckades neuatralisera denna 
power-play-liknande spel-
strategi som imponerade på 

Kungälvspu-
bliken.

Årets tunga 
värvning från 
Örgryte IS, 
spelande assis-

terande tränaren, Jonatan 
Lindström, agerade coach i 
turneringen. Han var själv-
klart nöjd med allt, utom 
finalresultatet.

– Det är en välspelad final 
som vi lika gärna kunde ha 
vunnit. På sätt och vis tycker 
jag att vi blir bortdömda. Det 
är två mycket tveksamma 
ingripanden som får förö-
dande konsekvenser. Bland 
annat gör Johan Elving ett 
regelrätt mål som blir bort-
dömt. Hur som helst så tycker 
jag killarna gör en mycket bra 
turnering och det är självklart 
mest synd om dem att de inte 
får sätta pricken över i, sa 
Lindström dagen efter. 

Dessutom tillade han att 
lagen snart möts i serien och 
då…

– Jag är övertygad om att 
vi kommer att ge dem en rejäl 
match utomhus. Jag vinner 
hellre i serien än i Ytterby 
Cup… 

I turneringen hade Ahla-
fors IF många målskyttar, 
men de främsta var Johan 
Elving 5, Peter Antonsson 4 
och Moa Abdulrazek 3.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

– Gunnilse blev till sist för svåra i Ytterby Cup

Ahlafors IF föll i fi nalen

Andreas Skånberg var turneringens bäste målvakt och har 
en mycket central roll i AIF:s spelidé inomhus. Han går gärna 
upp till halva plan och låter foten tala.

Johan Elving var AIF:s 
främsta utespelare i Ytterby 
Cup. Han går tveklöst mot 
ytterligare en bra säsong.

FOTBOLL
Ytterby Cup final
Ahlafors IF – Gunnilse IS 2-3 (sudden)



0303-459 000

Ale Taxi Ditt lokala 
taxibolag

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

trakten som sitter i bilen.

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

Stefan Nilsson, behörig elinstallatör
Välkommen att höra av dig 

076-2792212

All typ av 
elinstallation

Kilanda
Öppettider måndag-fredag 

06.30-15.30.
Sand, grus, singel, 

kullersten, makadam, för 
avhämtning eller leverans.

Ordertelefon 031-86 77 00

www.jehander.se

ALE - LILLA EDET

SOLSKYDD

ALLT INOM SOLSKYDD
Persienner • Markiser

Stöldgaller • Solfilm för bilar och kontor

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

PERSIENN- OCH 
MARKISMONTERING

Ale Torg
0303-33 67 30

www.handelsbanken.se/ale_torg

HJS 
FOTVÅRD

ALE
DJURKLINIK

- en personlig klinik med stora resurser

Hästavdelningen
0303-33 59 60

Smådjursavdelningen
0303-33 59 70

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

Fax: 0303-22 96 29

Stålkonstruktioner. Stora,
tunga och komplicerade.

Det är vi bra på.

Tel 0303-960 50     www.bmab.net

Borgvalls
Elmontage AB

Mobil
0701-09 02 09

Kontorstelefon / fax
031-709 02 09

Nunnegårdsgatan 28, 442 41 Kungälv

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

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

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

0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

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

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com

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

Tack för alla insatser under 2012.  
Nu tar vi nya tag!

KOM OCH VAR MED DU OCKSÅ  
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 - ALLA BEHÖVS  
Vi finns på Vimmervi IP vid Vimmersjön.

NÖDINGE – SÅ KLART 

STURES 
SPISAR AB

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

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

Utgår även ifrån Ale kommun

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

PER MAXE BYGGNADS AB
Nybyggnad, om- och tllbyggnad, 

ROT-arbete

Tel 0706 - 51 84 86
Fax 0303 - 964 78

E-post info@permaxe.se

www.permaxe.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 
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0303-74 22 92

0736-26 19 29

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

privatpersoner.

Vi erbjuder ett komplett 
utbud av måleritjänster för 

byggare, offentliga beställare och 
privatpersoner.

Rödjans väg 13, NÖDINGE 
0303-960 70

Med det 
breda 

sortimentet

FOTBOLL
www.laget.se/nskfotboll

0303-971 10
Ale Torg 16, Nödinge

INTENSIVKURS

6.800:-

Butik & verkstad: 
Utmarksvägen 8 

Servicebil
0708-93 56 67

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

Husbilar
Husvagnar

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

Välkommna 
måndag & onsdag 

kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

måndag & onsdag
kl 07:00-15:00 

0303-33 81 63

- medicinsk fotvård
- diabetes fotvård mm

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

0702-88 99 17
www.hjsmedfot.com

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

Tobias Sigestrand 
070-984 39 40

www.tsmureri.com

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

Tack för alla insatser under 2012.  
Nu tar vi nya tag!

KOM OCH VAR MED DU OCKSÅ  
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 - ALLA BEHÖVS  
Vi finns på Vimmervi IP vid Vimmersjön.

NÖDINGE – SÅ KLART 

STURES 
SPISAR AB

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

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

Utgår även ifrån Ale kommun

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

PER MAXE BYGGNADS AB
Nybyggnad, om- och tllbyggnad, 

ROT-arbete

Tel 0706 - 51 84 86
Fax 0303 - 964 78

E-post info@permaxe.se

www.permaxe.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 
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FOTBOLL

BANDY

HANDBOLL

Ytterby Cup, Mimershallen.
Gruppspel:
Säve – Ahlafors 1-5
Mål AIF: Johan Elving 2, Andreas 
Skånberg, Shkar Nawzad, Ale El-
rafai.

Romelanda – Ahlafors 2-3
Mål AIF: Moa Abdulrazek 2, Peter 
Antonsson.

Ahlafors – Gunnilse röd 6-1
Mål AIF: Johan Elving 2, Sebastian 
Hällbäck 2, Anders Andersson, Peter 
Antonsson.

Gruppspel (slutspel)
Hisingsbacka 1 – Ahlafors 2-4
Mål AIF: Sebastian Hällbäck 2, Johan 
Elving, Niklas Ahlbom.

Ahlafors – Backa 2 2-0
Mål AIF: Andreas Skånberg, Moa 
Abdulrazek.

Semifinal:
Hisingsbacka 2 – Ahlafors 0-2
Mål AIF: Shkar Nawzad, Henrik 
Andersson.

Final:
Ahlafors – Gunnilse blå 2-3 (efter 
sudden death)
Mål AIF: Peter Antonsson 2.

Division 1 västra
Surte BK – Skövde Bandy 20-3 (7-2)
Mål SBK: Christoffer Ohlsson 7, 
Henrik Jönsson 4, Martin Östling 3, 
Adam Rohr 2, Jonas Eriksson 2, Aldin 
Cirkic och Tommy Jönsson 1 vardera. 
Matchens kurrar: Christoffer Ohlsson 
3, Adam Rohr 2, Martin Östling 1.

BOHUS. Surte BK bjöd 
på ett minnesvärt mål-
fyrverkeri när Skövde 
Bandy krossades med 
20-3.

Christoffer Ohlsson 
blev sjumålsskytt.

Inget lag har ännu 
varit nära att skaka 
serieledarna.

Surte BK dominerar klart 
division 1 västra, men än så 
länge hänger Otterbäcken 
med. Går båda lagen obe-
segrade fram 
till den sista 
o m g å n g e n 
väntar en helt 
a v g ö r a n d e 
seriefinal. Den 
spelas söndag 
24 februari 
på Otter-
strand. Båda 
lagen visar god målform. 
Otterbäcken besegrade för 
en tid sedan Höjden med 
hela 18-1 och Surte slog i 
lördags Skövde med impo-
nerande 17-måls marginal. 
Det var framför allt i den 
andra halvleken som gäster-
nas 47-årige keeper fick det 
som svettigast. Christoffer 
Ohlsson gjorde fyra mål tret-
ton minuter och Surte gick 
från 13-3 till 17-3. Anfalls-
partnern Henrik Jönsson 
hängde in fyra bollar, tillsam-
mans gjorde duon alltså mer 
än hälften av målen. Lagkap-
ten Adam Rohr imponerade 
också och svarade för sju 
poäng med fem målgivande 
passningar. Gästerna förned-
rades och kollapsade.

– Jag hade det på känn att 
det skulle kunna rinna iväg 
när vi fick 6-0 första halvtim-

men, men 20 mål… Det är 
ganska otroligt, men killarna 
körde på och hade skoj. Vår 
formkurva pekar fortfarande 
uppåt och jag tycker fortfa-
rande det finns detaljer som 
kan förbättras. Vi låg kanske 
på runt 80% när serien 
började, nu närmar vi oss 
100. När sista matchen mot 
Otterbäcken ska spelas är vi 
förhoppningsvis som allra 
bäst, säger en positiv Surte-
tränare, Robert Holmén.

Är det motståndet som 
är för dåligt 
eller är ni för 
bra för ban-
dyettan?

– Det är 
nog en kombi-
nation. Skövde 
är inget jum-
bolag och har 
inte förlorat 

så här stort tidigare, vilket 
vittnar om att vi troligtvis är 
väldigt bra just nu.

– Mycket kan hända än, 
men visst ser det bra ut. Jag 
tror ju innerst inne att både 
vi och Otterbäcken går obe-
segrade, men som sagt det 
gäller alltid att hålla en hög 
lägstanivå om man ska vinna 
en serie.

Närmast väntar Kålland 
borta på lördag. En match 
som kan komma att spela 
inne eller ute.

– Ja, det är klart att vi före-
drar inomhus. Vi är ju mest 
vana vid det och har säkert 
en fördel av så bra förutsätt-
ningar som möjligt.

Lördagens seger med 20-3 
är den största i Surte BK:s 
moderna historia. Ingen som 
tidningen har varit i kontakt 
med kan påminna sig om att 

klubben har gjort 20 mål i en 
seriematch.

���d����� d
�d��ö� d
�����ö� d
dd�turvt

�
WHQJ\G�QHSS¸�U¦�HQLOQR�JQLQNREHFLYUHV�U§9 �

UHQ§PU¸I�KFR�UHWVQ¦MW�DUE�DOOD�YD�QH�ǿ�WQXU �

���DWR\R7�QH�YD�WHS¸N�GHP�UHPPRN�PRV
d

d©·rº°¥«²¹¯¥¸³½³¸r»»»dą´d¥¯³�

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

– Allt talar för ett avgörande i sista matchen

Målfest med Surte BK

BANDY
Division 1 västra
Surte BK – Skövde Bandy 20-3 (7-2)
Kareby – Surte BK 5-7
Surte BK – Kareby 9-3
Skövde – Surte BK 3-5
Surte BK – Kålland 8-4

Sju mål! Christoffer Ohls-
son har minst sagt hittat 
målformen.

Lagkapten Adam Rohr leder sitt lag mot nya framgångar 
och han gör det genom att visa vägen. Sju poäng senast.

Division 2 västsvenska västra 
damer
Nödinge SK – HP Warta 18-12 (8-5)
Mål NSK: Elina Mathiasson 8, Catrine 
Aronsson 4, Jessica Edler 2, Jenny 
Jensdottir 2, Jessica Petersson 2. 
Matchens kurrar: Catrine Aronsson 
2, Elina Mathiasson 1.

Huvudsponsorer www.laget.se/nodingesk

Välkomna!
MATCHSPONSOR

Ale Torg

VECKANS MATCHER 
Lördag 12/1 - Nödinge Sporthall

P02 14.00 Nödinge - Sävehof 7

Söndag 13/1 - Ale Gymnasium
F02 11.10 Nödinge - Alingsås
P02 12.40 Nödinge - Sävehof 6
D jun 14.00 Nödinge - Halmstad HP

TO Bygg

Martin Östling, Surtes egen 
skridskokung.
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BANDYFEST

VS.

SKARPE NORD

IFK Kungälv
ONSDAG 9 JANUARI 19:00

Brobergs IF

VS.
IFK Kungälv

ONSDAG 16 JANUARI 19:00

Bollnäs GoIF

ÖHK Göteborg har glidit ifrån i damhandbollens divi-
sion 2 västsvenska västra, 
men kampen om andra-
platsen kan bli dramatisk. 
Nödinge har inte gett upp 
och är – förvisso med en 
match mer spelad – bara en 
poäng efter HK Aranäs. Års-
premiären mot HP Warta 
gav två nya pinnar även om 
det fanns mycket mer att 
önska av spelet.

– Det märks direkt när vi 
inte har tränat regelbundet 
och framför allt inte spelat 
match. Jag tycker ändå att 
vi visar en trygg stabilitet, 
särskilt bakåt, analyserade 
NSK-tränaren 
Mats Olofs-
son efter slut-
signalen.

Motståndet 
var besked-
ligt, det måste inte nog 
understrykas, men visst var 
hemmalagets försvarsspel 

stundtals orubbligt. Catrine 
Aronsson styrde och ställde 

i det defensiva 
arbetet, framåt 
var storskytten 
Elina Mathias-
son svårstop-
pad. Det blev 

ändå en målfattig drabb-
ning, men av NSK:s åtta mål 
i första halvlek gjorde Elina 
fem av sina totalt åtta.

– Det är framåt vi har pro-
blem. Vi kastar bort alldeles 
för många bollar och gör 
helt enkelt för mycket miss-
tag, men det är alltid starkt 
att vinna, konstaterade Mats 
Olofsson som ser ljust på 
framtiden.

– Vi kommer att vara med 
i toppstriden. Tjejerna visar 
en bra attityd och inställ-
ning. I tabellen kan vi se att 
vi är seriens bästa lag bakåt 
och det ska inte bli lättare att 
göra mål på oss i vår. Proble-
met är att vi gör för lite mål.

Nu får Nödinge också 
chansen att vässa anfallsspe-
let, då nästa match dröjer till 
lördag 19 januari där för-
hoppningsvis en revansch 
mot Drott väntar på borta-
plan.

- Älska handboll

Mer info på hemsidan www.laget.se/alehf

Älvängen

Matchsponsorer:

Välkomna!

MATCHER 
Söndag 13 januari
ALE GYMNASIUM 

Herr div 3, 15.45 Ale HF - HK Hök

ÄLVÄNGENS KULTURHUS 
Div 4, 14.30 Ale HF 2 - Bjurslätt

 Dam div 5, 15.45 Ale HF - Varberg
Div 6, 16.45 Ale HF 3 - Spindeln BK

HANDBOLL
Division 2 västsvenska västra damer
Nödinge SK – HP Warta 18-12 (8-5)

– NSK:s handbollsdamer 
har tätkänning

Seger utan 
fyrverkeri

Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

NÖDINGE. Inget fyrverkeri, men väl två viktiga 
poäng.

Nödinge SK:s handbollsdamer gjorde bara vad 
som krävdes mot HP Warta.

Elina Mathiasson visade vägen med nära hälften 
av hemmalagets mål.

BARNGYMNASTIK
Måndagar - start 21/1

Hopp- och lekgympa, 4-5 år 18.15-19.00
Hålanda Bygdegård.

Torsdagar - start 24/1
Gympa med mycket lek, 6-8 år 18.00-18.45

Hålanda Bygdegård.

Torsdagar - start 24/1
Gympa för lite äldre barn, 9-11 år 19.00-19.45

Hålanda Bygdegård.

Under v 4 och 5 kan du prova våra pass utan kostnad.  
Avgift: Vuxna och ungdomar 550 kr, barn 250 kr för 12 veckor.

Ingen föranmälan!
Mer info på vår hemsida, www.halandasimtrim.se

Hålanda 
Sim & Trim

Våren 2013

VUXNA och UNGDOMAR
Måndagar - start 21/1

Vattengympa 19.45-20.45 
Skepplanda Simhall.

Tisdagar - start 22/1
Afropass 19.00-20.00 

Garnvindeskolan Skepplanda. 

Torsdagar - start 24/1
Medelpass 19.00-20.00

Höjdpunkten i Nygård.

Lördagar - start 26/1
Medelpass  10.00-11.00

Garnvindeskolan Skepplanda. 

Söndagar - start 27/1
Medelpass  19.00-20.00

Hålanda Bygdegård.

Stabilt försvar. Carina Svensson och Ida Hessfelt delade på 
ansvaret i målet, men särskilt många kvalifi cerade räddning-
ar behövde de inte göra bakom den blå muren.

Dirigent. Catrine Aronsson var bäst på plan och styrde det 
mesta när HP Warta besegrades.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se
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och framför allt inte spelat 
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vi visar en trygg stabilitet, 
särskilt bakåt, analyserade 
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Mats Olofs-
son efter slut-
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var besked-
ligt, det måste inte nog 
understrykas, men visst var 
hemmalagets försvarsspel 

stundtals orubbligt. Catrine 
Aronsson styrde och ställde 

i det defensiva 
arbetet, framåt 
var storskytten 
Elina Mathias-
son svårstop-
pad. Det blev 

ändå en målfattig drabb-
ning, men av NSK:s åtta mål 
i första halvlek gjorde Elina 
fem av sina totalt åtta.

– Det är framåt vi har pro-
blem. Vi kastar bort alldeles 
för många bollar och gör 
helt enkelt för mycket miss-
tag, men det är alltid starkt 
att vinna, konstaterade Mats 
Olofsson som ser ljust på 
framtiden.

– Vi kommer att vara med 
i toppstriden. Tjejerna visar 
en bra attityd och inställ-
ning. I tabellen kan vi se att 
vi är seriens bästa lag bakåt 
och det ska inte bli lättare att 
göra mål på oss i vår. Proble-
met är att vi gör för lite mål.

Nu får Nödinge också 
chansen att vässa anfallsspe-
let, då nästa match dröjer till 
lördag 19 januari där för-
hoppningsvis en revansch 
mot Drott väntar på borta-
plan.

- Älska handboll
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MATCHER 
Söndag 13 januari
ALE GYMNASIUM 

Herr div 3, 15.45 Ale HF - HK Hök

ÄLVÄNGENS KULTURHUS 
Div 4, 14.30 Ale HF 2 - Bjurslätt

 Dam div 5, 15.45 Ale HF - Varberg
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NÖDINGE. Inget fyrverkeri, men väl två viktiga 
poäng.

Nödinge SK:s handbollsdamer gjorde bara vad 
som krävdes mot HP Warta.

Elina Mathiasson visade vägen med nära hälften 
av hemmalagets mål.

BARNGYMNASTIK
Måndagar - start 21/1

Hopp- och lekgympa, 4-5 år 18.15-19.00
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Mer info på vår hemsida, www.halandasimtrim.se
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Höjdpunkten i Nygård.
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Garnvindeskolan Skepplanda. 
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Medelpass  19.00-20.00

Hålanda Bygdegård.

Stabilt försvar. Carina Svensson och Ida Hessfelt delade på 
ansvaret i målet, men särskilt många kvalifi cerade räddning-
ar behövde de inte göra bakom den blå muren.

Dirigent. Catrine Aronsson var bäst på plan och styrde det 
mesta när HP Warta besegrades.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

2013  |   vecka 2  |   nummer 1  |   alekuriren 21SPORT

Vi vill tacka 
våra sponsorer:

Ale Lampan
Ale Radio och TV service
Ale Zoo
Allans
Ananda Thai take away
Axums Järn AB
Beijers
Blomsterriket
Blå Tunga AB
Colorama Kungälv
Colorama Älvängen
Cura Capillorum
Dahlmarks herr och damfrisering
Drömhuset
ELON i Nol
Frukt och Grönsakshuset
GH:s
Godisbana Alafors
Godislagret Nödinge
Grolls Yrkesbutik
Grunnegumman
Hårateljén
ICA Kvantum
KB rör AB
Klippoteket Huvudsaken
Klippstudion
Klädkällaren
Kungälvs Kexfabrik
LeKa´s Mat och Hälsa
Lenas ZOM friskvård
Limit
Ljuva Hem
Mias catering
Nols  Färg
Nols Pizzeria
SE Järn
Salong Jessie

Salong Studio 4
Salong Trasten
Shell i Nol
Skoalla
Smycka
Starrkärr och Kilanda församling
Statoil AB Älvängen
Stures Spisar AB
Swedbank
Svenheimers konditori
Systembolaget
Tant Rut
Team Sportia
Tempo
Thai Pailin
Tit Bits
Tonys Guld
3-stadsakustik AB
Tudor AB
XLNT
Z-klipp
89:ans
Älv-Anns Kiosk och Gatukök
Älvblomman AB
Älvängens Cykel
Älvängens Frisörteam
Älvängens Garn och Textil

samt ALLA som har hjälpt till på 
AIF:s Julmarknad på Furulund.

GOD FORTSÄTTNING 
önskar Julmarknadskommitteén 
Ahlafors IF

I samarbete med Alebacken SK, 
Friluftsfrämjandet & Ale Fritid

Alla barn och ungdomar upp till 20 år åker gratis i backen 18/1  

För anmälan till skidskolan se www.alebacken.nu

GRATIS!

ALEBACKEN ÖPPEN 

FÖR VAKNA ÅKARE!
FREDAG 18 JANUARI KL 18-21

GRATIS

(min.ålder 10 år)

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

BOHUS. Från Bohus till 
löpargymnasiet i Sol-
lentuna och vidare till 
skollaget på college i 
USA. 

Mary Alenbratt, 22 
lever sin dröm i Dallas, 
Texas och till somma-
ren tar hon examen.

I november mottog 
hon den prestigefyllda 
utmärkelsen ”Måna-
dens friidrottare” av 
Svensk Friidrott.

Under julhelgen byttes trä-
ningsbanan i USA mot lokal-
vägen hemma i Bohus. Det är 
tur att löpning går att träna 
var som helst. 

Efter tre och ett halvt års 
studier och träning med skol-
laget på Southern Methodist 
University i Dallas ska Mary 
Alenbratt påbörja ett nytt 
kapitel till sommaren.

– Jag har inte bestämt ännu 
vad jag vill göra efter college. 
Jag har inte varit hemma på 
nästan sju år och det hade 
varit kul att plugga vidare i 
Göteborg, men vi får se.

Redan på löpargymnasiet 

i Sollentuna hade hon siktet 
inställt på USA och flera col-
lege hörde av sig och erbjöd 
henne stipendium. 

– Till slut valde jag ett som 
verkade bra, men jag hade 
ingen aning alls om vad som 
väntade. Det blev till och 
med bättre än vad jag hade 
vågat hoppas på.

Förutom business mana-
gement, som är hennes 
huvudämne, läser hon även 
kinesiska och i somras spen-
derade hon två månader i 
Beijing tillsammans med 
kinesklassen från skolan.

– Jag hade läst så mycket 
kinesiska, även på gymna-
siet, men visste egentligen 
ingenting om Kina så det var 
verkligen en rolig upplevelse. 
Många kineser tyckte att det 
var roligt att jag pratade deras 
språk.

Hårt motstånd
Kinaresan innebar också en 
välbehövlig paus från löpträ-
ningen eftersom hon i våras 
hade dragit på sig skador och 
tappat motivationen. 

Full med ny energi kom 
hon tillbaka till träningen 

i höstas och framgångarna 
avlöste varandra. 

När hennes lag inte blev 
uttaget till de stora nationella 
universitetsmästerskapen 
(NCAA) tilldelades hon ett 
individuellt ”wildcard”, tack 
vare sin starka insats i regi-
onmästerskapet. Resultatet 
blev en 115:e plats av 250 
deltagare.

Det i sin tur gav henne en 
plats i truppen till terräng-

EM i Budapest, Ungern 
där hon slutade som bästa 
nordbo med en 18:e plats i 
äldre juniorklassen. 

– Motståndet i Nationals 
är otroligt hårt, som med alla 
sporter i USA. Det är svårare 
att komma på en bra place-
ring där än i EM, trots att 
man springer lika bra. Sedan 
är marginalerna väldigt små, 

Glänser i USA
– Löpningen tog Mary Alenbratt ut i världen

Under hösten har Mary Alenbratt från Bohus deltagit i såväl de stora universitetsmäster-
skapen i USA som i terräng-EM i Budapest. 

Mary Alenbratt
tränar 13 pass i 
veckan och samman-
lagt springer hon
 mellan 70 och 80 mil.

MARY ALENBRATT

Ålder: 22
Bor: Bohus (för nuvarande i Dallas, 
Texas, USA)
Familj: Mamma Lena, pappa 
Stefan, två storebröder och en 
storasyster
Gör: Läser business management 
och kinesiska på Southern Metho-
dist University i Dallas. Är nu inne 
på sitt fjärde och sista år. 
Idrott: Springer för skolans track- 
och crosslag, för vilket hon har 
fullt stipendium. 
Intressen: Löpning, språk, kompi-
sar, shopping och bloggen
Ser mest fram emot 2013: Kvala 
in till Nationals, ta examen och se 
hur livet blir efter college. 
Aktuell: Blev i november utsedd 
till ”Månadens friidrottare” av 
Svensk Friidrott.

så det behöver inte skilja 
mycket för att tappa många 
placeringar. Det största är 
ändå att få springa för Sve-
rige. 

För sina stora framgångar 
under hösten fick hon i 
november motta Svensk Frii-
drotts utmärkelse ”Månadens 
friidrottare”, något hon ser 
som en stor ära.

– Jag har ofta läst om andra 
som blivit utsedda, men hade 
ingen tanke på att jag kunde 
bli det. Jag blev helt chockad 
när de ringde. För mig är det 
verkligen en stor grej.

Nu ser hon fram emot 
att ge järnet på vårens täv-
lingar och målet är att kvala 
in till Nationals som i år går i 
Eugene, Oregon. 

Vistelsen i USA har gett 
Mary Alenbratt nya perspek-
tiv, på många olika sätt.

– Det bästa är att träffa folk 
från andra kulturer och se hur 
andra har det. I USA har man 
mycket inställningen att allt 
går om man vill och alla tror 

att de kan bli bäst. Det tycker 
jag är motiverande. 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Tung start 
för Ale HF
HALMSTAD. Ale HF av-
slutade höstsäsongen 
tungt.

Starten på det nya 
året blev inte mycket 
bättre.

Storförlust borta mot 
Halmstad med 33-23.

Det skulle gå att svartmåla 
Ale HF:s säsong i division 
tre ganska ordentligt. Sex 
raka matcher utan seger. 
En poäng sedan mitten av 
november, men faktum kvar-
står. Ale HF har ett digert 
spelarmaterial och behöver 
bara få bitarna på rätt plats.
Serietvåan Halmstads HP 
blev som väntat ingen lätt 
nöt att knäcka och det blir 
tufft även i nästa omgång, då 

HK Hök kommer på besök 
i Ale gymnasium på söndag. 
När lagen möttes i höstas 
vann Hök med tolv bollar, så 
revanschlust lär det inte råda 
brist på.

Ale HF har samlat ihop 
nio poäng på 14 matcher, 
vilket naturligtvis är betyd-
ligt sämrre än vad laget hop-
pats på inför säsongen.

Nu ser det inte ut att vara 
någon överhängande risk 
för att Ale HF ska åka ur, då 
jumbolagen fortfarande är på 
behörigt avstånd.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Niclas Ericsson och Ale HF har en 
del att bevisa i vår.
Arkivbild: Allan Karlsson
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Schleswig
-Holsteins idyll
4 dagar i Dersau, Tyskland
Hotel Waldblick Galerie 
Leiber´s ★★★  
Mellan Kiel och Lübeck ligger det 
natursköna landskapet Naturpark 
Holsteinisches Schweiz med mer 
än 200 små och stora sjöar. Vid 
den största av dessa sjöar, Plön 
See hittar man den lilla byn 
Dersau, där värdsparet Leiber 
står redo att välkomna er till 
det nyrenoverade hotellet, som 
ligger vackert och endast 500 
meter från den idylliskt belägna 
sjön. Härifrån är det perfekt att 
ge sig iväg på upptäcktsfärd i 
den sköna naturen. Besök även 
hansastaden Lübeck (62 km). Ankomst: Valfri 2/1-28/6 2013.  

Pris per person i dubbelrum 

1.499:-
Pris utan reskod 1.649:-

 
Hotel Waldblick

1 barn 
6-14 år 

½ priset 

Gardasjöns prakt
4 dagar i Garda, Norditalien

Sport Hotel Olimpo ★★★★ 
Hotellet ligger 500 m från den sydliga delen av sjön, stränderna 
och centrum med ett stort poolområde och solterrass, omgivet av 
citrusträd och vinodlingar. 

Ankomst: Valfri 1/5-10/7 och 24/8-10/10 2013. 

Pris per person i dubbelrum

från1.149:-

 Turistskatt 1-5 EUR 
per person/dygn. 

 1.899:- 

 2.649:-

★★★★ 
Alingsås med sina kullerstensbelagda 
gator, trähus, originella butiker och 
många caféer ligger ca 40 min från 
Göteborg. Ert hotell ligger mitt i centrum. 

Pris per person i dubbelrum

1.199:-

 Ankomst: Fre-lör 
11/1-14/6 samt valfri 
flera helgdagar 2013
– ring & hör!
Endast slutstädning.

Caféstaden Alingsås
3 dagar i Västergöt land

BESTÄLL NU PÅ:

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

ÄLVÄNGEN. Repslagarmu-
seet inviger utställningsåret 
2013 med ”Rot och Ram” 
av Bert Tibblin. Det är en 
utställning med konst i flera 
dimensioner, som innehåller 
verk från längesen till nutid. 
Vi får se och njuta av arbe-

ten i trä, grafik, teckning och 
akvarell, eller som Bert själv 
uttrycker det;

– En salig blandning, som 
jag tror ska roa besökarna.

Bert Tibblin, född 1930, 
är konstutbildad vid Slöjd-
föreningens skola i Göte-

borg (idag 
Högskolan 
för industri 
och design). 
Han har 
varit yrkes-
verksam som 
reklamman 
i cirka 40 
år, men från 
1990 har han 
helt ägnat 
sig åt de så 
kallade fria 
konsterna i 
de flesta tek-
niker.

Bert har 

deltagit i flera utställningar 
enskilt eller tillsammans med 
andra, bland annat juryvald 
deltagare i två av akvarellsäll-
skapets utställningar 1966 
och1969. Därmed har Bert 
varit representerad på Val-
demarsudde. Än i dag i hög 
ålder har Bert fortfarande 
kvar stor kreativitet och ska-
parförmåga.

Bilderna på utställningen 
uttrycker stark målarglädje, 
gärna med humoristiska och 
lustiga inslag. Det ger sig till 
känna bland annat som mun-
tert karikerande småskulptu-
rer, ofta i form av djur ibland 
med bemålad bark.

Inspiration till akvareller 
och teckningar får Bert oftast 
från naturen och sin fantasi. 
Akvarellerna utmärks ofta av 
luftig lätthet. De kan dock 
ibland vara uttalat monu-
mentala eller ha dynamisk 

karaktär. Vissa har också 
en abstrakt hållning där ett 
landskap bara anas i virv-
lande kolorit.

Det är en glädje för Rep-
slagarmuseet att visa Bert 
Tibblin. Både stora och små 
besökare kommer säkert 
hitta här något att tycka om 
och glädjas åt.

Utställningen pågår 20 
januari – 24 februari. Invig-
ningstalare är konstnären 
Helen Nork, som är ord-
förande i Göta Älvdalens 
konstförenings konstnärs-
centrum.                         ❐❐❐

SKEPPLANDA. Nedräkningen 
har börjat.

På lördag är det premiär för 
Ale Teatersällskaps senaste 
produktion – Hagakåkar.

– Det är taggat och lite pir-
rigt, säger ordföranden Cecilia 
Alfredsson.

Efter några års uppehåll är Ale Tea-
tersällskap åter i rampljuset. Söder-
kåkar av Gideon Wahlberg har 
blivit Hagakåkar efter viss manus-
bearbetning signerad regissör Karin 
Sillberg. Repetitionerna har pågått 
under hela hösten och intensifierades 
runt årsskiftet. På torsdag sker den så 
kallade generalrepetitionen och på 
lördag stundar efterlängtad premiär 
i Skepplanda bygdegård.

– Detta är vår hemmaplan så det 

känns helt naturligt att föreställning-
arna äger rum just här. Totalt blir det 
sju stycken, berättar Cecilia Alfreds-
son.

Varje föreställning har plats för 
115 personer, fler ryms inte i lokalen. 
Premiären förväntas bli slutsåld, som 
alltid när Ale Teatersällskap står för 
underhållningen.

– Vi hoppas och tror att Hagakå-
kar ska falla publiken i smaken. Karin 
Sillberg svarar för ett fantastiskt 
arbete och samtliga inblandade är 
rejält sugna och samtidigt förvän-
tansfulla. Eftersom det var några år 
sedan som vi senast gjorde något till-
sammans så känns det extra stimule-
rande, säger Cecilia Alfredsson.

JONAS ANDERSSON

Konst i fl era dimensioner på Repslagarmuseet
– Bert Tibblin inviger utställningsåret

Rot och Ram med Bert Tibb-
lins inleder utställningsåret 
på Repslagarmuseet.

Helen Nork invigningstalar på det vernissage som äger rum på Repslagar-
museet nästa söndag.                                          Arkivbild: Jonas Andersson

På lördag är det premiär för Hagakåkar i Skepplanda bygdegård. Anna Luc-
chesi, Joakim Persson, Jan-Erik Pettersson och övriga medlemmar i Ale 
Teatersällskap är rejält taggade.

Taggade för premiär

– Hagakåkar visas i Skepplanda bygdegård

Välkomna!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Jack Reacher
Onsdag 9 jan kl 19

Söndag 13 jan kl 18

Les Misérables
Söndag 20 jan kl 18
Onsdag 23 jan kl 19

Entré 80 kr

Wallander - Den orolige mannen
Söndag 27 jan kl 18
Onsdag 30 jan kl 19

Entré 80 kr

Mammas Pojkar
Onsdag 16 jan kl 19

Entré 80 kr
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Leiber´s ★★★  
Mellan Kiel och Lübeck ligger det 
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Holsteinisches Schweiz med mer 
än 200 små och stora sjöar. Vid 
den största av dessa sjöar, Plön 
See hittar man den lilla byn 
Dersau, där värdsparet Leiber 
står redo att välkomna er till 
det nyrenoverade hotellet, som 
ligger vackert och endast 500 
meter från den idylliskt belägna 
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den sköna naturen. Besök även 
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1 barn 
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½ priset 

Gardasjöns prakt
4 dagar i Garda, Norditalien

Sport Hotel Olimpo ★★★★ 
Hotellet ligger 500 m från den sydliga delen av sjön, stränderna 
och centrum med ett stort poolområde och solterrass, omgivet av 
citrusträd och vinodlingar. 

Ankomst: Valfri 1/5-10/7 och 24/8-10/10 2013. 

Pris per person i dubbelrum

från1.149:-

 Turistskatt 1-5 EUR 
per person/dygn. 

 1.899:- 

 2.649:-

★★★★ 
Alingsås med sina kullerstensbelagda 
gator, trähus, originella butiker och 
många caféer ligger ca 40 min från 
Göteborg. Ert hotell ligger mitt i centrum. 

Pris per person i dubbelrum

1.199:-

 Ankomst: Fre-lör 
11/1-14/6 samt valfri 
flera helgdagar 2013
– ring & hör!
Endast slutstädning.

Caféstaden Alingsås
3 dagar i Västergöt land
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ÄLVÄNGEN. Repslagarmu-
seet inviger utställningsåret 
2013 med ”Rot och Ram” 
av Bert Tibblin. Det är en 
utställning med konst i flera 
dimensioner, som innehåller 
verk från längesen till nutid. 
Vi får se och njuta av arbe-

ten i trä, grafik, teckning och 
akvarell, eller som Bert själv 
uttrycker det;

– En salig blandning, som 
jag tror ska roa besökarna.

Bert Tibblin, född 1930, 
är konstutbildad vid Slöjd-
föreningens skola i Göte-

borg (idag 
Högskolan 
för industri 
och design). 
Han har 
varit yrkes-
verksam som 
reklamman 
i cirka 40 
år, men från 
1990 har han 
helt ägnat 
sig åt de så 
kallade fria 
konsterna i 
de flesta tek-
niker.

Bert har 

deltagit i flera utställningar 
enskilt eller tillsammans med 
andra, bland annat juryvald 
deltagare i två av akvarellsäll-
skapets utställningar 1966 
och1969. Därmed har Bert 
varit representerad på Val-
demarsudde. Än i dag i hög 
ålder har Bert fortfarande 
kvar stor kreativitet och ska-
parförmåga.

Bilderna på utställningen 
uttrycker stark målarglädje, 
gärna med humoristiska och 
lustiga inslag. Det ger sig till 
känna bland annat som mun-
tert karikerande småskulptu-
rer, ofta i form av djur ibland 
med bemålad bark.

Inspiration till akvareller 
och teckningar får Bert oftast 
från naturen och sin fantasi. 
Akvarellerna utmärks ofta av 
luftig lätthet. De kan dock 
ibland vara uttalat monu-
mentala eller ha dynamisk 

karaktär. Vissa har också 
en abstrakt hållning där ett 
landskap bara anas i virv-
lande kolorit.

Det är en glädje för Rep-
slagarmuseet att visa Bert 
Tibblin. Både stora och små 
besökare kommer säkert 
hitta här något att tycka om 
och glädjas åt.

Utställningen pågår 20 
januari – 24 februari. Invig-
ningstalare är konstnären 
Helen Nork, som är ord-
förande i Göta Älvdalens 
konstförenings konstnärs-
centrum.                         ❐❐❐

SKEPPLANDA. Nedräkningen 
har börjat.

På lördag är det premiär för 
Ale Teatersällskaps senaste 
produktion – Hagakåkar.

– Det är taggat och lite pir-
rigt, säger ordföranden Cecilia 
Alfredsson.

Efter några års uppehåll är Ale Tea-
tersällskap åter i rampljuset. Söder-
kåkar av Gideon Wahlberg har 
blivit Hagakåkar efter viss manus-
bearbetning signerad regissör Karin 
Sillberg. Repetitionerna har pågått 
under hela hösten och intensifierades 
runt årsskiftet. På torsdag sker den så 
kallade generalrepetitionen och på 
lördag stundar efterlängtad premiär 
i Skepplanda bygdegård.

– Detta är vår hemmaplan så det 

känns helt naturligt att föreställning-
arna äger rum just här. Totalt blir det 
sju stycken, berättar Cecilia Alfreds-
son.

Varje föreställning har plats för 
115 personer, fler ryms inte i lokalen. 
Premiären förväntas bli slutsåld, som 
alltid när Ale Teatersällskap står för 
underhållningen.

– Vi hoppas och tror att Hagakå-
kar ska falla publiken i smaken. Karin 
Sillberg svarar för ett fantastiskt 
arbete och samtliga inblandade är 
rejält sugna och samtidigt förvän-
tansfulla. Eftersom det var några år 
sedan som vi senast gjorde något till-
sammans så känns det extra stimule-
rande, säger Cecilia Alfredsson.

JONAS ANDERSSON

Konst i fl era dimensioner på Repslagarmuseet
– Bert Tibblin inviger utställningsåret

Rot och Ram med Bert Tibb-
lins inleder utställningsåret 
på Repslagarmuseet.

Helen Nork invigningstalar på det vernissage som äger rum på Repslagar-
museet nästa söndag.                                          Arkivbild: Jonas Andersson

På lördag är det premiär för Hagakåkar i Skepplanda bygdegård. Anna Luc-
chesi, Joakim Persson, Jan-Erik Pettersson och övriga medlemmar i Ale 
Teatersällskap är rejält taggade.

Taggade för premiär

– Hagakåkar visas i Skepplanda bygdegård

Välkomna!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

Jack Reacher
Onsdag 9 jan kl 19

Söndag 13 jan kl 18
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Söndag 20 jan kl 18
Onsdag 23 jan kl 19
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Entré 80 kr
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VARJE FREDAG 17-20

VÅRA ÖPPETTIDER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

AFTER 
WORK

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00

 

www.mittiale.se - 0303-444 000

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

Musikgudstjänst
Starrkärrs kyrka 

Söndag 13/1 kl. 18.00
Kammarkören VocAle sjunger ut julen 

med Gaudete av A. Öhrwall.

Flöjt: Johan och Johanna Dahlbäck. 
Fagott: Lars Ingvarsson

Sjung ut julen!

SURTE. För två år sedan började 
Opus -83 fördubbla sin obliga-
toriska julkonsert i Surte kyrka 
efter att man året innan sålt slut 
biljetterna innan man ens hunnit 
annonsera. I en artikel i lokaltid-
ningen lovade då körledaren och 
dirigenten Jack Svantesson, 
att alla som önskade skulle få 
möjlighet att höra kören i en jul-
konsert. Året därpå började man 
dubblera konserterna.

I år gav man en julkonsert 
den 8 december och en den 15 
december. Båda gångerna var 
det fullsatt i Surte kyrka.

På programmet stod tradi-
tionella julsånger, gospels samt 
flera stycken i sättning av den 
amerikanske körarrangören 
Norman Luboff. Publiken 
deltog som vanligt i några all-
sånger ackompanjerade av Peter 
Wågsjö på orgel, som också 
ackompanjerade kören i ett par 
stycken, bland annat Rejoice in 
the Lord... 

Flera solister medverkade 
och de framträdde stundtals 
ihop med kören och stundtals 
i soloframträdanden. Opus-83 
har blivit mycket duktiga när det 
gäller att sjunga ihop med solis-

ter eller att låta olika stämmor 
framträda i olika konstellationer 
i kören, vilket kräver ett stort 
mått av ”timing”. I kören finns 
flera duktiga medlemmar som 
gjorde soloframträdanden så 
som Jennie Elonsson, Ingela 
Friberg och Swen Emanuel. 
Båda konserterna inleddes stäm-
ningsfullt med att Jennie gjorde 
entré luciaklädd sjungande 
Luciasången.

I den första julkonserten 
deltog violinisten och sånger-
skan Helen Jonsson. På flygel 
ackompanjerade Mats Sköld-
berg. I den andra konserten 
sjöng solisten Olle Pettersson 
och på flygel spelade Simon 
Westman.

Allt detta hålls samman 
av Jack Svantesson, som 
otroligt nog, lett kören 
Opus -83 i 29 år. Dagen till 
ära spelade han trombon i 
stycket Den heliga staden. 
Som vanligt presenterade 
Inger Nyberg på ett trev-
ligt sätt. Hon brukar vid 
sidan av presentationerna 
berätta om intressanta hän-
delser runt musiken. Denna 
gång berättade hon om 

tillblivelsen av Stilla natt.
Att julkonserterna är mycket 

efterlängtade kan man förstå 
av att många kommer till Surte 
bibliotek, flera veckor innan bil-
jetterna släpps, för att fråga när 
man kan boka biljetter till jul-
konserterna. Biblioteket brukar 
hjälpa till med det. 

Att julkonserterna är uppskat-
tade kan man förstå utifrån de 
livliga applåderna vid framträ-
dandena. Ett annat mått på upp-
skattning är alla positiva omdö-
men Jack och körmedlemmarna 
får ta del av efteråt, till exempel 
att konserterna är fantastiska, att 
det är duktiga solister eller att 
det är helt enkelt är ”jättebra”.

När jag frågar Jack Svantes-

son vad som händer härnäst 
svarar han att för körmedlem-
marnas del är det hemläxa under 
juluppehållet på tre nya musik-
stycken. De ordinarie måndags-
övningarna startar den 7 januari 
och på lördagen i samma vecka 
är det träning 
hela dagen.

Redan i 
januari väntar 
ett nytt äventyr. 
Jazzgruppen 
Peoria har 
inbjudit Opus 
-83 att med-
verka i inspel-
ning av en cd-
skiva.

Krönikören

Opus -83 bjöd på två strålande julkonserter i Surte kyrka. Nu väntar nya utmaningar då kören tillsammans med jazzgruppen Peoria ska 
spela in en cd-skiva.

Strålande julkonsert av Opus -83

www.svenskakyrkan.se/skepplanda

BISKOPSVISITATION
Skepplanda Pastorat

VECKOMÄSSA  
OCH MINGEL
Biskop Per Eckerdal leder veckomässa
i St Peders kyrka torsdag 17 januari kl 18.00
Därefter är det mingel med biskopen i
St Peders församlingshem.
Vi bjuder på kaffe med dopp.

VISITATIONSMÄSSA MED 
VISITATIONSSTÄMMA
Skepplanda kyrka söndag 20 januari kl 17.00
Biskop Per Eckerdal, kontraktsprost Martin 
Lindh och Skepplanda kyrkokör.
Kaffe och smörgås i församlingshemmet.

VÄLKOMNA!

KVINTETTEN
succen fortsätter i...

“Ta Fram Dom  
Glada Minnena”

Bilj: Ticnet.se - 077 170 70 70
Info: www.roaddust.se 

MIMERS HUS-KUNGÄLV
Fredagen den 25 jan kl 19.30 

ROADDUST MANAGEMENT GROUP presenterar

“Jag vill ha en repris nu - så bra är det” ****Barometern
“Hur coolt som helst

Ring Hörsellinjen 
0771-888000.

www.horsellinjen.se Hörselskadades Riksförbund

Tycker du 
att din chef 
är otydlig?
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Lilla Mamma
Svärmor och Mormor

Gunvor

Ljunggren

* 15 juni 1928

har i dag hastigt lämnat
oss i stor sorg och

saknad

Skepplanda
26 december 2012

MARIE och KALLE
Rebecca, Alexandra

Syskon
Övrig släkt och vänner

 
Sov i ro där björkar 

susa 

Sov i ro där tallar stå 

Sov i ro där sol så fager 

Blickar ner från himmel 

blå 

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen

15 januari kl. 11.00 i
Skepplanda kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.

Vår kära lilla Mamma
Svärmor, Mormor

Farmor, Gamlamormor
och Gamlafarmor

Kerstin

Carlsson

* 29/9 1937

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Nol
16 december 2012

MATS och MAJ-LIS
ANNE-LIE

HELÉN och PER
CONNY

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

Mors trötta huvud har

lagt sig till ro

Flitiga händer fått vila

Nu sover hon lugnt i sitt

tysta bo

Dit våra tankar ila

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen
10 januari kl. 11.00 i
Starrkärrs kapell.

Akten avlutas i kapellet.
Hedra gärna minnet av
Kerstin med en gåva till

Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.

Ett varmt tack till
personalen på Björkliden

avd. Syrénen för
kärleksfull omvårdnad.

Vår Käre

Roland Hellberg

* 24/11 1923

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Bohus
28 december 2012

SYSTRAR
Syskonbarn

Låt ankaret falla

Jag är i hamn

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
 25 januari kl.11.00

i Surte kapell. Akten
avslutas vid graven.

Ett varmt tack till
hemtjänsten och

hemsjukvården för god
och fin omvårdnad.

Döda

Jordfästningar
Mona Olausson. I Hå-
landa kyrka hölls tisdagen 18 
december begravningsguds-
tjänst för Mona Olausson, 
Skepplanda. Offi ciant var 
komminister Bengt Broman.

Erik Wik. I Fridhems kapell 
hölls tisdagen 18 december 
begravningsgudstjänst för 
Erik Wik, Västerlanda. Offi -
ciant var Stefan Bjarnegård.

Göte Sahlén. I Hålanda 
kyrka hölls onsdagen 19 
december begravnings-

Min älskade Mamma
Vår kära Farmor

och Gammelfarmor

Gulli Johansson

* 15 januari 1920

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Alafors
12 december 2012

KÅRE och MONICA
Jessica och Henrik

Cornelia
Anders och Erica

Nova
Jonas och Isabella

Malin
Sara, Josefin

Släkt och vänner
 
Tyst och stilla har Du 

somnat 

Ögon slutits, handen 

domnat 

Du var trött, behövde  

ro 

Nu Du fått ett vilsamt 

bo 

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen
16 januari kl. 11.00 i
Starrkärrs kapell.

Akten avslutas i kapellet.

Ett varmt tack till
personalen på

Hemtjänsten i Alafors.

Vår älskade Mamma
Mormor och Farmor

Gun-Britt

Holmberg

* 10 januari 1935

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Nödinge
21 december 2012

MATS och VIKTORIA
Vidar, Sofie

LENA och CLAES
Linus, Lucas

Släkt och vänner

Hvem känner varmast

hvem älskar mäst

hvem tröstar ljufvast

hvem hjälper bäst

i hela världen?

Jo - Lilla Mor

Begravningudstjänsten
äger rum fredagen 18

januari kl. 11.00 i
Nödinge kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Hjärt och Lungsjukas

förening pg. 476 43 63 - 0.
Gärna ljus klädsel.

Vår käre
Pappa, Morfar

och Svärfar

Jan Hellner

* 30 juli 1931

har idag stilla insomnat
omgiven av sin familj

Alafors
15 december 2012

JILL och JOHAN
Nathalie och Christoffer
Alexander och Isabelle
Yasmine, Carl-Philip

MAGNUS
PETRA och OLA

Elin, Oskar
 
Vårt liv är en vindfläkt, 

en saga, en dröm 

En droppe som faller      

i tidernas ström 

Den skimrar i          

regnbågens färg       

en minut 

Brister och faller och 

drömmen är slut 

Nils Ferlin 

Begravningsakten äger
rum fredagen 11 januari

kl. 11.00 i Starrkärrs
kapell. Akten avslutas i
kapellet. Hedra gärna

Jans minne med en gåva
till Cancerfonden på

tel. 020-59 59 59.

Ett varmt tack till
Dagvården och läkare
Egil Tveit på Kungälvs

sjukhus. Samt till
Hemsjukvården och

Hemtjänsten i Alafors.

Min älskade Maka
Min kära Mamma

Vår älskade Mormor

Sylvia Bergman

* 16 juli 1926
† 14 december 2012

lämnade oss hastigt i
stor sorg och saknad

PER
INGVOR

Anna, Malte, Julia
Justus, Rosina, Sophia

Tack för allt

Du oss har skänkt.

För oss Du strävat,

på oss Du tänkt.

Ditt goda hjärta,

Ditt ljusa sinne.

Hos oss skall leva

i tacksamt minne.

Begravningsgudstjänsten
äger rum måndagen 21
januari kl. 12.00 i Surte

kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund

i församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå
tel. 031-98 32 50 senast
torsdagen 17 januari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Barncancerfonden

tel. 020-90 20 90.

Vår Käre

John Öhrn

* 3/2 1921

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Nödinge
19 december 2012

SUNE
Syster med familj
Broder med familj

Övrig släkt och vänner
 
I minnet Du lever,       

Du finns alltid kvar 

I minnet vi ser Dig, 

precis som Du var 

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen
17 januari kl. 11.00
i Nödinge kyrka.

Akten avlutas i kyrkan.

gudstjänst för Göte Sahlén, 
Skepplanda. Offi ciant var 
komminister Bengt Broman.

Ronny Alfredsson. I 
Skepplanda kyrka hölls fre-
dagen 28 december begrav-
ningsgudstjänst för Ronny 
Alfredsson, Skepplanda. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling. 

Egon Boogh. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 4 ja-
nuari begravningsgudstjänst 

Vår käre Bror

Roger Dahlgren

* 22 augusti 1940

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Surte
28 december 2012

SYSKON MED
FAMILJER

 
Du går ifrån oss        

men är ej borta 

I våra tankar               

Du lever kvar 

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 30
januari kl. 11.00 i Surte
kapell. Akten avslutas i

kapellet.

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Surte Solhuset vid församlingshemmet v. 3
Måndag Miniorer och kör 14.30-18.00
Onsdag Vuxen- barn 09.30-12.30
Torsdag Surte ekumeniska kör 19.00-21.00
Fredag  Vuxen- barn 09.30-12.30 
Kontakt:  Ida Andersson 0705-984378
  Mia Nordin 031-980912

Nödinge Församlingshemmet v.3 
Måndag Vuxen– barn 13.00-16.00
Tisdag  Baby-rytmik Singing-Babies 
                        Kontakt och anmälan Karin Nilsson 0303-97206
Onsdag  Vuxen– barn 09.30-12.30
Torsdag Öppet hus & barnkörövning för skolbarn från 6 år.
  13.30-17.30 
Kontakt:  Markus Karlsson 0303-972 48
Start v.4 Onsdag Blue´n Joy Gospelkör 19.00-21.00

Bohus Terminstart v. 4. 
Mer info i nästa veckas alekuriren med plats och tider.

Onsdagsträff  16 januari 
Surte församlingshem 14.00
Anna Hansson spelar och sjunger gamla psalmer i ny tappning
Fika, alla välkomna!

Välkommen 
till en ny 
termin! 

för Egon Boogh, Nödinge. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 7

DYGNET RUNT

TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

Predikoturer
Elimförsamlingen Alafors
Torsd 10/1 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 13/1 kl 
11, Gudstjänst, Ohlins.

Smyrnakyrkan i Älvängen
Torsd 10/1 kl 19, Styrel-
semöte. Sönd 13/1 kl 11, 
Gudstjänst, Marie Nordvall, 
tema: ”En hel del – om att 
vara kyrka idag”. Kyrkkaffe. 
Tisd 15/1 kl 11-12, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen – 
terminsstart. Kl 18-19, Bön. 
Lörd 19/1 kl 15, Januarifest 
– Allsång med Smyrnakören 
och kaffe med hembakt. An-
mälan till Marie Nordvall, 
746 687 eller 0706-647375, 
senast 16 jan.

Älvängens missionskyrka
Torsd 10/1 kl 19, SMU:s 
årsmöte. Sönd 13/1 kl 11, 
Gem. missionsgudstjänst i 
Surte Missionskyrka, Ema-
nuel Furbacken, Gustaf Öd-
qvist. Tisd 15/1 kl 10, Bön.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 13/1 kl 10, 
Gudstjänst Broman, kyrk-
kaffe. Hålanda sönd 13/1 kl 
12, Mässa Broman. S:t Pe-
der sönd 13/1 kl 10, Mässa 
Skredsvik. Torsd 17/1 kl 18, 
Biskop Per Eckerdal leder 
veckomässa i kyrkan. Däref-
ter är det mingel med bisko-
pen i Församl.hemmet. Ale-
Skövde sönd 13/1, se övriga. 
Tunge sönd 13/1 kl 12, 
Gudstjänst Skredsvik.

Surte missionskyrka
Onsd 9/1 kl 21:00. Inne-
bandy i Surteskolan. Väl-
kommen att vara med! Tors-
dag 10/1 kl 19, Ekumeniska 
kören övar i Surte försam-
lingshem. Sönd 13/1 kl 11, 
Missionsgudstjänst i Surte 

missionskyrka, med Älväng-
ens och Kungälvs missions-
församlingar. Per Kjellberg, 
Emanuel Furbacken och 
Gustav Ödqvist. Sång av An-
dreas Magnusson-Tenge-
lin. Nattvard. Missionsof-
fer. Servering. Månd 14/1 kl 
19, Musikkåren, Lerum Sur-
te Symphonic Band, övar. 
Onsd 16/1 18:30. Tonår. 
Onsd 16/1 kl 19, Ekume-
nisk bön i Surte kyrka. Onsd 
16/1 kl 21, Innebandy i Sur-
teskolan. Välkommen att 
vara med! Sena ändringar i 
detta program kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Sammanlyst till 
Hjärtums kyrka, Högmässa, 
Nordblom, Isacson, Larsen. 
Tisd 09, Mässa i försam-
lingshemmet, Isacson. Onsd 
kl 18.30, Mässa, Norberg.

Nödinge församling
13/1 Första ef Trettondag 
jul kl 11, Ekumenisk Guds-
tjänst i Surte Missionskyr-
ka Tema Mellanöstern Gus-
tav Odqvist m.fl , H Hultén. 
Kl 17, Nödinge kyrka Mäss-
sa H Hultén. Månd 14/1 kl 
18.30, Nödinge församlings-
hem Mässa H Hultén. Tisd 
15/1 kl 14, Nödinge Service-
hus Gudstjänst R Bäck. Tisd 
15/1 kl 11, Backavik Guds-
tjänst Onsd 16/1 kl 19, Sur-
te kyrka Ekumenisk bön H 
Hultén.

Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus Pingstkyrkan
Onsd 9/1 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 13/1 
kl 11, Gudstjänst Leif Karls-
son, sång.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Jan Hellner, Alafors har avli-
dit. Född 1931 och efterläm-
nar barn med familjer som 
närmast sörjande.

Ulla Holmberg, Älvängen 
har avlidit. Född 1933 och 
efterlämnar syskonbarn som 
närmast sörjande.

Kerstin Carlsson, Nol har 
avlidit. Född 1937 och efter-
lämnar barn med familjer som 
närmast sörjande.

Gulli Johansson, Alafors har 
avlidit. Född 1920 och efter-
lämnar sonen Kåre med familj 
samt barnbarn med familjer 
som närmast sörjande.

Stig Johansson, Roten har 
avlidit. Född 1928 och efter-
lämnar barn med familjer 
samt syster som närmast sör-
jande.

Dödsfall

Vår käre Pappa
Svärfar, Morfar och Gammelmorfar

Gunnar Larsson

* 16 mars 1919

har idag insomnat och lämnat oss i sorg och saknad

Kattleberg 1 januari 2013

MARIANNE och SONNY
Pernilla med familj
Per-Ola och Camilla

Moa
Isabelle

Släkt och vänner

God natt - god sömn jag önskar er, ni alla

vandringsmän.

Vi sluta sjunga och skiljas - vad mer om aldrig vi

träffas igen.

Jag har sagt något litet och fattigt

av det som brunnit hos mig och så snart brinner ner,

men den kärlek, där fanns, ej förgängelse vet

god natt - god sömn åt er.

Dan Andersson

När krafterna sakta domna

och ögat sin glans har mist

Så skönt att från allt få somna och vilan finna till sist

Men vi som stod Dig nära, vår saknad den är stor

Från alla Dina kära vårt tack och sov i ro.

Begravningsgudstjänsten äger rum tisdagen
29 januari kl. 11.00 i Skepplanda kyrka.

Akten avslutas vid graven.

Ett varmt tack till personalen på Vikadamm
för god och kärleksfull omvårdnad.

Vår käre Pappa
Svärfar, Morfar, Farfar

och Gammelmorfar

Stig Johansson

* 8 juli 1928

har i dag lämnat oss i
sorg och saknad

Roten
17 december 2012

IRENE och ANDERS
Therese och Mattias

Agnes
Fredrik och Michaela

Denise
ERLING och ULRIKA

Angelica, Sofia, Andreas
SVEN och MONICA
Alexander, Viktoria

Syster
Övrig släkt och vänner

 
Du gav oss det bästa 

som livet kan ge 

Du gav oss Din trygga 

och varma hand 

Så snar till hjälp så ofta 

den hann 

Tack för all godhet, all 

kärlek vi fick 

Tack för all ömhet vi 

såg i Din blick 

Vi ville så gärna behålla 

Dig kvar 

Men Din stund på 

jorden fullbordad var 

Frid susar träden vid

stugan Du älskat

Tack viskar marken Du

vårdat så ömt

Farväl sjunger fågeln

som var morgon Dig

hälsat

Tyst sjunger vinden,

Vila i frid

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

18 januari kl. 11.00 i
Ale-Skövde kyrka. Efter
gravsättningen inbjudes

till minnesstund i
församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0520-66 12 33 senast
onsdagen 16 januari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.

Döda

Ett varmt tack till er
 alla som med blommor 
och deltagande hedrat 

minnet av

Gunhild Andréasson
Vid hennes bortgång
Tack även till Andreas

Pervik och Sabina Nilsson
som gjorde begravningen

till ett ljust minne

Christer & Annette
Kenny & Jenny

Med familjer

Tack

Vår lilla Pyssan

Yrsa Enelund

* 22 juli 1947

har i dag oväntat lämnat
oss i sorg och saknad.

Göteborg
23 december 2012

ANNE-MARIE (Haipa)
Charlie, Patrik, Andreas

                     TINA
Jenny, Liza, Sara

med familjer
Övrig släkt och vänner

 
Vi alla som känt Dig 

och vet hur Du var 

önskar så att Du bland 

oss fanns kvar 

Men nu när Du gått dit 

vi alla ska gå 

med glädje vi minns allt 

det fina ändå 

Begravningsakten äger
rum onsdagen 16 januari

kl 14.00 i kapellet på
Östra kyrkogården.

Efter akten inbjudes till
minnesstund på Hotell
Örgryte. Svar om del-

tagande meddelas till Ale
Begravningsbyrå tel.

031-98 32 50 senast
måndagen 14 januari.

Till Er alla som på olika
sätt hedrat minnet av

vår käre

Göte Sahlén

vid hans bortgång, för
alla vackra blommor

samt närvaro vid
begravningen framför vi

vårt varma tack.

BARNEN
med familjer

John Öhrn, Nödinge har 
avlidit. Född 1921 och efter-
lämnar sonen Sune, syster 
med familj samt broder med 
familj som närmast sörjande.

Sylvia Bergman, Bohus har 
avlidit. Född 1926 och efter-
lämnar maken Per, dottern 
Ingvor samt barnbarn med 
familjer som närmast sör-
jande.

Gun-Britt Holmberg, 
Nödinge har avlidit. Född 
1935 och efterlämnar sonen 
Mats och dottern Lena med 

familjer som närmast sör-
jande.

Gunvor Ljunggren, Skepp-
landa har avlidit. Född 1928 
och efterlämnar dottern Marie 
med familj samt syskon som 
närmast sörjande.

Gunnar Larsson, Kattle-
berg har avlidit. Född 1919 
och efterlämnar dottern Mari-
anne med familj som närmast 
sörjande.
Raimo Mörsky, Nödinge har 
avlidit. Född 1945 och efter-
lämnar sambon Marja samt 

sonen Petri med familj som 
närmast sörjande.

Roland Hellberg, Bohus har 
avlidit. Född 1923 och efter-
lämnar systrar samt syskon-
barn som närmast sörjande.

Roger Dahlgren, Surte har 
avlidit. Född 1940 och efter-
lämnar syskon med familjer 
som närmast sörjande.

Yrsa Enelund, Göteborg har 
avlidit. Född 1947 och efter-
lämnar syster och syskonbarn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Stöd Barncancerfonden  

PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090

TRE AV FYRA BARN  
ÖVERLEVER CANCER
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Lilla Mamma
Svärmor och Mormor

Gunvor

Ljunggren

* 15 juni 1928

har i dag hastigt lämnat
oss i stor sorg och

saknad

Skepplanda
26 december 2012

MARIE och KALLE
Rebecca, Alexandra

Syskon
Övrig släkt och vänner

 
Sov i ro där björkar 

susa 

Sov i ro där tallar stå 

Sov i ro där sol så fager 

Blickar ner från himmel 

blå 

Begravningsgudstjänsten
äger rum tisdagen

15 januari kl. 11.00 i
Skepplanda kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.

Vår kära lilla Mamma
Svärmor, Mormor

Farmor, Gamlamormor
och Gamlafarmor

Kerstin

Carlsson

* 29/9 1937

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Nol
16 december 2012

MATS och MAJ-LIS
ANNE-LIE

HELÉN och PER
CONNY

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Släkt och vänner

Mors trötta huvud har

lagt sig till ro

Flitiga händer fått vila

Nu sover hon lugnt i sitt

tysta bo

Dit våra tankar ila

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen
10 januari kl. 11.00 i
Starrkärrs kapell.

Akten avlutas i kapellet.
Hedra gärna minnet av
Kerstin med en gåva till

Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.

Ett varmt tack till
personalen på Björkliden

avd. Syrénen för
kärleksfull omvårdnad.

Vår Käre

Roland Hellberg

* 24/11 1923

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Bohus
28 december 2012

SYSTRAR
Syskonbarn

Låt ankaret falla

Jag är i hamn

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen
 25 januari kl.11.00

i Surte kapell. Akten
avslutas vid graven.

Ett varmt tack till
hemtjänsten och

hemsjukvården för god
och fin omvårdnad.

Döda

Jordfästningar
Mona Olausson. I Hå-
landa kyrka hölls tisdagen 18 
december begravningsguds-
tjänst för Mona Olausson, 
Skepplanda. Offi ciant var 
komminister Bengt Broman.

Erik Wik. I Fridhems kapell 
hölls tisdagen 18 december 
begravningsgudstjänst för 
Erik Wik, Västerlanda. Offi -
ciant var Stefan Bjarnegård.

Göte Sahlén. I Hålanda 
kyrka hölls onsdagen 19 
december begravnings-

Min älskade Mamma
Vår kära Farmor

och Gammelfarmor

Gulli Johansson

* 15 januari 1920

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad.

Alafors
12 december 2012

KÅRE och MONICA
Jessica och Henrik

Cornelia
Anders och Erica

Nova
Jonas och Isabella

Malin
Sara, Josefin

Släkt och vänner
 
Tyst och stilla har Du 

somnat 

Ögon slutits, handen 

domnat 

Du var trött, behövde  

ro 

Nu Du fått ett vilsamt 

bo 

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen
16 januari kl. 11.00 i
Starrkärrs kapell.

Akten avslutas i kapellet.

Ett varmt tack till
personalen på

Hemtjänsten i Alafors.

Vår älskade Mamma
Mormor och Farmor

Gun-Britt

Holmberg

* 10 januari 1935

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Nödinge
21 december 2012

MATS och VIKTORIA
Vidar, Sofie

LENA och CLAES
Linus, Lucas

Släkt och vänner

Hvem känner varmast

hvem älskar mäst

hvem tröstar ljufvast

hvem hjälper bäst

i hela världen?

Jo - Lilla Mor

Begravningudstjänsten
äger rum fredagen 18

januari kl. 11.00 i
Nödinge kyrka.

Akten avslutas i kyrkan.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Hjärt och Lungsjukas

förening pg. 476 43 63 - 0.
Gärna ljus klädsel.

Vår käre
Pappa, Morfar

och Svärfar

Jan Hellner

* 30 juli 1931

har idag stilla insomnat
omgiven av sin familj

Alafors
15 december 2012

JILL och JOHAN
Nathalie och Christoffer
Alexander och Isabelle
Yasmine, Carl-Philip

MAGNUS
PETRA och OLA

Elin, Oskar
 
Vårt liv är en vindfläkt, 

en saga, en dröm 

En droppe som faller      

i tidernas ström 

Den skimrar i          

regnbågens färg       

en minut 

Brister och faller och 

drömmen är slut 

Nils Ferlin 

Begravningsakten äger
rum fredagen 11 januari

kl. 11.00 i Starrkärrs
kapell. Akten avslutas i
kapellet. Hedra gärna

Jans minne med en gåva
till Cancerfonden på

tel. 020-59 59 59.

Ett varmt tack till
Dagvården och läkare
Egil Tveit på Kungälvs

sjukhus. Samt till
Hemsjukvården och

Hemtjänsten i Alafors.

Min älskade Maka
Min kära Mamma

Vår älskade Mormor

Sylvia Bergman

* 16 juli 1926
† 14 december 2012

lämnade oss hastigt i
stor sorg och saknad

PER
INGVOR

Anna, Malte, Julia
Justus, Rosina, Sophia

Tack för allt

Du oss har skänkt.

För oss Du strävat,

på oss Du tänkt.

Ditt goda hjärta,

Ditt ljusa sinne.

Hos oss skall leva

i tacksamt minne.

Begravningsgudstjänsten
äger rum måndagen 21
januari kl. 12.00 i Surte

kyrka. Efter akten
inbjudes till minnesstund

i församlingshemmet.
Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå
tel. 031-98 32 50 senast
torsdagen 17 januari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Barncancerfonden

tel. 020-90 20 90.

Vår Käre

John Öhrn

* 3/2 1921

har i dag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Nödinge
19 december 2012

SUNE
Syster med familj
Broder med familj

Övrig släkt och vänner
 
I minnet Du lever,       

Du finns alltid kvar 

I minnet vi ser Dig, 

precis som Du var 

Begravningsgudstjänsten
äger rum torsdagen
17 januari kl. 11.00
i Nödinge kyrka.

Akten avlutas i kyrkan.

gudstjänst för Göte Sahlén, 
Skepplanda. Offi ciant var 
komminister Bengt Broman.

Ronny Alfredsson. I 
Skepplanda kyrka hölls fre-
dagen 28 december begrav-
ningsgudstjänst för Ronny 
Alfredsson, Skepplanda. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Vivianne Wetterling. 

Egon Boogh. I Nödinge 
kyrka hölls fredagen 4 ja-
nuari begravningsgudstjänst 

Vår käre Bror

Roger Dahlgren

* 22 augusti 1940

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Surte
28 december 2012

SYSKON MED
FAMILJER

 
Du går ifrån oss        

men är ej borta 

I våra tankar               

Du lever kvar 

Begravningsgudstjänsten
äger rum onsdagen 30
januari kl. 11.00 i Surte
kapell. Akten avslutas i

kapellet.

NÖDINGE FÖRSAMLING

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

Surte Solhuset vid församlingshemmet v. 3
Måndag Miniorer och kör 14.30-18.00
Onsdag Vuxen- barn 09.30-12.30
Torsdag Surte ekumeniska kör 19.00-21.00
Fredag  Vuxen- barn 09.30-12.30 
Kontakt:  Ida Andersson 0705-984378
  Mia Nordin 031-980912

Nödinge Församlingshemmet v.3 
Måndag Vuxen– barn 13.00-16.00
Tisdag  Baby-rytmik Singing-Babies 
                        Kontakt och anmälan Karin Nilsson 0303-97206
Onsdag  Vuxen– barn 09.30-12.30
Torsdag Öppet hus & barnkörövning för skolbarn från 6 år.
  13.30-17.30 
Kontakt:  Markus Karlsson 0303-972 48
Start v.4 Onsdag Blue´n Joy Gospelkör 19.00-21.00

Bohus Terminstart v. 4. 
Mer info i nästa veckas alekuriren med plats och tider.

Onsdagsträff  16 januari 
Surte församlingshem 14.00
Anna Hansson spelar och sjunger gamla psalmer i ny tappning
Fika, alla välkomna!

Välkommen 
till en ny 
termin! 

för Egon Boogh, Nödinge. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Hembesök • Bouppteckningar • Testamenten

Johan Anders

031-98 32 50
Surte

Göteborgsvägen 66

0520-66 12 33
Lödöse

0303-33 33 99
Älvängen

Kapellvägen 7

DYGNET RUNT

TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

Predikoturer
Elimförsamlingen Alafors
Torsd 10/1 kl 18, Bön och 
samtal, Ohlins. Sönd 13/1 kl 
11, Gudstjänst, Ohlins.

Smyrnakyrkan i Älvängen
Torsd 10/1 kl 19, Styrel-
semöte. Sönd 13/1 kl 11, 
Gudstjänst, Marie Nordvall, 
tema: ”En hel del – om att 
vara kyrka idag”. Kyrkkaffe. 
Tisd 15/1 kl 11-12, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen – 
terminsstart. Kl 18-19, Bön. 
Lörd 19/1 kl 15, Januarifest 
– Allsång med Smyrnakören 
och kaffe med hembakt. An-
mälan till Marie Nordvall, 
746 687 eller 0706-647375, 
senast 16 jan.

Älvängens missionskyrka
Torsd 10/1 kl 19, SMU:s 
årsmöte. Sönd 13/1 kl 11, 
Gem. missionsgudstjänst i 
Surte Missionskyrka, Ema-
nuel Furbacken, Gustaf Öd-
qvist. Tisd 15/1 kl 10, Bön.

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 13/1 kl 10, 
Gudstjänst Broman, kyrk-
kaffe. Hålanda sönd 13/1 kl 
12, Mässa Broman. S:t Pe-
der sönd 13/1 kl 10, Mässa 
Skredsvik. Torsd 17/1 kl 18, 
Biskop Per Eckerdal leder 
veckomässa i kyrkan. Däref-
ter är det mingel med bisko-
pen i Församl.hemmet. Ale-
Skövde sönd 13/1, se övriga. 
Tunge sönd 13/1 kl 12, 
Gudstjänst Skredsvik.

Surte missionskyrka
Onsd 9/1 kl 21:00. Inne-
bandy i Surteskolan. Väl-
kommen att vara med! Tors-
dag 10/1 kl 19, Ekumeniska 
kören övar i Surte försam-
lingshem. Sönd 13/1 kl 11, 
Missionsgudstjänst i Surte 

missionskyrka, med Älväng-
ens och Kungälvs missions-
församlingar. Per Kjellberg, 
Emanuel Furbacken och 
Gustav Ödqvist. Sång av An-
dreas Magnusson-Tenge-
lin. Nattvard. Missionsof-
fer. Servering. Månd 14/1 kl 
19, Musikkåren, Lerum Sur-
te Symphonic Band, övar. 
Onsd 16/1 18:30. Tonår. 
Onsd 16/1 kl 19, Ekume-
nisk bön i Surte kyrka. Onsd 
16/1 kl 21, Innebandy i Sur-
teskolan. Välkommen att 
vara med! Sena ändringar i 
detta program kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se 
är alltid uppdaterad.

Fuxerna kyrka
Sönd kl 10, Sammanlyst till 
Hjärtums kyrka, Högmässa, 
Nordblom, Isacson, Larsen. 
Tisd 09, Mässa i försam-
lingshemmet, Isacson. Onsd 
kl 18.30, Mässa, Norberg.

Nödinge församling
13/1 Första ef Trettondag 
jul kl 11, Ekumenisk Guds-
tjänst i Surte Missionskyr-
ka Tema Mellanöstern Gus-
tav Odqvist m.fl , H Hultén. 
Kl 17, Nödinge kyrka Mäss-
sa H Hultén. Månd 14/1 kl 
18.30, Nödinge församlings-
hem Mässa H Hultén. Tisd 
15/1 kl 14, Nödinge Service-
hus Gudstjänst R Bäck. Tisd 
15/1 kl 11, Backavik Guds-
tjänst Onsd 16/1 kl 19, Sur-
te kyrka Ekumenisk bön H 
Hultén.

Filadelfi aförsamlingen, 
Bohus Pingstkyrkan
Onsd 9/1 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Sönd 13/1 
kl 11, Gudstjänst Leif Karls-
son, sång.

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Jan Hellner, Alafors har avli-
dit. Född 1931 och efterläm-
nar barn med familjer som 
närmast sörjande.

Ulla Holmberg, Älvängen 
har avlidit. Född 1933 och 
efterlämnar syskonbarn som 
närmast sörjande.

Kerstin Carlsson, Nol har 
avlidit. Född 1937 och efter-
lämnar barn med familjer som 
närmast sörjande.

Gulli Johansson, Alafors har 
avlidit. Född 1920 och efter-
lämnar sonen Kåre med familj 
samt barnbarn med familjer 
som närmast sörjande.

Stig Johansson, Roten har 
avlidit. Född 1928 och efter-
lämnar barn med familjer 
samt syster som närmast sör-
jande.

Dödsfall

Vår käre Pappa
Svärfar, Morfar och Gammelmorfar

Gunnar Larsson

* 16 mars 1919

har idag insomnat och lämnat oss i sorg och saknad

Kattleberg 1 januari 2013

MARIANNE och SONNY
Pernilla med familj
Per-Ola och Camilla

Moa
Isabelle

Släkt och vänner

God natt - god sömn jag önskar er, ni alla

vandringsmän.

Vi sluta sjunga och skiljas - vad mer om aldrig vi

träffas igen.

Jag har sagt något litet och fattigt

av det som brunnit hos mig och så snart brinner ner,

men den kärlek, där fanns, ej förgängelse vet

god natt - god sömn åt er.

Dan Andersson

När krafterna sakta domna

och ögat sin glans har mist

Så skönt att från allt få somna och vilan finna till sist

Men vi som stod Dig nära, vår saknad den är stor

Från alla Dina kära vårt tack och sov i ro.

Begravningsgudstjänsten äger rum tisdagen
29 januari kl. 11.00 i Skepplanda kyrka.

Akten avslutas vid graven.

Ett varmt tack till personalen på Vikadamm
för god och kärleksfull omvårdnad.

Vår käre Pappa
Svärfar, Morfar, Farfar

och Gammelmorfar

Stig Johansson

* 8 juli 1928

har i dag lämnat oss i
sorg och saknad

Roten
17 december 2012

IRENE och ANDERS
Therese och Mattias

Agnes
Fredrik och Michaela

Denise
ERLING och ULRIKA

Angelica, Sofia, Andreas
SVEN och MONICA
Alexander, Viktoria

Syster
Övrig släkt och vänner

 
Du gav oss det bästa 

som livet kan ge 

Du gav oss Din trygga 

och varma hand 

Så snar till hjälp så ofta 

den hann 

Tack för all godhet, all 

kärlek vi fick 

Tack för all ömhet vi 

såg i Din blick 

Vi ville så gärna behålla 

Dig kvar 

Men Din stund på 

jorden fullbordad var 

Frid susar träden vid

stugan Du älskat

Tack viskar marken Du

vårdat så ömt

Farväl sjunger fågeln

som var morgon Dig

hälsat

Tyst sjunger vinden,

Vila i frid

Begravningsgudstjänsten
äger rum fredagen

18 januari kl. 11.00 i
Ale-Skövde kyrka. Efter
gravsättningen inbjudes

till minnesstund i
församlingshemmet.

Svar om deltagande till
Ale Begravningsbyrå

tel. 0520-66 12 33 senast
onsdagen 16 januari.
Lika välkommet som

blommor är en gåva till
Hjärt-Lungfonden
tel. 0200-88 24 00.

Döda

Ett varmt tack till er
 alla som med blommor 
och deltagande hedrat 

minnet av

Gunhild Andréasson
Vid hennes bortgång
Tack även till Andreas

Pervik och Sabina Nilsson
som gjorde begravningen

till ett ljust minne

Christer & Annette
Kenny & Jenny

Med familjer

Tack

Vår lilla Pyssan

Yrsa Enelund

* 22 juli 1947

har i dag oväntat lämnat
oss i sorg och saknad.

Göteborg
23 december 2012

ANNE-MARIE (Haipa)
Charlie, Patrik, Andreas

                     TINA
Jenny, Liza, Sara

med familjer
Övrig släkt och vänner

 
Vi alla som känt Dig 

och vet hur Du var 

önskar så att Du bland 

oss fanns kvar 

Men nu när Du gått dit 

vi alla ska gå 

med glädje vi minns allt 

det fina ändå 

Begravningsakten äger
rum onsdagen 16 januari

kl 14.00 i kapellet på
Östra kyrkogården.

Efter akten inbjudes till
minnesstund på Hotell
Örgryte. Svar om del-

tagande meddelas till Ale
Begravningsbyrå tel.

031-98 32 50 senast
måndagen 14 januari.

Till Er alla som på olika
sätt hedrat minnet av

vår käre

Göte Sahlén

vid hans bortgång, för
alla vackra blommor

samt närvaro vid
begravningen framför vi

vårt varma tack.

BARNEN
med familjer

John Öhrn, Nödinge har 
avlidit. Född 1921 och efter-
lämnar sonen Sune, syster 
med familj samt broder med 
familj som närmast sörjande.

Sylvia Bergman, Bohus har 
avlidit. Född 1926 och efter-
lämnar maken Per, dottern 
Ingvor samt barnbarn med 
familjer som närmast sör-
jande.

Gun-Britt Holmberg, 
Nödinge har avlidit. Född 
1935 och efterlämnar sonen 
Mats och dottern Lena med 

familjer som närmast sör-
jande.

Gunvor Ljunggren, Skepp-
landa har avlidit. Född 1928 
och efterlämnar dottern Marie 
med familj samt syskon som 
närmast sörjande.

Gunnar Larsson, Kattle-
berg har avlidit. Född 1919 
och efterlämnar dottern Mari-
anne med familj som närmast 
sörjande.
Raimo Mörsky, Nödinge har 
avlidit. Född 1945 och efter-
lämnar sambon Marja samt 

sonen Petri med familj som 
närmast sörjande.

Roland Hellberg, Bohus har 
avlidit. Född 1923 och efter-
lämnar systrar samt syskon-
barn som närmast sörjande.

Roger Dahlgren, Surte har 
avlidit. Född 1940 och efter-
lämnar syskon med familjer 
som närmast sörjande.

Yrsa Enelund, Göteborg har 
avlidit. Född 1947 och efter-
lämnar syster och syskonbarn 
med familjer som närmast 
sörjande.

Stöd Barncancerfonden  

PG 90 20 90-0   

Tel 020-902090

TRE AV FYRA BARN  
ÖVERLEVER CANCER
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Bil köpes 95-10, allt av 
intresse. Mindre defekter, ej 
hinder. Ring för snabb smidig 
affär. Hämtas
tel. 0728-76 29 09

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bil köpes. 95-08. Allt av 
intresse. Mindre defekter ej 
hinder. ring för snabb smidig 
affär.
tel. 0762-06 62 58

Vykort köpes, skrivna och 
oskrivna.
tel. 031-24 99 29

SÄLJES

Ales billigaste lägenhet. BRF 
Lugnet i Nol. 1 rum med kokvrå, 
4600/ mån. Ledig 1/2. Ring för 
information.
tel. 0763-15 99 90

Två stycken halv-takboxar, 
Thule. 400 kr.
tel. 0730-74 83 98

UTHYRES

Lägenhet uthyres. 2,5 rum + 
kök, egen ingång i 2 familjshus. 
Gärna medelålders, rök- och 
djurfri.
tel. 0706-48 26 47

Mekarställe, hobbylokal 
i Bohus. 70 kvm. El, vatten, 
pentry, värme, garageinfart, tv.
tel. 031-22 73 27

Ö HYRA

Äldre kvinna med stabil eko-
nomi önskar hyra etta eller tvåa 
tillsvidare. Husdjur och rökfri.
tel. 0733-79 17 20

Lägenhet på 2 eller 3 rum 
sökes till liten familj. Jag har 
inga skulder, husdjur och röker 
inte heller. Referenser finns. 
Stadig ekonomi.
tel. 0720-46 20 72
Suzanne

1:a, 2:a, 3:a eller hus önskas 
hyra av 44 årig kvinna med 2 
barn boende varannan vecka 
+ husdjur. Fast jobb, inga betal 
anm. Helst i Skepplanda men allt 
av intresse.
tel. 0725-00 77 66

Hus gärna lantligt läge i norra 
Ale av skötsam trädgårdsintres-
serad man.
tel. 0706-29 56 97

SÖKES

Bostad sökes akut av liten 
familj med liten bebis. Första/
andrahandskontrakt, hus, gård, 
lägenhet, radhus, del i hus. Allt 
av intresse i hela kommunen 
men gärna Bohus om möjligt.

tel. 0705-67 54 44

Pigg pensionär söker extra 
arbete, 10-15 timmar i veckan. 
Alla dagar i veckan. Har 23 års 
erfarenhet av äldreomsorg och 
hemtjänst. Intresserad av alla 
förslag.
tel. 0735-10 47 48

UPPHITTAT

Guldring upphittad 30/12 i 
Nödinge. Återfås mot beskriv-
ning och annonskostnad.
tel. 0706-64 69 97             Irén

ÖVRIGT

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

Österrike, Kitzbühl v7. Familj 
och grupprabatter, privatresa 
med stor gemenskap.
tel. 0705-66 44 70            Kjell

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

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

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

Säljes

Köpes

Uthyres

Ö hyra

Sökes

Övrigt

Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)

Vigsel (100:-)
Födda (100:-)

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

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

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

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

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

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

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

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. 

I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Öppettider: Mån-Fre: 
16-18, Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel & FF's 
Kakel. Har flyttat till Garveriv. 10. 
Sväng in vid Utby maskin/röda 
korset ner mot 45:an.
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

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

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

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

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

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

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

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrr

Undanbedes 
När jag nu skall fylla år
Ni mig ej hylla får
Åker bort från snö och is
Till ett soligt paradis

Lalla Johansson
Hålanda

Ev. uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Wendel Klevéus, Älvängen

Ett stort grattis till
Oskar

som fyller 10 år
den 12 januari!

Många kramar från
Pappa, Mamma,
Jakob och Klara

Grattis i efterskott
vår älskade solstråle
Saga Agneman

på din 2-årsdag, 28/12, 
önskar Simon, mamma, 

pappa, farmor, farfar, Emma, 
Sara, David, Elias och Agnes

Grattis
Robin Nagy

på 21-årsdagen önskar
Kristine, Mamma, Pappa, 

Rasmus & Amanda

Jenny Fagerholm
fyller 30 år 12/1.

Hurrarop från
släkt och vänner i Alafors

Erika
12 år 14/1-13

Grattis vår älskade dotter. 
Du är fantastisk

Önskar Mamma & Pappa

Oj va tiden går, nyss var Amelie 2 år.
Hipp hurra och grattis till båda våra töser, som den 8/1 

firar födelsedag. Grattis Saga på din 2-årsdag och 
grattis Amelie på din 25-årsdag.

önskar Andreas och Mammo

Veckans ros 
Veckans ros till sophäm-
tarna i Ale. Tack för bra 
utfört arbete, alla veckor 
enligt avtal, utan avbrott för 
extra helgdagar.
"Boende i Alafors sedan 1977"

Astrid

Ett helt fång med rosor till 
Lerum Surte Symphonic 
Band och dess ledare Folke 
raubner samt solisterna 
Susanne Pettersson och 
Roland Algesten. För den 
fantastiska Wiener konser-
ten i Surte Missionskyrka, 
trettondagsafton. Succé
"Tacksamma konsertbesökare"

Tack alla goa grannar på 
Grafitvägen för uppvakt-
ningen på min 80-årsdag.
Med vänliga hälsningar

Alfred Niellsen

Tack
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ANNONSERA FÖR ENDAST 40 kr 

 

KÖPES

Bil köpes 95-10, allt av 
intresse. Mindre defekter, ej 
hinder. Ring för snabb smidig 
affär. Hämtas
tel. 0728-76 29 09

Skrotbilshämtning. 
Skrotbilar och metallskrot 
hämtas.
tel. 0736-47 85 01 Stefan

Bil köpes. 95-08. Allt av 
intresse. Mindre defekter ej 
hinder. ring för snabb smidig 
affär.
tel. 0762-06 62 58

Vykort köpes, skrivna och 
oskrivna.
tel. 031-24 99 29

SÄLJES

Ales billigaste lägenhet. BRF 
Lugnet i Nol. 1 rum med kokvrå, 
4600/ mån. Ledig 1/2. Ring för 
information.
tel. 0763-15 99 90

Två stycken halv-takboxar, 
Thule. 400 kr.
tel. 0730-74 83 98

UTHYRES

Lägenhet uthyres. 2,5 rum + 
kök, egen ingång i 2 familjshus. 
Gärna medelålders, rök- och 
djurfri.
tel. 0706-48 26 47

Mekarställe, hobbylokal 
i Bohus. 70 kvm. El, vatten, 
pentry, värme, garageinfart, tv.
tel. 031-22 73 27

Ö HYRA

Äldre kvinna med stabil eko-
nomi önskar hyra etta eller tvåa 
tillsvidare. Husdjur och rökfri.
tel. 0733-79 17 20

Lägenhet på 2 eller 3 rum 
sökes till liten familj. Jag har 
inga skulder, husdjur och röker 
inte heller. Referenser finns. 
Stadig ekonomi.
tel. 0720-46 20 72
Suzanne

1:a, 2:a, 3:a eller hus önskas 
hyra av 44 årig kvinna med 2 
barn boende varannan vecka 
+ husdjur. Fast jobb, inga betal 
anm. Helst i Skepplanda men allt 
av intresse.
tel. 0725-00 77 66

Hus gärna lantligt läge i norra 
Ale av skötsam trädgårdsintres-
serad man.
tel. 0706-29 56 97

SÖKES

Bostad sökes akut av liten 
familj med liten bebis. Första/
andrahandskontrakt, hus, gård, 
lägenhet, radhus, del i hus. Allt 
av intresse i hela kommunen 
men gärna Bohus om möjligt.

tel. 0705-67 54 44

Pigg pensionär söker extra 
arbete, 10-15 timmar i veckan. 
Alla dagar i veckan. Har 23 års 
erfarenhet av äldreomsorg och 
hemtjänst. Intresserad av alla 
förslag.
tel. 0735-10 47 48

UPPHITTAT

Guldring upphittad 30/12 i 
Nödinge. Återfås mot beskriv-
ning och annonskostnad.
tel. 0706-64 69 97             Irén

ÖVRIGT

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

Österrike, Kitzbühl v7. Familj 
och grupprabatter, privatresa 
med stor gemenskap.
tel. 0705-66 44 70            Kjell

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:-)
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Ö hyra
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Grattis (100:-)

Övrigt (80:-)
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Födda (100:-)

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

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

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

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

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

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

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

ROTAVDRAG - 50%
Passa på att utnyttja 
rotavdraget. Vi utför allt inom 
branchen. 

I Ale sedan 1985.
BOHUS MÅLERI & BYGG
tel. 0705-92 37 15
el. 0303-74 26 47
F-skatt, bohusmaleri.se

Kakelförsäljning och
uppsättning
Kontakta Platt-Johans kakel i 
Älvängen. Öppettider: Mån-Fre: 
16-18, Lörd: 10-13.  Återförsäljare 
för Interkakel, Stigs kakel & FF's 
Kakel. Har flyttat till Garveriv. 10. 
Sväng in vid Utby maskin/röda 
korset ner mot 45:an.
Tel. 0303-74 60 41
el. 0706-36 78 41

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

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

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

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

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

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

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrr

Undanbedes 
När jag nu skall fylla år
Ni mig ej hylla får
Åker bort från snö och is
Till ett soligt paradis

Lalla Johansson
Hålanda

Ev. uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Wendel Klevéus, Älvängen

Ett stort grattis till
Oskar

som fyller 10 år
den 12 januari!

Många kramar från
Pappa, Mamma,
Jakob och Klara

Grattis i efterskott
vår älskade solstråle
Saga Agneman

på din 2-årsdag, 28/12, 
önskar Simon, mamma, 

pappa, farmor, farfar, Emma, 
Sara, David, Elias och Agnes

Grattis
Robin Nagy

på 21-årsdagen önskar
Kristine, Mamma, Pappa, 

Rasmus & Amanda

Jenny Fagerholm
fyller 30 år 12/1.

Hurrarop från
släkt och vänner i Alafors

Erika
12 år 14/1-13

Grattis vår älskade dotter. 
Du är fantastisk

Önskar Mamma & Pappa

Oj va tiden går, nyss var Amelie 2 år.
Hipp hurra och grattis till båda våra töser, som den 8/1 

firar födelsedag. Grattis Saga på din 2-årsdag och 
grattis Amelie på din 25-årsdag.

önskar Andreas och Mammo

Veckans ros 
Veckans ros till sophäm-
tarna i Ale. Tack för bra 
utfört arbete, alla veckor 
enligt avtal, utan avbrott för 
extra helgdagar.
"Boende i Alafors sedan 1977"

Astrid

Ett helt fång med rosor till 
Lerum Surte Symphonic 
Band och dess ledare Folke 
raubner samt solisterna 
Susanne Pettersson och 
Roland Algesten. För den 
fantastiska Wiener konser-
ten i Surte Missionskyrka, 
trettondagsafton. Succé
"Tacksamma konsertbesökare"

Tack alla goa grannar på 
Grafitvägen för uppvakt-
ningen på min 80-årsdag.
Med vänliga hälsningar

Alfred Niellsen

Tack
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FÖRRA VECKANS LÖSNING
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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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Vill du gå ner i vikt?
Boka tid för gratis infoträff !

 Nol, Folketshusvägen 1, 0303 - 74 16 50
 www.xtravaganza.seFör mer info: 

www.sportlife.se

VECKA 8 STARTAR VI

GLÖM INTE ATT 
ANMÄLA DITT BARN!

GILLA OSS
OCH BLI EN I GÄNGET

PÅ GÅNG!

Våra nya vårscheman är fantastiska 
och fullspäckade!

 
Roliga happningspass samt bra priser på 

träna gratis under dagen!

TRÄNA MED DITT 
SPÄDBARN!
Sportlife Älvängen 

Välkommen alla 
mammor med spädbarn 
att träna hos oss med 
fokus på bäckenbotten 
och bålstabilitet!

ÄLVÄNGEN!

ÄLVÄNGEN FABRIKSVÄGEN 3, TEL 0303-74 66 60 | NÖDINGE ALE TORG 10, TEL 0303-979 00 | NOL FOLKETSHUSVÄGEN 1, TEL 0303-74 16 50 | KUNGÄLV ROLLSBOVÄGEN 25, TEL 0303 - 938 21 | KUNGÄLV CENTRUM VÄSTRA GATAN 71, TEL 0303-199 40 

NY! KUNGÄLV SOLBRÄCKE SOLBRÄCKEGATAN 31 NY! KUNGÄLV XTRAVAGANZA VIKTCENTER SOLBRÄCKEGATAN 3, TEL 0303-44 59 00 | LILLA EDET VÄRDSHUSET SKANSENVÄGEN 34, TEL 0520-65 16 16 | LILLA EDET BADHUSET MAJORSGATAN 11 | WWW.SPORTLIFE.SE

GRUPPTRÄNING, KONDITION, STYRKA, TRX, 

PERSONLIG TRÄNINGS- OCH KOSTRÅDGIVNING, 

LEKRUM, SENIORTRÄNING, MAMMA-BARN, 

REHAB OCH SJUKGYMNASTIK!

VIKTKLUBB
Lilla Edet Värdshuset, Skansenvägen 34 

0520 - 65 16 16

KR
/mån

ALLA AKTIVITETER

BONUSPAKET INGÅR
Väska, vattenfl aska, 5 give away 
card, handduk, sol- och massage-
kort, respass BEGRÄNSAT

ANTAL BONUSPAKET!

TECKA NU! 
BONUSPAKET INGÅR


