
Antonina Kobylinski.

Visst fi nns det 
en lokalradio!
ALE/KUNGÄLV. Lokala 
nyheter och den bästa 
rockmusiken.

Den mixen hoppas 
nystartade radiokana-
len Pirate Rock på.
Ale-Kungälv har fått nya skäl att 
återigen ratta in frekvensen 95,4. 
Sedan 1 januari sänder Pirate Rock 
musik och lokala nyheter från stu-
dion i Rollsbo.               Läs sid 11

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

Säkra siffror  
      till fast pris!
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PAX  
strl 31-37
Ord. pris 799:-
Waterproof– Din skobutik för hela familjen

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

Gilla och följ oss 
på Facebook. 

REA!
25%-50% på alla 

vinterskor & väskor

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

www.dansstudion.org

Vi har bl.a. streetdance, aerobic gymnastics, le parkour, jazz/hiphop samt balett.

BARNDANS
Terminsstart vecka 4 750:-

  

Lödöse 0520-66 00 10
Apelsiner

/kgT o m 20/1-2013

119:-199:-

www.axums.se

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

Thermomugg Finns i rött och limeThermos 
Ord pris 299:-

TEAM SPORTIA ALE, ALE TORG 7  
Tel. 0303-973 01 Mån–fre 10–19, Lör 10–15, Sön 11–15
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SKIDJACKA 
DIDRIKSONS 
Strl: 150-160-170
Kille: Svart & Blå
Tjej: Svart & Röd
ORD. PRIS 699 KR

349KR
Halva priset på alla Vinterkängor Junior

Prisexempel:

VIKING GORETEX
ORD. PRIS 949 KR

475KR

JUNIOR-
KLIPP 50%

RasakMisty

Silor blir lägenheter i Surte?

IDAG!

I FRAMTIDEN?

Surtes samhällsbyggare, Olle Skoglund, presenterar nya spännande bostadsplaner. Han vill bland annat gärna se de tio gamla betongsilor från glasbrukets 
dagar förvandlas till 74 lägenheter. Rikstäckande byggnadsbolag har visat intresse för den spektakulära idén.           Läs sid 3
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I veckan fi ck de sista 
eleverna i årskurs 7-9, 
vuxenutbildningen och 

SFI sina datorer. Enligt vad 
Ales tjänstemän känner till 
så har ingen annan kommun 
i Sverige eller i grannländer-
na genomfört en liknande 
satsning. Idag har alla elever, 
den yngste till den äldste på 
Komvux en egen dator. Det 
är en strategi som det har 
varit politisk enighet kring 
och vid närmare efter-
tanke är en dator idag lika 
självklar som ett måste för 
studerande. Det räcker inte 
att bara dela ut pennor och 
suddigum längre. Världen 
har blivit större behovet av 
att hämta dagsfärsk informa-
tion är stort. Läroböcker 
blir snabbt gamla, internet 
uppdateras varje sekund. 
Det är en viss skillnad.

Med datorer till alla 
följer också kravet på att 
lära eleverna att använda 
verktygen på rätt sätt. Med 
internet tillgängligt blir 
etik och moral en av våra 
viktigaste aspekter. Under-
visningen måste ständigt 
återkomma till detta. Mob-
bing via nätet är numera 
vardagsmat, kanske för att vi 
inte har hängt med. En lugn 
skola är inte detsamma som 
att mobbing inte förekom-
mer. Idag sker det i all tyst-
het och konsekvenserna är 
emellanåt värre än någonsin 
tidigare. Den psykologiska 
mobbingen med bilder och 
kommentarer på nätet har 

blivit ett allvarligt bekym-
mer för många ungdomar. 
Med en dator till alla elever 
ges alla också ett verktyg 
som fel använt kan förorsaka 
enorm skada, därför är sättet 
att använda den avgörande 
att lära ut. Datamoral måste 
upp på schemat.

Att alla har en egen dator 
i skolan är emellertid en 
rättighet ingen kan ta ifrån 
elever i dagens moderna 
skola. Den är snarare en 
förutsättning för att klara 
av studierna och dess krav. 
Jag tycker det är häftigt att 
Ale sticker ut och är bäst i 
landet, kanske till och med 
i Norden – eller i Europa? 
Nu tror jag inte det har varit 
målet för satsningen. Sna-
rare har de pedagoger som 
tidigt började prova datorer 
i undervisningen kunnat visa 
på stora pedagogiska vinster, 
att läs- och skrivinlärning 
till exempel har under-
lättats, särskilt för elever 
med särskilda behov. Det 
är naturligtvis detta som 
motiverar satsningen.

På tal om häftiga saker. 
Arkitekten och sam-
hällsentusiasten Olle 
Skoglund i Surte har 
presenterat ytterligare 
ett par spektakulära 
bostadsprojekt. Många 
kommer säkert att höja 
på ögonbrynen och 
fråga sig när 
något av 
alla torn ska 

förverkligas. Frågan är alltid 
befogad, men ingen kan ta 
ifrån Olle Skoglund idéerna. 
Många sitter hemma på 
kammaren och tycker. Det 
är en stor skillnad mot att 
sätta dem på papper.

Att formulera, rita, skissa 
och visualisera det som vissa 
kallar för fantasier är mer 
än många andra klarar av. 
Fördelen med att göra som 
Olle Skoglund är fler kan ta 
del av kreativa tankar. Det 
kan leda till att en gnista 
tänds hos någon annan. 
Genom att rätt personer blir 
inspirerade kan idéer, även 
de mest spektakulära, ibland 
se dagens ljus. Om ingen 
visionerar, formulerar och 
föreslår saker som vi andra 
kan tycka till om skulle 
samhället sluta att utvecklas 
och idéerna har Olle Skog-
lund. De kan ingen ta ifrån 
honom.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Idéerna kan ingen ta ifrån honom

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

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

TYGLADAN
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2p 

BORDSTABLETTER 25:-, LÖPARE 69:-
KAPPA MED ÖLJETTER 50:-/m

Härligt mönstrade BARNTRIKÅER 120:-/m
600 m2 gardintyg, modetyg, inredning & kläder

LINE DANCE

Kurs startar
Onsdag 23/1 kl 19.00 

Församlingshemmet vid Surte kyrka
OBS Ej högklackade eller svärtande skor.

Gratis att prova på första gången
Ingen föranmälan nödvändig, välkomna.

Ann-Gret  0303-96 567
mobil: 0706-39 65 67

www.surteswingers.org

ÅRSMÖTE
SKEPPLANDA

SOCKENS
BYGDEGÅRDSFÖRENING

kallar sina medlemmar och 
intresserade till årsmöte

Måndag 21/1 kl. 19.00
i Skepplanda Bygdegård.

Sång och musikunderhållning
  Ingmarie Ann-Catrine
  Kaffeservering

Välkomna!
Styrelsen

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

Anbud
Målning av tak och 
väggar utvändigt 

Älvängens Folkets Hus
Göteborgsvägen 106, Älvängen

Start våren 2013
Pris lämnas både med och utan ställning

Anbud sändes senast 2013-03-15
Ale Folketshus, Noltorget 10

44942 Nol

Upplysningar
Willy Kölborg, föreståndare 

0702-65 66 70

&

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



I veckan fi ck de sista 
eleverna i årskurs 7-9, 
vuxenutbildningen och 

SFI sina datorer. Enligt vad 
Ales tjänstemän känner till 
så har ingen annan kommun 
i Sverige eller i grannländer-
na genomfört en liknande 
satsning. Idag har alla elever, 
den yngste till den äldste på 
Komvux en egen dator. Det 
är en strategi som det har 
varit politisk enighet kring 
och vid närmare efter-
tanke är en dator idag lika 
självklar som ett måste för 
studerande. Det räcker inte 
att bara dela ut pennor och 
suddigum längre. Världen 
har blivit större behovet av 
att hämta dagsfärsk informa-
tion är stort. Läroböcker 
blir snabbt gamla, internet 
uppdateras varje sekund. 
Det är en viss skillnad.

Med datorer till alla 
följer också kravet på att 
lära eleverna att använda 
verktygen på rätt sätt. Med 
internet tillgängligt blir 
etik och moral en av våra 
viktigaste aspekter. Under-
visningen måste ständigt 
återkomma till detta. Mob-
bing via nätet är numera 
vardagsmat, kanske för att vi 
inte har hängt med. En lugn 
skola är inte detsamma som 
att mobbing inte förekom-
mer. Idag sker det i all tyst-
het och konsekvenserna är 
emellanåt värre än någonsin 
tidigare. Den psykologiska 
mobbingen med bilder och 
kommentarer på nätet har 

blivit ett allvarligt bekym-
mer för många ungdomar. 
Med en dator till alla elever 
ges alla också ett verktyg 
som fel använt kan förorsaka 
enorm skada, därför är sättet 
att använda den avgörande 
att lära ut. Datamoral måste 
upp på schemat.

Att alla har en egen dator 
i skolan är emellertid en 
rättighet ingen kan ta ifrån 
elever i dagens moderna 
skola. Den är snarare en 
förutsättning för att klara 
av studierna och dess krav. 
Jag tycker det är häftigt att 
Ale sticker ut och är bäst i 
landet, kanske till och med 
i Norden – eller i Europa? 
Nu tror jag inte det har varit 
målet för satsningen. Sna-
rare har de pedagoger som 
tidigt började prova datorer 
i undervisningen kunnat visa 
på stora pedagogiska vinster, 
att läs- och skrivinlärning 
till exempel har under-
lättats, särskilt för elever 
med särskilda behov. Det 
är naturligtvis detta som 
motiverar satsningen.

På tal om häftiga saker. 
Arkitekten och sam-
hällsentusiasten Olle 
Skoglund i Surte har 
presenterat ytterligare 
ett par spektakulära 
bostadsprojekt. Många 
kommer säkert att höja 
på ögonbrynen och 
fråga sig när 
något av 
alla torn ska 

förverkligas. Frågan är alltid 
befogad, men ingen kan ta 
ifrån Olle Skoglund idéerna. 
Många sitter hemma på 
kammaren och tycker. Det 
är en stor skillnad mot att 
sätta dem på papper.

Att formulera, rita, skissa 
och visualisera det som vissa 
kallar för fantasier är mer 
än många andra klarar av. 
Fördelen med att göra som 
Olle Skoglund är fler kan ta 
del av kreativa tankar. Det 
kan leda till att en gnista 
tänds hos någon annan. 
Genom att rätt personer blir 
inspirerade kan idéer, även 
de mest spektakulära, ibland 
se dagens ljus. Om ingen 
visionerar, formulerar och 
föreslår saker som vi andra 
kan tycka till om skulle 
samhället sluta att utvecklas 
och idéerna har Olle Skog-
lund. De kan ingen ta ifrån 
honom.

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Idéerna kan ingen ta ifrån honom

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

Allt för häst, ryttare, hund och katt

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

Rydéns Bil
GRÖNNÄS

Vid 45:an

Bilverkstad

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

TYGLADAN
ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2p 

BORDSTABLETTER 25:-, LÖPARE 69:-
KAPPA MED ÖLJETTER 50:-/m

Härligt mönstrade BARNTRIKÅER 120:-/m
600 m2 gardintyg, modetyg, inredning & kläder

LINE DANCE

Kurs startar
Onsdag 23/1 kl 19.00 

Församlingshemmet vid Surte kyrka
OBS Ej högklackade eller svärtande skor.

Gratis att prova på första gången
Ingen föranmälan nödvändig, välkomna.

Ann-Gret  0303-96 567
mobil: 0706-39 65 67

www.surteswingers.org

ÅRSMÖTE
SKEPPLANDA

SOCKENS
BYGDEGÅRDSFÖRENING

kallar sina medlemmar och 
intresserade till årsmöte

Måndag 21/1 kl. 19.00
i Skepplanda Bygdegård.

Sång och musikunderhållning
  Ingmarie Ann-Catrine
  Kaffeservering

Välkomna!
Styrelsen

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

Anbud
Målning av tak och 
väggar utvändigt 

Älvängens Folkets Hus
Göteborgsvägen 106, Älvängen

Start våren 2013
Pris lämnas både med och utan ställning

Anbud sändes senast 2013-03-15
Ale Folketshus, Noltorget 10

44942 Nol

Upplysningar
Willy Kölborg, föreståndare 

0702-65 66 70

&

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
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Damkläder
Cream • Esprit 

Signature • Ted Nicol 
ZeZe • Triumph

Damkläder
Cream • Esprit 

Signature • Ted Nicol 
ZeZe • Triumph

Rean startar torsdag 17 januari!

Massor utvalda kvalitets- 
och märkeskläder reas ut!

Herr- Dam- & UngdomskläderREA!

ÖPPET: VARDAGAR 9-18, LÖRDAGAR 9-14 • ÄLVÄNGEN, 0303-74 60 12

JEANS
REA
JEANS
REAHerrkläder

Boomerang • Dahlin 
Oscar Jacobson • Park Lane 

Jack&Jones • Selected

Herrkläder
Boomerang • Dahlin 

Oscar Jacobson • Park Lane 
Jack&Jones • Selected

SURTE. Olle Skoglunds 
bostadsprogram för 
Surte växer.

236 lägenheter har 
nu blivit 372.

– Intresset från riks-
täckande byggföretag 
är påtagligt, berättar 
han.
Under sensommaren pre-
senterade samhällsbyggaren 
Olle Skoglund, 74, flera idéer 
och bostadsplaner för Surte. 
Kommunledningen fick ta 
del av materialet som innehöll 
236 möjliga lägenheter – alla 
med pendelstationen inom 
räckhåll. Sedan dess har Olle 
tänkt vidare och före jul var 
det dags för nästa kreativa 
tanke, att bygga 74 lägenheter 
i Glasbrukets gamla betong-
silor.

– Läget är oslagbart, kanske 
det bästa i hela Surte? När-
heten till pendeln, centrum, 
skolor och annan service är 
svårslaget, säger Olle som 
redan har fått respons från 
marknaden.

Prestigeprojekt
– Det räknas på flera håll just 
nu. Idén är spännande och jag 
tror flera exploatörer skulle 
se det som ett prestigeprojekt 
att förädla dessa silor. Två av 
dessa tio måste man riva för 
att få plats och vidare behöver 
de översta delarna avlägsnas. 
Inga grannar kommer att 

påverkas och det som behövs 
från kommunens sida är en 
enkel planändring.

I dagarna dammade Olle 
Skoglund också av planerna 
för ett TGS-hem i anslut-
ning till Fridhem i Surte. 24 
bostadsrätter med en mag-
nifik utsikt. Fastigheten ska 
dockas mot Fridhem vars 
hyresgäster också ges möjlig-
het att ta del av den planerade 
inglasade vinterträdgården.

– Detta är egentligen en 
gammal idé som vi hade redan 
när Fridhem byggdes. Nu är 
det dags att ta nästa steg. Alla 
lägenheter får söder- eller väs-

terläge med helglasad fasad, 
berättar han.

Surte Circle Tower, det 
runda höghuset som Olle 
Skoglund lanserade för snart 
tio år sedan är fortfarande inte 
förverkligat och kommer inte 
att bli det heller.

– Nej, inte som ett runt 
torn. Det gick inte att lösa 
för rimliga pengar. Däremot 
har fastigheten nu ritats om 
och fått en entreprenörsarki-
tektur som gör att det nu är 
möjligt att bygga om tillräck-
ligt många tecknar sig för en 
lägenhet. Jag äger inte pro-
jektet längre, utan det drivs 

av AF Bygg AB och jag kan 
inte svara för hur de tänker gå 
vidare, säger han.

Positiva vindar
Det hetaste projektet för 
Skoglund själv är radhusen 
och parhusen på Keillers väg 
upp mot Green Village.

– Här utmanar två riks-
täckande byggnadsföretag 
varandra. Deras offerter ska 
snart vara framme och det ser 
väldigt positivt ut. Det blåser 
oerhört positiva vindar just 
nu när Surte kommer på tal. 
Intresset är stort tack vare 
pendeltåget och jag förstår 

dem. Du når ju Göteborg på 
bråkdelen av tiden, men slip-
per bo där med trängsel, stress 
och annat negativt som hör 
till en storstad. Jag har sagt 
det förut och jag säger det 
igen; att bo i Surte blir som 
att bo innanför vallgraven i 
Göteborg – fast bättre!

I Ale kommuns bostads-
program för Surte fram till 
2016 finns 184 nya lägenheter 
inplanerade. Lägg därtill Olle 
Skoglunds bostadsprogram 
som nu innehåller 372 och det 
blir totalt 556 nya hem som 
ska fram. Med andra ord dags 
att börja bygga.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Skoglunds bostadsprogram för Surte växer

TGS-hem centralt i Surte som dockas till nuvarande Fridhem innehållande 24 lägenheter med magnifi k utsikt. Olle Skoglund dammar av idén på nytt som ett 
led i arbetet att skapa fl er bostäder i Surte med närhet till pendelstationen.

– Vill förverkliga ett nytt TGS-hem vid Fridhem

Olle Skoglund, 74, arkitekten 
som vägrar vila.
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TGS-hem
Boende med fokus på trygghet, 

gemenskap och service.



Och tydligen börjar 
det vid Nödinge 
om man skall dra 

några slutsatser av vad Claes 
Hagman skrev i Alekuriren 
1/2013. Själv är jag bosatt i 
en mindre tätort som heter 
Skepplanda. Har ni hört ta-
las om de? Det har tydligen 
inte politikerna i Ale.

Alla satsningar i Ale sker 
som Herr Hagman mycket 
riktigt påpekade i Älvängen 
och Nödinge, andra orter 
räknas tydligen bara som 
överflödiga.

Ta bara en titt på vår nya 
motorväg, Så fort Älvängen 
är passerat så ändrar vägen 
karaktär.

Den så omdiskuterade 
ledbelysningen i mitten av 
vägen försvinner helt samt 
att räcken och staket byts ut 
till en modell som inte anses 
lika säkra.

Visst har vi fått konstgräs 
även i Skepplanda, en lov-
värd satsning, men inte på 
bekostnad av att allt annat 
stagnerar.

Jag vill påstå att sedan de 
av politiker hårt kritiserade 

kommundelsnämderna för-
svann så har den kommunala 
närvaron och uppfattningen 
om orterna i fråga minskat 
till en nivå som börjar bli 
oacceptabel.

För att nämna några saker 
i Skepplanda. Snöröjningen 
har varit så undermålig att 
folk har kört sönder sina 
bilar på enorma isbildningar 
mitt i vägen, det finns kom-
munala hus som är så täckta 
med alger att du inte ser 
vilken färg husen har haft 
från början, vi har ett elljus-
spår som i många år varit 
vanskött och på gränsen till 
oanvändbart.

Att överhuvudtaget kalla 
det för ett elljusspår när 
kanske hälften utav lam-
porna inte fungerar är nästan 
ett hån.

Lägg därtill att vi har ett 
centrum som utseendemäs-
sigt platsar i Gårdsten och 
att vårdcentralen ständigt 
kämpar mot hotet av ned-
läggning så förstår ni nog 
min och många andras frus-
tration.

Om politikerna bemödar 
sig med att åka vidare norrut, 
ni kan få låna min GPS, så 
kommer ni till ytterligare 
två bortglömda ”sorgebarn”, 
Alvhem och Hålanda.

I Hålanda tas det bort 
vägbelysning med motive-
ringen att det är en lyx dom 
inte borde ha haft.

Att det finns en hel del 
barn och ungdomar som 
inte har något alternativ till 
att använda vägen, det finns 
ingen gångbana, är tydligen 
mindre relevant, för vad 
är väl säkerheten för några 
bönder när vi måste bygga 
säkra ridvägar i mitten av 
kommunen!?

Nu gör politikerna det 
antagligen enkelt för sig och 
skyller på Trafikverket, men 
jag är säker på att om de 
slagit näven i bordet, even-
tuellt öppnat plånboken lite, 
så skulle belysningen fått 
vara kvar. Inte att förvånas 
om nästa väg att bli av med 
belysningen är Alingsåsvä-
gen från Skepplanda.

I Alvhem försökte de 
slåss med näbbar och klor 
för att få av- och påfarter 
till den nya vägen som var 
rimliga samt att de som alla 
andra orter skulle få glas-
bullerskydd. Nu blev det 
någon form av kompromiss 
till mångas förtret. I Alvhem 
finns det även en liten för-
nämlig butik som fungerar 
som en livsnerv i den lilla 
byn, butiken har vad jag 

förstått stora problem med 
sina nuvarande lokaler och 
kommer att behöva omlo-
kaliseras, men ingen i kom-
munen verkar vilja hjälpa till, 
inte ens med en skylt som 
säger ”Lanthandel”.

Att vissa politiker i Ale har 
slagordet ”Hela kommunen 
skall leva” är inget annat än 
rena floskler.

En gång i tiden var 
Skepplanda en egen 
kommun, det kanske är dags 
att tillsammans med Alvhem 
och Hålanda se över möjlig-
heten att bryta sig ur Ale? 
Naivt? Javisst, men då skulle 
vi i alla fall dö med flaggan i 
topp, inte som nu, sakta stry-
pas till döds.

Johan Hansson 
Uddetorp

alekuriren  |   nummer 2  |   vecka 3  |   2013INSÄNT4

Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Alliansregeringen har 
nyligen presenterat 
infrastrukturpropo-

sitionen - den kommer att 
bidra till tillväxt, livskvalitet 
och välfärd i hela landet. 
Vi tillvaratar och vårdar 
den infrastruktur vi har 
samtidigt som vi bygger för 
framtiden. Totalt uppgår 
hela propositionen till 
522 miljarder kronor för 
planperioden 2014-2025. 
Alliansen föreslår exempel-
vis den största satsningen 
på järnvägsunderhåll genom 
tiderna, 86 miljarder kronor, 
och för drift och underhåll 
av statliga vägar avsätts 155 
miljarder kronor.
I och med infrastrukturpro-
positionen anger regeringen 
de ekonomiska ramarna och 
infrastrukturens riktlinjer. 
Hur pengarna ska fördelas 
på olika projekt och när i tid 
projekten kan genomföras 

är inte i detalj bestämt ännu. 
Trafi kverket har i den fort-
satta processen kontakter 
med berörda aktörer i hela 
landet för att diskutera vikti-
ga och angelägna satsningar 
i transportinfrastrukturen.

Trafikverket har kon-
takter med kommuner och 
regioner för att formulera 
förslag för nationell åtgärds-
plan 2014-2025. Det är i 
planen som detaljerna för 
Sveriges transportsystem 
utformas. Infrastrukturpro-
positionen är alltså startskot-
tet för det mer detaljerade 
arbetet. Trafikverket har 
redan startat med att bjuda 
in till regionala hearings och 
vi uppmuntrar de regionala 
företrädarna att diskutera 
sina förutsättningar med 
Trafikverket. 

E45:an är Sveriges längsta 
väg. Vägen startar vid Kare-
suando i Norrland och slutar 

i Gela på Sicilien. Vägen är 
en glödande livsnerv som 
pulserar genom Sverige 
och Europa. Det är med 
sant nöje att sedan den 9 
december 2012 är järnvägen 
och E45 öppen för trafik 
hela vägen mellan Göteborg 
och Trollhättan. Denna 
del av Västra Götaland har 
fått en nystart som hjälper 
människor att fortare ta sig 
till arbete och hem. Även 
Lödöse har fått en ny station 
som tar en till Trollhättan 
på 12 min och till Göteborg 
på 22 min. Detta kommer 
att florera företagsetablering 
och inflyttning inom regio-
nen.

För att få till fler föränd-
ringar på exempelvis E45 
krävs det att kommuner och 
regioner kommer överens 
om vad man prioriterar, vad 
man vill uppnå och hur, för 
att tillsammans möta Tra-

fikverket och regeringen. 
Under våren 2013 överläm-
nar nämligen Trafikverket 
ett planförslag till reger-
ingen som sedan skickas ut 
på remiss. Regeringen fattar 
under 2014 beslut om den 
nationella plan som kommer 
att gälla för 2014-2025.

Det är viktigt att tänka 
över kommun-, läns- och 
till och med landsgränser, 
detta gäller inte minst vid 
en utbyggnad av E45an som 
är Sveriges längsta väg. En 
förutsättning för fungerande 
transporter är att se hela 
resan från dörr till dörr 
för både människor och 
gods. Att tänka i stråk är ett 
avgörande tillvägagångssätt, 
eftersom åtgärder i en del 
av landet kan få betydande 
positiva effekter för andra 
delar. Ett exempel är hamn-
banan i Göteborg som behö-
ver rustas upp för att klara 

framtidens behov. Upprust-
ningen är inte i första hand 
nödvändig för göteborgarna 
utan för landet i stort. 60 % 
av Sveriges containertrafik 
och 25 % av landets utrikes-
handel går via denna hamn. 
Vi uppmanar nu regionala 
och lokala företrädare att 
föra en konkret dialog med 
Trafikverket, men även med 
angränsande kommuner och 
regioner. Var tydliga med 
hur ni vill vidareutveckla 
E45an och sök allierade som 
har samma prioritering. Vi 
har ju redan kommit en bra 
bit på vägen!

Camilla Waltersson Grönvall (M) 
Riksdagsledamot för 

Västra Götalands läns norra 
Jan-Evert Rådhström (M)

Vice ordförande i 
Riksdagens trafikutskott

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Tisdag 8 januari
Narkotikabrott
En person grips av polis 
misstänkt för narkotikabrott, 
eget bruk. Gripandet sker i 
Älvängen.

Villainbrott rapporteras från 
Surte. Altandörren bryts upp 
och bostaden genomsöks. Det 
är oklart om något tillgripits.

Torsdag 10 januari
Försök till villainbrott
Försök till villainbrott i Nol. 
Larmet går och gärningsmän-
nen försvinner från platsen.

Fredag 11 januari
Snatteri
En person ertappas för snatteri 
på Ica Kvantum i Nödinge.

Söndag 13 januari
Inbrott
Inbrott på Alfredssons Trafik-
skola i Nödinge. Tjuvar tar sig 
in i fastigheten och tillgriper 
en bilnyckel ur ett plåtskåp. 
När gärningsmännen försöker 
stjäla personbilen blir de 
avbrutna då ägaren dyker upp.

Antalet anmälda brott under 
perioden 7/1 – 14/1: 25. Av dessa 
är fem bilstölder. Noterbart 
är också att det skett fyra 
bilägare blivit bestulna på sina 
registreringsskyltar. 

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

Utvecklingen av E45 viktig del av 
den kommande infrastrukturplanen

Ale slutar vid Älvängen!

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)

Tryggt sparande med 
fasträntekonto 2,10%*
Tre månaders bindningstid. Valfritt belopp, lägst 
20 000 kronor. Omfattas av insättningsgarantin. 

Ring mig på 0303-33 16 44
Susanne Karlsson, Privat- och 
Företagsrådgivare Bank

lansforsakringar.se/alvsborg

*räntesats 130111 

gar.se/alvsborg
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bit på vägen!

Camilla Waltersson Grönvall (M) 
Riksdagsledamot för 

Västra Götalands läns norra 
Jan-Evert Rådhström (M)

Vice ordförande i 
Riksdagens trafikutskott

Ronderande och 
stationär bevakning

Tel. kontor 0303-74 99 97

Ale • Kungälv • Lilla Edet

Tisdag 8 januari
Narkotikabrott
En person grips av polis 
misstänkt för narkotikabrott, 
eget bruk. Gripandet sker i 
Älvängen.

Villainbrott rapporteras från 
Surte. Altandörren bryts upp 
och bostaden genomsöks. Det 
är oklart om något tillgripits.

Torsdag 10 januari
Försök till villainbrott
Försök till villainbrott i Nol. 
Larmet går och gärningsmän-
nen försvinner från platsen.

Fredag 11 januari
Snatteri
En person ertappas för snatteri 
på Ica Kvantum i Nödinge.

Söndag 13 januari
Inbrott
Inbrott på Alfredssons Trafik-
skola i Nödinge. Tjuvar tar sig 
in i fastigheten och tillgriper 
en bilnyckel ur ett plåtskåp. 
När gärningsmännen försöker 
stjäla personbilen blir de 
avbrutna då ägaren dyker upp.

Antalet anmälda brott under 
perioden 7/1 – 14/1: 25. Av dessa 
är fem bilstölder. Noterbart 
är också att det skett fyra 
bilägare blivit bestulna på sina 
registreringsskyltar. 

Polisen i Ale ger 
följande rapport från 
den gångna veckan:

Utvecklingen av E45 viktig del av 
den kommande infrastrukturplanen

Ale slutar vid Älvängen!

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)

Tryggt sparande med 
fasträntekonto 2,10%*
Tre månaders bindningstid. Valfritt belopp, lägst 
20 000 kronor. Omfattas av insättningsgarantin. 

Ring mig på 0303-33 16 44
Susanne Karlsson, Privat- och 
Företagsrådgivare Bank

lansforsakringar.se/alvsborg

*räntesats 130111 

gar.se/alvsborg
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Januari

Gå föräldrakurs 2013
COPE för föräldrar med barn i årskurs 4-6

Vi börjar med att träff as fyra gånger och kan därefter om 
intresse fi nns förlänga med ytterligare fyra träff ar. 
>> Torsdag 17 januari kl 17.30, 
Komvux lokaler, Ale gymnasium

På kursen talar vi om 
uppmärksamhet och beröm, 
om att lära känna ditt barn samt 
bevara sitt lugn och bortse från 
negativt beteende. Öka barnets 
förmåga till egna lösningar och 
byta erfarenheter med andra 
föräldrar.

Föräldrakursen är kostnadsfri och 
varje kurstillfälle är två timmar. 
Kursen leds av utbildade COPE-
handledare. Vid varje kurstillfälle 
bjuder vi på fi ka. Det kommer 
också att fi nnas möjlighet med 
barnvakt för barnen i närliggande lokaler. 

Anmälan till Eva Gundahl, 0303-37 12 50, eva.gundahl@ale.se 
eller Eva Marberg, 0303-33 03 52, eva.marberg@ale.se

PÅ GÅNG I ALE

Man behöver inte ha 
problem för att delta i 

en föräldragrupp.
Programmen riktar sig 
till dig som vill stärka 
din roll som förälder

och som är mån om en 
god kommunikation 

med dina barn.
det handlar inte om att 
vara en dålig förälder, 

det handlar om att
vilja bli en ännu bättre.

ALES ENERGIRÅDGIVARE PÅ BIBLIOTEKET
Har du frågor eller funderingar kring  energianvändning och energikostnader? Ales 
energirådgivare Jerker Persson fi nns på plats för att svara på era frågor.
>> Måndag 21 januari kl 16.00 – 18.00
>> Måndag 28 januari kl 16.00 – 18.00
Ale bibliotek, Nödinge 
 

SAGOSTUNDER
på Älvängens bibliotek
Varje onsdag kl. 10.00. Start 23 januari.
 

SAGOSTUNDER 
med biblioteksdraken på biblioteken i Surte och Skepplanda
Surte bibliotek varannan onsdag, start 30 januari kl. 14.30
Skepplanda bibliotek varannan torsdag, start 31 januari kl.14.30
 

BEBISSAGOSTUNDER 
på Surte bibliotek
För dig och din bebis 4-8 månader. Vi träff as fem gånger 
och läser och ramsar tillsammans. Start torsdag 31 januari 
kl. 09.30. Anmäl dig på biblioteket eller på telefon 
0303-33 01 71. Välkommen!

ALE. Det är en positiv 
trend.

Antalet räddningsin-
satser var under 2012 
färre än året innan.

– Det mest glädjande 
är att antalet avlidna 
och svårt skadade 
minskade radikalt för 
tredje året i rad, säger 
Joakim Balke, ställfö-
reträdande räddnings-
chef.

2007 var ett år med anmärk-
ningsvärt många larm i Ale 

kommun. Därefter har tren-
den pekat stadigt neråt, med 
undantag för 2011. Fjolåret 
innebar 226 insatser, men 
252 larm. 

Hur hänger det ihop?
– På vissa larm åker både 

Nol och Surte. Sedan händer 
det att Surte stärker upp 
och åker på larm som sker 
i Kungälvs kommun. Där 
av att siffran mellan antalet 
insatser och larm skiljer sig 
åt, förklarar Joakim Balke.

Av de 252 larmen var för-
delningen på stationerna 
Nol och Surte, 172 kontra 
80. En normal fördelning 
enligt Balke.

– Så har den procentuella 
fördelningen sett ut genom 
åren. Surte åker i första hand 
på larm som sträcker sig till 
Vikenområdet medan Nol 
har ett betydligt större geo-
grafiskt område att täcka 
upp. Det bor också betydligt 
fler människor i det område 
som Nol i första hand ombe-
sörjer.

Ingen räddningsinsats 
hade dödlig utgång och anta-
let svårt skadade minskade 
under 2012 med 20 personer 
jämfört med föregående år, 

från 75 till 54. 2010 var siff-
ran 95.

– Statistiken visar att färre 
alebor behövde påkalla hjälp 
från räddningstjänsten under 
förra året. Den utvecklingen 
får gärna fortsätta, säger 
Balke.

Antalet bränder i byggnad 
uppgick till ett 20-tal vilket 
får betecknas som normalt 
i sammanhanget. Däremot 
sjönk antalet utryckningar 
för övriga bränder.

– Vi pratar om bil-, con-
tainer- och gräsbränder som 
exempel. Containerbränder 
har blivit betydligt mer ovan-
ligt i detta område jämfört 
med hur det var för fem-sex 
år sedan.

Trafikolyckorna var också 
färre i fjol, 41 mot 51.

– Arbetet som pågick längs 
med E45 gjorde att farten 
dämpades. Det handlade 
mest om lättare sammanstöt-
ningar med plåtskador som 
följd, säger Joakim Balke.

– Nu är arbetet med den 
nya vägen färdigställt. För-
hoppningsvis innebär det 
ännu färre olyckor på sikt. 
Vi har fått en jämnare tra-
fikrytm och en säkrare tra-

fikmiljö. Mötesolyckor ska vi 
slippa fortsättningsvis.

Hur ser personalsitua-
tionen ut hos räddnings-
tjänsten i Nol och Surte?

– Den här gången fick vi 
väldigt bra svar på vår plats-
annons. Det innebär att vi 
anställer åtta deltidsbrand-
män jämt fördelat på de två 
stationerna. De nya brand-
männen ska genomgå utbild-

ning i månadsskiftet febru-
ari-mars, därefter introduce-
ras på respektive station och 
till sommaren ska de vara i 
full drift.

Finns det något annat 
från det gångna året som 
är värt att nämna?

– Att Lasse Andersson 
slutade sin tjänst i Surte efter 
ett 30-tal verksamhetsår 
inom räddningstjänsten. 

Peter Jigfelt har tagit över 
den rollen och är nu varm i 
kläderna. Noterbart är också 
att Ale kommun och Kung-
älvs kommun vid årsskiftet 
ingick äktenskap och bildade 
Bohus Räddningstjänstför-
bund (se artikel i nästa veckas 
tidning).

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Antalet räddningsinsatser minskar

Positiv trend i Ale

Antalet räddningsinsatser minskade under 2012 jämfört med året innan. Antalet trafi ko-
lyckor som räddningstjänsten larmades på var 41 vilket var tio färre än 2011.

Arkivbild: Christer Grändevik.

Joakim Balke, ställföreträ-
dande räddningschef.
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Nu erbjuder vi ett antal bostadsrättslägenheter med 
genom gående hög standard och ett fantastiskt läge i 
direkt anslutning till Nödinge Golfbana.

Välj mellan 2 rok, 63 kvm med ett loft på ytterligare 7 kvm 
alternativt 3 rok på 74 kvm. Flexibla planlösningar där du 
själv kan påverka rumsindelning.

Priser från 1.350.000 kr och månadsavgift från 3.885 kr.

Vägbeskrivning: Kör av södra infarten mot Ale Torg och 
följ golfskyltar till Backa Säteri.

NU STARTAR BYGGET!

För mer information kontakta 
Anders Östlund. BoSkaparna.

Tel:  0703-444 074

www.boskaparna.se

Områdes-

visning

Söndag 20 jan

12.00–14.00

USPASTORP. Två inbrott 
på en månad. 

Då fi ck boende utmed 
Uspastorpsvägen nog 
och startade en Face-
bookgrupp för grann-
samverkan. 

– Det ska inte vara 
lätt att vara tjuv i Ale, 
åtminstone inte i Us-
pastorp, säger initiativ-
tagare Erik Karlsson.

Det första inbrottet skedde 
den 15 november. Sedan 
dröjde det inte länge innan 
grannen också fick påhäls-
ning av tjuven. Familjen 
Karlsson bor mittemellan.

– Då började vi bli riktigt 
nojiga och frågade oss vad vi 
kunde göra för att förhindra 
att fler drabbas, säger Erik 
Karlsson. 

Tillsammans med frun 
Lotta startade han en Face-
bookgrupp för grannsamver-
kan i området. Över hundra 
flygblad delades ut, vilket 
resulterade i ett 40-tal Face-
bookmedlemmar, som till-
sammans med övriga enga-
gerade kan räknas till mellan 
50 och 60 personer. 

Syftet är att hålla varan-
dra uppdaterade om vad som 
händer i området och på så 
sätt hjälpas åt att hålla koll.  

Kurt Jannesson menar 

att alla blivit på sin vakt sedan 
grannsamverkan startades. 

– Alla är sjukt observanta 
och ifrågasättande om man 
till exempel ser konstiga bilar 
som rullar här, säger han och 
Erik tillägger:

– Ser man en bil som står 
någonstans kan man stanna 
och fråga om de behöver 
hjälp. På så sätt känner de 
sig sedda och märker att man 
har koll. 

Givande träff
Förra tisdagen träffades 
medlemmarna i Hulans skola 
där bland andra Lotti Klug, 
brotts- och säkerhetshand-
läggare, var inbjuden att 
prata om grannsamverkan 
som koncept och redogöra 
för hur brottsstatistiken ser 
ut i kommunen. På plats 
fanns också representanter 
från ett larmföretag som 
presenterade olika larm-
lösningar och vad man bör 
tänka på. 

– De poängterade för-
delen med lokala vaktbolag 
som har korta utrycknings-
tider. Det finns möjlighet att 
styra larmet genom mobilen 
och om man åker bort kan 
man samverka med grannen 
om de har samma mobilapp. 
Eftersom ett inbrott ofta 
innebär följdskador är det 

viktigt att snabbt bli uppda-
terad. Krossas en ruta och 
det står och regnar in kan det 
bli väldigt dyrt, säger Erik 
Karlsson och fortsätter:

– På träffen körde vi en 
presentation där deltagarna 
fick berätta vad de hette och 
bodde. Det visade sig att det 
skett fler inbrott än jag hade 
en aning om. Hade man vetat 
hade man varit mer upp-
märksam. 

En telefonlista upprät-
tades och i fortsättningen 

Västtrafik har tyvärr 
upptäckt ett problem med 
en del av de 50 000 provå-
karkort som skickats ut till 
provpendlare i Västsverige. 
På grund av ett fel vid till-
verkningen har ca 3 000 
provåkarkort fått för kort 
giltighetstid, vilket gör 
att de inte kan aktiveras. 

Kunder som redan aktive-
rat sitt kort drabbas inte.

Igår (läs tisdag) skickar 
Västtrafik ut ett e-postmed-
delande till de drabbade 
provresenärerna för att be 
om ursäkt för det inträffade 
och informera om att nya 
kort är på väg. På måndag 
postas nya provåkarkort 

till berörda kunder med 
två nya provåkarveckor 
och förlängd giltighetstid. 
Dessa kort kan aktiveras 
fram till den 17 februari.

Kunder som reser med 
felaktigt provåkarkort löper 
naturligtvis ingen risk att 
drabbas av tilläggsavgift.

❐❐❐

Problem med Västtrafi ks provåkarkort

– Boende i Uspastorp har 
koll genom grannsamverkan

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Fullsatt. Många boende i Uspastorp fanns på plats i Hulans skola när det arrangerades en 
grannsamverkansträff.

På sin vakt. Christer Karlsson, Roland Johansson, Erik Karlsson, Kenny Falk och Kurt Jannesson är bara några av de mellan 
50 och 60 personer som engagerar sig för att förhindra brottslighet i området. 

Vid Aledemokraternas 
välbesökta årsmöte strax 
före jul valdes ny ordförande 
efter Jan A Pressfeldt, som 
bett om avlösning på posten. 
Till ny partiordförande 
valdes Helene Ahlberg 
som har varit med från 
starten av partiet 1998. 
Helene jobbar som 
habiliteringsassistent och är 
partiets ordinarie ledamot 
i Utbildningsnämnden och 
har alltså skolfrågor som 
sin politiska specialitet. 
Pressfeldt får därmed mer 
tid att ägna sig åt att leda 

partiets politiska arbete och 
kvarstår som gruppledare för 
Aledemokraternas kommun-
fullmäktigegrupp. 

– Det är ett starkt och 
lokalt förankrat parti som 
nu bygger upp sin plattform 
inför nästa val, 2014, med 
målsättningen att uppnå 10 
mandat (av 49) och att åter 
bli Ale kommuns största 
borgerliga parti, hälsar Jan 
A Pressfeldt i en kommentar 
till lokaltidningen.

❐❐❐

Helene Ahlberg ny ordförande för Aledemokraterna

Helene Ahlberg, ny ordföran-
de för Aledemokraterna.

Håller tjuven borta

kommer grannarna i Uspas-
torp att informera varandra 
om vad som sker, något som 
även polisen är intresserade 
av.

– Polisen är beroende av 
att folk tipsar och de är tack-
samma för all information 
vi kan ge dem, säger Kenny 
Fors och Christer Karlsson 
tillägger:

– Det känns som att de 
lägger ner lite tid här i områ-
det.

Facebook, mail, sms och 
telefonsamtal. Boende längs 
Uspastorpsvägen har organi-
serat sig mot brottsligheten 
och förhoppningen är att det 
ska avskräcka tjuven.

Kunskapsspridare. Lotti Klug, brotts- och säkerhetshand-
läggare berättade om grannsamverkan som koncept och 
redogjorde för brottsstatisktiken i kommunen. 
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USPASTORP. Två inbrott 
på en månad. 

Då fi ck boende utmed 
Uspastorpsvägen nog 
och startade en Face-
bookgrupp för grann-
samverkan. 

– Det ska inte vara 
lätt att vara tjuv i Ale, 
åtminstone inte i Us-
pastorp, säger initiativ-
tagare Erik Karlsson.

Det första inbrottet skedde 
den 15 november. Sedan 
dröjde det inte länge innan 
grannen också fick påhäls-
ning av tjuven. Familjen 
Karlsson bor mittemellan.

– Då började vi bli riktigt 
nojiga och frågade oss vad vi 
kunde göra för att förhindra 
att fler drabbas, säger Erik 
Karlsson. 

Tillsammans med frun 
Lotta startade han en Face-
bookgrupp för grannsamver-
kan i området. Över hundra 
flygblad delades ut, vilket 
resulterade i ett 40-tal Face-
bookmedlemmar, som till-
sammans med övriga enga-
gerade kan räknas till mellan 
50 och 60 personer. 

Syftet är att hålla varan-
dra uppdaterade om vad som 
händer i området och på så 
sätt hjälpas åt att hålla koll.  

Kurt Jannesson menar 

att alla blivit på sin vakt sedan 
grannsamverkan startades. 

– Alla är sjukt observanta 
och ifrågasättande om man 
till exempel ser konstiga bilar 
som rullar här, säger han och 
Erik tillägger:

– Ser man en bil som står 
någonstans kan man stanna 
och fråga om de behöver 
hjälp. På så sätt känner de 
sig sedda och märker att man 
har koll. 

Givande träff
Förra tisdagen träffades 
medlemmarna i Hulans skola 
där bland andra Lotti Klug, 
brotts- och säkerhetshand-
läggare, var inbjuden att 
prata om grannsamverkan 
som koncept och redogöra 
för hur brottsstatistiken ser 
ut i kommunen. På plats 
fanns också representanter 
från ett larmföretag som 
presenterade olika larm-
lösningar och vad man bör 
tänka på. 

– De poängterade för-
delen med lokala vaktbolag 
som har korta utrycknings-
tider. Det finns möjlighet att 
styra larmet genom mobilen 
och om man åker bort kan 
man samverka med grannen 
om de har samma mobilapp. 
Eftersom ett inbrott ofta 
innebär följdskador är det 

viktigt att snabbt bli uppda-
terad. Krossas en ruta och 
det står och regnar in kan det 
bli väldigt dyrt, säger Erik 
Karlsson och fortsätter:

– På träffen körde vi en 
presentation där deltagarna 
fick berätta vad de hette och 
bodde. Det visade sig att det 
skett fler inbrott än jag hade 
en aning om. Hade man vetat 
hade man varit mer upp-
märksam. 

En telefonlista upprät-
tades och i fortsättningen 

Västtrafik har tyvärr 
upptäckt ett problem med 
en del av de 50 000 provå-
karkort som skickats ut till 
provpendlare i Västsverige. 
På grund av ett fel vid till-
verkningen har ca 3 000 
provåkarkort fått för kort 
giltighetstid, vilket gör 
att de inte kan aktiveras. 

Kunder som redan aktive-
rat sitt kort drabbas inte.

Igår (läs tisdag) skickar 
Västtrafik ut ett e-postmed-
delande till de drabbade 
provresenärerna för att be 
om ursäkt för det inträffade 
och informera om att nya 
kort är på väg. På måndag 
postas nya provåkarkort 

till berörda kunder med 
två nya provåkarveckor 
och förlängd giltighetstid. 
Dessa kort kan aktiveras 
fram till den 17 februari.

Kunder som reser med 
felaktigt provåkarkort löper 
naturligtvis ingen risk att 
drabbas av tilläggsavgift.

❐❐❐

Problem med Västtrafi ks provåkarkort

– Boende i Uspastorp har 
koll genom grannsamverkan

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Fullsatt. Många boende i Uspastorp fanns på plats i Hulans skola när det arrangerades en 
grannsamverkansträff.

På sin vakt. Christer Karlsson, Roland Johansson, Erik Karlsson, Kenny Falk och Kurt Jannesson är bara några av de mellan 
50 och 60 personer som engagerar sig för att förhindra brottslighet i området. 

Vid Aledemokraternas 
välbesökta årsmöte strax 
före jul valdes ny ordförande 
efter Jan A Pressfeldt, som 
bett om avlösning på posten. 
Till ny partiordförande 
valdes Helene Ahlberg 
som har varit med från 
starten av partiet 1998. 
Helene jobbar som 
habiliteringsassistent och är 
partiets ordinarie ledamot 
i Utbildningsnämnden och 
har alltså skolfrågor som 
sin politiska specialitet. 
Pressfeldt får därmed mer 
tid att ägna sig åt att leda 

partiets politiska arbete och 
kvarstår som gruppledare för 
Aledemokraternas kommun-
fullmäktigegrupp. 

– Det är ett starkt och 
lokalt förankrat parti som 
nu bygger upp sin plattform 
inför nästa val, 2014, med 
målsättningen att uppnå 10 
mandat (av 49) och att åter 
bli Ale kommuns största 
borgerliga parti, hälsar Jan 
A Pressfeldt i en kommentar 
till lokaltidningen.

❐❐❐

Helene Ahlberg ny ordförande för Aledemokraterna

Helene Ahlberg, ny ordföran-
de för Aledemokraterna.

Håller tjuven borta

kommer grannarna i Uspas-
torp att informera varandra 
om vad som sker, något som 
även polisen är intresserade 
av.

– Polisen är beroende av 
att folk tipsar och de är tack-
samma för all information 
vi kan ge dem, säger Kenny 
Fors och Christer Karlsson 
tillägger:

– Det känns som att de 
lägger ner lite tid här i områ-
det.

Facebook, mail, sms och 
telefonsamtal. Boende längs 
Uspastorpsvägen har organi-
serat sig mot brottsligheten 
och förhoppningen är att det 
ska avskräcka tjuven.

Kunskapsspridare. Lotti Klug, brotts- och säkerhetshand-
läggare berättade om grannsamverkan som koncept och 
redogjorde för brottsstatisktiken i kommunen. 
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SV Väst i Ale våren 2013
TOVA -Väskor-underlägg-
vantar-sockar mm
Start: torsdag 7 februari kl 18-20:303 träff ar
Start: Torsdag 7 mars kl 18-20:303 träff ar
Pris: 670 kr exl material
Ledare: Ingela Berndtsson
Plats: Trolledalens Hantverk, Hålanda

Amigurumi-virka fi gurer
3 träff ar
Pris 650 kr ex material
Ledare: Ingela Berndtsson
Plats: Trolledalens Hantverk, Hålanda

Spinn ditt garn-på lätt sätt med 
slända och spinnrock
Start: tisdag 5 februari kl 18-20:30, 4 träff ar
Start: onsdag 6 mars kl 18-20:30, 4 träff ar
Pris: 770 kr ink material
Ledare: Ingela Berndtsson
Plats: Trolledalens Hantverk, Hålanda

Stickning nybörjare
Start: måndag 4 februari kl 18-20:30, 4 träff ar
Start: tisdag 5 mars kl 18-20:30, 4 träff ar
Pris: 770 kr ex material
Ledare: Ingela Berndtsson
Plats: Trolledalens Hantverk, Hålanda

Virkning-nybörjare
Start: torsdag 4 april 18-20:30, 3 träff ar
Pris: 650 kr ex material
Ledare: Ingela Berndtsson
Plats: Trolledalens Hantverk, Hålanda

Kamratcirkel i akvarell, akryl och olja
Vi målar tillsammans i Nol
Måndagar med start 14 januari kl 10:00-12:00
Pris: 150 kr
Plats: Folkets Hus i Nol

Mindfulness 
-förmågan att vara närvarande i nuet.
Ett sätt att förhålla sig till livet som motverkar oro 
och stress, samt lär oss hantera svårigheter och den 
otillfredsställelse vi ibland möter. Mindfulness eller 
medveten närvaro är österländsk kunskap kombinerad 
med ett västerländskt synsätt. Genom träning kan vi inta 
en accepterade och icke dömande hållning till oss själva 
och livet. Vi blir stegvis mer lyhörda för andra och mer 
närvarande i relationer.
Start: 19 februari 18:00-19:30, därefter varannan vecka 
6 träff ar
Pris: 480 kr 
Lokal: SV:s exp. Göteborgsv.94, Älvängen
Ledare: Nonni Bjorgvinsson 

Höns i trädgård- hur gör man?
En grundkurs om höns.
Start 7 mars kl 18:00 -3 träff ar
Pris: 300 kr
Lokal. SV:s exp. Göteborgsvägen 94, Älvängen
Ledare: Hanna Nyqvist

Biodling- En praktisk kurs
Följ ett bisamhälle under sommaren
Start: 22 april kl 18:30 -21:00  10 träff ar (vi träff as 
varannan vecka.)
Pris: 500 kr
Lokal: Föreningsbigården, Vadbacka Övre, Skepplanda
Ledare Bernt Johansson

Styrelseutbildning
Vad gör man i en styrelse och hur gör man det lättast?
Start: efter överenskommelse.
Plats: efter överenskommelse.
Ledare: Hanna Nyqvist 

DATA för nybörjare
Grundkurs i Data på fyra träff ar 
Start: tisdag 5 februari kl. 10-12 
Plats; Datasal på Ale gymnasium i Nödinge.
Ledare: Lena Wingbro, Soli Rosendahl
I samarbete med Ale bibliotek och Digidel

DATA för nybörjare
Grundkurs i Data på fyra träff ar 
Start: tisdag 5 mars kl. 10-12 
Plats; Biblioteket i Nödinge.
Ledare: Lena Wingbro, Soli Rosendahl
I samarbete med Ale bibliotek

Vi tänker dokumentera 
våra gamla gårdsnamn!
Vi börjar med gårdarna i Starrkärrs socken och fortsätter 
sedan genom Ale
Vi träff as en kväll i veckan.
Vill du vara med? 
Kontakta Inga-Britt Karlbom 0705-350013

Blomsterbindning
Vävning
Starrkärrsdialekten

Nu är det snart dags för Årsmöte i den 
ideella föreningen! Men hur gör man?

Årsmötesakuten! 
Ons 6 februari kl 16:00-18:00 
Ale bibliotek i Nödinge.
Kom med stora och små frågor/funderingar  inför era 
årsmöten.

Författarfrukost Ellen Mattsson
9 mars kl. 10:00
Entré inklusive Frukost 80 kr
Ale bibliotek

Folktro förr och nu -Ebbe Schön  
torsdag  21 mars kl 18:00
TV-Studion, Ale gymnasium 
Entré 80 kr förköp biblioteket

Lunchfi lmer på teatern i Nödinge
Medlemskap i Ale Cinema 100 kr /termin
Midnatt i Paris- Wody Allen-onsdag 30 januari kl 13:00
Carnage –Roman Polaskis -onsdag 20 februari kl 13:00
Palme dokumentär-onsdag 13 mars kl 13:00

SV Väst, Ale 
Göteborgsvägen 94, Älvängen

Växel 010-330 09 00 obs nytt nummer!  
telefontid 09.00-16:00 mån-torsdag

Kontoret är bemannat efter överenskommelse
vast@sv.se

www.sv.se/vast 

En trafi kolycka inträffade på Alingsåsvägen i Alafors på 
torsdagseftermiddagen, strax före klockan halv fem. En 
bilist som skulle svänga höger till Brobacken blev påkörd 
bakifrån. Kvinnan i den påkörda bilen ådrog sig lindriga 
skador och fördes med ambulans till Kungälvs sjukhus. 
Hennes fordon kanade ner och hamnade i slänten mellan 
körbanan och den intilliggande gångbanan. Det var halt 
väglag vid tidpunkten för olyckan.

Text: Jonas Andersson   Foto: Christer Grändevik

Kollision i Alafors

I förra veckans Alekuri-
ren förfasar sig miljö 
och vänsterpartiet över 

att det fi nns en samsyn om 
byggnation på landsbygden i 
den kommande översiktspla-
nen. Miljöpartiet fortsätter 
sin kamp för att hindra 
människor att bosätta sig där 
man vill och nu har tydligen 
även vänsterpartiet anslutit 
sig till den kampen.

Ale kommun har en vision 
om att det är lätt att leva i 
Ale, att Aleborna får livskva-
litet och sköna naturupple-
velser. Vi tror också att Ale 
kommun kommer att växa 
kraftigt nu när vägen är klar 
och pendeltågen går. Denna 
visionen delar ju också dessa 
partier.

Men i mp:s och v:s Ale så 
ska bebyggelsen ske centralt 
i Ale på gång och cykelav-
stånd från pendeltågsstatio-
nen så man slipper använda 
den hemska miljöboven 
bilen. Man kunde ju tro att 
åtminstone ett parti som 
kallar sig de gröna var posi-
tiva till landsbygden men 
som deras ledande politiker 
sa nyligen att man behöver 
inte bygga nytt på landet 
man kan ju försöka få tag 
på ett gammalt hus om man 
absolut ska bosätta sig där.

Visserligen skriver man 

”så inser man att det förstås 
att det finns ett intresse att 
bygga på vår fina landsbygd 
och att det kan kännas pro-
vocerande att politiker ska 
få bestämma var folk ska få 
bygga” !!

Ja vi Kristdemokrater 
tycker det är oerhört provo-
cerande att politiker lägger 
sig i och anser sig veta bättre 
än vad Aleborna själv vet. Att 
man dessutom kan bedöma 
och avgöra vad som är bäst 
för dom att bygga och bo 
är rent häpnadsväckande. 
Alla människor vill inte bo i 
en tätort utan vill välja den 
livskvalitet det innebär att 
bo på landet. Dessutom så 
innebär ju också en förtät-
ning av våra samhällen 
många gånger att de få 
kvarvarande grönområdena 
måste utnyttjas vilket inte är 
populärt bland alla som bor i 
samhället.

Landsbygden är en stark 
sida av Ale kommun och 
många vill bygga och bosätta 
sig där. Men i mp:s och v:s 
värld då är det att bo centralt 
som gäller. Om man vill ut i 
vår fina landsbygd så får man 
göra det på helgen, om det 
nu går någon buss dit man 
vill. 

Sune Rydén
Kristdemokraterna

Var får man bo i Miljöpartiets 
och Vänsterpartiets Ale?

En trafi kolycka inträffade på E 45 i Surte i höjd med pendel-
tågstationen strax före klockan åtta på måndagsmorgonen. 
Olyckan skedde i södergående körriktning. Två personbilar 
var inblandade varvid det ena fordonet blev påkört bakifrån. 
En person skadades och fördes till sjukhus. Räddningstjäns-
tens personal fi ck plocka ur den skadade genom bakluckan 
på bilen. Vägen var helt avstängd under en kort period vilket 
skapade långa köer. Mycket olja läckte ut på vägen som 
räddningstjänsten sanerade.

Text: Jonas Andersson   Foto: Christer Grändevik

Trafi kolycka i Surte
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LÖDÖSE. Ända sedan 
medeltiden har det 
byggts skepp i Göta 
älvdalen. 

På en sträcka av sju 
mil låg hela 25 varv, de 
fl esta i området kring 
Lödöse.

Genom Varfs- och 
sjöfartshistoriska för-
eningen i Göta älvdalen 
bevaras historien och 
fortsätter att fascinera 
genom generationer.

Olof Trätälja – värmländsk 
sagokung, men även namnet 
på ett lastfartyg som bygg-
des på Thorskogs varv i 
Lödöse 1879. Med en ålder 
på 134 år tillhör det världens 
äldsta registrerade lastfartyg 
och det häpnadsväckande 
är att det fortfarande går i 
trafik.  Genom åren har det 
döpts om ett flertal gånger 
och går idag under namnet 
”Sydfart”. Även om det nu 
ligger i Kalmar är det ingen 
i Lödöse-trakten som glöm-
mer var det tillverkades.

Bortsett från Uddevalla-
varvet var Thorskogs varv 
Bohusläns största och mellan 
1870 och 1920 byggdes där 
omkring 200 båtar, de flesta 
efter egna konstruktioner. 

På väggen i samlingslo-
kalen i Lödöse som tillhör 
Varfs- och sjöfartshistoriska 
föreningen i Göta älvdalen 
hänger berättelsen om Olof 
Trätälja inramad. Det är 
långt ifrån den enda histo-
rien som intresserar fören-
ingens 300 medlemmar. 

Varvsarbetare
Runt fikabordet avlöser dis-
kussionerna varandra och 
alla kretsar de kring samma 
sak, nämligen de 25 varv 
som vid förra sekelskiftet låg 
så tätt att arbetarna kunde 
vinka till varandra. Båtbyg-

garkonsten hade starkt fäste 
i Lödöse och är än i dag en 
stolthet för hela området. 
Två som var med då det 
begav sig är Rune Persson 
och Jan-Erik Nordström, 
som båda jobbade på Lödöse 
varv innan den sista båten 
levererades 1979. 

De vittnar om en tid då 
båtbygge pågick utmed hela 
Göta älvdalen, med undan-
tag från Ale där man istället 
byggde hus. 

– Man har hittat spår av 
båtbygge i trakten sedan 
1300-talet. På 1700-talet 
besöktes Lödöse, eller Sankt 

Peders socken som orten 
hette då, av skeppsbyggeriets 
fader Fredrik Henrik af 
Chapman. I hans memoarer 
står att han byggde en spa-
nienfarare i Lödöse, berättar 
Åke Karlsson, föreningens 
historieexpert. 

Medlemmarna har många 
spännande historier att 
berätta, vilket de gärna gör. 
Vissa fenomen har lämnat 
spår som finns kvar än i dag. 

”Dyngebjörn”
Letar man riktigt noga i 
åkermarken i Göta älvda-
len är chansen stor att finna 
bitar av porslin. Kanske med 
namnet på något av Göte-
borgs gamla hotell skrivet på. 

Hur kan detta då komma 
sig?

I slutet av 1800-talet till 
mitten av 1900-talet fanns en 
bogserbåt som hette Björn 
som drog flera pråmar efter 
sig med gödsel som lant-
brukarna beställt från Göte-
borg.  Blandningen bestod av 
latrin och torvströ. Förutom 
avloppsavfall åkte även andra 
saker med, som trasiga tall-
rikar och flaskor. Skärvorna 
i marken är ett minne från 

tiden då ”Dyngebjörn”, som 
den kallades i folkmun, trafi-
kerade Göta älv.

I samlingslokalen i Lödöse 
träffas föreningens medlem-
mar regelbundet och för-
utom utflykter i området gör 
man även en årlig studieresa 
som anknyter till varvs- och 
sjöfartshistoria. 

Idag finns ingen verksam-
het kvar på något av de 25 
varven, men de industrihisto-
riska minnena finns väl beva-
rade på Lödöse museum. I 
samarbete med Varfs- och 
sjöfartsföreningen har en 
utställning skapats, som visar 

hur verksamheten satte sin 
prägel på både bygden och 
människorna. 

– Allt eftersom tiden går 
suddas spåren efter de gamla 
varven ut. I samband med att 
den nya motorvägen byggdes 
försvann det sista av Bohus 
varv. Syftet med vår fören-
ing är att värna om det gamla 
båtarvet, säger ordförande 
Bert Kopp.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Låter historien leva vidare. Stig Bratt, Åke Karlsson, Rune Persson, Lars Grundberg, Bert 
Kopp och Jan-Erik Nordström, alla medlemmar i Varfs- och sjöfartshistoriska föreningen i 
Göta älvdalen, visade runt i föreningslokalen i Lödöse. 

Åke Karlsson, föreningens historieexpert visade upp gamla 
välbevarade ritningar.

Verktyg som användes på varven fi nns kvar än idag. 

Allt som kan härledas till skeppsbyggeriet i Göta älvdalen är av intresse.

Kan sin skeppshistoria
– Varven och båtbygget fascinerar fortfarande
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Genom Varfs- och 
sjöfartshistoriska för-
eningen i Göta älvdalen 
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på 134 år tillhör det världens 
äldsta registrerade lastfartyg 
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är att det fortfarande går i 
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”Sydfart”. Även om det nu 
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sak, nämligen de 25 varv 
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så tätt att arbetarna kunde 
vinka till varandra. Båtbyg-

garkonsten hade starkt fäste 
i Lödöse och är än i dag en 
stolthet för hela området. 
Två som var med då det 
begav sig är Rune Persson 
och Jan-Erik Nordström, 
som båda jobbade på Lödöse 
varv innan den sista båten 
levererades 1979. 
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Göta älvdalen, med undan-
tag från Ale där man istället 
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besöktes Lödöse, eller Sankt 
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fader Fredrik Henrik af 
Chapman. I hans memoarer 
står att han byggde en spa-
nienfarare i Lödöse, berättar 
Åke Karlsson, föreningens 
historieexpert. 

Medlemmarna har många 
spännande historier att 
berätta, vilket de gärna gör. 
Vissa fenomen har lämnat 
spår som finns kvar än i dag. 

”Dyngebjörn”
Letar man riktigt noga i 
åkermarken i Göta älvda-
len är chansen stor att finna 
bitar av porslin. Kanske med 
namnet på något av Göte-
borgs gamla hotell skrivet på. 
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Flytta med Länsförsäkringar

www.lansfast.se 

Länsdeklarerad betyder att 
bostaden är besiktad innan 
försäljning

2 ROK - SURTE

Renoverad lägenhet i omtyckt förening. Lägenheten är rymlig och har en bra planlösning. Med 
den nya tågpendeln har du bara 14 min in till Göteborg!

ADRESS GÖTEBORGSVÄGEN 97C BOYTA 61 KVM AVGIFT 2 888 KR/MÅN 
PRIS 670 000/BUD VISAS SÖ 20/1 12:00-13:00 RING OCH BOKA 
MÄKLARE FREDRIK HELLBERG  TELEFON 0303-33 16 42

2 ROK - ÄLVÄNGEN

Äntligen kan vi nu erbjuda er en fin och välhållen tvårumslägenhet i populära Älvängen, centralt 
belägen i omtyckt område. Bra planlösning med mycket ljusinsläpp som ger en härlig känsla. Stor 
balkong i väster med utsikt. Här bor du nära skolor och dagis och med gångavstånd till centrum 
med affärer och kommunikationer.

ADRESS GRUVÅSVÄGEN 40 BOAREA CA 69,1 M², 2 ROK 
VISAS 20/1 KL 11:30-12:15 RING/MAILA FÖR ANMÄLAN
MÅNADSAVGIFT 4 077 KR PRIS 1 050 000 KR/BUD 
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303- 33 16 41

FRILIGGANDE VILLA - SKEPPLANDA

Vi kan nu erbjuda er ett mycket gediget och välbyggt hus med fint, lantligt läge.Här bor du 
verkligen med naturen inpå knuten och med en fin badsjö på bekvämt gångavstånd. Huset håller 
genomgående en mycket hög standard, vattenburen golvvärme överallt, infällda spottar, ytskikt av 
hög kvalité, bastu samt ett avancerat elsystem. Huset är i nyskick.

ADRESS DRÄNGEDALEN 575 BOAREA 147 M², 5 RUM. TOMTAREA 4978 M² FRIKÖPT.
VISNING 20/1 KL. 14:00-15:00. RING/MAILA FÖR VISNING
PRIS 2 985 000 KR/BUD LÄNSDEKLARERAT NEJ
MÄKLARE LASSE KNAVING TELEFON 0303- 33 16 41

ÄLVÄNGEN. Från sport-
kille till datanörd. 

När en knäskada sat-
te stopp för idrottan-
det upptäckte Martin 
”Rekkles” Larsson, 16 
strategispelet League 
of Legends. 

I november vann hans 
lag Dreamhack Winter 
2012 och han rankas 
som en av världens 
bästa på sin position. 

Att 16-åriga Martin Lars-
son från Älvängen skulle bli 
datorspelsproffs kunde nog 
ingen ana.

Han spelade både fotboll 
och handboll och även lite 
innebandy innan han drog på 
sig en knäskada och tvinga-
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spelare från hela Europa – 
Sverige, Frankrike, Finland, 
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den största publiken 
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över två mil-
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tänker inte 
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de som tittar 
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men det klart 
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E f t e r s o m 
han är för ung 
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spelet får han vänta tills han 
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För tillfället är han inte 
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ettan och sedan eventuellt 
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– Martin ”Rekkles” Larsson har hittat sitt kall

Proffset från Älvängen
Olika nationer. Laget består av spelare från hela Europa – Sverige, Frankrike, Finland, Spa-
nien och Tyskland med en manager från England.

FAKTA
Namn: Martin ”Rekkles” Larsson
Ålder: Fyller 17 i september
Bor: Älvängen
Gör: Går första året på teknik-
programmet på IT-gymnasiet i 
Göteborg
Familj: Mamma Carina, pappa 
Jörgen och storasyster Emma, 18
Intressen: Datorspel, teknik, 
sport, gym, vara med kompisar
Bland meriterna: Hans League of 
Legends-lag ”Frantic RC” vann Dre-
amhack Winter 2012 i Jönköping.

garna gick jag 
lan till inter-
andra är 
t är bara 
farande 
et har 
essigt 
allt.
et kan 

hundra-
r i täv-
så finns 
publiken 
kärmarna. 

am-

Datorspelsproffs. 16-åriga Martin 
”Rekkles” Larsson från Älvängen 
tog slutet av november hem 
segern i Dreamhack Winter 2012 
med sitt League of Legends-lag.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se
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Det är vi som 
är Axelssons!

Göta

3:a med renoveringsbehov

Välkommen till denna välplanerade trerummare i Göta! Bra läge med kort promenad 
till kommunikationer och Ryrsjön. Lägenheten har renoveringsbehov och erbjuder 
stora möjligheter för dig som vill sätta din egen prägel på ditt boende. Välkommen 
på visning!  72,5 kvm. Avg. 4.558:- 

Pris 195.000:- som utgångspris Visas 22/1. 
Adress Bigården 144 Henrik Kjellberg 0727-316 360

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 16/1.

Surte

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.

Pris 1.395.000:- som utgångspris. Visas 16/1.

Skepplan
da

Sista sopan hämtad
Jobbet som ”sopgubbe” har blivit bättre med åren.

Det menar Kjell Karlsson som efter 38 år i yrket kört sin sista sopsäck.
Nu ser han fram emot lugn och ro och tid med familjen.

Efter 38 års arbete i Ale 
kommun gjorde du din sista 
arbetsdag i fredags och 1 
mars går du officiellt i pen-
sion. Känns det vemodigt att 
sluta?
– Nej, nu är jag inställd på 
detta. Jag har kört länge och 
i Ale ställer vi inte bilarna i 
garaget för att det är en röd 
dag. Jag har kört så gott som 
varje jul sedan jag började. 
Det känns bara skönt att gå 
i pension. 

Finns det något du kommer 
att sakna?
– Att ta en kaffe med kolle-
gorna på morgonen innan 
vi åker ut med bilarna. Men 
å andra sidan sitter jag här 
nu med en kaffe framför 
brasan och det är rätt gött 
det också.  

Vad ser du fram emot att 
slippa?
– Det är ju en viss frihet att 
gå hemma och inte behöva 

passa några tider. Det ska 
bli väldigt skönt att få rå sig 
själv. 

Hur kommer det sig att 
du stannat kvar under så 
många år? Har du aldrig 
tröttnat?
– Nej, tröttnat har jag inte 
gjort, även om allt har sina 
för- och nackdelar. Fram-
för allt är det ett fritt och 
självständigt jobb och du vet 
precis vad du ska göra. Jag 
har trivts väldigt bra. Efter-
som man alltid är två som 
jobbar ihop är det viktigt att 
kemin stämmer mellan gub-
barna. I 20 år har jag och 
Ove Aronsson kört ihop 
och det har alltid fungerat 
väldigt bra. 

Finns det någon ”sopmyt” 
som du vill slå hål på?
– Jag hör ibland folk säga 
att det inte spelar någon roll 
om de källsorterar eftersom 
allt ändå blandas i slutän-

dan. Så är det inte, utan allt 
hamnar för sig och åter-
vinns.

Vad har förändrats sedan du 
började jobba på 70-talet?
– Mycket! Förr var det ett 
fysiskt tyngre jobb innan 
man fick hjälpmedel som 
kärror som man kunde tippa 
hydrauliskt. Dessutom låg 
tidigare även alla tidningar i 
sopsäckarna, vilket var slit-
samt att bära.

Vad ska du göra nu när du 
blir pensionär?
– Vi bor i villa, jag och 
frugan, med en bit skog till, 
så det finns allt att göra. 
Sedan är jag morfar till 
en liten Hugo som är fyra 
år gammal. Både sonen 
och dottern bor i närhe-
ten av oss. Sedan är vi några 
stycken som brukar gå stav-
gång och cykla ibland.

JOHANNA ROOS

VECKANS 

PROFIL

Namn: Kjell Karlsson
Ålder: Fyller 65 i höst
Bor: Uspastorp
Familj: Gift med Pia, sonen 
Christer, dottern Charlotte, 
svärsonen Erik och barnbarnet 
Hugo, 4.
Gör: Snart offi ciellt nybliven 
pensionär
Arbetsliv: Jobbat som ”sop-
gubbe” i 38 år
Intressen: Skog, stavgång, 
cykling och läsa en bok ibland
Om att gå i pension: ”Det ska 
bli skönt att få bestämma över 
sin egen tid och göra vad man 
känner för.”
Om att bo på landet: ”Det 
bästa är att det är lugnt och 
stilla. Jag har aldrig längtat till 
stan. ”
Ser mest fram emot under 
2013: ”Jag har inte tänkt så 
långt än, men jag har sparat en 
massa arbete som jag skulle 
göra när jag blev ledig så nu får 
jag väl göra det.” 
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KUNGÄLV/ALE. Lokala 
nyheter blandat med 
den bästa rockmusiken.

Det är konceptet för 
Ale-Kungälvs nya ra-
diostation Pirate Rock.

– Tanken är att det 
ska intressera de 
fl esta, säger Antonina 
Kobylinski, en av tre 
programledare.
På närradiofrekvensen FM 
95,4 hittar man sedan den 1 
januari en helt ny lokal radio-
station – Pirate Rock.

– Det ska vara allt från 
nyheter, trafik och sport till 
politik och debatter i stu-
dion. Dessutom kommer 
vi att sända från kommun-
fullmäktige i Ale en gång i 
månaden. Vi hoppas även 
på att kunna bjuda in artis-
ter till studion, om man vet 
att någon ska lira i Göteborg 
till exempel, säger Antonina 
Kobylinski.

Hennes röst har tidigare 
hörts i bland annat Mix 
Megapol och Bandit Rock. 
När Bandit Rock, likt många 

andra, blev stockholmsbase-
rat, tog hon tillsammans med 
sin pappa Stefan Kobylinski 
och före detta kurskamraten 
Jimmy Geft initiativet till att 
starta en lokal rockstation. 

– Vi kollade vad som fanns 
ledigt och när vi fick möjlig-
heten var det ”all in” eller 
ingenting. All in blev det.

Lokala evenemang
I studion i Rollsbo turas de 
tre om att fylla etern med 
lokalt snack. Antonina som 
är mammaledig med sonen 
Oliver, kör morgon- och 
förmiddagspasset innan kil-
larna tar över. 

– Vi kompletterar var-
andra väldigt bra. Jag har 
kontaktnätet, Stefan jobbar 
som snickare och är vår ”fix-
arfrasse” i studion och Jimmy 
har full koll på alla tekniska 
grejer. 

Ännu är radiostatio-
nen precis i uppstarten och 
längre fram är tanken att 
man också ska finnas på plats 
på olika evenemang runt om 

i kommunerna, exempelvis 
på bandymatcher. De har 
en önskan om att få en lokal 
sportexpert som kan referera 
och kommentera säsongsak-
tuella sporter. 

– Vi vill att lyssnarna ska 
vara med och påverka och 

hjälpa till att fylla på evene-
mangskalendern på hemsi-
dan, säger Antonina. 

Valet av musikstil föll sig 
naturligt för dem alla tre 
och arbetet med att fylla på 
med rocklåtar är ett ständigt 
pågående projekt. 

– Vi kände att det var 
något vi kunde stå för och 
variationen är stor – allt från 
70-tal till ny musik.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Nyfödd radiostation. Antonina Kobylinski är en av tre programledare för Ale-Kungälvs nya 
radiostation Pirate Rock. Sonen Oliver är med och håller koll.

7-23 ALLA DAGAR 7-23 ALLA DAGAR

Med manuell delikatess & självscanning. Välkomna!

Älvängen  |  0303-74 80 40

Nu har vi på ICA Supermarket Älvängen:

NYA 
ÖPPETTIDER

7-23 
ALLA DAGAR

Lokalradio med attityd
– Pirate Rock är Ale-
Kungälvs nya rockstation

Till studion i Rollsbo hoppas 
programledarna kunna bjuda 
in artister som ska spela i 
Göteborg.

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.

www.rormarkning.se

Se vår introduktionsfilm på www.rormarkning.se

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

LEDIGA TJÄNSTER
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PERUKKVÄLLAR!

Onsdag 23/1 & 

20/2 kl 19.00
Vi provar peruker och 

äter gott, pratar om 
hårmodet i både 

klippningar och färgningar.
 

Kyckling/pasta med dryck 
och kaffe med kaka 200:-

Boka i god tid! 
Senast 2 dagar innan

Tel 0303-22 93 17. Max 8st/gång

Vi tar emot 

remiss för 
peruk

ALAFORS. Senare i vår 
avgörs EU-olympiaden i 
naturvetenskap.

Daniel Andersson 
från Ahlafors Fria Skola 
har chansen att kvalifi -
cera sig dit.

På fredag sker den 
svenska uttagningen 
och Daniel är en av 18 
tävlande.

Daniel Andersson, från 
Krokstorp, går i årskurs 9 
på Ahlafors Fria Skola. På 
fredag åker han till Stock-
holm för att delta i riksfi-
nalen i EUSO – European 
Union Science Olympiad. 
Finalen går av stapeln på 
Tekniska museet.

– Vi hade ett individuellt 
test i skolan för ett tag sedan. 
Det gick tydligen bra, så nu 
gäller det att ladda inför fre-
dagen. Uttagningen bestod 
av teoretiska frågeställningar 
medan finalen utgörs av 
praktiska lagtävlingar, berät-
tar Daniel för lokaltidningen.

Vid finalen utses de sex 
elever som kommer att gå 
vidare till tävlingen mellan 
EU-länder i Luxemburg 
17-23 mars. Det kommer att 
vara tre elever från grund-
skolan och tre elever från 
gymnasieskolan.

– Jag gillar praktiska upp-
gifter så jag hoppas att det 
ska gå bra, säger Daniel för-
hoppningsfullt.

Naturvetenskap är ett 
helt okej ämne, som Daniel 
själv uttrycker det. Idrott 
är däremot roligast även 
om han anser sig ha lättast 
för de samhällsorienterade 
ämnena. Till hösten väntar 
gymnasiestudier och Daniel 
har helt klart för sig vad han 
vill utbilda sig till.

– Jag ska gå på ITG (IT-
gymnasiet) i Göteborg med 
teknisk programinriktning. 
Drömmen är att få jobba som 
spelutvecklare i framtiden.

SKEPPLANDA. I höstas 
genomfördes en upp-
märksamhetsvecka 
kring matvanor och 
fysisk aktivitet.

Som ett led i den 
nationella kampanjen 
arrangerades Målti-
dens dag på olika håll i 
landet.

I Ales skolor ordnan-
des en dukningstävling 
där Garnvindeskolan 
klass 2K kammade 
hem förstapriset – en 
fruktkorg!

Ett friskare Sverige var 
namnet på den nationella 
uppmärksamhetsvecka som 
initierades av Statens folkhäl-
soinstitut och som ägde rum 
15-21 oktober. Måltidens 
dag inföll den 18 oktober och 
i samband med detta inbjöd 

kommunens dietist, Kristine 
Arhage, Ales skolor att delta 
i en dukningstävling. Samma 
sak skedde även inom försko-
lan och inom äldreomsorgen.

– Syftet var att sätta fokus 
på måltidsmiljön, att den fak-
tiskt har betydelse, förklarar 
Kristine Arhage.

Fyra årstider
Eleverna i klass 2K på Garn-
vindeskolan antog utma-
ningen med hull och hår. Då 
de fått vetskap om att menyn 
den aktuella dagen skulle 
bestå av lax enades man om 
att låta dukningens tema 
inrymma de fyra årstiderna.

– Lax äter vi året om och 
då ansåg vi att dukningen 
kunde få återspegla våra olika 
årstider, förklarar klassföre-
ståndare Elin Forsman.

Uppfinningsrikedomen 
var stor bland eleverna och 

ganska snart hade de fyra 
borden iordningställts. 
Solhatt och en segelbåt av 
trä prydde sommarbordet, 
bomull och julkulor utgjorde 
vinterdekoration, påskpynt 
gestaltade våren och hösten 
bjöd på torkade lönnlöv och 
kastanjer. Bilder skickades 
sedan till kommunen, som 
hade att bedöma de olika 
bidragen.

– Kreativiteten som Garn-
vindeskolans andraklassare 
visade upp var imponerande, 
berömmer Kristine Arhage.

Strax före jul kom Kristine 
Arhage på besök till Garn-
vindeskolan för att berätta 
den glada nyheten om att 
klass 2K vunnit dukningstäv-
lingen.

– Vi visste ingenting, så 
det blev en glad överrask-
ning. Vi fick en korg fylld 
med en massa god frukt, 
berättar Emil.

Tallriksmodellen
Måltidsdagen var mer än 
bara själva dukningstäv-
lingen. Eleverna är numera 
medvetna om vad bra kost 
innehåller.

– Vi har lärt oss vad tall-
riksmodellen är för något 
och att man ska ha lugn och 
ro när man äter, säger Ida.

– En annan sak som 
var bra var att vi fick testa 
olika grönsaker i bamba, 
som exempelvis morötter, 
vitkål och linser, poängterar 
Daniel.

Dukningstävlingen blir 
förmodligen ett återkom-
mande inslag. Ambitionen är 
i alla fall sådan.

– Det siktar vi på, säger 
Kristine Arhage.

Garnvindeskolans elever 
lär säkert göra allt för att för-
svara sin vinst.
FOTNOT. Bland förskolorna seg-
rade Nolhagens förskola avdelning 
Ugglan och inom äldreomsorgen 
gick förstapriset till Mötesplats 
Älvängen.

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Daniel Andersson tävlar i Stockholm
Svensk fi nal i naturvetenskap

älvängen
vackert naturnära läge!

Ett mycket barnvänligt och välskött 1½-plans Götenehus med bara en 
ägare ligger längst in på återvändsgata. Här njuter man av en härlig 
trädgårdstomt med fruktträd och bärbuskar, vacker magnolia, växthus 
för den intresserade och ett soligt läge, en mycket skön omgivning.  
Fastigheten har 2006 skaffat bergvärme samt kakelugn som ger 
mycket bra uppvärmningskostnader.

VASAGATAN 26, GÖTEBORG  031-17 22 60  WWW.LUNDIN.SE    

accepterat pris: 2 750 000:- | byggår: 1982 
boarea: ca 145 kvm | biarea: ca 8 kvm | tomt: ca 936 kvm 
visning: Bokad ons 16/1 kl 17.30-18.30 & sön 20/1 kl 14.00-15.00

adress: Trädgårdsvägen 10
mäklare: Karin Sandberg Laigar 031-745 20 64

Garnvindeskolans elever fann segerreceptet
– Klass 2K vann dukningstävling

Eleverna i klass 2K på Garnvindeskolan tog hem förstapriset i den dukningstävling som ar-
rangerades i samband med Måltidens dag i höstas.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Daniel Andersson i årskurs 9 på Ahlafors Fria Skola åker till 
Stockholm på fredag för att delta i riksfi nalen i EUSO – Eu-
ropean Union Science Olympiad. Vill det sig väl kan han gå 
vidare och få tävla i Luxemburg senare i vår.

2013  |   vecka 3  |   nummer 2  |   alekuriren 13

Nyhet först i Sverige!

LJUNGBERGS 
SNICKERIER AB

Älvängen       0303-74 64 31
Stenungsund 0303-691 43
Skaftö           0708-58 37 70
Tjörn             0707-40 97 72

• Värmer upp till 90 m2. 

• Sprider värmen utefter golvet.

• Halverar uppvärmningskostnad jämfört 

 med traditionell uppvärmning. 

• Enkel att installera, bara att ansluta i vägguttag.

Säljes genom  Ljungbergs Snickerier AB.

Värmaren 
Eden Pure Gen 3

Quartz Infraröd Portabel värmare

Pris 5.800:-

peabbostad.se

Nödinge, Östra Ängarne - Villor
Välplanerade och moderna villor i olika 
storlekar.
Visning: kl. 11-13 på Mejerivägen
Kontakt: Daniel Folke, tel. 0733-37 30 93

Nödinge, Brf Aleäng - Bostadsrätter
Moderna lägenheter med stora balkonger i 
soligt västerläge.
Visning: kl.11-13, Torkels Kulle, Backa Säteri 
Kontakt: Claes Hellström, tel. 0707-148050 

Vi har ett stort utbud av nybyggda bostäder i Nödinge. Några är 
planerade att byggas och andra kan du ytta in i redan i vår. För precis 
som mycket annat i livet handlar en ytt till en ny bostad om att hitta 
rätt tidpunkt. Så när passar det dig?

Välkommen på visning den 20 januari kl. 11-13
Läs mer om ditt nya hem på peabbostad.se

När passar ett nytt hem ditt liv?

Så snart som möjligt?

Välkommen 
på visning
kl. 11-13

ng
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Nödinge, Brf Östra Ängarne - Radhus
Yteffektiva och prisvärda radhus i barnvänliga 
kvarter.
Visning: kl. 11-13 på Mejerivägen
Kontakt: Daniel Folke, tel. 0733-37 30 93

NÖDINGE. Ljuva Hem 
blev Jeanette Olofs-
sons skötebarn under 
tretton års tid.

Sedan årsskiftet 
är det mor och dot-
ter Boberg, Susanne 
och Emilia, som driver 
rörelsen.

– En dröm har gått 
i uppfyllelse, säger 
Susanne till lokaltid-
ningen.

Ljuva Hem etablerade sig 
som inredningsbutik i Älv-
ängen, men för tre år sedan 
gick flyttlasset till Nödinge 
och Ale Torg. Nu skrivs nästa 
kapitel i företagets historia 
då verksamheten övergått i 

Susanne Bobergs regi.
– Jag har jobbat inom 

barnomsorgen, men har 
länge varit sugen på att göra 
något annat. När den här 
möjligheten dök upp kändes 
det rätt att slå till, berättar 
Susanne som kommer att 
sköta ruljansen tillsammans 
med sin dotter Emilia.

– Catharina Öhlund 
blir kvar som anställd och 
det är vi väldigt tacksamma 
för. Hon har erfarenhet och 
branschkunskap och utgör 
dessutom ett bekant ansikte 
för kunderna, säger Susanne.

Emilia avslutade sin flo-
ristutbildning i våras och har 
arbetat inom den genren det 
senaste halvåret. Nu står hon 
inför en ny utmaning.

– Intresset för inredning 
har alltid funnits där. Kon-
ceptet som Ljuva Hem erbju-
der sina kunder var det som 
jag fastnade för. Det finns ett 
helhetstänk där besökarna 
möts av en mysig och inspi-
rerande miljö. Upplevelsen 
är viktig, säger Emilia och 
poängterar att den andan ska 
leva vidare.

– Just nu håller vi på att 
landa. Om ett par veckor ska 
vi iväg på vår första mässa 
och successivt kommer buti-
ken att fyllas med nya varor, 
såväl inredningsprodukter 
som kläder. Vi har precis fått 
undan julen och våren är på 
väg att flytta in.

JONAS ANDERSSON

Ljuva Hem möter våren med ny ägare

Sedan årsskiftet är det Emilia och Susanne Boberg som driver inredningsbutiken Ljuva Hem 
på Ale Torg.

ALE. Göteborgsregio-
nens kommunalförbund 
(GR) har bjudit in sina 
13 medlemskommu-
ner att delta i en bred 
politisk diskussion om 
regionens gemensam-
ma framtid.

Syftet är att levande-
göra de mål och strate-
gier som satts upp för 
regionens utveckling.

– Dokumentet Uthål-
lig tillväxt är en möj-
lighet för oss i Ale att 
växa, säger kommunal-
rådet Mikael Berglund 
(M).

GR-kommunerna ställde 
sig redan 2006 gemensamt 
bakom ett antal mål för 

Göteborgsregionens utveck-
ling under de närmaste 
15-20 åren. Mål- och stra-
tegidokumentet fick namnet 
Uthållig tillväxt. GR:s för-
bundsstyrelse har nu beslutat 
att uppdatera mål- och stra-
tegidokumentet.

– Det är ett grundläg-
gande dokument som bland 
annat sett till att vi fått en ny 
väg och järnväg. Uthållig till-
växt visar på en övergripande 
gemensam vilja vad vi vill 
åstadkomma i Göteborgs-
regionen. Successivt går vi 
i den riktningen som doku-
mentet antyder, säger Mikael 
Berglund till lokaltidningen.

Veckan före jul höll kom-
munfullmäktige i Ale rådslag 
om Göteborgsregionens 
utveckling.

Syftet med den politiska 
reflektionen i GR-kommu-
nerna är att levandegöra 
överenskommelsen ”Uthål-
lig tillväxt” och ytterligare 
förstärka kommunernas del-
aktighet i regionens utveck-
ling.

– Till skillnad från Kungs-
backa, Härryda och Möln-
lycke där det börjar bli trångt 
så har Ale möjlighet att växa. 
Vi har fram till 2025. Det är 
lågt räknat och fullt genom-

förbart. Detta är bara en av 
de frågor som vi lyfter fram 
i dokumentet, säger Mikael 
Berglund.

– Kollektivtrafiken är 
annan sak som vi har disku-
terat. Vi vill ha den och det 
märks när det inte fungerar 
på ett tillfredsställande sätt. 
Här gäller det att vi är aktiva 
och lämnar våra synpunkter.

I mars 2013 inbjuds alla 
politiker i fullmäktigeför-
samlingarna till en GR-
gemensam konferens. Då 
kommer kommunernas 
reflektioner att redovisas och 
möjlighet ges till en region-
gemensam diskussion.

– Det gällande program-
met har varit viktigt för att 
få samsyn kring vad som 
är viktigt för Göteborgs-
regionens utveckling. Nu 
uppdaterar vi och kom-
pletterar programmet. 
Många vill bo och verka i 
Göteborgsregionen. Männ-
iskor rör sig oberoende av 
kommungränser och vår 
uppgift är att underlätta 
detta, säger Jonas Ransgård 
(M), ordförande i GR:s för-
bundsstyrelse.

Kommunalrådet Mikael Berg-
lund (M).

– Samarbete som ger Ale möjlighet att växa

Rådslag om Göteborgs-
regionens utveckling

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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Vard 10-19, lörd 10-15, sönd 11-15 • Ale Torg 0303-22 93 17 
www.klippstudion.se

PERUKKVÄLLAR!

Onsdag 23/1 & 

20/2 kl 19.00
Vi provar peruker och 

äter gott, pratar om 
hårmodet i både 

klippningar och färgningar.
 

Kyckling/pasta med dryck 
och kaffe med kaka 200:-

Boka i god tid! 
Senast 2 dagar innan

Tel 0303-22 93 17. Max 8st/gång

Vi tar emot 

remiss för 
peruk

ALAFORS. Senare i vår 
avgörs EU-olympiaden i 
naturvetenskap.

Daniel Andersson 
från Ahlafors Fria Skola 
har chansen att kvalifi -
cera sig dit.

På fredag sker den 
svenska uttagningen 
och Daniel är en av 18 
tävlande.

Daniel Andersson, från 
Krokstorp, går i årskurs 9 
på Ahlafors Fria Skola. På 
fredag åker han till Stock-
holm för att delta i riksfi-
nalen i EUSO – European 
Union Science Olympiad. 
Finalen går av stapeln på 
Tekniska museet.

– Vi hade ett individuellt 
test i skolan för ett tag sedan. 
Det gick tydligen bra, så nu 
gäller det att ladda inför fre-
dagen. Uttagningen bestod 
av teoretiska frågeställningar 
medan finalen utgörs av 
praktiska lagtävlingar, berät-
tar Daniel för lokaltidningen.

Vid finalen utses de sex 
elever som kommer att gå 
vidare till tävlingen mellan 
EU-länder i Luxemburg 
17-23 mars. Det kommer att 
vara tre elever från grund-
skolan och tre elever från 
gymnasieskolan.

– Jag gillar praktiska upp-
gifter så jag hoppas att det 
ska gå bra, säger Daniel för-
hoppningsfullt.

Naturvetenskap är ett 
helt okej ämne, som Daniel 
själv uttrycker det. Idrott 
är däremot roligast även 
om han anser sig ha lättast 
för de samhällsorienterade 
ämnena. Till hösten väntar 
gymnasiestudier och Daniel 
har helt klart för sig vad han 
vill utbilda sig till.

– Jag ska gå på ITG (IT-
gymnasiet) i Göteborg med 
teknisk programinriktning. 
Drömmen är att få jobba som 
spelutvecklare i framtiden.

SKEPPLANDA. I höstas 
genomfördes en upp-
märksamhetsvecka 
kring matvanor och 
fysisk aktivitet.

Som ett led i den 
nationella kampanjen 
arrangerades Målti-
dens dag på olika håll i 
landet.

I Ales skolor ordnan-
des en dukningstävling 
där Garnvindeskolan 
klass 2K kammade 
hem förstapriset – en 
fruktkorg!

Ett friskare Sverige var 
namnet på den nationella 
uppmärksamhetsvecka som 
initierades av Statens folkhäl-
soinstitut och som ägde rum 
15-21 oktober. Måltidens 
dag inföll den 18 oktober och 
i samband med detta inbjöd 

kommunens dietist, Kristine 
Arhage, Ales skolor att delta 
i en dukningstävling. Samma 
sak skedde även inom försko-
lan och inom äldreomsorgen.

– Syftet var att sätta fokus 
på måltidsmiljön, att den fak-
tiskt har betydelse, förklarar 
Kristine Arhage.

Fyra årstider
Eleverna i klass 2K på Garn-
vindeskolan antog utma-
ningen med hull och hår. Då 
de fått vetskap om att menyn 
den aktuella dagen skulle 
bestå av lax enades man om 
att låta dukningens tema 
inrymma de fyra årstiderna.

– Lax äter vi året om och 
då ansåg vi att dukningen 
kunde få återspegla våra olika 
årstider, förklarar klassföre-
ståndare Elin Forsman.

Uppfinningsrikedomen 
var stor bland eleverna och 

ganska snart hade de fyra 
borden iordningställts. 
Solhatt och en segelbåt av 
trä prydde sommarbordet, 
bomull och julkulor utgjorde 
vinterdekoration, påskpynt 
gestaltade våren och hösten 
bjöd på torkade lönnlöv och 
kastanjer. Bilder skickades 
sedan till kommunen, som 
hade att bedöma de olika 
bidragen.

– Kreativiteten som Garn-
vindeskolans andraklassare 
visade upp var imponerande, 
berömmer Kristine Arhage.

Strax före jul kom Kristine 
Arhage på besök till Garn-
vindeskolan för att berätta 
den glada nyheten om att 
klass 2K vunnit dukningstäv-
lingen.

– Vi visste ingenting, så 
det blev en glad överrask-
ning. Vi fick en korg fylld 
med en massa god frukt, 
berättar Emil.

Tallriksmodellen
Måltidsdagen var mer än 
bara själva dukningstäv-
lingen. Eleverna är numera 
medvetna om vad bra kost 
innehåller.

– Vi har lärt oss vad tall-
riksmodellen är för något 
och att man ska ha lugn och 
ro när man äter, säger Ida.

– En annan sak som 
var bra var att vi fick testa 
olika grönsaker i bamba, 
som exempelvis morötter, 
vitkål och linser, poängterar 
Daniel.

Dukningstävlingen blir 
förmodligen ett återkom-
mande inslag. Ambitionen är 
i alla fall sådan.

– Det siktar vi på, säger 
Kristine Arhage.

Garnvindeskolans elever 
lär säkert göra allt för att för-
svara sin vinst.
FOTNOT. Bland förskolorna seg-
rade Nolhagens förskola avdelning 
Ugglan och inom äldreomsorgen 
gick förstapriset till Mötesplats 
Älvängen.

LYCKA TILL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Daniel Andersson tävlar i Stockholm
Svensk fi nal i naturvetenskap

älvängen
vackert naturnära läge!

Ett mycket barnvänligt och välskött 1½-plans Götenehus med bara en 
ägare ligger längst in på återvändsgata. Här njuter man av en härlig 
trädgårdstomt med fruktträd och bärbuskar, vacker magnolia, växthus 
för den intresserade och ett soligt läge, en mycket skön omgivning.  
Fastigheten har 2006 skaffat bergvärme samt kakelugn som ger 
mycket bra uppvärmningskostnader.

VASAGATAN 26, GÖTEBORG  031-17 22 60  WWW.LUNDIN.SE    

accepterat pris: 2 750 000:- | byggår: 1982 
boarea: ca 145 kvm | biarea: ca 8 kvm | tomt: ca 936 kvm 
visning: Bokad ons 16/1 kl 17.30-18.30 & sön 20/1 kl 14.00-15.00

adress: Trädgårdsvägen 10
mäklare: Karin Sandberg Laigar 031-745 20 64

Garnvindeskolans elever fann segerreceptet
– Klass 2K vann dukningstävling

Eleverna i klass 2K på Garnvindeskolan tog hem förstapriset i den dukningstävling som ar-
rangerades i samband med Måltidens dag i höstas.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Daniel Andersson i årskurs 9 på Ahlafors Fria Skola åker till 
Stockholm på fredag för att delta i riksfi nalen i EUSO – Eu-
ropean Union Science Olympiad. Vill det sig väl kan han gå 
vidare och få tävla i Luxemburg senare i vår.
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Nyhet först i Sverige!

LJUNGBERGS 
SNICKERIER AB

Älvängen       0303-74 64 31
Stenungsund 0303-691 43
Skaftö           0708-58 37 70
Tjörn             0707-40 97 72

• Värmer upp till 90 m2. 

• Sprider värmen utefter golvet.

• Halverar uppvärmningskostnad jämfört 

 med traditionell uppvärmning. 

• Enkel att installera, bara att ansluta i vägguttag.

Säljes genom  Ljungbergs Snickerier AB.

Värmaren 
Eden Pure Gen 3

Quartz Infraröd Portabel värmare

Pris 5.800:-

peabbostad.se

Nödinge, Östra Ängarne - Villor
Välplanerade och moderna villor i olika 
storlekar.
Visning: kl. 11-13 på Mejerivägen
Kontakt: Daniel Folke, tel. 0733-37 30 93

Nödinge, Brf Aleäng - Bostadsrätter
Moderna lägenheter med stora balkonger i 
soligt västerläge.
Visning: kl.11-13, Torkels Kulle, Backa Säteri 
Kontakt: Claes Hellström, tel. 0707-148050 

Vi har ett stort utbud av nybyggda bostäder i Nödinge. Några är 
planerade att byggas och andra kan du ytta in i redan i vår. För precis 
som mycket annat i livet handlar en ytt till en ny bostad om att hitta 
rätt tidpunkt. Så när passar det dig?

Välkommen på visning den 20 januari kl. 11-13
Läs mer om ditt nya hem på peabbostad.se

När passar ett nytt hem ditt liv?

Så snart som möjligt?

Välkommen 
på visning
kl. 11-13

ng
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Nödinge, Brf Östra Ängarne - Radhus
Yteffektiva och prisvärda radhus i barnvänliga 
kvarter.
Visning: kl. 11-13 på Mejerivägen
Kontakt: Daniel Folke, tel. 0733-37 30 93

NÖDINGE. Ljuva Hem 
blev Jeanette Olofs-
sons skötebarn under 
tretton års tid.

Sedan årsskiftet 
är det mor och dot-
ter Boberg, Susanne 
och Emilia, som driver 
rörelsen.

– En dröm har gått 
i uppfyllelse, säger 
Susanne till lokaltid-
ningen.

Ljuva Hem etablerade sig 
som inredningsbutik i Älv-
ängen, men för tre år sedan 
gick flyttlasset till Nödinge 
och Ale Torg. Nu skrivs nästa 
kapitel i företagets historia 
då verksamheten övergått i 

Susanne Bobergs regi.
– Jag har jobbat inom 

barnomsorgen, men har 
länge varit sugen på att göra 
något annat. När den här 
möjligheten dök upp kändes 
det rätt att slå till, berättar 
Susanne som kommer att 
sköta ruljansen tillsammans 
med sin dotter Emilia.

– Catharina Öhlund 
blir kvar som anställd och 
det är vi väldigt tacksamma 
för. Hon har erfarenhet och 
branschkunskap och utgör 
dessutom ett bekant ansikte 
för kunderna, säger Susanne.

Emilia avslutade sin flo-
ristutbildning i våras och har 
arbetat inom den genren det 
senaste halvåret. Nu står hon 
inför en ny utmaning.

– Intresset för inredning 
har alltid funnits där. Kon-
ceptet som Ljuva Hem erbju-
der sina kunder var det som 
jag fastnade för. Det finns ett 
helhetstänk där besökarna 
möts av en mysig och inspi-
rerande miljö. Upplevelsen 
är viktig, säger Emilia och 
poängterar att den andan ska 
leva vidare.

– Just nu håller vi på att 
landa. Om ett par veckor ska 
vi iväg på vår första mässa 
och successivt kommer buti-
ken att fyllas med nya varor, 
såväl inredningsprodukter 
som kläder. Vi har precis fått 
undan julen och våren är på 
väg att flytta in.

JONAS ANDERSSON

Ljuva Hem möter våren med ny ägare

Sedan årsskiftet är det Emilia och Susanne Boberg som driver inredningsbutiken Ljuva Hem 
på Ale Torg.

ALE. Göteborgsregio-
nens kommunalförbund 
(GR) har bjudit in sina 
13 medlemskommu-
ner att delta i en bred 
politisk diskussion om 
regionens gemensam-
ma framtid.

Syftet är att levande-
göra de mål och strate-
gier som satts upp för 
regionens utveckling.

– Dokumentet Uthål-
lig tillväxt är en möj-
lighet för oss i Ale att 
växa, säger kommunal-
rådet Mikael Berglund 
(M).

GR-kommunerna ställde 
sig redan 2006 gemensamt 
bakom ett antal mål för 

Göteborgsregionens utveck-
ling under de närmaste 
15-20 åren. Mål- och stra-
tegidokumentet fick namnet 
Uthållig tillväxt. GR:s för-
bundsstyrelse har nu beslutat 
att uppdatera mål- och stra-
tegidokumentet.

– Det är ett grundläg-
gande dokument som bland 
annat sett till att vi fått en ny 
väg och järnväg. Uthållig till-
växt visar på en övergripande 
gemensam vilja vad vi vill 
åstadkomma i Göteborgs-
regionen. Successivt går vi 
i den riktningen som doku-
mentet antyder, säger Mikael 
Berglund till lokaltidningen.

Veckan före jul höll kom-
munfullmäktige i Ale rådslag 
om Göteborgsregionens 
utveckling.

Syftet med den politiska 
reflektionen i GR-kommu-
nerna är att levandegöra 
överenskommelsen ”Uthål-
lig tillväxt” och ytterligare 
förstärka kommunernas del-
aktighet i regionens utveck-
ling.

– Till skillnad från Kungs-
backa, Härryda och Möln-
lycke där det börjar bli trångt 
så har Ale möjlighet att växa. 
Vi har fram till 2025. Det är 
lågt räknat och fullt genom-

förbart. Detta är bara en av 
de frågor som vi lyfter fram 
i dokumentet, säger Mikael 
Berglund.

– Kollektivtrafiken är 
annan sak som vi har disku-
terat. Vi vill ha den och det 
märks när det inte fungerar 
på ett tillfredsställande sätt. 
Här gäller det att vi är aktiva 
och lämnar våra synpunkter.

I mars 2013 inbjuds alla 
politiker i fullmäktigeför-
samlingarna till en GR-
gemensam konferens. Då 
kommer kommunernas 
reflektioner att redovisas och 
möjlighet ges till en region-
gemensam diskussion.

– Det gällande program-
met har varit viktigt för att 
få samsyn kring vad som 
är viktigt för Göteborgs-
regionens utveckling. Nu 
uppdaterar vi och kom-
pletterar programmet. 
Många vill bo och verka i 
Göteborgsregionen. Männ-
iskor rör sig oberoende av 
kommungränser och vår 
uppgift är att underlätta 
detta, säger Jonas Ransgård 
(M), ordförande i GR:s för-
bundsstyrelse.

Kommunalrådet Mikael Berg-
lund (M).

– Samarbete som ger Ale möjlighet att växa

Rådslag om Göteborgs-
regionens utveckling

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se
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ALE. Hyresgästerna 
trivs hos Alebyggen.

Det visar den senaste 
Nöjd-kund-index-rap-
porten.

Att 93% kan tänka 
sig att rekommendera 
Alebyggen som hyres-
värd är ett fi nt betyg.

Det kommunala bostadsbo-
laget valde i år att anlita ett 
nytt företag för att genom-
föra hyresgästundersök-
ningen 2012. Det är ingen 
överdrift att säga att Alebyg-
gen är nöjda med utgången. 
Att hela 71,5% av hyresgäs-
terna valde att medverka är 
en stor framgång och ger ett 
bra underlag.

– Vi brukar ligga runt 
55% i vår tidigare under-
sökningar. Det här är en 
markant förbättring. Ett av 
skälen är kanske att vi valde 
att gå runt och dela ut den 
personligen, säger vd Lars-
Ove Hellman.

Undersökningen är 
omfattande och mäter 
hyresgästernas nöjdhet med 
lägenheten, området i stort, 
hur hjälp ges när det behövs 
samt om hyran ger valuta för 
pengarna.

Över 92% svarar att de 
trivs i sitt bostadsområde och 
med Alebyggen.

Hela 95,3% trivs bra eller 
mycket bra i sin lägenhet.

– Det här är smickrande 
siffror och genom undersök-
ningsföretaghet har vi också 
haft möjligheten att jämföra 
oss med ett 50-tal andra 
bostadsföretag i Sverige. 
Rent allmänt ligger vi bland 
de 25% bästa företagen. 
Under punkten ”Hjälp när 
det behövs” hamnar vi bland 
de tio bästa företagen och det 
känns väldigt stimulerande 
med tanke på att vi har infört 
ett nytt centralt system för 
felanmälan, säger Lars-Ove 
Hellman.

Allra bäst trivs hyresgäs-
terna i terrasshusen på Käl-
larliden i Bohus.

– Det är intressant med 
tanke på att hyran är som 
högst här, men helheten 
med service och trygghet 
verkar tillfredsställa hyres-
gästerna. Det är ett modernt 
och fint attraktivt boende. 
Rent generellt är vi bättre 
på service än på själva lägen-
hetsprodukten, vilket inte 
är konstigt med tanke på att 
över hälften av lägenheterna 
närmar sig 50 år, menar Lars-
Ove Hellman.

I Alvhem har Alebyg-
gen genomfört badrumsre-

noveringar under året och 
det har varit en kämpig tid 
för boende. Det syns också 
i undersökningen. På Ale-
hemsvägen är nöjdheten som 
lägst.

Trygghet
Med rapporten som under-
lag ska ett förslag om åtgär-
der redovisas för styrelsen. 
Det finns förbättringsom-
råden och det gäller främst 
trygghet och säkerhet. Här 
upplevs tryggheten som bäst 
i Bohus och som lägst i Älv-
ängen.

– Det är mest en upple-
velsefråga. Hyresgästerna 

känner sig inte trygga i 
vissa områden, men kan 
inte påvisa någon ökning av 
antalet inbrott. Införande 
av kodlås och ljusa trapp-
uppgångar är två sätt att 
motverka otrygghet. Vidare 
känner sig boende alltid 
tryggare i höghus än i mark-
boende där insynen är större, 
förklarar Lars-Ove Hellman.

– Det är ett positivt och 
bra material vi har att utgå 
från, särskilt när så många 
har svarat. Det är också kul 
att konstatera att vi bland 20 
kommunala bostadsbolag i 
Väst har fjärden lägst hyra. 
Bild av Alebyggen har annars 

varit att vi har höga hyror, 
men så är alltså inte fallet, 
säger en nöjd ordförande i 
Sune Rydén (KD). 

Högt betyg till Alebyggen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nöjdast hyresgäster. I terrasshusen i Bohus trivs Alebyggens hyresgäster som bäst enligt den senaste nöjd-kund-index-rapporten.

Lars-Ove Hellman, vd Ale-
byggen.

Sune Rydén (KD), ordföran-
de i Alebyggen.

– Hyresgästerna trivs både i lägenheten och med hyresvärden
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Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Division 1 Västra
Lör 19 jan kl 14

Matchsponsor:

Surte BK | www.surtebandy.se

BANDY I ALE ARENA!

vs Slussen
Surte BK

Välkomna!
BRIDGE
Vid säsongens första partävling i 
Alvhem deltog sju par. Medel var 48 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1) Lilly Karlbom/Curt Nilsson          60
2) Torsten Johansson/Tage Jonsson  59
3) Nils Lindström/Göte Olsson       53
4) Elsa Persson/Rikard Johansson  52
5) Thomas Elfving/Bertil Hansson  51

BANDY

HANDBOLL

INNEBANDY

- Älska handboll

Pojkar -01 - ring Per-Olof 0703-258 734

Pojkar -02 - ring Viktor 0733-320115

Flickor -02/03 - ring Linda/Niklas 0736-829 024

Handbollsskola för killar &tjejer 
födda -03 -04 -05 - se hemsidan

Boll & Lek, fl ickor & pojkar 2-5 år 
- se hemsidan

www.laget.se/alehf

Vill du spela 
handboll?

Division 1 västra
Kållands BK – Surte BK 4-10 (1-3)
Mål SBK: Christoffer Ohlsson 3, 
Henrik Jönsson 2, Tommy Jönsson 
2, Marcus Blom 2, Adam Rohr 1. 
Matchens kurrar: Adam Rohr 3, 
Martin Östling 2, Alexander Wet-
terberg 1.

Surte BK 12 67 24
Otterbäckens BK 11 59 20
Kållands BK 12 10 14
Delta BK 11 -7 12
Kareby IS 14 5 11
Slussens BK 10 -13 9
Sunvära SK 11 -12 7
Karlstad Bandy 10 -13 5
Skövde BK 11 -53 5
SK Höjden 11 -43 3

NÖDINGE. Det var länge 
sedan sist.

Desto skönare när 
den väl kom – och mot 
topplaget HK Hök dess-
utom.

– En riktigt go seger, 
konstaterade försvars-
jätten Anton Thunberg.

Andreas Johansson, Ales 
smarta linjeråtta, gav hem-
malaget ledningen med 2-1 
i andra matchminuten. Det 
blev en ledning som gästande 
HK Hök aldrig lyckades 
vända på. Ledningen växte 

till fyra bollar 
och Ale såg ut 
att ha kopplat 
ett fast grepp 
runt sin mot-

ståndare. Varje gång Hök 
kröp närmare stod Tor-
björn Mattsson i vägen för 
kvitteringen och Ale kunde 
kontra på nytt. Tio minuter 
före paus lyckades ändå Hök 
stänka in 12-12. Glädjen blev 
dock kortvarig. Ales kantspe-
lare Joakim Samuelsson och 
Peter Welin är ett ständigt 
hot och plötsligt var ställ-
ningen 19-16 när första halv-
leken var till ända.

– Helt underbart. Vi hade 
inga förväntningar, då Hök är 
ett riktigt bra lag. Idag visade 
samtliga killar vinnarskalle 
och svarar för en grym insats. 
Med en sådan inställning kan 
vi slå alla lag, menar lagledare 
Frank Wahlqvist.

Ales uppställning på nio 
meter, Mattias Johans-
son, Niklas Bernhartz och 
Niclas Ericsson, var effektiv 
så länge den fick spela. En bit 
in på andra halvlek stukade 
Johansson foten på nytt och 
fick utgå. Ledningen var då 
fem bollar och Hök tvingades 
spela ett offensivt försvarsspel 
där både Niclas Ericsson och 
mittnian Bernhartz punkta-

des. Det var kvällens giftigaste 
drag. Ale drabbades av panik, 
blev stillastående och despe-
rat. Hök kröp närmare. Vid 
ställningen 25-24 var tren-
den tydlig och den talade ett 
tydligt språk för gästerna. Då 
presenterade sig nyss inbytte 
Mikael Wahlgren sig. Två 
snabba mål och ett nytt ryck. 
Dramatiken var ändå inte 
över. Hök skulle få ännu en 
chans. Med två minuter kvar 
sköt de 29-28 och när Niclas 
Ericssons avslut satt i stolpen 
befarade den lilla publiken i 
Ale gymnasium att segern var 
på väg att förloras. Men som 
så många gånger förr sva-
rade alemålvakten Torbjörn 
Mattsson för en kvalificerad 
parad och Andreas Johansson 
kunde i nästa andetag skjuta 
dödande 30-28.

– Vi får träna spel fyra mot 
fyra. Det till stora bekymmer 
för oss, trots att det egentli-
gen ska vara en fördel. Nu 
klev ”Tobbe” fram när han 
som bäst behövdes, så vi gre-
jade det ändå. En jätteeloge 
till killarna. Jag var riktigt 
stolt över dem och glad över 
att de visade sådan seger-
glädje efteråt, säger Frank 
Wahlqvist.

Kul att se var också modet 
som juniorerna Johan Löv-
gren och Simon Liljeblad 
visar när de får chansen i 
A-laget. Båda såg dessutom 
till att anteckna sig i målpro-
tokollet.

Segern mot topplaget Hök 
bör ge Ale nytt självförtro-
ende, vilket kommer lagom 
till pass inför bortamötet med 
Västra Frölunda på söndag.

– Det blir samma lag. Vi 
ändrar inte på ett vinnande 
team, avslöjar en segerviss 
Frank Wahlqvist.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Oväntad seger mot topplaget

Årets stora Hökpunkt för Ale

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – HK Hök 31-28 (19-16)
Mål Ale: Niclas Ericsson 6, Andreas 
Johansson 5, Mattias Johansson 
4, Simon Liljeblad 4, Peter Welin 
3, Niklas Bernhardtz 3, Joakim 
Samuelsson 2, Mikael Wahlgren 2, 
Anton Thunberg och Johan Lövgren 
1 vardera. Matchens kurrar: Andreas 
Johansson 2, Niklas Bernhardtz 1.

Hisingen/Torslanda 15 113 28
Halmstad HP IF 15 77 22
IK Baltichov 15 59 22
IK Celtic 15 35 22
HK Hök 14 68   20
Rya HF 14 39 18
Mölndals HF 15 -11 18
Frölunda 14 23 13
Ale HF 15 -30 11
Wassarna 15 -108 8
Särökometerna 15 -78 6
Kärra HK 15 -61 4
Östra Göteborg 15 -126 0

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – HK Hök 31-28 (19-16)

Andreas Johansson var magnifi k såväl framåt som bakåt i bragdsegern över Hök.

Öckerö IBK - Surte IS IBK  2-11 
(0-5,1-1,1-5)
Mål SIS: Carolina Björkner 3, Linda 
Karlsson 2, Katja Kontio 2, Lina 
Andersson, Anna Romell, Josefi n 
Gullbrandson och Natalie Hjertberg. 
Matchens kurrar: Linda Karlsson 3, 
Katja Kontio 2, Natalie Hjertberg 1.

BOHUS. Bohus IF 
friidrott skördar fram-
gångar.

I Lilla Alespelen lade 
klubben beslag på 13 
guldmedaljer.

Bohushallen hade 
närmare 200 friidrotts-
talanger på besök i 
lördags.

Bohus IF friidrott firar två år 
till våren. Lilla Alespelen var 
den första riktiga tävlingen 
som klubben har arrang-
erat. Drygt 200 aktiva barn 
i åldern 7-10 år gjorde upp 
om de ädla valörerna. Utma-
ningarna fanns i fyra grenar, 
60 meter, 60 meter häck, 
höjdhopp och kula.

– Vi är fantastiskt 
nöjda med arrangemanget 
och med hjälp av tekniken 
har publiken också kunnat 
följa löpgrenarna inne i frii-
drottsflygeln, berättar Bohus 
IF:s Per Carlsson och pekar 
på den jättelika skärmen mitt 
i idrottshallen.

16 friidrottsklubbar skick-
ade deltagare till arrange-
manget i Bohushallen. Bohus 
IF:s friidrottssektion är fort-
farande inte två år, men tog 
hem hela 37 medaljer. Säve-
dalens AIK var nöjd två med 
tolv.

Arrangörsklubben vann 
inte mindre än 13 guldme-
daljer; Filip Jonsson visade 
sig vara nästan lika snabb på 
60 meter som 60 meter med 

häck. I klassen för pojkar sju 
år vann han först på 11,38 
slätt och sedan häckversio-
nen på 12,95. Imponerande!

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

200 talanger gjorde upp i Lilla Alespelen

Kula en av fyra grenar.

Storbild direkt från 
friidrottsfl ygeln 
i lokalen bredvid. 
Publiken i Bohus-
hallen kunde följa 
samtliga grena i 
Lilla Alespelen.
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ALE. Hyresgästerna 
trivs hos Alebyggen.

Det visar den senaste 
Nöjd-kund-index-rap-
porten.

Att 93% kan tänka 
sig att rekommendera 
Alebyggen som hyres-
värd är ett fi nt betyg.

Det kommunala bostadsbo-
laget valde i år att anlita ett 
nytt företag för att genom-
föra hyresgästundersök-
ningen 2012. Det är ingen 
överdrift att säga att Alebyg-
gen är nöjda med utgången. 
Att hela 71,5% av hyresgäs-
terna valde att medverka är 
en stor framgång och ger ett 
bra underlag.

– Vi brukar ligga runt 
55% i vår tidigare under-
sökningar. Det här är en 
markant förbättring. Ett av 
skälen är kanske att vi valde 
att gå runt och dela ut den 
personligen, säger vd Lars-
Ove Hellman.

Undersökningen är 
omfattande och mäter 
hyresgästernas nöjdhet med 
lägenheten, området i stort, 
hur hjälp ges när det behövs 
samt om hyran ger valuta för 
pengarna.

Över 92% svarar att de 
trivs i sitt bostadsområde och 
med Alebyggen.

Hela 95,3% trivs bra eller 
mycket bra i sin lägenhet.

– Det här är smickrande 
siffror och genom undersök-
ningsföretaghet har vi också 
haft möjligheten att jämföra 
oss med ett 50-tal andra 
bostadsföretag i Sverige. 
Rent allmänt ligger vi bland 
de 25% bästa företagen. 
Under punkten ”Hjälp när 
det behövs” hamnar vi bland 
de tio bästa företagen och det 
känns väldigt stimulerande 
med tanke på att vi har infört 
ett nytt centralt system för 
felanmälan, säger Lars-Ove 
Hellman.

Allra bäst trivs hyresgäs-
terna i terrasshusen på Käl-
larliden i Bohus.

– Det är intressant med 
tanke på att hyran är som 
högst här, men helheten 
med service och trygghet 
verkar tillfredsställa hyres-
gästerna. Det är ett modernt 
och fint attraktivt boende. 
Rent generellt är vi bättre 
på service än på själva lägen-
hetsprodukten, vilket inte 
är konstigt med tanke på att 
över hälften av lägenheterna 
närmar sig 50 år, menar Lars-
Ove Hellman.

I Alvhem har Alebyg-
gen genomfört badrumsre-

noveringar under året och 
det har varit en kämpig tid 
för boende. Det syns också 
i undersökningen. På Ale-
hemsvägen är nöjdheten som 
lägst.

Trygghet
Med rapporten som under-
lag ska ett förslag om åtgär-
der redovisas för styrelsen. 
Det finns förbättringsom-
råden och det gäller främst 
trygghet och säkerhet. Här 
upplevs tryggheten som bäst 
i Bohus och som lägst i Älv-
ängen.

– Det är mest en upple-
velsefråga. Hyresgästerna 

känner sig inte trygga i 
vissa områden, men kan 
inte påvisa någon ökning av 
antalet inbrott. Införande 
av kodlås och ljusa trapp-
uppgångar är två sätt att 
motverka otrygghet. Vidare 
känner sig boende alltid 
tryggare i höghus än i mark-
boende där insynen är större, 
förklarar Lars-Ove Hellman.

– Det är ett positivt och 
bra material vi har att utgå 
från, särskilt när så många 
har svarat. Det är också kul 
att konstatera att vi bland 20 
kommunala bostadsbolag i 
Väst har fjärden lägst hyra. 
Bild av Alebyggen har annars 

varit att vi har höga hyror, 
men så är alltså inte fallet, 
säger en nöjd ordförande i 
Sune Rydén (KD). 

Högt betyg till Alebyggen

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Nöjdast hyresgäster. I terrasshusen i Bohus trivs Alebyggens hyresgäster som bäst enligt den senaste nöjd-kund-index-rapporten.

Lars-Ove Hellman, vd Ale-
byggen.

Sune Rydén (KD), ordföran-
de i Alebyggen.

– Hyresgästerna trivs både i lägenheten och med hyresvärden
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Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Division 1 Västra
Lör 19 jan kl 14

Matchsponsor:

Surte BK | www.surtebandy.se

BANDY I ALE ARENA!

vs Slussen
Surte BK

Välkomna!
BRIDGE
Vid säsongens första partävling i 
Alvhem deltog sju par. Medel var 48 
poäng och följande par placerade 
sig över medel:
1) Lilly Karlbom/Curt Nilsson          60
2) Torsten Johansson/Tage Jonsson  59
3) Nils Lindström/Göte Olsson       53
4) Elsa Persson/Rikard Johansson  52
5) Thomas Elfving/Bertil Hansson  51

BANDY

HANDBOLL

INNEBANDY

- Älska handboll

Pojkar -01 - ring Per-Olof 0703-258 734

Pojkar -02 - ring Viktor 0733-320115

Flickor -02/03 - ring Linda/Niklas 0736-829 024

Handbollsskola för killar &tjejer 
födda -03 -04 -05 - se hemsidan

Boll & Lek, fl ickor & pojkar 2-5 år 
- se hemsidan

www.laget.se/alehf

Vill du spela 
handboll?

Division 1 västra
Kållands BK – Surte BK 4-10 (1-3)
Mål SBK: Christoffer Ohlsson 3, 
Henrik Jönsson 2, Tommy Jönsson 
2, Marcus Blom 2, Adam Rohr 1. 
Matchens kurrar: Adam Rohr 3, 
Martin Östling 2, Alexander Wet-
terberg 1.

Surte BK 12 67 24
Otterbäckens BK 11 59 20
Kållands BK 12 10 14
Delta BK 11 -7 12
Kareby IS 14 5 11
Slussens BK 10 -13 9
Sunvära SK 11 -12 7
Karlstad Bandy 10 -13 5
Skövde BK 11 -53 5
SK Höjden 11 -43 3

NÖDINGE. Det var länge 
sedan sist.

Desto skönare när 
den väl kom – och mot 
topplaget HK Hök dess-
utom.

– En riktigt go seger, 
konstaterade försvars-
jätten Anton Thunberg.

Andreas Johansson, Ales 
smarta linjeråtta, gav hem-
malaget ledningen med 2-1 
i andra matchminuten. Det 
blev en ledning som gästande 
HK Hök aldrig lyckades 
vända på. Ledningen växte 

till fyra bollar 
och Ale såg ut 
att ha kopplat 
ett fast grepp 
runt sin mot-

ståndare. Varje gång Hök 
kröp närmare stod Tor-
björn Mattsson i vägen för 
kvitteringen och Ale kunde 
kontra på nytt. Tio minuter 
före paus lyckades ändå Hök 
stänka in 12-12. Glädjen blev 
dock kortvarig. Ales kantspe-
lare Joakim Samuelsson och 
Peter Welin är ett ständigt 
hot och plötsligt var ställ-
ningen 19-16 när första halv-
leken var till ända.

– Helt underbart. Vi hade 
inga förväntningar, då Hök är 
ett riktigt bra lag. Idag visade 
samtliga killar vinnarskalle 
och svarar för en grym insats. 
Med en sådan inställning kan 
vi slå alla lag, menar lagledare 
Frank Wahlqvist.

Ales uppställning på nio 
meter, Mattias Johans-
son, Niklas Bernhartz och 
Niclas Ericsson, var effektiv 
så länge den fick spela. En bit 
in på andra halvlek stukade 
Johansson foten på nytt och 
fick utgå. Ledningen var då 
fem bollar och Hök tvingades 
spela ett offensivt försvarsspel 
där både Niclas Ericsson och 
mittnian Bernhartz punkta-

des. Det var kvällens giftigaste 
drag. Ale drabbades av panik, 
blev stillastående och despe-
rat. Hök kröp närmare. Vid 
ställningen 25-24 var tren-
den tydlig och den talade ett 
tydligt språk för gästerna. Då 
presenterade sig nyss inbytte 
Mikael Wahlgren sig. Två 
snabba mål och ett nytt ryck. 
Dramatiken var ändå inte 
över. Hök skulle få ännu en 
chans. Med två minuter kvar 
sköt de 29-28 och när Niclas 
Ericssons avslut satt i stolpen 
befarade den lilla publiken i 
Ale gymnasium att segern var 
på väg att förloras. Men som 
så många gånger förr sva-
rade alemålvakten Torbjörn 
Mattsson för en kvalificerad 
parad och Andreas Johansson 
kunde i nästa andetag skjuta 
dödande 30-28.

– Vi får träna spel fyra mot 
fyra. Det till stora bekymmer 
för oss, trots att det egentli-
gen ska vara en fördel. Nu 
klev ”Tobbe” fram när han 
som bäst behövdes, så vi gre-
jade det ändå. En jätteeloge 
till killarna. Jag var riktigt 
stolt över dem och glad över 
att de visade sådan seger-
glädje efteråt, säger Frank 
Wahlqvist.

Kul att se var också modet 
som juniorerna Johan Löv-
gren och Simon Liljeblad 
visar när de får chansen i 
A-laget. Båda såg dessutom 
till att anteckna sig i målpro-
tokollet.

Segern mot topplaget Hök 
bör ge Ale nytt självförtro-
ende, vilket kommer lagom 
till pass inför bortamötet med 
Västra Frölunda på söndag.

– Det blir samma lag. Vi 
ändrar inte på ett vinnande 
team, avslöjar en segerviss 
Frank Wahlqvist.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Oväntad seger mot topplaget

Årets stora Hökpunkt för Ale

Division 3 västsvenska västra
Ale HF – HK Hök 31-28 (19-16)
Mål Ale: Niclas Ericsson 6, Andreas 
Johansson 5, Mattias Johansson 
4, Simon Liljeblad 4, Peter Welin 
3, Niklas Bernhardtz 3, Joakim 
Samuelsson 2, Mikael Wahlgren 2, 
Anton Thunberg och Johan Lövgren 
1 vardera. Matchens kurrar: Andreas 
Johansson 2, Niklas Bernhardtz 1.

Hisingen/Torslanda 15 113 28
Halmstad HP IF 15 77 22
IK Baltichov 15 59 22
IK Celtic 15 35 22
HK Hök 14 68   20
Rya HF 14 39 18
Mölndals HF 15 -11 18
Frölunda 14 23 13
Ale HF 15 -30 11
Wassarna 15 -108 8
Särökometerna 15 -78 6
Kärra HK 15 -61 4
Östra Göteborg 15 -126 0

HANDBOLL
Division 3 västsvenska västra
Ale HF – HK Hök 31-28 (19-16)

Andreas Johansson var magnifi k såväl framåt som bakåt i bragdsegern över Hök.

Öckerö IBK - Surte IS IBK  2-11 
(0-5,1-1,1-5)
Mål SIS: Carolina Björkner 3, Linda 
Karlsson 2, Katja Kontio 2, Lina 
Andersson, Anna Romell, Josefi n 
Gullbrandson och Natalie Hjertberg. 
Matchens kurrar: Linda Karlsson 3, 
Katja Kontio 2, Natalie Hjertberg 1.

BOHUS. Bohus IF 
friidrott skördar fram-
gångar.

I Lilla Alespelen lade 
klubben beslag på 13 
guldmedaljer.

Bohushallen hade 
närmare 200 friidrotts-
talanger på besök i 
lördags.

Bohus IF friidrott firar två år 
till våren. Lilla Alespelen var 
den första riktiga tävlingen 
som klubben har arrang-
erat. Drygt 200 aktiva barn 
i åldern 7-10 år gjorde upp 
om de ädla valörerna. Utma-
ningarna fanns i fyra grenar, 
60 meter, 60 meter häck, 
höjdhopp och kula.

– Vi är fantastiskt 
nöjda med arrangemanget 
och med hjälp av tekniken 
har publiken också kunnat 
följa löpgrenarna inne i frii-
drottsflygeln, berättar Bohus 
IF:s Per Carlsson och pekar 
på den jättelika skärmen mitt 
i idrottshallen.

16 friidrottsklubbar skick-
ade deltagare till arrange-
manget i Bohushallen. Bohus 
IF:s friidrottssektion är fort-
farande inte två år, men tog 
hem hela 37 medaljer. Säve-
dalens AIK var nöjd två med 
tolv.

Arrangörsklubben vann 
inte mindre än 13 guldme-
daljer; Filip Jonsson visade 
sig vara nästan lika snabb på 
60 meter som 60 meter med 

häck. I klassen för pojkar sju 
år vann han först på 11,38 
slätt och sedan häckversio-
nen på 12,95. Imponerande!

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

200 talanger gjorde upp i Lilla Alespelen

Kula en av fyra grenar.

Storbild direkt från 
friidrottsfl ygeln 
i lokalen bredvid. 
Publiken i Bohus-
hallen kunde följa 
samtliga grena i 
Lilla Alespelen.
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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

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

VILL DU SPELA 
FOTBOLL MED OSS?
Är du flicka och född 2002 eller 2003 är du 
välkommen till vårt informationsmöte på

VIMMERVI
Torsdagen den 17 januari kl 19:00
Du kan också ringa eller maila vårt kansli 

och anmäla ditt intresse

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 

Lunchservering 
& catering

Öppet 11:00-14:00
Alevägen 47 (Tudor)

449 44 Nol

www.evasmatgladje.se
0303-33 29 77
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Huvudsponsorer www.laget.se/nodingesk

Välkomna!
MATCHSPONSOR

Ale Torg

VECKANS MATCHER 
Söndag 20/1 - Ale Gymnsium

F01 12.00 Nödinge - Bjurslätt
PA 13.00 Stenungsund/NSK - Bjurslätt/backa
P98 14.00 Nödinge - Kungälv

www.laget.se/aleibf

Matchvärd:

Lördag 19/1
Ale gymnasium

Div 2 herr 12:15
Ale IBF - Guldhedens IK

Div 2 dam 14:30
Ale IBF - Guldhedens IK

–Dags att anmäla sig 

till SKOLCUPEN 2013

I helgen som gick genom-
förde Göteborgs bord-
tennisförbund årets första 
deltävling i Propagande-
touren. Detta är en tävling 
med spelare från hela Göte-
borgsområdet. För Bohus 
IF:s del ställde Maximus 
Nordgren, Erik Börjesson 
och Manuel Storch upp. 
Totalt var det 37 spelare som 
deltog i deras klass.

Alla tre BIF-are hade 
lite otur i lottningen och 
hamnade i grupper med 
mycket tuff motstånd, bland 
annat fick de möta totalseg-
raren och totaltvåan redan i 
gruppspelet. Trots det tuffa 
motståndet tog killarna för 
sig ordentligt. Förutom 
en seger för Maximus blev 
det idel förluster i grup-
pspelet. När sedan B- och 
C-gruppspelet började hade 
de repat mod och stod upp 

rejält. Bland annat svarade 
Manuel för en strong insats 
och vann en stenhård fense-
tare med 15-13 i avgörande.

Detta är andra gången 
killarna ställer upp i Propa-
gandetouren och utvecklin-
gen mellan första gången 
och denna gången är stor.

– Bohus IF:s killar närmar 
sig sina mer erfarna mot-
ståndare nu, säger coach 
Magnus Olofsson.

Med ytterligare träning 
och tuffa seriematcher 
tror Magnus att det kan bli 
A-slutspel vid någon av de 
nästkommande tävlingarna. 
Till helgen drar vårens 
seriespel igång och denna 
tävling var en bra genom-
körare inför den starten.

Med tanke på att Bohus 
IF nu har fått riktiga bord 
i idrottshallen och att en 
så kallad pingisrobot är på 

väg in kommer kvalitén 
på träningarna att öka och 
killarna kommer att sparra 
varandra till att bli bättre.

– Dessutom finns det ett 
gäng killar till inom förenin-
gen, men som inte kunde 
vara med på tävlingen denna 
gången. Så det finns konkur-
rens i Bohus IF, avslutar 
tränare Annica Svensson.  

❐❐❐

Bohus IF bordtennis deltog i Propagandetouren 

I helgen hade Surte/Bohus 
P-05 matchpremiär. Resan 
gick till Öckerö och delta-
gande i Ö-bollen. Det var 
elva förväntansfulla killar 
som tog färjan över till 
Öckerö. Väl där blev det fem 
matcher. 

I det inledande gruppspe-
let började Surte/Bohus med 
att möte Åsa IF. Det blev till 
slut 1-1 i matchen vilket får 
ses som rättvis. I den andra 
matchen drabbade Surte/
Bohus samman med Säve 
SK. Matchen slutade 0-0, 
men där Surte/Bohus var det 
klart bättre laget.

– Det är små marginaler 
som avgör, vi hade bland 
annat  två stolpträffar, säger 
Fredrik Orwén i ledartea-
met. 

I den tredje matchen 
möttes två dittills obeseg-
rade lag. Surte/Bohus mötte 
Stenkullen GoIK vit, som på 
de två inledande matcherna 
hade målskillnaden 8-0. Nu 
blev det förlust för de gul-
svart från Ale. Slutresultatet 
blev 2-1 till Stenkullen. 

– Inget att säga om, de var 
ett bättre lag, kommenterar 
tränare Christer Berg-
ström.

I den avslutande matchen 
visade Surte/Bohus styrka 
och vann med 4-0 mot 
arrangörsklubben.

– Vi visade stor moral som 
kom tillbaka efter förlusten 
och visade att vi kan spela 
underhållande fotboll, säger 
Fredrik Orwén. 

I den påföljande rundan 
av cupen, blev det bara en 
match. Återigen ställdes 
Surte/Bohus mot Stenkullen 
GoIK (denna gång röd) och 
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direkt i början av andra. 
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och mittfältsstrategen 

Martin Östling slet och 
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som Robert Holmén pratade 
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Surte/Bohus P-05 svarade för en väl genomförd turnering 
när Ö-bollen i inomhusfotboll avgjordes den gångna helgen.

Surte/Bohus P-05
spelade Ö-bollen

Tolfte raka för Surte

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

BANDYFEST

VS.

SKARPE NORD

IFK Kungälv

ONSDAG 16 JANUARI 19:00

Bollnäs GoIF
BEFORE BANDY

FRÅN 16:00

trygghet för oss.
Dramat i division 1 västra 

fortsätter. Otterbäcken skug-
gar fortfarande och har bara 
förlorat en match, den mot 
Surte i premiären. I den 
sista omgången, söndag 24 
februari, möts lagen igen på 
Otterstrand.

– Det är fem matcher kvar 
innan vi börjar snacka om 
den. Gör vi vårt kan inget 
stoppa oss, men visst är vi 
medvetna om att det här 
kan bli en målskillnadsaf-
fär. OBK har en ännu större 
press på sig. De har inte råd 
med ett enda misstag. Vi kan 
fortfarande förlora och ändå 
ha avgörandet i egna händer, 
menar Robert Holmén.

På lördag rullar seriespelet 
vidare med match mot Slus-
sen, farmarlaget till Gripen.

– Alltid nervöst att möta 
dessa lag. Vi vet ju inte riktigt 
vilka spelare de ställer upp 
med, men vi tog dem ganska 
enkelt borta.

Lagkapten Adam Rohr ledde Surte BK till en ny storseger borta mot Kållands BK.

BANDY
Division 1 västra
Kållands BK – Surte BK 4-10 (1-3)
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Sommar i Österrike
8 dagar i Riezlern
Hotel Bellevue 
Hotellet ligger med en fantastisk 
panoramautsikt ut över dalens 
slående och unika skönhet, som 
är inramat av de omkringliggande 
bergen. Denna lilla dyrgrip och 
sommaroas ligger väl gömd 5 km 
från den tyska gränsen. Härifrån 
kan man börja sin vandringstur 
längs de märkta rutterna eller ta 
någon av de gratis lokalbussar som 
stannar strax utanför dörren, in till 
de fem trevliga småbyarna som lig-
ger i dalområdet och som alla var 
för sig är speciella. Hotellet är ett 
riktigt familjehotell, och  familjen 
Malouvier som driver hotellet, läg-
ger stor ära i att skapa en gemytlig 
atmosfär för sina gäster.

Ankomst: 
Lördagar 4/5-26/10 2013. 
OBS: Kuravgift 2,50 EUR per vuxen/dygn.

från 2.999:-

Barn 
(max. 2):

0-6 år gratis
7-14 år ½ 

priset

Sköna Skövde
3 dagar på hot ell i centrum

★★★

Hotellet är en socitetsvilla som ligger centralt nära Kulturhuset, 
Resecentrum, shopping, kultur, restauranger och nöjen. 

Ankomst: Fre-lör 11/1-14/6 samt valfri i påsk 22-31/3, 25-27/5, 
Kristi himmelsfärd 8-11/5, pingst 17-19/5 2013. 

999:-
 

2 barn 
6-14 år 

½ priset 

I hjärtat av Wismar
4 dagar i Nordtyskland

★★★★

Hotellet är mycket stilfullt, lig-
ger mitt i centrum i den gamla 
stadsdelen nära bl.a. torget och 
hamnen.

1.199:-

Ankomst: Valfri 2/1-11/5 samt 
sön-onsdag 12-29/5 2013. 

 1.649:- 

Expeditionsavgift på 89:- tillkommer.         Teknisk arrangör:

Alekuriren

NÖDINGE. Årets första kvartal 
erbjuder en salig blandning 
av olika kulturaktiviteter för 
barn.

Programmet är minst sagt 
späckat.

På lördag drar Barnfi lmklub-
ben igång och nästa söndag 
gästas Ale gymnasium av 
Boulevardteatern som ger 
”Historien om någon”.

Lisa Haeger och Sofie Rittfeldt 
på Kulturverket har all anledning 
att vara nöjda med det kulturpro-
gram som man lyckats snickra ihop 
för perioden januari-mars. En del 
programpunkter är återkommande 
teman, som bland annat Barnfilm-
klubb med tillhörande pysselstund, 
Lunchfilm och Bäbismys.

– Vi har fått en otrolig respons på 
vårt Bäbismys. Precis som i höstas 
kommer vi att finnas på plats på tre 
olika bibliotek; Skepplanda, Surte 
och Nödinge. Det är bara att välja 
och vraka ur kalendariet som inne-
håller alltifrån föreläsningar om vad 
bäbisen ska äta till bäbisrytmik och 
sagostund. Anmälan görs till respek-
tive bibliotek, förklarar Lisa Haeger.

Söndagen den 27 januari blir det 
högklassig teaterunderhållning för 
barn i åldern 2-5 år. Boulevardtea-
tern är tillbaka med ”Historien om 
någon”. Vem är den mystiske någon 
som lämnade en våt fläck på golvet, 

stjälpte mormors bord, åt upp två 
fiskar, drack upp mjölken, fiskade 
upp en guldfisk, välte ner en kruka, 
åt upp en råtta och slank ner i vasen?

– Teatern är baserad på en bok. 
Det händer saker hela tiden vilket 
publiken kommer att bli varse om, 
säger Lisa Haeger.

På sportlovet blir det hantverks-
tema och som ett inslag under lov-
ledigheten serveras musikföreställ-
ningen ”Det händer med händer”. 

– Det är en föreställning som 
verkligen knyter an på temat hant-
verk. Fingervirkning, repbroderi och 
kabelflätning sker med hjälp av dans 
och musik på ett lustfyllt sätt, säger 
Sofie Rittfeldt.

Den mer mogna publiken har två 
intressanta föredrag att se fram emot. 
Lördagen den 9 mars är det åter dags 
för författarfrukost. Ellen Mattsson, 
vars genombrott kom med romanen 
Resenärerna, gästar Ale bibliotek. 
Ellen är just nu aktuell med Vinter-
trädet där hon skildrar Greta Garbos 
liv under 1930-talet.

Torsdag 21 mars blir det ”Folktro 
förr och nu” med Ebbe Schön. 

– Ebbe är uppväxt i Bohuslän, 
men bor numera i Stockholm. Han 
kommer att berätta om troll, vättar 
och andra folktroväsen och om 
sägner knutna till trakten, säger Lisa 
Haeger.

Välkomna!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen, Alafors

E-post: folkets.hus@telia.com

Vi är nu en digitalbio med bla 3D

www.alefolketshus.se

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

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Nästa söndag kommer Boulevardteatern på besök till Ale gymnasium. ”His-
torien om någon” är en fartfylld barnteater.

Kulturblandning 
för alla smaker

Vi är en ideell förening utan bidrag från staten. Ditt stöd behövs för att vi  
ska kunna rädda liv till sjöss. Ge ett bidrag eller bli medlem på sjöräddning.se. 

Du kan också ringa 077-579 00 90.

Hjälp oss att 
rädda dig.
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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

 

NÖDINGE. Teaterfören-
ingen i Ale är klar med 
vårens program.

Folkkära och älskade 
underhållare, var och 
en på sitt sätt, kommer 
att hyllas.

Först ut är föreställ-
ningen ”Vart tog alla 
hundar vägen?” där 
Peter Harryson med-
verkar.

Teaterföreningen i Ale fick 
till ett par publika fullträffar 
i slutet av förra året. Ronny 
Erikssons show drog fullt 
hus och ett par hundra åskå-
dare såg senare imitatören 
Anders Mårtensson briljera 
i olika skepnader.

Våren bjuder också på ett 
par riktiga godbitar. Först 
ut är ”Vart tog alla hundar 
vägen” som är en hyllning 
till Hasse Alfredsson och 
Tage Danielsson. Före-
ställningen, som visas sönda-
gen den 10 februari, speglar 
Hasse & Tages produk-
tion med sketcher, sånger 
och revynummer, alltifrån 
premiären 1962 på Gröna 
Lund med ”Gröna Hund” 
till ”Under Dubbelgöken” 
på Berns 1979. Vi får bland 
annat höra godbitar som 
”Rågsved”, ”Var blev ni 
av?” och Tages monolog om 
”Sannolikhet”.

– Det är klassisk och tidlös 
underhållning. Regissör är 
Peter Harryson som också 
kommer att finnas med i en 
av huvudrollerna, förklarar 
Margareta Nilson, ordfö-
rande i Teaterföreningen i 
Ale.

– Biljetterna släpps på 
Ale bibliotek nu på måndag. 
Vi förväntar oss en stor 
publiktillströmning då före-
ställningen fått väldigt goda 
recensioner, säger Marga-
reta.

För er som inte fick 
möjlighet att se Teatervin-
dens tolkning av Vilhelm 
Mobergs klassiker ”Mark-
nadsafton” på Repslagarmu-
seet i höstas ges nu en andra 
chans. Föreställningen tar 
plats i Ale gymnasium tors-
dag 14 mars.

– Jag har själv sett före-
ställningen och jag impone-
rades av det duktiga amatör-
sällskapet, säger Margareta 
Nilson.

Onsdag 3 april blir det 
en helt annan sorts kultur i 
Nödinge. Göteborgsbandet 
Pepperland har i olika sam-
manhang utnämnts till värl-
dens bästa Beatlestolkare.

– Vi vet att det finns väl-
digt många Beatlesfantaster 
och här får de sitt lystmäte. 
Jag kan utlova en musikun-
derhållning utöver det van-
liga, säger Margareta Nilson.

Våren avrundas med en 
barnteater söndag 12 maj 
där Teaterföreningen i Ale 
finns med som medarrangör. 
”Krifs krafs hoho plask” är en 
godnatteater om att gå och 
lägga sig.

– Det går inte att klaga 
på utbudet. Genom att bli 
medlem i vår förening kan 
man också köpa scenpassra-
batt. Det innebär ett redu-
cerat pris till samtliga före-
ställningar som Riksteatern 
arrangerar runtom i landet. 
Det är något att tänka på, 
avslutar Margareta Nilson.

JONAS ANDERSSON

ALAFORS. Mildvädret 
var länge ett hot, men 
så kom kylan tillbaka.

Det innebär att det 
blir Vaknakväll i Ale-
backen som planerat.

På fredag får barn 
och ungdomar upp 
till 20 år åka gratis i 
pisten.

Alebacken fick en smakstart 
på årets skidsäsong när snön 
och kylan slog till redan i 
början av december. Premiä-
ren ägde rum söndagen den 9 
december med 450 åkare på 
plats. Dessvärre blev det ett 
väderomslag vid juletid med 
ett koppel av milda dagar 
som följd. Jullovet blev inte 
riktigt vad Alebackens SK 
hade hoppats på.

– Vi hade någon enstaka 
dag mellan jul och nyår som 
var välbesökt, i övrigt har det 

inte varit något att yvas över, 
säger Niklas Helin i Ale-
backens SK.

Till slut medförde regnet 
och blåsten att Alebacken 
fick stänga. Slut för säsongen 
trodde nog vissa. Alebackens 
eldsjälar såg dock nya möj-
ligheter när kvicksilvret bör-
jade krypa neråt igen i slutet 
av förra veckan. Ny konst-
snö har producerats och det 
betyder att Vaknakvällen inte 
längre ligger i farosonen för 
att behöva ställas in.

– Nu kör vi som planerat. 
På fredag kväll är alla ungdo-
mar upp till 20 år välkomna 
att åka gratis här i Alebacken, 
förklarar Niklas Helin.

Detta blir femte året som 
arrangemanget genomförs. 
Traditionen är mycket upp-
skattad och i fjol kom över 
400 barn och ungdomar 
till skidcentret i Alafors. 
Förutom att alla besökare 

fick gratis liftkort under tre 
timmar erbjöds också skid-
skola. Tio skidlärare tog 
hand om 70 deltagare i varie-
rande åldrar.

– Skidskola kommer vi att 
arrangera i år också. Skidsko-
lan är från tio år och anmälan 
sker via vår hemsida. På Ale-
backens hemsida finns också 
information om hur man går 
till väga för att eventuellt 
hyra skidutrustning, upply-
ser Niklas Helin.

Precis som tidigare år 
kommer Vakna att bjuda alla 
besökare på korv med bröd.

– Vi är många vuxna som 
kommer att vara på plats i 
Alebacken på fredag kväll. 
Alebacken, Vakna och Ale 
Fritid är alla involverade i 
arrangemanget på olika sätt, 
avslutar Vaknas projektle-
dare Thomas Berggren.

JONAS ANDERSSON

Teaterföreningen i Ale inle-
der vårprogrammet med en 
hyllning till Hasse & Tage. 
Söndgen den 10 februari 
visas föreställningen ”Vart 
tog alla hundar vägen?” i Ale 
gymnasium. Medverkar gör 
bland andra Peter Harryson.

Foto: Martin Skoo

Folkkära underhållare
hyllas i Ale gymnasium

På fredag blir det Vaknakväll i Alebacken. Barn och ungdomar upp till 20 år erbjuds gratis 
skidåkning. Arrangemanget är ett samarbete mellan Alebacken SK, Vakna och Ale Fritid. 
Från vänster Jonas Ekstrand, Ale Fritid, Niklas Helin, Alebacken, Thomas Berggren, Vakna, 
och Daniel Juhlin, Ale Fritid.

– Gratis skidåkning för alla ungdomar

Vaknakväll i 
Alebacken 
– trots allt!
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Det känns lite knep igt 
att i dessa tider 
försöka övertyga 

en svensk om att vatten 
faktiskt är en bristvara! 
Hela hösten har ju regnet 
öst ner så att älvdalsleran 
närmast liknar kvicksand; 
fortfarande funderar man 

på om det är möjligt att fi xa 
en dräneringstunnel ut i de 
bohuslänska fjordarna för att 
kunna tappa ut vattenöver-
skottet i Vänern; dricksvat-
ten har vi ett sådant överfl öd 
av så att vi också använder 
det på toaletten, och för den 
delen: har man inte hört att 
människokroppen består av 
upp till 75 % vatten!

Ändå skickar vi upp rymd-
sonder till Mars för att leta 
efter, just det: Vatten! Just 
nu rullar två små rymdbilar 
omkring på Mars yta och 
letar efter ”gudadrycken”. 

För utan vatten inget liv. 
Och för att hitta liv – var sig 
det gäller i rymden eller i 
hjärtat – tycks vi kunna lägga 
ut hur mycket som helst!

Även om vi just nu tycks 
ha lite för mycket vatten, 
smaka ändå på uttrycket 
”Livets källa”. LIVETS 
KÄLLA. Visst låter det 
vackert?! Visst blir du törs-
tig?! Både du och jag går 
ständigt törstande efter 
livets vatten, letar efter livets 
källa, ja föds törstiga. Det 
första vi gör när vi föds är 
att vi skriker efter mat och 

dryck. Vi föds otillfreds-
ställda in i den här världen. 
Och det går aldrig över.

På söndag handlar det om 
”Livets källa” i våra kyrkor. 
Det där som aldrig går över. 
Det där att vi aldrig blir 
riktigt tillfredsställda, alltid 
längtar efter något. Man kan 
kanalisera sin törst genom 
att dränka den i prylar, sprit 
eller karriär. Andra söker 
sig till spiritism (eller spiri-
tualism som låter lite finare) 
och seanser kring andevärl-
den. Och några kastar i sin 
förtvivlan in handuken när 
livet inte bjuder den dryck 
människan innerst inne 
behöver. 

Jesus mötte en gång 
en riktigt törstig kvinna. 
Hon hade försökt släcka 
sin törst med ett ständigt 
byte av partner. Hon var nu 
helt uttorkad. Och därmed 
öppen för det friska vatt-
net, livets källa. ”Den som 
dricker av det vatten jag 
ger honom blir aldrig mer 
törstig” sa Jesus till henne. 
Och Gud står på köpcentra 
och stormarknader och 
ropar genom profeten Jesaja: 
”Kom, alla ni som törstar, 
kom hit och få vatten, kom, 
även om ni inte har pengar!” 

Men om jag verkligen är 
törstig, vart skall jag gå för 
att finna det som släcker 
min törst? Du tvekar när 
du tänker på den kristna 
församlingen. Jo, det talas 
nog om Jesus och det friska 
vattnet där, men är försam-
lingen den plats du längtar 
efter? Kanske inte, men kom 
då ihåg en sak: Det är källan 
som betyder liv, inte omgiv-
ningen! Ibland får man ”stå 
ut med” omgivningen för att 
nå det friska vattnet. Kanske 
man så småningom också 
kan tänka sig att slå sig ner 
vid källan, tillsammans med 
andra törstande. Välkom-
men bland de törstandes 
skara du också!

Mikael Nordblom
Präst i Nol

SPF Alebygdens mark-
nadskommitté tog kontakt 
med Marianne Sjöö på ICA 
Kvantum Ale Torg och före-
slog att man skulle inrätta 
samma system som hos Ica 
Kvantum i Söderhamn.

Här får pensionärerna 5 
procent rabatt tre gånger 
i månaden. Hon gick med 
på detta och från och med 
i måndags gäller följande: 
De som är 65 år, och som är 
stamkunder hos Ica Kvan-
tum Ale Torg, har fått ett 
rabattvykort med tre rabatt-
kuponger. Dessa kan använ-

das tre onsdagar i januari. 
Då får du 5 procent rabatt 
på det du har handlat. Du 
får ett nytt Rabattvykort för 
februari och så vidare.

Stamkund blir du genom 
att under tre månader 
handla för i snitt 600 kronor 
per månad på Ica Kvantum 
Ale Torg och har ett Ica-
kort.

Detta gäller alla ålders-
pensionärer och inte bara 
medlemmar i SPF Alebyg-
den.

Lennart Mattsson

Regn eller kyla hindrar inte 
SPF Alebygdens fredags-
vandrare från att ge sig ut. 
Vi utnyttjar kollektivtrafiken 
och kombinerar den med 
promenader.

Häromsistens gick från 
Nödinge till Bohus. Då drog 
vi nytta av den fina ridstigen. 
Vid Jennylund stod en buss 
och chauffören hade godhe-
ten att vänta tills alla 18 kom 
med.

Heder åt Västtrafik.
Nästa fredag åkte vi med 

pendeln till Älvängen och 
gick tillbaka till Nödinge. 
När vi kom till Älvängens 

Båtklubb träffade vi Holger 
Andersson, som var hygglig 
att släppa in oss i deras trev-
liga klubbhus. Det var skönt 
att få fika inomhus. Vägen 
efter älven saknar ju skydd. 
Ett vindskydd vid Äskekärr 
skulle sitta fint.

Den 30 januari besöker 
SPF Alebygden Ahlafors 
Bryggerier. Axel Sager tar 
emot anmälan. Ett annat 
projekt är matlagning för 
herrar. Hör av dig till Axel 
om du är intresserad.

Lennart Mattsson

Betraktelse

Översvämning och vattenbrist

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!

SPF ordnar pensionärs-
rabatt på Ica KvantumSPF vandrar vidare

– Tack bra! Alltihop fungera-
de som det skulle och vi hade 
all anledning att vara nöjda.

Vad fick ni för respons?
– Det var flera ur publi-

ken som tyckte att föreställ-
ningen var det bästa i Ale Te-
atersällskaps historia. Det är 
inget dåligt betyg. Skådespe-
larna ska verkligen känna sig 
stolta.

Var det nervöst?
– Det är alltid en viss an-

spänning inför en premiär. 
Alla inblandande har slitit 
hårt den senaste veckan. Av 
den anledningen lämnade vi 
Skepplanda bygdegård nöjda 
men trötta i lördags kväll. 
Många skådespelare vittna-
de också om att det var väl-
digt roligt att få stå på scenen 

igen efter några års uppehåll.
Beskriv Hagakåkar?
– Det är en lättsam fö-

reställning som lockar till 
skratt, som värmer och som 
ger lite eftertanke till hur 
man ska behandla nära och 
kära.

Hur många föreställ-
ningar återstår?

– Sex stycken. Vi spelar 
fredag och lördag under de 
närmaste tre veckorna.

Ni har ett samarbete 
med Vakna, kan du berät-
ta om det?

– Ja, för varje såld biljett 
så går tio kronor direkt till 
Vakna-fonden. Det känns 
jättebra!

JONAS ANDERSSON

…Karin Sillberg, regissör till Ale Teatersällskaps 
senaste produktion – Hagakåkar.

Hur gick premiären?

Hallå där...
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Alla är välkomna!

Surte Ekumeniska kör övar varje torsdag kl .19
i Surte församlingshem. Vi ska framföra ” Visst ska våren komma” 

särskilt altar och tenorer. Välkommen att sjunga spännande sånger 
om ett angeläget ämne! Kontakt Vladimir 031-981691

Barnverksamheten i Bohus start v. 4

tillfälligt).
Tisdag  Vuxen- barn 10.00-13.00
Tisdag  Miniorer 14.00-17.00
Onsdag
Kontakt:   Lisbeth Knutsson 031-981015 

Onsdagsträff 23 januari 
i Nödinge församlingshem 13.00.
Edvard Greig, Henrik Ibsen, Per Gynt, och andra kändis från Norge 
Claes Corin berättar och visar bilder. Fika
Vladimir Masko spelar Norska låtar.

Djembe för stora och små! 
Lördag 2 februari 13.00-15.00 Nödinge församlingshem
Prova på djembespel och traditionella västafrikanska rytmer med 
djembespelaren Annelie Nordner från föreningen Fankaba i Göte-

i vuxens sällskap. Rekommenderad ålder från 7 år. 
Avgift: 200 kr för vuxen och 100 för barn under 15 år.
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omkring på Mars yta och 
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Edvard Greig, Henrik Ibsen, Per Gynt, och andra kändis från Norge 
Claes Corin berättar och visar bilder. Fika
Vladimir Masko spelar Norska låtar.
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DYGNET RUNT

TRYGGHET  •  OMSORG  •  KOMPETENS 
Med anor från 1932

Predikoturer
Smyrnaförsamlingen, Âlv-
ängen
Tisd 15/1 kl 11-12, Bön. Kl 
14, Bibelsamtalsgruppen – 
terminsstart. Kl 18-19, Bön. 
Onsd 16/1 kl 11-12, Bön. Kl 
18-19, Bön. Kl 19, Planering 
Äventyret. Torsd 17/1 kl 10-
12.30, SmyrnaCaféet. Kl 11-
12, Bön. Kl 15, Andakt på Vi-
kadamm. Kl 18-19, Bön. Kl 
19, Planering Hobby. 
Fred 18/1 kl 19.30, Green-
house – terminsstart (åk 7 och 
uppåt). Kl 20.30, Effect – Öp-
pet hus & Café för ungdomar. 
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 Sönd 20/1 kl 11, 
Gudstjänst, Elias Berg, tema: 
”EN HEL DEL – om att vara 
kyrka idag”. Missionsoffer. 
Kyrkkaffe. Äventyret – ter-
minsstart. Tisd 22/1 kl 8-9, 
Bön.

Fuxerna kyrka
Söndag kl 10, Hm, Norberg. 
Tisd kl 09, Mässa i försam-
lingshemmet, Isacson. Onsd 
kl 18.30, Mässa, Nordblom.

Starrkärr-Kilanda försam-
ling
Onsd 16/1 Älvängens kyr-
ka kl 18.30, Taizémässa - En 
stilla stund mitt i veckan! An-
dersson Sönd 20/1 Älväng-
ens kyrka kl 11, Mässa, An-
dersson. Nols kyrka kl 11, 
Mässa, Nordblom. Kilan-
da kyrka kl 18, Mässa, Nord-
blom. Tisd 22/1 Nols kyr-
ka kl 18.30, Församlingsafton, 
”Går tron på en Gud att för-
ena med modern vetenskap?” 
Allan Emrén fi losofi e doktor 
i fysikalisk kemi vid Chalmers 
tekniska högskola står mitt i 
frågans brännpunkt. Vad är 
rimligt? Vad är troligt? Vad 
är sannolikt? Vad är ”sant”? 
Kom med och brottas med 
frågorna!

Skepplanda pastorat
Skepplanda sönd 20/1 kl 17, 
Visitationsmässa med visita-
tionsstämma biskop Per Eck-
erdal, kontraktsprost Martin 
Lindh samt Skepplanda kyr-
kokör. Kaffe o smörgås i för-
samlhem. Onsd 23/1 kl 18.30, 
Veckomässa i församlhemmet. 
Hålanda S:t Peder, Ale-Sköv-
de, Tunge, se Skepplanda.

Surte missionskyrka
Onsdag 16/1 kl 18:30, Tonår. 

Onsd 16/1 kl 19, Ekumenisk 
bön i Surte kyrka. Onsd 16/1 
kl 21, Innebandy i Surtesko-
lan. Välkommen att vara med! 
Torsd 17/1 kl 19, Ekumenisk 
kör övar i Surte församlings-
hem. Sönd 20/1 kl 11, Guds-
tjänst. Per Kjellberg. En-
kelt fi ka. Sönd 20/1 kl 12:30, 
SMU:s årsmöte. Månd 21/1 
kl 19,  Musikkåren, Lerum 
Surte Symphonic Band, övar. 
Onsd 23/1 kl 18:30, Ton-
år. Onsd 23/1 kl 21, Inneban-
dy i Surteskolan. Välkommen 
att vara med! Sena ändringar i 
detta program kan inträffa.
www.surtemissionskyrka.se är 
alltid uppdaterad.

Guntorps missionskyrka
Onsd 16/1 kl 18.30, Termins-
start Tonår & ÄventyrarS-
cout. Lördag-Söndag 19-20 
jan. SMU:s Årsmöte. Sönd 
20/1 kl 16, Gudstjänst. Onsd 
23/1 kl 18.30, Terminsstart 
SpårarUpptäckarScout.

Elimförsamlingen Alafors
Torsd 24/1 kl 18, Musikcafé, 
Ohlins. Sönd 3/2 kl 11, Års- 
och administrationsmöte.

Filadelfi aförsamlingen, Bo-
hus Pingstkyrka
Onsd 16/1 kl 19, Sång bibel-
läsning och bön. Söndag 20/1 
kl 11, Gudstjänst Helge Ol-
son. Söndag 23/1 kl 19, Sång 
bibelläsning och bön.

Älvängens missionskyrka
Tisd 15/1 kl 10, Samtal och 
bön. Sönd 20/1 kl 11, Guds-
tjänst med avskedspredikan 
av AnneMarie Svenninghed. 
Kören - söndagsskola. Ut-
gångskollekt till golgotakyr-
kan Kyrklunch. Kl 18, Tonår. 
Månd 21/1 kl 18, Spårarscout. 
Kl 18.30, Scout. Tisd 22/1 kl 
11, Samtal och bön. Kl 10-13, 
Stickcafe. Kl 11, Fika för alla.

Nödinge församling
Torsd 17/1 kl 18, Nödinge 
kyrka Mässa R Bäck. 20/1 An-
dra ef Trettondag jul. Kl 11, 
Nödinge kyrka Gudstjänst 
R Bäck. Kl 13, Surte kyrka 
Finsk gudstjänst L Sorvoja. Kl 
15, Bohus Servicehus Guds-
tjänst R Bäck. Kl 17, Sur-
te kyrka Mässa R Bäck. Månd 
21/1 kl 18, Nödinge försam-
lingshem Mässa H Hultén. 
Onsd 23/1 kl 10, Nödinge 
kyrka Vardagsgudstjänst för 
Stora och små R Bäck

LILLA EDETS 
BEGRAVNINGSBYRÅ

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

Gunnel 
Martinson

Ingemar 
Martinson

0520-65 01 39

Vår käre Bror

Jan "Janne"

Ohlsson

* 5 december 1937

har idag stilla lämnat
oss i sorg och saknad

Nol
7 januari 2013

Syskon med familjer
Övrig släkt och vänner

Födda ur hav och

himmel står vi kvar

För vi glömmer aldrig

änglarna

Begravningsakten äger
rum fredagen 1

februari kl. 13.00 i
Starrkärrs kapell.

Akten avslutas i kapellet.

Ett varmt tack till
Hemtjänsten och

Hemsjukvården för god
och fin omvårdnad.

Vår Kära
Moster och Svägerska

Britta Olofsson

* 20 september 1921

har idag efter ett långt
liv lämnat oss

i stor sorg och saknad

Klockarängen och
Älvängen

2 januari 2013

Maritha, Sven-Åke
Monica

med familjer
Ulla

Karlaxel
 
Det kom en dag en  

stilla vind 

Och smekte ömt Din 

trötta kind 

Liksom ett ljus som 

blåses ut 

Din levnadsdag har  

nått sitt slut 

Begravningsgudstjänsten
äger rum i kretsen av

de närmaste.

Ett varmt tack till
personalen på Söderäng,

Klockarängen för god
och fin omvårdnad.

Döda

Vår hedersmedlem

Jan "Hero" Olsson

* 5 december 1937
Nol

7 januari 2013

Vi minns dig
Janne ”Hero”,

 som en verklig hjälte
 för vår klubb.

En uppskattad ledare 
vars gränslösa insatser 

sträckte sig ifrån att köra 
vår buss till att tvätta 

matchkläder. De största 
insatserna gjorde du som 

medmänniska då ditt
engagemang och stöd 
för våra ungdomar var 

enormt.
Under din tid i klubben 

var vårt klubbhus en 
mötesplats som du höll 

öppen nästan dygnet runt.

Ett stort tack för dina 
fantastiska insatser för vår 

klubb.
 

Vi saknar dig

Dina Vänner i NOL IK

Jordfästningar
Ulla Holmberg. I Starr-
kärrs kyrka hölls onsdagen 
9 januari begravningsguds-
tjänst för Ulla Holmberg, 
Älvängen. Offi ciant var 
komminister Per-Martin 
Andersson.

Kerstin Carlsson. I Starr-
kärrs kapell hölls torsdagen 
10 januari begravningsguds-
tjänst för Kerstin Carlsson, 
Nol. Offi ciant var kommi-
nister Mikael Nordblom.

Rune Österberg. I Surte 
kapell hölls torsdagen 10 ja-
nuari begravningsgudstjänst 
för Rune Österberg, Surte. 
Offi ciant var komminister 
Reine Bäck.

Jan Hellner. I Starrkärrs 
kapell hölls fredagen 11 ja-
nuari begravningsakt för Jan 
Hellner, Alafors. Offi ciant 
var Anders Johansson. 

Astrid Lundstedt. I Surte 
kapell hölls fredagen 11 ja-
nuari begravningsgudstjänst 
för Astrid Lundstedt, Surte. 
Offi ciant var kyrkoherde 
Harry Hultén.

Rune Johansson, Älvängen 
har avlidit. Född 1924 och 
efterlämnar makan Harriet 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Rune Österberg, Surte 
har avlidit. Född 1930 och 
efterlämnar makan Berit 
samt barn med familjer som 
närmast sörjande.

Britta Olofsson, Klocka-
rängen och Älvängen har 
avlidit. Född 1921 och efter-
lämnar svägerska och svåger 
med familjer som närmast 
sörjande.

Jan Ohlsson, Nol har avli-
dit. Född 1937 och efterläm-
nar syskon med familjer som 
närmast sörjande.

Aina Johansson, Surte har 
avlidit. Född 1920 och efter-
lämnar maken Holger samt 
sonen Christer som närmast 
sörjande.

Dödsfall

Vår Älskade

Rune Österberg

* 21/10 1930

har idag lämnat oss i
stor sorg och saknad

Surte
26 december 2012

BERIT
YVONNE

Robin och Julia
Saga

MIKAEL och ANITA
Pierre, Vanessa

Syster med familj

Vi saknar Dig

Minnena finns kvar

Begravningsgudstjänsten
har ägt rum i stillhet.

Hedra gärna minnet av
Rune med en gåva till
Hjärt-Lungfonden tel.

0200-88 24 00.

Min älskade Make
Vår käre Pappa,

Morfar och Farfar

Rune Johansson

* 20 december 1924

har i dag lämnat oss i
stor sorg och saknad.

Älvängen
6 januari 2013

HARRIET
CÄTHRIN och HANS
CLAES och NELLIE

ELISABETH och
JOHN-ERIK

Barnbarn
Barnbarnsbarn

Övrig släkt och vänner

Ett hjärta av godhet

har slutat att slå

Den eviga vilan har

kommit

Oändlig är saknaden,

bitter och stor

Dock finns en tröst,

Du sover i ro

Begravningen äger rum i
kretsen av de närmaste.
Ev. info lämnas av Ale

Begravningsbyrå
tel. 0303-33 33 99.

Hedra gärna Runes
minne genom en gåva till

Cancerfonden
tel. 020-59 59 59.

Ett varmt tack till
personalen på

Hemsjukvården för
kärleksfull omvårdnad.

Veckans ros 
Tusen rosor till Gun-Britt 
och Percy som är världens 
bästa föräldrar. Ni ställer 
upp i alla lägen och vi älskar 
er! Kramar
Jessica & Carina med familjer

...till mormor Frii för den 
fantastiska soppa som till-
lagats med anledning av den 
bankett som arrangerades 
i samband med den presti-
geladdade innebandyturne-
ringen i mellandagarna.
Vi kommer tillbaka nästa år!

Arrangörer och deltagare

Veckans ris 
Till Ale kommun som utan 
att informera boende på 
Toråsvägen grävde upp 
gatan och hindrade boende 
att ta sig fram till huset.

Undanbedes 
All ev uppvaktning på min 
födelsedag undanbedes 
vänligen.

Ulla Johansson, Nol
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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

4st pinnstolar med armstöd. 
Färg brun. Pris 400:-
tel. 0768-31 81 75

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

UTHYRES

Lägenhet uthyres. 2,5 rum + 
kök, egen ingång i 2 familjshus. 
Gärna medelålders, rök- och 

djurfri.
tel. 0706-48 26 47

Stuga i Kläppen/sälen uthy-
res. 6 bäddar, rök & djurfri. Bra 
priser.
tel. 0303-74 66 70

Ö HYRA

Hus gärna lantligt läge i norra 
Ale av skötsam trädgårdsintres-
serad man.
tel. 0706-29 56 97

45 årig fastanställd pappa. 
Rök-, sprit-, djurfri man önskar 
boende i Älvängen för mig och 
mina tre barn som jag har på 
halvtid. Allt av intresse!
tel. 0762-61 39 08
Christian

SÖKES

PIGG PENSIONÄR SÖKES FÖR 
HUNDRASTNING till två små 

glada hundar i Trollevik, Nol. 
Varierande tider, ca 3 ggr/vecka 
och betalning enligt överens-
kommelse. Ring Linda (ej sms):
tel. 0768-16 22 20

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

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 inklu-
sive 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 samtidigt 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

Van skogshuggare
Allt från buskar till träd. 
Låga priser. F-skatt. Försäkrad.
tel. 0705-77 27 81
gunnar@skogsuggare.se

Sluta Stressa och Må Bättre!
Avspänningsträning med Maia
Grundkurs tis 12 febr. kl. 17.00
3 gånger varannan vecka
Lära och Hälsa, Västra gatan 43, 
Kungälv
tel. 0707-10 01 39

NYHETSERBJUDANDE!
Prova på avspänningsbehandling 
till halva priset 250:-
Lära och Hälsa
tel. 0707 100 139
info@laraochhalsa.com  
Västra gatan 43 Kungälv
Erbjudandet gäller 1 g/pp tom. 
28 febr.

Nytt år – Ny start!
Menar du allvar med att vilja 
gå ner i vikt, få mer energi eller 
bättre träningsresultat.
Ring och boka GRATIS 
KROPPSSCANNING OCH 
BEHOVSANNALYS
LenKa Life Style
tel. 070 440 90 93
Lennart Henningsson
Hälsocoach & Oberoende 
Herbalife Distributör

Erbjudande hemstädning
298kr./tim -50% Rut-avdrag, 
Flyttstädning från 15kr./kvm. 
Garanti på arbetet 
S optimal städ
www.soptimalstad.com , 
Tel.0705-414150 kl.07:00-
20:00 alla dagar.

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.

tjänstertjännnssstttteeeerrrrrrrttt äääääääätjäntjänjjjjäätjtj nnnnnntttttt nnnnnäääät äääätjänn

Grattis
Daniel

på 7-årsdagen 12/1-2013
önskar

Momor & Morfar
Mamma, Pappa & Sara

Ett stort grattis till våran 
goe Peter Landin

på din 8-årsdag 18/1 2013
Mångra grattiskramar från

Mamma, Pappa, Jerker, 
Ricky, Martin, Robin och 

Mormor

Grattis 
"Fisen"

 22 år den 14 januari

Nyss fyllda 18, grattis
Erik

önskar 
Mattias, Mamma & Pappa

Benjamin och
Petronella 19 år!

Mina älskade små babys, 
den finaste julklapp vi fått.

Grattis i efterskott 24/12-93
Farfar

Philip
18 år 21/1

Ett rungande hurra
på din stora dag.

Vi ser fram att få fira Dig.
Varma grattishälsningar från
Mamma, lillebror och Jonas.

Stort grattis goa
Philip

på din 18-årsdag önskar
Mormor & Morfar
Jenny-Li & Emil

Grattis
Lars-Inge

på 66-årsdagen den 21/1
önskar

"Ängelholmarna"
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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

4st pinnstolar med armstöd. 
Färg brun. Pris 400:-
tel. 0768-31 81 75

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

UTHYRES

Lägenhet uthyres. 2,5 rum + 
kök, egen ingång i 2 familjshus. 
Gärna medelålders, rök- och 

djurfri.
tel. 0706-48 26 47

Stuga i Kläppen/sälen uthy-
res. 6 bäddar, rök & djurfri. Bra 
priser.
tel. 0303-74 66 70

Ö HYRA

Hus gärna lantligt läge i norra 
Ale av skötsam trädgårdsintres-
serad man.
tel. 0706-29 56 97

45 årig fastanställd pappa. 
Rök-, sprit-, djurfri man önskar 
boende i Älvängen för mig och 
mina tre barn som jag har på 
halvtid. Allt av intresse!
tel. 0762-61 39 08
Christian

SÖKES

PIGG PENSIONÄR SÖKES FÖR 
HUNDRASTNING till två små 

glada hundar i Trollevik, Nol. 
Varierande tider, ca 3 ggr/vecka 
och betalning enligt överens-
kommelse. Ring Linda (ej sms):
tel. 0768-16 22 20

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

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 inklu-
sive 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 samtidigt 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

Van skogshuggare
Allt från buskar till träd. 
Låga priser. F-skatt. Försäkrad.
tel. 0705-77 27 81
gunnar@skogsuggare.se

Sluta Stressa och Må Bättre!
Avspänningsträning med Maia
Grundkurs tis 12 febr. kl. 17.00
3 gånger varannan vecka
Lära och Hälsa, Västra gatan 43, 
Kungälv
tel. 0707-10 01 39

NYHETSERBJUDANDE!
Prova på avspänningsbehandling 
till halva priset 250:-
Lära och Hälsa
tel. 0707 100 139
info@laraochhalsa.com  
Västra gatan 43 Kungälv
Erbjudandet gäller 1 g/pp tom. 
28 febr.

Nytt år – Ny start!
Menar du allvar med att vilja 
gå ner i vikt, få mer energi eller 
bättre träningsresultat.
Ring och boka GRATIS 
KROPPSSCANNING OCH 
BEHOVSANNALYS
LenKa Life Style
tel. 070 440 90 93
Lennart Henningsson
Hälsocoach & Oberoende 
Herbalife Distributör

Erbjudande hemstädning
298kr./tim -50% Rut-avdrag, 
Flyttstädning från 15kr./kvm. 
Garanti på arbetet 
S optimal städ
www.soptimalstad.com , 
Tel.0705-414150 kl.07:00-
20:00 alla dagar.

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

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

Vid fakturering tillkommer en administrationsavgift på 35 kr.
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Grattis
Daniel

på 7-årsdagen 12/1-2013
önskar

Momor & Morfar
Mamma, Pappa & Sara

Ett stort grattis till våran 
goe Peter Landin

på din 8-årsdag 18/1 2013
Mångra grattiskramar från

Mamma, Pappa, Jerker, 
Ricky, Martin, Robin och 

Mormor

Grattis 
"Fisen"

 22 år den 14 januari

Nyss fyllda 18, grattis
Erik

önskar 
Mattias, Mamma & Pappa

Benjamin och
Petronella 19 år!

Mina älskade små babys, 
den finaste julklapp vi fått.

Grattis i efterskott 24/12-93
Farfar

Philip
18 år 21/1

Ett rungande hurra
på din stora dag.

Vi ser fram att få fira Dig.
Varma grattishälsningar från
Mamma, lillebror och Jonas.

Stort grattis goa
Philip

på din 18-årsdag önskar
Mormor & Morfar
Jenny-Li & Emil

Grattis
Lars-Inge

på 66-årsdagen den 21/1
önskar

"Ängelholmarna"
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HÄLGEKRYSSET

FÖRRA VECKANS LÖSNING

SUDOKU LÄTT SUDOKU MEDEL
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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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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 
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SENIORKLUBBEN
FÖR DIG SOM ÄR 60+

FIKA INGÅR ALLTID!
INGEN BINDNINGSTID!

TRÄNA ALLA AKTIVITETER!

Regionalt dagkort

GYM & STYRKETRÄNING

KONDITION & LÖPBAND

GRUPPTRÄNING & CYKEL

PERSONLIG TRÄNING

SOL, BASTU & VATTENMASSAGE

SJUKGYMNASTIK

FRIA VIKTER

BARNPASSNING & LEKRUM

COFFE LOUNGE

BODYATTACK®

BODYBALANCE®

BODYCOMBAT® 

BODYJAM®

BODYSTEP®

BODYPUMP®

CXWORX®

SH’BAM®

ZUMBA FITNESS®

ZUMBA TONING®

VÄLKOMMEN TILL VÅR GOA KLUBB
ALLA MÄNNISKOR, ALLA ÅLDRAR

Vårt fantastiska
utbud i Ale-Kungälv!

R GOA KLUBB
Å

CIRKEL
CHALLENGE

FIGHT
INDOOR WALKING

MAMMA/BARN
MRL
RPM

SWITCHING 
SENIORPASS

TRX
X-FIT
YOGA


